
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزائية قضايا
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 المـمــلكــة األردنية الهـاشـمـية
 
 
 
 

 التزوير في الشـيكـات

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 
ضده من  من الثابت أن التهم التي يوصف بها المميز

 11رائم االقتصادية، بموجب قانون الجرائم االقتصادية رقم الج

، فإنه كان يتوجب على محكمة االستئناف  1991لسنة 

بوصفها محكمة موضوع أن تقرر إحالة الدعوى إلى النيابة 

ولما لم تفعل . للتحقيق فيها على أنها من الجرائم االقتصادية

 .فإن قرارها الطعين مستوجب النقض
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 862/8001تمييز جزاء رقم 
 11/1/8001تاريخ 

 
محمةةد : الهيئةةة الحاكمةةة برئاسةةة القاضةةي السةةيد

 الرقاد
 

 :وعضوية القضاة السادة 
ة، اليةا  عبد هللا السةلمان ، عبةد الفتةال العواملة

 .العكشة ، فتحي الرفاعي
 

 .اربد / مساعد النائب العام  :المميز 
 . (ح.ن.ع.ت)  :المميز ضده 

 
قدم هذا التمييز للطعن  72/01/99بتاريخ 

في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء 
 72/9/99فصل  007/99في القضية رقم  اربد

القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن 
فصل  10/99نايات المفرق رقم محكمة ج

من ناحية وقف التنفيذ بحق المتهم  01/5/99
وبنفس الوقت تأييد الحكم الصادر بحقه من 

 79/9/99محكمة الدرجة األولى بتاريخ 
القاضي بحبس المتهم عن جناية السرقة خالفاً 

من قانون العقوبات لمدة سنة  414ألحكام المادة 
 .واحدة محسوبة له مدة توقيفه

 
 :وتتلخص أسباب التمييز بما يلي 

 
أخطأت المحكمة بتعديل وصف التهمة  -0

من جرم االختالس خالفا للمادة 
من قانون العقوبات إلى جرم ( 024)

إساءة األمانة خالفاً ألحكام المادة 
من ذات القانون، مع أن المميز ( 471)

ضده يعتبر موظفا عاما وموكل له 
 .موال بحكم وظيفته استالم األشياء واأل

 
وبالتناوب وعلى فرض صحة النتيجة  -7

التي توصلت إليها المحكمة فإنه كان 

على المحكمة تعديل صوف التهمة إلى 
جناية التزوير واستعمال مزور في 

، 760)أوراق رسمية خالفا للمادتين 
من قانون العقوبات بعد ذكر ( 765

كافة أوصاف الفعل وفقا للمادة 
 .من قانون العقوبات( 52/0)

 
 .قرار المحكمة غير معلل تعليال كافيا -1

  
ولهذه األسباب يطلب المميز قبول التمييز 
شكال ونقض القرار المميز موضوعا وإجراء 

 .المقتضى القانون
 

قدم رئيس النيابة  5/4/7110بتاريخ 
العامة مطالعة خطية طلب في نهايتها قبول 
التمييز شكال وموضوعا وإجراء المقتضى 

 .القانوني
 

 قــرارال
 ــــ

 
بعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه 
الدعوى تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم 

 :التهم التالية.( ح.ن.ع.ت)
 

 024/1جناية االختالس خالفا للمادة  -0
 .من قانون العقوبات

جناية الشروع باالختالس خالفا ألحكام  -7
من قانون  21و 024/1المواد 

 .أربع مراتالعقوبات مكررة 
خالفا ألحكام المادة  جناية السرقة -1

من قانون العقوبات مكررة  414
 .خمسا وعشرين مرة 

جنحة استعمال ختم المجلس القروي  -4
لغرض غير مشروع خالفا ألحكام 

من قانون العقوبات  712/7المادة 
 .مكررة خمس وعشرين مرة
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جنحـة اإلهمـال بواجـبات الوظيفة  -5
من قانون  091خالفا ألحكام المادة 

 .العقوبات
 

وتتلخص وقائع هذه التهم كما وردت 
كان يعمل محاسبا .( ت)بإسناد النيابة أن المتهم 

وسكرتيراً وجابيا في مجلس قروي رجم سبع 
وأنه منذ بداية شهر آب  0991الشمالي منذ عام 

عدة شيكات بقيم  قام بتحرير 0996من عام 
ين مختلفة باسمه كمستفيد أو بأسماء مستفيد

وهميين ثم يقوم بالتوقيع على تلك الشيكات 
بصفته محاسبا ويقوم بتزوير توقيع رئيس 
المجلس القروي وتوقيع الحاكم اإلداري ثم يقوم 
بسرقة خاتم المجلس القروي من درج طاولة 
رئيس المجلس بعد أن يقوم بفتح الدرج بآلة حادة 
ويختم به الشيكات ثم يقوم بتجيير الشيكات 

بأسماء أشخاص وهميين لحسابه ثم المسحوبة 
يقوم بصرفها باإلضافة للشيكات المحررة باسمه 

كما أقدم المتهم على . من حساب المجلس القروي
عدم توريد المبالغ المقتطعة من رواتب الموظفين 
في المجلس إلى مؤسسة الضمان االجتماعي في 

 . 96،  95،  94األعوام 
 

 نظرت محكمة جنايات المفرق الدعوى
واستمعت إلى بيناتها واألدلة المقدمة فيها 
وتوصلت إلى استخالص الواقعة الجرمية 

ا ـبا وجابيـم عمل محاسـأن المته: ] ةـالتالي
وسكرتيرا في مجلس قروي رجم سبع الشمالي 

ام ـق 0996ام ـوأنه منذ ع 0991 امـمنذ ع
باختالس أموال عائدة للمجلس القروي عن 

ا اسمه كمستفيد طريق شيكات يذكر في بعضه
ويذكر في البعض اآلخر أسماء مستفيدين 
وهميين ثم يقوم بالتوقيع على تلك الشيكات 
بصفته محاسبا ويقوم بتوقيع رئيس المجلس 

 كم اإلداري ويقوم بختمالقروي وتوقيع الحا
الشيكات بخاتم المجلس القروي ثم يقوم بتجيير 
الشيكات المسحوبة باسم أشخاص وهميين 

يقوم بصرفها باإلضافة للشيكات  لحسابه ثم
المحررة باسمه من حساب المجلس القروي لدى 
البنك ، وقد بلغ مجموع الشيكات المصروفة من 
حساب المجلس القروي من قبل المتهم 

ديناراً ، كما قام المتهم بسرقة ( 4647.551)
خاتم المجلس القروي وذلك عن طريق خلع درج 

حادة واستعمل طاولة رئيس المجلس بواسطة آلة 
الخاتم للغاية التي ارادها كما تهاون في توريد 
المبالغ المقتطعة من رواتب الموظفين في 
المجلس إلى مؤسسة الضمان االجتماعي عن 

 . 96،  95،  94األعوام 
 

محكمة الجنايات القانون على طبقت 
الوقائع فوجدت أن ما قام به المتهم المذكور من 

وعناصر جنايات أفعال تشكل سائر أركان 
عقوبات،  024/1االختالس بحدود المادة 

عقوبات وجنحة  414والسرقة بحدود المادة 
استعمال خاتم المجلس القروي لغرض غير 

عقوبات وجنحة  712/2مشروع بحدود المادة 
 091التعاون بواجبات الوظيفة بحدود المادة 

 .عقوبات
 

وفي ضوء ما سلف قررت محكمة 
الصادر بتاريخ  99/92قم الجنايات بقرارها ر

 :ما يلي  09/1/99
 

عدم مسؤولية المتهم المذكور عن  -0
جناية الشروع باالختالس عمال بأحكام 

من قانون أصول  029المادة 
المحاكمات الجزائية كون األفعال التي 
أسندت إليه ال تشكل جرما يستوجب 

 .عقاب
 
إدانته بجنحتي اإلهمال بواجبات  -7

من  091المادة الوظيفة خالفا ألحكام 
قانون العقوبات والحكم بحبسه مدة 
شهر واحد والرسوم واستعمال خاتم 
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المجلس القروي لغرض غير مشروع 
من قانون  712/7خالفاً ألحكام المادة 

العقوبات والحكـم بحبسـه مدة سنة 
واحـدة والغرامـة عشـرة دنانير 

 .والرسوم
 

تجريمه بجناية االختالس بحدود المادة  -1
من قانون العقوبات والحكم  024/1

بوضعه باألشغال الشاقة المؤقتة مدة 
خمـس سـنوات والغرامـة مبلـغ 

ديناراً والرسوم وقيمة  (4647.551)
 .ما اختلس

 
تجريمه بجناية السرقة بحدود المادة  -4

من قانون العقوبات والحكم  414
بوضعه باألشغال الشاقة المؤقتة مدة 
 ثالث سنوات والرسوم عن كل جرم

 .جرم به
 

فيف التقديرية ـباب التخـاستعمال أس -5
من  99/4بحقه وعمالً بأحكام المادة 

تخفيض العقوبة عن  قانون العقوبات
جرم االختالس لتصبح وضعه 
باألشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة 

( 0761.615)وثالثة أشهر والغرامة 
ديناراً وتخفيض العقوبة عن جرم 

سنة  السرقة لتصبح الحكم بحبسه مدة
 .واحدة والرسوم عن كل جرم

 
من قانون العقوبات  27عمال بالمادة  -6

تنفيذ العقوبة األشد بحقه لتصبح 
وضعه باألشغال الشاقة مدة سنة 

( 0761.615)وثالثـة أشـهر ومبلغ 
دينارا والرسـوم محسـوبة لـه مدة 

 .التوقيف
 

بهذا الحكم فاستأنفه .( ت)لم يقبل المتهم 
حئة االستئناف المقدمة منه لألسباب الواردة بال

حيث قررت محكمة استئناف  11/1/99بتاريخ 
الصادر في الدعوى رقم ( 7)أربد بقرارها رقم 

فسخ القرار المستأنف  11/5/99تاريخ  21/99
وذلك للتحقيق فيما إذا كان المتهم موظفا عاماً 

من قانون  024بالمعنى المقصود في المادة 
 .العقوبات أم ال 

 
نايات ـوى إلى محكمة جـلدعأعيدت ا

المفرق التي اتبعت قرار الفسخ وبعد التدقيق 
قررت تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من 

بحدود  جناية االختالس إلى جنحة إساءة االئتمان
هـ من قانون العقوبات وعمال بذات /471المادة 

دة ثالثة أشهر والرسوم ـه مـالمادة الحكم بحبس
حاجة لسرد الوقائع التي  بعد أن رأت أنه ال
وبالنتيجة قررت الحكم . توصلت إليها مجدداً 

بحبسه مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة عشرة 
دنانير والرسوم محسوبة له مدة التوقيف بعد أن 

 414بجناية السرقة خالفا ألحكام المادة  جرمته
عقوبات وقضت بوضعه باألشغال الشاقة المؤقتة 

سوم وبعد أن استعملت مدة ثالث سنوات والر
أسباب التخفيف التقديرية بحقه عمال بالمادة 

من قانون العقوبات ثم قررت تنفيذ  99/4
من قانون  27العقوبة األشد بحقه عمال بالمادة 

العقوبات وهي الحكم بحبسه مدة سنة واحدة 
والغرامة عشرة دنانير والرسوم محسوبة له مدة 

 .التوقيف
 

هذا الحكم فاستأنفه ب.( ت)لم يقبل المتهم 
للمرة الثانية لألسباب الواردة بالحئة االستئناف 

حيث قررت  00/01/99المقدمة منه بتاريخ 
في ( 4)محكمة استئناف أربد بقرارها رقم 

فسخ  10/07/99تاريخ  050/99الدعوى رقم 
القرار المستأنف وإعادة األوراق إلى مصدرها 

أن على أساس أنه كان على محكمة الجنايات 
تصدر قرارها مجدداً وبالتفصيل ال أن تعتمد 
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على واقعة اإلدانة التي قضت بها في قرارها 
السابق الذي تم فسخه ألن ذلك الحكم أصبح كأن 

 .لم يكن 
 

أعيدت الدعوى إلى محكمة جنايات 
اع ـررت اتبـرة الثانية وبعد أن قـالمفرق للم

ة ـة الجرميـخ استخلصت الواقعـرار الفسـق
ررت ما ـوق ةـون على هذه الواقعـالقانوطبقت 

 :يلي
 

من قانون  112/0عمال بأحكام المادة  -0
أصول المحاكمات الجزائية إسقاط 
دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة 
لجرائم اإلهمال بالواجبات الوظيفة 
واستعمال خاتم المجلس القروي لغرض 
غير مشروع لشمولها بقانون العفو 

 . 0999لسنة  6العام رقم 
 
من قانون أصول  714عمال بالمادة  -7

المحاكمات الجزائية تعديل وصف 
التهمة المسندة للمتهم المذكور من 

 024/1جناية االختالس بحدود المادة 
من قانون العقوبات إلى جنحة إساءة 

هـ من /471االئتمان بحدود المادة 
 112/0 قانون العقوبات وعمال بالمادة
ة إسقاط من قانون األصول الجزائي

دعوى الحق العام لشمول هذا الجرم 
 .بقانون العفو العام 

من قانون أصول  716عمال بالمادة  -1
المحاكمات الجزائية تجريم المتهم 
المذكور بجناية السرقة بحدود المادة 

من قانون العقوبات مكررة خمسا  414
وعمال بنفس المادة . وعشرين مرة

ة الحكم بوضعه باألشغال الشاقة المؤقت
مدة ثالث سنوات والرسوم عن كل 

ثم استعملت المحكمة أسباب . جرم
 99/4التخفيف التقديرية عمال بالمادة 

من قانون العقوبات وقضت بتخفيف 
العقوبة لتصبح الحكم بحبسه مدة سنة 

 27واحدة عن كل جرم وعمال بالمادة 
من قانون العقوبات قضت بتنفيذ إحدى 

مدة  هذه العقوبات وهي الحكم بحبسه
سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة 

ثم قررت المحكمة المذكورة . التوقيف
مكررة من  54عمال بأحكام المادة 

قانون العقوبات وقف تنفيذ العقوبة لمدة 
ثالث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم 

 .الدرجة القطعية
 

لم يقبل مدعي عام المفرق بهذا الحكم 
االستئناف  فأستأنفه لألسباب الواردة بالحئة

حيث قررت  11/5/99المقدمة منه بتاريخ 
في ( 5)محكمة استئناف أربد بقرارها رقم 

 72/9/99تاريخ  007/0999الدعوى رقم 
فسخ القرار المستأنف من ناحية وقف التنفيذ 
وبنفس الوقت تأييد الحكم الصادر بحقه والقاضي 
بحبسه مدة سنة واحدة والرسوم عن جرم 

 .السرقة
 

مساعد النائب العام بهذا الحكم لم يقبل 
فطعن به تمييزاً لألسباب المبسوطة بالئحة 

 . 72/01/99التمييز المقدمة منه بتاريخ 
 

فإننا نجد  -:وفي الرد على سببي التمييز 
أن من التهم التي لوحق بها المميز ضده إنما تقع 
ضمن الجرائم االقتصادية الواردة في الفقرتين 

من قانون الجرائم  4من المادة ( ج ، و)
باعتبارها  0991لسنة  00االقتصادية رقم 

جرائم اقتصادية طبقا للمادة الثالثة من ذات 
 .القانون
 

من  1/وكذلك فإن المادة الثانية فقرة ب
ذات القانون قد اعتبرت الموظفين في البلديات 
والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة 
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قانون الجرائم  موظفين عموميين لغايات تطبيق
 .االقتصادية

 
وعليه وحيث أن المشرع وفي هذا القانون 

االختالس )قد اعتبر التهم المسندة للمميز ضده 
( والشروع باالختالس والتهاون بواجبات الوظيفة

من الجرائم االقتصادية وقرر لها بمقتضى المواد 
وسائل التحقيق والمدد الواجب  9،  6/2

 .إلحالة وإصدار الحكممراعاتها في التحقيق وا
 

كما أ، المادة التاسعة من ذات القانون قد 
أعطت للمدعي العام والمحكمة خالل التحقيق أو 
المحاكمة إذا تبين ألي منهما أن هناك ما يكفي 
من األدلة العتبار التهمة من الجرائم االقتصادية 
أن تحيلها إلى الجهة المختصة إلجراء التحقيق أو 

 .المحاكمة
 

ث أنه من الثابت أن التهم التي لوحق وحي
هي من ( الوارد ذكرها سابقا) بها المميز ضده 

الجرائم االقتصادية على النحو الذي سلف ذكره، 
فإنه كان يتوجب على محكمة االستئناف بوصفها 

ضوع أن تقرر إحالة الدعوى إلى ومحكمة م
النيابة للتحقيق فيها على أنها من الجرائم 

ا لم تفعل فإن قرارها الطعين االقتصادية ولم
انظر القرار التمييزي رقم . )مستوجب للنقض

 (. 75/1/7110تاريخ  0149/7111
 

لذا نقرر نقض الحكم المميز وإعادة 
إلى محكمة استئناف أربد للسير  األوراق

بالدعوى وفق ما أسلفنا وإجراء المقتضى 
 .القانوني
 

صفر سنة  77قرار صدر بتاريخ 
 .م05/5/7110ق هـ المواف0477
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 دولة اإلمـارات العربية المتحـدة
 
 
 
 

 تحـديد الجـريمـــة

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 

المخالفات اإلدارية المعاقب عليها باإلنذار والخصم 

مةةن الراتةةب ونحةةو ذلةةر ليسةةت جةةرائم ، ومةةن ثةةم ال تعةةد 

جريمة جزائية أية مخالفة قانونية لةم يقةرر لهةا المشةرع 

 .عقوبةك
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 جزائي 8998/8002االستئناف 

 أبو طبي االتحادية

 م2/9/8002جلسة 

 
 :القاعدة القانونية 

 

من المقرر وفق صحيح القانون أن الجرائم 
عقوبات تنقسم على جرائم حدود  76بنص المادة 

رائم قصاص ودية وجرائم تعزيرية وهي وج
أنواع ثالثة جنايات وجنح ومخالفات، وقد حدد 
نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في 

المعاقب عليه  القانون ، فالجناية هي الجرم
باإلعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت أو 
بعقوبة الحدود أو القصاص فيما عدا حدي 

من  79جرى نص المادة  الشرف والقذف، كما
قانون العقوبات بأن الجنحة هي الجرم المعاقب 

على ألف  عليه بالحبس أو بالغرامة التي تزيد
درهم أو الدية أو الغرامة، والمخالفة هي الواقعة 

ساعة  74مدة ال تقل عن  المعاقب عليها بالحجز
التي ال تزيد  وال تزيد على عشرة أيام أو الغرامة

وال يعد جريمة جزائية أية  على الف درهم،
مخالفات قانونية لم يقرر لها المشرع عقوبة مما 
سلف ذكره مثل المخالفات اإلدارية التي تستأهل 
العقاب اإلداري مثل لفت النظر أو اإلنذار أو 
الخصم من الراتب، ومن القواعد الجزائية 

في  المتعارف عليها دوليا والمنصوص عليها
قوانين الجزائية أنه ال شتى دساتير العالم وال

جريمة وال عقوبة بغير نص، وال يجوز للقاضي 
الجزائي أن يوقع عقوبات جزائية خالف ما ورد 

 .في قانون العقوبات على سبيل الحصر
 

 :إن الدائرة الجنائية المؤلفة 
 حمد بن محمد الهرمودي/ برئاسة السيد القاضي
 محمد صبري نور/ وعضوية السيد القاضي

 
 مصطفى عبد الفتال معجوز/ القاضيوالسيد 

 
 :أصدرت الحكم اآلتي 

 
بعد اإلطالع على األوراق وسماع 

 .المرافعة والمداولة 
 

من حيث أن النيابة العامة أسندت إلى 
أنها في تاريخ سابق على .... المتهمة المستأنفة 

وكان القائم .... تزوجت بأجنبي هو  5/7/7116
لسنة  06)قد خلص في تحقيقات أجراها في 

إلى إبالغ النيابة بأن المتهمة المذكورة ( 7116
وهي تحمل جنسية الدولة تزوجت في 

من الزوج المذكور وهو من  01/2/0996
مواطني دولة أخرى إذ أنه هندي الجنسية 
بالمخالفة لمرسوم صادر من سمو رئيس الدولة 

وأنكرت المتهمة المذكورة ما هو  0996سنة 
 0997ها منذ وفاة زوجها منسوب إليها مقررة أن

لم تتزوج بآخر وأن الشخص المذكور ابن خالتها 
وأن العقد المضبوط غير صحيح ومزور ونسبت 
إلى المذكور تزويره لوجود خالفات بينهما 
لرفضها إعطاءه أموال طلبها لتجديد محل خاص 
به وقرر المذكور أنه متزوج من المتهمة منذ 

في مدينة  حوالي عشر سنوات وأنه عقد عليها
.... حيدر آباد بالهند وأنه رزق منها ببنت تدعى 

أمها في  سنوات مقمية لدى شقيقة 9عمرها 
حيدر آباد وأن الخالفات نشبت بينهم منذ حوالي 

 .شهرين
 

أنه في تحقيقات النيابة العامة  وحيث
اصرت المتهمة على إنكارها الزواج من ابن 

د خالتها المذكور، وأنكرت بصمتها على عق
الزواج المضبوط وعللت الصورة التي تجمعها 

الزواج  على عقد بالمذكور، وأنكرت بصمتها
المضبوط وعللت الصورة التي تجمعها بالمذكور 

 .بأنه أخذت في مناسبة عائلية
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وحيث أنه تم فحص عقد الزواج المضبوط 
فحصاً فنياً بمعرفة خبير اإلدارة الجنائية بشرطة 

لفحص المودع أبوظبي وورد في تقرير ا
باألوراق أن المستند صورة ضوئية وأنها ال 
تحمل ما يفيد تعرض بياناتها للتزوير وأنه يتعذر 
فنياً إبداء الرأي فيما إذا كان أصل الورقة 
صحيحاً أم ال وذلك لعدم وجود أصل المستند 

 .وعدم وجود بصمات أختام مناظرة
 

وحيث أن محكمة جنج أبوظبي االتحادية 
ها المتهمة قضت بسحب جنسية الدولةة المحال إلي

 . 02/07/7112عنها بحكم صدر في 
 

وحيث أن المتهمة المحكوم عليها أقامت 
االستئناف الماثل بتقرير في قلم الكتاب مؤرخ 

11/07/7112 . 
 

وحيث أن المتهمة المستأنفة بشخصها أمام 
وأنكرت ما أسند  75/1/7119المحكمة بجلسة 

ها بكافة دفوعها السابقة إليها وتمسك الحاضر مع
بما في ذلك الدفع بتزوير العقد وقدم صور 
ومستندات مترجمة لشهادة عقد الزواج ومستند 
يفيد أن اسم األم مختلف في ورقة الزواج 
المذكور عما ورد في خالصة قيد األسرة 
الخاص بالمستأنفة وقررت المحكمة حجز 

 .االستئناف للحكم بجلسة اليوم
 

ئناف حاز كافة أوضاعه وحيث أن االست
الشكلية وأقيم خالل الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم 

 .فهو مقبول شكالً 
 

وحيث أنه عن موضوع االستئناف فإنه 
من المقرر وفق صحيح القانون أن الجرائم بنص 

عقوبات تنقسم إلى جرائم حدود  76المادة 
وجرائم قصاص ودية وجرائم تعزيزية وهي 

وجنح ومخالفات وقد حدد  أنواع ثالثة جنايات
نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في 
القانون فالجناية هي الجرم والمعاقب عليها 

باإلعدام أو السجن المؤبد أو بالسجن المؤقت أو 
بعقوبة الحدود أو القصاص فيما عدا حدي 

من  79الشرب أو القذف كما جرى نص المادة 
رم المعاقب قانون العقوبات ، والجنحة هي الج

عليه بالحبس أو بالغرامة التي تزيد على ألف 
درهم أو الدية أو الجلد والمخالفة هي الواقعة 

ساعة  74المعاقد عليهاب الحجز مدة ال تقل عن 
و تزيد على عشرة أيام أو الغرامة التي ال تزيد 
على ألف درهم وال يعد جريمة جزائية أية 

عقوبة ما  علها المشر مخالفات قانونية لم يقرر
سلف ذكره مثل المخالفات اإلدارية التي تستأهل 
العقاب اإلداري مثل لفت النظر أو اإلنذار أو 
الخصم من الراتب ومن القواعد الجزائية 
المتعارف عليها دولياً والمنصوص عليها في 
شتى دساتير العالم والقوانين الجزائية أنه ال 

ضي جريمة وال عقوبة بغير نص وال يجوز للقا
الجزائي أن يوقع عقوبات جزائية خالف ما ورد 

 .في قانون العقوبات على سبيل الحصر
 

وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وأخذاً به 
وإذ كان ما اسند إلى المتهمة المستأنفة يتحصل 
في أنها خالفت شرطاً من شروط التمتع بجنسية 

بي عنها وذلك الدولة بزواجها من شخص أجن
إعماالً للمرسوم الصادر من صاحب السمو 

في هذا الصدد الذي  0996رئيس الدولة سنة 
اكتفى بسحب الجنسية من المواطنة التى تزوجت 
أجنبيا دون أن يقرر للواقعة عقوبة جزائية معينة 
من حبس أو غرامة أو ما عدا ذلك من العقوبات 

ى سبيل الجزائية المحددة في قانون العقوبات عل
الحصر ومن ثم فإن سحب الجنسية أو منحها إنما 
يتعين أن يتم بقرار إداري أو سيادي يصدر عن 
ذوي السيادة واالختصاص في إصدار مثل هذه 
القرارات وال يجوز صدوره بحكم جزائي وذلك 
 لخلو الواقعة من أي جريمة عامة وإذ خالف

الحكم المستأنف هذا النظر وقضى في الواقعة 
ساس أنها جيمة وأن سحب الجنسية عقوبة على ا
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فإن يكون قد خالف صحيح القانون ويتعين إلغائه 
 .والقضاء ببراءة المتهمة مما اسند إليها 

 
 

 
 فلهذه األسباب

 
 : حضورياً وباألغلبية: حكمت المحكمة 

 

 .بقبول االستئناف شكال  : أوال
 

ي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وف: ثانيا
مما اسند .....  لمتهمة المستأنفة وببراءة ا

  .إليها 
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 ة البحـرينـــلكـمـم
 
 
 
 

 تقدير الخـطـأ الموجـب للمسـؤولية الجـنائية

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 

حق محكمة الموضوع في إستخالص الصورة الصحيحة  -
لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر 

 .المطروحة أمامها، ما دام سائغا  

وتوافر تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية  -
رابطة السببية بين الخطأ والضرر، مما تستقل به محكمة 

 .الموضوع متى كان سائغا  

 حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من اإلعتراف -
 .ما تطمئن إليه، وأن تطرل ما عداه

 .غير الزم. تتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي -
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 8009جنائي لسنة  1الطعن رقم 
 

" محكمة الموضوع ". شهود " إثبات  (1)
سلطتها في إستخالص الصورة الصحيحة 

 ".يب غير المعيب التسب" حكم ". للدعوى 
 

حق محكمة الموضوع في إستخالص الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود 

 .وسائر العناصر المطروحة أمامها، ما دام سائغاً 
 
مسئولية . خطأ. قتل خطأ. إصابة خطأ (8)

محكمة الموضوع . مسئولية مدنية. جنائية
" تمييز ". سلطتها في تقدير الدليل " 

 ".ما ال يقبل منها  –أسباب الطعن 
 

تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو 
المدنية وتوافر رابطة السببية بين الخطأ 
والضرر، مما تستقل به محكمة الموضوع متى 

 .كان سائغاً 
 
محكمة . إعتراف". اإلعتراف " إثبات ( 1-1)

دفاع ". تسبيب غير معيب " حكم . الموضوع
" تمييز ". ال يوفره  ما –اإلخالل بحق الدفاع "

 ".ما ال يقبل منها  –أسباب الطعن 

حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من  (1)
اإلعتراف ما تطمئن إليه، وأن تطرح ما 

 .عداه

التقريرات القانونية الخاطئة بعد أن إستوفى  (4)
ال تعدو أن تكون تزيداً ال . الحكم دليله

 .يعيبه

. تتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي (5)
 .الزمغير 

 ـــــــــــــــــ
من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان  -0

تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر 

المطروحة أمامها على بساط البحث 
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما 
يؤدي إليه اقتناعها مادام استخالصها سائغاً 
مستنداً إلى أدله مقبولة في العقل والمنطق 

 .ألوراقولها أصلها في ا
 
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب  -7

لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمتي 
القتل واالصابه الخطأ وكذا تقدير توافر 
رابطة السببية بين الخطـأ والضرر أو عدم 
توافرها من المسائل الموضوعية التي 
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب 

نداً إلى أدله مقبولة مادام تقديرها سائغاً مست
 .في العقل ولها أصلها في األوراق

 
من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل  -1

ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه 
وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في 

 .تقدير أدلة الدعوى
 
لما كان ما أورده الحكم تتوافر به كافة  -4

ن بها العناصر القانونية للجريمة التي دا
الطاعن ويسوغ به اطراح دفاعه وله أصله 
الثابت باألوراق فانه ال يقدح في سالمته ما 

من تقرير قانوني خاطئ من  –استطرد إليه 
انه على فرض حصول أن آخر هو الذي 
انحرف بالسيارة قيادته ناحية السيارة التي 
كان يستقلها المجني عليهم فان ذلك ال ينفي 

في قيادته للسيارة خطأ الطاعن المتمثل 
بسرعة تفوق سرعة الشارع ومطاردته 
لسيارة المجني عليهم بشكل يعرض سالمة 

الن ذلك من الحكم ال  –اآلخرين للخطر 
يعدو أن يكون تزيداً بعد أن استوفى دليله 

 .في اطراح دفاع الطاعن
ال على المحكمة إن هي لم تتعقب الطاعن  -5

ية إذ أن ـه الموضوعـفي مناحي دفاع
ا يفيد ـول عليهـمئنانها إلى االدله التي عاط
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اقها ـاطراحها جميع االعتبارات التي س
 .اـذ بهـالدفاع لحملها على عدم األخ

 
 ـــــــــــــــــــ
 
 الوقائع
 

اسند االدعاء العام للطاعن وآخرين أنهم    
بمنطقة مدنية عيسى على  09/7/7111بتاريخ 

 ----فاة شارع االستقالل تسببوا وآخرين في و
ن طاردوا أب ----------و -------وإصابة 

المجني عليهم اللذين كانوا يستقلون سيارة قيادة 
المجني عليه األول بسيارتيهما مما أدى إلى 
تدهور السيارة األولى وإصابة المجني عليهم 
باإلصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أدت 

لثاني، إلى وفاة األول وأحدث عاهة مستديمة با
عقوبات  147/7،0وطلب عقابهم بالمادة 

والمحكمة الصغرى الجزائية دانت الطاعن وأخر 
وعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة وحكمت 
ببراءة الثالث استأنف المحكوم عليهما باالستئناف 

/ 00/7111/510،  00/7111/540/9رقم 
بة لجميع ـكما استأنفت النيابة العامة بالنس

 00/7111/547/9 مـتئناف رقـالسين باـالمتهم
تئنافية حكمت ـوالمحكمة الكبرى الجنائية االس

م المستأنف ـببطالن الحك 74/07/7111بتاريخ 
بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه اآلخر وبحبس 

قرر . الطاعن لمدة سنة وبراءة المتهمين اآلخرين
وكيل الطاعن بالطعن في الحكم بطريق التمييز 

 .ريخ مذكرة بأسباب الطعنوأودع بذات التا
 

 ـــــــــــــــــ
 المحكمة
 

رر ـرير القاضي المقـالوة تقـبعد ت 
واإلطالع على األوراق وسماع أقوال النيابة 

 .وبعد المداولة –العامة والحاضر عن الطاعن 
 

ه ـتوفى أوضاعـوحيث إن الطعن اس
 .الشكلية
 

م ـى الحكـن ينعى علـوحيث إن الطاع
ه بجريمتي القتل ـأنه إذ دانيه ـالمطعون ف

واإلصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب 
وفساد في االستدالل ذلك أنه عول في قضائه 
باالدانه على عدم االطمئنان لدفاعه من أن راكبا 
كان معه بالسيارة أدار مقودها ناحية السيارة التي 
كان يستقلها المجني عليهم وأنه على فرض 

في خطئه في قيادة السيارة صحة ذلك فانه ال ين
بسرعة تفوق السرعة المقررة للسير على 
الطريق الذي وقع به الحادث ومطاردته للسيارة 
التي كان يستقلها المجني عليهم بشكل يعرض 
سالمة اآلخرين للخطر في حين أن تجاوزه لتلك 
السرعة لم يكن سبباً للحادث، هذا إلى أن سيارة 

دمت بالسيارة أخرى كان يقودها أخرون اصط
التي كان بها المجني عليهم مما أدى إلى وقوع 
الحادث وذلك طبقاً لما جاء بأقوال قائدها وآخر، 

 . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن 
خلص إلى بطالن الحكم المستأنف بين واقعة 

أنه حوالي الساعة الثامنة " الدعوى في قوله 
بينما كان  09/7/7111مساء يوم  والنصف من

يقود سيارته برفقته آخرين  –الطاعن  –المتهم 
شاهد سيارة يستقلها المجني عليهم ولخالف سابق 
بينهم أتصل بشقيقه الذي كان يقود سيارة أخرى 
طالباً منه الحضور لمطاردة المجني عليهم ولدى 
حضوره طاردا السيارة التي كان يستقلها المجني 

ثناء سيرها على سرعة مائة وعشرين عليهم وأ
كيلو متراً في الساعة اعترضها الطاعن بالسيارة 
قيادته مما أدى إلى انحرافها وفقدان قائدها 
السيطرة عليها وانقالبها خارج الطريق وأصابه 
المجني عليهم اللذين كانوا بها بإصابات نتج عنها 
وفاة المجني عليه األول ، وان الطاعن لم يتوقف 

د ذلك وهرب من مكان الحادث وأورد الحكم بع
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على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق 
الطاعن أدله استقاها من أقواله وأقوال كل من 

اضي التحقيق وشهادة كل أمام ق .........و...... 
وما ثبت بتقرير الطبيب  .....و ......من 

الشرعي، الخاص بالمجني عليهم ، ثم عرض 
اعن بان راكباً كان معه بالسيارة الحكم لدفاع الط

أدار مقودها نحو السيارة التي كان يستقلها 
المجني عليهم واطرحه بقوله أن المحكمة ال 
تطمئن إلى هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان من 
المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من 
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها 

رة الصحيحة لواقعة على بساط البحث الصو
الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام 
استخالصها سائغاً مستنداً إلى أدله مقبوله في 
العقل والمنطق ولها أصلها في األوراق، كما أنه 
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية 
مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمتي القتل 

وافر رابطة السببية واالصابه الخطأ وكذا تقدير ت
بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل 
الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع 
بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدله 
مقبولة في العقل ولها أصلها في األوراق، كما أن 
من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو 

بما تطمئن إليه وتطرح ما كان اعترافا فتأخذ منه 
عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، 
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص 
من أدله الدعوى إلى ثبوت خطأ الطاعن من 
قيادته لسيارة بسرعة تفوق السرعة المقررة على 
الطريق الذي كان يسير فيه وطارد بها السيارة 

مجني عليهم مخالفاً بذلك التي كان يستقلها ال

قواعد ولوائح المرور وانحرف بتلك السيارة 
على السيارة األخيرة من دون عناية مما ترتب 
عليه خروجها إلى خارج الطريق وانقالبها 
متسبباً بخطئه هذا في وفاة المجني عليه األول 
وإصابة الباقين والتي تخلف عنها ألحدهم عاهة 

من أن راكبا معه  مستديمة واطرح دفاع الطاعن
بالسيارة امسك بمقودها عند اقترابها من السيارة 
التي كان يستقلها المجني عليهم وانحرف بها 

. ناحيتهم بعدم اطمئنان المحكمة إلى هذا الدفاع
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم على نحو ما 
تقدم تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة 

ن ويسوغ به اطراح دفاعه التي دان بها الطاع
سالف البيان وله أصله الثابت باألوراق فانه ال 

من تقرير  –يقدح في سالمته ما استطرد إليه 
قانوني خاطئ من انه على فرض حصول أن 
أخر هو الذي انحرف بالسيارة قيادته ناحية 
السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم فان ذلك 

في قيادته للسيارة  ال ينفي خطأ الطاعن المتمثل
بسرعة تفوق سرعة الشارع ومطاردته لسيارة 
المجني عليهم بشكل يعرض سالمة اآلخرين 

الن ذلك من الحكم ال يعدو أن يكون  –للخطر 
تزيداً بعد أن استوفى دليله في اطراح دفاع 
الطاعن و ال على المحكمة إن هي لم تتعقب 
الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعية إذ أن 

مئنانها إلى االدله التي عول عليها يفيد اط
اطراحها جميع االعتبارات التي ساقها الدفاع 
لحملها على عدم األخذ بها، لما كان ما تقدم فان 
الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً 

 . رفضه موضوعاً 
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 دولـة قـطــر
 
 
 
 

 رقابة محـكمـة التمـييز علـى األحـكام الصـادرة باإلعـدام

 ـــ
 :المبـدأ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

محكمةةةةة التمييةةةةز فةةةةي شةةةةأن األحكةةةةام  أن وظيفةةةةة

الصةةةادرة باإلعةةةداد ذات طبيعةةةة خاصةةةة تقتضةةةيها إعمةةةال 

رقابتهةةا علةةى عناصةةر الحكةةم كافةةة موضةةوعية وشةةكلية 

وتقضي بتمييز الحكم في أية حالة مةن حةاالت الخطةأ فةي 

القانون أو البطالن ولو من تلقاء نفسةها غيةر مقيةدة فةي 

لةذي تعةرض بةه ذلر بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي ا

 .النيابة العامة لتلر األحكام 
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 محكمة التمييز
 الدائرة الجنائية

 
 ( 21)حكم تمييزي جنائي رقم 

  80/9/8002صادر بتاريخ 
 عن محكمة التمييز

 
 حكم

 صادر باسم حضرة صاحب السمو 
 الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

 أمير دولة قطر
 

خ بالجلسة المنعقدة علنا  في مقر المحكمة بتاري
80/9/8009 . 
 

خليفةةةة بةةةن سةةةةلطان / برئاسةةةة السةةةيد القاضةةةي 
 .الكبيسي نائب رئي  محكمة التمييز 

 
 :وعضوية السادة قضاة المحكمة 

مبارر بن سةليم مبةارر ، وعمةار إبةراهيم فةر  ، 
 وعلى أحمد شكيب ، وعبد المنعم أحمد منصور

 
هةادي بةن مسةفر / وحضور السيد المحامي العةام

 الهاجري
 محمد أحمد عيسى/ ب الجلسة السيدوحضور كات

 
 تمييز جنائي 8009لسنة  21في الطعن رقم 

 المرفوع من

 جابر محمد سعيد محمد عزب المري 

 المحكوم عليه

 ضد

 النيابة العامة

 
 :الوقائع 
 

جتتتابر  -0اتهمتتتت النيابتتتة العامتتتة كتتتالً متتتن 
 . (طتتتتاعن)محمتتتتد ستتتتعيد محمتتتتد عتتتتزب المتتتتري 

متتتري فتتتي مستتتعود حمتتتد ستتتالم أبتتتو شتتتريدة ال -7
بأنهمتتتا قتتتتال المجنتتتي  954/7116الجنايتتتة رقتتتم 

عمتداً بتأن . جابر محمد راشد عليان المتري/ عليه
صدمه المتهم األول بالسيارة عمداً محدثاً إصاباته 
الموصتتتوفة بتقريتتتر الصتتتفة التشتتتريحية المرفتتتق 
 بتتتتتتتتاألوراق، بينمتتتتتتتتا كتتتتتتتتان الثتتتتتتتتاني بجتتتتتتتتواره 

 يتتتتؤازره ويشتتتتجعه  –علتتتتى مستتتترح الجريمتتتتة  -
قاصتتدين متتن ذلتتك قتلتته إال أن إصتتابته  علتتى ذلتتك

وطلبت . على النحو المبين باألوراق أودت بحياته
، (7، 19/0)، ( 0/7)معاقبتهتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتالمواد 

ومحكمتة . من قتانون العقوبتات( 117)، (26/0)
 79/6/7112الجنايتتتتات قضتتتتت حضتتتتورياً فتتتتي 

: عمتتتتتتالً بمتتتتتتواد االتهتتتتتتام وبإجمتتتتتتاع اآلراء أوالً 
عتتتتداد شتتتتنقاً أو رميتتتتاً بمعاقبتتتتة المتتتتتهم األول باإل

ببتتتراءة المتتتتهم : بالرصتتتاص حتتتتى المتتتوت ثانيتتتاً 
استأنف المحكوم  –بمصادر السيارة : ثالثاً . الثاني

.  252/7112عليتتتتتته وقيتتتتتتد استتتتتتتئنافها بتتتتتترقم 
ومحكمتتتتة االستتتتئناف قضتتتتتت حضتتتتورياً بقبتتتتتول 

م المستأنف شنقاً االستئناف فيما قضى به من إعدا
 .رة لمالكهاأو رمياً بالرصاص وبتسليم السيا

 
علتتتتتي راشتتتتتد النصتتتتتف / فطعتتتتتن األستتتتتتاذ

المحامي بصفته وكيالً عن المحكوم عليه فتي هتذا 
،  06/1/7119الحكتتتم بطريتتتق التمييتتتز بتتتتاريخ 

وقتتدمت متتذكرة بأستتباب الطعتتن فتتي ذات التتتاريخ 
موقعتتاً عليهتتا منتته، كمتتا عرضتتت النيابتتة العامتتة 

 .مذكرة مشفوعة برأيها 
 

ة للمرافعتتة وبجلستتة اليتتوم استتتمعت المحكمتت
 .على ما هو مبين بمحضر الجلسة

 
 المحكمة
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بعد اإلطالع على األوراق وستماع التقريتر 
الذي تاله الستيد القاضتي المقترر والمرافعتة وبعتد 

 .المداولة قانوناً 
 

ومتتن حيتتث إن النيابتتة قتتد عرضتتت القضتتية 
الماثلتتتة علتتتى هتتتذه المحكمتتتة عمتتتالً بتتتنص المتتتادة 

وعة بمتتذكرة متتن قتتانون اإلجتتراءات مشتتف( 117)
انتهتتت  –فتتي الميعتتاد المحتتدد قانونتتاً  –فتتي رأيهتتا 

الحكتتم الصتتادر  فتتي مضتتمونها إلتتى طلتتب إقتترار
 .بإعدام المحكوم عليه

 
ومن حيث إن طعن المحكوم عليته استتوفى 

 .الشكل المقرر في القانون
 

ومن حيث إن التنص فتي المتادة آنفتة التذكر 
ر تعرض النيابتة العامتة الحكتم الصتاد: " على أن 

بعقوبة اإلعدام على محكمة التمييز بمذكرة برأيها 
... في الحكم خالل ستين يوماً من تاريخ صدوره 

مفاده حسب األصول المقررة أن وظيفة محكمة " 
التمييتتز فتتي شتتأن األحكتتام الصتتادرة باإلعتتداد ذات 
طبيعتتتة خاصتتتتة تقتضتتتتيها إعمتتتال رقابتهتتتتا علتتتتى 
عناصر الحكتم كافتة موضتوعية وشتكلية وتقضتي 

مييز الحكم فتي أيتة حالتة متن حتاالت الخطتأ فتي بت
القانون أو البطالن ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة 
في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنتى الترأي التذي 

وذلتك هتو . تعرض به النيابة العامة لتلتك األحكتام
المستتتفاد متتن الجمتتع بتتين الفقتترة الثانيتتة متتن المتتادة 

. الف الذكرمن القانون س( 795)والمادة ( 797)
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب أن تكون 
مدونات الحكتم كافيتة بتذاتها إليضتاح أن المحكمتة 
حتتتين قضتتتت باإلدانتتتة قتتتد ألمتتتت إلمامتتتاً صتتتحيحاً 
بواقعة التدعوى وظروفهتا المختلفتة ومبنتى األدلتة 
القائمة فيها وأنها تبينت حقيقة األساس التذي تقتوم 

ون تتتدليل الحكتتم عليتته شتتهادة كتتل شتتاهد حتتتى يكتت
 .علتتى صتتواب باقتناعتته باإلدانتتة بأدلتتة مؤديتتة إليتته

كمتتتا أنتتته متتتن المقتتترر أنتتته ال يجتتتوز للمحكمتتتة أن 
تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها علتى وجته 

خاص يخالف صريح عبارتها أو أن تقيم قضاءها 
على فروض تناقض صريح روايته بل كل ما لها 

و تطرحهتتا إن لتتم أن تأختتذ بهتتا إذا اطمأنتتت إليهتتا أ
لمتتا كتتان ذلتتك ، وكتتان الحكتتم اإلبتتتدائي . تثتتق بهتتا

المتتتأخوذ بأستتتبابه بتتتالحكم المطعتتتون فيتتته قتتتد أقتتتام 
 قضتتتتتتتتتتتتتتاءه بإدانتتتتتتتتتتتتتتة المحكمتتتتتتتتتتتتتتة عليتتتتتتتتتتتتتته 

علتتتتى اعترافتتتته لشتتتتقيقه وللرائتتتتد  –باإلعتتتتدام  –
إبتتتراهيم المهنتتتدي والمتتتالزم راشتتتد النعيمتتتي متتتن 
إدارة البحتتث الجنتتائي بأنتته هتتو التتذي قتتتل المجنتتي 

يه وذلتك عتن طريتق دهسته بستيارته وأنته كتان عل
وكتتتان هتتتذا التتتذي أورده الحكتتتم متتتن . معتتته وحتتتده

يجتافي متا أثبتته . اعتراف منستوب للمحكتوم عليته
الحكتتتم وأستتتهب فتتتي ستتترده فتتتي مدوناتتتته بالنستتتبة 
لشتتهادة الرائتتد إبتتراهيم المهنتتدي ولشتتقيق المحكتتوم 
عليه والتي ال يستفاد من جملتة متا ذكتره منهتا أنته 

قتتد أقتتر لهمتتا بتتدهس المجنتتي  –وم عليتته المحكتت –
وذلتك بالمخالفتتة . عليته بستيارته وأنته كتان بمفترده

لما استخلصه الحكم في سياق التتدليل علتى ثبتوت 
فتإن متن  –علتى النحتو الفائتت  –االتهام في حقته 

ثم يكتون الحكتم فتوق متا انطتوى عليته متن صتور 
متعارضة بشأن تحصتيل الشتهادة واالستتدالل بهتا 

ذلتتتتك تدخلتتتته فتتتتي روايتتتتة الشتتتتاهدين أستتتتلمه إلتتتتى 
وهتتو متتا . المتتذكورين وتحريفهمتتا عتتن موضتتعهما

يفصتتتح عتتتن عتتتدم إلمامتتته إلمامتتتاً صتتتحيحاً بأدلتتتة 
التتدعوى واألستتاس التتذي قامتتت عليتته شتتهادة كتتل 
شتتتتاهد وهتتتتو متتتتا يعيبتتتته باالضتتتتطراب والتختتتتاذل 

. والفستتاد فتتي االستتتدالل وهتتي متتن أوجتته التتبطالن
كتتم متتن أدلتتة وال يغيتتر متتن ذلتتك متتا قتتام عليتته الح

أختترى لمتتا هتتو مقتترر متتن أن األدلتتة فتتي المتتواد 
الجنائيتتتة ضتتتمائم متستتتاندة منهتتتا مجتمعتتته تتكتتتون 
عقيتتدة القاضتتي بحيتتث إذا ستتقط أحتتدها أو استتتبعد 

أثر ذلك متع الترأي التذي انتهتت إليته تعذر معرفة 
لمتتا كتتان متتا تقتتدم ، فإنتته يتعتتين تمييتتز . المحكمتتة

عليته بعقوبتة الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم 
اإلعتتدام واإلعتتادة وذلتتك بغيتتر حاجتتة إلتتى بحتتث 

 .أوجه الطعن المقدمة منه 
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 فلهذه األسباب
 ـــ
 

بقبةةةةول عةةةةرض : حكمةةةةت المحكمةةةةة أوال  
النيابةةة العامةةة للفضةةية ، وبقبةةول طعةةن المحكةةوم 
 .عليةةه جةةابر محمةةد سةةعيد عةةزب المةةري شةةكال  

وفةةي الموضةةوع بتمييةةز الحكةةم المطعةةون : ثانيةةا  
النسةةبة للمحكةةوم عليةةه الطةةاعن ، وإعةةادة فيةةه ب

القضةةية إلةةى محكمةةة االسةةتئناف لةةتحكم فيهةةا مةةن 
 .جديد بالنسبة له بهيئة أخرى 

 
  محمد أحمد عيسى
 كاتب الجلسة

 
 خليفة بن سلطان الكبيسي  
 نائب رئي  محكمة التمييز  

 


