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ح�رشة�ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه





اإىل طريق احلق والعدل  البيان، وهدانا  الإن�سان وعلمه  احلمد هلّل الذي خلق 

وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد و على اآله و�سحبه الذي جاءبالعدل وق�سى به 

واأر�سى قواعده فقها واجراء.

�سمان  وهو  احلكم.  اأ�سا�س  وجعله  بالعدل  باحلكم  واأمر  هواهلّل،  العدل  اإن 

للدولة:»�سيادة  الأ�سا�سي  النظام  املادة)59(من  ن�ست  كما  واحلريات،  للحقوق 

القانون اأ�سا�س احلكم يف الدولة، و�سرف الق�ساء ونزاهة الق�ساة وعدلهم �سمان 

للحقوق واحلريات«.

لقد جاء التطور الق�سائي للهيئات الق�سائية متفقا مع ما تقت�سيه كل مر حلة، 

وبعد ن�سوج التجربة كان التنظيم الق�سائي  احلديث الذي ب�سدوره تو حد الق�ساء 

قواعدها  واأر�سى  قادها  �ساملة  ق�سائية  نه�سة  ظل  يف  العام،  والدعاء  الإداري، 

ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظة اهلّل.

ومما نظمه قانون ال�سلطة الق�سائية - الذي �سدر يف عام 1999-�سوؤون الق�ساة 

وترتيب املحاكم انتهاء باملحكمة العليا كاآخر حمكمة يكون ق�ساوؤها فا�سال مر�سيا 

ملبادئ ت�سرت�سد بها املحاكم تاأ�سي�سا لتطبيق �سليم وفهم �سحيح للقانون.

وبني القانون ذات اآلية ن�سر مات�سدره املحاكم من الأحكام التي تت�سمن مبادئ 

حتى تكون مرجعا جلميع املحاكم مبا فيها املحامة العليا التزاما بق�سائها توحيدًا 

با�ستخال�س  الفني  املكتب  وعهداإىل  الق�سائي،  للعمل  وا�ستقرارًا  الف�سل  لقاعدة 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وال�ضالة وال�ضالم على خري من اأقام ركائز الق�ضاء و�ضن قواعده وق�ضى فعدل ، 

اللهم �ضل و�ضلم وبارك عليه وعلى اآله و�ضحبه الذين عدلوا يف اأقوالهم واأفعالهم 

وحكموا بالعدل.

 َ َبينْ ُتم  َحَكمنْ َواإَِذا  ِلَها  اأَهنْ اإَِل  أََماَناِت  النْ وا  ُتوؤَدُّ اأَن  َياأنُْمُرُكمنْ   
َ هَّ
الل اإِنهَّ   (  : تعال  قال 

رًيا (.  َكاَن �َضِميًعا َب�ضِ  
َ هَّ
اإِنهَّ الل ِبِه  َيِعُظُكم  ا  ِنِعمهَّ  

َ هَّ
اإِنهَّ الل ِل  ِبالنَْعدنْ ُكُموا  اأَن َتنْ ا�ِس  النهَّ

الآية )58( الن�ضاء ، وقال �ضبحانه يف �ضورة الن�ضاء : 

لنَْخاِئِنَي   َوَل َتُكن لِّ
ُ هَّ
ا اأََراَك الل ا�ِس ِبَ َ النهَّ ُكَم َبينْ قِّ ِلَتحنْ َ ِكَتاَب ِبالنْ َك النْ َنا اإَِلينْ ) اإِنهَّا اأَنَزلنْ

َها الهَِّذيَن اآَمُنوا  يًما ( )105( ، كما يقول عز وجل يف ال�ضورة ذاتها : ) َيا اأَيُّ َخ�ضِ

 ) َرِبَي  أَقنْ َوالنْ ِن  َواِلَدينْ النْ اأَِو  اأَنُف�ِضُكمنْ  َعَلى  َوَلونْ   ِ
هَّ

لِل �ُضَهَداَء  ِط  ِق�ضنْ ِبالنْ اِمَي  َقوهَّ ُكوُنوا 

الآية 135 .

والعدل ا�ضم الل و�ضفته وبه قامت ال�ضموات والأر�س ، وبه اأمر الل ر�ضله ، واإليه 

يحتكم النا�س وبه يحكمون وبه يرت�ضون ، فطرة الل التي فطر النا�س عليها.

كان هذا طريق الق�ضاء العماين منذ ن�ضاأته ، فكان التنظيم الذي اختطه قانون 

ال�ضلطة الق�ضائية ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم 99/90  ، وكان من اأهم مالمح 

الف�ضل  قواعد  اإر�ضاء  بل   ، فقط  للمحاكم  الهرمي  الرتتيب  لي�س  التنظيم  هذا 

اخل�ضومات وا�ضتلهام املبادئ القانونية وال�ضرعية من ن�ضون القواني كي ت�ضتهدي 

ال�ضلطة  عمل  يف  وا�ضتقرارا  الأحكام  يف  ات�ضاقا  ويحقق   ، حقق  مما  املحاكم  بها 

الق�ضائية. 



د.اإ�سحاق بن اأحمد البو�سعيدي
رئي�س املحكمة العليا

نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء
رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء

دورية  جملة  ي�سدر  كما  املخت�سة،  الدوائر  روؤ�ساء  من  منهاواعتمادها  املبادئ 

لالأحكام الق�سائية املختارة والبحوث املنتقاة.

اإذ نحتفل بالعيد الوطني ال�سابع والأربعني املجيد فاإننا نعرب عن  ونحن اليوم 

امتناننا و�سكرنا العميق لباين نه�سة عمان باإهداء ثمرة من ثمرات العمل الق�سائي 

وخال�سة ما اأر�سته املحاكم من مبادئ يف العمل املدين واجلزائي والتجاري، واملبادئ 

املبينة للق�ساء يف الديات والأرو�س، لكل امل�ستغلني بالعدالة والباحثني،بلوغا لغاياته 

وهورد احلقوق ودفع املظامل.

مقدرة  جهود  من  مابذلوه  على  للق�ساة  ال�سكر  توجيه  اإل  ي�سعنا  ل  اخلتام  يف 

اأ�سفرت عن مبادئ واأحكام اأثروابها الفقه، وال�سكر للمكتب الفني رئي�سا واأع�ساء 

وفهر�ستها  وتبويبها  للمبادئ،  وا�ستخال�سهم  وتدقيقهم  �سربهم  على  وموظفني 

ومتابعتهم لطباعتها.

واهلّل املوفق وهو الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
د. اإ�ضحاق بن اأحمد بن نا�ضر البو�ضعيدي

رئيـ�س املحـكـمـة العـلـيـا

نـائب رئي�س املجلـ�س الأعـلى للق�ضاء

رئي�س جمل�س ال�ضوؤون الإدارية للق�ضاء

الكثري  ت�ضمنت  التي  الق�ضائية  الأحكام  جمموعات  من  العديد  �ضدرت  لقد 

وعدالة  الق�ضايا  يف  البت  �ضرعة  يف  اأ�ضهمت  التي  الق�ضائية  الجتهادات  من 

املجموعة من  واإثرائه، ت�ضدر هذه  الق�ضائي  العمل  مل�ضرية  وا�ضتكمال   ، الأحكام 

الأحكام ال�ضادرة من الدائرة اجلزائية واملبادئ امل�ضتخل�ضة منها خالل ال�ضنتي 

اإ�ضافة للمجموعات ال�ضابقة  الق�ضائيتي ال�ضابعة ع�ضرة والثامنة ع�ضرة ، وهي 

للق�ضاة  عونا  تكون  اأن  ناأُمل  ق�ضائية  اجتهادات  من  ا�ضتجد  ما  طياتها  يف  تمل 

وامل�ضتغلي بهنة القانون عموما .

والل ن�ضاأل التوفيق وال�ضداد وهو الهادي اإل الطريق امل�ضتقيم. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

 , �ســعيـــد الرحـــبـي  اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة:�ســـالــم بن  املحكمة وع�سوية كل من 

فـــــــــرج  جمــــــيـد   , الــــحــــــرو�ســـــي  الــــعــربــــــي   , الزعـــابـي  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(

الطعن رقم 2016/187م 

حكم » مكوناته - ق�سور مبطل«. جرمية » تعاطي خمدر- وجوب بيان احلكم لأركانها 

وعنا�سرها«.

الأركان -- على  املخدرة  املواد  تعاطي  جرمية  يف  بالإدانة  احلكم  ي�ستمل  اأن  يجب 

الالزمة لقيام هذه اجلرمية وعنا�سرها املكونة لها ونوع املادة التي مت تعاطيها, 

اأو  اأو دفاع  اأن ي�ستمل احلكم على ملخ�س ما قدمه اخل�سوم من طلبات  كما يلزم 

دفوع وخال�سة ما ا�ستندوا اإليه من الأدلة الواقعية واحُلجج القانونية ثم تذكر 

يبطل  ق�سور  ذلك  خمالفة  ومنطوقه.  احلكم  عليها  ُبني  التي  الأ�سباب  املحكمة 

احلكم. وذلك مقت�سى املادتني )219 و220 ( من قانون الإجراءات اجلزائية.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)الدائرة  باإبراء  البتدائية  املحكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلزائية(؛ لأنه بتاريخ )2015/6/7م( بدائرة اخت�سا�س الإدارة العامة ملكافحة 

املخدرات واملوؤثرات العقلية مبحافظة �سمال ال�سرقية:

كونه مكررًا تكرارًا مماثاًل تعاطى مواد خُمدرة من نوع احل�سي�س املدرج يف اجلدول رقم 

)1( من املجموعة الأوىل يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا, وفق الثابت بالأوراق.

املادة )2( من قانون مكافحة  باملادة )64( بدللة  العام مبعاقبته  وطالب الدعاء 

املخدرات واملوؤثرات العقلية مع تطبيق املادة )59( من ذات القانون واملادة )4/116( 

من قانون اجلزاء.
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وبتاريخ )2015/10/28م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهم )الطاعن( بتعاطي 

املواد املخدرة مع التكرار املاثل وق�ست مبعاقبته بال�سجن ملدة �سنتني وغرامة قدرها 

)1,000 ر.ع( األف ريال.  

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

ال�ستئناف باإبراء )دائرة اجُلنح امل�ستاأنفة( التي ق�ست بتاريخ )2015/12/30م( 

بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

بالطعن  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الطاعن  يرت�س  مل 

املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/2/7م( باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته 

وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول اأمام املحكمة 

العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تبيح له ذلك ومت اإعالن 

املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد عليها. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

رة قانونًا فهو مقبول �سكاًل.  حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقرَّ

ــ  درجة  اأول  حمكمة  حلكم  د  املوؤيِّ ــ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

خُمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور يف الت�سبيب اإذ 

اإىل التقرير الفني ال�سادر من املخترب اجلنائي  اإدانته  اأدانه بدون دليل وا�ستند يف 

والذي اأبان عن اكت�ساف املخدر يف عينة بوله اإل اأن هذا الدليل مل يتم طرحه يف 

بعقوبة  ق�سى  عندما  احلكم  واأخطاأ  املرافعة  ب�سفوية  اإخالًل  ذلك  ويعد  اجلل�سة 

مغّلظة عليه لتوافر حالة التكرار دون بيان �سروطه وفقًا لن�س املادتني )2/115( و 

)4/116( من قانون اجلزاء, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. 

والق�سور  للقانون  خُمالفته  من  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأنه يجب اأن  املبطل يف الت�سبيب فهو �سديد ذلك باأنه من املقرَّ
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ي�ستمل احلكم على ملخ�س ما قدمه اخل�سوم من طلبات اأو دفاع اأو دفوع وخال�سة ما 

ا�ستندوا اإليه من الأدلة الواقعية واحُلجج القانونية ثم تذكر املحكمة الأ�سباب التي 

ُبني عليها احلكم ومنطوقه.

 ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه جاءت اأ�سبابه بقوله: »... ومن حيث املو�سوع فاإن 

النعي باأ�سباب ال�ستئناف على احلكم امل�ستاأنف لي�ست �سديدة ويف غري حملها لأجل اأن 

ر قانونًا  اإجراءات القب�س على امل�ستاأنف كانت �سحيحة ووفق القانون اإذ اإنه من املقرَّ

اأنه يحق ملاأموري ال�سبط الق�سائي اإلقاء القب�س على �سخ�س م�ستبه فيه ومتواجد يف 

مكان عام متلب�سًا باجلرمية حمل ال�ستباه ومن ثم تتبع يف حقه الإجراءات التحفظية 

رة قانونًا, الأمر الذي تق�سي معه املحكمة برف�س ال�ستئناف مو�سوعًا ...«.ملا كان  املقرَّ

الف قد خال من بيان الأفعال  ذلك وكان ما اأورده احلكم املطعون فيه على النحو ال�سَّ

التي اقرتفها الطاعن مبا تتحقق به العنا�سر القانونية للجرمية التي اأدانه بها وهي 

ُجنحة تعاطي مواد خُمدرة من نوع احل�سي�س املدرج يف اجلدول رقم )1( من املجموعة 

الأوىل ومل ي�ستظهر الأدلة التي ا�ستند اإليها وبيان موؤداها ووجه ا�ستدلله بها على 

ثبوت التهام امل�سند اإليه لأنه مل ُين�سئ له اأ�سبابًا م�ستقلة ومل ياأخذ باأ�سباب حمكمة 

على  القانون  تطبيق  �سحة  مراقبة  عن  العليا  املحكمة  ذلك  ُيعجز  مما  درجة  اأول 

الواقعة مما يكون احلكم معيبًا ب�سائبة الق�سور املبطل يف الت�سبيب.

واأما ما ينعاه الطاعن يف �ساأن تطبيق مادتي التكرار يف حقه فهو �سديد كذلك اإذ جاء 

احلكم املطعون فيه بقوله: »... ومن حيث طلب امل�ستاأنف ووكيله الحتياطي بوقف 

طلب  فهو  اجلزاء  قانون  من   )74( للمادة  تطبيقًا  بها  املق�سي  العقوبة  باقي  تنفيذ 

يف غري حمله وقد تكفلت بالرد عليه حمكمة اأول درجة وعلة رف�س هذا الطلب هو 

التكرار املماثل للجرم حمل التهمة ...«.

غري  التكرار  عقوبة  يف  اأ�سباب  من  فيه  املطعون  احلكم  اأورده  ما  وكان  ذلك  كان  ملا 

مناق�سته وحتقيق هذه احلالة  املحكمة  ينبغي على  الغمو�س  وكان  وا�سح ويكتنفه 

و   )2/115( التكرار  مادتي  يف  القانون  يتطلبها  التي  ال�سروط  احلكم  ي�ستظهر  واأن 

نْ يف حكمها ما اإذا كانت ال�سروط  )4/116( من قانون اجلزاء اإل اأن املحكمة مل تبنيِّ

منطبقة يف حقه حتى تطبق عليه عقوبة الت�سديد من عدمه, الأمر الذي يكون فيه 

احلكم املطعون فيه قد خالف القانون. 

ملا كان ما تقدم فلذلك تق�سي هذه املحكمة العليا بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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فلهذه الأ�سباب      

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـبـي,   �ســعيـد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

�سـلـطــان بن مـاجــد الزعابـي , الــــعـــربـي الــــحـرو�ســي , جمــيـد فـــرج �سـو�ســـان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2 (

الطعن رقم 2016/379 م

جرمية حيازة واإحراز املخدر» ماهية احليازة والإحراز«.

اإن مناط امل�سوؤولية يف حالتي اإحراز اأو حيازة املخدرات هو ثبوت ات�سال اجلاين --

باملخدر ات�ساًل مبا�سرًا اأو بالوا�سطة وب�سط �سلطانه عليه باأية �سورة اإما بحيازة 

املخدر حيازة مادية اأو و�سع اليد عليه على �سبيل التملك والخت�سا�س ولو مل 

تتحقق احليازة املادية.

دفع » بطالن القب�س والتفتي�س«. دليل » بناوؤه على اإجراء غري م�سروع«.--

الدفاع -- اأوجه  من  هو  عليه  ترتب  وما  والتفتي�س  القب�س  ببطالن  الدفع  اإن 

احلكم  كان  متى  عليه  والرد  مناق�سته  املو�سوع  حمكمة  على  فيجب   , اجلوهرية 

ل يف ق�سائه بالإدانة على الدليل امل�ستمد منه فال يكفي ل�سالمة احلكم اأن  قد عوَّ

يكون الدليل �سادقًا متى كان وليد اإجراء غري م�سروع.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

ب�سحار  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  واآخر  الأول(  )املتهم  الطاعن  اأحال  العام  الدعاء 

الإدارة  اخت�سا�س  بدائرة  )2014/10/7م(  بتاريخ  لأنهما  اجلنايات(؛  )حمكمة 

العامة ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية مبحافظة �سمال الباطنة: 

اأوًل: بالن�سبة للمتهم الأول )الطاعن(:

حاز واأحرز بق�سد الجتار خُمدر الهريوين يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا, . 1

وفق الثابت بالتحقيقات وحم�سر ال�سبط.

غري . 2 يف  الثاين(  )املتهم  للمتعاطي  الهريوين  نوع  من  خُمدرة  مواد  تقدمي  �سهَّل 

الأحوال املرخ�س بها قانونًا, على النحو الثابت بالتحقيقات.
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وفق . 3 قيادة,  رخ�سة  على  حا�سل  غري  وهو  خا�س(  ــ   ../...( رقم  املركبة  قاد 

الثابت باعرتافه.

قاد املركبة ال�سالف ذكرها حتت تاأثري املخدر, وفق الثابت بتقرير الفح�س الفني . 4

وتقرير حم�سر ال�سبط.

ثانيًا: بالن�سبة للمتهم الثاين:

اأحرز بق�سد التعاطي خُمدر الهريوين يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا, وفق الثابت 

بالتحقيقات وحم�سر ال�سبط. 

ثالثًا: بالن�سبة للمتهمني معًا:

بها  املرخ�س  الأحوال  غري  يف  والكودايني  املورفني  نوعي  من  خُمدرة  مواد  تعاطيا 

قانونًا, وفق الثابت بتقرير الفح�س الفني لعينة بولهما.

املخدرة  املواد  واإحراز  حيازة  بجناية  الأول  املتهم  مبعاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

املوؤثمتني  مقابل  دون  ملتعاٍط  خُمدرة  مواد  تقدمي  ت�سهيل  وجناية  الجتار  بق�سد 

بن�س املادة )1,4/44( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية وُجنحة قيادة 

مركبة دون احل�سول على رخ�سة قيادة املوؤثمة بن�س املادة )1/49( بدللة املادة 

)21( من قانون املرور وتعديالته وُجنحة قيادة مركبة حتت تاأثري خُمدر املوؤثمة 

خُمدر  اإحراز  بُجنحة  الثاين  املتهم  ومعاقبة  القانون  ذات  من   )1/50( املادة  بن�س 

املخدرات  مكافحة  قانون  من   )47( املادة  بن�س  املوؤثمة  التعاطي  بق�سد  الهريوين 

واملوؤثرات العقلية ومعاقبة املتهمني معًا بُجنحة تعاطي املواد املخدرة املوؤثمة بن�س 

املادة )64( بدللة املادة )2( من ذات القانون مع م�سادرة املواد املخدرة امل�سبوطة 

من   )59( املادة  لن�س  ا�ستنادًا  العام  لل�سالح  والهاتف  املبلغ  وم�سادرة  اإتالفها  بق�سد 

ذات القانون. 

ومعتربًا  الأول  املتهم  حق  يف  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2015/12/31م(  وبتاريخ 

ح�سوريًا يف حق املتهم الثاين باإدانة املتهم الأول بجناية حيازة واإحراز مواد خُمدرة 

بق�سد الجتار وق�ست ب�سجنه ملدة خم�س �سنوات وغرامة قدرها )1,500 ر.ع( األف 

مواد خُمدرة بدون مقابل وق�ست  ت�سهيل تعاطي  واإدانته بجناية  ريال  وخم�سمائة 

ب�سجنه ملدة خم�س �سنوات وغرامة قدرها )1,000 ر.ع( األف ريال واإدانته بُجنحة 

تعاطي مواد خُمدرة وق�ست ب�سجنه ملدة �ستة اأ�سهر وغرامة قدرها )250 ر.ع( مائتان 
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ب�سجنه  وق�ست  قيادة  رخ�سة  دون  مركبة  قيادة  بُجنحة  واإدانته  رياًل  وخم�سون 

بُجنحة  واإدانته  رياًل  مائة وخم�سون  ر.ع(  واحد وغرامة قدرها  )150  �سهر  ملدة 

قيادة مركبة حتت تاأثري املخدر وق�ست ب�سجنه ملدة �ستة اأ�سهر وغرامة قدرها )250 

ر.ع( مائتان وخم�سون رياًل واإدانة املتهم الثاين بُجنحة اإحراز مواد خُمدرة بق�سد 

التعاطي وق�ست ب�سجنه ملدة �ستة اأ�سهر وغرامة قدرها )250 ر.ع( مائتان وخم�سون 

اأ�سهر وغرامة  �ستة  واإدانته بُجنحة تعاطي مواد خُمدرة وق�ست ب�سجنه ملدة  رياًل 

قدرها )250 ر.ع( مائتان وخم�سون رياًل على اأن تدغم العقوبات يف حق املتهم الأول 

املخدرات  م�سادرة  مع  الثاين  املتهم  حق  يف  العقوبات  تدغم  كما  منها  الأ�سد  وينفذ 

امل�سبوطة متهيدًا لإتالفها وم�سادرة املبلغ املايل والهاتف لفائدة اخلزانة العامة.

اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  )الطاعن(  الأول  عليه  املحكوم  يرت�س  مل 

باأمانة  )2016/2/8م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  العليا  املحكمة 

�سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه  حماٍم مقبول 

التي تتيح له ذلك ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد عليها. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

اإىل  الدعوى  اأوراق  واإعادة  للطاعن  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل. 

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خُمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

اأدانه  حينما  الدفاع  بحق  والإخالل  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور 

بجنايتي حيازة مواد خُمدرة بق�سد الجتار وت�سهيل تعاطي مواد خُمدرة بدون مقابل 

رغم عدم توافر اأركانها لعدم وجود �سلة له باملواد امل�سبوطة واحلكم نف�سه مل يدلل 

على وجود تلك ال�سلة واأن املتهم الثاين اأقرَّ اأمام املحكمة اأن علبة الكوداك امل�سبوطة 

كما  املخدرة  باملواد  بالجتار  قيامه  على  قطعي  دليل  وجود  عدم  عن  ف�ساًل  ه  تخ�سُّ

�سه لالإكراه  ل احلكم يف اإدانته على اعرتافه بتحقيقات ال�سرطة رغم اأنه دفع بتعرُّ عوَّ
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وال�سرب ناهيك عن خُمالفة ذلك لن�س املادة )186( من قانون الإجراءات اجلزائية 

حجية  املحاكمة  على  ابقة  ال�سَّ التحقيقات  ملحا�سر  لي�س   ...« اأنه:  على  تن�سُّ  التي 

الثاين  املتهم  اعرتاف  على  اإدانته  يف  ا�ستند  حني  احلكم  اأخطاأ  كما   »... الإثبات  يف 

اأن احلكم ا�ستند  باملخالفة لن�س املادة )191( من قانون الإجراءات اجلزائية كما 

اإىل اأدلة ل عالقة لها بالطاعن ول توؤدي اإىل ما رتبه عليها من نتائج با�ستناده اإىل 

اأقوال رجال ال�سبط والتي تعرب عن وجهة نظرهم وراأيهم اخلا�س وخلو الأوراق من 

اأنه دفع ببطالن القب�س والتفتي�س وما تاله من اإجراءات  اأي دليل على �سحتها كما 

اأن احلكم مل يرد  اإل  الإذن ولبنائه على حتريات غري جدية   حل�سوله قبل �سدور 

على هذا الدفع بالرغم من اأنه دفاع جوهري كما دفع بكيدية التهام وتلفيقه وعدم 

معقولية الواقعة وانتفاء الركن املادي جلرمية حيازة مواد خُمدرة بق�سد الجتار اأو 

ت�سهيلها للتعاطي بدون مقابل, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. 

وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه من ف�ساد يف ال�ستدلل وق�سور 

اأن املادة )219( من قانون  مبطل يف الت�سبيب واإخالل بحق الدفاع فهو �سديد ذلك 

الإجراءات اجلزائية تن�سُّ على اأنه: »... على املحكمة اأن تف�سل يف الطلبات التي 

تقدم لها من اخل�سوم وتبنيِّ الأ�سباب التي ت�ستند اإليها ...« كما تن�سُّ املادة )220( 

اخل�سوم  قدمه  ما  ملخ�س  احلكم  ن  يت�سمَّ اأن  يجب   ...« اأنه:  على  القانون  ذات  من 

اإليه من الأدلة الواقعية واحُلجج  اأو دفوع وخال�سة ما ا�ستندوا  اأو دفاع  من طلبات 

القانونية ثم تذكر املحكمة بعد ذلك الأ�سباب التي ُبني عليها احلكم ومنطوقه ...«.

ُ من حما�سر جل�سات املحاكمة اأن حمامي الطاعن ح�سر جل�سة  ملا كان ذلك وكان البنيِّ

)2015/12/10م( ودفع ببطالن اإجراءات القب�س والتفتي�س وما تالها من اإجراءات 

ن ذلك يف املذكرة  حل�سولها قبل �سدور الإذن وبنائها على حتريات غري جدية و�سمَّ

م�سطورًا  واقعًا  بذلك  فاأ�سبح  فيه  املطعون  للحكم  امل�سدرة  للمحكمة  مها  قدَّ التي 

بالأوراق قائمًا مطروحًا على املحكمة عند نظر الدعوى.

ملا كان ذلك وكان ق�ساء هذه املحكمة العليا قد جرى على اأن الدفع ببطالن القب�س 

التي يجب على حمكمة  الدفاع اجلوهرية  اأوجه  من  وما ترتب عليه هو  والتفتي�س 

ل يف ق�سائه بالإدانة على الدليل  املو�سوع مناق�سته والرد عليه متى كان احلكم قد عوَّ

امل�ستمد منه واأنه ل يكفي ل�سالمة احلكم اأن يكون الدليل �سادقًا متى كان وليد اإجراء 

غري م�سروع.

ُ من احلكم املطعون فيه اأن حمكمة املو�سوع قد اأ�سارت اإىل دفاع  ملا كان ذلك وكان البنيِّ
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الطاعن بالقول: »... وترافع حمامي املتهم الأول عن موكله ودفع بعدم جدية حم�سر 

)2014/10/6م(  يف  متت  التحريات  واأن  الق�سية  هذه  اإليه  انتهت  التي  التحريات 

والقب�س على املتهم مت يف )2014/10/7م( واأن املتهم الأول �سبطته اإحدى الدوريات 

وكان هو واملتهم الثاين يف حالة �سكر بنيِّ كما دفع ببطالن القب�س والتفتي�س والعرتاف 

...« اإل اأن احلكم املطعون فيه خال من الرد على ذلك الدفع رغم اأنه دفع جوهري لأن 

قبوله قد ينفي اجلرمية عن الطاعن اأو يتغري به وجه الراأي يف الدعوى فكان لزامًا 

على املحكمة اأن ترد عليه احرتامًا حلقوق الدفاع وتطبيقًا للتزامها بت�سبيب الأحكام 

نات حكمها املطعون فيه  وذلك برد �سريح وجلي ف�ساًل عن اأن املحكمة اأوردت يف مدوَّ

واإمنا  هو  ه  تخ�سُّ ل  الُعلبة  يف  امل�سبوطة  املخدرة  املادة  اأن  من  الطاعن  به  مت�سك  ما 

تخ�سُّ املتهم الثاين واأن الأخري اأقرَّ اأمام املحكمة بجل�سة )2015/4/9م( بـاأن املادة 

ك به الطاعن يف  ه ول تخ�سُّ املتهم الأول )الطاعن(, وملا كان ما مت�سَّ املخدرة تخ�سُّ

مات �سيوع التهمة بينه وبني املتهم الثاين بالن�سبة لهذا النوع  هذا ال�ساأن يحمل مقوِّ

ر يف ق�ساء املحكمة العليا من اأن مناط امل�سوؤولية يف حالتي اإحراز  من التهام ملا هو مقرَّ

بالوا�سطة  اأو  مبا�سرًا  ات�ساًل  باملخدر  اجلاين  ات�سال  ثبوت  هو  املخدرات  حيازة  اأو 

وب�سط �سلطانه عليه باأية �سورة اإما بحيازة املخدر حيازة مادية اأو و�سع اليد عليه 

على �سبيل التملك والخت�سا�س ولو مل تتحقق احليازة املادية الأمر الذي كان يتعنيَّ 

ك به الطاعن من دفاع يعد  على املحكمة اأن تورد يف حكمها ما يفيد اأنها واجهت ما مت�سَّ

راحها له اأما وهي مل تفعل  يف واقعة الدعوى املطروحة دفاعًا جوهريًا مبا يحمل اطِّ

بها على وجه �سحيح  واأملت  الدعوى  اأنها واجهت عنا�سر  ي�ستنب من احلكم  ذلك ومل 

وح�سمت موقفها من التحقق من حيازة الطاعن للمخدر امل�سبوط يف جيب د�سدا�سة 

املتهم الثاين للتثبت من مناط م�سوؤوليته عنه فاإن حكمها يكون قا�سرًا ق�سورًا ُيبطله 

مبا يتعنيَّ نق�سه مو�سوعًا دون حاجة لبحث �سائر اأوجه الطعن الأخرى. 

فلهذه الأ�سباب

 حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

جمــــــيـد  الــــحــرو�سـي,  الــــعـــربــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان  الرحـــبـي, 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3 (

الطعن رقم 2016/387 م

متهم » اإنكاره ملا اأ�سند اإليه«. قانون » تطبيق املادتني 193 و 215 من قانون الإجراءات 

اجلزائية«.

حمكمة املو�سوع ملزمة يف حالة اإنكار املتهم اأن ت�سرع بنف�سها يف اإجراءات التحقيق --

يف الأدلة التي بنى عليها الدعاء العام اتهامه وا�ستجواب املتهم يف �ساأنها عمال 

باملادة )193( من قانون الإجراءات اجلزائية, حيث ل ي�سح لها اأن تعتمد دليال 

يف اإدانة املتهم مل تب�سطه على ب�ساط البحث والنقا�س يف جل�سات املرافعة عمال 

باملادة )215( من ذات القانون. علة ذلك هي الو�سول اإىل احلقيقة مع احلفاظ 

حق  و�سمان  الرباءة,  قرينة  و�سيانة  الدفاع,  حقوق  حماية  بني  التوازن  على 

املجتمع يف اقت�سا�س احلق العام من اجلاين.

الوقائــع

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال املتهَمنينْ )الطاعنني( اإىل املحكمة البتدائية ب�ساللة )الدائرة 

اجلزائية(؛ لأنهما بتاريخ )2015/8/5م( بدائرة اخت�سا�س الإدارة العامة ملكافحة 

املخدرات واملوؤثرات العقلية مبحافظة ظفار:

اأوًل: بالن�سبة للمتهمني معًا:

حال كون املتهم الأول مكررًا تكرارًا مماثاًل حازا بق�سد التعاطي يف غري الأحوال . 1

من   )5( رقم  اجلدول  يف  املدرج  القات  نوع  من  خُمدرًا  نباتًا  قانونًا  بها  املرخ�س 

وفق  العقلية,  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  ملحق  من  الأوىل  املجموعة 

الثابت مبح�سر ال�سبط.
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حال كون املتهم الأول مكررًا تكرارًا غري مماثل قاوما رجال ال�سبطية الق�سائية . 2

بولهما  من  عينة  اإعطائهما  عدم  يف  متثل  م�سروع  اأمر  اأداء  عن  امتنعا  باأن  �سلبًا 

كما قاوم املتهم الأول �سلبًا اأي�سًا باأن رف�س التوقف لرجال ال�سرطة عند طلبهم 

الثابت  وفق  خا�س(,  ــ   ..  /......( رقم  املركبة  قيادته  حال  وذلك  ذلك  منه 

بالتحقيقات تف�سياًل.

ثانيًا: بالن�سبة للمتهم الأول منفردًا:

قاد املركبة رقم )....../ .. ــ خا�س( على الطريق دون اأن يحمل رخ�سة قيادة, وفق 

الثابت باعرتافه.

وطالب الدعاء العام مبعاقبتهما معًا بُجنحة حيازة نباتات خُمدرة بق�سد التعاطي 

املوؤثمة بن�س املادة )47( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية مع مراعاة 

وُجنحة  اجلزاء  قانون  من   )4/116( املادة  لن�س  وفقًا  الأول  املتهم  على  الت�سديد 

املقاومة ال�سلبية املوؤثمة بن�س املادة )171( من قانون اجلزاء مع مراعاة الت�سديد 

على املتهم الأول وفقًا لن�س املادة )5/116( من ذات القانون ومعاقبة املتهم الأول 

منفردًا بُجنحة قيادة مركبة على الطريق دون اأن يحمل رخ�سة قيادة املوؤثمة بن�س 

املخدرة  النباتات  م�سادرة  مع  املرور  قانون  من   )21( املادة  بدللة   )1/49( املادة 

املخدرات  مكافحة  قانون  من   )59( املادة  لن�س  طبقًا  لإتالفها  متهيدًا  امل�سبوطة 

واملوؤثرات العقلية وتطبيق ن�س املادة )66( من ذات القانون على املتهم الأول. 

املتهَمنينْ  باإدانة   )1( بالآتي:  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2016/1/7م(  وبتاريخ 

ملدة  ب�سجنهما  وق�ست  التعاطي  بق�سد  املخدرة  املواد  حيازة  بُجنحة  )الطاعنني( 

�سنة وغرامة قدرها )600 ر.ع( �ستمائة ريال )2( باإدانة املتهَمنينْ بُجنحة املقاومة 

 )3( رياًل  ع�سرون  ر.ع(   20( قدرها  وغرامة  �سهر  ملدة  ب�سجنهما  وق�ست  ال�سلبية 

باإدانة املتهم الأول )الطاعن الأول( بُجنحة قيادة مركبة دون احل�سول على رخ�سة 

 )4( ريال  مائة  ر.ع(   100( قدرها  وغرامة  اأ�سهر  �ستة  ملدة  ب�سجنه  وق�ست  قيادة 

باإدغام العقوبات يف حق املتهَمنينْ )5( ب�سحب رخ�سة ت�سيري املركبة امل�سبوطة ملدة 

�سنة اعتبارًا من تاريخ النطق باحلكم )6( مب�سادرة امل�سبوطات. 

اأمام حمكمة  مل يُحز هذا احلكم قبوًل لدى املحكوم عليهما )الطاعنني( فا�ستاأنفاه 

بتاريخ )2016/2/29م(  التي ق�ست  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  ب�ساللة )دائرة  ال�ستئناف 

الأمر  مع  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سهما  املو�سوع  ويف  �سكاًل  ال�ستئنافني  بقبول 
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واحد  و�سهر  الأول  للم�ستاأنف  بالن�سبة  احلب�سية  العقوبة  من  اأ�سهر  ثالثة  باإنفاذ 

بالن�سبة للم�ستاأنف الثاين ووقف الباقي منها يف �ساأنهما واإلزامهما امل�ساريف.

بالطعن  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنا  الق�ساء  بهذا  الطاعنان  يرت�س  مل 

املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/3/22م( باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته 

وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول اأمام املحكمة 

العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعنني وقدم �سند وكالته عنهما التي تتيح له ذلك ومت 

اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد عليها. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا . الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن  ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل. 

وحيث ينعى الطاعنان على احلكم املطعون فيه اأنه اإذ اأدانهما مبا هو من�سوب اإليهما من 

جرائم فقد خالف القانون و�سابه الف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور يف الت�سبيب ذلك اأن 

�س الواقعة متحي�سًا كافيًا مما قاده اإىل فهم غري �سحيح لها والق�ساء  حِّ احلكم مل مُيَ

باإدانتهما دون دليل واأنه مت تفتي�س املركبة بدون اإذن واأن اإذن التفتي�س �سدر لحقًا 

على واقعة �سبطهما ومل يتم عر�سه عليهما وقد خال من بيان �ساعة �سدوره كما اأنه 

مل يتم تفتي�س املركبة مبا�سرة عند و�سولهما لنقطة التفتي�س الإداري واأنهما ظال 

ينتظران لفرتة طويلة ثم غادرا املكان نظرًا لعدم ح�سور ال�سرطة فتمت متابعتهما من 

قبل دورية ال�سرطة وا�ستوقفتهما ثم قام رجال ال�سرطة بتفتي�س املركبة بح�سورهما 

فلم يتم العثور على �سيء ثم ح�سر رجال مكافحة املخدرات وقاموا بتفتي�س املركبة 

مرة اأخرى بدون ح�سورهما ومت �سبط اأوراق واأغ�سان من خُمدر القات بداخل املركبة 

واأنكرا معرفتهما بها كما اأن احلكم اأ�سند اإىل الطاعن الأول واقعة جلب خُمدر القات 

ل  من ....... دون دليل كما خلت الأوراق من اإ�سناد ذلك التهام اإليه كما اأن احلكم عوَّ

يف اإدانتهما على �سبط اأوراق واأغ�سان من خُمدر القات يف مكان القب�س عليهما بالرغم 

ت�سويرها  يتم  مل  اأنه  كما  بذلك  �سبط  حم�سر  وحترير  حتريزها  يتم  مل  اأنه  من 
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وتقدميها للمحكمة كما مل ُيبنيِّ احلكم ما اإذا كانت تلك الأوراق �سبيهة مبا مت �سبطه 

بداخل املركبة من عدمه وكم عددها كما اأن احلكم اأدانهما بُجنحة املقاومة ال�سلبية 

بالرغم من اأنهما مل يرف�سا اإعطاء عينة من بولهما للفح�س الفني واأن الطاعن الأول 

ال�سرطة مراعاة و�سعهما  اأنهما طلبا من رجال  اإل  وقع على م�ستند ر�سمي باملوافقة 

لطان قابو�س بعوقد كونه يقع بالقرب من  الجتماعي بعدم الذهاب اإىل م�ست�سفى ال�سُّ

مقر �سكناهما ولديهما اأقارب يرتددون على امل�ست�سفى ب�سفة دائمة لذا طلبا من رجال 

حبة رجال  ال�سرطة اأخذهما اإىل املركز ال�سحي بال�سعادة وفعال ذهبا اإىل هناك ب�سُ

ال�سرطة اإل اأنه ونظرًا لتاأخر الطبيب اأ�سر رجال ال�سرطة على نقلهما اإىل م�ست�سفى 

اإىل  والدخول  ال�سرطة  مركبة  من  النزول  رف�سا  اأنهما  اإل  بعوقد  قابو�س  لطان  ال�سُّ

امل�ست�سفى بعد اأن مت تخيريهما من رجال ال�سرطة بني النزول اأو عدمه كونهما �سعرا 

اأنه مت  باحلرج من الدخول اإىل امل�ست�سفى والقيود مو�سوعة يف اأيديهما ناهيك عن 

ة يف راأ�سه كما اأخطاأ احلكم حني اأدان الطاعن الأول  منع الطاعن الأول من لب�س الُكمَّ

خُمالفة  جمرد  اأنها  رغم  قيادة  رخ�سة  على  احل�سول  دون  مركبة  قيادة  بُجنحة 

املخدرات  مكافحة  اإدارة  اخت�سا�س  من  لي�س  املخالفة  تلك  �سبط  اأن  ورغم  مرورية 

بل هو من اخت�سا�س اإدارة املرور كما اأن احلكم عاقبه عن تلك اجُلنحة بال�سجن ملدة 

�ستة اأ�سهر وغرامة قدرها )100 ر.ع( مائة ريال و�سحب رخ�سة ت�سيري املركبة ملدة 

�سنة وهي عقوبة �سديدة ل تتنا�سب مع العقوبات الأخرى املق�سي بها كما اأن الطاعن 

الثاين هو جمرد مرافق باملركبة, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن ما ينعاه الطاعنان على احلكم املطعون فيه باأ�سباب نعيهما �سديد يف جممله 

ر يف ق�ساء املحكمة العليا من اأن طور املحاكمة هو املرحلة الأهم يف م�سار  ملا هو  مقرَّ

ر عدم اإ�سنادها  الدعوى اجلزائية لأن فيها يتمُّ تقرير اإ�سناد التهمة للمتهم اأو يتقرَّ

ع لهذه املرحلة اأهمية خا�سة واأحاطها بقواعد و�سكليات  اإليه لذلك فقد اأوىل امل�سرِّ

معينة يجب مراعاتها واحرتامها وجعل خُمالفتها حتت طائلة البطالن واأن الهدف من 

ع على هذه القواعد الإجرائية هو الو�سول اإىل احلقيقة مع احلفاظ  ت�سديد امل�سرِّ

على التوازن بني حماية حقوق الدفاع من جهة و�سيانة قرينة الرباءة من جهة ثانية 

و�سمان حق املجتمع يف اقت�سا�س احلق العام من اجلاين من جهة ثالثة.

ملا كان ذلك وكانت املادة )193( من قانون الإجراءات اجلزائية تن�سُّ على اأنه: »... 

اإذا اأنكر املتهم اأنه مذنب اأو رف�س الإجابة فعلى املحكمة اأن ت�سرع يف التحقيق ويكون 

ذلك ب�سماع ال�سهود واخلرباء واإجراء ما يلزم لفح�س الأدلة ومناق�ستها على الرتتيب 

الذي تراه ويجوز للمحكمة اأن ت�ستجوب املتهم تف�سيليًا بعد النتهاء من �سماع ال�سهود 
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وا�ستي�ساحات  اأ�سئلة  من  لزمًا  تراه  ما  وقت  اأي  يف  اإليه  توجه  اأن  ولها  واخلرباء 

ى ذلك اأن املحكمة ملزمة يف حالة اإنكار املتهم اأن  لتمكينه من تقدمي دفاعه ...« وموؤدَّ

ت�سرع بنف�سها يف اإجراءات التحقيق يف الأدلة التي بنى عليها الدعاء العام اتهامه 

وا�ستجواب املتهم يف �ساأنها وهو ما يعني مناق�سته ب�سورة تف�سيلية عن التهمة املوجهة 

اإليه وحما�سرته بالأ�سئلة الدقيقة والعديدة بغر�س الوقوف على حقيقة التهمة 

من نف�س املتهم والو�سول اإما اإىل اعرتاف منه يوؤيدها اأو اإىل دفاع ينفيها.

يف  املوؤرَّخ  البتدائية  املحاكمة  جل�سة  حم�سر  من   ُ البنيِّ وكان  ذلك  كان  ملا 

املن�سوبة  القات  خُمدر  حيازة  تهمة  واأنكرا  ح�سرا  املتهَمنينْ  اأن  )2015/12/17م( 

اإليهما واأن املحكمة حجزت الدعوى جلل�سة )2016/1/7م( للحكم واحلال اأنه كان 

الفة البيان طاملا اأن املتهَمنينْ  عليها مبا�سرة التحقيق بنف�سها طبقًا للمادة )193( ال�سَّ

�سريحة  خُمالفة  ارتكبت  قد  تكون  فاإنها  ذلك  تفعل  مل  هي  واإذ  التهام  ذلك  اأنكرا 

لت يف ق�سائها باإدانة املتهَمنينْ  لإجراء وجوبي واجب التطبيق ف�ساًل عن اأن املحكمة عوَّ

على واقعة ال�سبط وما اأ�سفر عنه تفتي�س املركبة وتقرير املخترب اجلنائي دون طرح 

تلك الأدلة على ب�ساط البحث والنقا�س وهو ما يعد خُمالفة لن�س املادة )215( من 

الدعوى  يف  القا�سي  يحكم   ...« اأنه:  على  تن�سُّ  التي  اجلزائية  الإجراءات  قانون 

نت لديه بكامل حريته ومع ذلك ل يجوز له اأن يبني حكمه  ح�سب القناعة التي تكوَّ

على دليل مل ُيطرح على اخل�سوم اأمامه يف اجلل�سة ...« ذلك اأن مبداأ ال�سفاهية هو 

اأدلة يف  ن قا�سي احلكم من تكوين قناعته بناًء على ما متَّت مناق�سته من  الذي مُيكِّ

معر�س اجلل�سة وا�ستيفاء الدليل من ت�سريحات الأطراف اأمامه وهو ما يوجب عر�س 

تلك الأدلة على ب�ساط البحث حتت نظر اخل�سوم.

ُ من احلكم البتدائي املوؤيد باحلكم املطعون فيه وعلى النحو  ملا كان ذلك وكان البنيِّ

الف ب�سطه اأنه جاء خُمالفًا لقواعد اإجرائية تهم النظام العام وبالتايل واجبة  ال�سَّ

التطبيق ومل تتدارك ذلك حمكمة احلكم املطعون فيه بو�سفها حمكمة مو�سوع فاإن 

احلكم جاء معيبًا بالق�سور املبطل مبا يتعنيَّ نق�سه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة 

التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الرحـــبـي,  �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, الــــعـــربــــــي الــــحــــــرو�ســـــي,  جمــــــيـد 

فـــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 4(

الطعن رقم 2016/417م

قانون    من   191 املادة  تطبيق   « قانون  اعرتافا«.  يعد  ال  ما  ماهيته.   « االعرتاف 

االإجراءات اجلزائية«.

االعرتاف املعترب يف املواد اجلزائية والذي يوؤاخذ به املتهم يجب اأن يكون ن�سًا --

يف اقرتاف اجلرمية واأن يكون من ال�سراحة والو�سوح بحيث ال يحتمل تاأوياًل اأما 

كالم املتهم حول ما يجري به العمل يف ال�سركة من حيث نظام االإجازات فال يعد 

اعرتافًا منه عمال باملادة 191 من قانون االإجراءات اجلزائية.

 قانون العمل« تطبيق املواد 3 و 6 و65 و71 و116 من قانون العمل«. نظام عام » --

القواعد االآمرة يف قانون العمل«.

الفتها -- االأحكام املتعلقة باإجازات العامل من النظام العام فال يجوز االتفاق على مخُ

نق�س من امتيازات العامل وهذا االأمر م�ستفاد من ن�س املادة )116( من قانون  مبا يخُ

العمل والتي تعاقب كل من يخالف اأحكام الف�سلني االأول والثاين من الباب الرابع 

والأن املادة )3( من ذات القانون تق�سي ببطالن كل �سرط يخالف هذا القانون ولو 

كان �سابقًا على العمل به اإال اإذا كان اأكرث فائدة للعامل.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  خُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ لخُ  تتح�سَّ

االدعاء العام اأحال الطاعن اإىل املحكمة االبتدائية مب�سقط )الدائرة اجلزائية(؛ 

الأنه بتاريخ �سابق على )2015/1/28م( بدائرة اخت�سا�س دائرة التفتي�س بوزارة 

القوى العاملة: 

الر�سمية  العطل  اأيام  يف  العمل  عن  امل�ستحق  تعوي�سهم  العاملة  القوى  حرم  اأواًل: 

الواقعة يف اأيام الراحة االأ�سبوعية, االأمر الثابت بتقارير دائرة التفتي�س.
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ثانيًا: امتنع عن تعوي�س القوى العاملة عن العمل خالل اأيام العطل الر�سمية تعوي�سًا 

بيوم راحة بدًل عنه اأو زيادة يف الأجر ال�سامل مبا ل يقل عن )25 %( حم�سوبًا من 

اأجره اليومي, وفق الثابت باأوراق الدعوى.

اأيام  يف  العمل  عن  العامل  تعوي�س  عدم   « بُجنحتي  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

اأيام الراحة الأ�سبوعية » و » عدم تعوي�س العامل عن  العطل الر�سمية الواقعة يف 

العمل يف اأيام العطل الر�سمية » املوؤثمتني باملادة )116( بدللة املادة )2,3/65( من 

قانون العمل. 

)الطاعن(  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2015/12/9م(  وبتاريخ 

باجُلنحتني املوؤثمتني باملادة )116( بدللة املادة )2,3/65( من قانون العمل وق�ست 

مبعاقبته عن الأوىل بتغرميه مبلغًا قدره )25,000 ر.ع( خم�سة وع�سرون األف ريال 

وعن الثانية بتغرميه مبلغًا قدره )25,000 ر.ع( خم�سة وع�سرون األف ريال على اأن 

تدغم العقوبتان يف حقه وتنفيذ )10,000 ر.ع( ع�سرة اآلف ريال منها ووقف الباقي 

واإلزامه امل�ساريف. 

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

)2016/2/17م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  مب�سقط  ال�ستئناف 

والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  املو�سوع  ويف  �سكاًل  ال�ستئناف  بقبول  ح�سوريًا 

مبعاقبة املتهم عن التهام املن�سوب اإليه بتغرميه مبلغًا قدره )25,000 ر.ع( خم�سة 

وع�سرون األف ريال على اأن ُينفذ منها مبلغ قدره )10,000 ر.ع( ع�سرة اآلف ريال مع 

وقف تنفيذ العقوبة يف حالة �سداد م�ستحقات العاملني واألزمته امل�ساريف. 

مل يرت�س الطاعن بهذا الق�ساء فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل 

اأ�سدرته  التي  املحكمة  �سر  باأمانة  )2016/3/22م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي 

وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول اأمام املحكمة 

د مبلغ  العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له ذلك و�سدَّ

ر قانونًا ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد عليها. الكفالة املقرَّ

وقدم الدعاء لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن �سكاًل 

التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  اأوراق  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع رد مبلغ الكفالة للطاعن.
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املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن حاز اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكاًل.     

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خُمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

الثابت  وخُمالفة  الواقع  فهم  ويف  الإ�سناد  يف  واخلطاأ  الت�سبيب  يف  والق�سور  وتاأويله 

بالأوراق وذلك عندما اأدانه مبا ن�سب اإليه وا�ستند يف ذلك اإىل اعرتافه اأمام حمكمة 

اأول درجة ولدى التحقيقات بالرغم من خلو الأوراق من ذلك العرتاف ذلك اأنه اأنكر 

التهمة امل�سندة اإليه يف جميع مراحل الدعوى واأنه كان يتعنيَّ على املحكمة اأن ت�سرع 

يف حتقيق الدعوى عماًل بن�س املادة )193( من قانون الإجراءات اجلزائية اإل اأنها 

مل تفعل كما اأن مادة التهام ل تنطبق على واقعة الدعوى اإذ اإن عقود العمل املربمة 

 )14( ملدة  يكون  بال�سركة  العمل  نظام  اأن  على  تن�س  عمالها  وجميع  ال�سركة  بني 

اأربعة ع�سر يومًا تعقبها مدة )14( اأربعة ع�سر يوم راحة مع عدم ا�ستحقاق العمال 

التعوي�س عن الإجازات الر�سمية عدا اإجازة العيدين وهذا النظام يف العمل يعترب 

اأكرث �سخاًء للعامل كما اأن املادة )6( من قانون العمل اأباحت ل�ساحب العمل والعامل 

مع  بالرتباط  العمل  �سروط حال قيام �ساحب  العمل من  ما ورد يف قانون  خُمالفة 

عماله باتفاقيات تعود عليهم مبنافع اأكرث من تلك التي يقررها القانون كما اأن احلكم 

تنازل  قد  امل�ستكيني  اأن  رغم  )2015/9/8م(  يف  املوؤرخ  املخالفة  حم�سر  على  ل  عوَّ

ــ  املخت�سة  واجلهات  العمال  بني  املربمة  التفاقية  اأن  على  ل  عوَّ كما  �سكواهما  عن 

ومن بينها وزارة القوى العاملة ــ مل تتطرق اإىل اآلية تعوي�س العمال عن اأيام العطل 

الر�سمية وهو تعويل غري منطقي كما اأخطاأ احلكم حني اعترب قواعد قانون العمل 

من القواعد الآمرة التي ل يجوز التفاق على خُمالفتها اإذ اإن ذلك يخالف املادتني 

)3( و )6(  من قانون العمل اللتني اأباحتا لطريف عقد العمل التفاق على ما يخالف 

ما ورد يف قانون العمل من �سروط اإذا كان من �ساأنه حتقيق فائدة وم�سلحة للعامل كما 

اأن احلكم اأورد يف معر�س تقديره للغرامة اأن عدد عمال ال�سركة )2376( يف حني 

اأنه مل يثبت اأن هذا العدد من العمال قد تقدموا بال�سكوى �سوى عامل واحد وقع على 

�سكواه وعامل اآخر مل يوقع على ال�سكوى ف�ساًل عن اأنهما قد تنازل عن �سكواهما مما 

يدلل على اأن التفاق املربم بني العمال وال�سركة هو اأكرث �سخاًء وم�سلحة للعمال كما 

اأن احلكم خالف ن�س املادة )67( من قانون اجلزاء التي تن�س على اأن �سفح الفريق 

عدم  من  بالرغم  بالغرامة  ق�سى  حني  بها  املحكوم  العقوبات  تنفيذ  يوقف  املت�سرر 
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�سند, كل ذلك  بها جاء بال  املق�سي  للغرامة  اأن تقديره  ناهيك عن  وجود مت�سررين 

يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. 

الواقعية  احُلجج  فيه  ترد  اأن  يجب  بالإدانة  حكم  كل  اأن  ر  املقرَّ من  اإنه  وحيث 

والقانونية التي ُبني عليها واملنتجة له ل�سمان �سدة العناية به ودرا�سة نقاط النزاع 

درا�سة وافية حتى تكون اأحكام املحكمة مو�سع احرتام وطماأنينة لو�سوح الأ�سباب 

التي دعت اإىل اإ�سدارها وليتمكن اخل�سوم من درا�ستها واإبداء مطاعنهم فيها ولتتمكن 

املحكمة الأعلى درجة من ت�سويبها عند الطعن فيها ومن ثم يجب اأن يكون الت�سبيب 

وا�سحًا تواجه به املحكمة مو�سوع النزاع يف نطاق الواقع والقانون فال ي�سح اأن تكون 

بع�سها  ميحو  متناق�سة  اأو  ناق�سة  اأو  متخاذلة  جُمملة  اأو  غام�سة  اأو  ُمبهمة  اأ�سبابًا 

بع�سًا كما يجب اأن يتناول احلكم دفوع اخل�سم اجلوهرية ويرد عليها باأ�سباب �سائغة 

واإل كان احلكم قا�سرًا ق�سورًا ُمبطاًل.

عى عليها اإىل   ملا كان ذلك وكانت الدعوى قد بداأت ب�سكوى من عامَلنينْ يف ال�سركة املدَّ

الأ�سبوعية  الراحة  عن  بالتعوي�س  يطالبان  العاملة  القوى  بوزارة  التفتي�س  دائرة 

وعن العطالت الر�سمية وبو�سول الدعوى اإىل الدعاء العام ثم حمكمة اأول درجة 

جاء رد الطاعن ح�سب الثابت يف مرافعاته املكتوبة بالإنكار وقال �سارحًا يف معر�س 

العاملة يف  ال�سركات  �ساأن جميع  �ساأنها  ــ وهي يف ذلك  ال�سركة  اأن طريقة عمل  الرد 

مدة  تعقبها  يومًا  ع�سر  اأربعة   )14( مدة  العامل  يعمل  اأن  ــ  البالد  يف  النفط  جمال 

الر�سمية  والعطل  الأ�سبوعية  الإجازة  عن  تعوي�سًا  راحة  يومًا  ع�سر  اأربعة   )14(

والعيد  اجللو�س  وعيد  النبوي  واملولد  الهجرية  ال�سنة  وراأ�س  واملعراج  )الإ�سراء 

الوطني( اإ�سافة اإىل متتع العامل باإجازته ال�سنوية واإجازتي عيدي الفطر والأ�سحى 

�س عنها ماديًا بال�سعف وهذا الأمر مت برعاية اجلمعية الُعمانية للنفط  والتي ُيعوَّ

والغاز )OPAL( وبح�سور )120( رئي�س �سركة و )100( رئي�س تنفيذي من خُمتلف 

ال�سركات وثالثة وكالء وزارات منهم وكيل وزارة القوى العاملة وقد وقع اجلميع على 

هذا التفاق وعليه فاإن العامل يعمل يف ال�سركة ملدة )14( اأربعة ع�سر يومًا وي�ستحق 

عمل  اأيام  خم�سة  كل  عن  اأي  اإجازة  اأيام  �ستة  العمل  قانون  من   )71( للمادة  طبقًا 

ي�ستحق يومني ومع ذلك مُينح العامل يف هذه ال�سركات �ستة اأيام م�سافًا اإليها ثمانية 

اأيام اإجازة اإ�سافية تغطية لالإجازات الر�سمية وبالتايل فاإن تلك امليزات جاءت اأكرث 

�سخاًء مما جاء به قانون العمل والذي يجوز التفاق على ما يخالفه اإذا كان التفاق 

اأكرث فائدة للعامل ح�سب ن�س املادة )3( من قانون العمل.
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وملا كان ما اأدىل به الطاعن يف معر�س رده على هذه التهمة ل يعد اعرتافًا ح�سبما 

تتطلبه املادة )191( من قانون الإجراءات اجلزائية والتي تن�سُّ على اأنه: »... ل 

يعترب اعرتافًا من اأقوال املتهم اإل ما كان �سريحًا قاطعًا يف ارتكاب اجلرمية و�سادرًا 

املواد اجلزائية  املعترب يف  اأن العرتاف  ى ذلك  وموؤدَّ  »... واإدراك  بيِّنة وحرية  عن 

من  يكون  واأن  اجلرمية  اقرتاف  يف  ن�سًا  يكون  اأن  يجب  املتهم  به  يوؤاخذ  والذي 

ال�سراحة والو�سوح بحيث ل يحتمل تاأوياًل اأما كالم املتهم حول ما يجري به العمل 

يف ال�سركة من حيث نظام الإجازات فال يعد اعرتافًا منه بل هو يف حقيقته حتميل 

ر يف هذا ال�سدد اأن الإجازة الأ�سبوعية  لألفاظ املتهم مبا مل يق�سده منها ومن املقرَّ

ن العامل من التمتع بها  متثل التزامًا عينيًا على �ساحب العمل الوفاء بها بحيث مُيكِّ

ول ترباأ ذمته اإل بالوفاء بها  ولكن قد تفرت�س طبيعة العمل واملوقع اجلغرايف للعمل 

الإجازات  جتميع  املناجم(  اأو  والبحر  حراء  ال�سَّ يف  )كالعمل  املدن  موقع  عن  وبعده 

الأ�سبوعية اأو الر�سمية بغية متكني العامل من التمتع بها مرة واحدة وهذا ا�ستثناء 

املادة  ت  اإجازته الأ�سبوعية يف حينها فقد ن�سَّ العامل  العامة وهي منح  القاعدة  من 

)65( من قانون العمل على اأنه: »... للعامل احلق يف اأجره ال�سامل خالل العطالت 

يف الأعياد واملنا�سبات التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير واإذا وقع يوم العطلة 

وقعت  اإذا  اأما  اآخر  بيوم  عنه  �س  ُيعوَّ رة  املقرَّ الأ�سبوعية  الراحة  يوم  يف  الر�سمية 

العطلة الر�سمية �سمن مدة الإجازة ال�سنوية فاإن العامل ل ي�ستحق اأي تعوي�س عنها 

ويجوز ت�سغيل العامل يف يوم العطلة الر�سمية اإذا اقت�ست ظروف العمل ذلك ويف هذه 

احلالة يحق له اأن يت�سلَّم اأجره ال�سامل عن هذا اليوم بزيادة ل تقل عن )25 %( اأو 

ت املادة )71( من قانون العمل على اأنه:  اأن يح�سل على يوم راحة بدًل منه ...« ون�سَّ

اأربعة وع�سرين  اأ�سبوعية ل تقل عن  »... على �ساحب العمل اأن مينح العامل راحة 

�ساعة متتالية بعد �ستة اأيام عمل مت�سلة على الأكرث ويجوز يف الأماكن اأو الأعمال 

التي حتدد بقرار من الوزير جتميع الراحات الأ�سبوعية امل�ستحقة للعامل عن مدة ل 

جتاوز ثمانية اأ�سابيع اإذا اتفق العامل و�ساحب العمل على ذلك كتابة وتكون الراحة 

الأ�سبوعية يف جميع الأحوال مدفوعة الأجر ...«.

العام فال يجوز التفاق على  النظام  العامل من  باإجازات  املتعلقة  وملا كانت الأحكام 

خُمالفتها مبا ُينق�س من امتيازات العامل وهذا الأمر م�ستفاد من ن�س املادة )116( 

من قانون العمل والتي تعاقب كل من يخالف اأحكام الف�سلني الأول والثاين من الباب 

الرابع ولأن املادة )3( من ذات القانون تق�سي ببطالن كل �سرط يخالف هذا القانون 

ولو كان �سابقًا على العمل به اإل اإذا كان اأكرث فائدة للعامل.
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القيام  العمل  ل�ساحب   ...« اأنه:  على  تن�سُّ  العمل  قانون  من   )6( املادة  كانت  وملا 

ر اأو تزويد عماله  ل عماله مبوجبها على منافع اأكرث �سخاًء مما هو مقرَّ مب�ساريع ُيح�سِّ

�سخاًء من  اأكرث  ب�سروط تكون  باتفاقيات متعلقة  اأو الرتباط معهم  اأخرى  بفوائد 

ال�سروط املن�سو�س عليها يف هذا القانون فاإذا تعار�س �سرط يف هذا القانون مع اأحد 

ال�سروط الواردة يف تلك امل�ساريع اأو التفاقيات طبق ال�سرط الأكرث �سخاًء بالن�سبة 

اإىل العامل ...«.

وملا كان الطاعن قد دفع اأمام املحكمة املطعون يف حكمها ومن قبل ذلك اأمام حمكمة اأول 

درجة باأن الإجازة التي يتمتع بها العمال يف ال�سركة متفق عليها مبوجب الجتماعات 

ن�س  للعامل مما  �سخاًء  اأكرث  الدولة وهي ذات مميزات  امل�سوؤولني يف  مع  املوقع عليها 

عليها قانون العمل وقد جاء رد حمكمة اأول درجة على هذا الدفع غري �سائغ بقولها: 

ره  »... وتلتفت املحكمة عما اأثاره املتهم والدفاع فال يجوز حرمان العامل من حق قرَّ

له القانون وهو من حقوقه املكت�سبة مقابل منحه ميزة اأف�سل ولو تنازل العامل عن 

�سخاًء  اأكرث  كانت  اإذا  اإل  اآمرة ول يجوز خُمالفتها  العمل  ذلك احلق فقواعد قانون 

ر امل�سرع  وفائدة للعامل فيبطل اأي تنازل اأو �سلح اأو اإبراء يتعلق بحقوق العامل وقد قرَّ

حماية جزائية ل�سمان احرتام ال�سفة الآمرة لقواعد قانون العمل وتتمثل يف فر�س 

امل�سرع  العمل وهي عقوبة فر�سها  اأ�سحاب  من قبل  عقوبات جزائية على خُمالفتها 

د  على �ساحب العمل دون العامل حتى ولو كان الأخري قد �ساهم يف وقوعها وقد عدَّ

د ف�ساًل  امل�سرع العقوبة بتعدد من وقعت ب�ساأنهم اجلرمية و�سدد العقوبة يف حالة الَعونْ

عن احلماية الإدارية التي تتمثل يف فر�س رقابة الدولة والتاأكد من ح�سن تطبيق 

يتعلق  فيما  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  العمل  مفت�سي  منح  خالل  من  العمل  قواعد 

ال�سركة  بالتزام  الدفاع  اإليها  اأ�سار  التي  التفاقية  اأن  كما  القواعد  تلك  مبخالفات 

بنظام عمل املناوبة اأ�سبوعني عمل واأ�سبوعني راحة اخلا�سة ب�سركات النفط والغاز 

مل تتطرق يف اأي بند منها اإىل اآلية تعوي�س القوى العاملة عن اأيام العطل الر�سمية 

اأكرث �سخاًء للعامل من  اإذا كانت هذه البنود  والعمل خاللها حتى ميكن البحث فيما 

عدمه كما اأكد املتهم على خلو عقد العمل املربم بني ال�سركة والقوى العاملة لديه 

من اأية اإ�سارة تفيد اآلية نظام العمل املتبع من قبلهما وخلوه من اأي بنود معينة بعدم 

تعوي�سهم عن اأيام العطل الر�سمية ...«.

 وملا كان دفاع الطاعن باأن الإجازة املمنوحة للعمال وهي )14( اأربعة ع�سر يومًا مقابل 

)14( اأربعة ع�سر يوم عمل تدخل فيها الراحة الأ�سبوعية والعطالت الر�سمية وهي 

ر يف قانون العمل وهو دفاع جوهري لو �سح فقد يتغريَّ  اأكرث �سخاًء للعمال مما هو مقرَّ
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اأن تق�سطه حقه بالتحقيق فيه ثم ترد  به وجه الراأي لذا كان لزامًا على املحكمة 

راحه. عليه مبنطق �سائغ اإن راأت اطِّ

الت�سبيب  يف  املبطل  بالق�سور  معيبًا  يكون  احلكم  فاإن  ذكر  ما  كان  وملا  ذلك  كان  ملا 

والإخالل بحق الدفاع مبا ي�ستوجب نق�سه مع الإعادة ورد مبلغ الكفالة للطاعن.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع رد مبلغ 

الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 5(

 الطعن رقم 2016/191م

الهجري«.  دون  امليالدي  بالتاريخ  العربة  اإ�سداره.  تاريخ  جوهرية.  بيانات   « حكم 

حم�سر جل�سة« تكملته للنق�س يف ديباجة احلكم«. قانون » تطبيق ن�س املادتني 220 

و354 اإجراءات اجلزائية«. نظام عام » بيانات احلكم اجلوهرية«. 

�سحته -- �سروط  على  بذاته  م�ستماًل  يكون  اأن  يجب  احلكم  اأن  عليه  امل�ستقر  من 

دليل  باأي  جوهرية  بيانات  من  فيه  نق�س  ما  تكملة  يقبل  فال  وجوده  مات  ومقوِّ

اآخر غري م�ستمد منه اأو باأي طريق اآخر من طرق الإثبات, ول ي�سفع يف ذلك اأن 

يكون حم�سر اجلل�سة قد ا�ستوفى بيان تاريخ اإ�سدار احلكم لأنه اإذا كان  الأ�سل 

يف حم�سر اجلل�سة اأنه يكمل احلكم يف خ�سو�س بيانات الديباجة اإل اأن ذلك ل 

ى له  ك بهذا البطالن بل وتت�سدَّ اأن يتم�سَّ �ساأن  , ولكل ذي  اإ�سداره  ي�سمل تاريخ 

ُ من  املحكمة من تلقاء نف�سها وتق�سي ببطالن احلكم لأنه من النظام العام ول ُيغريِّ

ن بديباجة احلكم الأ�سلي مع حم�سر جل�سة  الأمر تطابق التاريخ الهجري املدوَّ

النطق باحلكم ما دامت املادة )354( من قانون الإجراءات اجلزائية اأخذت عند 

امليالدي ما مل  القانون بالتقومي  املن�سو�س عليها يف هذا  املواعيد واملدد  ح�ساب 

ين�س القانون على خالف ذلك. علة ذلك اأن احلكم الق�سائي هو ثمرة الإجراءات 

الق�سائية وهدف اخل�سومة النهائي وهو ميثل عنوان احلقيقة والعدالة املطلقة.

الوقائــع

يف  الطعن  اأوراق  �سائر  ومن  فيه  املطعون  احلكم  من   ُ يبنينْ ما  على  الوقائع  ُل  تتح�سَّ

)حمكمة  باإبراء  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  هم  �سدَّ املطعون  اأحال  العام  الدعاء  اأن 

اجلنايات(؛ لأنهم بتاريخ )2014/9/19م( بدائرة اخت�سا�س اإدارة حتريات �سمال 

ال�سرقية: 
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روا منزلها يف وقت  اأقدموا جمتمعني على �سلب املجني عليها/ ........وذلك باأن ت�سوَّ

متاأخر من الليل ثم اأقدم املطعون �سده الثاين على خنق املجني عليها بوا�سطة يده 

نوا بعد ذلك من ال�ستيالء على امل�سروقات, وفق الثابت بالأوراق. ملنعها من ال�سراخ ليتمكَّ

وطالب الدعاء العام مبعاقبتهم باملادة )2/284( من قانون اجلزاء.

هم(  وبتاريخ )2016/1/4م( حكمت املحكمة ح�سوريًا برباءة املتهمني )املطعون �سدَّ

من التهمة امل�سندة اإليهم واأمرت بالإفراج عنهم ما مل يكونوا موقوفني ل�سبب اآخر. 

مل يرت�س الدعاء العام بهذا الق�ساء فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن 

املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/2/9م( باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته 

وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من رئي�س ادعاء عام ومت اإعالن 

مبذكرة  القانوين  وكيلهم  بوا�سطة  عليها  فردوا  الطعن  ب�سحيفة  �سدهم  املطعون 

التم�سوا فيها رف�س الطعن.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل. 

وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

هم  �سدَّ املطعون  برباءة  ق�سى  حينما  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور 

من اجلرم امل�سند اإليهم رغم توفر الأدلة الكافية لالإدانة فقد اأثبت تقرير املخترب 

مع  تطابق  الثالث  ه  �سدَّ باملطعون  اخلا�س  النووي  احلم�س  اأن  البيولوجي  اجلنائي 

العينات املرفوعة من اإطار نافذة ال�سفط ونافذة احلمام من الداخل واخلارج ملنزل 

التابعة  للمركبة  ال�سائق  مقعد  م�سند  من  املرفوعة  العينات  وكذلك  عليها  املجني 

للمجني عليها وقد علَّل احلكم ذلك بوجود تناق�س مع تقرير فني �سادر من ذات اجلهة 

النووي  املرفوعة مع احلم�س  العينات  بتاريخ )2014/12/19م( ينفي تطابق تلك 

هما الثاين والثالث اإل اأن ذلك ل يعد تناق�سًا اإذ اأثبت التقرير  اخلا�س باملطعون �سدَّ

هما  ه الثالث وهو �سديق للمطعون �سدَّ الالحق اأن احلم�س النووي يعود للمطعون �سدَّ

بنتيجة  اأخذه  عدم  فا�سدًا  تعلياًل  علَّل  فيه  املطعون  احلكم  اأن  كما  والثاين  الأول 

ه الأول بحجة  احلم�س النووي املكت�سف على امل�سر والعائد بالختالط للمطعون �سدَّ

ه الأول كان يرتدي ذلك امل�سر كما اأن احلكم مل  اأن التقرير مل يجزم اأن املطعون �سدَّ
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�سه  ه الثاين والذي اأثبت تعرُّ ياأخذ بنتيجة التقرير الطبي املوقع على املطعون �سدَّ

لع�سة يف ال�ساعد الأمين رغم اأنه يتفق مع اأقوال بنت املجني عليها... من اأنها اأقدمت 

اأدلة  اإ�سكات والدتها كما ا�ستبعد احلكم  اأحد املتهمني عندما كان يحاول  على ع�س 

فت من خالله املجنيُّ عليها وابنتها على املطعون  حم�سر طابور الت�سخي�س والذي تعرَّ

هما الأول والثاين كما ا�ستبعد احلكم التقرير الفني ال�سادر من املخترب اجلنائي  �سدَّ

�سركة  تقرير  وكذلك  املتهمني  اأقدام  مع  املحتذية  غري  الأقدام  اآثار  حتديد  ب�ساأن 

املطعون  وجود  من  البيولوجي  الفني  الفح�س  تقرير  نتائج  يعزز  والذي  الت�سالت 

حمكمة  اأن  عن  ُينبئ  مبا  حدوثها  ليلة  الواقعة  مكان  اإبراء  ولية  يف  الثالث  ه  �سدَّ

اأو متح�سها التمحي�س الوايف, كل ذلك يعيب  احلكم املطعون فيه مل حتط بالواقعة 

احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. 

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن احلكم الق�سائي هو ثمرة الإجراءات  وحيث اإنه من املقرَّ

الق�سائية وهدف اخل�سومة النهائي وهو ميثل عنوان احلقيقة والعدالة املطلقة لذلك 

ت ورقته من الأوراق الر�سميَّة التي يجب اأن ل ي�سوبها عيب من حيث اإجراءات  ُعدَّ

ي�ستمل  اأن  يتعنيَّ  التي  البيانات  حيث  من  اأو  وتوقيعه  حتريره  اإجراءات  اأو  ن�سوئه 

عليها اأو بعبارة اأخرى اأن ل يخالف احلكم اأحد القواعد اجلوهرية الالزمة لوجوده 

و�سحته والتي يرتتب على تخلفها انعدام احلكم اأو بطالنه ذلك اأن ورقة احلكم هي 

على  وبنائه  به  �سدر  الذي  الوجه  على  احلكم  بوجود  ي�سهد  الذي  الوحيد  ال�سند 

الأ�سباب التي اأقيم عليها وبطالنها ي�ستتبع بطالن احلكم ل�ستحالة ا�ستناده اإىل اأ�سل 

�سحيح �ساهد بوجوده بكامل اأجزائه مثبت ملنطوقه واأ�سبابه. 

دت البيانات   ملا كان ذلك وكانت املادة )220( من قانون الإجراءات اجلزائية قد حدَّ

القانونية ومنها  ماته  ي�ستويف احلكم مقوِّ الق�سائي حتى  الواجب حتقيقها يف احلكم 

اأنه  ديباجته  يف  اأثبت  قد  اأنه  فيه  املطعون  احلكم  من  البنيِّ  وكان  اإ�سداره  تاريخ 

بتاريخ  �سدر  اأنه  النطق  جل�سة  مبح�سر  ثبت  بينما  )2015/1/4م(  بتاريخ  �سدر 

)2016/1/4م( مما يولد الريبة يف احت�ساب مواعيد الطعن لدى اأطراف احلكم ول 

ي�سفع يف ذلك اأن يكون حم�سر اجلل�سة قد ا�ستوفى بيان تاريخ اإ�سدار احلكم لأنه اإذا 

كان  الأ�سل يف حم�سر اجلل�سة اأنه يكمل احلكم يف خ�سو�س بيانات الديباجة اإل اأن 

ذلك ل ي�سمل تاريخ اإ�سداره لأنه من امل�ستقر عليه اأن احلكم يجب اأن يكون م�ستماًل 

مات وجوده فال يقبل تكملة ما نق�س فيه من بيانات  بذاته على �سروط �سحته ومقوِّ

جوهرية باأي دليل اآخر غري م�ستمد منه اأو باأي طريق اآخر من طرق الإثبات ولكل 

ى له املحكمة من تلقاء نف�سها وتق�سي  ك بهذا البطالن بل وتت�سدَّ ذي �ساأن اأن يتم�سَّ
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ن  ُ من الأمر تطابق التاريخ الهجري املدوَّ ببطالن احلكم لأنه من النظام العام ول ُيغريِّ

بديباجة احلكم الأ�سلي مع حم�سر جل�سة النطق باحلكم ما دامت املادة )354( من 

قانون الإجراءات اجلزائية اأخذت عند ح�ساب املواعيد واملدد املن�سو�س عليها يف 

هذا القانون بالتقومي امليالدي ما مل ين�س القانون على خالف ذلك.

م فاإن احلكم املطعون فيه قد اأ�سبح باطاًل وفقًا لن�س املادة  ملا كان ذلك وكان ما تقدَّ

)220( من قانون الإجراءات اجلزائية فلذلك يتعنيَّ نق�سه دون حاجة لبحث اأوجه 

الطعن املثارة من قبل الطاعن. 

 

فلهذه الأ�سباب      

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 6(

الطعن رقم 2016/209م 

العام« -- الدعاء  ا�ستئناف  جزائية«.  اإجراءات   242 املادة  ن�س  تطبيق   « قانون 

اإجماع اآراء الق�ساة يف حال ت�سديد العقوبة«. عقوبة »ت�سديدها«. حكم » وجوب 

ن�سه على اإجماع اآراء الق�ساة«.

يف حال قيام الدعاء العام با�ستئناف احلكم فاإن حمكمة ال�ستئناف لها اأن توؤيد --

احلكم اأو تلغيه اأو تعدله �سواًء �سد املحكوم عليه اأو مل�سلحته, ول يجوز ت�سديد 

ق�ساة  اآراء  باإجماع  اإل  بالرباءة  ادر  ال�سَّ احلكم  اإلغاء  ول  بها  املحكوم  العقوبة 

املحكمة, خلو احلكم من الإ�سارة اإىل اأنها �سددت العقوبة بالإجماع موؤداه بطالن من 

النظام العام.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)الدائرة  بُبهلى  البتدائية  املحكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اإدارة  اخت�سا�س  بدائرة  )2015/10/18م(  على  �سابق  بتاريخ  لأنه  اجلزائية(؛ 

الدعاء العام بُبهلى: 

ة . اأقدم على الزواج من اأجنبية دون احل�سول على ت�سريح من اجلهة املخت�سَّ

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )5( من القرار الوزاري رقم )93/92( اخلا�س 

بتنظيم زواج الُعمانيني من اأجانب .

وبتاريخ )2015/11/11م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهم )الطاعن( مبا هو 

امل�سروفات  واإلزامه  اإليه وق�ست مبعاقبته بتغرميه )200 ر.ع( مائتي ريال  من�سوب 

القانونية.
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مل يُحز هذا احلكم قبوًل لدى الدعاء العام فا�ستاأنفه اأمام حمكمة ال�ستئناف بنزوى 

ال�ستئناف  بقبول  )2016/1/25م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة 

�سكاًل ويف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف وذلك باإ�سافة معاقبة املتهم بحرمانه من 

عقوبة  بتنفيذ  املحكمة  واأمرت  لل�سلطنة  الزوجة  واإدخال  العامة  الوظائف  تويل 

الغرامة فقط ووقف ما عداها والتاأييد فيما عدا ذلك.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  )الطاعن(  عليه  املحكوم  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/2/17م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

رة قانونًا ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة  ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقرَّ

الطعن فاآثر عدم الرد عليها.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

 بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكاًل. 

وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

قانون  من   )16( املادة  ن�س  خالف  اإذ  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور 

والثابت  املدة  مب�سي  العمومية  الدعوى  انق�ساء  اأوجبت  التي  اجلزائية  الإجراءات 

اأن وثيقة الزواج حررت بتاريخ )2015/1/14م( بينما مت حتريك الدعوى بتاريخ 

)2015/10/18م( كما اأخطاأ احلكم املطعون فيه عندما اأوقع عليه جميع العقوبات 

الواردة يف القرار الوزاري رقم )93/92( اخلا�س بتنظيم زواج الُعمانيني من اأجانب 

اأن  اأن للقا�سي �سلطة تقديرية يف تقدير العقوبة املنا�سبة للفعل اجلرمي كما  رغم 

القرار امل�سار اإليه ل يوجب الق�ساء بجميع العقوبات يف اآٍن واحد واإمنا يجوز الكتفاء 

اأجربت  التي  الأ�سباب  يقدر  مل  فيه  املطعون  احلكم  اأن  كما  فقط  واحدة  بعقوبة 

الطاعن على الزواج من اأجنبية والتي من بينها كرثة اأ�سفاره, كل ذلك يعيب احلكم 

املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. 
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وحيث اإن املادة )242( من قانون الإجراءات اجلزائية تن�سُّ على اأنه: »... اإذا كان 

اأو تعدله  اأو تلغيه  اأن توؤيد احلكم  ال�ستئناف مرفوعًا من الدعاء العام فللمحكمة 

�سواًء �سد املحكوم عليه اأو مل�سلحته ول يجوز ت�سديد العقوبة املحكوم بها ول اإلغاء 

ادر بالرباءة اإل باإجماع اآراء ق�ساة املحكمة اأما اإذا كان ال�ستئناف مرفوعًا  احلكم ال�سَّ

من غري الدعاء العام فلي�س للمحكمة اإل اأن توؤيد احلكم اأو تلغيه اأو تعدله مل�سلحة 

امل�ستاأنف ...«.

دت العقوبة على الطاعن باإ�سافة عقوبة  ملا كان ذلك وكانت حمكمة ال�ستئناف قد �سدَّ

يف  ت�سري  اأن  دون  لل�سلطنة  الزوجة  اإدخال  ومن  العامة  الوظائف  تويل  من  حرمانه 

حكمها اإىل اأن ق�ساءها بهذا الت�سديد كان باإجماع الآراء طبقًا لن�س املادة )242( من 

قانون الإجراءات اجلزائية امل�سار اإليها فلذلك كان حكمها فيما يتعلق بهذا الت�سديد 

اأن  العليا  للمحكمة  ويحق  الآراء  باإجماع  �سدوره  على  بالن�س  اقرتانه  لعدم  باطاًل 

الكفالة  مبلغ  رد  مع  القانون  خُمالفة  على  لبتنائه  نف�سها  تلقاء  من  احلكم  تنق�س 

للطاعن عماًل بن�س املادة )255( من قانون الإجراءات اجلزائية دون احلاجة لبحث 

مناعي الطاعن.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع رد مبلغ 

الكفالة للطاعن. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)7 (

الطعن رقم 2016/251م

ا�ست�سكال » خ�سوعه -- العام«.  ا�سم ممثل الدعاء  ا�ستماله على   « ا�ست�سكال  حكم 

اإعالن   « اإعالن  العام يف جل�ساته«.  الأحكام. متثيل الدعاء  العامة يف  للقواعد 

امل�ست�سكل«. معاينة » متثيل الدعاء العام فيها«.

ر اأن احلكم يف ال�ست�سكال يخ�سع للقواعد العامة التي تخ�سع لها جميع -- من املقرَّ

الأحكام املن�سو�س عليها يف املواد )178()220()221()222()313( من قانون 

الإجراءات اجلزائية ومن هذه الأحكام ت�سكيل املحكمة فال يكون انعقاد املحكمة 

اجلنائية �سحيحًا اإل بح�سور اأحد اأع�ساء الدعاء العام وفق ن�س املادة )178( من 

ى ذلك بطالن كل ما ُيبا�سر يف اجلل�سة املنعقدة  قانون الإجراءات اجلزائية, وموؤدَّ

من اإجراءات اإذا مل يكن الدعاء العام ممثاًل فيها, بل وميتد هذا ال�سرط اإىل كل 

انعقاد للمحكمة واإن مل يتخذ �سورة جل�سة كاملعاينة مثاًل , ومع ذلك فال ُي�سرتط 

ن احلكم ا�سم ممثل الدعاء العام طاملا اأنه ل �سك يف اأن الدعاء العام  اأن يت�سمَّ

كان ممثاًل يف الدعوى, كما اأوجبت املادة )312( من قانون الإجراءات اجلزائية 

اإعالن امل�ست�سكل بقولها: »... ويكلف الدعاء العام ذوي ال�ساأن احل�سور للجل�سة 

التي حتدد لنظره ... » وهذ الإجراء اآمر فال يحل حمله اإجراء اآخر وخُمالفته 

ُيتاح للم�ست�سكل ح�سور اجلل�سة  يرتتب عليها البطالن والغر�س من الإعالن كي 

ُينيب عنه وكياًل  اأن  واإبداء دفاعه واإن كان ل ُي�سرتط ح�سوره �سخ�سيًا فيمكن 

لتقدمي دفاعه ح�سبما تقرره املادة )314( من ذات القانون.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)الدائرة  باإبراء  البتدائية  املحكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلزائية(؛ لأنه بتاريخ )2014/11/9م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة اإبراء: 
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حال كونه مكررًا تكرارًا مماثاًل اأقدم على اإيذاء املجني عليه/ ............. باأن قام 

بلطمه كفًا على وجهه ملحقًا به الإ�سابات الب�سيطة املو�سوفة بالتقرير الطبي والتي 

مل ينجم عنها مر�س اأو تعطل عن العمل ملدة تزيد عن ع�سرة اأيام, وفق الثابت بالأوراق. 

وطالب الدعاء العام مبعاقبته بُجنحة الإيذاء الب�سيط املوؤثمة بن�س املادة )247( 

من قانون اجلزاء.

وبتاريخ )2015/4/15م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهم )الطاعن( بُجنحة 

الإيذاء وق�ست مبعاقبته عنها بال�سجن ملدة ثالثة اأ�سهر مع اإلزامه اأن يوؤدي تعوي�سًا 

للمجني عليه مبلغًا قدره       )300 ر.ع( ثالثمائة ريال وُيفرج عنه يف حال ا�ستئنافه 

احلكم وطلبه لذلك بكفالة مالية قدرها    )200 ر.ع( مائتا ريال ما مل يكن موقوفًا 

ل�سبب اآخر.

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

)2015/6/29م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  باإبراء  ال�ستئناف 

بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف مع الأمر بتنفيذ 

�سهر من العقوبة ال�سالبة للحرية ووقف تنفيذ الباقي على اأن تنفذ العقوبة ال�سالبة 

للحرية يف )2015/8/1م(.

مل يرت�س املحكوم عليه )الطاعن( بهذا الق�ساء فطعن فيه بالطعن رقم )2015/762( 

ويف  �سكاًل  الطعن  بقبول  )2015/12/29م(  بتاريخ  ق�ست  التي  العليا  املحكمة  اأمام 

املو�سوع برف�سه وحتميل الطاعن امل�سروفات.

وبتاريخ )2016/2/1م( تقدم الطاعن اإىل الدعاء العام با�ست�سكال يف احلكم رقم 

ـ ا�ستئناف اإبراء( وبتاريخ )2016/2/17م( ق�ست حمكمة ال�ستئناف  )2015/114ـ 

باإبراء يف غرفة امل�سورة بعدم قبول ال�ست�سكال.

مل يرت�س الطاعن بهذا الق�ساء فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل 

اأ�سدرته  التي  املحكمة  �سر  باأمانة  )2016/2/28م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي 

وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول اأمام املحكمة 

العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له ذلك ومت اإعالن 

املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فرد عليها مبذكرة طلب فيها رف�س ال�ست�سكال. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 
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�سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن حاز اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكاًل. 

وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

ع�سو  ا�سم  بيان  من  الأ�سلية  احلكم  ن�سخة  خللو  احلكم  ببطالن  يدفع  اإذ  وتف�سريه 

الدعاء العام الذي ح�سر اجلل�سة وبطالن احلكم هنا ُيعدُّ بطالنًا مطلقًا وذلك لتعلقه 

بت�سكيل املحكمة فح�سور ع�سو الدعاء العام اأمام املحكمة اجلزائية ُيعدُّ من النظام 

العام وذلك وفقًا لن�س املادة )209( من قانون الإجراءات اجلزائية واأخطاأ احلكم 

املطعون  املحكمة  ت�ستمع  اأن  دون  ال�ست�سكال  قبول  بعدم  ق�سى  حينما  فيه  املطعون 

املادة )313( من  لن�س  ا�ستنادًا  الدفاع  اإخالًل بحقوق  ُيعدُّ  ملقدمه وذلك  يف حكمها 

ت على اأن تف�سل املحكمة يف النزاع يف غرفة امل�سورة بعد �سماع  ذات القانون والتي ن�سَّ

اأوجبته املادة )312( من ذات القانون  اأقوال الدعاء العام وذوي ال�ساأن وكذلك ما 

على الدعاء العام من تكليف ذوي ال�ساأن باحل�سور للجل�سة املحددة لنظره كما اأغفل 

احلكم املطعون فيه بحث �سبب ال�ست�سكال وهو واقعة تنازل املجني عليه عن الدعوى 

بعد ا�ستالمه حلقوقه املدنية والتي متَّت بعد �سدور احلكم النهائي البات, ووفقًا ملا 

ت عليه املادة )62( من قانون اجلزاء فاإن �سفح الفريق املت�سرر هو �سبب من اأ�سباب  ن�سَّ

انق�ساء الدعوى العمومية كما اأخطاأ احلكم عندما اعترب اأن تقدمي ال�ست�سكال اإمنا 

كان لبحث �سحة احلكم, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. 

اأركانًا يتطلبها كيانه وجوهر فكرته و�سروط �سحة  للحكم  اأن  ر  املقرَّ اإنه من  وحيث 

يتطلبها كل ركن من اأركانه فاإن �سقط اأحد هذه الأركان انعدم احلكم واإن �سقط اأحد 

ر اأن احلكم يف ال�ست�سكال يخ�سع للقواعد العامة  تلك ال�سروط كان باطاًل ومن املقرَّ

التي تخ�سع لها جميع الأحكام املن�سو�س عليها يف املواد )178,220,221,222,313( 

من قانون الإجراءات اجلزائية ومن هذه الأحكام ت�سكيل املحكمة فال يكون انعقاد 

املادة  ت  ن�سَّ فقد  العام  الدعاء  اأع�ساء  اأحد  بح�سور  اإل  �سحيحًا  اجلنائية  املحكمة 

)178( من قانون الإجراءات اجلزائية على اأنه: »... يجب اأن يح�سر اأحد اأع�ساء 

الدعاء العام جل�سات املحكمة التي تنظر الدعوى العمومية وعلى املحكمة اأن ت�سمع 
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اأنه: »...  ت املادة )313( من ذات القانون على  اأقواله وتف�سل يف طلباته ...« ون�سَّ

تف�سل املحكمة يف النزاع يف غرفة امل�سورة بعد �سماع اأقوال الدعاء العام وذوي ال�ساأن 

اإذا مل يكن  اإجراءات  املنعقدة من  ُيبا�سر يف اجلل�سة  ما  ى ذلك بطالن كل  ...« وموؤدَّ

الدعاء العام ممثاًل فيها بل وميتد هذا ال�سرط اإىل كل انعقاد للمحكمة واإن مل يتخذ 

ن احلكم ا�سم ممثل الدعاء  �سورة جل�سة كاملعاينة مثاًل ومع ذلك فال ُي�سرتط اأن يت�سمَّ

اأن الدعاء العام كان ممثاًل يف الدعوى, كما اأوجبت املادة  اأنه ل �سك يف  العام طاملا 

)312( من قانون الإجراءات اجلزائية اإعالن امل�ست�سكل بقولها: »... ويكلف الدعاء 

العام ذوي ال�ساأن احل�سور للجل�سة التي حتدد لنظره ... » وهذ الإجراء اآمر فال يحل 

ُيتاح  كي  الإعالن  من  والغر�س  البطالن  عليها  يرتتب  وخُمالفته  اآخر  اإجراء  حمله 

للم�ست�سكل ح�سور اجلل�سة واإبداء دفاعه واإن كان ل ُي�سرتط ح�سوره �سخ�سيًا فيمكن 

اأن ُينيب عنه وكياًل لتقدمي دفاعه ح�سبما تقرره املادة )314( من ذات القانون.

نات احلكم املطعون فيه ومن مفردات الدعوى اأن الدعاء العام  وملا كان الثابت من مدوَّ

اأو  ح�سوره  يثبت  ومل  امل�ست�سكل  اإعالن  يتم  ومل  ال�ست�سكال  دعوى  يف  ممثاًل  يكن  مل 

ح�سور وكيل عنه فلذلك يرتتب عليه بطالن احلكم ونق�سه وهو ما تق�سي به هذه 

املحكمة مع الإعادة دون احلاجة لبحث باقي املناعي.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

جمــــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان  الرحـــبـي, 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 8(

الطعن رقم 2016/291 م

تقرير فني » خطاأ مادي يف رقم الق�سية«. خطاأ مادي » وروده يف تقرير فني«.--

ل يف التقرير الفني --  ما ينعاه الطاعن ب�ساأن اخلطاأ املادي يف رقم الق�سية امل�سجَّ

ما ينعاه  ما ورد فيه ومن ثم يكون  الفني ول ينفي �سحة  الدليل  ُيبطل  فاإنه ل 

الطاعن على احلكم املطعون فيه بهذا اخل�سو�س غري �سديد.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)حمكمة  بال�سيب  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلنايات(؛ لأنه بتاريخ )2015/1/25م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة اخلو�س:

�س جن�سيًا باملجني عليه الطفل/................. البالغ من العمر )9( ت�سع . 1 حترَّ

�سنوات وذلك باأن طلب منه الركوب يف �سيارته من نوع لند كروزر بي�ساء اللون 

حتمل رقم  )......./ .... ــ خا�س( كي يدله على امل�سجد متذرعًا بعدم معرفته 

ه به اإىل اأر�س ف�ساء يف مكان مظلم وهنالك طلب من املجني  ملوقعه اإل اأنه توجَّ

خلع  اأن  بعد  حجره  يف  اأجل�سه  ثم  املركبة  �سندوق  يف  هاتفه  عن  البحث  عليه 

له �سرواله ومار�س معه بع�س احلركات اجلن�سية فقاومه املجنيُّ عليه بال�سراخ 

فو�سع املتهم يده على فم الطفل ورقبته لإ�سكاته فع�سَّ يده واأجربه على تركه 

والتوقف عن فعله وال�سماح له بالنزول من املركبة, وفق الثابت بالأوراق. 

اقتنى ت�سجيالت مرئية و�سورًا خليعة يف هاتفيه, الأمر الثابت بالتقرير الفني.. 2

�س اجلن�سي بطفل املوؤثمة باملادة )72(  وطالب الدعاء العام مبعاقبته بجناية التحرُّ

بدللة املادة )56/ب( من قانون الطفل وُجنحة اقتناء �سور خليعة املوؤثمة باملادة 
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والهاتفني  اجلرمية  يف  امل�ستخدمة  املركبة  م�سادرة  مع  اجلزاء  قانون  من   )224(

امل�سبوطني وفق املادتني )52,53( من ذات القانون. 

)الطاعن(  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2015/12/21م(  وبتاريخ 

واجُلنحة  الطفل  قانون  من  )56/ب(  املادة  بدللة   )72( باملادة  املوؤثمة  باجلناية 

املوؤثمة باملادة )224( من قانون اجلزاء وق�ست مبعاقبته عن الأوىل بال�سجن ملدة 

بال�سجن  الثانية  ريال وعن  اآلف  خم�سة  ر.ع(  �سنوات وغرامة قدرها )5,000  �ست 

ملدة �سهر وغرامة قدرها )25 ر.ع( خم�سة وع�سرون رياًل على اأن تدغم العقوبتان 

يف حقه وتنفذ العقوبة الأ�سد دون �سواها وم�سادرة الهاتفني امل�سبوطني وفق املادة 

)52( من قانون اجلزاء واألزمت املتهم امل�ساريف.

اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

املحكمة العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/1/26م( باأمانة 

�سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه  حماٍم مقبول 

التي تتيح له ذلك ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فلم يرد عليها. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ورف�سه مو�سوعًا واإلزام رافعه امل�ساريف.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خُمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

اأدانه بدون  اإذ  الت�سبيب والف�ساد يف ال�ستدلل والإخالل بحق الدفاع  والق�سور يف 

دليل ورغم اإنكاره الواقعة واأخطاأ احلكم املطعون فيه عندما عدَّ اأقواله اأمام املحكمة 

ب�سعود الطفل املجني عليه مركبته من اأجل اإر�ساده اإىل امل�سجد اعرتافًا منه بارتكاب 

املطعون  احلكم  اأن  ذلك  املحاكمة  اإجراءات  ببطالن  يدفع  كما  اإليه  امل�سند  اجلرم 

الطبي  والتقرير  الالحق  البيولوجي  الفني  التقرير  يف  ورد  ما  على  ل  عوَّ قد  فيه 

املرافعة  �سفوية  مببداأ  اإخالًل  البحث  ب�ساط  على  عر�سه  دون  وكيله  قدمه  الذي 

اإىل املحكمة  اإحالة الدعوى  العام غري خُمت�س بانتداب اخلبري ب�سبب  واأن الدعاء 
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اأن يطلب  الإجراءات اجلزائية وكان عليه  املادة )135( من قانون  لن�س  باملخالفة 

ن هذا الدليل ف�ساًل  من املحكمة انتداب اخلبري كما اأن قائمة اأدلة الثبوت مل تت�سمَّ

الرقم  خالف  وهو  ).../ق/2015(  رقم  للق�سية  اأثبت  البيولوجي  التقرير  اأن  عن 

ورقم  اخلو�س  �سرطة  مركز  لدى  ).../ق/2015(  رقم  وهو  الدعوى  لهذه  ل  امل�سجَّ

التقرير خا�س  فاإن هذا  العام باخلو�س ومن ثم  اإدارة الدعاء  )..../2015( لدى 

بدعوى اأخرى ولي�س بالدعوى املنظورة كما اأن الثابت اأن احلكم ارتكن يف اإدانته اإىل 

تقرير الطب النف�سي الذي اأح�سره املتهم واإىل التقرير البيولوجي الذي طلب وكيله 

الأدلة  األزمته تقدمي  املحكمة  اأن  املتهم بنف�سه مبا يفيد  اأدلة قدمها  اإجراءه وهي 

لإدانته بها كما اأخلَّ احلكم املطعون فيه بحقوق دفاعه عندما مل ت�ستجب املحكمة 

اجلزائية  م�سوؤوليته  وتقرير  النف�سية  حالته  لدرا�سة  امل�ست�سفى  اإىل  اإحالته  لطلب 

كما اأن احلكم رد برد غري �سائغ على دفعه ب�ساأن ا�ستدعاء جُمري الفح�س املخربي, 

كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

مبا  عليه  ومردود  �سديد  غري  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

وال�سورة  الدعوى  يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  من  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  ر  مقرَّ هو 

ال�سحيحة لها وتقدير الدليل ووزن البينات فيها من امل�سائل التي ت�ستقلُّ بها حمكمة 

املو�سوع متى اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت يف الأوراق وقادرة 

على حمله واأن العربة يف املحاكمات اجلزائية هي باقتناع حمكمة املو�سوع بناًء على 

اأو برباءته وملحكمة املو�سوع كامل احلرية يف  الأدلة املطروحة عليها باإدانة املتهم 

اأن ت�ستمدَّ اقتناعها بثبوت اجلرمية من اأي دليل تطمئن اإليه طاملا اأن هذا الدليل له 

ماأخذه ال�سحيح من الأوراق. 

كافة  به  تتوافر  مبا  الدعوى  واقعة  بنيَّ  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

اأدلة  اأدان الطاعن بها واأورد على ثبوتها يف حقه  العنا�سر القانونية للجرمية التي 

�سائغة م�ستمدة من اأقوال الطاعن اأمام املحكمة امل�سدرة للحكم املطعون فيه من اأنه 

املنطقة  يف  امل�سجد  اإىل  اإر�ساده  منه  طلب  اأن  بعد  مركبته  يف  عليه  املجنيَّ  ا�سطحب 

ثم ع�سد هذا الدليل باأقوال املجني عليه الطفل البالغ من العمر )9( ت�سع �سنوات 

�س باأن قام الطاعن بو�سع اإ�سبعه يف دبره ب�سكل  اأمام املحكمة بح�سول واقعة التحرُّ

البيولوجي  الفني  بالتقرير  ذلك  تعزز  كما  والبكاء  راخ  ال�سُّ اإىل  دفعه  اأملًا  له  �سبَّب 

الذي اأثبت تطابق ف�سيلة دم الطاعن مع ف�سيلة احلم�س النووي للمني املكت�سف على 

جن�سيًا  الطاعن  �س  حترُّ واقعة  �سحة  ذلك  من  احلكم  لي�ستنتج  عليه  املجني  مالب�س 

باملجني عليه وكان ا�ستنتاجه مبنيًا على اأ�سباب �سائغة ومقبولة لها اأ�سلها الثابت يف 
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اإنكاره  الدليل ورغم  اإدانته لنعدام  ب�ساأن  الطاعن  ما يثريه  الدعوى في�سحي  اأوراق 

غري �سديد.

   ملا كان ذلك وكان الثابت من مطالعة حم�سر جل�سة املحاكمة املوؤرَّخ يف )2015/11/23م( 

ال�سادر  الطبي  والتقرير  اجلنائي  للمخترب  الفني  التقرير  بطرح  قامت  املحكمة  اأن 

الدعوى  طريف  بح�سور  البحث  ب�ساط  على  قابو�س  لطان  ال�سُّ جامعة  م�ست�سفى  من 

الطاعن وحماميه والدعاء العام واأن وكيل الطاعن قد األقى مرافعته حول الدليلني 

مبداأ  لتحقيق  كافيًا  ذلك  وكان  ب�ساأنهما  وطلباته  دفاعه  وقدم  وناق�سهما  املذكورين 

�سفوية املرافعة و�سمان حق الدفاع للطاعن واإتاحة �سلطة تقدير قيمة التقريرين 

املذكورين كدليل من قبل املحكمة والعتماد عليهما يف اإ�سدار احلكم ومن ثم فاإن ما 

اأثاره الطاعن باأ�سباب طعنه ب�ساأن اإخالل املحكمة ُم�سدرة احلكم املطعون فيه مببداأ 

�سفوية املرافعة لعدم مناق�ستها لدليلي التقرير الفني البيولوجي والتقرير الطبي 

يكون غري �سديد.

اأما ب�ساأن ما اأثاره الطاعن من قيام الدعاء العام من تلقاء نف�سه بال�ستعانة باملخترب 

مالب�س  يف  املكت�سف  النووي  باحلم�س  ومقارنتها  الطاعن  دم  عينة  لفح�س  اجلنائي 

ر قانونًا وفقًا لن�س املادة )210(  املجني عليه بعد اإحالة الدعوى اإىل املحكمة فاملقرَّ

من قانون الإجراءات اجلزائية اأنه: »... يف غري الأحوال املن�سو�س عليها يف املادة 

الإجراءات اخلا�سة بجمع  الدفع ببطالن  ي�سقط احلق يف  القانون  )209( من هذا 

اإذا  واجلنايات  اجُلنح  يف  باجلل�سة  التحقيق  اأو  البتدائي  التحقيق  اأو  ال�ستدللت 

كان للمتهم حماٍم وح�سل الإجراء بح�سوره دون اعرتا�س منه ...« وملا كانت حما�سر 

اجلل�سات التي متَّت فيها مناق�سة التقرير الفني للمخترب اجلنائي قد خلت من اإثبات 

اإثارته منه لأول  النعي ل تقبل  فاإن هذا  ال�ساأن  اأو موكله بهذا  الطاعن  اأي دفع من 

ت ما قام به  مرة اأمام املحكمة العليا ف�ساًل عن اأن الثابت من الأوراق اأن املحكمة اأقرَّ

الدعاء العام بخ�سو�س التقرير الفني البيولوجي ومتَّت مناق�سته باجلل�سة.

ل يف التقرير الفني فاإنه  اأما ما ينعاه الطاعن ب�ساأن اخلطاأ املادي يف رقم الق�سية امل�سجَّ

ل ُيبطل الدليل الفني ول ينفي �سحة ما ورد فيه ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على 

احلكم املطعون فيه بهذا اخل�سو�س غري �سديد.

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد تكفل بالرد على طلب الطاعن اإحالته اإىل 

وذلك  املخربي  الفح�س  جُمري  وا�ستدعاء  اجلزائية  م�سوؤوليته  لتحديد  امل�ست�سفى 

املتهم  بحق  الطبي  التقرير  كون  املتهم  وكيل  طلبات  املحكمة  رف�ست   ...« بقوله: 
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وبنيَّ  والإدراكية  العقلية  قواه  على  توؤثر  مر�سية  اأو  نف�سية  حالة  باأية  له  يعد  مل 

لديه  ولي�ست  متما�سكة  بطريقة  ويتحدث  ومتعاون  واأنيق  هادئ  املتهم  اأن  التقرير 

نوايا نف�سية ولديه الب�سرية ويرغب يف العالج من نزواته اجلن�سية نحو الأطفال كما 

اأن التقرير اأحال املتهم اإىل الربوفي�سور للعالج النف�سي بعد اأن اأيقن الطبيب حالته 

اإحالته  تتم  ومل  للعالج  باإحالته  واكتفى  اآخر  تقرير  اإىل  حاجة  ل  واأنه  النف�سية 

لدرا�سة �سخ�سيته ومدى �سالمة اإدراكه وم�سوؤوليته كما اأن املحكمة مل تالحظ على 

اإدراكه  نف�سية موؤثرة على  باإ�سابته بعاهة  ما ي�سكك  املحاكمة  املتهم خالل جل�سات 

من خالل الأ�سئلة املوجهة اإليه واإجابته عليها بدقة ودراية وب�ساأن ا�ستدعاء جُمري 

اإليها  اأن الفح�س مت على املواد امل�سار  الفح�س املخربي لال�ستي�ساح منه فاإن الوا�سح 

يف طلب الفح�س املوؤرَّخ يف )2015/1/26م( وهي فانيلة بي�ساء وفانيلة زرقاء وهاف 

خُمطط اأزرق واأبي�س تابعة للمجني عليه ول يوجد �سك يف اإر�سال غري مالب�س املجني 

عليه ومل تلتم�س املحكمة له �سندًا ...« وملا كان هذا الرد �سائغًا ومقبوًل ف�ساًل عن 

اأن املحكمة غري ملزمة باإحالة الطاعن اإىل امل�ست�سفى لدرا�سة حالته النف�سية وغري 

اأن الأدلة املطروحة يف اجلل�سة  راأت  اإذا  ملزمة با�ستدعاء جُمري الفح�س املخربي 

كافية واأن الواقعة اأ�سحت وا�سحة لديها ومل تَر من جانبها حاجة اإىل اتخاذ هذا 

الإجراء اإذا ات�سح لها اأن الأمر املطلوب حتقيقه غري منتج يف الدعوى.

م فاإن نعي الطاعن ل يعدو اأن يكون جمرد جدل مو�سوعي  ملا كان ذلك وكان ما تقدَّ

حول �سلطة املحكمة يف ا�ستخال�س الواقع يف الدعوى ووزن الأدلة فيها ومن ثم يكون 

ُ الق�ساء برف�سه مو�سوعًا واإلزام الطاعن  الطعن برمته على غري اأ�سا�س فلذلك يتعنيَّ

امل�سروفات عماًل باملادة )225( من قانون الإجراءات اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ورف�سه مو�سوعًا واإلزام الطاعن امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,   �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,   الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)9 (

الطعن رقم 2016/333م

-- 166 حكم ح�سوري »عدم ح�سور جل�سة النطق باحلكم«. قانون » تطبيق املواد 

و167 و238 اإجراءات جزائية«.

عليه -- املحكوم  ح�سر  اإذا  اعتباريا-  ح�سوريا  ولي�س   – ح�سوريًا  يكون  احلكم   

دامت  ما  باحلكم  النطق  جل�سة  عن  تغيَّب  ولو  املرافعة  فيها  متَّت  التي  اجلل�سات 

مل جتر مرافعة يف ذلك اليوم, واملق�سود بح�سور املحكوم عليه جل�سات املرافعة 

جميع  له  نت  اأمَّ قانونية  حماكمة  وفق  نف�سه  عن  الدفاع  من  ن  متكَّ قد  يكون  اأن 

ال�سمانات ال�سرورية ملمار�سة هذا احلق. �سرط ذلك.

الوقائــع 

ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعن يف اأن  ُل الوقائع على ما يبنينْ  تتح�سَّ

)الدائرة  ب�ساللة  البتدائية  املحكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2014/6/15م(  على  �سابق  بتاريخ  لأنه  اجلزائية(؛ 

�سرطة �ساللة: 

اأقدم عن �سوء نية على �سحب �ستة �سيكات حتمل اأرقام )25758990,25758992, 

25758993,25758994,25758995,25758996( مببلغ اإجمايل قدره )10.099 

 ......... املدين/  باحلق  املدعية  ل�سالح  رياًل  وت�سعون  وت�سعة  اآلف  ع�سرة  ر.ع( 

لعدم  ارجتعت   ......... بنك  عليه/  امل�سحوب  على  وبعر�سها  والتجارة  للمقاولت 

وجود مقابل كاف لها عند تاريخ ا�ستحقاقها.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باجُلنحة املوؤثمة باملادة )290( من قانون اجلزاء.

وبتاريخ )2015/3/18م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهم باجُلنحة امل�سندة 

واإحالة  ريال  مائتي  ر.ع(   200( وتغرميه  اأ�سهر  ثالثة  ملدة  ب�سجنه  وق�ست  اإليه 
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اإذا  ة ووقف تنفيذ العقوبة احلب�سية يف حقه  الدعوى املدنية اإىل املحكمة املخت�سَّ

د ما عليه خالل �سهر واحد من تاريخ النطق باحلكم. �سدَّ

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

)2016/2/1م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  ب�ساللة  ال�ستئناف 

بعدم جواز ال�ستئناف.

بالطعن  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الطاعن  يرت�س  مل 

املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/3/6م( باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته 

وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول اأمام املحكمة 

العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له ذلك ومت اإعالن 

املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فرد عليها مبذكرة التم�س فيها رف�س الطعن.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات.

 املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن حاز اأو�ساعه ال�سكلية القانونية فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والق�سور يف 

لتقدميه  والف�ساد يف ال�ستدلل عندما ق�سى بعدم جواز نظر ال�ستئناف  الت�سبيب 

الإجراءات  قانون  من   )166,167,238( للمواد  باملخالفة  وذلك  امليعاد  خارج 

بتاريخ  املنعقدة  الأوىل  البتدائية  املحاكمة  جل�سة  ح�سر  اأنه  ذلك  اجلزائية 

)2015/2/25م( ومل يتمكن من تقدمي دفاعه وتخلَّف عن ح�سور اجلل�سة الثانية 

الثابت  ح�سب  امل�ستاأنف  احلكم  فيها  �سدر  والتي  )2015/3/18م(  بتاريخ  املنعقدة 

باملح�سر ومل يتم اإعالنه باحلكم البتدائي ومل يعلم به اإل عندما مت القب�س عليه 

م ب�سحيفة ا�ستئناف بتاريخ )2015/12/13م(  بتاريخ )2015/12/9م( حيث تقدَّ

وعليه يكون تقدمي ال�ستئناف قد وقع خالل الأجل املحدد قانونًا, كل ذلك يعيب 

احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن نعي الطاعن غري �سديد ذلك اأنه من امل�ستقر عليه يف ق�ساء املحكمة العليا 
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ك بها يف اأي حال تكون  اأن مواعيد الطعن يف الأحكام هي من النظام العام يجوز التم�سُّ

ر  عليه الدعوى كما ل يجوز حرمان اأحد منها اإل بن�س خا�س يف القانون ومن املقرَّ

ح�سب ن�س املادة )237( من قانون الإجراءات اجلزائية: »... اأن ميعاد ال�ستئناف 

ت املادة )238( من  ثالثون يومًا من تاريخ النطق باحلكم اإذا كان ح�سوريًا ...« ون�سَّ

املعتربة  الأحكام  ا�ستئناف  ميعاد  يبداأ   ...« اأنه:  على  اجلزائية  الإجراءات  قانون 

ح�سوريًا طبقًا للمادتني )167,166( من هذا القانون بالن�سبة اإىل املحكوم عليه من 

ى ذلك اأن احلكم يكون ح�سوريًا اإذا ح�سر املحكوم عليه  تاريخ اإعالنه بها ...« وموؤدَّ

اجلل�سات التي متَّت فيها املرافعة ولو تغيَّب عن جل�سة النطق باحلكم ما دامت مل جتر 

اأن يكون قد  مرافعة يف ذلك اليوم واملق�سود بح�سور املحكوم عليه جل�سات املرافعة 

نت له جميع ال�سمانات ال�سرورية  ن من الدفاع عن نف�سه وفق حماكمة قانونية اأمَّ متكَّ

ملمار�سة هذا احلق.

اأن  درجة  اأول  حمكمة  جل�سات  حما�سر  على  الطالع  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  وملا 

املتهم الطاعن ح�سر جل�سة املرافعة بتاريخ )2015/2/25م( واأقرَّ بالتهام وطلب 

اأجاًل لل�سداد فُحجزت الدعوى للحكم جلل�سة )2015/3/18م( وبها �سدر مما يجعل 

احلكم ح�سوريًا يف حقه لأن الطاعن ح�سر جل�سة املرافعة واأبدى دفاعه عن نف�سه 

اأي انقطاع يف اجلل�سة  واأن قرار التاأجيل للنطق باحلكم كان يف ح�سوره ومل يحدث 

الدعوى  اإليها  لة  املوؤجَّ اإىل اجلل�سة  املتهم  لة لذا مل تكن هناك حاجة لإعالن  املوؤجَّ

وبالتايل فاإن ميعاد ا�ستئناف املحكوم عليه يبداأ من اليوم التايل ل�سدور احلكم لأنه 

�سدور  بتاريخ  جاهاًل  كان  عليه  املحكوم  باأن  ب�سيطًا  كان  ولو  احتمال  اأي  يوجد  ل 

احلكم وبالتايل ل حمل لتطبيق نظرية الأحكام احل�سورية العتبارية التي تذرَّع 

بها الطاعن يف �سحيفة طعنه ا�ستنادًا للمواد )238,167,166( من قانون الإجراءات 

اجلزائية لأن ال�سورة التي كان عليها الطاعن يف هذه الدعوى وهي ح�سوره جل�سة 

نه من اإبداء دفاعه وتاأجيل الدعوى للحكم بح�سوره جتعل من احلكم  املرافعة ومتكُّ

ح�سوريًا يف حقه ولي�س ح�سوريًا اعتباريًا وفقًا لل�سورة الواردة يف الفقرة الأخرية من 

املادة )167( من قانون الإجراءات اجلزائية والتي تن�سُّ على اأنه: »... ُيعترب احلكم 

ح�سوريًا بالن�سبة اإىل كل من يح�سر من اخل�سوم عند النداء على الدعوى ولو غادر 

ل اإليها الدعوى بدون  اجلل�سة بعد ذلك اأو تخلَّف عن احل�سور يف اجلل�سات التي توؤجَّ

الفة الذكر يف الفقرة الأخرية اأن  اأن يقدم عذرًا مقبوًل ...« حيث تفرت�س املادة ال�سَّ

ل اإليها الدعوى دون انقطاع  يتخلف املتهم عن احل�سور يف اجلل�سات التالية التي توؤجَّ

ومع ذلك يتخلف املتهم دون اأن يقدم عذرًا تقبله املحكمة.
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درجة  اأول  حكم  وكان  لقبوله  جوهريًا  �سرطًا  ال�ستئناف  ميعاد  وكان  ذلك  كان  وملا 

ادر يف حق الطاعن ح�سوريًا ي�سري ميعاد ا�ستئنافه من اليوم التايل ل�سدوره وقد  ال�سَّ

د قانونًا  م الطاعن با�ستئنافه بتاريخ )2015/12/13م( اأي خارج الأجل املحدَّ تقدَّ

لتعلق  ال�سكل  حيث  من  قبوله  عدم  هو  ميعاده  انق�ساء  بعد  ال�ستئناف  رفع  وجزاء 

امل�ساريف  رافعه  وحتميل  مو�سوعًا  الطعن  رف�س  يتعنيَّ  فلذلك  العام  بالنظام  الأمر 

عماًل بن�س املادة )225( من قانون الإجراءات اجلزائية. 

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وحتميل رافعه امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 10(

الطعن رقم 2016/365م

حكم بالرباءة » �سرطه«. قا�ٍس جزائى » حريته يف تكوين عقيدته«.--

نت لديه -- التي تكوَّ العقيدة  القا�سي يحكم يف الدعوى اجلزائية ح�سب  لئن كان 

بكامل حريته فاإن هذه احلرية ل تعني اأن ُيرتك القا�سي و�ساأنه يحكم مبا ي�ساء 

وكيفما ي�ساء ياأخذ هذا ويرتك ذاك بل يتعنيَّ اأن يكون العقل واملنطق رائدًا له 

كت يف �سحة اإ�سناد التهمة  فاإذا كان ملحكمة املو�سوع اأن تق�سي بالرباءة متى ت�سكَّ

على  حكمها  ي�ستمل  باأن  م�سروط  ذلك  فاإن  عليها  الثبوت  اأدلة  كفاية  لعدم  اأو 

فيها.  والنفي  الثبوت  وباأدلة  بظروفها  واأحاطت  الدعوى  �ست  حمَّ اأنها  يفيد  ما 

خمالفة احلكم لذلك موؤداها بطالنه والق�ساء بنق�سه.

الوقائــع

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

ه( اإىل حمكمة ال�ستئناف بنزوى )حمكمة  الدعاء العام اأحال املتهم )املطعون �سدَّ

مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2015/12/10م(   على  �سابق  بتاريخ  لأنه  اجلنايات(؛ 

�سرطة اإزكي: 

�سنة  ع�سرة  ثالث   )13( العمر  من  الطفل/...البالغ  عليه  باملجني  جن�سيًا  �س  حترَّ

وذلك بارتكاب اأفعال �سهوانية بع�سوه الذكري مبوؤخرة الأخري, الأمر الثابت باأوراق 

التحقيقات تف�سياًل.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )56/ب( بدللة املادة )72( من قانون الطفل.

اإليه  املن�سوبة  التهمة  من  املتهم  برباءة  املحكمة  حكمت  )2016/2/15م(  وبتاريخ 

لعدم كفاية الدليل على التهام.
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اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

�سر  باأمانة  )2016/3/17م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  العليا 

من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة 

م�ساعد املدعي العام ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فلم يرد عليها.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  العام(  )الدعاء  الطاعن  ينعى  وحيث 

ه من جناية  القانون والف�ساد يف ال�ستدلل وذلك حينما ق�سى برباءة املطعون �سدَّ

�س بطفل مبوجب املادة )56/ب( بدللة املادة )72( من قانون الطفل وارتكن  التحرُّ

يف ق�سائه على تناق�س املجني عليه يف اأقواله اأمام املحكمة واعت�سام املتهم بالإنكار 

مها الدعاء العام ومنها  اأمامها غري اأن احلكم املطعون فيه التفت عن الأدلة التي قدَّ

بالتحقيقات البتدائية ومبرحلة جمع  اإليه  امل�سند  املتهم تف�سياًل باجلرم  اعرتاف 

ال�ستدللت كما اأن املحكمة مل ت�ستمع اإىل �سهادة ال�ساهدة اأم الطفل املجني عليه 

�س بالطفل  للمتهم وهو يقوم بالتحرُّ اأقوالها بالتحقيقات مب�ساهدتها  دت يف  اأكَّ التي 

وكان ذلك لأكرث من مرة, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

�س ق�ساءه برباءة املتهم  اأ�سَّ وحيث اإن هذا النعي �سديد ذلك اأن احلكم املطعون فيه 

العمر  من  ع�سرة  الثالثة   )13( يبلغ  بطفل  �س  التحرُّ جناية  من  ه(  �سدَّ )املطعون 

وذلك بارتكابه اأفعاًل �سهوانية بع�سوه الذكري مبوؤخرة املجني عليه املوؤثمة بن�س 

لطاين رقم  ادر باملر�سوم ال�سُّ املادة )56/ب( بدللة املادة )72( من قانون الطفل ال�سَّ

فاإن  لفاعله  التهام  اإ�سناد  عن  اإنه  وحيث   ...« بقوله:  اإليه  امل�سندة  )2014/22م( 

اأمام  عليه  املجني  اأقوال  تناق�س  خالل  من  وذلك  املتهم  حق  يف  ثابتة  غري  اجلناية 

اأمه هي من  �س به واأن  املحكمة فتارة يقول باأنه ل ي�سعر عندما يقوم املتهم بالتحرُّ

�س به يف الليلة ال�سابقة وتارة يقول باأنه رمبا يكون  تخربه يف ال�سباح باأن املتهم حترَّ
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ات  م�سادَّ بينهما  حتدث  باأنه  يعقب  ثم  بذلك  ي�سعر  ل  التعب  �سدة  من  ولكن  �ساحيًا 

عندما يقوم باأخذه من مكانه ول يذكر متى قام املتهم بهذا الفعل اآخر مرة الأمر 

الذي ُيدخل الريبة وال�سك يف ن�سبة التهام للمتهم ف�ساًل عن اعت�سام املتهم بالإنكار 

اجلزائية  الإجراءات  قانون  من    )186( للمادة  ا�ستنادًا  اإنه  وحيث  املحكمة  اأمام 

ت على اأنه: »... لي�س ملحا�سر التحقيقات ال�سابقة على املحاكمة حجية يف  التي ن�سَّ

الإثبات اأمام املحكمة واإمنا يجوز ال�ستفادة منها يف ا�ستخال�س القرائن ...« وحيث 

د جدُّ املجني عليه الطفل اأن العالقة بني الطفل وزوج اأمه عالقة طيبة فاملحكمة  اأكَّ

تخل�س من جميع ذلك اإىل احلكم برباءة املتهم من التهمة املن�سوبة اإليه لعدم كفاية 

الدليل ...«.

ه( غرُي كاٍف وغرُي ُمقنع   فهذا الذي اأورده احلكم للتدليل على براءة املتهم )املطعون �سدَّ

د يف جميع مراحل  اأكَّ اأن املجنيَّ عليه الطفل/ ...............  فالثابت من الأوراق 

�س جن�سي من  الدعوى مبا فيها اأمام املحكمة املطعون يف حكمها اأنه كان �سحيَّة لتحرُّ

قبل املتهم حيث قام بف�سخ مالب�سه وحك ق�سيبه بني فخذيه ويف موؤخرته متلم�سًا 

اإياها والإمناء بني فخذيه واأكدت ال�ساهدة/..............)اأم الطفل املجني عليه( 

يف مرحلتي جمع ال�ستدللت واأمام الدعاء العام اأن زوجها املتهم كان يوم الواقعة 

�س  ر ويف الليل قام بنقل املجني عليه ابنها اإىل فرا�س اآخر وقام بالتحرُّ يف حالة �ُسكنْ

�س بابنها لأكرث من مرة واأنه منعها يف املرات ال�سابقة من الإبالغ  به واأنه قام بالتحرُّ

�س  اأن �ساهدت الواقعة واأكد/ ...........)جدُّ املجني عليه( واقعة تعرُّ عنه بعد 

باجلرم  نف�سه  على  املتهم  اعرتاف  عن  ف�ساًل  املتهم  قبل  من  جن�سي  �س  لتحرُّ الطفل 

يوم  يف  باأنه  العام  الدعاء  واأمام  ال�ستدللت  جمع  مبرحلتي  تف�سياًل  اإليه  امل�سند 

ر دخل الغرفة التي ينام فيها  الواقعة وبينما كان راجعًا اإىل بيته وهو يف حالة �ُسكنْ

اأولده وقام بحك ع�سوه الذكري يف موؤخرة املجني عليه كما قام بو�سع يده متلم�سًا 

�س به جن�سيًا اأكرث من مرة كل ذلك اأغفله احلكم املطعون  موؤخرته واأنه قام بالتحرُّ

فيه واأعر�س عنه ومل يوفًه حقه بالتحقيق والتمحي�س واأنه واإن كان لي�ست ملحا�سر 

التحقيقات ال�سابقة على املحاكمة حجية يف الإثبات اأمام املحكمة كما جاء يف احلكم 

ت عليه املادة )186( من قانون الإجراءات اجلزائية غري اأنه  املطعون فيه وفقًا ملا ن�سَّ

د  يجب اأن ل تهدر ل �سيما واأن اعرتافات املتهم على نف�سه كانت وا�سحة �سريحة واأكَّ

عى اأنه ُمور�س عليه اأثناء  عليها اأمام الدعاء العام دون اأن ُيبنيِّ نوع الإكراه الذي ادَّ

التحقيق �سواًء اأمام ال�سرطة اأو بعد ذلك اأمام الدعاء العام كما مل تعر�س املحكمة 

مها الدعاء العام ك�ساهدة  كذلك لأقوال ال�ساهدة والدة الطفل املجني عليه التي قدَّ
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كانت  واأنها  ة  ل�سهادتها خا�سَّ ت�ستمع  اأن  املحكمة  يتعنيَّ على  فكان  الدعوى  اإثبات يف 

اإىل  ال�ستماع  عند  تراعي  واأن  الدعوى  يف  التي  الوحيدة  املحاكمة  جل�سة  حا�سرة 

النف�سي حتى ل  اأقوال الطفل املجني عليه �سغر �سنه وحالته الجتماعية وو�سعه 

�س اجلن�سي التي قد تكون  يكون مرتبكًا ل �سيما اأنها ت�ستمع اإليه يف �ساأن جرمية التحرُّ

ُمور�ست عليه من طرف زوج والدته والتي مت�سُّ �سرفه واأنها ت�ستمع اإليه ب�ساأنها اأمام 

د من �سحة الفعل من عدمه ولئن كان القا�سي يحكم يف الدعوى  اأفراد عائلته والتاأكُّ

نت لديه بكامل حريته فاإن هذه احلرية ل تعني اأن  اجلزائية ح�سب العقيدة التي تكوَّ

ُيرتك القا�سي و�ساأنه يحكم مبا ي�ساء وكيفما ي�ساء ياأخذ هذا ويرتك ذاك بل يتعنيَّ 

بالرباءة متى  اأن تق�سي  املو�سوع  فاإذا كان ملحكمة  له  رائدًا  واملنطق  العقل  اأن يكون 

كت يف �سحة اإ�سناد التهمة اأو لعدم كفاية اأدلة الثبوت عليها فاإن ذلك م�سروط ــ  ت�سكَّ

�ست الدعوى واأحاطت بظروفها  كما اأ�سلفنا ــ باأن ي�ستمل حكمها على ما يفيد اأنها حمَّ

وباأدلة الثبوت والنفي فيها وملا كان احلكم املطعون فيه قد خالف هذا النظر فاإنه 

ُ الق�ساء بنق�سه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها  يتعنيَّ

من جديد بهيئة مغايرة. 

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 18/�أكتوبر/2016م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

جمـيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان  الرحـــبـي, 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 11(

دعوى تنازع الخت�سا�س رقم 2016/1م

اخت�سا�س » تنازع �سلبي بني حمكمتني ابتدائيتني«. اخت�سا�س » مكاين«. قانون » --

تطبيق ن�س املادتني 141 و159 اإجراءات جزائية«.

يف حال التنازع ال�سلبي يف الخت�سا�س املكاين يرفع الدعاء العام طلبا للمحكمة --

الأخرية  له  وتت�سدى  املخت�سة  املحكمة  بتعيني  اجلزائية-  الدائرة   – العليا 

مبوجب املادة )159( من قانون الإجراءات اجلزائية. والخت�سا�س املكاين يف 

اأو الذي ُيقيم فيه  الدعاوي اجلزائية ينعقد باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية 

ل  القانون  يف  مت�ساوية  ق�سائم  الأماكن  وهذه  فيه   عليه  ُيقب�س  الذي  اأو  املتهم 

تفا�سل بينها عمال باملادة )141( من القانون املذكور.

الوقائــع

ُ من اأوراق الطلب يف اأن الدعاء العام اأحال املتهمني: )1(  ُل الوقائع على ما يبنينْ  تتح�سَّ

 ................  )4(  ................  )3(.............  )2(  ..................

)5( .................اإىل املحكمة البتدائية بال�سيب )الدائرة اجلزائية(؛ لأنهم 

بتاريخ )2014/6/29م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة العذيبة: 

بوا�سطة  ب�سربه  قاموا  باأن  ..............وذلك  عليه/  املجني  اإيذاء  على  اأقدموا 

املبينة  بالإ�سابات  اإ�سابته  عنه  نتج  ج�سده  من  متفرقة  اأنحاء  يف  واأرجلهم  اأيديهم 

بالتقرير الطبي.

وطالب الدعاء العام مبعاقبتهم بُجنحة الإيذاء البليغ املوؤثمة بن�س املادة )248( 

حق  يف  الأحداث  م�ساءلة  قانون  من   )27( املادة  ن�س  تطبيق  مع  اجلزاء  قانون  من 

املتهم الرابع.



– 49 –

بنظر  مكانيًا  بعدم اخت�سا�سها  املحكمة ح�سوريًا  وبتاريخ )2015/4/26م( حكمت 

)الدائرة  مب�سقط  البتدائية  املحكمة  اإىل  بحالتها  باإحالتها  وق�ست  الدعوى 

باإحدى  املحكمة  بتلك  اجُلنح  دائرة  اأمام  لنظرها  موعد  د  ُيحدَّ اأن  على  اجلزائية( 

جل�سات �سهر مايو 2015م.

مت تداول الدعوى اأمام املحكمة البتدائية مب�سقط )الدائرة اجلزائية( التي ق�ست 

بتاريخ )2015/9/6م( ح�سوريًا بعدم اخت�سا�سها مكانيًا بنظر الدعوى.

العام  رفع الدعاء  الدعوى  بنظر  املكاين  ال�سلبي يف الخت�سا�س  التنازع  واإزاء هذا 

ة بنظر الدعوى. اإىل املحكمة العليا طلب تعيني املحكمة املخت�سَّ

املحكمة 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد  بعد الطالع على الأوراق وبعد �سماع التقرير الذي اأعدَّ

املداولة قانونًا.

قانون  من   )160( املادة  وفق  ال�سكلية  اأركانه  ا�ستوفى  قد  املاثل  الطلب  اإن  حيث 

ُ قبوله �سكاًل. الإجراءات اجلزائية فاإنه يتعنيَّ

بال�سيب  البتدائية  املحكمة  حكمت  ملا  اأنه  هو  العام  الدعاء  طلب  مبنى  اإن  وحيث 

اإىل  واإحالتها بحالتها  الدعوى  يف دائرتها اجلزائية بعدم اخت�سا�سها مكانيًا بنظر 

الأخرية  املحكمة  هذه  وق�ساء  اجلزائية(  )الدائرة  مب�سقط  البتدائية  املحكمة 

بعدم اخت�سا�سها مكانيًا بنظر الدعوى فاإنه يكون ثمة تنازع �سلبي يف الخت�سا�س 

املكاين بني املحكمتني على نظر الدعوى اإذ تخلَّت كل منهما عن نظرها مما دعا الدعاء 

ة بالف�سل فيها تطبيقا للمادة  العام اإىل التقدم بالطلب املاثل لتعيني املحكمة املخت�سَّ

)159( من قانون الإجراءات اجلزائية.   

املتهمني  على  ُرفعت  اجلزائية  الدعوى  اأن  الأوراق  على  الطالع  من   ُ يبنينْ اإنه  وحيث 

اأمام املحكمة البتدائية بال�سيب ملحاكمتهم عن جرمية الإيذاء البليغ املوؤثمة باملادة 

)248( من قانون اجلزاء فق�ست بتاريخ )2015/4/26م( بعدم اخت�سا�سها مكانيًا 

د  ُيحدَّ اأن  على  مب�سقط  البتدائية  املحكمة  اإىل  بحالتها  واإحالتها  الدعوى  بنظر 

2015م  مايو  �سهر  جل�سات  باإحدى  املحكمة  بتلك  اجُلنح  دائرة  اأمام  لنظرها  موعد 

اأن مكان حدوث اجلرم  ورد بحكمها  ما  نحو  لها على  اأنه ثبت  موؤ�س�سة ق�ساءها على 

والقب�س والتحقيق مع املتهمني يقع يف نطاق ولية بو�سر والتي هي من الوليات التي 
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تقع �سمن الخت�سا�س املكاين للمحكمة البتدائية مب�سقط واإذ ُعر�ست الدعوى على 

املحكمة البتدائية مب�سقط فقد ق�ست بعدم اخت�سا�سها مكانيًا م�ستندة يف ذلك اإىل 

املتهمني من  اأن جميع  ال�سيب كما  التابعة لولية  القلعة  اأن اجلرمية وقعت يف حلة 

�سكان ولية ال�سيب واأنه مل يثبت اأنه األقي القب�س على املتهمني يف نطاق اخت�سا�س 

حمكمة م�سقط فتقدم الدعاء العام بالطلب املاثل اإىل املحكمة العليا لتعيني املحكمة 

ة بالف�سل يف الدعوى. املخت�سَّ

اأ�سبحتا متخليتني عن نظر  اإن املحكمتني بُحكميهما اللذين �سلف بيانهما قد  وحيث 

ال�سلبي بينهما الأمر الذي ينعقد الف�سل فيه للمحكمة  التنازع  الدعوى فبذا يقوم 

العليا طبقًا للمادة )159( من قانون الإجراءات اجلزائية.

ت على اأنه: »  ملا كان ذلك وكانت املادة )141( من قانون الإجراءات اجلزائية قد ن�سَّ

ينعقد الخت�سا�س باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية اأو الذي ُيقيم فيه املتهم اأو الذي 

ُيقب�س عليه فيه » وكانت هذه الأماكن ق�سائم مت�ساوية يف القانون ل تفا�سل بينها 

ر  املحرَّ البالغ اجلرمي  اأنه ثبت من خالل  الطلب  اأوراق ملف  ُ من مطالعة  البنيِّ وكان 

مبعرفة ماأموري ال�سبط الق�سائي اأن مكان اجلرم هو حلة القلعة بولية ال�سيب وكان 

الدولة  وزير  واملتابعة مبكتب  التن�سيق  دائرة  ادر من مدير  ال�سَّ الثابت من اخلطاب 

تتبع  القلعة  حلة  اأن  بامللف  واملرفق  )2016/6/26م(  يف  املوؤرَّخ  م�سقط  وحمافظ 

ولية ال�سيب كما اأن الثابت من حما�سر �سوؤال املتهمني لدى ال�سرطة اأن حمل اإقامتهم 

م فاإن املحكمة البتدائية بال�سيب تكون  هو ولية ال�سيب فمن ثم ومن جماع ما تقدَّ

ـ خالفًا ملا ذهبت اإليه يف  ـ حمل الطلبـ  ة مكانيًا بالف�سل يف مو�سوع الدعوىـ  هي املخت�سَّ

ُ معه  حكمها ومن ثم تكون تلك املحكمة قد اأخطاأت بتخليها عن نظر الدعوى مبا يتعنيَّ

قبول طلب الدعاء العام وتعيني املحكمة البتدائية بال�سيب )الدائرة اجلزائية( 

للف�سل يف الدعوى.

فلهذه الأ�سباب

املحكمة  بتعيني  املو�سوع  ويف  �سكاًل  العام  الدعاء  طلب  بقبول  املحكمة  حكمت 

البتدائية بال�سيب )الدائرة اجلزائية( للف�سل يف الدعوى بقا�ٍس اآخر.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 18/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)12 (

الطعن رقم 2016/181م

حكم » ح�سوري . ح�سوري اعتباري. مبثابة احل�سوري. غيابي. الفرق بينها«.--

ح�سور املتهم باجلل�سة هو مناط و�سف احلكم باحل�سوري اأي هو ذلك احلكم الذي --

اأو بوا�سطة وكيل عنه يف  ي�سدر يف ح�سور املتهم جل�سات املحاكمة �سواًء بنف�سه 

يف  ر  واملقرَّ اجلزائية,  الإجراءات  قانون  من   )165( املادة  يف  املبيَّنة  الأحوال 

ق�ساء املحكمة العليا اأن احلكم يكون ح�سوريًا اإذا ح�سر املحكوم عليه اجلل�سات 

َب يوم النطق باحلكم ما دامت مل جتر مرافعة يف  التي متَّت فيها املرافعة ولو تغيَّ

ن من  هذا اليوم, واملق�سود بح�سور املحكوم عليه جل�سات املرافعة اأن يكون قد متكَّ

الدفاع عن نف�سه اأي اأن العربة بو�سف احلكم اجلزائي باحل�سوري هو ح�سور املتهم 

ن خاللها  جل�سة املرافعة لأن م�سلحته تتحقق بح�سوره هذه اجلل�سة التي �سيتمكَّ

اأما احلكم   . ه  املقامة �سدَّ الدفاع عن نف�سه وتفنيد الأدلة  من ممار�سة حقه يف 

الإجراءات  قانون  من   )166,167( املادتني  ح�سب  ــ  فهو  العتباري  احل�سوري 

�سحيحًا  اإعالنًا  اإعالنه  مت  الذي  املتهم  غيبة  يف  ي�سدر  الذي  ذلك  ــ  اجلزائية 

د من اإعالن املتهم اإعالنًا �سحيحًا ولها بعد  مبوعد اجلل�سة فعلى املحكمة اأن تتاأكَّ

ذلك اإما اإعادة الإعالن اأو نظر الدعوى يف غيبته وحكمها يف هذه احلالة يكون 

مل  من  لكل  بالن�سبة  اأي�سًا  اعتباريًا  احل�سوري  احلكم  ويكون  احل�سوري,  مبثابة 

عوى ولو غادر اجلل�سة بعد ذلك اأو تخلَّف  يح�سر من اخل�سوم عند النداء على الدَّ

مقبوًل  عذرًا  يقدم  اأن  دون  عوى  الدَّ اإليها  ل  توؤجَّ التي  اجلل�سات  يف  احل�سور  عن 

وُي�سرتط حتى يكون احلكم ح�سوريًا اعتباريًا اأن يكون التغيُّب بدون عذر مقبول 

احلكم  بني  املذكورتان  املادتان  ميَّزت  وقد  اإليها  امل�سار   )166( املادة  بيَّنته  كما 

احل�سوري العتباري واحلكم مبثابة احل�سوري فالأول يقت�سي ح�سور املتهم عند 

اأو تخلَّف عن ح�سور اجلل�سات  عوى ولو غادر اجلل�سة بعد ذلك  الدَّ النداء على 
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ل اإليها الدعوى بدون تقدمي عذر مقبول والثاين يقت�سي عدم ح�سور  التي توؤجَّ

املحكمة من  د  تاأكُّ عوى بدون عذر مقبول بعد  الدَّ لنظر  دة  املحدَّ املتهم اجلل�سة 

اإعالنه �سخ�سيًا مبوعدها وهذه التفرقة اللفظية لي�س لها اأثر يف طريقة الطعن 

رته املادة  على احلكم ففي كلتا احلالتني يتمُّ الطعن بال�ستئناف عليها ح�سب ما قرَّ

املعتربة  الأحكام  ا�ستئناف  ميعاد   ...« اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )238(

ح�سوريًا طبقا للمادتني )166,167( من هذا القانون بالن�سبة اإىل املحكوم عليه 

من تاريخ اإعالنه بها ...«.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن الأحكام اجلزائية تاأخذ و�سفها القانوين من -- واملقرَّ

نف�سها ول عربة مبا ت�سفها به املحكمة اإذا كان ذلك الو�سف خاطئًا.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

 ...........  )3(  ...............  )2(........  )1( املتهمني:  اأحال  العام  الدعاء 

)الطاعن( )4( .............)5( ......... ............. اإىل املحكمة البتدائية 

اخت�سا�س  بدائرة  )2014/7/14م(  بتاريخ  لأنهم  اجلزائية(؛  )الدائرة  ب�ساللة 

اإدارة مكافحة املخدرات مبحافظة ظفار:

اأوًل: بالن�سبة للمتهَمنينْ الأول والثالث:

من . 1 خُمدرة  مادة  قانونًا  بها  املرخ�س  الأحوال  غري  ويف  التعاطي  بق�سد  حازا 

نوع احل�سي�س املدرج يف اجلدول رقم )1( من املجموعة الأوىل من ملحق قانون 

مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية اإذ بلغ وزنها عند �سبطها )6,638( جرام, 

وفق الثابت بالأوراق.

اأمر م�سروع وذلك بعدم . 2 اأداء  باأن امتنعا عن  �سلبًا  قاوما رجال ال�سبط الق�سائي 

اإعطائهما العينة املطلوبة منهما, وفق الثابت بالتحقيقات تف�سياًل.

ثانيًا: بالن�سبة للمتهم الثاين:

لطنة, وفق . 1 اإقامته املنتهية يف ال�سَّ اأهمل دون عذر مقبول يف طلب جتديد �سمة   

الثابت بالأوراق.

ة . 2 املخت�سَّ اجلهة  من  ترخي�س  على  احل�سول  دون  خُمتلفة  ومهنًا  اأعماًل  مار�س 

خارج نطاق م�ستقدمه )كفيله(, ح�سبما ك�سفت عنه التحقيقات تف�سياًل.
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ة خالل )72( �ساعة . 3 لطة املخت�سَّ  اأقدم على تغيري حمل اإقامته دون اأن يبلغ ال�سُّ

من تاريخ تغيري العنوان, ح�سبما ك�سفت عنه التحقيقات تف�سياًل.

ثالثًا: بالن�سبة للمتهم الرابع:

اجلهة  من  ترخي�س  دون  الغري  لدى  يعمل  الثاين(  )املتهم  الأجنبي  عامله  ترك 

ة, ح�سبما ك�سفت عنه التحقيقات تف�سياًل. املخت�سَّ

رابعًا: بالن�سبة للمتهم اخلام�س:

وبدون  ميلكها  التي  ال�سركة  كفالة  حتت  لي�س  وهو  الثاين  املتهم  ت�سغيل  على  اأقدم 

ة, وفق الثابت بالأوراق. ترخي�س من اجلهة املخت�سَّ

خُمدرة  مواد  حيازة  بُجنحة  والثالث  الأول  املتهَمنينْ  مبعاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  من   )47( املادة  بن�س  املوؤثمة  التعاطي  بق�سد 

اجلزاء  قانون  من   )171( املادة  بن�س  املوؤثمة  موظفني  مقاومة  وُجنحة  العقلية 

ومعاقبة املتهم الثاين بُجنحة الإهمال يف جتديد �سمة اإقامته يف البالد املوؤثمة بن�س 

املوؤثمة  الإقامة  حمل  عنوان  تغيري  وُجنحة  الأجانب  اإقامة  قانون  من   )42( املادة 

نطاق  خارج  العمل  وُجنحة  القانون  ذات  من   )12( املادة  بدللة   )43( املادة  بن�س 

بُجنحة  الرابع  املتهم  ومعاقبة  العمل  قانون  من   )114( املادة  بن�س  املوؤثمة  كفيله 

القانون  ذات  من   )114( املادة  بن�س  املوؤثمة  الغري  لدى  يعمل  الأجنبي  عامله  ترك 

ومعاقبة املتهم اخلام�س بُجنحة ت�سغيل عامل اأجنبي لي�س حتت كفالته املوؤثمة بن�س 

املادة )114( من ذات القانون.

وبتاريخ )2014/12/23م( حكمت املحكمة ح�سوريًا مبا يلي:

التعاطي  بق�سد  خُمدرة  مواد  حيازة  بُجنحة  والثالث  الأول  املتهَمنينْ  باإدانة  اأوًل: 

وُجنحة مقاومة موظف عام ومعاقبتهما عن الأوىل بال�سجن ملدة �سنة وغرامة قدرها 

)500 ر.ع( خم�سمائة ريال وعن الثانية بال�سجن ملدة �سهر وغرامة قدرها )20 ر.ع( 

ع�سرون رياًل والق�ساء مب�سادرة امل�سبوطات.

يف  الإهمال  وُجنحة  الكفيل  نطاق  خارج  العمل  بُجنحة  الثاين  املتهم  باإدانة  ثانيًا: 

ة  املخت�سَّ ال�سلطات  اإبالغ  دون  الإقامة  حمل  تغيري  وُجنحة  الإقامة  �سمة  جتديد 

ومعاقبته عن الأوىل بال�سجن ملدة �سهر وعن الثانية بال�سجن ملدة �سهر وغرامة قدرها 

)100 ر.ع( مائة ريال وعن الثالثة بال�سجن ملدة ع�سرة اأيام على اأن تدغم العقوبات 
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مع تنفيذ العقوبة الأ�سد والق�ساء بطرد املتهم من البالد موؤبدًا.

ثالثًا: باإدانة املتهم الرابع بُجنحة ترك عامل اأجنبي يعمل لدى الغري ومعاقبته عنها 

بتغرميه مبلغًا قدره )1,000 ر.ع( األف ريال.

رابعًا: باإدانة املتهم اخلام�س بُجنحة ت�سغيل عامل اأجنبي لي�س حتت كفالته ومعاقبته 

عنها بتغرميه مبلغًا قدره )1,000 ر.ع( األف ريال.

مل يُحز هذا احلكم قبوًل لدى املحكوم عليه الثالث )الطاعن( فا�ستاأنفه اأمام حمكمة 

ال�ستئناف ب�ساللة )دائرة اجُلنح امل�ستاأنفة( التي ق�ست بتاريخ )2015/12/21م( 

بعدم جواز ال�ستئناف لتقدميه بعد امليعاد القانوين واإلزام امل�ستاأنف امل�ساريف.

اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الثالث(  عليه  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

املحكمة العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/1/24م( باأمانة 

�سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه  حماٍم مقبول 

التي تتيح له ذلك ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد عليها. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل. 

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خُمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

وتاأويله حينما ق�سى برف�س ا�ستئنافه لتقدميه بعد امليعاد القانوين رغم اأن احلكم 

قد �سدر ح�سوريًا اعتباريًا يف حقه ووفقًا لن�س املادة )238( من قانون الإجراءات 

اجلزائية يبداأ ميعاد ا�ستئناف الأحكام املعتربة ح�سوريًا طبقا للمادتني )166,167( 

اإعالنه به وُيعدُّ احلكم ح�سوريًا  القانون بالن�سبة للمحكوم عليه من تاريخ  من ذات 

اعتباريًا وفقا لن�س املادة )167( من ذات القانون اإذا ح�سر املتهم عند النداء على 

ل اليها  عوى ولو غادر اجلل�سة بعد ذلك اأو تخلَّف عن ح�سور اجلل�سات التي توؤجَّ الدَّ
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املحكمة  اأمام  )2014/11/25م(  جل�سة  ح�سر  الطاعن(  )اأي  اأنه  والثابت  عوى  الدَّ

بجل�سة  احلكم  �سدر  حتى  الالحقة  اجلل�سات  ح�سور  عن  تخلَّف  ثم  البتدائية 

ح�سوريًا  حقه  يف  �سدر  قد  احلكم  يكون  الأ�سا�س  هذا  وعلى  )2014/12/23م( 

احلكم  يعيب  ذلك  كل  باحلكم,  اإعالنه  تاريخ  من  ال�ستئناف  موعد  ويبداأ  اعتباريًا 

املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر يف ق�ساء  وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه فهو �سديد ملا هو مقرَّ

املحكمة العليا من اأن احل�سور ال�سخ�سي للمتهم باجلل�سات هي �سرورة تفر�سها طبيعة 

عوى اجلزائية وهي كذلك من متطلَّبات القانون اجلنائي احلديث ومبداأ تفريد  الدَّ

العقوبة الذي يقوم على فكرة اختيار العقاب اجلزائي املالئم لإ�سالح املتهم وتقوميه 

والذي ل ميكن اأن يتحقق دون بحث �سامل وعميق ل�سخ�سية املتهم فاملحاكمة العادلة 

املحاكمة  اأ�سا�سًا بطور  يت�سل  والأبعاد  الأوجه  متعدد  املن�سفة هي حق  املحاكمة  اأو 

من  يكون  وعليه  العقوبة  تنفيذ  طور  وقبل  التحقيق  وطور  املتابعة  طور  بعد  اأي 

مات تلك املحاكمة العادلة اأن يحاكم املتهم ح�سوريًا ملا توفره تلك املحاكمة من  ُمقوِّ

بالطماأنينة  ال�سعور  فيه  تبعث  اأن  �ساأنها  من  التي  والإجرائية  القانونية  ال�سمانات 

ما  اأقرب  �ساأنه  يف  املتخذ  القرار  يكون  وحتى  املختلفة  باإجراءاتها  ميرُّ  وهو  والثقة 

يكون اإىل العدل والإن�ساف وتاأ�سي�سًا على ذلك كان ح�سور املتهم باجلل�سة هو مناط 

جل�سات  املتهم  ح�سور  يف  ي�سدر  الذي  احلكم  ذلك  هو  اأي  باحل�سوري  احلكم  و�سف 

 )165( املادة  يف  املبيَّنة  الأحوال  يف  عنه  وكيل  بوا�سطة  اأو  بنف�سه  �سواًء  املحاكمة 

من قانون الإجراءات اجلزائية اأما احلكم احل�سوري العتباري فهو ــ ح�سب املادتني 

)166,167( من قانون الإجراءات اجلزائية ــ ذلك الذي ي�سدر يف غيبة املتهم الذي 

املتهم  اإعالن  من  د  تتاأكَّ اأن  املحكمة  فعلى  اجلل�سة  مبوعد  �سحيحًا  اإعالنًا  اإعالنه  مت 

اإعالنًا �سحيحًا ولها بعد ذلك اإما اإعادة الإعالن اأو نظر الدعوى يف غيبته وحكمها يف 

هذه احلالة يكون مبثابة احل�سوري ويكون احلكم احل�سوري اعتباريًا اأي�سًا بالن�سبة 

عوى ولو غادر اجلل�سة بعد ذلك اأو  لكل من مل يح�سر من اخل�سوم عند النداء على الدَّ

عوى دون اأن يقدم عذرًا مقبوًل  ل اإليها الدَّ تخلَّف عن احل�سور يف اجلل�سات التي توؤجَّ

وُي�سرتط حتى يكون احلكم ح�سوريًا اعتباريًا اأن يكون التغيُّب بدون عذر مقبول كما 

بيَّنته املادة )166( امل�سار اإليها وقد ميَّزت املادتان املذكورتان بني احلكم احل�سوري 

العتباري واحلكم مبثابة احل�سوري فالأول يقت�سي ح�سور املتهم عند النداء على 

ل اإليها  عوى ولو غادر اجلل�سة بعد ذلك اأو تخلَّف عن ح�سور اجلل�سات التي توؤجَّ الدَّ

دة  الدعوى بدون تقدمي عذر مقبول والثاين يقت�سي عدم ح�سور املتهم اجلل�سة املحدَّ
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مبوعدها  �سخ�سيًا  اإعالنه  من  املحكمة  د  تاأكُّ بعد  مقبول  عذر  بدون  عوى  الدَّ لنظر 

وهذه التفرقة اللفظية لي�س لها اأثر يف طريقة الطعن على احلكم ففي كلتا احلالتني 

الإجراءات  قانون  من   )238( املادة  رته  قرَّ ما  ح�سب  عليها  بال�ستئناف  الطعن  يتمُّ 

اجلزائية »... ميعاد ا�ستئناف الأحكام املعتربة ح�سوريًا طبقا للمادتني )166,167( 

من هذا القانون بالن�سبة اإىل املحكوم عليه من تاريخ اإعالنه بها ...«.

ُ من مطالعة اأوراق الدعوى اأن املتهم الطاعن ح�سر اأمام املحكمة  ملا كان ذلك وكان البنيِّ

البتدائية بجل�سة )2014/11/25م( ثم بجل�سة )2014/12/9م( والتي مت فيها 

الطاعن  املتهم  عنها  َب  تغيَّ والتي  )2014/12/23م(  جلل�سة  للحكم  عوى  الدَّ حجز 

ُ من حم�سري جل�ستي )2014/11/25م( و )2014/12/9م( اأن املحكمة  وكان البنيِّ

اإليه التهم بتالوتها  اأن توجه  اقت�سرت على تثبيت ح�سور املتهم الطاعن فقط دون 

ا اإذا كان ُمذنبًا اأم ل ح�سبما توجب ذلك املادة )188(  عليه وتو�سيحها له و�سوؤاله عمَّ

ن حم�سر جل�سة )2014/11/25م( امل�سار  من قانون الإجراءات اجلزائية فقد ت�سمَّ

اليه ما يلي: »... ثبت مثول املتهمني الأول والثاين والثالث واخلام�س وتخلف املتهم 

الرابع عن احل�سور وح�سر وكيله املحامي.... ومبواجهة املتهم الأول بالتهمة امل�سندة 

اإليه اأنكر التهمة الأوىل واعرتف بالتهمة الثانية ومبواجهة املتهم الثاين اأنكر التهمة 

الأوىل واعرتف بالتهمة الثانية واأنه يعمل خارج نطاق كفيله وبالأجر اليومي واأفاد 

بالتهمة  اخلام�س  املتهم  ومبواجهة  �سدح  يف  ي�سكن  والآن  حا�سك  يف  ي�سكن  كان  باأنه 

امل�سندة اإليه اعرتف واأفاد باأنه قام بت�سغيل املتهم الثاين دون اأن يكون حتت كفالته 

منذ �سنة واأفاد الدعاء العام باأن �سمة اإقامة املتهم الثاين منتهية منذ اأربع �سنوات 

عوى جلل�سة )2014/12/9م(  لت املحكمة الدَّ ح�سب الثابت    باملحا�سر ...« وقد اأجَّ

والتي ح�سرها املتهم الطاعن اإىل جانب املتهم الرابع فقط واقت�سرت فيها املحكمة 

حمامي  كذلك  وح�سر  اإليه  امل�سندة  التهمة  بخ�سو�س  الأخري  هذا  �سماع  على 

جلل�سة  عوى  الدَّ املحكمة  لت  اأجَّ ذلك  وبعد  عنه  دفاعه  مذكرة  وقدم  الرابع  املتهم 

)2014/12/23م( للنطق باحلكم وفيها تخلَّف املتهم الطاعن عن احل�سور مع الإ�سارة 

اإىل اأن املتهم الطاعن هو املق�سود باملتهم الثالث يف املح�سرين املذكورين ح�سبما هو 

وارد يف ترتيب قرار الإحالة ون�سخة احلكم البتدائي.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن احلكم يكون ح�سوريًا اإذا ح�سر       ملا كان ذلك وكان املقرَّ

َب يوم النطق باحلكم ما دامت  املحكوم عليه اجلل�سات التي متَّت فيها املرافعة ولو تغيَّ

اأن  املرافعة  جل�سات  عليه  املحكوم  بح�سور  واملق�سود  اليوم  هذا  يف  مرافعة  جتر  مل 

ن من الدفاع عن نف�سه اأي اأن العربة بو�سف احلكم اجلزائي باحل�سوري  يكون قد متكَّ
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التي  اجلل�سة  هذه  بح�سوره  تتحقق  م�سلحته  لأن  املرافعة  جل�سة  املتهم  ح�سور  هو 

ه  املقامة �سدَّ الدفاع عن نف�سه وتفنيد الأدلة  ن خاللها من ممار�سة حقه يف  �سيتمكَّ

ماح للمتهم مبناق�سة كل ما يتعلَّق بالتهمة  لأن املرافعة ال�سفاهية لها دور كبري يف ال�سَّ

مرافعة  �سماع  املحكمة  على  اجلزائية  الت�ساريع  جلُّ  اأوجبت  لذلك  اإليه  امل�سندة 

ره النظام الأ�سا�سيُّ للدولة يف املادة )22(  املتهم وهذا املفهوم ياأتي متوافقًا مع ما قرَّ

ن له فيها  اإدانته يف حماكمة قانونية توؤمَّ املتهم بريء حتى تثبت  منه بقوله: »... 

ال�سمانات ال�سرورية ملمار�سة حق الدفاع وفقًا للقانون ...«.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن الأحكام اجلزائية تاأخذ و�سفها  ملا كان ذلك وكان املقرَّ

القانوين من نف�سها ول عربة مبا ت�سفها به املحكمة اإذا كان ذلك الو�سف خاطئًا وكان 

ادر يف حق  ُ من اأوراق الدعوى اأن املحكمة البتدائية و�سفت حكم الإدانة ال�سَّ البنيِّ

ح�سر  ولئن  الأخري  هذا  اأن  بالأوراق  الثابت  اأن  واحلال  باحل�سوري  الطاعن  املتهم 

بع�س جل�سات املحاكمة اأمام املحكمة اإل اأنها اأي هذه الأخرية ق�سرت نظرها يف حقه 

على تثبيت مثوله اأمامها فقط دون اأن توجه اإليه التهام وحتقق معه وتناق�سه اأدلة 

اأمر كان على حمكمة  التهام ح�سبما يوجب ذلك قانون الإجراءات اجلزائية وهو 

احلكم املطعون فيه وبو�سفها حمكمة مو�سوع الوقوف عليه ومتحي�سه واإعمال الراأي 

القانوين فيه ذلك اأن مثول املتهم اأمام املحكمة لي�س غاية يف حد ذاته بل هو ُيعدُّ من 

عة  ال�سمانات الهامة يف حتقيق العدالة اجلنائية وهي من احلقوق الأ�سا�سية املتفرِّ

هة �سده  اأدلة التهام املوجَّ عن حق الدفاع الذي يقت�سي متكني املتهم من الرد على 

مبا ي�ستوجب حتما منحه الو�سائل الكفيلة لتحقيق ذلك الهدف اأي ا�ستدعاوؤه حل�سور 

عوى اجلزائية ولئن كانت تهمُّ املجتمع وتهدف اإىل حماية  جل�سة املحاكمة ذلك اأن الدَّ

اأمنه وحماية الفرد يف �سرفه وحريته وماله واأن الغاية منها ت�سليط العقاب على كل 

من اأخلَّ اأو يحاول الإخالل باأمن املجتمع اإل اأن ذلك يوجب ا�ستدعاء كل �سخ�س وقع 

اتهامه باأي اعتداء ح�سل منه ق�سد متكينه من الدفاع عن نف�سه.

ملا كان ذلك وكان ح�سور املتهم اأمام املحكمة البتدائية مل يحقق الغاية التي متَّ من 

ه له من اتهام والدفاع عن نف�سه ح�سبما �سلف  اأجلها ا�ستدعاوؤه وهي الرد على ما ُوجِّ

ادر يف حقه اإمنا ينزل منزلة احلكم غري  ب�سطه فاإن و�سف ذلك احلكم البتدائي ال�سَّ

احل�سوري ل منزلة احلكم احل�سوري كما ورد يف و�سفه وتاأ�سي�سًا على ذلك يكون احلكم 

املطعون فيه غري وجيه فيما ق�سى به من عدم جواز ال�ستئناف لتقدميه بعد امليعاد 

القانوين مبا يوجب نق�سه يف هذا اخل�سو�س والق�ساء جمددًا بقبول ال�ستئناف �سكاًل 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتنظر يف مو�سوعها بهيئة مغايرة.     واإعادة اأوراق الدَّ
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فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  اأوراق  واإعادة  �سكاًل  ال�ستئناف  بقبول  جمددًا 

لتنظر يف مو�سوعها بهيئة مغايرة. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 18/�أكتوبر/2016م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

جمـــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان  الرحـــبـي, 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)13(

الطعن رقم 2016/221م

متهم » توكيله حمام«. قانون » تطبيق املادة 23 النظام الأ�سا�سي للدولة, واملادة --

)74( اإجراءات جزائية.

اإن املادة )23( من النظام الأ�سا�سي للدولة اأجازت للمتهم حق ال�ستعانة بوكيل --

ذاته  احلق  اأجازت  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )74( املادة  اأن  كما  قانوين 

للمتهم وتاأ�سي�سًا على ذلك فاإن ا�سطحاب حماٍم �سواًء يف التحقيق البتدائي اأمام 

�سلطات التحقيق اأم بجل�سة املحاكمة هو اأمر جوازي ولي�س وجوبيًا وملن �سرع له 

ك به يف جميع مراحل الدعوى اأو يتجاهله. اأن يتم�سَّ

دفع » �سبق التم�سك به. عدم تعلقه بالنظام العام«. نظام عام » تعلقه بالدفوع.--

كل دفع مل ي�سبق لأطراف الدعوى تقدميه اأمام حمكمة املو�سوع اأو يختلف عن --

الدفوع والطلبات التي اأبديت اأمامها من حيث مو�سوعها اأو �سببها اأو خ�سومها اأو 

�سفات هوؤلء اخل�سوم فيها يعد �سببًا جديدًا ل تقبله املحكمة العليا. علة ذلك. 

ا�ستثناًء مما �سبق ُيقبل ال�سبب اجلديد اإذا كان يتعلَّق بالنظام العام.

جرمية الجتار باملخدرات » مفهوم الجتار«.--

تتحقق جرمية الجتار يف املخدرات يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا طاملا كان --

ق�سد الفاعل من حيازته املخدر هو عر�س املادة املخدرة وتقدميها للغري مبقابل 

وب�سرف النظر عما اإذا كان الجتار يف املخدرات هو الن�ساط الوحيد الذي يقوم 

ع مل ي�سرتط  به اجلاين اأو كانت له اأن�سطة اأخرى يقوم بها باملوازاة مع ذلك, فامل�سرِّ

يف قيام جرمية الجتار توافر عن�سر العتياد اأو التكرار.
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الوقائــع 

يف  الطعن  اأوراق  �سائر  ومن  فيه  املطعون  احلكم  من   ُ يبنينْ ما  على  الوقائع  ُل  تتح�سَّ

ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  ن  واآخَرينْ الأول(  )املتهم  الطاعن  اأحال  العام  الدعاء  اأن 

اخت�سا�س  بدائرة  )2015/4/19م(  بتاريخ  لأنهم  اجلنايات(؛  )حمكمة  بالر�ستاق 

اإدارة مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية بجنوب الباطنة: 

اأوًل: بالن�سبة للمتهم الأول: 

نوع . 1 من  خُمدرة  مواد  قانونًا  بها  املرخ�س  الأحوال  غري  ويف  الجتار  بق�سد  باع   

احل�سي�س املدرج يف اجلدول رقم )1( من املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة 

املخدرات واملوؤثرات العقلية اإذ مت �سبطه متلب�سًا باجُلرم حال قيامه ببيع مواد 

خُمدرة للم�سدر, وفق الثابت بالتحقيقات املجراة وتقرير املخترب اجلنائي. 

2 . )1( رقم  اجلدول  يف  املدرج  احل�سي�س  نوع  من  خُمدرة  مواد  الجتار  بق�سد  حاز 

من املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية اإذ مت 

الأي�سر حتتوي على خُمدر احل�سي�س,  �سرواله  ورق ق�سدير داخل  لفافة  �سبط 

الأمر الثابت بالتحقيقات. 

ثانيًا: بالن�سبة للمتهَمنينْ الثاين والثالث: 

تعاطيا يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا مواد خُمدرة من نوع احل�سي�س املدرج يف 

اجلدول رقم )1( من املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية, الأمر الثابت بالأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبة املتهم الأول )الطاعن( بجناية الجتار باملواد املخدرة 

قانون  من   )1/44( باملادة  املوؤثمتني  الجتار  بق�سد  خُمدرة  مواد  حيازة  وجناية 

مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ومعاقبة املتهَمنينْ الثاين والثالث بُجنحة تعاطي 

مواد خُمدرة املوؤثمة باملادة )64( بدللة املادة )2( من ذات القانون وم�سادرة املواد 

املخدرة امل�سبوطة عماًل باملادة )59( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية 

وطرد املتهمني جميعًا من البالد عمال باملادة )48( من قانون اجلزاء. 

وق�ست  اإليهم  اأ�سند  مبا  املتهمني  باإدانة  املحكمة  حكمت  )2015/2/29م(  وبتاريخ 

مبعاقبة املتهم الأول بال�سجن ملدة ع�سر �سنوات وغرامة قدرها )3.000 ر.ع( ثالثة 

اآلف ريال ومعاقبة املتهَمنينْ الثاين والثالث بال�سجن ملدة �سنة وغرامة قدرها )300 
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وم�سادرة  حمكوميتهم  ق�ساء  بعد  موؤبدًا  البالد  من  وطردهم  ريال  ثالثمائة  ر.ع( 

امل�سبوطات واألزمتهم امل�ساريف. 

اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الأول(  عليه  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

باأمانة  )2016/2/7م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  العليا  املحكمة 

�سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه  حماٍم مقبول 

التي تتيح له ذلك ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد عليها. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل. 

وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف ال�ستدلل والإخالل بحق الدفاع اإذ يدفع ببطالن 

حم�سر ال�سبط خللوه من و�سف املواد امل�سبوطة ووزنها وماهية املادة التي حتتويها 

اأو  املتهم  توقيع  من  خال  كما  فقط  الإجمايل  والوزن  اخلارجي  بالو�سف  واكتفائه 

عليه  ت  ن�سَّ ملا  وفقًا  امل�سبوطات  مع  التعامل  يتم  مل  كما  التوقيع  عن  امتناعه  اإثبات 

املادتان )88,97( من قانون الإجراءات اجلزائية كما اأن واقعة ال�سبط هي حم�س 

�س واأخطاأ  اختالق من ماأموري ال�سبط الق�سائي ول ميكن اأن تعد حالة من حالت التلبُّ

اإدانته اإىل اعرتافه واعرتاف باقي املتهمني يف  احلكم املطعون فيه عندما ارتكن يف 

باأنها كانت وليدة  التحقيقات البتدائية رغم تراجعه عن تلك العرتافات ودفعه 

اإكراه كما اأن املحكمة مل تناق�سه يف اأقواله املن�سوبة اإليه يف التحقيقات كما اأن عملية 

ال�سبط اأثبتت اأنه وباقي املتهمني كانوا متعاطني ملخدر احل�سي�س اإل اأنه مع ذلك متَّت 

اإحالته بجناية بيع املواد املخدرة ملجرد �سبط مبلغ قدره )50 ر.ع( خم�سون رياًل يف 

حوزته وهو ل يعد دلياًل لإدانته مبا ن�سب اليه كما اأخلَّ احلكم املطعون فيه بحقوق 

دفاعه عندما مل ي�ستجب لطلبه بتوكيل حماٍم للح�سور والدفاع عنه على الرغم من 

توكيل  من  املتهمني  لتمكني  )2015/2/8م(  جلل�سة  الدعوى  نظر  املحكمة  تاأجيل 
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حماٍم لهم, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه .

عليه  ومردود  �سديد  غري  فهو  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

اأن ا�ستخال�س الواقع يف الدعوى وال�سورة  ر يف ق�ساء املحكمة العليا من  مبا هو مقرَّ

حمكمة  بها  ت�ستقلُّ  التي  امل�سائل  من  البينات  ووزن  الدليل  وتقدير  لها  ال�سحيحة 

وقادرة  بالأوراق  الثابت  اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  على  ق�ساءها  اأقامت  متى  املو�سوع 

على حمله واأن العربة يف املحاكمات اجلزائية هي باقتناع املحكمة من جميع عنا�سر 

الدعوى املطروحة عليها ولها كامل احلرية يف اأن ت�ستمدَّ اقتناعها بثبوت اجلرمية 

من اأي دليل تطمئن اإليه طاملا اأن هذا الدليل له ماأخذه ال�سحيح من الأوراق ول ي�سح 

اأن  ل عليها احلكم  ُيعوِّ مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر ول يلزم يف الأدلة التي 

اإن  اإذ  الدعوى  جزئيات  من  جزئية  كل  يف  ويقطع  منها  دليل  كل  ُينبئ  بحيث  تكون 

ن  الأدلة يف املواد اجلزائية �سمائم مت�ساندة يكمل بع�سها بع�سًا ومنها جمتمعة تتكوَّ

عقيدة املحكمة فال ُينظر اإىل دليل بعينه ملناق�سته على حدة دون باقي الأدلة بل 

يكفي اأن تكون الأدلة يف جمموعها وحدة واحدة توؤدي اإىل ما ق�سده احلكم منها ومنتجة 

يف اكتمال اقتناع املحكمة واطمئنانها اإىل ما انتهت اإليه ولو عن طريق ال�ستنتاج.

ل واقعة الدعوى و�ساق ت�سبيب �سحة  ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد ح�سَّ

ثبوتها واإ�سنادها للطاعن باأدلة �سائغة ل ي�سوبها تناق�س ومقبولة يف العقل واملنطق 

اإىل ما رتبه احلكم عليها وذلك من  اأن توؤدي  اأ�سلها الثابت بالأوراق ومن �ساأنها  ولها 

خالل �سهادة ماأمور ال�سبط الق�سائي.......... بورود معلومات اإليه عن قيام الطاعن 

معه  واأر�سلوا  منه  املخدرات  ل�سراء  م�سدرًا  له  فجندوا  املخدرة  باملواد  باملتاجرة 

اأحد اأفراد ال�سرطة ليتظاهر مبظهر امل�سرتي للمادة املخدرة واتفقا معه على �سراء 

ت�سع لفافات من خُمدر احل�سي�س مببلغ قدره )50 ر.ع( خم�سون رياًل واأثناء واقعة 

ال�سرطي  �سهادة  ومن  الطاعن  املتهم  والقب�س على  املداهمة  والت�سليم متت  ال�ستالم 

منه  وطلب  الطاعن  باملتهم  التقيا  باأنهما  امل�سدر  برفقة  كان  والذي   ..............

�سراء املخدر فاأخذهما اإىل مكان مظلم واأنه �سلَّمه املبلغ وا�ستلم منه ت�سع لفافات ثم 

األقي عليه القب�س وكذلك من اأقوال املتهم الطاعن اأمام املحكمة باأنه تلقى ات�ساًل من 

امل�سدر وح�سر اإليه مقابل املقهى وركب مبعيته واأبلغه باأنه ل يوجد لديه الآن ولكنه 

�سيوفر له واأنه ذهب خلف املحالت ومل ي�ستلم املبلغ واإمنا دلهم على مكان املخدرات.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن وزن اأقوال ال�سهود وتعويل الق�ساء  ملا كان ذلك وكان املقرَّ

عليها مرجعه ملحكمة املو�سوع التي لها اأن ت�ستخل�س من اأقوالهم ال�سورة ال�سحيحة 
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رحت  اأنها اطَّ اإذا اأخذت باأقوال �ساهد فاإن ذلك يفيد  لواقعة الدعوى واأن املحكمة 

اأن  ر  املقرَّ اأن  كما  بها  الأخذ  عدم  على  حلملها  الدفاع  �ساقها  التي  العتبارات  جميع 

�سبهة  كل  ويف  املو�سوعي  دفاعه  مناحي  �ستى  يف  املتهم  مبتابعة  تلتزم  ل  املحكمة 

اإىل  ا�ستنادًا  الق�ساء بالإدانة  ُي�ستفاد �سمنًا من  الرد  يثريها والرد على ذلك ما دام 

ائغة التي اأوردها احلكم وتاأ�سي�سًا على ذلك فاإن ما ينعاه الطاعن على  اأدلة الثبوت ال�سَّ

ُ رده.  احلكم يف �ساأن تعويله على �سهادة ماأموري ال�سبط الق�سائي ل يكون مقبوًل ويتعنيَّ

عنه  ك�سفت  ما  نحو  وعلى  ال�سبط  واقعة  باأن  الطاعن  ملنعى  وبالن�سبة  اإنه  وحيث 

�س باملعنى القانوين الدقيق بل هي حم�س اختالق  الأبحاث ل تتوفر فيها حالة التلبُّ

ُ من اأوراق  �س ُمنتفية وغري متحققة فالبنيِّ من قبل ماأموري ال�سبط اأي اأن حالة التلبُّ

املحكمة  ق�ساء  يف  ر  املقرَّ وكان  القب�س  اإلقاء  ومذكرة  تفتي�س  اإذن  وجود  الدعوى 

�س اأو عدم توافرها هو من امل�سائل املو�سوعية التي  العليا اأن القول بتوافر حالة التلبُّ

اأ�سباب  على  ق�ساءها  اأقامت  دامت  ما  عليها  معقب  بغري  املو�سوع  حمكمة  بها  ت�ستقلُّ 

على  القب�س  اأن  من  الإثبات  �سهود  اأقوال  اإىل  اطماأنت  قد  املحكمة  وكانت  �سائغة 

�س يف حقه بعد بيعه املادة املخدرة  الطاعن وتفتي�سه مت بناًء على توافر حالة التلبُّ

اإىل امل�سدر ال�سري و�سبطه ويف حوزته مبلغ ال�سراء ف�ساًل عن اأن الثابت من الأوراق 

العام بالقب�س على الطاعن وتفتي�سه ومن ثم يكون نعي  اأمرًا من الدعاء  اأن هناك 

الطاعن يف هذا ال�ساأن بال �سند.   

وحيث اإن نعي الطاعن على حمكمة احلكم املطعون فيه باأنها مل جتبه لطلبه بتوكيل 

ر يف ق�ساء املحكمة العليا  حماٍم للح�سور والدفاع عنه فاإن ذلك غري �سديد ملا هو مقرَّ

من اأن املادة )23( من النظام الأ�سا�سي للدولة اأجازت للمتهم حق ال�ستعانة بوكيل 

قانوين كما اأن املادة )74( من قانون الإجراءات اجلزائية اأجازت احلق ذاته للمتهم 

�سلطات  اأمام  البتدائي  التحقيق  يف  �سواًء  حماٍم  ا�سطحاب  فاإن  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا 

ك به  التحقيق اأم بجل�سة املحاكمة هو اأمر جوازي ولي�س وجوبيًا وملن �سرع له اأن يتم�سَّ

يف جميع مراحل الدعوى اأو يتجاهله وكان الثابت مبح�سر جل�سة )2015/11/10م( 

اأن  اإل  بناًء على طلبهم  املتهمني من توكيل حماٍم  لتمكني  الدعوى  لت  اأجَّ املحكمة  اأن 

الطاعن ح�سر اجلل�سة التالية ومل ي�سطحب معه حماميًا مبا يفيد �سمنًا عدوله عن 

طلبه اإذ مل ُي�سر على املحكمة ب�سرورة ال�ستجابة لطلبه واأن اأمرًا حال دون تنفيذه.

اأما ما يثريه الطاعن حول بطالن اإجراءات وحما�سر ال�سبط فهو غري �سديد كذلك 

ر يف ق�ساء املحكمة العليا من اأن كل دفع مل ي�سبق لأطراف الدعوى تقدميه  مبا هو مقرَّ
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حيث  من  اأمامها  اأبديت  التي  والطلبات  الدفوع  عن  يختلف  اأو  املو�سوع  حمكمة  اأمام 

�سببًا جديدًا ل  اأو �سفات هوؤلء اخل�سوم فيها يعد  اأو خ�سومها  �سببها  اأو  مو�سوعها 

تقبله املحكمة العليا والعلة يف ذلك اأن مثل هذه الأ�سباب تطلب طرح م�سائل واقعية 

اأمام  اإثارتها لأول مرة  التي ل يجوز  الدفوع  العليا وهي من  املحكمة  اأمام  لأول مرة 

املحكمة  وظيفة  عنها  تناأى  مو�سوعية  حتقيقات  من  ذلك  يتطلبه  ملا  العليا  املحكمة 

 ُ اإذا كان يتعلَّق بالنظام العام  فيتعنيَّ العليا وا�ستثناًء من ذلك ُيقبل ال�سبب اجلديد 

لذلك رف�س هذا النعي. 

وحيث اإن املق�سود من معنى الجتار غري امل�سروع يف املخدرات لي�س اأن تكون نية املتهم 

املخدرات  وبيع  �سراء  من  باتخاذه  املخدرات  يف  التعامل  احرتافه  اإىل  ان�سرفت  قد 

حرفة معتادة له وو�سيلة لعي�سه واإمنا تتحقق جرمية الجتار يف املخدرات يف غري 

الأحوال املرخ�س بها قانونًا طاملا كان ق�سد الفاعل من حيازته املخدر هو عر�س املادة 

املخدرة وتقدميها للغري مبقابل وب�سرف النظر عما اإذا كان الجتار يف املخدرات هو 

الن�ساط الوحيد الذي يقوم به اجلاين اأو كانت له اأن�سطة اأخرى يقوم بها باملوازاة 

مع ذلك وبعبارة اأخرى ي�ستوي يف حتقق الفعل اجُلرمي اأن يكون الجتار يف املخدرات 

ع مل ي�سرتط يف قيام جرمية  هو احلرفة الرئي�سية اأو الثانوية للجاين ومبا اأن امل�سرِّ

الجتار توافر عن�سر العتياد اأو التكرار فهي تكون متحققة يف حق الفاعل ولو اأتى 

ذلك لأول مرة وواقعة الجتار باملواد املخدرة يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا 

هي واقعة مادية ي�ستقلُّ يف تقديرها قا�سي املو�سوع ول رقابة عليه فيها من املحكمة 

العليا �سرط اأن يقيم حكمه فيها على اأ�سباب �سائغة تكون قادرة على حمل ق�سائه.

الف بيانه قد ا�ستخل�س على وجه  ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه على النحو ال�سَّ

�سائغ من الوقائع والأدلة ق�سد الجتار يف حق املتهم وذلك بثبوت حتقق بيعه املواد 

املخدرة من �سهادة ال�ساهدين اللذين ا�ستمعت اإليهما املحكمة وكذلك من �سبط املبلغ 

ل عليه املتهم مقابل بيعه املخدرات امل�سبوطة للم�سدر ال�سري يف حوزته  الذي حت�سَّ

املادة  اأن  من  الفني  التقرير  اأثبته  مما  وكذلك  البيع  عملية  ح�سول  حال  مبا�سرة 

التي باعها املتهم للم�سدر هي مادة خُمدرة موؤثمة مبوجب قانون مكافحة املخدرات 

واملوؤثرات العقلية.

ُ من احلكم املطعون فيه اأنه حقق واقعة الدعوى مبا تتوافر  وملا كان ذلك وكان البنيِّ

به كافة العنا�سر والأركان القانونية للتهمة املدان بها الطاعن واأورد على ثبوتها يف 

حقه اأدلة ل ي�سوبها تناق�س ومقبولة عقاًل ومنطقًا ولها اأ�سلها الثابت بالأوراق ومن 
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�ساأنها اأن توؤدي اإىل ما رتبه احلكم عليها ومن ثم فاإن ما يثريه الطاعن يف اأ�سباب طعنه 

ُ رف�سه. بخ�سو�س ذلك غري �سديد ويتعنيَّ

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 18/�أكتوبر/2016م

رئي�سًا وع�سوية كل من  الـرحـبـي /  �سـعـيـد  �سـالـم بن  القا�سي /  امل�سكلة من ف�سيلة 

اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: �سلطـــــان بن ماجـــــد الزعـــــــابي, �ســــــيــــــد �ســــــــاتـــــــي 

زيــــــــادة, العـــــــــربـــــــــــي احلـــــــــــــــرو�سي,  جمــــــيــــــد فــــــــــــرج �سـو�ســـــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)14 (

الطعن رقم 2016/399م

طعن« التنازل عنه«. تنازل » عن الطعن �سراحة و�سمنا«. قانون » تطبيق املادة --

202 اإجراءات مدنية وجتارية«.

اأنه ل -- والتجارية  املدنية  الإجراءات  املادة )202( من قانون  ر ح�سب ن�س  املقرَّ

من  خا�س  �سرط  وهذا  �سده  ادر  ال�سَّ احلكم  قبل  ن  ممَّ الأحكام  يف  الطعن  يجوز 

�سروط الطعن يف الأحكام, وقبول احلكم املانع من الطعن فيه اإما اأن يكون �سريحًا 

اإرادة �سريحة من املحكوم عليه  ريح يكون بالإعالن عن  اأو �سمنيًا فالقبول ال�سَّ

بقبول احلكم وعدم الرغبة يف الطعن فيه ويعترب ذلك ت�سرفًا قانونيًا من جانب 

واحد لذا ل حاجة لقبوله من اخل�سم اأما القبول ال�سمني في�ستفاد من كل قول 

اأو فعل اأو اإجراء يتنافى مع الرغبة يف الطعن وي�سعر بالر�سا باحلكم والتخلي عن 

حق الطعن وُي�سرتط يف القبول ال�سمني اأن يدل دللة وا�سحة ل حتتمل ال�سك 

على ترك احلق يف الطعن وعدم الرغبة فيه. علة ذلك.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

بنزوى  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الثاين(  �سده  )املطعون  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2014/10/16م(  بتاريخ  لأنه  اجلنايات(؛  )حمكمة 

�سرطة اأدم:

بامللك  والعائدة  لندكروزر  تويوتا  نوع  من  خا�س(  ــ   .../.....( رقم  املركبة  قاد 

�ُس حياة الأ�سخا�س واأموالهم  للمدعو ....................بدون انتباه وبطريقة تعرِّ

للخطر وذلك اأثناء �سريه بالطريق العام )نزوى ــ اأدم( وبو�سوله اإىل نقطة احلادث 

ــ   ........./......( رقم  اأمامه  ت�سري  التي  باملركبة  ا�سطدم  الب�سائر  نادي  مقابل 

خا�س( من نوع تويوتا كامري بقيادة املجني عليه/ ................., الأمر الذي 
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نتج عنه وفاة املجني عليها/ ................ واإ�سابة كل من املجني عليه ومرافقته 

..................... واإحلاق الأ�سرار املادية باملركبتني, وفق الثابت بالأوراق.

قانون  من   )1/50( املادة  بن�س  املوؤثمة  باجلناية  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

املرور وتعديالته مع �سحب رخ�سة قيادته ا�ستنادًا لن�س املادة )54( من ذات القانون.

�سده  )املطعون  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2015/2/16م(  وبتاريخ 

الثاين( بالتهمة امل�سندة اإليه وق�ست مبعاقبته عنها بال�سجن ملدة �سنة واحدة ُينفذ 

الهالكة .................  اأن يوؤدي لورثة  الباقي واإلزامه  منها �سهر واحد ويوقف 

ديتها ال�سرعية واأن يوؤدي ل�سركة ............. للهند�سة واملقاولت مبلغًا قدره )80 

ر.ع( ثمانون رياًل على اأن حتل حمله يف الأداء ال�سركة ............... للتاأمني مع 

�سحب رخ�سة قيادته ملدة �ستة اأ�سهر من تاريخ ت�سليمها. 

اأمام   )2015/307( رقم  بالطعن  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه  املحكوم  يرت�س  مل 

املو�سوع  �سكاًل ويف  الطعن  بقبول  بتاريخ )2015/6/2م(  التي ق�ست  العليا  املحكمة 

اأ�سدرته لتف�سل فيها  اإىل املحكمة التي  بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى 

من جديد بهيئة مغايرة.

اجلنايات(  )حمكمة  بنزوى  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  )2016/2/25م(  وبتاريخ 

املادة  بن�س  املوؤثمة  باجلناية  الثاين(  �سده  )املطعون  املتهم  باإدانة  مغايرة  بهيئة 

النفاذ  �سنة موقوفة  ملدة  بال�سجن  املرور وق�ست مبعاقبته عنها  قانون  )1/50( من 

واإلزامه اأداء الدية ال�سرعية لورثة الهالكة ..................وقدرها )7,500 ر.ع( 

�سبعة اآلف وخم�سمائة ريال واأن يوؤدي ل�سركة .......... للهند�سة واملقاولت مبلغًا 

ال�سركة ..............  اأن حتل حمله يف الأداء  قدره )80 ر.ع( ثمانون رياًل على 

ة. للتاأمني واإحالة باقي املطالبات املدنية اإىل املحكمة املدنية املخت�سَّ

مل ترت�س الطاعنة )امل�سوؤولة عن احلق املدين( بهذا الق�ساء فطعنت فيه بالنق�س 

اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/4/3م( باأمانة 

�سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من 

حماٍم مقبول اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعنة وقدم �سند وكالته عنها 

املطعون  اإعالن  ومت  قانونًا  رة  املقرَّ الكفالة  مبلغ  �سداد  ُيفيد  وما  ذلك  له  تتيح  التي 

القانوين  وكيله  بوا�سطة  الثاين  �سده  املطعون  عليها  فرد  الطعن  ب�سحيفة  �سدهما 

مبذكرة التم�س فيها رف�س الطعن بينما اآثر املطعون �سده الأول عدم الرد. 



– 68 –

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة 

     بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

     وحيث تنعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد 

يورد  م�ستقلة �سحيحة ومل  اأ�سباب  �سليم وعلى  اأ�سا�س  َ على  ُينبنْ اإذ مل  يف ال�ستدلل 

عوى للجنة الفنية للمرور وجاء  ائغ ملا ق�سى به حيث اأعادت املحكمة الدَّ التعليل ال�سَّ

رد اللجنة الفنية باأن اخلطاأ م�سرتك فيما بني املطعون �سده الثاين )املتهم( واملجني 

اإثر احلادث  اأن املجنيَّ عليه تويف  اإل  عليه قائد املركبة رقم )....../...ــ خا�س( 

على  يجب  فكان  للوفاة  عوى  الدَّ بانق�ساء  الورثة  وكيل  وطالب  عوى  الدَّ �سري  اأثناء 

املادة )7(  ن�س  القانون وتطبق  اأن تعمل حكم  املغايرة  حمكمة اجلنايات يف هيئتها 

للتاأمني   ...... ال�سركة  تدخل  باأن   )94/34( رقم  املركبات  على  التاأمني  قانون  من 

طبقًا  احلادث  يف  امل�سرتكة  املركبة  ومالك  قائد  الهالك  عليه  املجني  لديها  املوؤمن  ــ 

ل امل�سوؤولية املدنية  ـ لتتحمَّ لتقرير اللجنة الفنية الذي اأكد اأن املتوفى م�سرتك يف احلادثـ 

منا�سفة مع ال�سركة الطاعنة, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. 

م من الطاعنة يف مواجهة املطعون �سده الأول  وحيث اإنه وفيما يتعلَّق بالطعن املقدَّ

الإجراءات  قانون  من   )245( املادة  ن�س  ح�سب  ر  املقرَّ من  فاإنه  العام(  )الدعاء 

وملا  وحدها  العمومية  الدعوى  يف  اإل  خ�سمًا  يكون  ل  العام  الدعاء  اأن  اجلزائية 

كانت الطاعنة تطعن بالنق�س يف الدعوى املدنية التابعة ومع ذلك اأقامت طعنها يف 

املقدم يف مواجهة  الطعن  كان  فلذلك  فيها  لي�س طرفًا  الذي  العام  مواجهة الدعاء 

بالطعن  يتعلَّق  فيما  اأما  �سفة,  ذي  غري  على  لرفعه  �سكاًل  مقبول  غري  العام  الدعاء 

ر  م من الطاعنة يف مواجهة املطعون �سده الثاين )املحكوم عليه( فاإنه من املقرَّ املقدَّ

ح�سب ن�س املادة )202( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية اأنه: »... ل يجوز 

ن ق�سي له  اأو ممَّ ن قبل احلكم  اإل من املحكوم عليه ول يجوز ممَّ الطعن يف الأحكام 

بكل طلباته ما مل ين�س القانون على غري ذلك ول ي�سار الطاعن ب�سبب طعنه ...« وملا 

ن  كان ذلك وكانت هذه املادة وهي من كليات القانون ل جتيز الطعن يف الأحكام ممَّ

ادر �سده وهذا �سرط خا�س من �سروط الطعن يف الأحكام لأن قبول  قبل احلكم ال�سَّ

احلكم ُيعدُّ ت�سرفًا قانونيًا ملزمًا ل�ساحبه والطعن يف احلكم يتعار�س مع هذا القبول, 
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ريح  ال�سَّ اأو �سمنيًا فالقبول  اأن يكون �سريحًا  اإما  املانع من الطعن فيه  وقبول احلكم 

يكون بالإعالن عن اإرادة �سريحة من املحكوم عليه بقبول احلكم وعدم الرغبة يف 

من  لقبوله  حاجة  ل  لذا  واحد  جانب  من  قانونيًا  ت�سرفًا  ذلك  ويعترب  فيه  الطعن 

اخل�سم اأما القبول ال�سمني في�ستفاد من كل قول اأو فعل اأو اإجراء يتنافى مع الرغبة 

ُي�سرتط يف  اأنه  الطعن فيه على  والتخلي عن حق  بالر�سا باحلكم  وي�سعر  الطعن  يف 

الطعن  ال�سك على ترك احلق يف  وا�سحة ل حتتمل  اأن يدل دللة  ال�سمني  القبول 

وعدم الرغبة فيه.

وملا كان ذلك وكانت الطاعنة فيما يتعلَّق بالدعوى املدنية قد �سدر �سدها حكم بتاريخ 

)2015/2/16م( باإلزامها اأداء الدية ال�سرعية لورثة الهالكة ....... ومبلغًا قدره 

)80 ر.ع( ثمانون رياًل ل�سركة ..... للهند�سة واملقاولت على �سبيل التعوي�س فطعن 

املحكوم عليه املتهم يف ذلك احلكم ومل تطعن الطاعنة فيه, وبنق�س ذلك احلكم من 

لدن املحكمة العليا ل�سالح املحكوم عليه املتهم نظرت الدعوى بهيئة مغايرة وبتاريخ 

الطاعنة  باإلزام  املدنية  بالدعوى  يتعلَّق  فيما  ق�سى  حكم  �سدر  )2016/2/25م( 

اللتزامات املدنية ذاتها التي �سدر بها احلكم املنقو�س وعليه فاإن عدم طعن الطاعنة 

ادر �سدها يف ال�سق املدين يدل دللة �ساطعة مبا ل يدع جماًل  على احلكم الأول ال�سَّ

الطعن فال ميكن  ارت�ست بذلك احلكم وقبلته وتنازلت عن حقها يف  اأنها  لل�سك على 

قبول طعنها الآن يف احلكم الثاين الذي �سدر �سدها بذات اللتزامات لأن من �سروط 

اإل  لذلك  تبعًا  العليا  املحكمة  ي�سع  فال  وعليه  بها  القبول  عدم  الأحكام  يف  الطعن 

امل�سروفات  الطاعنة  اإلزام  مع  �سروطه  �سرطًا من  لفقده  الطعن  الق�ساء بعدم جواز 

وم�سادرة مبلغ الكفالة عماًل باملادتني )225,255( من قانون الإجراءات اجلزائية. 

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة: اأوًل: بعدم قبول الطعن �سكاًل يف مواجهة املطعون �سده الأول لرفعه 

على غري ذي �سفة, ثانيًا: بعدم جواز الطعن يف مواجهة املطعون �سده الثاين, ثالثًا: 

باإلزام الطاعنة امل�سروفات وم�سادرة مبلغ الكفالة. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 25/�أكتوبر/2016م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�سعيـــــــد  بن  الق�ساة:�سالــــــــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

احلـــــــــــــــرو�سي,  العـــــــــربـــــــــــي  الزعـــــــابي,  ماجـــــــد  بن  �سلطـــــان  الرحبـــــــي, 

جمــــــيــــــد فــــــــــــرج �سـو�ســـــــان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)15 (

الطعن مل�سلحة القانون رقم 2016/5م

خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيق القانون » املق�سود بهما. الفرق بينهما«.--

املق�سود مبخالفة القانون ترك العمل بن�س قانوين ل يحتمل التاأويل ول خالف --

قانونية  قاعدة  وجود  باإنكار  تتحقق  املخالفة  هذه  واأن  به  الأخذ  وجوب  على 

موجودة اأو بتاأكيد قاعدة قانونية ل وجود لها, كما اأن خُمالفة القانون تتحقق 

بعدم الأخذ مبا ُيفهم من عبارة الن�س اأو من اإ�سارته اأو من دللته اأو اقت�سائه, 

اأما اخلطاأ يف تطبيق القانون فاملق�سود به ا�سطالحًا تطبيق قاعدة قانونية على 

واقعة ل تنطبق عليها اأو رف�س تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها 

واخلطاأ هنا يتعلق بتكييف املحكمة للوقائع ومبعنى اآخر اأن القا�سي قد ُيخطئ 

يف التكييف على وجهني اأولهما اأن يطبق قاعدة غري واجبة الإعمال وثانيهما اأن 

ي�ستبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق.

الوقائـع

ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعن مل�سلحة  ُل الوقائع على ما يبنينْ  تتح�سَّ

القانون يف اأن الدعاء العام اأحال املتهم ................... اإىل املحكمة البتدائية 

اخت�سا�س  بدائرة  )2012/12/10م(  بتاريخ  لأنه  اجلزائية(؛  )الدائرة  بال�سيب 

اإدارة الدعاء العام بال�سيب:

ميناء  داخل  من   )......( اة  وامل�سمَّ له  بامللك  العائدة  فينة  ال�سَّ انت�سال  عن  امتنع 

ة, وفق الثابت  دة من ال�سلطة املخت�سَّ ال�سيب بعد اأن متَّ اإعالنه بذلك خالل املدة املحدَّ

بالأوراق.

الالئحة  من   )38( املادة  بدللة   )51( باملادة  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

التنفيذية لقانون ال�سيد البحري.
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هو  مبا  املتهم  باإدانة  اعتباريًا  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2013/5/19م(  وبتاريخ 

اأيام وغرامة قدرها )100 ر.ع(  اإليه وق�ست مبعاقبته بال�سجن ملدة ع�سرة  من�سوب 

فينة الغارقة وتوقف العقوبة عنه يف  ل تكاليف انت�سال ال�سَّ مائة ريال مع اإلزامه حتمُّ

ة وُيفرج عنه يف حالة ال�ستئناف  حال ت�سوية اأو�ساعه القانونية مع اجلهة املخت�سَّ

بكفالة �سخ�سية ومالية قدرها )100 ر.ع( مائة ريال.

مل يُحز هذا احلكم قبوًل لدى املحكوم عليه فا�ستاأنفه اأمام حمكمة ال�ستئناف بال�سيب 

ال�ستئناف  بقبول  )2013/9/18م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة 

امل�ستاأنف مهلة  باإعطاء  امل�ستاأنف مع الأمر  املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم  �سكاًل ويف 

ة واإلزامه امل�سروفات  ثمانية اأ�سهر لت�سوية اأو�ساعه القانونية مع اجلهات املخت�سَّ

اجلنائية.

اأمام   )2013/750( رقم  بالطعن  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه  املحكوم  يرت�س  مل 

املو�سوع  �سكاًل ويف  الطعن  بقبول  بتاريخ )2014/3/4م(  التي ق�ست  العليا  املحكمة 

بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل 

فيها من جديد بهيئة مغايرة. 

وبتاريخ )2015/2/2م( حكمت حمكمة ال�ستئناف بال�سيب )دائرة اجُلنح امل�ستاأنفة( 

ح�سوريًا وبهيئة مغايرة بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف 

والق�ساء جمددًا برباءة امل�ستاأنف مما اأ�سند اإليه على اعتبار اأنه ولئن ثبت امتناعه 

الكلفة  وهي  بانت�سالها  قيامه  دون  حالت  قوة  هناك  اأن  اإل  فينة  ال�سَّ انت�سال  عن 

الباهظة ولعدم وجود معدات متكنه من ذلك.

عار�ست وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية هذا احلكم اأمام املحكمة امل�سدرة له وبتاريخ 

)2015/5/4م( حكمت املحكمة بعدم جواز املعار�سة ال�ستئنافية.

اأمام   )2015/1002( رقم  بالطعن  فيه  فطعنت  الق�ساء  بهذا  الوزارة  ترت�س  مل 

املحكمة العليا التي ق�ست بتاريخ )2016/1/5م( بعدم جواز الطعن لنتفاء ال�سفة 

يف الطاعنة.

مل�سلحة  بالنق�س  فيه  الطعن  ر  فقرَّ العام  الدعاء  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

القانون بالطعن املاثل طالبًا قبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بت�سحيح احلكم املطعون 

فيه على حاله دون نق�سه وذلك باإلغاء احلكم فيما ق�سى به من توافر القوة القاهرة 

يف جانب املتهم. 
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املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكاًل. 

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن الطعن يف الأحكام هو الو�سيلة التي  ملا كان ذلك وكان املقرَّ

منحها القانون للخ�سوم لبعث الطمئنان يف نفو�سهم اإذا ما �سعروا بعدم �سحة احلكم 

ع لتمكني املحكوم عليه من  اأو جزء منه اأو هو عبارة عن و�سائل قانونية ي�سعها امل�سرِّ

اأو يف احلكم الذي مل ي�ستجب اإىل جميع  ادر �سده  طلب اإعادة النظر يف احلكم ال�سَّ

طلباته بق�سد اإبطاله اأو نق�سه وذلك بغية تاليف ما قد يكون يف احلكم من اأخطاء 

قد تلحق �سررًا باملحكوم عليه اأو هي الو�سائل التي اأجازها القانون على �سبيل احل�سر 

ادرة يف حقهم بق�سد اإعادة  والتي مبقت�ساها ميكن للخ�سوم التظلم من الأحكام ال�سَّ

رها القانون لكل ذي م�سلحة  النظر فيما ق�ست به اأو هي الو�سائل الق�سائية التي قرَّ

اأو  اإلغاء اأحكام الق�ساء  اأو تعديله مل�سلحته حيث ل �سبيل اإىل  بق�سد اإبطال احلكم 

تعديلها مهما كان عيبها كبريًا اأو خطوؤها ظاهرًا اإل مبراجعة طريق الطعن املنا�سب 

لها واأن الغر�س من الطعن بالأحكام هو لت�سحيح اأو تاليف الأخطاء التي ميكن اأن يقع 

اإ�سدار احلكم ولف�سح املجال لالأطراف لالقتناع باحلكم فالقا�سي  الق�ساء عند  فيها 

هو م�سدر احلكم وهو ب�سر غري مع�سوم من اخلطاأ فقد تخطئ املحكمة يف ا�ستخال�س 

على  تطبيقه  يجب  الذي  القانون  تطبيق  يف  تخطئ  قد  اأو  تقديرها  يف  اأو  الوقائع 

ع حري�سًا  ة يف نظر الدعوى لذلك كان امل�سرِّ الوقائع اأو قد تكون املحكمة غري خُمت�سَّ

والطعون  العتيادية  الطعون  فكانت  وتنظيمها  الأحكام  يف  الطعن  طرق  فتح  على 

ن يف املادة )265( من  غري العتيادية ومن �سمن هذه الطعون الأخرية الطعن امل�سمَّ

ع من اأن هذا الطعن ولئن كان مي�سُّ  ره امل�سرِّ قانون الإجراءات اجلزائية وذلك ملا قدَّ

عدة مبادئ قانونية اأهمها ُحجية الأمر املق�سي فيه ومبداأ احلق املكت�سب وا�ستقرار 

الأحكام واملراكز وخطورتها اإل اأن امل�سلحة التي يهدف هذا الطعن اإىل حمايتها هي 

حيحة على اأ�سا�س �سليم  م�سلحة جديرة بالأهمية وهي اإر�ساء املبادئ القانونية ال�سَّ

وتوحيد اأحكام الق�ساء فيها كلما تعلق الأمر بح�سول خرق للقانون من �ساأنه الإ�سرار 

بامل�سلحة العامة اأو خُمالفة النظام العام واأن م�سلحة الدعاء العام يف ذلك الطعن 

قائمة وهي مراقبة التطبيق ال�سليم للقانون اأي اأن تكون الإجراءات يف كل مراحل 

الدعوى العمومية �سحيحة واأن تبنى الأحكام والقرارات على تطبيق قانوين �سحيح 

نت تلك املادة ما يلي:           »...  خاٍل مما ي�سوبه من اأ�سباب اخلطاأ والبطالن وقد ت�سمَّ
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للمدعي العام من تلقاء نف�سه اأو بناًء على طلب من وزير العدل اأن يطلب من املحكمة 

رة للطعن اإلغاء اأو تعديل اأي حكم اأو اأمر  العليا يف اأي وقت بعد فوات املواعيد املقرَّ

خُمالفة  على  القرار  اأو  الأمر  اأو  احلكم  انطوى  اإذا  القانون  مل�سلحة  ق�سائي  قرار  اأو 

اأو على خطاأ يف تطبيقه وذلك يف احلالتني الآتيتني: )1( الأحكام التي ل  القانون 

ت اخل�سوم ميعاد الطعن فيها  ُيجيز القانون للخ�سوم الطعن فيها )2( الأحكام التي فوَّ

اأو نزلوا فيها عن الطعن اأو رفعوا فيها طعنًا ق�سي بعدم قبوله ...«.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن املق�سود مبخالفة القانون ترك  ملا كان ذلك وكان من املقرَّ

هذه  واأن  به  الأخذ  وجوب  على  خالف  ول  التاأويل  يحتمل  ل  قانوين  بن�س  العمل 

املخالفة تتحقق باإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة اأو بتاأكيد قاعدة قانونية ل 

وجود لها كما اأن خُمالفة القانون تتحقق بعدم الأخذ مبا ُيفهم من عبارة الن�س اأو من 

اإ�سارته اأو من دللته اأو اقت�سائه اأما اخلطاأ يف تطبيق القانون فاملق�سود به ا�سطالحًا 

تطبيق قاعدة قانونية على واقعة ل تنطبق عليها اأو رف�س تطبيق قاعدة قانونية 

اآخر  للوقائع ومبعنى  املحكمة  بتكييف  يتعلق  على واقعة تنطبق عليها واخلطاأ هنا 

اأن يطبق قاعدة غري واجبة  اأولهما  التكييف على وجهني  القا�سي قد ُيخطئ يف  اأن 

الإعمال وثانيهما اأن ي�ستبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق.

احلكم  ت�سحيح  �ساأن  يف  طلبه  علَّل  قد  العام(  )الدعاء  الطاعن  وكان  ذلك  كان  ملا 

املطعون فيه باأن املحكمة التي اأ�سدرته خالفت القانون واأخطاأت يف تطبيقه حينما 

يف  متوفرة  الغارقة  فينة  ال�سَّ انت�سال  دون  حالت  التي  القاهرة  القوة  اأركان  اعتربت 

اأمر خُمالف  اإليه وهو  املن�سوبة  التهمة  املتهم وق�ست تبعًا لذلك برباءته من  جانب 

حقيقته  يف  يهدف  ــ  ب�سطه  �سلف  ح�سبما  ــ  النعي  وهذا  ت�سحيحه  ي�ستوجب  للواقع 

والظروف  الواقعة  فهم  يف  اجتهادها  يف  فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  مناق�سة  اإىل 

قته عليها من حكم وهو اأمر ولئن مل  املحيطة بها وما ا�ستخل�سته منها من نتائج وما طبَّ

يكن مبناأى عن الطعن فيه من كل ذي م�سلحة و�سفة مبا يف ذلك الدعاء العام اإل اأن 

ذلك يكون وفق مقت�سيات املادة )245( من قانون الإجراءات اجلزائية عند توافر 

�سروطها ولي�س وفقًا للمادة )265( من ذات القانون.

ُ مما �سلف ب�سطه اأن طلب الطاعن ــ على النحو الذي اأورده       ملا كان ذلك وكان البنيِّ

يف مذكرة طعنه ــ فيه انحراف باإجراءات الطعن الواردة يف املادة )265( من قانون 

يف  فيه  املطعون  احلكم  يف  خطاأ  وجود  فر�س  وعلى  اأنه  ذلك  اجلزائية  الإجراءات 

هذا  لإ�سالح  �سبيل  فال  املتهم  جانب  يف  �سروطها  توفر  وعدم  القاهرة  القوة  مفهوم 
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اخلطاأ عن طريق الطعن مل�سلحة القانون اإذ اإن هذا الطريق من طرق الطعن ي�ستوجب 

مبداأ  مع  يتعار�س  ل  حتى  وذلك  مو�سوعه  يف  واحلكم  �سكاًل  لقبوله  �سروط  توفر 

ا�ستقرار الأحكام وكان الثابت من مراجعة اأوراق الدعوى اأن الطاعن مل ُيثبت توفر 

تلك ال�سروط يف طلبه.

لي�س  طعنه  يف  العام  الدعاء  ُيثريه  ما  اأن  ب�سطه  �سلف  مما   ُ البنيِّ وكان  ذلك  كان  ملا 

القانون على احلكم  الطعن مل�سلحة  الواقع والقانون لعدم توفر �سروط  �سند من  له 

ُ معه عدم قبوله. املطعون فيه مبا يتعنيَّ

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بعدم قبول الطعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 25/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)16 (

الطعن رقم 2016/375م

 جرائم جن�سية » �سد الأطفال. متييزها«. حكم » ق�سور يف الت�سبيب«.--

نة لها عن -- اجلرائم اجلن�سية املرتكبة �سد الأطفال ولئن اختلفت  يف الأركان املكوِّ

اجلرائم اجلن�سية الأخرى اإل اأن الفرق الأ�سا�سي بينهما هو ال�سحية فال�سحية 

يف اجلرائم اجلن�سية املرتكبة �سد الأطفال يجب اأن يكون طفاًل اأي �سخ�سًا �سنه 

قانون  من  الأوىل  للمادة  طبقًا  امليالدي  بالتقومي  العمر  من  ع�سرة  الثامنة  دون 

ال�سحية  �سن  بالأ�سا�س  هو  اجلرمية  لهذه  ز  املميِّ العن�سر  يكون  وبذلك  الطفل 

بقطع النظر عن املعطيات الأخرى, يجب على حمكمة املو�سوع اأن ت�سمن حكمها 

م�سدر تقدير ال�سن لل�سحية, خمالفة ذلك ق�سور مبطل.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)حمكمة  بالر�ستاق  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلنايات(؛ لأنه بتاريخ )2015/10/1م( بدائرة اخت�سا�س �سرطة بركاء: 

الثانية(  �سدها  ................)املطعون  الطفلة/  عليها  باملجني  جن�سيًا  �س  حترَّ

غياب  فا�ستغل  املنزل  ب�سباغة  يقوم  كان  اإنه  حيث  �سنوات  ع�سر  العمر  من  البالغة 

والدتها وقام مب�سكها من يدها وخلع �سرواله واأخرج ق�سيبه اإل اأنها ا�ستطاعت الفرار 

منه بعد اأن �سمع �سوتًا فاعتقد باأن والدتها رجعت للمنزل, وفق الثابت من الأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )56/ب( بدللة املادة )72( من قانون الطفل.

باجلناية  )الطاعن(  املتهم  باإدانة  املحكمة  حكمت  )2015/12/29م(  وبتاريخ 

 5,000( قدرها  وغرامة  �سنوات  خم�س  ملدة  بال�سجن  عنها  ومعاقبته  اإليه  امل�سندة 
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لته امل�ساريف  ر.ع( خم�سة اآلف ريال وطرده من البالد موؤبدًا بعد ق�ساء العقاب وحمَّ

واإلزامه اأن يوؤدي للمدعي باحلق املدين .......... مبلغًا قدره )1000 ر.ع( األف ريال 

تعوي�سًا عن ال�سرر الذي حلق بطفلته.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  )الطاعن(  عليه  املحكوم  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/2/2م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

ذلك ومت اإعالن املطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن فاآثرا عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وحتميل رافعه امل�سروفات.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكاًل. 

�س بطفل  التحرُّ اأدانه بجناية  اإذ  اأنه  وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه 

املوؤثمة باملادة )56/ب( بدللة املادة )72( من قانون الطفل فقد اأخطاأ يف تطبيق 

القانون و�سابه الف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور يف الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع ذلك 

اأن احلكم مل يتناول اجلرمية واأركانها ومدى حتققها يف الأوراق ون�س القانون الذي 

م  حكم مبوجبه حتى ميكن للمحكمة العليا اإعمال رقابتها يف مدى ُجرمية الفعل املقدَّ

به ومدى �سحة تطبيق القانون ب�ساأنه واأن قيامه بتقبيل طفلة مل تتجاوز العا�سرة من 

�س اجلن�سي  عمرها من خدها ــ على فر�س ح�سوله ــ ل تقوم بها اأركان جرمية التحرُّ

�س اجلن�سي حالها كحال بقية  فتها القوانني الفقهية املقارنة فجرمية التحرُّ كما عرَّ

اجلرائم تقوم على اأركان ويتمثل ركنها املادي يف ال�سلوك الإجرامي املتمثل يف فعل ذي 

�س مع قا�سر واأن احلكم  طبيعة جن�سية اإ�سافة اإىل نية ُجرمية هدفها هو فعل التحرُّ

انتفاء  بينها  ومن  جوهرية  دفوع  اأنها  من  بالرغم  وردًا  اإيرادًا  لدفوعه  �س  يتعرَّ مل 

الدليل وبطالن التحقيقات البتدائية لإجرائها بدون مرتجم وهو اأعجمي ل ُيجيد 

رتها املجنيُّ عليها واأنه مت  اللغة العربية كما دفع بعدم معقولية الواقعة ح�سبما �سوَّ

تلقينها الكالم من قبل والدها وذلك حلاجته للمال لدفع نفقة لها اإ�سافة اإىل تناق�س 
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اأقوال املجني عليها وتعار�سها مع اأقوال خالتها ال�ساهدة ....... يف روايتها لكيفية 

ح�سول الواقعة واأن املحكمة املطعون يف حكمها التفتت عن اإنكاره واأن اعرتافه لدى 

ال�سرطة الذي اأخذ به احلكم يف الإدانة كان بالإكراه واأن ماأمور ال�سبط الق�سائي 

ر باأنه ل يتذكر اإن كان �سربه اأم ل وهذا يدعو اإىل ال�سك باأنه  الذي اأخذ اأقواله قرَّ

ر ل�ساحله واأن احلكم خالف ن�سَّ املادة )20( من قانون  �س لل�سرب وهو ما ُيف�سَّ تعرَّ

الإجراءات اجلزائية التي اأوجبت �سداد ر�سم الدعوى املدنية حينما ق�سى للمجني 

عليها بتعوي�سها مبلغًا قدره )1000 ر.ع( األف ريال, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه 

مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن اجلرائم اجلن�سية املرتكبة �سد الأطفال  وحيث اإن املقرَّ

الفرق  اأن  اإل  الأخرى  اجلن�سية  اجلرائم  عن  لها  نة  املكوِّ الأركان  يف  اختلفت   ولئن 

الأ�سا�سي بينهما هو ال�سحية فال�سحية يف اجلرائم اجلن�سية املرتكبة �سد الأطفال 

يجب اأن يكون طفاًل اأي �سخ�سًا �سنه دون الثامنة ع�سرة من العمر بالتقومي امليالدي 

ز لهذه اجلرمية هو  طبقًا للمادة الأوىل من قانون الطفل وبذلك يكون العن�سر املميِّ

بالأ�سا�س �سن ال�سحية بقطع النظر عن املعطيات الأخرى وتاأ�سي�سًا على ذلك يكون  

حتديد �سن املجني عليه ركنًا جوهريًا يف اجلرمية ملا يرتتب عليه من اأثر يف توقيع 

ع ــ وجلُّ الت�سريعات احلديثة ــ من اأن الطفل يف  العقوبة وتغليظها وذلك ملا قدره امل�سرِّ

مثل تلك ال�سن ل ميلك حماية لنف�سه وقد بيَّنت املادة )4( من ذات القانون طريقة 

حتديد تلك ال�سن بقولها: »... ُيعتدُّ يف حتديد عمر الطفل ب�سهادة امليالد الر�سمية 

للقواعد  وفقًا  ال�سحة  وزارة  مبعرفة  العمر  قدر  مقيَّدة  امليالد  واقعة  تكن  مل  فاإذا 

والإجراءات التي ي�سدر بها قرار من وزير ال�سحة ...«. 

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اأورد فيما يتعلق ب�سن املجني عليها ما يلي: 

بنتًا  ح�سن  من  املتهم  اأتاه  ما  اأن   ُ يتبنيَّ الواقعة  على  ذلك  بتطبيق  اإنه  وحيث   ...«

ت�ستنتج  بها  معرفة  �سابق  ودون  اأمها  غياب  يف  وتقبيلها  �سنوات  ع�سر  عمرها  �سغرية 

املحكمة  وتعلن  تعريفه  مت  مبا  بطفل  اجلن�سي  �س  التحرُّ اأركان  توفر  املحكمة  منه 

نات ذلك احلكم اأنه مل  اإدانة املتهم باجلناية امل�سندة اليه ...« اإل اأن البنيِّ من مدوَّ

يك�سف عن �سنده يف تقدير �سن الطفلة وقت وقوع اجلرمية اأمن واقع وثيقة ر�سمية 

مو�سوع  اجلرمية  يف  جوهري  ركن  اأنه  مع  وجودها  عدم  عند  بخبري  بال�ستعانة  اأم 

احلكم  يعيب  الذي  الأمر  الوثيقة  تلك  وجود  من  الطعن  ملف  خال  كما  املحاكمة 

ن املحكمة العليا من اإعمال رقابتها على تطبيق  بالق�سور املبطل يف الت�سبيب مبا ل مُيكِّ

القانون تطبيقًا �سحيحًا على واقعة الدعوى مبا يوجب نق�سه واإعادة الدعوى اإىل 
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املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة عماًل باملادة )250( من 

قانون الإجراءات اجلزائية بغ�س النظر عما اأثاره الطاعن من مناٍع.

 فلهذه الأ�سباب

     حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 25/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)17 (

الطعن رقم 2016/437 م

املق�سود -- كرامتها.  على  يحافظ  ل  ب�سكل  الب�سري  الطب  مهنة  مزاولة   « جرمية 

بها«. قانون » تطبيق ن�س املادتني 7 و 20 من قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري 

وطب الأ�سنان«.

بدللة --  )20( املادة  ن�س  وفق  الب�سري  الطب  مهنة  مزاولة  بكرامة  املق�سود 

من  جمموعة  الأ�سنان  وطب  الب�سري  الطب  مهنة  مزاولة  قانون  من   )7( املادة 

تكون  بحيث  الواحدة  املهنة  اأ�سحاب  عند  عليها  املتعارف  والأ�سول  القواعد 

تلك  هي  الطبية  والأ�سول  فالقواعد  و�سرفها,  املهنة  على  حمافظة  مراعاتها 

املبادئ والقواعد الأ�سا�سية الثابتة وامل�ستقرة نظريًا وعمليًا بني اأهل مهنة الطب 

الطبيب  اأن  يعني  ل  هذا  اأن  غري  بينهم  واملناق�سة  للجدل  حماًل  تعد  مل  بحيث 

يلتزم بتطبيق الأ�سول العلمية والفنية كما يطبقها غريه من الأطباء بل من حق 

الطبيب اأن ُيرتك له قدر من احلرية وال�ستقالل من حيث اختيار الطريقة التي 

يرى اأنها اأ�سلح من غريها يف عالج مري�سه ما دام اأنه قد التزم يف اختياره بالثابت 

علميًا وفنيًا يف مهنة الطب.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)حمكمة  مب�سقط  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلنايات(؛ لأنه بتاريخ )2012/9/26م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة الوطية: 

ال�سجالت  فًا يف  باأن وثق تاريخًا مر�سيًا حُمرَّ ر يف معلومات رقمية حكومية  زوَّ اأوًل: 

الطبية الر�سمية مب�ست�سفى خولة وذلك لإجراء عملية جراحية يف ق�سم احلوادث 

والطوارئ.
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ثانيًا: قبل ر�سوة لنف�سه من املدعو ........ مبلغًا قدره )300 ر.ع( ثالثمائة ريال 

ليقوم بعمل ُمناٍف لواجبات وظيفته متثل يف قيامه باإجراء عملية جراحية لالأخري 

لإزالة الندبة ال�سخامية يف رقبته يف ق�سم احلوادث والطوارئ يف غري الأحوال املجاز 

فيها اإجراء عمليات جراحية يف الق�سم, الأمر الثابت بالأوراق.

كرامتها  على  يحافظ  ب�سكل  مهنته  يزاول  مل  بحيث  كطبيب  التزامه  خالف  ثالثًا: 

الثابت  الأمر  املعنوية,  الناحية  من  الطبية  والإجراءات  العناية  نوعية  واأف�سد 

بالتحقيقات.

جراحية  عملية  باإجراء  قام  باأن  وذلك  الغري  لنفع  وظيفته  ا�ستعمال  اأ�ساء  رابعًا: 

للمدعو ........... لإزالة الندبة ال�سخامية يف رقبته يف ق�سم احلوادث والطوارئ 

يف غري الأحوال املجاز فيها اإجراء عمليات جراحية يف الق�سم.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته بجناية التزوير يف معلومات رقمية حكومية املوؤثمة 

بن�س املادة )12( بدللة املادة )1/هـ( من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

وجناية الر�سوة املوؤثمة بن�س املادة )156( من قانون اجلزاء وُجنحة مزاولة مهنة 

الطب الب�سري ب�سكل ل يحافظ على كرامتها املوؤثمة بن�س املادة )20( بدللة املادة 

ا�ستعمال  اإ�ساءة  الأ�سنان وُجنحة  الب�سري وطب  )7( من قانون مزاولة مهنة الطب 

الوظيفة املوؤثمة بن�س املادة )160( من قانون اجلزاء. 

جناية  من  )الطاعن(  املتهم  برباءة  املحكمة  حكمت  )2015/2/24م(  وبتاريخ 

مهنة  ومزاولة  الر�سوة  ُجنح  بنظر  نوعيًا  اخت�سا�سها  وبعدم  اإليه  امل�سندة  التزوير 

الطب الب�سري ب�سكل ل يحافظ على كرامتها واإ�ساءة ا�ستعمال الوظيفة امل�سندة اإىل 

بتاريخ  اجُلنح  دائرة  اأمام  لنظرها  مب�سقط  البتدائية  املحكمة  اإىل  واإحالتها  املتهم 

)2015/3/18م(.

وبتاريخ )2015/8/16م( حكمت املحكمة البتدائية مب�سقط )الدائرة اجلزائية( 

ح�سوريًا: اأوًل: باإدانة املتهم )الطاعن( بُجنحة مزاولة مهنة الطب الب�سري ب�سكل ل 

يحافظ على كرامتها ويف�سد نوعية العناية والإجراءات الطبية من الناحية الفنية 

الأوىل  عن  بتغرميه  مبعاقبته  وق�ست  الوظيفة  ا�ستعمال  اإ�ساءة  وُجنحة  واملعنوية 

)500 ر.ع( خم�سمائة ريال وعن الثانية )100 ر.ع( مائة ريال واإحالة املطالبة املدنية 

ة, ثانيًا: برباءته من ُجنحة الر�سوة لعدم كفاية الأدلة. اإىل املحكمة املدنية املخت�سَّ

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 
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)2016/2/29م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  مب�سقط  ال�ستئناف 

ح�سوريًا بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت 

امل�ستاأنف امل�ساريف.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/4/10م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

رة قانونًا ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة  ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقرَّ

الطعن فاآثر عدم الرد عليها.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع رد مبلغ الكفالة للطاعن.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

درجة  اأول  حمكمة  حكم  اأيد  حينما  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور 

حمموًل على اأ�سبابه باإدانته بُجنحة مزاولة مهنة الطب الب�سري ب�سكل ل يحافظ 

الفنية  الناحية  من  الطبية  والإجراءات  العناية  نوعية  ويف�سد  كرامتها  على 

واملعنوية بالرغم من عدم وجود اأي خطاأ فني اأو مهني �سدر منه عند اإجرائه العملية 

للمجني عليه ........... واأن التزامه هو التزام ببذل عناية ولي�س بتحقيق نتيجة 

ذلك  مب�سمونها  اأخلَّ  و.........مبا   ......... ال�ساهدين  �سهادة  جزاأ  احلكم  اأن  كما 

العمليات  غرفة  املري�س  دخول  با�ستحالة  املحكمة  اأمام  د  اأكَّ  .......... ال�ساهد  اأن 

م للمحكمة م�ستندًا عبارة عن تعميم �سادر من م�ست�سفى  دون موافقة خطية منه وقدَّ

خولة اإىل جميع الأق�سام  باأنه لوحظ فقدان املوافقات اخلطية للمر�سى يف  العديد 

من امللفات واأنه با�ستخدام النظام الرقمي مت احلد من هذه الإ�سكالية اإل اأن املحكمة 

ر قيامه  �س لهذا امل�ستند رغم جوهريته يف نفي التهام عنه كما اأنه ل ُيت�سوَّ مل تتعرَّ
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خطية  موافقة  اأخذ  واأنه  منه  خطية  موافقة  بدون  عليه  للمجني  عملية  باإجراء 

منه قبل العملية واأرفقها مبلفه وقد ات�سح فيما بعد فقدانها من امللف وهو اأمر وارد 

�س امل�سوؤول عن غرفة العمليات ل ميكن  اأن املمرِّ حدوثه يف امل�ستندات الورقية كما 

اأن يفتح الغرفة للعملية اإل بعد ا�ستالمه املوافقة اخلطية من املري�س ح�سب النظام 

املعمول به يف م�ست�سفى خولة كما اأن احلكم ا�ستند يف اإدانته بتلك اجُلنحة على اأنه 

خالف قرار د. ...... الذي ن�سح بعدم اإجراء العملية للمجني عليه اإل اأن اللجنة 

الطبية مل تبنيِّ الفرق بني العملية التي منعها د. ...... وبني العملية التي اأجراها 

ق  هو للمجني عليه اإذ اإن د. ....... منع اإجراء عملية اإزالة الندبة فقط ومل يتطرَّ

ب الذي اأجراه هو للمجني عليه وهو عبارة عن تركيبة رباعية تتمثل يف  للعالج املركَّ

)1( اإزالة الندبة مع خياطتها بطريقة جتميلية )2( و�سع ال�سيليكون )3( ال�سغط 

امل�ستمر )4( اإعطاء اإبر ال�ستريويد واأن الثابت من ملف املجني عليه اأنه بعد ثمانية 

�سفي  النتيجة جيدة وقد  ....... وكانت  العملية متت معاينته من قبل د.  اأيام من 

اجلرح ب�سكل جيد كما اأخطاأ احلكم حني ا�ستند اإىل �سهادة ...........ع�سو اللجنة 

اح جتميل وبالتايل ل ي�ستطيع حتديد ظهور  الطبية العليا بالرغم من اأنه لي�س بجرَّ

اح جتميل  انتدبت جرَّ اللجنة قد  اأخرى ول يغري من ذلك كون  الندبة مرة  اأ�سباب 

اح جمهول الهوية ول ميلك �سهادات اأعلى منه ول  ليعينها على اتخاذ القرار لأنه جرَّ

ميكن له اأن يقيِّم عمله ومدى كفاءته كما اأن اللجنة الطبية العليا اأغفلت يف تقريرها 

�سبب ظهور الندبة يف ج�سم املجني عليه والذي يرجع اإىل عدم توافر اإبر ال�ستريويد 

يف �سيدلية امل�ست�سفى كونها تقلل من اإعادة ظهور الندبة وهو غري م�سوؤول عن توفري 

الأدوية وعن النتائج املرتتبة عن عدم توفريها كما اأن احلكم اأدانه بُجنحة اإ�ساءة 

ا�ستعمال الوظيفة لإجرائه عملية جراحية للمجني عليه لإزالة الندبة ال�سخامية 

جراحية  عمليات  اإجراء  فيها  املجاز  الأحوال  غري  يف  والطوارئ  احلوادث  ق�سم  يف 

الطوارئ مب�ست�سفى خولة موؤهلة لإجراء مثل هذه  اأن غرفة  بالرغم من  الق�سم  يف 

اإجراء العمليات فيها خطرًا على املر�سى واأن الثابت من تقرير  العمليات ول ي�سكل 

جلنة امل�ساءلة الإدارية مب�ست�سفى خولة والتي من بني اأع�سائها مدير دائرة احلوادث 

والطوارئ اأن هناك اأطباء اآخرين يف نف�س امل�ست�سفى قاموا باإجراء عمليات يف ق�سم 

الطوارئ حلالت لي�ست طارئة ومل يتم اتهامهم باإ�ساءة ا�ستعمال الوظيفة وبالتايل 

فاإن ذلك الأمر هو تنظيم اإداري يف امل�ست�سفى ول ي�سكل خُمالفته ُجرمًا يعاقب عليه 

ق�سم  يف  العمليات  اإجراء  جترمي  بعدم   ...... د.  ب�سهادة  ذلك  تاأيَّد  وقد  القانون 

العملية  اأجرى  اأنه  اإدارية كما  اأن يكون جمرد خُمالفة  الأمر ل يعدو  واأن  الطوارئ 

للمجني عليه بعد اأخذه الإذن من الطبيب امل�سوؤول عن الق�سم يف حينه د. ........ 
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الذي اأذن له بعالج املجني عليه, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. 

ر يف  وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه �سديد يف جممله ملا هو مقرَّ

ق�ساء املحكمة العليا من اأن املادة )220( من قانون الإجراءات اجلزائية اأوجبت على 

ن حكمها بيان اجلرمية مو�سوع الدعوى وملخ�س ما قدمه اخل�سوم  املحكمة اأن يت�سمَّ

واحُلجج  الواقعية  الأدلة  من  اإليه  ا�ستند  ما  وخال�سة  دفوع  اأو  دفاع  اأو  طلبات  من 

القانونية ثم تذكر املحكمة بعد ذلك الأ�سباب التي بنى عليها احلكم منطوقه وكل 

والظروف  للعقوبة  امل�ستوجبة  الواقعة  بيان  على  ي�ستمل  اأن  يجب  بالإدانة  حكم 

ع اأوجب على  التي وقعت فيها ون�س القانون الذي حكم مبوجبه ومفاد ذلك اأن امل�سرِّ

ُبني عليها احلكم �سحيحة ولكي  التي  اأن ت�سبِّب حكمها واأن تكون الأ�سباب  املحكمة 

تكون الأ�سباب �سحيحة ُي�سرتط اأن يكون الدليل وا�سحًا اأي اأن تكون الأ�سباب التي 

ا�ستند اإليها كافية لي�ستقيم منطوق احلكم معها ولكي يكون التدليل وا�سحًا ينبغي اأن 

ى الأدلة التي ا�ستند اإليها دون غمو�س اأو اإبهام.  يذكر احلكم موؤدَّ

الب�سري  للمتهم تهمة مزاولة مهنة الطب  ه  العام قد وجَّ ملا كان ذلك وكان الدعاء 

قانون  من   )7( املادة  بدللة   )20( املادة  ن�س  وفق  كرامتها  على  يحافظ  ل  ب�سكل 

مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب الأ�سنان وُجنحة اإ�ساءة ا�ستعمال الوظيفة املوؤثمة 

اإليها ما يلي:  نت املادة )20( امل�سار  بن�س املادة )160( من قانون اجلزاء وقد ت�سمَّ

»... مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اآخر يعاقب بال�سجن مدة 

العقوبتني فقط  باإحدى هاتني  اأو  ريال  األف  وبغرامة ل تزيد على  �سنة  ل تتجاوز 

املادة  وت�سيف   »... القانون  هذا  اأحكام  يخالف  وجه  على  الطب  مهنة  زاول  من  كل 

اأن يزاول مهنته ب�سكل يحافظ على  القانون قولها: »... على الطبيب  )7( من ذات 

كرامتها ول يف�سد نوعية العناية والإجراءات الطبية من الناحية الفنية واملعنوية 

اأو  املادية  اأحوالهم  عن  النظر  ب�سرف  اإن�سانية  بروح  مر�ساه  معاجلة  الطبيب  وعلى 

الجتماعية اأو جن�سياتهم اأو معتقداتهم ...« واملق�سود بكرامة املهنة واأخالقياتها 

الواحدة بحيث  املهنة  اأ�سحاب  املتعارف عليها عند  القواعد والأ�سول  جمموعة من 

مهنة  على  اأي�سًا  ينطبق  املدلول  وهذا  و�سرفها  املهنة  على  حمافظة  مراعاتها  تكون 

املبادئ  تلك  هي  الطبية  والأ�سول  القواعد  اأن  من  وق�ساًء  فقهًا  ثابت  هو  مبا  الطب 

والقواعد الأ�سا�سية الثابتة وامل�ستقرة نظريًا وعمليًا بني اأهل مهنة الطب بحيث مل 

بتطبيق  يلتزم  الطبيب  اأن  يعني  ل  هذا  اأن  غري  بينهم  واملناق�سة  للجدل  حماًل  تعد 

الأ�سول العلمية والفنية كما يطبقها غريه من الأطباء بل من حق الطبيب اأن ُيرتك 

اأ�سلح من  اأنها  التي يرى  الطريقة  له قدر من احلرية وال�ستقالل من حيث اختيار 
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غريها يف عالج مري�سه ما دام اأنه قد التزم يف اختياره بالثابت علميًا وفنيًا يف مهنة 

الطب اأما اإذا قام الطبيب مببا�سرة مهنته على نحو ل يتفق مع الواجبات التي تقت�سيها 

ممار�سة املهنة وكذلك القواعد العامة للحيطة واحلذر التي يتقيَّد بها عامة النا�س 

م�سوؤوليته  فاإن  تفاديها  معتاد  لطبيب  ميكن  كان  �سارة  نتائج  م�سلكه  على  وترتبت 

اجلنائية تكون قائمة �سرط اإثبات اأن هذا اخلطاأ هو الذي اأف�سى اإىل �سرر مرتبط 

ر ح�سول النتيجة ال�سارة لو مل يتم  به ارتباط العلة باملعلول بحيث ل ميكن اأن ُيت�سوَّ

اقرتاف اخلطاأ وعليه فاإنه يجب اأن تكون الإ�سابة تالية للخطاأ ونا�سئة عنه اأي قيام 

عالقة اأكيدة  بني اخلطاأ وال�سرر بحيث لو انعدمت هذه العالقة انعدمت م�سوؤولية 

الطبيب تبعًا لذلك اأما عن ُجنحة اإ�ساءة ا�ستعمال الوظيفة فهي ت�ستوجب لقيامها يف 

حق من ن�سبت له ــ طبقًا لأحكام املادة )160( من قانون اجلزاء ــ اأن تتوفر فيه �سفة 

املوظف العام واأن ُي�سيء ا�ستعمال وظيفته عن ق�سد ملجرد نفع اأو اإ�سرار الغري. 

ُ من احلكم البتدائي املوؤيَّد باحلكم املطعون فيه حمموًل على  ملا كان ذلك وكان البنيِّ

اأ�سبابه اأنه قد اأدان الطاعن باجُلنحتني املذكورتني واأورد ت�سبيبه على ذلك بقوله: 

»... وحيث خل�ست املحكمة اإىل ثبوت التهام يف مواجهة املتهم اأخذًا ببالغ املجني 

عليه ومن تقرير اللجنة الطبية العليا ومما اأدىل به د. .........اأمام املحكمة ومن 

الوظيفة ومبخالفة  ا�ستعمال  باإ�ساءة  التحقيق البتدائي  املتهم يف مرحلة  اعرتاف 

وهو   »... باإدانته  معه  وتق�سي  املحكمة  اإليه  تطمئن  الذي  الأمر  الطبية  الأ�سول 

ت�سبيب مل تتبنيَّ منه واقعة الدعوى بال�سورة ال�سحيحة والظروف التي وقعت فيها 

اأدانت بهما املحكمة الطاعن  اللتني  بيانًا تتحقق به كافة عنا�سر واأركان اجُلنحتني 

ف�ساًل عن اأن املحكمة التي اأ�سدرته خالفت قواعد ت�سبيب الأحكام حينما ركنت يف 

اللجنة  تقرير   ...« م�سمونها  تورد  مل  اأدلة  على  الطاعن  باإدانة  لعقيدتها  تكوينها 

الطبية العليا, اعرتاف املتهم يف مرحلة التحقيق البتدائي ...« اأما بالن�سبة للدليل 

امل�ستمد من اأقوال ال�ساهد ع�سو اللجنة الطبية العليا د. .......... فقد اأورد احلكم 

ما يلي: »... وكان الثابت من �سهادة د. .......... وهو ع�سو اللجنة الطبية العليا 

اإذ  الطبية  املهنية  لالأ�سول  خالفًا  عليه  للمجني  العملية  اإجراء  يف  اأخطاأ  املتهم  اأن 

كان يجدر به عدم اإجرائها لوجود ن�سيحة من اأطباء اأكرب منه درجة بعدم التدخل 

جراحيًا يف حالة املري�س كما اأنه كان يجدر باملتهم فيما اإذا كانت العملية ل�سالح املتهم 

�س للجراحة والتجميل ولي�س يف ق�سم الطوارئ كون  اأن يقوم باإجرائها يف املكان املخ�سَّ

زًا  حالة املري�س لي�ست من احلالت الطارئة ف�ساًل عن اأن ق�سم الطوارئ مل يكن جُمهَّ

ب على الرغم من  بكافة التجهيزات الالزمة لإجراء العمليات كما مل يتم العالج املركَّ
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ك اأمام حمكمة احلكم املطعون فيه باأن  زيارة املتابعة للمري�س ...« وكان املتهم قد مت�سَّ

طريقة العالج التي با�سرها مع املجني عليه تختلف عن العملية التي منع د. ........ 

ب الذي با�سره  ق للعالج املركَّ اإجراءها فهذا الأخري منع اإزالة الندبة فقط ومل يتطرَّ

التي  اجلراحة  لي�س  الندبة  ظهور  تكرار  يف  ت�سبَّب  الذي  واأن  عليه  املجني  مع  هو 

با�سرها هو واإمنا عدم توفر اإبر ال�ستريويد يف �سيدلية امل�ست�سفى حينئذ والتي تقلل 

من اإعادة ظهورها واأن توفر تلك الأدوية من عدمها عند طلبها من م�ستحقها هو اأمر 

د ال�ساهد .............. رئي�س ق�سم التمري�س  لي�س من اخت�سا�سه كطبيب وقد اأكَّ

اأن  ملا �ساألته املحكمة بقولها: »... هل �سحيح  اأمام حمكمة احلكم املطعون فيه ذلك 

 ...«  : فاأجاب بقوله    »... اأحيانًا  امل�ست�سفى  ال�ستريويد تكون غري موجودة يف  مادة 

�سحيح ميكن اأن يكون هذا الدواء غري موجود ...«  كما �سهد ال�ساهد ......... ــ وهو 

ــ اأمام حمكمة احلكم املطعون فيه باأن العالج  �س يف جراحة التجميل  طبيب متخ�سِّ

د............  عنه  نهى  الذي  ذلك  عن  خُمتلف  عليه  املجني  مع  املتهم  با�سره  الذي 

الندبة  اإزالة  املتهم فتمثل يف  با�سره  ما  اأما  الندبة  اإزالة  اأو�سى بعدم  الأخري  فهذا 

اأوًل مع خياطتها بطريقة جتميلية وو�سع ال�سيليكون وال�سغط امل�ستمر واإعطاء اإبر 

به  اأم  العملية  نف�س  هو  به  قمت  )املتهم(  اأنا  الذي  العالج  هل  �س:   ...« ال�ستريويد 

اختالف, ج: هو لي�س نف�سها ولكن تبقى الن�سبة عالية, �س: ما هو عمل هذه الإبرة, ج: 

اإذا اأ�سرَّ املري�س على ذلك نحن نقوم بال�ستئ�سال واإعطائه ال�سيليكون, �س: هل حقن 

ال�سيليكون اأو و�سعه يعد �سحيحًا, ج: يجب اأن يلب�س املري�س �ساغطًا وكان عليه ذلك 

د اأنه ل فرق من  و�سحيح اإذا اأ�سرَّ املري�س وهذه العمليات تنعمل اإىل اليوم ...« كما اأكَّ

حيث اجلانب الطبي بني اإجراء العملية يف الطوارئ وغرفة العمليات واإمنا هي عملية 

تنظيمية فقط واأنه ل تاأثري ملكان اإجراء العملية على ن�سبة رجوع الندبة من عدمه 

وهو الأمر الذي كان على حمكمة احلكم املطعون فيه النظر فيه ومتحي�سه واإعمال 

الراأي القانوين فيه ذلك اأن اللتزام باأخالقيات املهنة ل يعني �سرورة ــ وكما �سبق 

الإملاع اإليه ــ اأن الطبيب يلتزم بتطبيق الأ�سول العلمية والفنية كما يطبقها غريه من 

الأطباء بل من حق الطبيب اأن ُيرتك له قدر من احلرية وال�ستقالل من حيث اختيار 

الطريقة التي يرى اأنها اأ�سلح من غريها يف عالج مري�سه اإذا اأثبتت الوقائع اأنه قد 

التزم يف اختياره بالثابت علميًا وفنيًا يف مهنة الطب ذلك اأن اخلطاأ الطبي اجلنائي 

الطبيب  باإمكان  كان  الذي  املادي  اأو  الفني  اإمنا هو اخلطاأ  الطبيب  ُي�ساأل عنه  الذي 

املعتاد احلذر اليقظ تفاديه.

ملا كان ذلك وكان احلكم الق�سائي ما هو اإل نتيجة منطقية لقيا�س اأو ا�سـتدلل ق�سائي 
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الوقائع  ال�سغرى  ومقدمته  التطبيق  الواجبة  القانونية  القاعدة  الكربى  مقدمته 

الكربى على  املقدمة  لة تطبيق  والنتيجة هي احلكم وهو حُم�سِّ الدعوى  مة يف  املقدَّ

ال�سغرى اأي اإنزال القانون على الواقع.

وملا كانت املحكمة العليا ملزمة بالبحث عن �سحة احلكم وعدم خُمالفته للقانون اإل 

اأنه ل ميكنها اأن متار�س هذا الدور اإل عن طريق مراجعة العملية الذهنية التي قام بها 

قا�سي املو�سوع والك�سف عما قام به من ا�ستنتاج وا�ستدلل ومدى انطباقه مع القانون 

ول يكون ذلك اإل من خالل الت�سبيب فمتى كان الت�سبيب كافيًا و�سحيحًا فاإن املحكمة 

العليا ت�ستطيع اأن تعرف ما اإذا كان القا�سي قد كيَّف الواقعة تكييفًا �سحيحًا ورتب 

ر الأدلة خري  عليها الآثار التي اأرادها القانون وهل فهم الوقائع فهمًا �سائغًا وهل قدَّ

الف ب�سطه ــ اأن املحكمة  ُ من احلكم املطعون فيه ــ وعلى النحو ال�سَّ تقدير وكان البنيِّ

التي اأ�سدرته قد خالفت قواعد ت�سبيب الأحكام وذلك باعتمادها اأدلة اإدانة �سد 

الطاعن دون اأن تورد م�سمونها والرد عما اأثري يف �ساأنها فجاء حكمها قا�سر البيان مبا 

ُيعجز املحكمة العليا عن مراقبة �سحة تطبيق القانون على الواقعة وعن الرد عما 

ُيثريه الطاعن يف هذا ال�ساأن ومن ثم يكون احلكم املطعون فيه معيبًا بالق�سور املبطل 

ُ معه الق�ساء بنق�سه مع الإعادة. يف الت�سبيب ويت�سع له وجه الطعن الأمر الذي يتعنيَّ

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع رد مبلغ 

الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 25/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,   �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,   الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)18 (

 الطعن رقم 2016/455م

تاأثري --  « امللكية  حق  النية«.  ح�سن  الغري  مراعاة  �سرطها.  ماهيتها.   « م�سادرة 

د«.  امل�سادرة عليه«. قانون » تطبيق املادة )5/145( من قانون اجلمارك املوحَّ

امل�سادرة قد تكون وجوبية يقت�سيها النظام العام لتعلقها ب�سيء خارج عن دائرة --

ُ على  يتعنيَّ فهنا  للكافة  بالن�سبة  مًا تداوله  امل�سبوط حُمرَّ ال�سيء  لكون  التعامل 

القا�سي احلكم مب�سادرة الب�ساعة امل�سبوطة باعتباره تدبريًا وقائيًا ل مفر من 

النية  ذوي  الغري  حقوق  بها  احلكم  عند  ُيراعى  ول  الكافة  مواجهة  يف  اتخاذه 

هة ل�سخ�س املتهم  احل�سنة لأنها تكون ذات طابع عيني ل �سخ�سي فهي غري ُموجَّ

ن النية اأو للجهل  ل منها حُل�سنْ واإمنا تن�سبُّ على ال�سيء امل�سادر ذاته فال يجوز التن�سُّ

اأو لنتفاء امل�سوؤولية اجلزائية اأما اإذا كانت امل�سادرة واردة على اأ�سياء ل يجعل 

ُ على املحكمة قبل توقيعها مراعاة حق  د حيازتها جرمية فهنا يتعنيَّ القانون جُمرَّ

الغري ذي النية احل�سنة لأنها عقوبة مت�س اأول ما مت�س حق املالك يف ملكه بحيث 

يتم نزع ملكية هذا املال غ�سبًا عن �ساحبه بغري مقابل بُحجة اأن امل�سبوط ذات 

�سلة باجلرمية املرتكبة ولأن حق امللكية هو حق عيني حماه القانون اجلزائي 

ره القانون ذاته  واء فال يجوز اإهدار هذا احلق اإل مبقت�سى ُيقرِّ واملدين على ال�سَّ

ع. لهدف �ساٍم يبتغيه امل�سرِّ

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)الدائرة  ب�ساللة  البتدائية  املحكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلزائية(؛ لأنه بتاريخ )2014/11/17م( بدائرة اخت�سا�س اإدارة جمارك ظفار: 

لطنة  حاول تهريب عدد )12( اثني ع�سرة حافلة من نوع تويوتا باإدخالها اإىل ال�سَّ
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م م�ستندات وقوائم كاذبة فيما يتعلَّق مبوا�سفات تلك  عرب ميناء �ساللة وذلك باأن قدَّ

باأن  الفني  الفح�س  اإذ ثبت من خالل  والتقييد  املنع  اأحكام  بق�سد جتاوز  احلافالت 

ة املقود من اليمني اإىل الي�سار, وفق الثابت بالتحقيقات تف�سياًل. تلك احلافالت ُمغريَّ

وطالب الدعاء العام مبعاقبته بُجنحة حماولة تهريب مركبات بتقدمي م�ستندات 

مقروءة   )4/145( املادة  بن�س  املوؤثمة  والتقييد  املنع  اأحكام  جتاوز  بق�سد  كاذبة 

د مع م�سادرة  مع املادة )142( وبدللة املادة )11/143( من قانون اجلمارك املوحَّ

املركبات امل�سبوطة ا�ستنادًا لن�س املادة )5/145( من ذات القانون.

من  )الطاعن(  املتهم  براءة  باإعالن  املحكمة  حكمت  )2015/11/10م(  وبتاريخ 

لكونها خُمالفة لأحكام  امل�سبوطة  املركبات  الأمر مب�سادرة  مع  اإليه  امل�سندة  التهمة 

د. املنع والتقييد بقانون اجلمارك املوحَّ

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

ال�ستئناف ب�ساللة )دائرة اجُلنح امل�ستاأنفة( التي ق�ست بتاريخ )2016/3/14م( بقبول 

ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنف امل�ساريف.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/4/10م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

رة قانونًا ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة  ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقرَّ

الطعن فاآثر عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكاًل. 

وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه خُمالفة القانون وت�سارب الأ�سباب مع 

املنطوق وذلك اأن الطاعن متَّت تربئته مما ن�سب اإليه ومع ذلك متَّت م�سادرة املركبات 

اأن  ر  قرَّ حينما  احلكم  اأخطاأ  كما  ابتداًء  املتهم  اإدانة  ت�ستلزم  تكميلية  عقوبة  وهي 
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اأنه �ساحب �سفة وم�سلحة يف ذلك فهو  امل�سادرة رغم  الطاعن ل يحق له طلب رفع 

مالك املركبات وهو الذي طلب ا�ستريادها وثبت اأنه ح�سن النية فمن حقه األ ت�سادر 

رة لي�ستويف منها حقها ف�ساًل عن  املركبات بحيث يتم اإعادة �سحنها اإىل ال�سركة امل�سدِّ

اأن امل�سادرة وردت �سمن الأ�سباب ومل ترد يف املنطوق مما يعني الت�سارب بني املنطوق 

يعيب  ذلك  كل  فادحة,  عقوبة  عليه  اأوقعت  التي  الأ�سباب  وبني  الطاعن  اأ  برَّ الذي 

احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

لتعلقها  العام  النظام  يقت�سيها  وجوبية  تكون  قد  امل�سادرة  اأن  ر  املقرَّ من  اإنه  وحيث 

مًا تداوله بالن�سبة للكافة  ب�سيء خارج عن دائرة التعامل لكون ال�سيء امل�سبوط حُمرَّ

ُ على القا�سي احلكم مب�سادرة الب�ساعة امل�سبوطة باعتباره تدبريًا وقائيًا  فهنا يتعنيَّ

الغري ذوي  بها حقوق  ُيراعى عند احلكم  الكافة ول  اتخاذه يف مواجهة  ل مفر من 

هة ل�سخ�س املتهم  النية احل�سنة لأنها تكون ذات طابع عيني ل �سخ�سي فهي غري ُموجَّ

ن النية اأو للجهل اأو  ل منها حُل�سنْ واإمنا تن�سبُّ على ال�سيء امل�سادر ذاته فال يجوز التن�سُّ

لنتفاء امل�سوؤولية اجلزائية اأما اإذا كانت امل�سادرة واردة على اأ�سياء ل يجعل القانون 

ُ على املحكمة قبل توقيعها مراعاة حق الغري ذي  د حيازتها جرمية فهنا يتعنيَّ جُمرَّ

النية احل�سنة لأنها عقوبة مت�س اأول ما مت�س حق املالك يف ملكه بحيث يتم نزع ملكية 

باجلرمية  �سلة  ذات  امل�سبوط  اأن  بُحجة  مقابل  بغري  �ساحبه  عن  غ�سبًا  املال  هذا 

واء  املرتكبة ولأن حق امللكية هو حق عيني حماه القانون اجلزائي واملدين على ال�سَّ

ع. ره القانون ذاته لهدف �ساٍم يبتغيه امل�سرِّ فال يجوز اإهدار هذا احلق اإل مبقت�سى ُيقرِّ

جمل�س  لدول  د  املوحَّ اجلمارك  قانون  من   )144( املادة  ن�س  ح�سب  ر  املقرَّ كان  وملا 

التعاون لدول اخلليج العربية ي�سرتط يف امل�سوؤولية اجلزائية يف ُجرم التهريب توفر 

وُيعترب  بها  املعمول  اجلزائية  الن�سو�س  امل�سوؤولية  هذه  حتديد  يف  وتراعى  الق�سد 

ة: )1( الفاعلون الأ�سليون )2( ال�سركاء يف اجُلرم )3(  م�سوؤوًل جزائيًا ب�سورة خا�سَّ

التي  النقل  و�سائط  اأ�سحاب   )5( بة  املهرَّ املواد  حائزو   )4( �سون  واملحرِّ املتدخلون 

 )6( بات  باملهرَّ عالقتهم  تثبت  الذين  ومعاونوهم  و�سائقوها  التهريب  يف  ا�ستخدمت 

بة اأو املنتفعون بها  اأ�سحاب اأو م�ستاأجرو املحالت والأماكن التي اأودعت فيها املواد املهرَّ

بات يف حمالتهم واأماكنهم. الذين يثبت علمهم بوجود املهرَّ

     وملا كانت هذه املادة قد ا�سرتطت توافر الق�سد يف ُجرم التهريب لقيام امل�سوؤولية 

نية  ُن  ُح�سنْ ثبت  فاإذا  املو�سوع  حمكمة  بها  ت�ستقلُّ  مو�سوعية  م�ساألة  وهي  اجلزائية 

ر يف  املتهم وانتهت املحكمة اإىل عدم م�سوؤوليته عن ُجرم التهريب فللمحكمة اأن تقرِّ
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حدود �سلطتها التقديرية قيام الأ�سباب املربرة لتوقيع عقوبة امل�سادرة من عدمه.

املتهم  براءة  اإىل  حكمها  يف  انتهت  قد  درجة  اأول  حمكمة  وكانت  ذلك  كان  وملا 

احلكم  هذا  حاز  وقد  الواقعة  حمل  املركبات  تهريب  حماولة  ُجرم  من  )الطاعن( 

قوة الأمر املق�سي به لعدم الطعن عليه من قبل الدعاء العام ثم عادت حمكمة اأول 

درجة واأمرت يف حيثياتها مب�سادرة املركبات امل�سبوطة لكونها خُمالفة لأحكام املنع 

د وقد طعن املتهم على  والتقييد عماًل بن�س املادة )5/145( من قانون اجلمارك املوحَّ

هذا احلكم فتمَّ تاأييده من قبل حمكمة ال�ستئناف التي علَّلت حكمها باأن املركبات 

هي  رة  امل�سدِّ ال�سركة  واأن  د  املوحَّ اجلمارك  بقانون  والتقييد  املنع  لأحكام  خُمالفة 

ة فيما تولت القيام به دون �سواها وكان عليها التدخل  ل امل�سوؤولية التامَّ التي تتحمَّ

د  ن نواياها اأو ما يفيد عدم جتاوزها لقانون اجلمارك املوحَّ واإقامة الدليل على ُح�سنْ

واأن حكم م�سادرة املركبات كان �سائبًا واأن املتهم امل�ستاأنف ل يحق له املطالبة باإلغاء 

حكم م�سادرة املركبات طاملا اأنه لي�س امل�سوؤول عن جتاوز القانون يف �ساأنها.

فهذا الذي اأورده احلكم املطعون فيه يف �ساأن تاأييده ل�سق امل�سادرة غري �سائغ ول مقبول 

د  فاحلكم انتهى اإىل عدم م�سوؤولية املتهم الطاعن عن خُمالفة قانون اجلمارك املوحَّ

اأنه مل يخالف  اإلغاء امل�سادرة بُحجة  اأن يطلب  اأنه ل يحق له  ر  ويف نف�س الوقت قرَّ

عليها  وكان  املخالفة  هي  للمركبات  رة  امل�سدِّ ال�سركة  واإمنا  د  املوحَّ اجلمارك  قانون 

ولديه  ا�ستريادها  الذي طلب  املركبات وهو  تلك  مالك  الطاعن هو  اأن  التدخل رغم 

ادر بامل�سادرة مي�سُّ حقه يف  ال�سفة وامل�سلحة يف ا�ستئناف �سق امل�سادرة لأن احلكم ال�سَّ

ره القانون  ملكه وهو حق عيني حماه القانون ول يجوز امل�سا�س به ال مبوجب ما يقرِّ

وعلى املحكمة األ تخلط بني بحث �سق قانونية م�سادرة املركبات امل�سبوطة من عدمه 

خُمالفة  امل�سبوطة  املركبات  لكون  البالد  اإىل  املركبات  بدخول  ماح  ال�سَّ عدم  وبني 

للقوانني املحلية التي متنع دخول املركبات التي مت تغيري مقودها من جهة اليمني اإىل 

اأنه: »... متنع  د على  املادة )24( من قانون اجلمارك املوحَّ ت  الي�سار وقد ن�سَّ جهة 

اأو املخالفة مبوجب اأحكام هذا  الإدارة دخول اأو عبور اأو خروج الب�سائع املمنوعة 

القانون اأو اأي قانون اأو قرار اآخر كما متنع دخول اأو عبور اأو خروج الب�سائع املقيَّدة 

اإل مبوجب موافقة �سادرة من جهات الخت�سا�س يف الدولة ...«.

للقانون  ملخالفته  الإعادة  مع  نق�سه   ُ يتعنيَّ فيه  املطعون  احلكم  فاإن  ذكر  ما  كان  وملا 

والق�سور املبطل يف الت�سبيب مع رد مبلغ الكفالة للطاعن عماًل بن�س املادة )255( من 

قانون الإجراءات اجلزائية.
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 فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع رد مبلغ 

الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 1/نوفمرب/2016م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

جمــــــيـد  الــــحـــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان  الرحـــبـي, 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)19 (

 الطعن رقم 2016/467م

جرمية »زراعة اأ�سجار حتت خطوط ال�سغط العايل للكهرباء«. قانون » تطبيق --

املادة 23 من لئحة توزيع وتعريفة الكهرباء واملياه«.

اأ�سجار حتت خطوط ال�سغط العايل -- ي�سرتط للحكم بالإدانة يف جرمية زراعة 

وتعريفة  توزيع  لئحة  من   )10( املادة  بدللة   )23( باملادة  املوؤثمة  للكهرباء 

زراعة  حداثة  توؤكد  اأدلة  اإىل  ا�ستندت  قد  املحكمة  تكون  اأن  واملياه  الكهرباء 

املخت�سة  الوزارة  من  بها  والإذن  الزراعة  قدم  ثبوت  املتهم.  قبل  من  الأ�سجار 

ينفي قيام اجلرمية. عدم متحي�س ذلك ف�ساد يف ال�ستدلل وق�سور يف الت�سبيب 

يوجبان نق�س احلكم

الوقائــع

ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعن يف اأن الدعاء  ُل الوقائع على ما يبنينْ تتح�سَّ

العام اأحال املتهم )الطاعن( اىل املحكمة البتدائية بربكاء )الدائرة اجلزائية(؛ لأنه 

بتاريخ �سابق على )2015/4/5م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة بركاء: 

ى على اإحرامات خطوط ال�سغط العايل للكهرباء املارَّة مبزرعته وذلك بقيامه  تعدَّ

بزراعة اأ�سجار حتت خطوط ال�سغط العايل للكهرباء, الأمر الثابت بالأوراق. 

املادة  بدللة   )23( املادة  بن�س  املوؤثمة  باجُلنحة  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

)10( من لئحة توزيع وتعريفة الكهرباء واملياه رقم )86/7(. 

وبتاريخ )2015/12/21م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإعالن براءة املتهم )الطاعن( 

مما اأ�سند اإليه.

مل يُحز هذا احلكم قبوًل لدى الدعاء العام وال�سركة الُعمانية لنقل ..... فا�ستاأنفاه 



– 93 –

بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  بالر�ستاق  ال�ستئناف  حمكمة  اأمام 

)2016/3/8م( بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع وباإجماع الآراء باإلغاء احلكم 

امل�ستاأنف والق�ساء من جديد بثبوت اإدانة املتهم )الطاعن( مبا اأ�سند اإليه وتغرميه 

اأن ُيوقف التنفيذ يف حالة الإزالة خالل  مبلغًا قدره )50 ر.ع( خم�سون رياًل على 

لته امل�ساريف.  �سهر من تاريخ �سدور احلكم والأمر باإزالة الأ�سجار وحمَّ

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/4/5م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

رة قانونًا ومت اإعالن املطعون �سدهما ب�سحيفة  ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقرَّ

ت املطعون �سدها الثانية بوا�سطة وكيلها القانوين مبذكرة التم�ست فيها  الطعن فردَّ

رف�س الطعن بينما اآثر املطعون �سده الأول عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل: اأوًل: عدم 

قبول الطعن �سكاًل يف مواجهة ال�سركة الُعمانية لنقل الكهرباء لرفعه على غري ذي 

�سفة, ثانيًا: قبوله �سكاًل يف مواجهة الدعاء العام ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون 

فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة 

ورد مبلغ الكفالة للطاعن.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل. 

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خُمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

لعدم  بالأوراق  الثابت  وخُمالفة  الدفاع  بحق  والإخالل  ال�ستدلل  يف  والف�ساد 

التي  الأدلة  وم�سمون  فيها  وقعت  التي  والظروف  للعقوبة  امل�ستوجبة  الواقعة  بيان 

اأنه  كما  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )220( املادة  لن�س  باملخالفة  اإليها  ا�ستند 

قانون  من   )16( املادة  لن�س  ا�ستنادًا  املدة  مب�سي  اجلزائية  الدعوى  بانق�ساء  دفع 

الإجراءات اجلزائية ذلك اأن املزروعات حمل املخالفة قائمة منذ عام 1986م وهي 

�سابقة على خط ال�سغط العايل للكهرباء واأنه مل يقم باإ�سافة اأي من�ساآت اأخرى وقد 
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دفع بذلك الدفع اأمام املحكمة اإل اأنها مل ترد عليه بالرغم من اأنه دفاع جوهري كما 

)2015/11/10م(  بتاريخ  الكهرباء  تنظيم  هيئة  لدى  ب�سكوى  م  تقدَّ واأن  �سبق  اأنه 

الأ�سجار  اأن  هي  احلقيقة  بينما  العايل  ال�سغط  خطوط  على  بالتعدي  لتهامه 

اأ�سجار  مزروعة بتاريخ �سابق على خط الكهرباء ول يوجد ما يفيد قيامه بزراعة 

حديثة ودلَّل على ذلك باخلطاب ال�سادر من مدير عام تخطيط املدن وامل�ساحة يف 

�سريطة  املزروعات  على  الإبقاء  فيه  اأجاز  والذي  الوزارة  وكيل  اإىل  الإ�سكان  وزارة 

�س دفاعه وتفهم املراد منه كما  عدم اإ�سافة اأي من�ساآت اأخرى اإل اأن املحكمة مل متحِّ

ل يف اإدانته على خطاب وكيل وزارة الكهرباء الذي جاء فيه:  اأخطاأ احلكم حني عوَّ

»... ال�سماح للمتهم بزراعة املحا�سيل فقط ومنع زراعة الأ�سجار ...« وكذلك على 

حم�سر املعاينة بالرغم من اأنه ل يتبنيَّ من هذين الدليلني اأن الطاعن قد قام بزراعة 

اأ�سجار حديثة بالأر�س املتاأثرة بخط ال�سغط العايل اأو قام بالعتداء اأو الإ�سرار 

بالأموال العامة كما اأنه كان يتعنيَّ على املحكمة اأن تنتدب خبريًا خُمت�سًا لبيان عمر 

الأ�سجار للتحقق مما اإذا كانت موجودة قبل ا�ستحداث خط ال�سغط العايل من عدمه, 

كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

اأن املادة  اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه �سديد يف جممله ذلك  وحيث 

)220( من قانون الإجراءات اجلزائية توجب على املحكمة اأن تذكر يف حكمها عند 

الإدانة بيان الواقعة امل�ستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به اأركان اجلرمية والظروف 

ا�ستخل�ست  التي  والأدلة  مبوجبه  حكمت  الذي  القانوين  والن�س  فيها  وقعت  التي 

ى كل دليل من الأدلة التي  منها ثبوت وقوعها من املتهم واأن يتم اإيراد م�سمون وموؤدَّ

ا�ستندت اإليها يف الإدانة حتى يت�سح وجه ا�ستدللها بها و�سالمة ماأخذها من الأوراق 

واإل كان حكمها قا�سرًا ق�سورًا ُيبطله واملراد بالت�سبيب هو حترير الأ�سانيد واحُلجج 

املبني عليها احلكم واملنتجة له �سواًء من حيث الواقع اأم القانون ولكي يحقق الغر�س 

غات ما  ل بحيث ُي�ستطاع الوقوف على ُم�سوِّ يجب اأن يكون يف بيان وا�سح جلي وُمف�سَّ

فال  جمهلة  جمملة  �سورة  يف  و�سعه  اأو  عامة  عبارات  يف  احلكم  اإفراغ  دون  به  ق�سى 

ن املحكمة العليا  يحقق الغر�س الذي ق�سده امل�سرع من وجوب ت�سبيب الأحكام ول مُيكِّ

من اإعمال رقابتها على �سحة تطبيق القانون على الواقعة كما �سار اإثباتها يف احلكم.

ُ من احلكم املطعون فيه اأنه وبعد اأن اأورد املواد )6,9,10,23(  ملا كان ذلك وكان يبنينْ

من لئحة توزيع وتعريفة الكهرباء واملياه خل�س اإىل القول: »... وحيث اإنه وتنزياًل 

اإليه  ــ كما �سبق الإ�سارة  املتهم  باأن  اإليها فقد ثبت  امل�سار  املواد  الواقعة على  ملاديات 

على  ح�سوله  بعدم  كًا  متم�سِّ ال�سدر  اأ�سجار  وزراعة  زراعية  حما�سيل  بزراعة  قام  ــ 



– 95 –

تعوي�س عن الأر�س املثبتة عليها الأعمدة الكهربائية وموافقة وزارة الكهرباء على 

ماح له بزراعة املحا�سيل ...« وت�سيف املحكمة: »... وحيث اإنه ثبت من تقرير  ال�سَّ

املعاينة اأن املتهم توىل زراعة اأ�سجار ال�سدر حتت اخلط الهوائي املثبت خُمالفًا بذلك 

التعوي�س عن الأر�س ل  ك بعدم  التم�سُّ واأن  ما جاء مبواد الالئحة مو�سوع الإحالة 

ُيعفيه من قيام اأركان اجُلنحة امل�سندة اإليه ماديًا ومعنويًا وذلك لعدم احل�سول على 

ة ...«. ترخي�س من اجلهة املخت�سَّ

ع ولئن اأر�سى مبداأ حرية  ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن امل�سرِّ  ملا كان ذلك وكان من املقرَّ

معرفة  من  لتمكينه  اأمامه  املطروحة  الأدلة  وتقدير  القتناع  يف  اجلزائي  القا�سي 

دليل  اأي  من  قناعته  ا�ستخال�س  ويف  جرمية  واقعة  كل  غوام�س  وك�سف  احلقيقة 

مطروح يف الدعوى لتاأمني العدالة و�سمان حرية الأفراد و�سون كرامتهم اإل اأن ذلك 

دة يجب  مية وغري من�سبطة بل هي حرية لها �سوابط حمدَّ ل يعني اأنها حرية حتكُّ

مراعاتها واتباعها من اأجل الو�سول اإىل اأحكام �سحيحة ت�سون احلق وحتافظ على 

ح�سن �سري العدالة ومن �سوابطها اأن يكون القتناع بناًء على دليل موجود واأن يكون 

دلياًل ق�سائيًا و�سحته م�سروعة واأن يكون القتناع بناًء على اإملام بجميع الأدلة واأن 

ب القا�سي كل ذلك يف حكمه. يكون ذلك القتناع يقينيًا واأن ُي�سبِّ

اأدانت  املطعون فيه  اأن حمكمة احلكم  الدعوى  اأوراق  ُ من  ملا كان ذلك وكان يبنينْ      

اإليه الدعاء العام من ُجرم م�ستدله يف ذلك بخطاب وكيل وزارة  الطاعن مبا ن�سبه 

زراعة  ومنع  فقط  املحا�سيل  بزراعة  للطاعن  ماح  ال�سَّ فيه  جاء  والذي  الكهرباء 

علمًا   ...« فيه:  جاء  والذي  )2015/7/8م(  يف  املوؤرَّخ  املعاينة  وبتقرير  الأ�سجار 

لكونها  اخلطوط  هذه  على  توؤثر  ل  اخلط  حتت  زراعتها  متت  التي  املزروعات  باأن 

اأمتار وهناك م�سافة بني قمم  ح�سائ�س وبالن�سبة لأ�سجار ال�سدر فهي ترتفع ثالثة 

هذه الأ�سجار وبني اخلط الكهربائي بحوايل ع�سرة اأمتار تقريبًا ...« وكان املتهم قد 

توزيع وتعريفة  بانعدام وجود خُمالفة من قبله لالئحة  الدعوى  ك منذ فجر  مت�سَّ

املثبت  ح�سب  الكهرباء  خطوط  مترير  قبل  موجودة  الأ�سجار  واأن  واملياه  الكهرباء 

مبح�سر التحقيق لدى مركز �سرطة بركاء بتاريخ )2015/9/2م( بقوله: »... علمًا 

باأن هذه املزروعات التي هي الآن موجودة كانت موجودة يف ال�سابق وحتت خطوط 

اأي�سًا باأن تلك املزروعات  اأي �سيء يف املزرعة ...« كما دفع  الكهرباء ومل يتم تغيري 

1986م واأن ا�ستغالله نطاق املتاأثر من  عى بها موجودة قبل �سنة  حمل املخالفة املدَّ

ادر من مدير عام تخطيط املدن وامل�ساحة بوزارة  اأر�سه كان بناًء على اخلطاب ال�سَّ

من  موانع  اأي  توجد  ل  باأنه  نرى   ...« فيه:  جاء  والذي  الوزارة  وكيل  اإىل  الإ�سكان 
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العالقة  د �ساحب  تعهُّ �سريطة  وا�ستغالله  املتاأثر  نطاق  القائم يف  با�ستمرار  ماح  ال�سَّ

حني  اإىل  امل�ساحة  بتلك  ثابتة  غري  اأو  ثابتة  حت�سينات  اأو  من�ساآت  اأي  اإ�سافة  بعدم 

م ب�سكوى لدى هيئة تنظيم  اأنه تقدَّ التعوي�س عنها من قبل اجلهة املوؤثرة ...« كما 

ف يف ال�سكوى واتهامه  الكهرباء بتاريخ )2015/11/10م( �سرح فيها تف�سياًل التع�سُّ

بالتعدي على اجلزء الذي تقوم عليه خطوط ال�سغط العايل بينما احلقيقة هي اأن 

هذه الأ�سجار قد زرعت منذ امتالكه الأر�س.

ُ مما �سبق ب�سطه اأن احلكم املطعون فيه ــ وعلى خالف ما اأورده  ملا كان ذلك وكان البنيِّ

ــ جاء خُمالفًا  ك بعدم تعوي�سه واأن ذلك ل ينفي عنه اجلرمية  اأن الطاعن مت�سَّ من 

الأ�سجار  لكون  املخالفة  بانتفاء  الطاعن  ك  مت�سُّ بها  واملثبت  الدعوى  باأوراق  للثابت 

عى بها كانت �سابقة على خط الكهرباء وعلى  وعدم وجود ما  مو�سوع املخالفة املدَّ

يفيد زراعة الأ�سجار حديثًا.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأنه على املحكمة اأن تعطي لأدلة  ملا كان ذلك وكان من املقرَّ

ع  اأن تتو�سَّ ب عليها  النفي كما يتوجَّ نف�س الهتمام لأدلة  واأقوال  الثبوت من قرائن 

قبل  بالدعوى  واحلكم  ال�ستعجال  للقا�سي  يجوز  ل  كما  الأمر  لزم  اإذا  بالتحقيق 

ا�ستكمال التحقيق وجمع الأدلة ومناق�ستها ولي�س له ال�ستغناء عن كل حتقيق ُمنتج 

يف الدعوى ويوؤثر يف �سري الق�سية اإل بعد مناق�سته والرد عليه واإل كان حكمه �سابقًا 

لأوانه وجديرًا بالنق�س.

ُ من اأوراق الدعوى اأن وجود الأ�سجار يف النطاق املتاأثر مل يكن  ملا كان ذلك وكان البنيِّ

كان  هل  معرفة  يف  النزاع  انح�سر  واإمنا  التحقيقات  انطالق  منذ  نزاع  اأو  جدل  حمل 

ُي�سمح له منذ ذلك  اأم ل لأن الطاعن مل  اأ�سبق من ا�ستحداث خط الكهرباء  غر�سها 

التاريخ بزراعة الأ�سجار واإمنا خول له ا�ستغالل املحا�سيل فقط الأمر الذي كان على 

حمكمة احلكم املطعون فيه بحثه والوقوف عليه وال�ستعانة باأهل الخت�سا�س عند 

يت�سنى  حتى  وذلك  عمرها  وتقدير  الأ�سجار  تلك  زراعة  تاريخ  لتحديد  القت�ساء 

للمحكمة ت�سكيل قناعتها على اأ�س�س علمية �سليمة.

ُيعن  اأن احلكم املطعون فيه مل يواجه دفاع الطاعن ومل  البنيِّ  ملا كان ذلك وكان من 

فلذلك  الدعوى  يف  الراأي  وجه  به   ُ يتغريَّ جوهري  دفاع  اأنه  رغم  ومتحي�سه  ببحثه 

كان معيبًا بالف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور يف الت�سبيب مبا ُيعجز املحكمة العليا عن 

هذا  يف  الطاعن  يثريه  عما  الرد  وعن  الواقعة  على  القانون  تطبيق  �سحة  مراقبة 

ال�ساأن وهو ما يت�سع له وجه الطعن.
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فلهذه الأ�سباب

     حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة ورد مبلغ  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى 

الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 8/نوفمرب/2016م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  �ســـالــم  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحــــــرو�ســـــي, جمــــــيـد  الــــعـــربــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 20(

 الطعن رقم 2016/479م

طلب » ال�ستماع اإىل فريق ال�سبط. عدول املحكمة عنه«. حق الدفاع » الإخالل --

به«. ت�سبيب احلكم« ق�سور مبطل«.

يجوز -- ل  املتهم  طلبه  اأن  بعد  ال�سبط  فريق  ا�ستدعاء  قرار  عن  املحكمة  عدول 

دون مربر �سائغ ومقبول. جمرد عدم ح�سور فريق ال�سبط رغم ا�ستدعائه لي�س 

�سببا �سائغا ومقبول للعدول عن القرار املذكور. خمالفة ذلك اإخالل بحق الدفاع 

وق�سور مبطل.

الوقائع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال املتهم )الطاعن( اإىل حمكمة ال�ستئناف ب�ساللة )حمكمة اجلنايات(؛ 

لأنه بتاريخ )2015/9/29م( بدائرة اخت�سا�س اإدارة مكافحة املخدرات بظفار:

من  قانونًا  بها  املرخ�س  الأحوال  غري  يف  خُمدرة  نباتات  الجتار  بق�سد  ب  هرَّ اأوًل: 

نوع القات املدرج يف اجلدول رقم )5( من املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة 

الثابت  وفق  رزمة(,   78( �سبطها  عند  عددها  بلغ  اإذ  العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات 

مبح�سر ال�سبط واملعزز باعرتافه.

ثانيًا: حاز بق�سد الجتار النباتات املخدرة مو�سوع التهمة الأوىل يف غري الأحوال 

املرخ�س بها قانونًا, وفق الثابت بالتحقيقات تف�سياًل واملعزز باعرتافه.

القات  نوع  من  قانونًا  بها  املرخ�س  الأحوال  غري  يف  خُمدرة  نباتات  تعاطى  ثالثًا: 

املدرج يف اجلدول رقم )5( من املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة املخدرات 

واملوؤثرات العقلية, وفق الثابت بتقرير البينة الفنية واملعزز باعرتافه.
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ـ خا�س( حتت تاأثري املخدر, وفق الثابت تف�سياًل  رابعًا: قاد املركبة رقم )...../.... ـ 

بالأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته بجناية تهريب نباتات خُمدرة بق�سد الجتار املوؤثمة 

باملادة )2/43( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية وجناية حيازة نباتات 

خُمدرة بق�سد الجتار املوؤثمة باملادة )1/44( من ذات القانون وُجنحة تعاطي مواد 

خُمدرة املوؤثمة باملادة )64( بدللة )2( من ذات القانون وُجنحة قيادة مركبة حتت 

تاأثري املخدر املوؤثمة باملادة )1/50( من قانون املرور وتعديالته وم�سادرة النباتات 

باملادة )59( من قانون مكافحة املخدرات  امل�سبوطة متهيدًا لإتالفها عماًل  املخدرة 

واملوؤثرات العقلية وم�سادرة املركبة امل�ستخدمة يف ارتكاب اجلرمية ا�ستنادًا للمادة 

)53( من قانون اجلزاء.

املتهم  براءة  باإعالن  اأوًل:  ح�سوريًا:  املحكمة  حكمت  )2016/3/14م(  وبتاريخ 

القيد  بتعديل  ثانيًا:  الجتار,  بق�سد  خُمدرة  نباتات  تهريب  جناية  من  )الطاعن( 

مواد  حيازة  اإىل  الجتار  بق�سد  خُمدرة  نباتات  حيازة  جناية  بخ�سو�س  والو�سف 

دة من الق�سد واإدانة املتهم بها ومعاقبته عنها بال�سجن ملدة ثالث �سنوات  خُمدرة جمرَّ

وغرامة قدرها )3,000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال على اأن ُينفذ منها �سهر, ثالثًا: باإدانة 

املتهم بُجنحة تعاطي مواد خُمدرة املوؤثمة باملادة )64( بدللة املادة )2( من قانون 

وغرامة  �سنة  ملدة  بال�سجن  عنها  ومعاقبته  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة 

املتهم  باإدانة  رابعًا:  �سهر,  منها  ُينفذ  اأن  على  ريال  خم�سمائة  ر.ع(   500( قدرها 

بُجنحة قيادة مركبة حتت تاأثري املخدر املوؤثمة باملادة )1/50( من قانون املرور و 

تعديالته ومعاقبته عنها بال�سجن ملدة �سهر, خام�سًا: تدغم العقوبة الأخف يف الأ�سد 

وتنفذ الأ�سد, �ساد�سًا: م�سادرة املواد املخدرة امل�سبوطة, �سابعًا: اإلزام املتهم امل�ساريف. 

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/4/19م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

ذلك ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فلم يرد عليها.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول �سكاًل 

اأ�سدرته  اإىل املحكمة التي  ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى 

لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل. 

والإخالل  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

بحق الدفاع حينما اأدانه بالتهام امل�سند اإليه دون متكينه من اإبداء دفوعه املتمثلة 

ق اإليها  يف طلب ال�ستماع اإىل �سهادة فريق ال�سبط لوجود دفوع �سكلية ل ميكن التطرُّ

اإل بعد مناق�ستهم ذلك اأن املحكمة ا�ستجابت لطلبه يف البدء وعندما تخلف فريق 

متكينه  دون  للحكم  الدعوى  حجز  رت  قرَّ دة  املحدَّ اجلل�سة  يف  احل�سور  عن  ال�سبط 

من تقدمي دفوعه ال�سكلية رغم اأنه اأ�سرَّ على ح�سور فريق ال�سبط كما اأن املحكمة 

اأ�سباب ذلك, كل  الواردة مبحا�سر اجلل�سات دون بيان  الرد على طلباته  التفتت عن 

ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه ب�ساأن الإخالل بحق الدفاع فهو 

اأن  وجوب  على  ت  ن�سَّ اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )220( املادة  اأن  ذلك  �سديد 

ي�ستمل احلكم على ملخ�س ما قدمه اخل�سوم من طلبات اأو دفاع وخال�سة ما ا�ستند 

اإليه من الأدلة الواقعية واحُلجج القانونية ثم تذكر املحكمة بعد ذلك الأ�سباب التي 

ت املادة )186( من قانون الإجراءات اجلزائية  ُبني عليها احلكم ومنطوقه كما ن�سَّ

ابقة على املحاكمة ُحجية يف الإثبات  اأنه: »... لي�ست ملحا�سر التحقيقات ال�سَّ على 

وا�ستخدام  القرائن  ا�ستخال�س  يف  منها  ال�ستفادة  لها  يجوز  واإمنا  املحكمة  اأمام 

عنا�سرها يف مناق�سة املحقق ك�ساهد بعد حلفه اليمني فيما اأثبته يف حما�سره ...« 

من  طلب  جدية  املحكمة  رت  قدَّ متى  اأنه  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  ر  املقرَّ من  اأنه  كما 

عوى وا�ستجابت له فاإنه ل يجوز لها العدول عنه اإل  طلبات دفاع اأحد اخل�سوم يف الدَّ

ل�سبب �سائغ ُيربر هذا العدول.

اأن دفاع الطاعن قد  ملا كان ذلك وكان الثابت من مطالعة حما�سر جل�سات املحاكمة 

ن على �سوئها من  ك با�ستدعاء فريق ال�سبط لال�ستماع اإىل �سهادتهم حتى يتمكَّ مت�سَّ

دت له جل�سة لحقة ل�سماع  تقدمي دفوعه ال�سكلية وقد اأجابته املحكمة لطلبه وحدَّ

رت  فقرَّ احل�سور  عن  ال�سبط  فريق  تخلَّف  دة  املحدَّ وباجلل�سة  ال�سبط  فريق  �سهادة 

ك واإ�سرار حمامي الطاعن على طلب  عوى للحكم بالرغم من مت�سُّ املحكمة حجز الدَّ

�سماع �سهادة فريق ال�سبط.
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رت جدية طلب دفاع  ملا كان ذلك وملا كانت املحكمة ُم�سدرة احلكم املطعون فيه قد قدَّ

الطاعن بح�سور فريق ال�سبط لال�ستماع اإىل �سهادتهم فاإنه ل يجوز لها العدول عن 

م  ذلك اإل ل�سبب �سائغ ومقبول ومن ثم فاإن ما اأورده احلكم املطعون بقوله: »... و�سمَّ

رت املحكمة  املحامي على ح�سور فريق ال�سبط الذين مل يح�سروا رغم خُماطبتهم فقرَّ

حجز الدعوى للحكم جلل�سة )2016/3/14م( وفيها �سدر هذا احلكم ...« ل يعد 

ردًا �سائغًا لتربير عدولها عن قرارها بح�سور فريق ال�سبط ول ُينبئ عن اأنه ا�ستحال 

على املحكمة �سماعهم ذلك اأن تخلُّف ال�سهود عن احل�سور رغم تاأجيل نظر الدعوى 

لإعالنهم وحتى بعد تكليفهم باحل�سور اأمام املحكمة ل يعد �سببًا �سائغًا للعدول لأن 

بنيَّ  اجلزائية  الإجراءات  قانون  اأن  دام  ما  متعذرًا  اأ�سبح  �سماعهم  اأن  يعني  ل  ذلك 

الإجراءات القانونية الواجب على املحكمة اتباعها يف حالة تخلُّف ال�ساهد.

عوى حل�سور  عوى املطروحة قد قامت بتاأجيل الدَّ      ملا كان ذلك وكانت املحكمة يف الدَّ

جدية  رت  قدَّ اأن  بعد  الطاعن  دفاع  لطلب  ا�ستجابة  �سهادتهم  ل�سماع  ال�سبط  فريق 

عوى دون اأن تربر �سبب عدولها عن ذلك فاإن حكمها يكون  ذلك الطلب للف�سل يف الدَّ

م�سوبًا بعيب الإخالل بحق الدفاع والق�سور املبطل يف الت�سبيب ف�ساًل عن اأن احلكم 

املطعون فيه ا�ستند �سمن ما ا�ستند اإليه يف اإدانة الطاعن اإىل تقرير الفح�س الفني 

ُ من مطالعة حما�سر جل�سات املحاكمة اأن �سيئًا من ذلك قد  وحما�سر ال�سبط ول يبنينْ

نظرهما  وجهة  اإبداء  من  وحماميه  الطاعن  لتمكني  للمناق�سة  باجلل�سة  طرحه  متَّ 

ب�ساأنه باملخالفة لن�س املادة )215( من قانون الإجراءات اجلزائية التي تن�سُّ على 

اأنه: »... ل يجوز للقا�سي اأن يبني حكمه على اأي دليل مل ُيطرح على اخل�سوم اأمامه 

باجلل�سة ...«.  

م فاإن احلكم املطعون فيه اأ�سحى م�سوبًا بعيب خُمالفة القانون  ملا كان ذلك وكان ما تقدَّ

بنق�سه  الق�ساء  معه   ُ يتعنيَّ مبا  الدفاع  بحق  والإخالل  الت�سبيب  يف  املبطل  والق�سور 

واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 15/نوفمرب/2016م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

جمــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان  الرحـــبـي, 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 21(

الطعن رقم 2016/299م والطعن رقم 2016/351م

ن�س -- »تطبيق  قانون  حكم«.  ب�سدور  حفظ.  بقرار  العمومية«  الدعوى  انق�ساء 

املادة 15 و279 اإجراءات جزائية«.

املادة -- ن�س  وفق  الُعمومية  الدعوى  انق�ساء  اأ�سباب  من  �سببًا  ُيعدُّ  النهائيُّ  احلكم 

)15( من قانون الإجراءات اجلزائية, ومفاد ذلك الن�س مع ن�س املادة )279( 

من ذات القانون اأن احلكم الذي تنق�سي به الدعوى الُعمومية ومينع اإعادة النظر 

اأوجه  األ يكون قاباًل للطعن فيه باأي وجه من  اأن يكون نهائيًا مبعنى  فيها يجب 

الطعن وعندئذ يحوز حجية الأمر املق�سي به.

 قرار احلفظ » ماهيته. اأنواعه. اآثاره«. قانون »تطبيق املواد 121 و123 و125 --

اإجراءات جزائية«.

اأ�سباب احلفظ نوعان: الأول: اأ�سباب مو�سوعية واقعية يدخل يف نطاقها عدم --

وهو  الأهمية  وعدم  الوقائع  �سحة  وعدم  الدليل  كفاية  وعدم  الفاعل  معرفة 

حفظ ت�سمح طبيعته املو�سوعية بالعودة اإىل التحقيق البتدائي متى ما ظهرت 

اأدلة جديدة. علة ذلك. ي�ستثنى من ذلك: احلفظ لعدم الأهمية واحلفظ لعدم 

�سحة الوقائع فاإنهما يحفظان الدعوى نهائيًا.

ع وهي الوقائع التي ل يعاقب عليها القانون -- الثاين: اأ�سباب قانونية اأوردها امل�سرِّ

وت�سمل جميع الأ�سباب التي ل ميكن فيها توقيع العقوبة على املتهم كحالة ما اإذا 

كانت الواقعة ل تخ�سع لن�س جترمي اأو كان ي�سري عليها �سبب اإباحة اأو تربير 

اأو كان املتهم م�ستفيدًا من مانع م�سوؤولية اأو مانع عقاب, ومثل الأ�سباب التي وردت 

يف قانون الإجراءات اجلزائية فت�سمل حالت انتفاء اأحد �سروط قبول الدعوى 

قانون  من   )15( املادة  يف  وردت  والتي  الُعمومية  الدعوى  انق�ساء  حالت  وهي 
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الإجراءات اجلزائية. 

فهو -- هامة  قانونية  اآثار  عليه  ترتتب  العام  الدعاء  من  ادر  ال�سَّ احلفظ  وقرار   

اأ�سبه باحلكم يظهر فيه �ساحب حق ويقابله متهم ُحفظت ل�ساحله الق�سية لأي 

�سبب كان مبا ُيك�سبه حقًا يف اأن ل تعود �سلطة التحقيق اإىل الدعوى. علة ذلك. 

عوى عن ذات الواقعة التي �سدر الأمر فيها  فال يجوز مع بقائه قائمًا اإقامة الدَّ

ولو حتت و�سف جديد. علة ذلك.

الوقائــع 

قرارًا  اأ�سدر  العام  الدعاء  اأن  يف  الدعوى  ملف  من   ُ يبنينْ ح�سبما  الوقائع  ُل  تتح�سَّ

بحفظ الدعوى الُعمومية نهائيًا يف الق�سية املقيَّدة برقم )2012/522( لدى مركز 

لكون  باخلو�س  العام  الدعاء  اإدارة  لدى   )2012/1591( ورقم  اخلو�س  �سرطة 

اأمام حمكمة  اأن والد املجني عليه تظلَّم من القرار  احلادثة وقعت ق�ساًء وقدرًا اإل 

يف  )2013/3/26م(  بتاريخ  ق�ست  التي  اجلزائية(  )الدائرة  بال�سيب  ال�ستئناف 

غرفة امل�سورة بقبول التظلُّم �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد القرار املتظلَّم منه يف 

ال�سبهة اجلنائية يف وفاة املجني عليه وا�ستكمال التحقيق ب�ساأن واقعة اإهانة امليت.

املتهَمنينْ  اإحالة  ر  تقرَّ العام  الدعاء  لدن  من  التحقيق  اإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 

الق�سية  يف  اجلزائية(  )الدائرة  بال�سيب  البتدائية  املحكمة  اإىل  )الطاعنني( 

 )2014/29( ورقم  اخلو�س  �سرطة  مركز  لدى  )2266/ق/2013م(  برقم  املقيَّدة 

لدى اإدارة الدعاء العام لأنهما بتاريخ �سابق على )2012/7/7م( بدائرة اخت�سا�س 

مركز �سرطة اخلو�س انتهكا ُحرمة امليت ............ حيث اأقدما على رمي ُجثمانه يف 

مكان ناٍء وُمتواٍر عن الأنظار وطالب الدعاء العام مبعاقبتهما بُجنحة انتهاك ُحرمة 

ميت املوؤثمة باملادة )2/210( من قانون اجلزاء وبتاريخ )2014/10/27م( حكمت 

املحكمة ح�سوريًا بعدم اخت�سا�سها بنظر الدعوى واإعادة الأوراق اإىل الدعاء العام 

ة. رة لإحالتها اإىل حمكمة اجلنايات املخت�سَّ لتخاذ الإجراءات القانونية املقرَّ

بال�سيب  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  )الطاعنني(  املتهَمنينْ  باإحالة  العام  الدعاء  فقام 

اخت�سا�س  بدائرة  )2012/7/7م(  على  �سابق  بتاريخ  لأنهما  اجلنايات(  )حمكمة 

با يف موت املجني عليه ........... بغري ق�سد القتل وذلك  مركز �سرطة اخلو�س ت�سبَّ

باأن امتنعا عن اإ�سعافه باإدخاله امل�ست�سفى رغم و�سولهما اإىل باب امل�ست�سفى واإنزاله يف 

مكان بعيد عن الأنظار مبنطقة ......... بالقرب من خمازن ..... وكان الهالك حينها 
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العام  الثابت بالأوراق وطالب الدعاء  اإىل هالكه وفق  ى  اأدَّ ل يزال يتنف�س وهو ما 

املوؤثمة باملادة )238(  اإن�سان بغري ق�سد القتل  ب يف موت  الت�سبُّ مبعاقبتهما بجناية 

من قانون اجلزاء وبتاريخ )2016/2/29م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهَمنينْ 

قانون اجلزاء وق�ست مبعاقبتهما  من  باملادة )238(  املوؤثمة  باجلناية  )الطاعنني( 

بال�سجن ملدة خم�س �سنوات واألزمتهما امل�ساريف اجلنائية.

مل يرت�س املحكوم عليهما )الطاعنان( بهذا الق�ساء فطعنا فيه بالنق�س اأمام املحكمة 

العليا بالطعنني املاثلني اللذين مت التقرير بهما على النحو التايل: بالن�سبة للطعن 

رقم )2016/299( بتاريخ )2016/3/20م( وبالن�سبة للطعن رقم )2016/351( 

بتاريخ )2016/4/5م( باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخني اأودعت 

يف كل طعن �سحيفة باأ�سبابه موقعة من حماٍم مقبول اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل 

اإعالن  ومت  ذلك  له  تتيح  التي  له  موكِّ عن  وكالته  �سند  منهما  كل  وقدم  الطاعن  عن 

املطعون �سده بال�سحيفتني فاآثر عدم الرد

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

رت املحكمة �سمهما لي�سدر فيهما حكم واحد. وحيث اإن الطعنني مرتبطان فلذلك قرَّ

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

ر قانونًا فهما مقبولن �سكاًل. حيث اإن الطعنني ا�ستوفيا �سكلهما املقرَّ

م من الطاعن/ ..........: اأوًل: يف الطعن رقم )2016/299م( املقدَّ

وحيث ينعى الطاعن )املحكوم عليه الأول( على احلكم املطعون فيه خُمالفة القانون 

والق�سور يف الت�سبيب واإهمال مبداأ �سفوية املحاكمة والف�ساد يف ال�ستدلل وخُمالفة 

ب يف موت اإن�سان بغري ق�سد  الثابت بالأوراق وذلك حينما ق�سى باإدانته بجناية الت�سبُّ

القتل ذلك اأن الدعاء العام قد �سبق له اأن اأ�سدر قرارًا نهائيًا بحفظ الدعوى حاز 

قوة الأمر املق�سي به فيكون بذلك قد ف�سل يف مو�سوع النزاع نهائيًا لعدم وجود �سبهة 

ادر من  جنائية كما اأن املحكمة مل تبنيِّ يف حكمها �سبب عدولها عن قرار احلفظ ال�سَّ

الدعاء العام فيما اإذا كانت هناك اأدلة جديدة خالفًا ملا كان مطروحًا بالتحقيقات 
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دور  فيه  املطعون  املحكمة مل تبنيِّ يف حكمها  اأن  قبل �سدور قرار احلفظ ف�ساًل عن 

املتهم الأول حتديدًا يف ارتكاب اجلرمية كما اأنها اأهملت مبداأ �سفوية املرافعة ذلك 

اأنها مل ت�سع تقرير الطب ال�سرعي على ب�ساط البحث واملناق�سة ومل تقم با�ستدعاء 

الطبيب الذي قام بت�سريح اجلثة ملناق�سته حول وقت وفاة الهالك كما اأنها مل تبنيِّ 

يف حكمها موؤدى كل دليل من الأدلة التي ا�ستندت اإليها يف اإدانته بالرغم من اإنكاره 

الثاين لمتناعهما عن  واملتهم  اأدانه  اأنه  فيه  املطعون  الطاعن على احلكم  ينعى  كما 

اإ�سعاف املجني عليه بالرغم من عدم وجود ما يقطع باأن املجني عليه كان حيًا حينئذ 

خ�سو�سًا مع خلو التقرير الطبي من بيان وقت الوفاة ف�ساًل عن اأنه ل ميكن التعويل يف 

ذلك على اأقوال املتهم الثاين لأنه لي�س ذا خربة يف هذا ال�ساأن كما اأن املحكمة اأخطاأت 

عندما ا�ستندت يف اإدانته اإىل اعرتافه بالرغم من عدم وجود �سند لهذا العرتاف يف 

حما�سر اجلل�سات بل جاء خُمالفًا ملا ورد فيها من اإنكاره معرفته بحالة املجني عليه 

حيًا كان اأو ميتًا اأثناء الواقعة, كل ذلك يعيب احلكم مبا ي�ستوجب نق�سه.

م من الطاعن/ .................: ثانيًا: يف الطعن رقم )2016/351م( املقدَّ

وحيث ينعى الطاعن )املحكوم عليه الثاين( على احلكم املطعون فيه خُمالفة القانون 

ال�ستدلل  يف  والف�ساد  والبيان  الت�سبيب  يف  والق�سور  وتاأويله  تطبيقه  يف  واخلطاأ 

ب يف موت اإن�سان بغري ق�سد القتل  والتناق�س وذلك حينما ق�سى باإدانته بجناية الت�سبُّ

رغم اأن الدعاء العام قد �سبق له اأن اأ�سدر قرارًا نهائيًا بحفظ الدعوى حاز قوة الأمر 

املق�سي به فيكون بذلك قد ف�سل يف مو�سوع النزاع نهائيًا لعدم وجود �سبهة جنائية 

ول يجوز قانونًا اأن ُيحال الطاعن يف جناية بعد كل هذه املدة وبقرار اإحالة جديد 

اإذ كان على الدعاء العام اإحالة املو�سوع يف قرار واحد اإىل املحكمة لتنظره جُمماًل 

املن�سوبة  الواقعة  اأن  املادة )131( من قانون الإجراءات اجلزائية كما  طبقًا لن�س 

اإىل الطاعن غري ثابتة يف حقه اإذ اإن التقرير الطبي اأثبت اأن �سبب وفاة املجني عليه 

هو تعاطيه املخدرات ولي�س المتناع عن اإ�سعافه وعزز ذلك باأقوال ال�ساهد ......... 

بالتجهيل  احلكم  على  الطاعن  ينعى  كما  التهام  عن  الطاعن  م�سوؤولية  تنفي  التي 

اإذ اإنه جاء خاليًا من التف�سيل يف بيان اجلرمية ومدى ات�ساله بها وما ا�ستملته من 

�س للدفوع  وقائع واأدلة واأركان تقوم عليها ف�ساًل عن اأن احلكم املطعون فيه مل يتعرَّ

اجلوهرية املثارة من قبله والتي متثلت يف �سغر �سنه اإذ اإنه مل ُيكمل التا�سعة ع�سرة 

من عمره ويف اإنكاره للتهمة وانتهاًء مبا جاءت به نتيجة التقرير الطبي كما اأن ن�سَّ 

املادة املحال بها يف اجُلرم حمل الدعوى يتطلَّب وجود �سلوك اإيجابي لقيام اجلرمية 

لوك ال�سلبي ل يدخل �سمن ن�س املادة املحال بها وبالتايل يكون احلكم قد اأخطاأ  فال�سُّ
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يف تطبيق القانون عندما عاقبه على واقعة ل تتوافر فيها �سروط وعنا�سر التجرمي 

لعدم توافر ُركني اجلرمية املادي واملعنوي يف الدعوى املاثلة, كل ذلك يعيب احلكم 

مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن ما ينعاه الطاعنان على احلكم املطعون فيه من البطالن فهو �سديد يف جممله 

ر يف ق�ساء املحكمة العليا من اأن قرار حفظ الدعوى الُعمومية هو الوجه  ملا هو مقرَّ

ة وهو اأمر �سادر من �سلطة  املقابل لقرار الدعاء العام بالإحالة اإىل املحكمة املخت�سَّ

قد  التحقيق  كان  �سواًء  اجلزائية  الدعوى  يف  ال�سري  عدم  مبقت�ساه  تقدر  التحقيق 

اأجري مبعرفتها اأو مبعرفة ال�سبطية الق�سائية عند النتهاء من التحقيق البتدائي 

�سبيل  على  وردت  الأ�سباب  وهذه  ذلك  دون  حتول  التي  الأ�سباب  من  �سبب  لتوافر 

ت املادة )121( من قانون الإجراءات اجلزائية على اأنه: » ... لالدعاء  احل�سر اإذ ن�سَّ

العام بعد انتهاء التحقيق البتدائي اأن ُي�سدر قرارًا بحفظ التحقيق موؤقتًا اأو نهائيًا 

وياأمر بالإفراج عن املتهم ما مل يكن م�سجونًا ل�سبب اآخر ويكون قرار احلفظ موؤقتًا 

اإذا كان املتهم جمهوًل اأو كانت الأدلة غري كافية ونهائيًا متى كانت الوقائع املن�سوبة 

ت املادة )125( من  اأو ل يعاقب عليها القانون ...« كما ن�سَّ اإىل املتهم غري �سحيحة 

نهائيًا  التحقيق  بحفظ  قرارًا  ُي�سدر  اأن  العام  للمدعي   ...« اأنه:  على  القانون  ذات 

رغم وجود جرمية وكفاية اأدلتها اإذا وجد يف عدم اأهمية اجلرمية اأو يف ظروفها ما 

ٍع باحلق املدين ... » اأي اأن اأ�سباب احلفظ نوعان: اأ�سباب  يربر ذلك ما مل يوجد مدَّ

مو�سوعية واقعية يدخل يف نطاقها عدم معرفة الفاعل وعدم كفاية الدليل وعدم 

اإىل  بالعودة  املو�سوعية  طبيعته  ت�سمح  حفظ  وهو  الأهمية  وعدم  الوقائع  �سحة 

اأ�ساًل وهو  ي�سدر  اأدلة جديدة لأن هذا احلفظ  ما ظهرت  متى  البتدائي  التحقيق 

حامل يف طياته احتمال العودة اإىل التحقيق يف العنا�سر اجلديدة ا�ستكماًل للدعوى 

الُعمومية وذلك فيما عدا احلفظ لعدم الأهمية واحلفظ لعدم �سحة الوقائع فاإنهما 

ع وهي الوقائع التي ل يعاقب  يحفظان الدعوى نهائيًا واأ�سباب قانونية اأوردها امل�سرِّ

املتهم  العقوبة على  توقيع  فيها  ل ميكن  التي  الأ�سباب  وت�سمل جميع  القانون  عليها 

بع�سها وردت يف قانون اجلزاء كحالة ما اإذا كانت الواقعة ل تخ�سع لن�س جترمي اأو 

كان ي�سري عليها �سبب اإباحة اأو تربير اأو كان املتهم م�ستفيدًا من مانع م�سوؤولية اأو مانع 

عقاب اأما الأ�سباب التي وردت يف قانون الإجراءات اجلزائية فت�سمل حالت انتفاء 

والتي وردت يف  الُعمومية  الدعوى  انق�ساء  الدعوى وهي حالت  اأحد �سروط قبول 

املادة )15( من قانون الإجراءات اجلزائية كما اأنه ُي�سرتط يف قرار احلفظ اأن يكون 

�سريحًا باألفاظه يف اأن من اأ�سدره مل يجد يف اأوراق الدعوى وجهًا لل�سري فيها وذلك 
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ا�ستخل�س منه املحقق  اإل بعد حتقيق جدي  األ ي�سدر  �سمانًا جلديته وحر�سًا على 

التظلُّم منه  القرار يقبل  اأن  املتهم ف�ساًل عن  اأ�سبابًا حتول يف تقديره دون حماكمة 

ومن ثم كان ت�سبيبه الو�سيلة اإىل مناق�سته وحتديد قيمته من حيث قبول التظلُّم اأو 

ت عليه املادة )123( من قانون الإجراءات اجلزائية. رف�سه وهذا ما ن�سَّ

واأن  �سبق  باخلو�س  العام  الدعاء  اأن  الدعوى  اأوراق  من   ُ البنيِّ وكان  ذلك  كان  ملا 

ال�سهود  ب�سماع  ..................وذلك  الهالك  وفاة  �ساأن  يف  التحقيق  اأعمال  توىل 

اأو�سح  والذي  الوفاة  �سبب  يف  ال�سرعي  الطبيب  راأي  وبطلب  املتهَمنينْ  مع  وبالتحقيق 

حيوية  اإ�سابية  اآثار  وجود  وانتفاء  خُمدرة  ملواد  الهالك  تعاطي  عن  ناجمة  باأنها 

حديثة وتاأ�سي�سًا على ذلك واإعماًل للمادة )121( من قانون الإجراءات اجلزائية 

اأ�سدر قرارًا بحفظ اأوراق الدعوى نهائيًا لكونها وقعت ق�ساًء وقدرًا وهو القرار الذي 

كان حملَّ تظلُّم من والد الهالك اأمام الدائرة اجلزائية مبحكمة ال�ستئناف بال�سيب 

رت املحكمة  والتي رف�ست ذلك التظلُّم بتاريخ )2013/3/26م( وذلك بقولها: »... قرَّ

يف غرفة امل�سورة قبول التظلُّم �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد القرار املتظلَّم منه يف 

ال�سبهة اجلنائية يف وفاة املجني عليه وا�ستكمال التحقيق ب�ساأن واقعة اإهانة امليت ...«.

للمتهَمنينْ  ن�سب  العام  الدعاء  اأن  فيه  املطعون  احلكم  من   ُ البنيِّ وكان  ذلك  كان  ملا 

ب يف موت اإن�سان بغري ق�سد القتل املوؤثمة بن�س املادة )238(  اقرتافهما جرمية الت�سبُّ

من قانون اجلزاء وارتاأت حمكمة احلكم املطعون فيه ويف حدود اجتهادها ثبوت ذلك 

نه منطوق حكمها اإل اأن البنيِّ من اأوراق امللف  التهام يف حقهما فاأدانتهما وفق ما ت�سمَّ

اأن مو�سوع الدعوى يتعلَّق يف حقيقته بنف�س الواقعة التي �سبق لالدعاء العام اأن حقق 

فيها ب�سماع ال�سهود وبالتحقيق مع املتهَمنينْ وبانتداب الطبيب ال�سرعي لتحديد اأ�سباب 

وفاة الهالك وانتهى بعد ذلك اأي الدعاء العام اإىل اتخاذ قرار بحفظ امللف لثبوت 

وفاة الهالك نتيجة تعاطيه املخدرات وهو القرار الذي اأحرز قوة الأمر املق�سي به 

اأورد ذلك  ــ وقد  اإليه  ــ ح�سبما �سلفت الإ�سارة  اأن ُرف�س التظلُّم املرفوع يف �ساأنه  بعد 

القرار يف م�ستهل �سفحته الثانية قوله: »... ثبت بالتقرير الوارد من اإدارة مكافحة 

اجلرمية اأنه من خالل البحث والتحري لي�ست هناك �سبهة جنائية وباأخذ اإفادة كل 

من .................. و.................. )الطاعنني( اأفادا اأن �سبب عدم اإ�سعاف 

الهالك جاء نتيجة خوفهما من امل�ساءلة القانونية ...« مبا يعني اأن الدعاء العام كان 

ُيحيط علمًا من خالل التحقيقات وتقرير البحث والتحري اأن املتهَمنينْ )الطاعنني( 

مل ُي�سعفا الهالك وبالرغم من ذلك حفظ التحقيقات نهائيًا وهو الأمر الذي حققت 

التظلُّم من  بال�سيب مبنا�سبة نظر طلب  ال�ستئناف  الدائرة اجلزائية مبحكمة  فيه 
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ذلك القرار وانتهت فيه اإىل تاأييد قرار احلفظ.

ملا كان ذلك وكان احلكم النهائيُّ ُيعدُّ �سببًا من اأ�سباب انق�ساء الدعوى الُعمومية ح�سبما 

ت على ذلك املادة )15( من قانون الإجراءات اجلزائية كما اأن املادة )279( من  ن�سَّ

ت على اأنه »... اإذا �سدر حكم يف مو�سوع الدعوى الُعمومية فال يجوز  ذات القانون ن�سَّ

رة يف القانون ول يجوز الرجوع  اإعادة نظرها اإل بالطعن يف هذا احلكم بالطرق املقرَّ

اإىل الدعوى الُعمومية بعد احلكم فيها نهائيًا بناًء على ظهور اأدلة جديدة اأو ظروف 

اأن  الن�سني  هذين  ومفاد   »... للتهمة  القانوين  الو�سف  تغيري  على  بناًء  اأو  جديدة 

اأن يكون  فيها يجب  النظر  اإعادة  الُعمومية ومينع  الدعوى  به  الذي تنق�سي  احلكم 

يحوز  وعندئذ  الطعن  اأوجه  من  وجه  باأي  فيه  للطعن  قاباًل  يكون  األ  مبعنى  نهائيًا 

حجية الأمر املق�سي به.

ادر من الدعاء  ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن قرار احلفظ ال�سَّ ملا كان ذلك وكان املقرَّ

حق  �ساحب  فيه  يظهر  باحلكم  اأ�سبه  فهو  هامة  قانونية  اآثار  عليه  ترتتب  العام 

ويقابله متهم ُحفظت ل�ساحله الق�سية لأي �سبب كان مبا ُيك�سبه حقًا يف اأن ل تعود 

عوى  �سلطة التحقيق اإىل الدعوى ملا لذلك الأمر من احلجية التي متنع العودة اإىل الدَّ

ذات  عن  عوى  الدَّ اإقامة  قائمًا  بقائه  مع  يجوز  فال  ُيلغ  مل  قائمًا  دام  ما  اجلنائية 

الواقعة التي �سدر الأمر فيها ولو حتت و�سف جديد لأن له يف نطاق حجيته املوؤقتة 

ما لالأحكام من قوة الأمر املق�سي به وتاأ�سي�سًا على ذلك ما كان للمحكمة البتدائية 

عوى الُعمومية يف ُجنحة انتهاك ُحرمة  بال�سيب )الدائرة اجلزائية( اأن تنظر يف الدَّ

حجية  اإليه  امل�سار  احلفظ  قرار  لإحراز  )2266/ق/2013(  رقم  الق�سية  يف  ميت 

اخت�سا�سها  بعدم  تق�سي  اأن  ل  �ساأنه  يف  املرفوع  التظلُّم  رف�س  بعد  به  املق�سي  الأمر 

بنظر تلك اجُلنحة واإعادة الأوراق اإىل الدعاء العام لإجراء ما يراه وهو اأمر كان 

على حمكمة احلكم املطعون فيه الوقوف عنده وترتيب الآثار القانونية عليه طاملا اأن 

ب يف موت املجني عليه كان يف حقيقته توا�ساًل لنظر نف�س  تعهُّدها بنظر تهمة الت�سبُّ

الوقائع التي �سملها قرار حفظ اأحرز حجية الأمر املق�سي به ولكن حتت و�سف اآخر.

عوى قد انق�ست يف �سقها اجلزائي بالن�سبة  ُ من الأوراق اأن الدَّ ملا كان ذلك وكان البنيِّ

للمتهَمنينْ )الطاعنني( مبوجب قرار احلفظ امل�سار اإليه املحرز حجية الأمر املق�سي به 

بعد اأن ُرف�س التظلُّم املرفوع يف �ساأنه من لدن الدائرة اجلزائية مبحكمة ال�ستئناف 

على  بناًء  ال�سق  ذلك  يف  اإليها  الرجوع  يجوز  ول  )2013/3/26م(  بتاريخ  بال�سيب 

للتهمة  القانوين  الو�سف  تغيري  على  بناًء  اأو  جديدة  ظروف  اأو  جديدة  اأدلة  ظهور 
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ُ كذلك ومن تلك  ودون اأن يوؤثر ذلك على الدعوى املدنية اإن كان لها وجه وكان البنيِّ

ب يف موت املجني عليه................. التي نظرتها  الت�سبُّ اأن تهمة  الأوراق ذاتها 

حمكمة احلكم املطعون فيه ل تعدو يف حقيقتها اأن تكون و�سفًا جديدًا لوقائع �سبق 

حفظها فجاء بذلك ق�ساوؤها خُمالفًا للقانون. 

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن من احلالت التي ُينق�س فيها احلكم  ملا كان ذلك وكان املقرَّ

بدون اإعادة هي احلالة التي يكون فيها احلكم املطعون فيه جاء خُمالفًا للقانون ومل 

يبق ملحكمة املو�سوع �سيء تبت فيه فتقوم املحكمة العليا بنق�س احلكم املطعون فيه 

ح  ت�سحِّ واإمنا  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  عوى  الدَّ حتيل  ل  ولكنها  للقانون  ملخالفته 

احلكم وحتكم مبقت�سى القانون.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعنني رقمي )299 , 351 / 2016( �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س 

احلكم املطعون فيه والق�ساء من جديد بانق�ساء الدعوى الُعمومية يف حق الطاعنني 

ل�سدور حكم نهائي فيها.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 15/نوفمرب/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,   �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 22(

 الطعن رقم 2016/537م

دفع » الختالف يف وزن املخدر«. ت�سبيب » ق�سور مبطل«. حق الدفاع« الإخالل به«.--

الدفع بالفرق يف وزن املخدر بني ما ورد يف املح�سر املحرر من قبل ماأمور ال�سبط --

الق�سائي وبني ما ورد يف تقرير اخلربة الفنية دفع قد يتغري به وجه الدعوى. 

يلزم عنده على املحكمة اأن ترد عليه برد مقبول و�سائغ. رد املحكمة باأن تقرير 

اخلربة الفنية تقرير من خمت�س وهو الذي يوؤخذ به ل يكفي. موؤدى ذلك اإخالل 

بحق الدفاع وق�سور مبطل يف الت�سبيب . علة ذلك.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال الطاعن )املتهم الأول( واآخرين اإىل حمكمة ال�ستئناف ب�سحار 

الإدارة  اخت�سا�س  بدائرة  )2015/8/17م(  بتاريخ  لأنهم  اجلنايات(؛  )حمكمة 

العامة ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ب�سمال الباطنة: 

 بالن�سبة للمتهم الأول )الطاعن(:

بها . 1 املرخ�س  الأحوال  الهريوين بق�سد الجتار يف غري  نوع  باع مواد خُمدرة من 

قانونًا وذلك باأن باع للم�سدر ال�سري ورقة ملفوفة من خُمدر الهريوين بلغ وزنها 

)0.0052( مليجرام مببلغ قدره     )40 ر.ع( اأربعون رياًل ليتم �سبطه بعد برهة 

ي�سرية ويف حوزته املبلغ الذي �سلَّمه له امل�سدر ال�سري مقابل �سراء املخدر منه, 

وفق الثابت بالتحقيقات و�سهادة ال�ساهد والتقرير الفني وحم�سر ال�سبط. 

حاز مادة خُمدرة من نوع الهريوين بق�سد الجتار يف غري الأحوال املرخ�س بها . 2

خُمدر  على  حتتوي  كوداك  علبة  د�سدا�سته  جيب  يف  بطت  �سُ باأن  وذلك  قانونًا 
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بالتحقيقات  الثابت  ال�سبط )0.0165( مليجرام, وفق  بلغ وزنها عند  الهريوين 

و�سهادة ال�ساهد والتقرير الفني وحم�سر ال�سبط.

اأقدم على ت�سهيل تعاطي مواد خُمدرة للمتعاطني بدون مقابل يف غري الأحوال . 3

املرخ�س بها قانونًا وذلك باأن �سهَّل تناول املتهَمنينْ الثاين والثالث للمخدرات بدون 

مقابل ليقوما بتعاطيها, وفق الثابت بالتحقيقات.

اأنواع . 4 من  خُمدرة  مواد  تعاطى  اإذ  النوع  حيث  من  مماثل  غري  تكرارًا  مكررًا  ُعدَّ 

باأن  وذلك  قانونًا  بها  املرخ�س  الأحوال  والكودايني يف غري  والهريوين  احل�سي�س 

ثبت بفح�س عينة بوله لدى املخترب اجلنائي احتواوؤها على املواد املخدرة, وفق 

الثابت بالأوراق والتقرير الفني.

و   )4/44( املادة  بدللة   )45( و   )1/44( باملواد  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

)64( بدللة املادة )2( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية. 

)الطاعن(  الأول  املتهم  باإدانة  املحكمة ح�سوريًا  وبتاريخ )2016/2/11م( حكمت 

تعاطي  وُجنحة  الجتار  بق�سد  احليازة  وجناية  املخدرة  املواد  يف  الجتار  بجناية 

مواد خُمدرة وق�ست مبعاقبته عن الأوىل بال�سجن ملدة خم�س �سنوات وغرامة قدرها 

)1500 ر.ع( األف وخم�سمائة ريال وعن الثانية بال�سجن ملدة خم�س �سنوات وغرامة 

قدرها )1500 ر.ع( األف وخم�سمائة ريال وعن الثالثة بال�سجن ملدة �سنة وغرامة 

تعاطي  ت�سهيل  تهمة  من  براءته  واإعالن  رياًل  وخم�سون  مائتان  ر.ع(   250( قدرها 

ادرة يف حقه وتنفذ الأ�سد واإحالة  املخدرات بدون مقابل على اأن تدغم العقوبات ال�سَّ

الخت�سا�س  لعدم  ة  املخت�سَّ اجُلنح  حمكمة  اإىل  والرابع  والثالث  الثاين  املتهمني 

وم�سادرة امل�سبوطات لإتالفها. 

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/3/14م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

ذلك ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فرد عليها مبذكرة التم�س فيها رف�س الطعن. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات.
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املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

القانون  خُمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  عليه(  )املحكوم  الطاعن  ينعى  وحيث 

اأدانه  حينما  الدفاع  بحق  والإخالل  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور 

بجنايتي الجتار يف املواد املخدرة وحيازتها بق�سد الجتار املوؤثمتني باملادة )1/44( 

من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية وُجنحة تعاطي مواد خُمدرة املوؤثمة 

ل يف اإدانته على  باملادة )64( بدللة املادة )2( من ذات القانون ذلك اأن احلكم عوَّ

وتقرير   ........ ال�سرطي  و�سهادة  التحري  وحم�سر  ال�ستدللت  جمع  حما�سر 

املخترب اجلنائي دون اأن يتم طرح تلك الأدلة بجل�سة املحاكمة ومواجهته بها ودون 

من   )215( و   )186( للمادتني  باملخالفة  الدعوى  يف  حتقيق  اأي  املحكمة  جتري  اأن 

اها  وموؤدَّ الأدلة  تلك  م�سمون  احلكم  ُيبنيِّ  مل  كما  اجلزائية  الإجراءات  قانون 

باملخالفة للمادة )220( من ذات القانون كما اأن حم�سر التحري ل ي�سلح كدليل اإدانة 

د راأي ل�ساحبه كما اأنه كان من الواجب على املحكمة �سماع  اإذ ل يعدو اأن يكون جمرَّ

�سهادة امل�سدر ال�سري كما اأن احلكم رد برد غري �سائغ على دفوعه ب�ساأن بطالن القب�س 

والتفتي�س وما تالهما من اإجراءات لبنائهما على حتريات غري جدية وبطالن الدليل 

امل�ستمد من املخترب اجلنائي لختالف وزن املخدر امل�سبوط عما مت فح�سه يف املخترب 

ة كما اأنه طلب من املحكمة  كما دفع ببطالن ا�ستجوابه لإجرائه من �سلطة غري خُمت�سَّ

�سهادته ويف اجلل�سة  ل�سماع  الدعوى  واأجلت   ............ النفي  �ساهد  �سهادة  �سماع 

اأن تبنيِّ �سبب ذلك, كل ذلك  دة التفتت املحكمة عن �سماع �سهادة ال�ساهد دون  املحدَّ

يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه ب�ساأن الإخالل بحق الدفاع لكونه 

القب�س  اإذن  بطالن  مفاده  جوهري  بدفع  فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  اأمام  م  تقدَّ

من  امل�ستمد  الدليل  بطالن  وكذلك  جدية  غري  حتريات  على  لنبنائه  والتفتي�س 

ن مبح�سر وزن تلك املادة امل�سبوطة  املخترب اجلنائي لختالف الأوزان بني ما هو ُم�سمَّ

من طرف اأفراد �سرطة مكافحة املخدرات وبني ما جاء بتقرير املخترب اجلنائي فهو 

�سديد يف جممله ذلك اأن البنيِّ من احلكم املطعون فيه اأنه ولئن ردَّ على الدفع الأول 

ه جاء غري �سائغ فقد اأورد احلكم قوله: »... وحيث اإن حمامي املتهم الأول  اإل اأن ردَّ
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والقب�س  التفتي�س  اإذن  ببطالن  الدفع  باأن  عليها  نرد  بدفوع  م  تقدَّ قد  )الطاعن( 

وانبنائهما على حتريات غري جدية جند اأن املتهم الأول دلَّت التحريات على اأنه ن�سط 

�س وقد �سهد ال�سهود باأن ذلك  عه و�سبطه يف حالة تلبُّ يف بيع املواد املخدرة ومت تتبُّ

كان م�ساًء ومن واقعة الدعوى فاإن اإمتام عملية البيع وال�سراء ومطاردة املتهمني وما 

امل�سروعية  باأنه كان م�ساًء يكفي وُي�سفي  الوقت  اأحداث يجعل حتديد  تال ذلك من 

يف  والواقعة  التحريات  على  بناًء  ا�ستخرج  والذي  والتفتي�س  بال�سبط  الأمر  على 

�س ...« وهو تعليل جاء يف عبارات عامة مل تبنيِّ  مواجهة املتهم الأول هي حالة تلبُّ

ن  املحكمة من خالله عنا�سر التحريات التي وثقت بها واقتنعت بجديتها حتى تتمكَّ

اإليها و�سحة منطقها ما دامت  املحكمة العليا من مراقبة �سالمة النتائج التي انتهت 

التحريات بذاتها حمل نعي بالق�سور وانعدام اجلدية ف�ساًل عن اأن ما انتهت اإليه من 

�س يف ظل وجود حتريات �سابقة وقيام ماأمور ال�سبط با�ست�سدار اأمر  وجود حالة تلبُّ

ال�سبط والتفتي�س فيه من التناق�س ما ُيبطله.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأنه متى كان الفرق بني وزن املخدر  ملا كان ذلك وكان من املقرَّ

عند �سبطه ووزنه عند حتليله فرقًا ملحوظًا فاإن ما يدفع به الطاعن من دللة هذا 

الفرق البنيِّ على ال�سك يف التهمة اإمنا هو دفاع ي�سهد له الواقع وهو ما يوجب على 

ُ من  البنيِّ اأو ترد عليه مبا ينفيه وكان  اإىل غاية الأمر فيه  املحكمة حتقيقه بلوغًا 

تاريخ  يف  �سبطها  املن�سوب  املخدرة  املادة  وزن  يف  نًا  بيِّ فرقًا  هناك  اأن  الدعوى  اأوراق 

ر من طرف ماأمور  الواقعة لدى املتهم الأول )الطاعن( بني ما جاء مبح�سر الوزن املحرَّ

اجلنائي  املخترب  تقرير  اأورده  ما  وبني  )2015/8/28م(  بتاريخ  الق�سائي  ال�سبط 

ت حمكمة احلكم املطعون فيه على هذا الدفع املثار  بتاريخ )2015/9/6م( وقد ردَّ

ة وجاءت  نة فنية خريِّ من طرف الطاعن بقولها: »... ونتيجة املخترب اجلنائي هي بيِّ

وا�سحة ل لب�س فيها والأوزان التي يقوم بها املخترب اجلنائي هي املاأخوذ بها باعتبارها 

نات من قبل  ة فنيًا بذلك ...«  وهو تعليل غري �سائغ ذلك اأن وزن العيِّ اجلهة املخت�سَّ

ماأمور ال�سبط الق�سائي هو عمل اإجرائي وجوبي وي�سبح ورقة من اأوراق الدعوى ل 

يجوز اإغفالها. 

ـ تعدُّ يف �سورة الدعوى املطروحة  مـ  ـ على نحو ما تقدَّ ملا كان ذلك وكانت دفوع الطاعنـ 

دفوعًا هامة وجوهرية يف واقعة الدعوى لتعلقها مبو�سوعها وبتحقيق الدليل فيها 

تق�سطها  مل  فاإذا  الدعوى  يف  الراأي  وجه  بها  يتغريَّ  اأن  �سحتها  ثبتت  لو  �ساأنها  ومن 

املحكمة حقها من التمحي�س والتدقيق ومل متعن يف حتقيقها بلوغًا اإىل غاية الأمر 

اأو ترد عليها برد �سائغ وموافق للعقل واملنطق والقانون مبا يدفعها اإن هي رات  فيها 
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راحها فاإن حكمها يكون م�سوبًا بالبطالن. اطِّ

تقم  ومل  النظر  هذا  خالفت  قد  فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  وكانت  ذلك  كان  ملا 

بالتحقيق والتمحي�س يف دفاع الطاعن اجلوهري فلذلك كان حكمها معيبًا بالق�سور 

اإىل  الدعوى  واإعادة  نق�سه  يوجب  مبا  الدفاع  بحق  والإخالل  الت�سبيب  يف  املبطل 

للبحث يف  بهيئة مغايرة دون حاجة  فيها من جديد  لتف�سل  اأ�سدرته  التي  املحكمة 

باقي اأوجه الطعن.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 22/نوفمرب/2016م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

جمــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان  الرحـــبـي, 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)23 (

الطعن رقم 2016/405م

جرمية » حيازة خمدر. ماهيتها . مناط امل�سوؤولية فيها«.--

بها -- املرخ�س  الأحوال  غري  يف  املخدرة  املادة  حيازة  جرمية  يف  امل�سوؤولية  مناط 

بالوا�سطة وب�سط  اأو  ات�ساًل مبا�سرًا  قانونًا هو ثبوت ات�سال اجلاين باملخدرات 

اأو  مادية  حيازة  املخدر  بحيازة  اإما  واإرادة,  علم  عن  �سورة  باأي  عليها  �سلطانه 

املادية  احليازة  تتحقق  مل  ولو  والخت�سا�س  امللك  �سبيل  على  عليه  اليد  بو�سع 

ث  مع علم احلائز باأن ما يحوزه هو من املواد املخدرة.  املحكمة غري مكلفة بالتحدُّ

ا�ستقالًل عن هذا الركن اإذا كان ما اأوردته يف حكمها كافيًا يف التدليل على علم 

املتهم باأن ما يحوزه اأو ُيحرزه هو من املواد املخدرة.

الوقائــع

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال الطاعنني )املتهَمنينْ الأول والثاين( واآخر اإىل حمكمة ال�ستئناف 

اخت�سا�س  بدائرة  )2013/8/28م(  بتاريخ  لأنهم  اجلنايات(؛  )حمكمة  بال�سيب 

الإدارة العامة ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية: 

اأوًل: بالن�سبة للمتهمني جميعًا:

نوعي  من  خُمدرة  مواد  قانونًا  بها  املرخ�س  الأحوال  غري  ويف  الجتار  بق�سد  حازوا 

املجموعة الأوىل من ملحق  املدرجني يف اجلدول رقم )1( من  وامليثورفان  الهريوين 

ح تف�سياًل بالتحقيقات. قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية, وفق الثابت واملو�سَّ

ثانيًا: بالن�سبة للمتهَمنينْ الأول والثاين )الطاعنني(: 

عمال لدى غري �ساحب العمل املرخ�س له با�ستقدامهما ح�سب اعرتافهما.
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ثالثًا: بالن�سبة للمتهم الثالث:

ال�سفر, . 1 وثائق  حمل  ودون  قانونًا  دة  املحدَّ املنافذ  غري  ومن  خل�سة  البالد  دخل 

ح�سبما ك�سف عنه التحقيق تف�سياًل.

ة ح�سب اعرتافه.. 2 عمل يف البالد بدون ترخي�س من اجلهة املخت�سَّ

وطالب الدعاء العام مبعاقبتهم بجناية حيازة مواد خُمدرة بق�سد الجتار املوؤثمة 

يف  العمل  وُجنحة  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  من   )1/44( باملادة 

البالد بطريقة غري م�سروعة املوؤثمة باملادة )114( من قانون العمل ومعاقبة املتهم 

الثالث بُجنحة دخول البالد خل�سة وبطريقة غري م�سروعة املوؤثمة باملادة )2/41( 

من قانون اإقامة الأجانب وم�سادرة املخدرات متهيدًا لإتالفها والهواتف اإعماًل للمادة 

)59( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية وطرد املتهمني ا�ستنادًا للمادة 

)48( من قانون اجلزاء.  

 وبتاريخ )2014/6/16م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهمني باجلناية املوؤثمة 

مبعاقبتهم  وق�ست  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  من   )1/44( باملادة 

بال�سجن ملدة ع�سر �سنوات وغرامة قدرها )3000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال لكل واحد 

العمل وق�ست مبعاقبتهم  باملادة )114( من قانون  املوؤثمة  باجُلنحة  واإدانتهم  منهم 

بال�سجن ملدة �سهر واإدانة املتهم الثالث باجُلنحة املوؤثمة باملادة )2/41( من قانون 

اإقامة الأجانب وق�ست مبعاقبته بال�سجن ملدة �سهر على اأن تدغم العقوبات الأخف 

يف الأ�سد وم�سادرة املواد املخدرة وطردهم من البالد موؤبدًا بعد انق�ساء حمكوميتهم 

واألزمتهم امل�ساريف اجلنائية. 

مل يرت�س املحكوم عليهما الأول والثاين )الطاعنان( بهذا الق�ساء فطعنا فيه بالطعن 

رقم )2014/721( اأمام املحكمة العليا التي ق�ست بتاريخ )2015/2/10م( بقبول 

واملحكوم  للطاعنني  بالن�سبة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل  الطعن 

عليه الثالث واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة 

مغايرة.

 وبتاريخ )2016/2/29م( حكمت حمكمة ال�ستئناف بال�سيب )حمكمة اجلنايات( 

ح�سوريًا وبهيئة مغايرة باإدانة املتهمني باجلناية املوؤثمة باملادة )1/44( من قانون 

�سنوات  ع�سر  ملدة  بال�سجن  مبعاقبتهم  وق�ست  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة 

املتهَمنينْ  واإدانة  منهم  واحد  لكل  ريال  اآلف  ثالثة  ر.ع(   3000( قدرها  وغرامة 
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املوؤثمة باملادة )114( من قانون العمل وق�ست مبعاقبتهما  الأول والثالث باجُلنحة 

بال�سجن ملدة �سهر واإدانة املتهم الثالث باجُلنحة املوؤثمة باملادة )2/41( من قانون 

اإقامة الأجانب وق�ست مبعاقبته بال�سجن ملدة �سهر على اأن تدغم العقوبات الأخف 

يف الأ�سد وم�سادرة املواد املخدرة وطردهم من البالد موؤبدًا بعد انق�ساء حمكوميتهم 

واألزمتهم امل�ساريف اجلنائية.

فيه  فطعنا  الق�ساء  بهذا  والثاين(  الأول  عليهما  )املحكوم  الطاعنان  يرت�س  مل 

بالنق�س اأمام املحكمة العليا للمرة الثانية بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ 

اأودعت �سحيفة  التاريخ  اأ�سدرته وبذات  التي  املحكمة  �سر  باأمانة  )2016/4/7م( 

عن  وكيلة  ب�سفتها  العليا  املحكمة  اأمام  مقبولة  حمامية  من  موقعة  الطعن  باأ�سباب 

املطعون �سده  اإعالن  لها ذلك ومت  تتيح  التي  وكالتها عنهما  �سند  الطاعنني وقدمت 

ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعنني امل�سروفات. 

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل. 

وحيث ينعى الطاعنان على احلكم املطعون فيه خُمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه 

وتاأويله والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف ال�ستدلل ذلك اأنه اأدانهما باجلناية املوؤثمة 

باملادة )1/44( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية رغم عدم انطباقها يف 

حقهما وعدم وجود دليل يوؤكد اقرتافهما لها واأن اعرتافاتهما اأمام �سلطات التحقيق 

�سا لل�سرب وقد رجعا عنها اأمام املحكمة واأنه  البتدائي كانت وليدة اإكراه لأنهما تعرَّ

�سني وهما يبيعان وي�سرتيان  مل ت�سبط يف حوزتهما اأية مواد خُمدرة ومل ُي�سبطا متلبِّ

ة بكل واحد منهما جاءت �سلبية  املواد املخدرة واأن نتيجة فح�س عينة البول اخلا�سَّ

ده فريق  بط وفيه مواد خُمدرة خا�سٌّ باملتهم الثالث وهذا ما اأكَّ واأن الكي�س الذي �سُ

املادة )220( من  ال�سبط الذين ا�ستمعت املحكمة ل�سهادتهم واأن احلكم خالف ن�سَّ 

الأدلة  ماأخذ  و�سالمة  ال�ستدلل  وجه  ُيبنيِّ  مل  لأنه  اجلزائية  الإجراءات  قانون 

التي ا�ستخل�س منها ثبوت الإدانة ومل ُيبنيِّ الواقعة امل�ستوجبة للعقاب بيانًا تتحقق 
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�س لدفوعهما  به اأركان اجلرمية التي اأدانهما بها والظروف التي وقعت فيها ومل يتعرَّ

لل�سرب  �سهما  التهمة واأن اعرتافاتهما جاءت نتيجة تعرُّ اجلوهرية يف نفيهما لتلك 

اأية عالمة تدلُّ على  بطت يف حوزتهما ل توجد بها  التي �سُ الهواتف  واأن  والإكراه 

اأنها ا�ستخدمت يف عملية بيع اأو �سراء املواد املخدرة كما اأن احلكم ا�ستند يف ق�سائه 

بالإدانة على اأقوال م�سادر ال�سرطة والتي مل تكن دقيقة وعلى اأقوال املتهم الثالث 

التي اأدىل بها اأمام �سلطات التحقيق والتي رجع  عنها اأمام املحكمة واأنه يوجد تناق�سًا 

يف عدد الكب�سولت امل�سبوطة اإذ ذكر مرة باأنها )52( اثنان وخم�سون كب�سولة ومرة 

واأن هناك تناق�س  واأنها مل ت�سبط يف حوزتهما  اأربعون كب�سولة  باأنها )40(  اأخرى 

باأنهما يقومان برتويج املخدرات يف خُمتلف مناطق  الإثبات حيث ذكر مرة  اأدلة  يف 

بطت فيه الكب�سولت  لطنة بدون تقدمي دليل على ذلك ومرة باأن الكي�س الذي �سُ ال�سَّ

كان يف حوزة املتهم الثالث واأنه هو من قام برميه واأما باقي الأدلة فهي عبارة عن 

اأقوال مر�سلة ل قيمة لها كما اأن احلكم اأخطاأ حينما ق�سى باإدانتهما بُجنحة خُمالفة 

مع  يعمالن  كونهما  حال  القانون  ذات  من   )114( املادة  بن�س  املوؤثمة  العمل  قانون 

كفيلهما, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. 

وحيث اإن جميع ما ينعاه الطاعنان على احلكم املطعون فيه باأ�سباب نعيهما غري �سديد 

ورة  وال�سُّ الدعوى  يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  من  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  ر  مقرَّ هو  ملا 

بها  ت�ستقلُّ  التي  امل�سائل  من  هو  فيها  البينات  ووزن  الدليل  وتقدير  لها  حيحة  ال�سَّ

بالأوراق  الثابت  اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  اأقامت ق�ساءها على  املو�سوع متى  حمكمة 

وقادرة على حمله واأن العربة يف املحاكمات اجلزائية هي باقتناع املحكمة من جميع 

بثبوت  اقتناعها  ت�ستمدَّ  اأن  يف  احلرية  كامل  ولها  عليها  املطروحة  الدعوى  عنا�سر 

اجلرمية من اأي دليل تطمئن اإليه ول ي�سحُّ مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر ول 

ُينبئ كل دليل منها  لة بحيث  اأن تكون مف�سَّ ل عليها احلكم  ُيعوِّ التي  الأدلة  يلزم يف 

ويقطع يف كل جزئية من جزئيات الدعوى اإذ اإن الأدلة يف املواد اجلزائية مت�ساندة 

ن عقيدة املحكمة فال ُينظر اإىل دليل بعينه  يكمل بع�سها بع�سًا ومنها جمتمعة تتكوَّ

اأن تكون الأدلة يف جمموعها وحدة  ملناق�سته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي 

واحدة توؤدي اإىل ما ق�سده احلكم منها ومنتجة يف اقتناع املحكمة واطمئنانها اإىل ما 

انتهت اإليه ولو عن طريق ال�ستنتاج طاملا اأن القانون مل يحدد و�سيلة معينة لإثبات 

ث احلكم �سراحة وا�ستقالًل عن كل ركن من اأركان اجلرمية  اجلرمية ول يلزم اأن يتحدَّ

التي اأدانه بها ما دام قد اأورد من الوقائع ما يدل عليه وخل�س اإىل التكييف القانوين 

توؤدي  مت�ساندة  اأدلة  على  ق�ساءه  وبنى  واأدلتها  القانونية  عنا�سرها  نًا  مبيِّ حيح  ال�سَّ
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اإىل ما خل�س اإليه.

كافة  به  تتوافر  مبا  الدعوى  واقعة  بنيَّ  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

يف  ثبوتهما  على  واأورد  الطاعنني  بهما  اأدان  اللتني  للجرميتني  القانونية  العنا�سر 

حقهما اأدلة �سائغة لها اأ�سل باأوراق الدعوى وذلك بقوله: »... وحيث اإنه عن اإ�سناد 

التهام فقد قام الدليل على ثبوت تهمة احليازة بق�سد الجتار من خالل اعرتافهما 

اأمام �سلطتي ال�ستدللت والدعاء العام وما اأثبتته حما�سر ال�سبط من اأن املتهَمنينْ 

الأول والثاين )الطاعنني( اتفقا مع املتهم الثالث ليت�سلَّم منهما كمية من املخدرات 

الأول  املتهَمنينْ  من  الثالث  املتهم  ا�ستلم  عليهم  القب�س  يوم  ففي  كب�سولت  �سكل  على 

والثاين )الطاعنني( كي�سًا يحتوي على جمموعة من الكب�سولت املتفق عليها واأثناء 

ُعرث  الكي�س  وبفتح  جميعًا  عليهم  فقب�س  الكي�س  برمي  الثالث  املتهم  قام  مداهمتهم 

فيه على )52( اثنني وخم�سني كب�سولة كبرية احلجم بها مادة ُي�ستبه اأن تكون مادة 

بقولها:  وذلك  كفيلهما  غري  لدى  العمل  بُجنحة  املحكمة  اأدانتهما  كما   »... خُمدرة 

»... وب�ساأن ُجنحة العمل لدى غري �ساحب العمل املرخ�س له با�ستقدامهما امل�سندة 

للمتهَمنينْ الأول والثاين )الطاعنني( فثابتة من اعرتافاتهما يف جميع مراحل الدعوى 

مبا فيها اأمام هذه املحكمة ...« كما اأورد احلكم �سهادة رجال ال�سبط الق�سائي �سواًء 

اأمام هيئة حمكمة  اأم تلك التي وقعت  ابقة  اأمام هيئة املحكمة ال�سَّ تلك التي وقعت 

احلكم املطعون فيه من ورود معلومات عن قيام املتهمني بالجتار يف املواد املخدرة مما 

ا�ستوجب مراقبتهم اإىل اأن مت اإلقاء القب�س عليهم يف تاريخ الواقعة يف منطقة احليل 

ال�سمالية بعد اتفاقهم )اأي املتهمني( على اللتقاء بذلك املكان حيث ح�سر املتهمان 

ها للقاء املتهم الثاين الذي قام بت�سليم املتهم الثالث  الأول والثالث اإىل مطعم ثم توجَّ

كي�سًا قام برميه عند اإلقاء القب�س عليه وقد ُعرث فيه على كب�سولت اأثبت التقرير 

م�ستمد  �سائغ  ت�سبيب  وهو  خُمدرة  مادة  على  حتتوي  اأنها  اجلنائي  للمخترب  الفني 

مما له اأ�سل ثابت باأوراق الدعوى ومن �ساأنه اأن يوؤدي اإىل ما رتبه احلكم عليه وقد 

�ستها التمحي�س  اأنها حمَّ جاء ا�ستعرا�س املحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدلُّ على 

الكايف واأملت بها اإملامًا �ساماًل يفيد اأنها قامت مبا ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف 

ُ رده. احلقيقة وتاأ�سي�سًا على ذلك يكون منعى الطاعنني يف هذا ال�ساأن غري وجيه ويتعنيَّ

جاء  باأنه  ال�سهود  اأقوال  من  امل�ستمد  الإثبات  دليل  على  الطاعنني  نعي  اإن  وحيث 

مناطق  خُمتلف  يف  املخدرات  برتويج  يقومان  اأنهما  اإىل  ال�سهود  اأ�سار  حيث  متناق�سًا 

بطت فيه املادة  لطنة بدون تقدمي دليل على ذلك ثم ذكروا باأن الكي�س الذي �سُ ال�سَّ

عليه  مردود  نعي  فهو  برميه  قام  من  هو  واأنه  الثالث  املتهم  حوزة  يف  كان  املخدرة 
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اأن تكون واردة  ال�سهادة  ُي�سرتط يف  اأنه ل  العليا من  املحكمة  ر يف ق�ساء  مبا هو مقرَّ

توؤدي  اأن  �ساأنها  من  يكون  اأن  يكفي  اإذ  تفا�سيلها  بجميع  اإثباتها  املراد  احلقيقة  على 

ال�سهود وتقدير  اأقوال  وزن  بعد  املحكمة  �سائغ جتريه  با�ستنتاج  تلك احلقيقة  اإىل 

ه اإليها  الظروف التي يوؤدون فيها �سهادتهم واأن تعويل الق�ساء على اأقوالهم مهما ُوجِّ

املو�سوع تنزله  اإىل حمكمة  ال�سبهات كل هذا مرجعه  انتقادات وحام حولها من  من 

ب�سهادتهم  اأخذت  اإليه وهي متى  الذي تطمئن  التقدير  التي تراها وتقدره  املنزلة 

التي �ساقها الدفاع حلملها على عدم  رحت جميع العتبارات  اأنها اطَّ فاإن ذلك يفيد 

الأخذ بها ول يجوز املجادلة يف ذلك اأمام املحكمة العليا. 

اأما ما يثريه الطاعنان ب�ساأن بطالن اعرتافهما بال�ستدللت لأنه جاء نتيجة ال�سرب 

يف  العرتاف  اأن  من  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  ر  مقرَّ هو  ملا  �سديد  غري  فهو  والإكراه 

امل�سائل اجلنائية هو من عنا�سر ال�ستدلل التي متلك حمكمة املو�سوع كامل احلرية 

اأ�سباب  يف تقدير �سحتها وقيمتها يف الإثبات بغري معقب عليها ما دامت تقيمه على 

�سائغة ولها �سلطة مطلقة يف الأخذ باعرتاف املتهمني يف اأي دور من اأدوار التحقيق 

ر من اأنه ل  ول يغري من ذلك عدول الطاعن عن اعرتافه بجل�سة املحاكمة ملا هو مقرَّ

مانع على احلكم من الأخذ باعرتاف املتهم يف التحقيقات التي ُيجريها الدعاء العام 

لرباءته مما ي�سوبه من عيب الإكراه واطمئنان املحكمة اإىل �سدقه ومطابقته للواقع 

نًا من حما�سر حتقيقات الدعاء العام اأنه مل ت�ساهد على الطاعنني اإ�سابات  وكان بيِّ

لل�سرب والإكراه من قبل رجال  �سهما  اأنهما مل يدفعا بتعرُّ التحقيق معهما كما  عند 

ُ رف�سه. ال�سرطة مبا يجعل هذا املنعى يف غري حمله ويتعنيَّ

ُي�سبط  مل  املخدرة  املادة  على  يحتوي  الذي  الكي�س  باأن  الطاعنني  ك  مت�سُّ اإن  وحيث 

ملا  كذلك  �سديد  غري  نعي  فهو  اإليهما  املن�سوبة  التهمة  اأركان  معه  تنتفي  مبا  لديهما 

الأحوال  غري  يف  املخدرة  املادة  حيازة  جرمية  يف  امل�سوؤولية  مناط  اأن  من  ر  مقرَّ هو 

املرخ�س بها قانونًا هو ثبوت ات�سال اجلاين باملخدرات ات�ساًل مبا�سرًا اأو بالوا�سطة 

اأو  اإما بحيازة املخدر حيازة مادية  وب�سط �سلطانه عليها باأي �سورة عن علم واإرادة 

بو�سع اليد عليه على �سبيل امللك والخت�سا�س ولو مل تتحقق احليازة املادية مع علم 

ث ا�ستقالًل  احلائز باأن ما يحوزه هو من املواد املخدرة واأن املحكمة غري مكلفة بالتحدُّ

عن هذا الركن اإذا كان ما اأوردته يف حكمها كافيًا يف التدليل على علم املتهم باأن ما 

يحوزه اأو ُيحرزه هو من املواد املخدرة.

اأما الجتار غري امل�سروع بتلك املادة املخدرة فاملق�سود به لي�س اأن تكون نية املتهم قد 
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ان�سرفت اإىل احرتافه التعامل يف املخدرات باتخاذه من �سراء وبيع املخدرات حرفة 

معتادة له وو�سيلة لعي�سه واإمنا تتحقق جرمية الجتار يف املخدرات يف غري الأحوال 

املرخ�س بها قانونًا طاملا كان ق�سد الفاعل من حيازته املخدر هو عر�س املادة املخدرة 

وتقدميها للغري مبقابل وب�سرف النظر عما اإذا كان الجتار يف املخدرات هو الن�ساط 

مع  باملوازاة  بها  يقوم  اأخرى  اأن�سطة  له  تكون  اأن  اأو  اجلاين  به  يقوم  الذي  الوحيد 

ذلك اأو بعبارة اأخرى ي�ستوي يف حتقق الفعل اجُلرمي اأن يكون الجتار يف املخدرات 

ع مل ي�سرتط يف قيام جرمية  هو احلرفة الرئي�سية اأو الثانوية للجاين ومبا اأن امل�سرِّ

الجتار توافر عن�سر العتياد اأو التكرار فهي تكون متحققة يف حق الفاعل ولو اأتاها 

لأول مرة, وواقعة الجتار يف املواد املخدرة يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا هي 

واقعة مادية ي�ستقلُّ يف تقديرها قا�سي املو�سوع ول رقابة عليه يف ذلك من املحكمة 

العليا �سرط اأن ُيقيم حكمه فيها على اأ�سباب �سائغة تكون قادرة على حمل ق�سائه.

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اأورد واقعة الدعوى وعر�س جلميع عنا�سرها 

مبا يك�سف عن متحي�سه لها والإحاطة بكل ظروفها وباأدلة التهام فيها وقد ا�ستخل�س 

وجاء  به  واقتنعت  املحكمة  اليه  اطماأنت  الذي  الوجه  على  الدعوى  واقعة  �سورة 

بًا الت�سبيب الكايف الذي يحمل منطوقه واأن ما انتهى اإليه احلكم يرفع عنه النيل  م�سبَّ

التقديرية  ال�سلطة  حول  مو�سوعي  جدل  د  جمرَّ الطعن  اأ�سباب  ويجعل  �سالمته  من 

يجوز  ل  ما  وهو  عقيدتها  وتكوين  الدعوى  واقعة  ا�ستخال�س  يف  املو�سوع  ملحكمة 

ُ معه رف�س الطعن. اإثارته واخلو�س فيه اأمام املحكمة العليا مبا يتعنيَّ

فلهذه الأ�سباب

   حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعنني امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 22/نوفمرب/2016م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

جمـــيـد  الــــحــــــرو�ســـــي,  الــــعـــربــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان  الرحـــبـي, 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 24(

الطعن رقم 2016/457م

قائد املركبة » م�سوؤوليته عن قيادتها. م�ساعدة املرافق له«.--

قائد املركبة هو امل�سوؤول م�سوؤولية كاملة عن قيادتها, وعليه عند الرجوع للخلف --

ا�ستعانته  ومنّبه,  عاك�سة  مرايا  من  له  متاح  هو  ما  خالل  من  الأخطار  يتبني  اأن 

باملرافق ليبحث له ما اإذا كان اأحد خلف املركبة ل يعفيه من امل�سوؤولية. ده�سه 

للمجني عليها يف هذه احلالة يحمله امل�سوؤولية كاملة.

دية املراأة.--

لطاين رقم )1983/2( -- دية املراأة ن�سف دية الرجل وفق ما يقت�سيه القرار ال�سُّ

 )2008/118( رقم  لطاين  ال�سُّ واملر�سوم   )1997/24( رقم  لطاين  ال�سُّ واملر�سوم 

ب�ساأن تقدير الديات والأرو�س.

الوقائــع 

يف  الطعن  اأوراق  �سائر  ومن  فيه  املطعون  احلكم  من   ُ يبنينْ ما  على  الوقائع  ُل  تتح�سَّ

)حمكمة  ب�سور  ال�ستئناف  حمكمة  املتهم...........اإىل  اأحال  العام  الدعاء  اأن 

جعالن  �سرطة  مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2013/9/30م(  بتاريخ  لأنه  اجلنايات(؛ 

بني بو علي:

�س حياة  ــ جتاري( باإهمال ودون ترو وبطريقة تعرِّ قاد املركبة رقم )....../ ... 

..................اأثناء  املجني عليها  باأن ده�س  واأموالهم للخطر وذلك  الأ�سخا�س 

رجوعه للخلف ملحقًا بها الإ�سابات التي اأودت بحياتها, وفق الثابت ب�سهادة الوفاة. 

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )1/50( من قانون املرور.



– 123 –

وبتاريخ )2014/1/6م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهم .................. 

ملدة  بال�سجن  مبعاقبته  وق�ست  املرور  قانون  من   )1/50( باملادة  املوؤثمة  باجلناية 

 ................. الهالكة  دية  اأداء  باإلزامه  ومدنيًا  اأ�سهر  ثالثة  منها  ُينفذ  �سنة 

الأداء  يف  حمله  حتل  اأن  على  �سرعًا  ر  املقرَّ ح�سب  )الطاعنني(  ال�سرعيني  لورثتها 

عويني  الدَّ م�ساريف  املتهم  واإلزام  �سدها(  )املطعون  للتاأمني  �سركة........... 

الُعمومية واملدنية. 

مل يرت�س املحكوم عليه )املتهم( بهذا الق�ساء فطعن فيه بالطعن رقم )2014/189( 

ويف  �سكاًل  الطعن  بقبول  )2014/5/13م(  بتاريخ  ق�ست  التي  العليا  املحكمة  اأمام 

املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل 

فيها من جديد بهيئة مغايرة.

اجلنايات(  )حمكمة  ب�سور  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  )2015/11/4م(  وبتاريخ 

باملادة  املوؤثمة  باجلناية  املتهم................  باإدانة  مغايرة  وبهيئة  ح�سوريًا 

)1/50( من قانون املرور وق�ست مبعاقبته بال�سجن ملدة �سنة موقوفة النفاذ ومدنيًا 

�ساماًل  تعوي�سًا  )الطاعنني(   ................ الهالكة  ورثة  اإىل  يوؤدي  اأن  باإلزامه 

مبلغًا قدره )3,750 ر.ع( ثالثة اآلف و�سبعمائة وخم�سون رياًل على اأن حتل حمله 

م�ساريف  املتهم  واإلزام  �سدها(  )املطعون  للتاأمني   ................ �سركة  الأداء  يف 

عويني الُعمومية واملدنية. الدَّ

مل يرت�س الطاعنون )الورثة( بهذا الق�ساء فطعنوا فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا 

بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/4/14م( باأمانة �سر املحكمة التي 

اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول اأمام 

له  تتيح  التي  عنهم  وكالته  �سند  وقدم  الطاعنني  عن  وكياًل  ب�سفته  العليا  املحكمة 

رة قانونًا ومت اإعالن املطعون �سدها ب�سحيفة  ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقرَّ

الطعن فاآثرت عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

الدعوى  واإعادة  املدنية  عوى  الدَّ يف  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

الكفالة  مبلغ  ورد  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتف�سل  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل 

للطاعنني. 
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املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

وحيث ينعى الطاعنون على احلكم املطعون فيه خُمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه 

عندما  وذلك  الدفاع  بحق  والإخالل  الت�سبيب  يف  والق�سور  ال�ستدلل  يف  والف�ساد 

ل الهالكة ن�سبة )50 %( من م�سوؤولية احلادث اإذ ق�سى لهم مببلغ قدره )3.750  حمَّ

اأن ُيبنيِّ اخلطاأ املرتكب من املجني  ر.ع( ثالثة اآلف و�سبعمائة وخم�سون رياًل دون 

واأن  عليها  واملجني  املتهم  بني  اخلطاأ  ن�سبة  حتديد  من  خلت  الأوراق  اأن  كما  عليها 

احلادث وقع يف منطقة �سكنية بالقرب من منزل الهالكة واأن مرافقة الهالكة كانت هي 

ى عمرها خم�س �سنوات واأنه ل يوجد اأي اإهمال وقع  الأخرى طفلة �سغرية ل يتعدَّ

ه اأي اتهام للمجني عليها اأو ذويها واأن املتهم قد اعرتف  من ذويها بدليل اأنه مل ُيوجَّ

حينما  التناق�س  احلكم  �ساب  كما  احلادث  ارتكاب  يف  املخطئ  هو  باأنه  املحكمة  اأمام 

اأدان املتهم ثم جعل امل�سوؤولية م�سرتكة بينه وبني املجني عليها, كل ذلك يعيب احلكم 

مبا ي�ستوجب نق�سه. 

رقم  القرار  العليا  املحكمة  اأ�سدرت  )2016/10/18م(  وبتاريخ  اإنه  وحيث 

رت  قرَّ املحكمة  واأن  الثانية  للمرة  مرفوع  الطعن  باأن  ق�سى  الذي   )2016/835(

الثالثاء  يوم  جل�سة  وحتديد  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل  قبوله 

بتاريخ )2016/11/1م( لنظر الطعن مو�سوعًا وعلى اأمانة �سر املحكمة اإعالن املتهم 

د. )املحكوم عليه( واأطراف الطعن باملوعد املحدَّ

وبتاريخ )2016/11/1م( ح�سر والد املجني عليها ......................واأفاد باأن 

ابنته كان عمرها ثالث �سنوات عندما وقع عليها احلادث واأن احلادث وقع قرب املنزل 

اأهلها عندئذ واإمنا كانت معها بنت �سغريه تكربها بقليل  اأحد من  واأنه مل يكن معها 

لت ابنته امل�سوؤولية وهي غري خُمطئة واإمنا قائد املركبة ده�سها اأثناء  واملحكمة حمَّ

رجوعه للخلف بال�ساحنة ويطالب بديتها كاملة وح�سر اجلل�سة ................. 

املحل  اأمام  بال�ساحنة  متوقفًا  كان  باأنه  واأفاد  احلادث(  يف  بة  املت�سبِّ املركبة  )قائد 

وعند  للخلف  املركبة  قاد  باملحل  ال�سحنة  اإفراغ  وعند  ال�سكنية  باملنطقة  التجاري 

اأن ده�سها  اأ�سفل ال�ساحنة بعد  رجوعه �سمع �سوتًا وعند نزوله �ساهد املجنيَّ عليها 

للخلف طلب من  واأنه قبل رجوعه  اأنها فارقت احلياة  اإل  للم�ست�سفى  باإ�سعافها  وقام 

العامل الذي كان برفقته الطالع من خلف ال�ساحنة واأبلغه بعدم وجود اأحد خلفها 
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وبرجوعه وقع احلادث موؤكدًا باأنه �ساهد يف املكان جمموعة من الأطفال.

وح�سرت عن �سركة............... للتاأمني )املطعون �سدها( املحامية ............. 

واأفادت باأن ال�سركة موافقة على ن�سبة )50 %( من الدية ال�سرعية واأن املتهم اأخذ 

احليطة قبل رجوع مركبته للخلف وذلك باأن املرافق له اأبلغه بعدم وجود اأي عائق 

يحول دون رجوعه واأن املجنيَّ عليها ظهرت فجاأة وده�ستها املركبة عند رجوع قائدها 

رت  وقرَّ بذلك  مذكرة  للمحكمة  مت  وقدَّ  )%  50( هي  الن�سبة  اأن  مت  و�سمَّ للخلف 

املحكمة حجز الدعوى للحكم بجل�سة اليوم.

هو  املركبة  قائد  اأن  التنفيذية  ولئحته  املرور  قانون  وفق  ر  املقرَّ من  اإنه  وحيث 

�س  تعرِّ بطريقة  قيادتها  عليه  ُيحظر  واأنه  مبا�سرة  م�سوؤولية  قيادتها  عن  امل�سوؤول 

حياة الأ�سخا�س واأموالهم للخطر فلما كان ذلك وكان قائد املركبة )املتهم( مل يح�سب 

ح�سابًا لظروف املكان الذي كان ي�سري فيه فيتخذ لهذا الظرف احلذر الالزم بعد اأن 

اأن  بعد  واأنه  �سكنية  منطقة  املنطقة  وكانت  املكان  يف  الأطفال  من  جمموعة  �ساهد 

اأفرغ حمولة ال�ساحنة يف اأحد املحالت التجارية اأمر العامل الذي كان برفقته النظر 

ك بها للخلف وعند رجوعه للخلف ده�س  خلف ال�ساحنة ثم ركب معه قبل اأن يتحرَّ

ى اإىل اإحلاق اإ�سابة  املجنيَّ عليها نتيجة اإهماله وعدم مراعاته لظروف املكان مبا اأدَّ

العناية  يتخذ  اأن  عليه  فكان  الوفاة  ب�سهادة  الثابت  وفق  وفاتها  اإىل  ت  اأدَّ بها  بليغة 

رجوعه  قبل  العاك�سة  املرايا  يف  ينظر  اأن  عليه  وكان  احلادث  وقوع  لتاليف  واحلذر 

ه اإل اأنه اأخلَّ بالواجب  ن من ك�سف الطريق خلفه وكذلك ا�ستعمال املنبِّ للخلف ليتمكَّ

ل على اأقوال املرافق الذي اأبلغه بعدم وجود اأ�سخا�س خلف ال�ساحنة  الذي عليه وعوَّ

وتنا�سى اأن قائد املركبة هو امل�سوؤول عن قيادتها وما يح�سل للغري.

ملا كان ذلك وكان قائد املركبة بخطئه قد ت�سبَّب يف وفاة املجني عليها واأنه هو امل�سوؤول 

وفاة  اإىل  ى  اأدَّ اأ�سرار وكان احلادث قد  من  ا ترتب على احلادث  كاملة عمَّ م�سوؤولية 

املجني عليها فاإن املحكمة تلزمه اأداء الدية ال�سرعية لورثتها ال�سرعيني مبلغًا قدره 

)7.500 ر.ع( �سبعة اآلف وخم�سمائة ريال على اأ�سا�س اأن دية املراأة هي ن�سف دية 

لطاين  لطاين رقم )1983/2( واملر�سوم ال�سُّ الرجل وذلك وفق ما يقت�سيه القرار ال�سُّ

الديات  تقدير  ب�ساأن   )2008/118( رقم  لطاين  ال�سُّ واملر�سوم   )1997/24( رقم 

لكون  للتاأمني )املطعون �سدها(  �سركة...............  اأن حتلَّ حمله  والأرو�س على 

التاأمني كان �ساريًا وقت وقوع احلادث مع رد الكفالة للطاعنني عماًل باملادة )225( من 

قانون الإجراءات اجلزائية.
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فلهذه الأ�سباب

عوى املدنيَّة باإلزام املتهم ..................... دفع  حكمت املحكمة يف مو�سوع الدَّ

قدره  مبلغًا  .................)الطاعنني(  عليها  املجني  لورثة  ال�سرعية  الدية 

�سركة  الأداء  يف  حملَّه  حتلَّ  اأن  على  ريال  وخم�سمائة  اآلف  �سبعة  ر.ع(   7.500(

............. للتاأمني )املطعون �سدها( ورد مبلغ الكفالة للطاعنني.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 27/دي�سمرب/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الـــــ�ســـــــدراتــــــــي,  اأحــــمــــــد  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 25(

الطعون اأرقام 2016/837م و 2016/838 م و 2016/839 م و 2016/840م

جرمية » تهريب خمدر بق�سد الجتار. ماهيتها. قيامها. تعدد الأفعال املكونة لها«.--

باأية -- املخدر  اإدخال  د  مبجرَّ تتحقق  الجتار  بق�سد  املخدرات  تهريب  جرمية 

و�سيلة اإىل اإقليم الدولة على خالف الأحكام املنظمة لذلك واملن�سو�س عليها يف 

القانون, والأمر يف التهريب ل يعدو اأن يكون حيازة للمخدرات م�سحوبة بنقلها 

مع  فيها  تداولها  بق�سد  اأر�سها  داخل  اإىل  الدولة  اإقليم  خارج  من  احلدود  عرب 

اإرادته اإىل  علم اجلاين بطبيعة املادة التي يحوزها ويجلبها من اخلارج واجتاه 

عدة  على  تنطوي  تنفيذها  خطة  بح�سب  التهريب  عملية  كانت  فاإذا  تهريبه, 

اأفعال فاإن كل من يتدخل يف تنفيذ اأي فعل من هذه الأفعال يعترب مرتكبًا لفعل 

التهريب �سواًء من �سدر منه الفعل التنفيذي اأو �ساهم فيه بالنقل اأو من يتم النقل 

حل�سابه اأو مل�سلحته ولو مل ي�سدر منه �سخ�سيًا فعل النقل اأو امل�ساهمة فيه وذلك 

متى كان الفعل ميثل حلقة من حلقات عملية التهريب على نحو �سيكفل ا�ستقرار 

اأن تهريب املخدرات بق�سد الجتار واقعة مادية  املخدرات باإقليم الدولة, كما 

ت�ستقل حمكمة املو�سوع بحرية التقدير فيها طاملا اأنها تقيمها على ما ينتجها.

الوقائــع 

ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعون يف اأن  ُل الوقائع على ما يبنينْ      تتح�سَّ

اأحال الطاعنني )املتهمني الأول والثاين والثالث( واآخر اإىل حمكمة  الدعاء العام 

بدائرة  )2015/5/23م(   بتاريخ  لأنهم  اجلنايات(؛  )حمكمة  بال�سيب  ال�ستئناف 

اخت�سا�س الإدارة العامة ملكافحة املخدرات: 

اأوًل: بالن�سبة للمتهمني الأول والثاين والثالث:

بوا مواد خُمدرة من نوع احل�سي�س املدرج يف اجلدول رقم )1( من املجموعة الأوىل  هرَّ
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بق�سد الجتار  لطنة  ال�سَّ اإىل  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  قانون مكافحة  ملحق  من 

ل بالتحقيقات وذلك باأن قام املتهم الأول بالتن�سيق مع �سخ�س  وهو الأمر الثابت واملف�سَّ

.... ليح�سر له كمية من تلك املواد ثم اأوعز للمتهم الثاين بالذهاب ل�ستالم الكمية 

من عر�س البحر فذهب ومبعيته املتهم الثالث وا�ستلما الكمية امل�سبوطة واأح�سراها 

يد البحري بولية ال�سيب,  لطنة حيث متَّ �سبطها يف حوزتهما يف ميناء ال�سَّ اإىل ال�سَّ

الأمر الثابت بالتحقيقات املعززة مبح�سر ال�سبط واعرتاف املتهَمنينْ الثاين والثالث.

 ثانيًا: بالن�سبة للمتهَمنينْ الثاين والثالث:

نوع  من  خُمدرة  مواد  قانونًا  بها  املرخ�س  الأحوال  غري  ويف  الجتار  بق�سد  حازا 

احل�سي�س املدرج يف اجلدول رقم )1( من املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة 

بطت يف حوزتهما يف القارب كمية من تلك  املخدرات واملوؤثرات العقلية وذلك باأن �سُ

املواد حمل الو�سف الأول, الأمر الثابت مبح�سر ال�سبط وتقرير الفح�س الفني.

ثالثًا: بالن�سبة للمتهم الرابع:

ا�سرتك مع املتهَمنينْ الأول والثاين يف تهريب مواد خُمدرة من نوع الهريوين املدرج يف 

يف  البنيِّ  وفق  الجتار  بق�سد  لطنة  ال�سَّ اإىل  الأوىل  املجموعة  من   )1( رقم  اجلدول 

اإىل عر�س  باإي�سالهما للبحر ليذهبا بعدها  باأن قام  اأوًل وذلك  البند  الو�سف حمل 

يد بولية ال�سيب ويف  البحر لإح�سار املواد املخدرة ثم عاد لأخذهما من ميناء ال�سَّ

حوزتهما تلك املواد حيث مت �سبطه مبعيتهما يف ذلك املكان, الأمر الثابت بالتحقيقات.

رابعًا: بالن�سبة للمتهَمنينْ الثاين والرابع:

تعاطيا يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا مواد خُمدرة من نوع احل�سي�س املدرج يف 

اجلدول رقم )1( من املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية, الأمر الثابت بتقارير الفح�س الفني املعزز باعرتافهم.

وطالب الدعاء العام مبعاقبة املتهمني الأول والثاين والثالث بجناية تهريب مواد 

مكافحة  قانون  من   )1/43( باملادة  املوؤثمة  الجتار  بق�سد  لطنة  ال�سَّ اإىل  خُمدرة 

املخدرات واملوؤثرات العقلية ومعاقبة املتهَمنينْ الثاين والثالث كذلك بجناية حيازة 

مواد خُمدرة بق�سد الجتار املوؤثمة باملادة )1/44( من ذات القانون ومعاقبة املتهم 

الجتار  بق�سد  لطنة  ال�سَّ اإىل  خُمدرة  مواد  تهريب  يف  ال�سرتاك  بجناية  الرابع 

املتهَمنينْ  ومعاقبة  القانون  ذات  من   )70( املادة  بدللة   )1/43( باملادة  املوؤثمة 



– 129 –

باملادة )62( بدللة  املوؤثمة  الثاين والرابع كذلك بُجنحة تعاطي مواد خُمدرة 

املادة )2( من ذات القانون.

وبتاريخ )2016/1/18م( حكمت املحكمة غيابيًا بالن�سبة للمتهم الأول وح�سوريًا 

باجلناية  والثالث  والثاين  الأول  املتهمني  باإدانة  والثالث  الثاين  للمتهَمنينْ  بالن�سبة 

امل�سندة اإليهم املوؤثمة باملادة )1/43( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية 

ر.ع( خم�سة  )املوؤبَّد( وغرامة قدرها )25.000  املطلق  بال�سجن  وق�ست مبعاقبتهم 

باملادة  املوؤثمة  باجُلنحة  الثاين  املتهم  واإدانة  منهم  واحد  لكل  ريال  األف  وع�سرون 

�ستة  بال�سجن ملدة  القانون وق�ست مبعاقبته عنها  املادة )2( من ذات  )64( بدللة 

وبراءة  الأ�سد  العقوبة  يف  تدغم  ريال  ثالثمائة  ر.ع(   300( قدرها  وغرامة  اأ�سهر 

حمكمة  اإىل  اإليه  امل�سندة  اجُلنحة  واإحالة  اإليه  امل�سندة  اجلناية  من  الرابع  املتهم 

النوعي  الخت�سا�س  ح�سب  لنظرها  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  بال�سيب  ال�ستئناف 

بتاريخ )2016/3/8م( واألزمتهم امل�ساريف.

اجلنايات(  )حمكمة  بال�سيب  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  )2016/5/2م(  وبتاريخ 

ح�سوريًا باإدانة املتهم الأول............ باجلناية املوؤثمة باملادة )1/43( من قانون 

)املوؤبَّد(  املطلق  بال�سجن  مبعاقبته  وق�ست  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة 

وغرامة قدرها )25.000ر.ع( خم�سة وع�سرون األف ريال واألزمته امل�ساريف.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيهما  فطعنوا  احُلكمني  بهذين  عليهم  املحكوم  يرت�س  مل 

بها  التقرير  مت  التي   )2016/837,838,839,840( اأرقام  املاثلة  بالطعون  العليا 

و  )2016/2/28م(  و  )2016/2/28م(  و  )2016/2/14م(  بتواريخ  التوايل  على 

اأودعت يف كل  اأ�سدرتهما وبذات التواريخ  )2016/6/6م( باأمانة �سر املحكمة التي 

منهم  كل  وقدم  العليا  املحكمة  اأمام  مقبول  حمام  من  موقعة  باأ�سبابه  �سحيفة  طعن 

له التي تتيح له ذلك ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحائف الطعون  �سند وكالته عن موكِّ

فاآثر عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعون 

اأ�سدرتهما  التي  املحكمة  اإىل  عوى  الدَّ واإعادة  احُلكمني  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

للف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

رت املحكمة �سمها لي�سدر فيها  وحيث اإن الطعون الأربعة مرتبطة يف املو�سوع فقد قرَّ

حكم واحد.



– 130 –

املحكمة

بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر اأوراق الطعون وبعد �سماع التقرير 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعون ا�ستوفت �سكلها القانوين فهي مقبولة �سكاًل.

م من الطاعن ......: اأوًل: بالن�سبة للطعن رقم )2016/837( املقدَّ

ادر بتاريخ  ال�سَّ الثالث( على احلكم املطعون فيه  حيث ينعى الطاعن )املحكوم عليه 

تطبيق  يف  واخلطاأ  الدفاع  بحق  والإخالل  الت�سبيب  يف  الق�سور  )2016/1/18م( 

ك يف جميع مراحل الدعوى ابتداًء من ال�ستدللت  اأنه مت�سَّ القانون وتاأويله ذلك 

نهائيًا  علمه  بانتفاء  املحكمة  اأمام  با�ستجوابه  وانتهاًء  العام  الدعاء  وحتقيقات 

باأن املواد امل�سبوطة خُمدرات واأن املتهم الثاين هو من ات�سل به وطلب منه اخلروج 

الأخري  اأقوال هذا  واأن  املخدرات  ت�سليم  بواقعة  اأدنى علم  معه يف رحلة �سيد دون 

التخطيط لقرتاف اجلرمية  اأن  اإىل  العام ت�سري  بال�ستدللت وحتقيقات الدعاء 

كان قا�سرًا عليه هو )اأي املتهم الثاين( واملتهم الأول فقط دون �سواهما كما اأن اأقوال 

فريق ال�سبط اأمام املحكمة اأ�سارت اإىل اأنه )اأي الطاعن( مل تكن له اأية لقاءات مع 

دفع  وهو  امل�سبوط  باملخدر  علم  على  يكن  مل  اأنه  ُيثبت  مبا  والثالث  الثاين  املتهَمنينْ 

جوهري كان على حمكمة احلكم املطعون فيه حتقيقه ومتحي�سه اإيرادًا له وردًا عليه 

واإل اكت�سى حكمها بعيب الق�سور املبطل يف الت�سبيب كما اأن احلكم املطعون فيه خالف 

مادي  ن�ساط  باأي  ُي�ساهم  مل  الطاعن(  )اأي  اأنه  ذلك  اجلزاء  قانون  من   )93( املادة 

لطنة ومل يتدخل مطلقًا يف اإبراز اأي عن�سر  مبا�سر يف واقعة اإدخال املخدرات اإىل ال�سَّ

ز الوجود ومل ي�ساهم يف فعل التهريب الذي اقت�سر  من عنا�سر ركن التهريب اإىل حيِّ

ح�سب اعرتاف املتهم الثاين عليه )اأي على هذا الأخري( وعلى ال�سخ�س ..... الذي 

�سلَّمه املواد املخدرة يف عر�س البحر كما اأنه مل يكن هناك اتفاق بينه )اأي الطاعن( 

لة اأو  زة اأو امل�سهِّ وبني املتهم الثاين على ارتكاب اجُلرم ومل ي�ساعده يف الأعمال املجهِّ

املنتجة للجرمية فاملتهم الثاين هو من ا�ستاأجر القارب و�سار به يف عر�س البحر وهو 

اإذ اقت�سر دوره  اأدنى م�ساهمة منه هو )اأي الطاعن(  من ات�سل بالتاجر ...... دون 

د مرافقة املتهم الثاين يف القارب لنية ال�سيد كما اأن حمل اجلرمية )املواد  على جمرَّ

لتلك  حائزًا  الطاعن(  )اأي  هو  يكون  اأن  دون  الثاين  املتهم  حيازة  يف  ظلَّ  املخدرة( 

يطرة عليها على �سبيل امللك والخت�سا�س كما اأن اإجراءات القب�س  املواد مبعنى ال�سَّ

والتفتي�س جاءت باطلة ملخالفتها القانون وعدم توافقها مع العقل واملنطق والو�سع 
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التحريات  حم�سر  اأن  ذلك  وتناق�سها  حدوثها  وا�ستحالة  امل�ستعجلة  لالأمور  العادي 

وحم�سر القب�س وحم�سر التفتي�س واإذن القب�س وحم�سر ال�ستدلل كلها كانت بتاريخ 

واحد وهو )2015/5/23م( وهو ما ي�ستحيل ح�سوله يف الواقع كما اأن حمكمة احلكم 

املطعون فيه مل ترد على تناق�س ذلك التاريخ مع �سهادة فريق ال�سبط الذين ا�ستمعت 

ببطالن  دفعه  حتقيق  يتولَّ  مل  فيه  املطعون  احلكم  اأن  كما  اخل�سو�س  هذا  يف  اإليهم 

بطرحه  وذلك  واملعنوي  املادي  الإكراه  تاأثري  حتت  لوقوعه  له  املن�سوب  العرتاف 

امل�ستمد منه  ال�سفوية يف اجلل�سة وهو دفع جوهري لو �سح لبطل الدليل  للمناق�سة 

اأ�سماه  ما  اإىل  ا�ستنادًا  اأدانه  الثابت بالأوراق عندما  املطعون فيه  كما خالف احلكم 

اعرتافًا واحلال اأنه مل يعرتف مبا ن�سب اإليه من ُجرم يف جميع مراحل البحث, كل ذلك 

يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

مني من الطاعن ..........: ثانيًا: بالن�سبة للطعنني رقمي )2016/838,839( املقدَّ

ادر بتاريخ  ال�سَّ الثاين( على احلكم املطعون فيه  حيث ينعى الطاعن )املحكوم عليه 

تطبيق  يف  واخلطاأ  الدفاع  بحق  والإخالل  الت�سبيب  يف  الق�سور  )2016/1/18م( 

اأقواله  ببطالن  فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  اأمام  ك  مت�سَّ اأنه  ذلك  وتاأويله  القانون 

�سه للتعذيب والإكراه من قبل رجال مكافحة املخدرات وهو اأمر ثابت ب�سهادة  لتعرُّ

اأنه دفع جوهري  الدفع واحلال  املحكمة مل تتولَّ حتقيق ذلك  اأن  اإل  املتهمني  بقية 

لو �سح لتغريَّ به وجه الراأي يف الدعوى كما اأخطاأ احلكم املطعون فيه عندما اأدانه 

نه  ا ت�سمَّ لطنة ف�ساًل عمَّ بجناية تهريب خُمدرات اإذ اإنه مل يغادر املياه الإقليمية لل�سَّ

احلكم املطعون فيه من تناق�س يف اأ�سبابه ذلك اأنه اأدانه بنقل املواد املخدرة بق�سد 

اد�سة اإىل اعرتافه باأن نقل املواد املخدرة كان  الجتار رغم اأنه ُي�سري يف �سفحته ال�سَّ

لقاء مبلغ مايل قدره )4.000 ر.ع( اأربعة اآلف ريال قب�س منها ت�سبقة مقدارها )900 

ر.ع( ت�سعمائة ريال وتاأ�سي�سًا على ذلك ل ُيعقل اأن يجتمع ق�سده يف نقل املخدرات مع 

ق�سده يف الجتار, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

م من الطاعن .....: ثالثًا: بالن�سبة للطعن رقم )2016/840( املقدَّ

بتاريخ  ادر  ال�سَّ فيه  املطعون  احلكم  على  الأول(  عليه  )املحكوم  الطاعن  ينعى  حيث 

تطبيق  يف  واخلطاأ  الدفاع  بحق  والإخالل  الت�سبيب  يف  الق�سور  )2016/5/2م( 

فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  اأمام  اإليه  امل�سند  اجُلرم  اأنكر  اأنه  ذلك  وتاأويله  القانون 

�س اإىل الإكراه املادي ودلَّل على ذلك بدفعه ببطالن اعرتافه  جملة وتف�سياًل واأنه تعرَّ

اأمام الدعاء العام لوقوعه حتت الإكراه املادي واأن ردَّ املحكمة مل يكن �سائغًا رغم اأنه 
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اأن ركن حيازة  عوى يف حالة حتققه كما  دفع جوهري يتغريَّ به وجه الف�سل يف الدَّ

املواد املخدرة ُمنتٍف يف جانبه وذلك لنتفاء �سيطرته على القارب امل�سبوط بعد اأن 

متَّ اقتياده ملقر القيادة بالقرم واأن احلكم املطعون فيه جاء مبهمًا فيما اأبداه يف هذا 

اخل�سو�س الأمر الذي ي�سمه بالق�سور املبطل يف الت�سبيب مبا يوجب نق�سه.

والثاين  الثالث  عليهما  و..........)املحكوم   ........ الطاعنان  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

اأرقام )2016/837,838,839( على احلكم املطعون فيه  على الرتتيب( يف الطعون 

ادر بتاريخ )2016/1/18م( من اإخالل بحق الدفاع وخُمالفة للقانون فهو �سديد  ال�سَّ

ر يف ق�ساء املحكمة العليا من اأنه يجب اأن ت�سدر الأحكام الق�سائية يف اجُلنح  ملا هو مقرَّ

وكذلك  الأعلى  الدرجة  حماكم  رقابة  اإعمال  ميكن  حتى  وذلك  بة  م�سبَّ واجلنايات 

للقانون  حيح  ال�سَّ التطبيق  ل�سمان  الأحكام  على  العليا  املحكمة  هذه  رقابة  اإعمال 

الواقعة  بيان  منها  �سروط  عدة  توافر  يجب  �سحيحًا  احلكم  ت�سبيب  يكون  وحتى 

ح  امل�ستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فكل حكم بالإدانة ل بدَّ واأن تتو�سَّ

والظروف  اجلرمية  اأركان  معه   ُ ت�ستبنينْ نحو  على  املتهم  بها  اأدين  التي  الواقعة  فيه 

الأحكام  واأن تبنى تلك  لالإدانة  املحكمة  ا�ستخل�ستها  التي  والأدلة  فيها  التي وقعت 

�س على الظن والحتمال وُيعنى باجلزم �سحة  اجلنائية على اجلزم واليقني واأل توؤ�سَّ

الواقعة امل�سندة اإىل املتهم وباليقني اأنه هو مرتكب تلك الواقعة ولذا فال بدَّ اأن ُيبنيَّ 

يف احلكم م�سمون كل دليل من الأدلة التي ا�ستندت اإليها املحكمة يف ق�سائها وما يوؤدي 

الن�سَّ  الأحكام  تبنيِّ  واأن  الأدلة  باقي  مع  وت�سانده  للواقعة  تاأييده  يف  واقعيًا  اإليه 

ن احلكم ردًا �سريحًا  القانوين الذي اعتمدته وحكمت مبوجبه على املتهم واأن يت�سمَّ

على كل الطلبات واأوجه دفاع اخل�سوم اجلوهرية اأي تلك التي يرتتب عليها لو �سحت 

م اإىل املحكمة قبل اإقفال باب املرافعة واأن  عوى �سرط اأن تقدَّ ُ وجه الراأي يف الدَّ تغريُّ

ُ الق�سد منها ل اأن ُيدلَّل عليها بلفظ اآخر. تكون جازمة اأي يتبنيَّ

ه لهذين الطاعنني وللطاعن  عوى اأن التهام املوجَّ ُ من اأوراق الدَّ ملا كان ذلك وكان البنيِّ

.......... )املحكوم عليه الأول( هو جناية تهريب مواد خُمدرة من نوع الهريوين اإىل 

لطنة بق�سد الجتار وفق املادة )1/43( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات  ال�سَّ

)املوؤبَّد(  املطلق  بال�سجن  اأو  بالإعدام  ُيعاقب   ...« اأنه:  على  تن�سُّ  والتي  العقلية 

ر اأو �سنع  وبغرامة ل تقل عن خم�سة وع�سرين األف ريال كل من: )1( ا�ستورد اأو �سدَّ

من   )1,2,3( اأرقام  اجلداول  يف  املدرجة  تلك  من  عقلية  موؤثرات  اأو  خُمدرة  مواد 

املجموعة الأوىل واجلدول رقم )1( من املجموعة الثانية يف غري الأحوال املرخ�س 

املطعون  احلكم  حمكمة  اأدانتهما  وقد   »... فيها  الجتار  بق�سد  بها  هرَّ اأو  قانونًا  بها 
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فيه بتلك اجلناية وق�ست مبعاقبتهما عنها بال�سجن املطلق )املوؤبَّد( وغرامة قدرها 

على  ذلك  يف  م�ستندة  منهما  واحد  لكل  ريال  األف  وع�سرون  خم�سة  ر.ع(   25.000(

الإر�ساد  وجهاز  ت�سغيله  مفتاح  و�سبط  امل�ستخدم  القارب  من  بالقرب  �سبطهم  واقعة 

اجلغرايف )جي بي اأ�س( يف حيازة املتهم الثاين و�سبط املواد املخدرة يف ذلك القارب 

ذينك  اعرتاف  على  بناًء  وكذلك  احل�سي�س  نوع  من  اأنها  الفني  التقرير  اأثبت  والتي 

الطاعنني: »... واعرتف املتهم الثاين لرجال ال�سبط باأنه ا�ستلم مبعية املتهم الثالث 

كمية املواد املخدرة امل�سبوطة من �سخ�س...... يف عر�س البحر واأن ذلك كان بناًء 

على طلب املتهم الأول ومقابل ح�سوله على مبلغ قدره )4.000 ر.ع( اأربعة اآلف ريال 

ا�ستلم منها دفعة م�سبقة قدرها )900 ر.ع( ت�سعمائة ريال ومن اعرتاف املتهم الثالث 

اأمام ذات اجلهة باأنه ذهب مع املتهم الثاين لعر�س البحر ثم التقيا ب�سخ�س ل يعرف 

جن�سيته وقام بتحميل ب�سائع اإىل قاربهما تبنيَّ له فيما بعد باأنها مواد خُمدرة ...«.

املتهم  اإقرار  باأنه  ف  ُيعرَّ القانوين  الفقه  ا�سطالح  يف  العرتاف  وكان  ذلك  كان  ملا 

نة للجرمية كلها اأو بع�سها اأي اإقراره مبا ي�ستوجب  على نف�سه بارتكاب الوقائع املكوِّ

م�سوؤوليته اأو مبا ي�سددها وهو اأمر مرتوك لتقدير املتهم وم�سيئته وحتى ُيعتمد ذلك 

يتعلق  ما  ومنها  باملعرتف  يتعلق  ما  منها  �سروط  جملة  فيه  تتوافر  اأن  بد  ل  الإقرار 

لأن  اإليه  كون  والرُّ العرتاف  بذلك  العتداد  يت�سنى  حتى  وذلك  ذاته  بالعرتاف 

اعرتاف املتهم على نف�سه هو اأقرب اإىل ال�سحة من اعرتاف غريه عليه اإذ اإن الإن�سان يف 

العادة ل يظلم نف�سه لذلك وحتى يت�سنى الأخذ بالعرتاف ل بد اأن ُيديل به املتهم 

ة وُيق�سد بها قدرة الإن�سان على توجيه نف�سه اإىل عمل معنيَّ اأو المتناع  باإرادة ُحرَّ

عنه بعيدًا عن تاأثري اأية قوة اأو موؤثرات خارجية وغريها من الو�سائل غري ال�سرعية 

ة اأو تعدمها واأل يكون املتهم قد اأدىل باعرتافه حتت  التي توؤثر على هذه الإرادة احُلرَّ

تاأثريه اإكراه مادي اأي فعل مبا�سر يقع على ال�سخ�س وفيه م�سا�س بج�سده اأو معنوي 

وله �سور متعددة مثل التهديد وهو عبارة عن �سغط مُيار�سه �سخ�س على اإرادة �سخ�س 

املتهم يف  باإيذاء  التهديد  اأن يكون  اإىل �سلوك معنيَّ وي�ستوي يف ذلك  اآخر لتوجيهها 

�سخ�سه اأو يف ماله اأو باإيذاء اإن�سان عزيز لديه اأو الرتهيب اأو الوعد اأو الوعيد واأن 

يكون العرتاف م�ستندًا اإىل اإجراءات �سحيحة اأي اأن تكون الإجراءات التي اتبعت 

القانونية  الن�سو�س  مع  ومن�سجمة  واأ�سولية  �سحيحة  املتهم  اعرتاف  على  للح�سول 

النافذة واأن تكون الإجراءات التي �سدرت يف حق املتهم منذ القب�س عليه وتوقيفه 

ة با�ستجواب  اأمام جهة خُمت�سَّ قد جرت وفق القانون واأن يكون العرتاف قد �سدر 

الواقعة  على  وين�سبُّ  غمو�س  ول  فيه  لب�س  ل  ووا�سحًا  �سريحًا  يكون  واأن  املتهم 
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الإجرامية ومتطابقًا مع الظروف والوقائع املادية التي ت�ستك�سف من اجلرمية اأي اأن 

يكون على درجة من الو�سوح التي ل ُيحتمل معها التاأويل واأل تكون املحكمة قد بنت 

قناعتها يف اإدانة املتهم على كلمات من اأقوال املتهم قيلت يف مراحل ويف منا�سبات واأوقات 

خُمتلفة لذا ُي�سرتط يف اعرتاف املتهم اأن يكون مطابقًا للحقيقة والواقع.

انطالق  ومنذ  ك  مت�سَّ قد  الثالث  املتهم  اأن  الدعوى  اأوراق  من   ُ يبنينْ وكان  ذلك  كان  ملا 

التحقيقات باأنه واإن كان قد رافق املتهم الثاين يف تاريخ الواقعة يف رحلة على منت 

يد فقط واأنه كان خايل الذهن مما كان  قارب هذا الأخري اإل اأن ذلك كان لغاية ال�سَّ

عر�س  يف  املخدرة  املواد  وت�سليم  ت�سلُّم  بواقعة  تفاجاأ  واأنه  الأخري  هذا  له  ُيخطط 

لدن  من  اأقواله  �سماع  )حم�سر  العمل  ذلك  مغبَّة  من  الثاين  املتهم  حذر  واأنه  البحر 

وحم�سر  )2015/5/23م(  بتاريخ  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  اأفراد 

اأقوال تطابقت  التحقيق معه من لدن الدعاء العام بتاريخ )2015/5/24م( وهي 

الثالث مل يكن على علم مبو�سوع املخدرات  املتهم  اأن  املتهم الثاين من  اأفاد به  مع ما 

اأن اأخربه باأن الغاية من اخلروج على منت  حني رافقه على منت قاربه لأنه �سبق له 

ح بذلك املتهم الثالث اأمام  يد والتجوال يف عر�س البحر كما �سرَّ القارب اإمنا هي ال�سَّ

حمكمة احلكم املطعون فيه: »... اأنا ل اأعرف �سيء عن املخدرات ورحت معاه البحر 

وطلبوا يفت�سوا القارب اأول ما و�سلنا وجابوا كالب وما ح�سلوا �سيء ويف الإدارة اأ�سمع 

.....ي�سرخ و�سربونا �سرب وجابوا ...... جنبي وقال اعرتف اأن الأغرا�س مالنا ول 

ك املتهم الثاين هو الآخر اأمام املحكمة  تزيد �سيء واعرتفت بعد ال�سرب ...« كما مت�سَّ

من  له  �س  تعرَّ ما  نتيجة  كان  ال�ستدلل  مبحا�سر  له  املن�سوب  باجُلرم  اعرتافه  باأن 

اإكراه مادي: »... و�سربونا �سرب ع�سان اأعرتف على الأغرا�س اإللي يف القارب وب�سبب 

ال�سرب اعرتفت وقالوا اإذا غريت اأقوالك بن�سربك ونزيدك وهددونا عدة اأ�سخا�س 

حمكمة  عليه  ت  ردَّ دفع  وهو   »...  ..... اأو   ....... ا�سمه  واحد  ال�سبط  فريق  من 

اأما بخ�سو�س الدفع ببطالن اعرتاف املتهمني لأنه  احلكم املطعون فيه بقولها: »... 

جاء نتيجة اإكراه مادي ومعنوي فال �سيء يف الأوراق ُيثبت اأن اأحدًا من املتهمني قد 

�س ملثل ذلك الإكراه ف�ساًل عن ذلك فقد مت ا�ستجوابهم اأمام الدعاء العام ومل  تعرَّ

اإليهم ...« وهو رد جاء قا�سرًا يف مواجهة دفع جوهري اأثاره  ُينكروا التهم امل�سندة 

املتهمان ول�سان دفاعهما واحلال اأنه كان لزامًا على املحكمة قبل اأن تقطع بالراأي يف 

�سالمة ذلك العرتاف اأن تتوىل بنف�سها حتقيقه وذلك بطرحه للمناق�سة ال�سفوية 

عى به اإعماًل لأحكام املادة )215(  باجلل�سة واأن تبحث ال�سلة بينه وبني الإكراه املدَّ

عوى  من قانون الإجراءات اجلزائية التي تن�سُّ على اأنه: »... يحكم القا�سي يف الدَّ
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نت لديه بكامل حريته ومع ذلك ل يجوز له اأن يبني حكمه  ح�سب القناعة التي تكوَّ

اأو على معلوماته ال�سخ�سية  اأمامه يف اجلل�سة  اأي دليل مل ُيطرح على اخل�سوم  على 

لت  ُ من الطالع عليها ومع ذلك عوَّ عوى ح�سبما يبنينْ ...« وهو اأمر خلت منه اأوراق الدَّ

املحكمة يف اإدانة الطاعنني على الدليل امل�ستمد من ذلك العرتاف فجاء حكمها تبعًا 

لذلك معيبًا بالق�سور والف�ساد يف ال�ستدلل ف�ساًل عن اإخالله بحق الدفاع ول ينفي 

عن ذلك ما ذكرته املحكمة من اأدلة اأخرى اإذ اإن الأدلة يف املواد اجلنائية مت�ساندة 

ن عقيدة املحكمة بحيث اإذا �سقط اأحدها اأو  ي�سدُّ بع�سها بع�سًا ومنها جمتمعة تتكوَّ

ف على الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل يف الراأي الذي انتهت  ا�ستبعد تعذر التعرُّ

املحكمة اإليه.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن جرمية تهريب املخدرات بق�سد  ملا كان ذلك وكان من املقرَّ

خالف  على  الدولة  اإقليم  اإىل  و�سيلة  باأية  املخدر  اإدخال  د  مبجرَّ تتحقق  الجتار 

الأحكام املنظمة لذلك واملن�سو�س عليها يف القانون واأن الأمر يف التهريب ل يعدو اأن 

يكون حيازة للمخدرات م�سحوبة بنقلها عرب احلدود من خارج اإقليم الدولة اإىل داخل 

التي يحوزها ويجلبها من  املادة  مع علم اجلاين بطبيعة  فيها  بق�سد تداولها  اأر�سها 

اخلارج واجتاه اإرادته اإىل تهريبها فاإذا كانت عملية التهريب بح�سب خطة تنفيذها 

تنطوي على عدة اأفعال فاإن كل من يتدخل يف تنفيذ اأي فعل من هذه الأفعال يعترب 

مرتكبًا لفعل التهريب �سواًء من �سدر منه الفعل التنفيذي اأو �ساهم فيه بالنقل اأو من 

يتم النقل حل�سابه اأو مل�سلحته ولو مل ي�سدر منه �سخ�سيًا فعل النقل اأو امل�ساهمة فيه 

وذلك متى كان الفعل ميثل حلقة من حلقات عملية التهريب على نحو �سيكفل ا�ستقرار 

املخدرات باإقليم الدولة, كما اأن تهريب املخدرات بق�سد الجتار واقعة مادية ت�ستقل 

حمكمة املو�سوع بحرية التقدير فيها طاملا اأنها تقيمها على ما ينتجها.

فجر  ومنذ  ك  مت�سَّ قد  الثالث  املتهم  اأن  عوى  الدَّ اأوراق  من   ُ البنيِّ وكان  ذلك  كان  ملا 

امل�سبوطة  املخدرات  اإدخال  يف  مبا�سر  مادي  ن�ساط  باأي  ي�ساهم  مل  باأنه  التحقيقات 

ز  حيِّ اإىل  التهريب  ركن  عنا�سر  من  عن�سر  اأي  اإبراز  يف  يتدخل  ومل  لطنة  ال�سَّ اإىل 

املتهَمنينْ  واإمنا هو من ترتيب  به  التهريب ومل يكن عاملًا  ي�ساهم يف فعل  الوجود ومل 

الأول والثاين واأن التحريات املجراة يف �ساأنه وباإقرار فريق ال�سبط مل تثبت وجود 

اأي ات�سالت بينه وبني املتهَمنينْ الأول والثاين قبل تاريخ الواقعة واأنه واإن كان قد 

يد فقط  رافق املتهم الثاين على منت قاربه يف تاريخ الواقعة اإل اأن ذلك كان لغاية ال�سَّ

ذلك  على  الثاين  املتهم  �سادقه  وقد  املخدرة  املادة  الثاين  املتهم  بت�سلُّم  فوجئ  واأنه 

بتحقيقات الدعاء العام بتاريخ )2015/5/24م(: »... �س. هل كان املتهم ....... 
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يعرف اأنك ذاهب اإىل عر�س البحر لإح�سار املواد املخدرة ج. يف البداية مل يكن عارفًا 

ولكن عندما التقينا بذلك الرجل يف عر�س البحر �ساهده وهو يرمي تلك الكمية يف 

اأنها خُمدرات و�ساألني عنها وقلت له باأنها خُمدرات �س. اأمل يكن يعلم  قاربنا وعرف 

بذلك قبل ذهابكما ج. ل �س. ما الذي دفع به للذهاب معك ج. لأنني قلت له باأننا 

يد �س. ماذا كان موقفه عندما علم باأنك حتمل مواد خُمدرة وحت�سرها  ذاهبان لل�سَّ

لطنة ج: قال يل باأنني �سوف اأوقعه يف م�ساكل وقلت له ل توجد اأي م�ساكل ول  لل�سَّ

اأحد �سوف يعلم ...«.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن الفاعل هو الذي ينفرد بجرميته  ملا كان ذلك وكان من املقرَّ

اأو تقع اجلرمية بناًء على حتري�س على  ُي�سهم فيها مبا�سرة مع غريه يف ارتكابها  اأو 

ن لها واأن يكون ذلك بناًء على اتفاق مع غريه على ارتكابها اأيًا كان  ارتكاب الفعل املكوِّ

اأو املنتجة  لة  اأو امل�سهِّ زة  اأو بناًء على م�ساعدته يف الأعمال املجهِّ ومهما كانت �سفته 

لرتكابها واأن يتوافر الق�سد اجلنائي ويكفي لعتبار ال�سخ�س فاعاًل يف اجلرمية اأن 

نة لها. ُي�ساهم فيها بفعل من الأفعال املكوِّ

الثالث يف هذا  املتهم  رح دفاع  اأنه اطَّ ُ من احلكم املطعون فيه  ملا كان ذلك وكان البنيِّ

احليازة  ركن  انتفاء  من  املتهمني  وكيل  به  دفع  ا  عمَّ اأما   ...« بقوله:  وذلك  ال�ساأن 

الأوراق فذلك غري �سديد  الذي يحوم يف  والثالث وال�سك  الثاين  للمتهَمنينْ  بالن�سبة 

الواقعة قد متَّ على  امل�ستعمل يف  القارب  اأن تفتي�س  الأوراق  اأنه ولئن ثبت من  ذلك 

مرحلتني الأوىل بح�سور املتهمني وبا�ستعمال الكالب املدرَّبة للغر�س ومل يتم العثور 

ة  على اأي �سيء ثم بعد �ساعات معدودة واإثر ا�ستجواب املتهمني من قبل اجلهة املخت�سَّ

اأر�سد كل من املتهَمنينْ الثاين والثالث اإىل مكان وجود املواد املخدرة امل�سبوطة بذات 

القارب الذي بقي يف حرا�سة اأمنية ومل يثبت اأنه مت تغيري مكانه ولو لفرتة حمدودة 

املخدر  وجود  مكان  اإىل  واإر�سادهم  والثالث  الثاين  املتهَمنينْ  ف  تعرُّ ذلك  يوؤكد  وما 

امل�سبوط وتلتفت املحكمة عن هذا الدفع لعدم وجاهته واقعًا وقانونًا ...« وهو تعليل 

مل ت�ستو�سح منه املحكمة التي اأ�سدرته باأدلة �سائغة ومقبولة يف العقل واملنطق ومبا 

املخدرة  املادة  تهريب  عملية  يف  الثالث  املتهم  دور  الدعوى  اأوراق  يف  ثابت  اأ�سل  له 

باملادة  ات�ساله  ومدى  اأركانها  اأحد  حتى  اأو  الوجود  ز  حيِّ اإىل  اجلرمية  تلك  واإبراز 

املخدرة وب�سط �سلطانه عليها طاملا اأن مناط امل�سوؤولية يف �ساأن تهريب املخدرات هو 

ثبوت ات�سال اجلاين باملخدر ات�ساًل مبا�سرًا اأو بالوا�سطة وب�سط �سلطانه عليه باأية 

�سورة عن علم واإرادة ولو مل تتحقق له احليازة املادية كما مل ترد املحكمة على دفعه 

بانتفاء علمه مبا متَّ الرتتيب له من عملية التهريب واأن مرافقته للمتهم الثاين كانت 
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بيانه فجاء بذلك حكمها  �سلف  لذلك ح�سبما  الأخري  وتاأكيد هذا  يد  ال�سَّ اأجل  من 

م�سوبًا بعيب الق�سور املبطل يف الت�سبيب مبا ُيعجز املحكمة العليا عن الرد على الدفع 

املثار يف الطعن وعن فر�س رقابتها يف تطبيق �سحيح القانون على الواقعة كما �سار 

اإثباتها يف احلكم املطعون فيه ويكون ملنعى الطاعن الأول بهذا الوجه من الطعن حمل 

احلكم  نق�س  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )260( للمادة  واإعماًل  لذلك   ُ ويتعنيَّ

املطعون فيه.

 ............ الطاعن  من  م  املقدَّ  )2016/840( رقم  للطعن  وبالن�سبة  اإنه  وحيث 

باأنه  احلكم  تعريف  يف  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  ر  املقرَّ فمن  الأول(  عليه  )املحكوم 

عوى التي اأحيلت اإليها  ادر عن حمكمة م�سكلة ت�سكياًل �سحيحًا يف الدَّ هو القرار ال�سَّ

ة فيما  وفق الإجراءات القانونية واأن احلكم اجلزائي البات بالإدانة اأو الرباءة ُحجَّ

نة للجرمية ون�سبتها اإىل فاعلها وو�سفها القانوين وله من  يتعلَّق بتعيني الواقعة املكوِّ

ا�ستقرار  لقاعدة  اإعماًل  املتهم مرتني وذلك  ما يوجب عدم جواز حماكمة  ية  احُلجِّ

ما ذكر  ُيعتد بذلك احلكم على نحو  اأنه وحتى  اإل  الأمر  التي توجب هذا  الأحكام 

وقواعد  وباإجراءات  بها  اإل  ينه�س  ل  التي  اأركانه  له  تتوفر  اأن  يحب  عليه  ل  وُيعوَّ

اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )221,222( املادتان  اأوردتها  لإ�سداره  دة  حمدَّ

ومنها وجوب ح�سول مداولة بني جميع ق�ساة الهيئة التي �سمعت املرافعة التي تكون 

�سرًا بني الق�ساة جمتمعني اإذا تعددوا ويجمع الرئي�س الآراء ويبداأ باأحدث الق�ساة 

فالأقدم وُيبدي راأيه على األ ي�سرتك يف املداولة غري الق�ساة الذين �سمعوا املرافعة 

واإل كان احلكم باطاًل ذلك اأن املداولة مرحلة ُو�سطى بني اإقفال باب املرافعة والنطق 

د اإعداد لها وما يليها  باحلكم وهي اأهمُّ واأخطر مرحلة يف اخل�سومة فما �سبق هو جمرَّ

ل اإليه من خاللها اأما هي فاإنها مرحلة درا�سة متاأنية  ا مت التو�سُّ د اإعالن عمَّ هو جمرَّ

اإىل  النهاية  يف  للو�سول  واقتناع  واإقناع  وجتادل  وت�ساور  دقيق  وتفكري  الق�ساة  من 

التطبيق  الواجب  القانوين  الواقعي املطروح عليهم والنموذج  النموذج  املطابقة بني 

عليه وهي ل حتقق هدفها على الوجه الأكمل اإل اإذا كان من �سارك فيها قد ا�ستمع 

ن راأيه يف الق�سية طبقًا للمعلومات والأدلة وامل�ستندات  اإىل املرافعة لأن القا�سي ُيكوِّ

ي�ستمع  املوافقة على حكم مل  عب عليه  ال�سَّ ومن  املرافعة  اأثناء جل�سات  التي تطرح 

كل  مها  قدَّ التي  واملذكرات  امل�ستندات  على  يطلع  مل  اأو  اخل�سومة  اأطراف  اإىل  فيه 

اإبداء الطلبات والدفوع لذلك ُيحظر على غري  اأن املرافعة تن�سرف اإىل  طرف ذلك 

�سرط  املرافعة  �سماع  اأن  اأي  املداولة  يف  ي�سرتكوا  اأن  املرافعة  �سمعوا  الذين  الق�ساة 

لال�سرتاك يف املداولة ذلك اأن الق�ساة الذين �سمعوا املرافعة مبا اأحاطوا به من ُحجج 
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اأوجه دفاع ودفوع هم الذين تتوافر لهم بحكم اللزوم  اأمامهم من  اخل�سوم وما �سيق 

اأن من  اأثناء املرافعة فالقاعدة هي  اأ�سا�س ما �سمعوه  ولية الف�سل يف املنازعة على 

عوى. �سمع املرافعة ميلك الف�سل يف الدَّ

ُ من احلكم املطعون فيه اأن الهيئة التي تلت منطوقه كانت م�سكلة  ملا كان ذلك وكان البنيِّ

من الق�ساة ........... و.........و..........وهي تختلف عن الهيئة التي ا�ستمعت 

 ......... الق�ساة  من  م�سكلة  كانت  والتي  )2016/4/11م(   بجل�سة  املرافعات  اإىل 

و.........و............ اأي اأن القا�سي ...............مل ي�سرتك يف جل�سة املرافعة 

ومع ذلك ورد ا�سمه �سمن الق�ساة الذين نطقوا باحلكم.

�سرطًا  املرافعة  �سماع  وكان  الق�ساة  مداولة  خال�سة  هو  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

لال�سرتاك يف املداولة فاإنه ُيحظر على غري الق�ساة الذين �سمعوا املرافعة اأن ي�سرتكوا 

على  ت  ن�سَّ التي  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )221( للمادة  اإعماًل  املداولة  يف 

اأنه: »... ول ي�سرتك يف املداولة غري الق�ساة الذين �سمعوا املرافعة ...« وكان الثابت 

من احلكم املطعون فيه اأن اأحد اأع�ساء الهيئة التي تلت منطوقه مل ي�سرتك يف جل�سة 

املرافعة ح�سبما �سلف بيانه فلذلك كان احلكم باطاًل بطالنًا مت�ساًل بقاعدة اإجرائية 

نف�سها مبا يقت�سي واحلال كذلك  املحكمة من تلقاء  العام وتثريها  النظام  اآمرة تهمُّ 

نق�س احلكم املطعون فيه والإعادة دون بحث اأوجه الطعن املثارة من قبل الطاعن يف 

الطعن رقم )2016/840(.

فلهذه الأ�سباب

�سكاًل   )2016  /  840  ,  839  ,  838  ,  837( اأرقام  الطعون  بقبول  املحكمة  حكمت 

ويف املو�سوع بنق�س احُلكمني املطعون فيهما يف اجلناية رقم )2015/163( واإعادة 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرتهما لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.  الدَّ
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 7/فرباير/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحـــرو�ســـــــي,  الـــعــــربـــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)26 (

الطعن رقم 2016/667 م

جرمية » التحر�س اجلن�سي بالأطفال. ماهيتها.« قانون » تطبيق املادة )56( من --

قانون الطفل«.

حقيقته -- يف  الطفل  قانون  من   )56( املادة  يف  عليه  املن�سو�س  اجلن�سي  �س  التحرُّ

الغريزة  التي تثري  ال�سطحية  اأو  الأفعال اخلارجية  �سامل ي�سمل جميع  م�سطلح 

اجلن�سية.

الوقائــع

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)حمكمة  بالر�ستاق  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلنايات(؛ لأنه بتاريخ )2016/1/25م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة بركاء:

العمر  من  )1(..............البالغة  الطفالت:  عليهن  باملجني  جن�سيًا  �س  حترَّ

 )3( �سنوات  ت�سع  العمر  من  البالغة   .........................  )2( �سنوات  ت�سع 

................... البالغة من العمر ثماين �سنوات )4( ................. البالغة 

العفة  اأماكن  من  وم�سكهن  اأج�سادهن  �س  بتح�سُّ قام  باأن  وذلك  �سنوات  ت�سع  العمر  من 

اأثناء وجودهن يف حديقة بركاء, وفق الثابت باأقوال املجني عليهن و�سهادة ال�سهود.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة  )72( بدللة املادة )56/ب( من قانون الطفل.

اإليه  اأ�سند  مبا  )الطاعن(  املتهم  باإدانة  املحكمة  حكمت  )2016/4/12م(  وبتاريخ 

وق�ست مبعاقبته بال�سجن ملدة خم�س �سنوات وغرامة قدرها )5.000 ر.ع( خم�سة 

واحد  لكل  ريال  خم�سمائة  ر.ع(   500( قدره  مبلغ  اأداء  باإلزامه  ومدنيًا  ريال  اآلف 

و..........و...........و.................مع   ......... عليهن  املجني  اأولياء  من 

عوَينينْ املدنية واجلنائية. اإلزامه م�ساريف الدَّ
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املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/5/3م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

ذلك ومت اإعالن املطعون �سدهم ب�سحيفة الطعن فاآثروا عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ورف�سه مو�سوعًا.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

ر قانونًا فهو مقبول �سكاًل. حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله املقرَّ

ملخالفته  البطالن  فيه  املطعون  احلكم  على  عليه(  )املحكوم  الطاعن  ينعى  وحيث 

للقانون واخلطاأ يف تطبيقه والق�سور يف الت�سبيب وذلك حينما ق�سى باإدانته بجناية 

اأقوال  اإىل  ا�ستنادًا  الطفل  قانون  من  )56/ب(  باملادة  املوؤثمة  اجلن�سي  �س  التحرُّ

املجني عليهن والتي ل تعدو يف حقيقتها اأن تكون ادعاًء ل �سند له من الواقع والقانون 

اأهايل املجني عليهن التي جاءت �سماعية فهم مل ي�ساهدوا الواقعة  واأقوال ال�سهود 

ومل تكن لهم اأية معرفة بتفا�سيل ما حدث اإل من خالل اأقوال املجني عليهن واأقوال 

اإليه وبالتايل فاإن  اأيَّ فعل مما ن�سب  ال�ساهد ........الذي مل ي�ساهد املتهم يرتكب 

ال�سك  بها  ويحيط  واملنطق  العقل  يف  مقبولة  غري  اأدلة  اإىل  اإدانته  يف  ا�ستند  احلكم 

والريبة كما اأن احلكم مل ُيحط بظروف الدعوى ومل ميح�س اأدلة الإثبات ومل يوازن 

بينها وبني دفاع الطاعن ومل يناق�س اأقوال املجني عليهن وبيان �سبب اختالف اأقوالهن 

لأنهن اأنكرن معرفتهن به عند روؤيتهن له يف بادئ الأمر ثم عدن وذكرن اأنه هو الفاعل 

وكذلك اختالف اأقوالهن من حيث مكان وقوع اجلرمية فلم ُيجمعن على مكان واحد 

اأنه �ساهد  اأكد يف �سهادته  ال�ساهد ............ الذي  اأقوال  وهذا فيه اختالف مع 

على  احلكم  بعد  ل  حت�سَّ الأخري  هذا  اأي  واأنه  التزحلق  لعبة  على  �ساعدًا  الطاعن 

اأقارب املجني عليهن قاموا باتهام اأحد ال�سخا�س بواقعة  اأن  اأحكام ق�سائية تفيد 

العنف والإيذاء مع اخل�سوم, كل ذلك يعيب احلكم املطعون  واأنهم ميار�سون  مماثلة 

فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

عوى  الدَّ يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا 
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الدليل ووزن  حيح وتقدير  ال�سَّ القانوين  التكييف  لها وتكييفها  حيحة  ال�سَّ ورة  وال�سُّ

على  ق�ساءها  اأقامت  متى  املو�سوع  حمكمة  بها  ت�ستقلُّ  التي  امل�سائل  من  هو  نات  البيِّ

اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله واأن العربة يف املحاكمات 

عوى املطروحة عليها ولها كامل  اجلزائية هي باقتناع املحكمة من جميع عنا�سر الدَّ

ي�سحُّ  اإليه ول  دليل تطمئن  اأي  من  بثبوت اجلرمية  اقتناعها  ت�ستمدَّ  اأن  احلرية يف 

ل عليها يف احلكم اأن  مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر ول يلزم يف الأدلة التي ُيعوَّ

عوى  لة بحيث ُينبئ كل دليل منها ويقطع يف كل جزئية من جزئيات الدَّ تكون مف�سَّ

اإن الأدلة يف املواد اجلزائية �سمائم مت�ساندة يكمل بع�سها بع�سًا ومنها جمتمعة  اإذ 

ن عقيدة املحكمة فال ُينظر اإىل دليل بعينه ملناق�سته على حدة دون باقي الأدلة  تتكوَّ

بل يكفي اأن تكون الأدلة يف جمموعها وحدة واحدة توؤدي اإىل ما ق�سده احلكم منها 

ومنتجة يف اقتناع املحكمة واطمئنانها اإىل ما انتهت اإليه ولو عن طريق ال�ستنتاج طاملا 

عوى املطروحة. اأن القانون مل يحدد و�سيلة معيَّنة لإثبات اجلرمية كما هو احلال يف الدَّ

كافة  به  تتوافر  مبا  عوى  الدَّ واقعة  بنيَّ  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

�س اجلن�سي التي اأدان الطاعن بها واأورد على ثبوتها  العنا�سر القانونية جلرمية التحرُّ

عوى ومقبولة عقاًل ومنطقًا ومن �ساأنها  يف حقه اأدلة �سائغة لها �سندها يف اأوراق الدَّ

ال�ساهد  و�سهادة  عليهن  املجني  اأقوال  من  وذلك  عليها  احلكم  رتبه  ما  اإىل  توؤدي  اأن 

عى بها زمن ح�سولها  ......... ومن ثبوت وجود املتهم )الطاعن( يف مكان الواقعة املدَّ

وعدم �سحة روايته باأنه كان موجودًا هناك من اأجل م�ساعدة طفل �سغري كان يبكي 

...................لدى  عليها  املجنيُّ  اأفادت  فقد  عليهن  املجني  اأولياء  اأقوال  ومن 

وموؤخرتها  خ�سرها  من  بحملها  قام  املتهم  اأن  املحكمة  هيئة  واأمام  العام  الدعاء 

وكذلك اأفادت املجنيُّ عليها .................... باأن املتهم قام بحملها من خ�سرها 

املتهم م�سك  باأن  اأفادتا  ..................و............فقد  املجنيُّ عليهما  وكذلك 

املتهم  اأنه ل يعرف   ................. ال�ساهد  ر  موؤخرتها وقرَّ كل واحدة منهما من 

د من  ول �سلة له به واأنه �ساهده عند لعبة الأطفال وانتظر فرتة اإىل اأن نزل وتاأكَّ

�سخ�سيته وم�سى الرجل فتبعه على اأ�سا�س اأن ل يظلمه وقال باأنه ميكن اأن تكون معه 

ح�سل  ما  له  فقالوا  يح�سل  ماذا  ف�ساأل  جمتمعني  عليهن  املجني  اآباء  و�ساهد  عائلة 

وبالفعل  عليه  ف  للتعرُّ البنات  جلب  ومت  اللعبة  فوق  راآه  �سخ�سًا  ثمة  باأن  لهم  وقال 

فن عليه واأنه راأى املتهم فوق اللعبة وراأى بنات من �سن املجني عليهن واأن الرجل  تعرَّ

ر ال�ساهد ............. اأنهم قدموا للحديقة  مل يقاوم عندما اتهموه مبا قام به وقرَّ

الفة وراحوا ملركز ال�سرطة ومتت  لتناول الع�ساء وات�سل به ............ واأعلمه بال�سَّ
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ر ال�ساهد ............... اأنهم كانوا  مواجهة الأطفال مع املتهم من قبل ال�سرطة وقرَّ

جال�سني يف احلديقة ومعهم العائلة والأطفال يلعبون يف احلديقة وبعد فرتة جاءته 

مي�سي  رجاًل  راأى  حيث  ال�سخ�س  لريى  وذهب  املو�سوع  له  وقالت   ...... الطفلة  اأم 

ال�سخ�س  لهم  وقال  الأول  ال�ساهد  وجاءه  احلديقة  من  يخرج  يريد  وكان  ب�سرعة 

الذي تريدونه يريد اخلروج من احلديقة فتم الإم�ساك به وهو يريد اخلروج من 

ر ال�ساهد...............اأن ابنته اأقبلت وهي ت�سيح وقالت له اإن رجاًل  احلديقة وقرَّ

ى فيها وم�سكها من مكان عيب وبعدها ذهب للبحث عنه وجاءه ال�ساهد .........  �سوَّ

واأخربهم ب�سخ�سية املتهم فالتقوا به عند البوابة وكان يريد اخلروج من احلديقة 

وقد اأوردت حمكمة احلكم املطعون فيه يف ذلك قولها: »... وحيث اإن الواقعة بحالتها 

الدعوى  اأوراق  جميع  على  اطالعها  واقع  من  املحكمة  لدى  و�سحت  قد  الراهنة 

وم�ستنداتها وما اأجري فيها من حتقيقات وما دار بجل�سات املحاكمة من مرافعات وما 

اأبدي فيها من اأوجه دفاع ودفوع ومن ثم وقر يف يقني املحكمة ارتكاب املتهم للجرمية 

باأن عمد اإىل م�سكهن من خ�سرهن برفعهن على اأرجوحة كما عمد اإىل م�سك كل من 

تربير  وحماولة  الإنكار  على  املتهم  ت�سميم  وما  موؤخرتيهما  من  و.........   ......

اإل  وجوده مب�سرح الواقعة �ساعة ح�سولها مل�ساعدة الطفل ال�سغري الذي كان يبكي 

حماولة يائ�سة لالإفالت من العقاب واأن هذا الدعاء نفته كل البنات لعدم ح�سول 

عند  للمتهم  م�ساهدته  د  اأكَّ ..........الذي  �سهادة  على  زيادة  البتة  الواقعة  تلك 

د من �سخ�سيته عالوة على �سهادة اأولياء  لعبة الأطفال وانتظر فرتة اإىل اأن نزل وتاأكَّ

املجني عليهن الذين اأم�سكوا باملتهم عند باب احلديقة وهو يتاأهب ملغادرتها وانتهاًء 

الذي  ال�سخ�س  اأن  عليهن  املجنيُّ  دت  اأكَّ خاللها  من  والتي  ف  والتعرُّ العر�س  بعملية 

ال�سن  يف  ُي�سبهونه  الأ�سخا�س  من  جمموعة  �سمن  ح�سره  بعد  املتهم  هو  بهن  �س  حترَّ

والأو�ساف ...«.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن ما يعتمده القا�سي من اأدلة يجب اأن  ملا كان ذلك وكان املقرَّ

ل اإليها ذلك اأن ا�ستقالل القا�سي اجلزائي  يوؤدي ب�سكل طبيعي اإىل النتيجة التي تو�سَّ

احلكم  اأورده  مما   ُ البنيِّ وكان  وال�ستدلل  التقدير  ب�سالمة  مقيَّد  الأدلة  تقدير  يف 

عوى على نحو يدلُّ على  املطعون فيه اأن املحكمة التي اأ�سدرته قد ا�ستعر�ست اأدلة الدَّ

�ستها التمحي�س الكايف واأملت بها اإملامًا �ساماًل يفيد اأنها قامت مبا ينبغي عليها  اأنها حمَّ

ب�ساأن  الطاعن  مناعي  تكون  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا  احلقيقة  لتعرف  البحث  تدقيق  من 

ا�ستناد احلكم املطعون فيه على اأقوال ال�ساهد ..... رغم اأن �سهادته غري مقبولة يف 

العقل واملنطق وُيحيط بها ال�سك والريبة لكونه مل يجزم مب�ساهدته له يرتكب اأيَّ 
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فعل مما ن�سب اإليه واأن احلكم املطعون فيه مل يوازن بني اأدلة التهام ودفاعه وعدم 

ر  ف املجني عليهن عليه اأول مرة مناعي يف غريها حملها ومردود عليها مبا هو مقرَّ تعرُّ

يف ق�ساء املحكمة العليا يف تعريف ال�سهادة من اأنها رواية �سخ�س اأمام جمل�س الق�ساء 

عما ات�سل بحوا�سه من وقائع واأحداث حول اجُلرم مو�سوع ال�سهادة دون اأن ُي�سيف 

 ُ راأيًا خا�سًا اأو تخمينًا حول الوقائع الإجرامية التي ُيديل ب�سهادته حولها وكان البنيِّ

د اأنه ل يعرف املتهم من قبل ــ اأنها اأثبتت وجود املتهم يف  من اأقوال ال�ساهد ــ الذي اأكَّ

�س للعب الأطفال واأنه  عى بها زمن ح�سولها واحلال اأنه مكان خُم�سَّ مكان الواقعة املدَّ

اأجل  اأن دفاعه باأنه كان هناك من  اإىل ذلك املكان كما  مل تكن له عائلة ي�سطحبها 

راحه  م�ساعدة طفل �سغري كان يبكي افتقد لدليل يع�سده مما حمل املحكمة على اطِّ

وتاأ�سي�سًا على ذلك ُي�سحي اعتماد املحكمة على اأقوال ال�ساهد دلياًل من اأدلة الإدانة 

عوى واأوراقها اأما عن  وجيهًا طاملا اأنه كان نتيجة ا�ستخال�س �سائغ م�ستمدًا من واقع الدَّ

عوى حيث  ف املجني عليهن عليه فهو ثابت من خالل ال�سور املظروفة باأوراق الدَّ تعرُّ

فت عليه كل واحدة من املجني عليهن رغم و�سعه �سمن جمموعة من الأ�سخا�س  تعرَّ

تقاربه من حيث ال�سن والق�سمات.

رقم  لطاين  ال�سُّ باملر�سوم  ادر  ال�سَّ الطفل  قانون  من   )56( املادة  وكانت  ذلك  كان  ملا 

الأفعال  من  اأي  ارتكاب  �سخ�س  اأي  على  ُيحظر   ...« اأنه:  على  تن�سُّ   )2014/22(

�س  �س به جن�سيًا ...« والتحرُّ التحرُّ اأو  اأو هتك عر�سه  الآتية: )ب( اغت�ساب طفل 

اجلن�سي يف حقيقته م�سطلح �سامل ي�سمل جميع الأفعال اخلارجية اأو ال�سطحية التي 

تثري الغريزة اجلن�سية وكان ما اأتاه املتهم )الطاعن( من الأفعال جتاه املجني عليهن 

بيانه  �سلف  الدليل على �سحته ح�سبما  ما ذكرته كلُّ واحدة منهن وقام  وعلى نحو 

ة واأنه قد ق�سد تلك الأفعال وان�سرفت  ت�ستوعبه اأحكام املادة )56( امل�سار اإليها خا�سَّ

املجني  اأعمار  من  حتققت  قد  املو�سوع  حمكمة  اأن  جانب  اإىل  هذا  اإتيانها  اإىل  نيته 

عليهن يف تاريخ الواقعة فلذلك كان نعي الطاعن ل يعدو يف حقيقته اأن يكون جدًل 

عوى وتقدير اأدلتها  مو�سوعيًا حول �سلطة حمكمة املو�سوع يف ا�ستخال�س واقعة الدَّ

وهو ما ل يجوز اإثارته اأمام املحكمة العليا ويتعنيَّ تبعًا لذلك رف�س الطعن مو�سوعًا 

واإلزام الطاعن امل�ساريف اإعماًل للمادة )225( من قانون الإجراءات اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 14/فرباير/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, الـــعــــربـــــــي الــــحـــرو�ســـــــي,  جمــــــيـد 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)27 (

الطعن مل�سلحة القانون رقم 2017/1م

ا�ست�سكال » وقف حكم مبنع اإدخال الزوجة الأجنبية البالد«. جرمية » الزواج --

من اأجنبية. ال�ست�سكال يف حكمها«. 

الأجنبية -- الزوجة  اإدخال  مبنع  املتعلق  ال�سق  باإلغاء  ال�ستئناف  حمكمة  قيام 

البالد يف حكم ا�ست�سكال يتعني على الدعاء العام اأن يطعن عليه بطريق الطعن 

بالنق�س ويلتزم باملواعيد املقررة يف هذا ال�سدد, ل اأن يطعن عليه بطريق الطعن 

مل�سلحة القانون, اإذ الأخري م�سروط بعدم ترتب اأي اأثر �سوى �سدور احلكم ل�سالح 

املحكوم عليه اأو امل�سوؤول عن احلق املدين.

اإجراءات --  267 و   265 املادة  تطبيق   « قانون  �سروطه«.   « القانون  مل�سلحة  طعن 

جزائية«.

عي العام حق الطعن يف الأحكام مل�سلحة القانون عند -- الثابت اأنه ولئن كان للمدَّ

توافر ال�سروط املبيَّنة يف املادة )265( من قانون الإجراءات اجلزائية اإل اأنه 

ادر يف  اأن ل يرتتب على احلكم ال�سَّ ُي�سرتط وفق املادة )267( من ذات القانون 

الطعن مل�سلحة القانون اأي اأثر اإل اإذا �سدر احلكم ل�سالح املحكوم عليه اأو امل�سوؤول 

عن احلق املدين. خمالفة ذلك موؤداها عدم قبول الطعن.

الوقائــع 

ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعن مل�سلحة  ُل الوقائع على ما يبنينْ تتح�سَّ

املحكمة  ................اإىل  عليه  املحكوم  اأحال  العام  الدعاء  اأن  يف  القانون 

دون  اأجنبية  من  الزواج  على  اأقدم  لأنه  اجلزائية(  )الدائرة  ب�سور  البتدائية 

ة وبتاريخ )1999/2/9م( حكمت املحكمة  احل�سول على ت�سريح من اجلهة املخت�سَّ

وحرمانه  النفاذ  موقوفة  ريال  خم�سمائة  ر.ع(   500( قدرها  بغرامة  مبعاقبته 
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املحكوم  ا�ست�سكل  وقد  لطنة  ال�سَّ اإىل  زوجته  اإدخال  ومن  العامة  الوظائف  تويل  من 

بحرمانه  املتعلق  �سقه  يف  اإلغاءه  ملتم�سًا  له  امل�سدرة  املحكمة  اأمام  احلكم  هذا  عليه 

لطنة وبتاريخ )2013/12/10م( حكمت املحكمة برف�س  من اإدخال زوجته اإىل ال�سَّ

ال�ست�سكال مو�سوعًا وحيث اإن هذا احلكم مل يُحز قبوًل لدى امل�ست�سكل فقد ا�ستاأنفه 

ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  ب�سور  ال�ستئناف  حمكمة  اأمام  بال�ست�سكال 

املتعلق  ال�سق  يف  جمددًا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  )2014/1/6م(  بتاريخ 

حيال  القانونية  الطرق  واتباع  باإلغائه  لطنة  ال�سَّ اإىل  زوجته  اإدخال  من  بحرمانه 

عي العام بالطعن املاثل اإىل هذه  مو�سوع اإدخالها وبتاريخ )2017/1/16م( تقدم املدَّ

املحكمة العليا يلتم�س يف ختام �سحيفته نق�س احلكم املطعون فيه وذلك مل�سلحة القانون. 

املحكمة

بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر اأوراق الطعن مل�سلحة القانون وبعد 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا �سماع التقرير الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الدعاء العام على حمكمة احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون 

التي  الأجنبية  زوجته  اإدخال  من  عليه  املحكوم  بحرمان  املتعلق  ال�سق  األغت  عندما 

املادتني  يف  ع  امل�سرِّ اأورده  الذي  ال�ست�سكال  اأن  ذلك  للقانون  باملخالفة  جها  تزوَّ

)312,313( من قانون الإجراءات اجلزائية ل يعدُّ طريقًا من طرق الطعن يف الأحكام 

ع لتذليل اأي  للقول باإمكانية اإلغاء املحكومية اأو �سق منها واإمنا هو طريق اأوجده امل�سرِّ

عراقيل تقف اأمام احلكم البات فال جمال واحلال كذلك لإجراء اأي تعديل يف احلكم 

احلكم  اكتنف  الذي  الغمو�س  فك  على  يقت�سر  اخل�سو�س  هذا  يف  املحكمة  دور  واأن 

وحل ال�ست�سكال القائم وتاأ�سي�سًا على ذلك فاإن ق�ساء حمكمة ال�ستئناف ب�سور يف 

لطنة كان  ال�ست�سكال باإلغاء عقوبة حرمان املحكوم عليه من اإدخال زوجته اإىل ال�سَّ

ناجتًا عن خطاأ فادح يف تطبيق القانون مبا ي�ستوجب نق�سه مل�سلحة القانون.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن الطعن يف الأحكام هو الو�سيلة التي  وحيث اإنه من املقرَّ

منحها القانون للخ�سوم لبعث الطمئنان يف نفو�سهم اإذا ما �سعروا بعدم �سحة احلكم 

ع لتمكني املحكوم عليه من  اأو جزء منه اأو هو عبارة عن و�سائل قانونية ي�سعها امل�سرِّ

اأو يف احلكم الذي مل ي�ستجب اإىل جميع  ادر �سده  طلب اإعادة النظر يف احلكم ال�سَّ

طلباته بق�سد اإبطاله اأو نق�سه وذلك بغية تاليف ما قد يكون يف احلكم من اأخطاء 

قد تلحق �سررًا باملحكوم عليه اأو هي الو�سائل التي اأجازها القانون على �سبيل احل�سر 
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ادرة يف حقهم بق�سد اإعادة  والتي مبقت�ساها ميكن للخ�سوم التظلم من الأحكام ال�سَّ

رها القانون لكل ذي م�سلحة  النظر فيما ق�ست به اأو هي الو�سائل الق�سائية التي قرَّ

اأو  اإلغاء اأحكام الق�ساء  اأو تعديله مل�سلحته حيث ل �سبيل اإىل  بق�سد اإبطال احلكم 

تعديلها مهما كان عيبها كبريًا اأو خطوؤها ظاهرًا اإل مبراجعة طريق الطعن املنا�سب 

لها واأن الغر�س من الطعن بالأحكام هو لت�سحيح اأو تاليف الأخطاء التي ميكن اأن يقع 

اإ�سدار احلكم ولف�سح املجال لالأطراف لالقتناع باحلكم فالقا�سي  الق�ساء عند  فيها 

هو م�سدر احلكم وهو ب�سر غري مع�سوم من اخلطاأ فقد تخطئ املحكمة يف ا�ستخال�س 

على  تطبيقه  يجب  الذي  القانون  تطبيق  يف  تخطئ  قد  اأو  تقديرها  يف  اأو  الوقائع 

ع حري�سًا  ة يف نظر الدعوى لذلك كان امل�سرِّ الوقائع اأو قد تكون املحكمة غري خُمت�سَّ

والطعون  العتيادية  الطعون  فكانت  وتنظيمها  الأحكام  يف  الطعن  طرق  فتح  على 

ن يف املادة )265( من  غري العتيادية ومن �سمن هذه الطعون الأخرية الطعن امل�سمَّ

ع من اأن هذا الطعن ولئن كان مي�سُّ  ره امل�سرِّ قانون الإجراءات اجلزائية وذلك ملا قدَّ

عدة مبادئ قانونية اأهمها ُحجية الأمر املق�سي فيه ومبداأ احلق املكت�سب وا�ستقرار 

الأحكام واملراكز وخطورتها اإل اأن امل�سلحة التي يهدف هذا الطعن اإىل حمايتها هي 

حيحة على اأ�سا�س �سليم  م�سلحة جديرة بالأهمية وهي اإر�ساء املبادئ القانونية ال�سَّ

وتوحيد اأحكام الق�ساء فيها كلما تعلق الأمر بح�سول خرق للقانون من �ساأنه الإ�سرار 

بامل�سلحة العامة اأو خُمالفة النظام العام واأن م�سلحة الدعاء العام يف ذلك الطعن 

قائمة وهي مراقبة التطبيق ال�سليم للقانون اأي اأن تكون الإجراءات يف كل مراحل 

الدعوى العمومية �سحيحة واأن تبنى الأحكام والقرارات على تطبيق قانوين �سحيح 

نت تلك املادة ما يلي:           »...  خاٍل مما ي�سوبه من اأ�سباب اخلطاأ والبطالن وقد ت�سمَّ

للمدعي العام من تلقاء نف�سه اأو بناًء على طلب من وزير العدل اأن يطلب من املحكمة 

رة للطعن اإلغاء اأو تعديل اأي حكم اأو اأمر  العليا يف اأي وقت بعد فوات املواعيد املقرَّ

خُمالفة  على  القرار  اأو  الأمر  اأو  احلكم  انطوى  اإذا  القانون  مل�سلحة  ق�سائي  قرار  اأو 

اأو على خطاأ يف تطبيقه وذلك يف احلالتني الآتيتني: )1( الأحكام التي ل  القانون 

ت اخل�سوم ميعاد الطعن فيها  ُيجيز القانون للخ�سوم الطعن فيها )2( الأحكام التي فوَّ

اأو نزلوا فيها عن الطعن اأو رفعوا فيها طعنًا ق�سي بعدم قبوله ...«.

ادر  كما تن�سُّ املادة )267( من ذات القانون على اأنه: »... ل يرتتب على احلكم ال�سَّ

امل�سوؤول عن  اأو  املحكوم عليه  ل�سالح  اإذا �سدر  اإل  اأثر  اأي  القانون  مل�سلحة  الطعن  يف 

اأو  اأمر  اأو  اأي حكم  اأو تعديل  اإلغاء  اأن طلب  املادتني  ى هاتني  احلق املدين ...« وموؤدَّ

م من املدعي العام من تلقاء نف�سه اأو بناًء  قرار ق�سائي مل�سلحة القانون يتعنيَّ اأن ُيقدَّ
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رة  على طلب من وزير العدل اإىل املحكمة العليا دون اأن يخ�سع للقواعد القانونية املقرَّ

للقانون  ليم  ال�سَّ التطبيق  اإىل  الو�سول  غايته  لأن  الأحكام  يف  بالنق�س  الطعن  مليعاد 

ولو مل�سلحة املتهم وذلك باإ�سالح ما يف احلكم املطعون فيه من خطاأ قانوين مل�سلحة 

�سخ�سية  م�سلحة  القانون  م�سلحة  �سمن  تندرج  اأن  ذلك  يف  يوؤثر  ول  نف�سه  القانون 

متى ما ترتبت على احلكم املطعون فيه اآثار تنعك�س مل�سلحة املحكوم عليه واأن معنى 

وبيان  عنه  والدفاع  تبنيه  بل  العليا  املحكمة  اإىل  رفعه  د  جمرَّ لي�س  الطلب  تقدمي 

عي العام نف�سه مقتنعًا  ال�سند القانوين الذي ُبني عليه ذلك الطلب اأي اأن يكون املدَّ

بوجود مربر قانوين للطلب. 

ُ من الأوراق ــ من الأحكام  ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه ــ على النحو الذي يبنينْ

اخل�سوم  من  عليه  الطعن  بعدم  نهائيًا  اأ�سبح  لأنه  فيها  الطعن  القانون  ُيجيز  التي 

املادة  املن�سو�س عليه يف  للطعن  ر  املقرَّ امليعاد  العليا يف  املحكمة  اأمام  النق�س  بطريق 

عي العام حق الطعن يف الأحكام  )249( من قانون الإجراءات اجلزائية وملا كان للمدَّ

مل�سلحة القانون عند توافر ال�سروط املبيَّنة يف املادة )265( من قانون الإجراءات 

اأن ل  القانون  املادة )267( من ذات  ُي�سرتط وفق  اأنه  اإل  البيان  الفة  ال�سَّ اجلزائية 

ادر يف الطعن مل�سلحة القانون اأي اأثر اإل اإذا �سدر احلكم ل�سالح  يرتتب على احلكم ال�سَّ

عي العام قد قام على اأن  املحكوم عليه اأو امل�سوؤول عن احلق املدين وملا كان طعن املدَّ

احلكم املطعون فيه قد خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه عندما األغت املحكمة التي 

لطنة وحيث  اأ�سدرته �سقه املتعلق بحرمان املحكوم عليه من اإدخال زوجته اإىل ال�سَّ

هذه  له  وق�ست  �سحيحًا  الطاعن  منعى  كان  اإن  ــ  اجلديل  الفر�س  �سبيل  وعلى  ــ  اإنه 

املحكمة بطلباته فاإن ذلك �سيتعار�س مع ما ا�سرتطته املادة )267( امل�سار اإليها عند 

ادر يف الطعن  اأنه يجب اأن ل يرتتب على احلكم ال�سَّ رفع الطعن مل�سلحة القانون من 

مل�سلحة القانون اأي اأثر اإل اإذا �سدر احلكم ل�سالح املحكوم عليه اأو امل�سوؤول عن احلق 

املحكوم  اكت�سبها  التي  بامليزة  الإ�سرار  الق�ساء بطلباته  �سيرتتب على  اإنه  اإذ  املدين 

لطنة ومن ثم فاإن  عليه واملتمثلة يف اإلغاء عقوبة حرمانه من اإدخال زوجته اإىل ال�سَّ

ــ  اأنه واإن كان يوجد خطاأ يف احلكم  هذا الطعن يكون قد افتقر لأحد �سروطه كما 

على �سبيل الفر�س اجلديل كذلك ــ فال �سبيل لإ�سالح هذا اخلطاأ يف مثل هذه احلالة 

عن طريق الطعن مل�سلحة القانون اإذ اإن هذا الطريق اأي الطعن مل�سلحة القانون قد 

عي العام ب�سروط يتعنيَّ توافرها لقبوله �سكاًل واحلكم يف مو�سوعه  ره القانون للمدَّ قرَّ

الف بيانه وقد كان ال�سبيل لإ�سالح هذا  وقد افتقر اإليها الطعن املاثل على النحو ال�سَّ

ر قانونًا اأما واأن الدعاء  ـ هو الطعن فيه بطريق النق�س يف امليعاد املقرَّ ـ اإن ُوجدـ  اخلطاأـ 
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ر قانونًا للطعن فال يجوز له من بعد النحراف  ت على نف�سه امليعاد املقرَّ العام قد فوَّ

باإجراءات الطعن الواردة يف املادة )265( من قانون الإجراءات اجلزائية والطعن 

الطعن  مو�سوع  يف  املعرو�سة  الواقعة  مثل  يف  ــ  القانون  مل�سلحة  الطعن  بطريق  فيه 

د  التقيُّ دون  �ساء  وقت  اأي  يف  الأحكام  كل  يف  الطعن  يف  احلق  له  اأ�سبح  واإل  ــ  املاثل 

مبواعيد الطعن وكذا ال�سروط التي ن�سَّ عليها القانون يف املادتني )265و267( من 

مل  اخل�سوم  باقي  عن  ميزة  ذلك  يف  له  يجعل  ما  وهو  اجلزائية  الإجراءات  قانون 

له اإياها القانون كما اأنه يتعار�س مع مبداأ ا�ستقرار الأحكام يف مواجهة اخل�سوم. ُيخوِّ

ُ مما �سبق ب�سطه اأن ما ُيثريه الدعاء العام يف طعنه لي�س له  ملا كان ذلك وكان البنيِّ

احلكم  على  القانون  مل�سلحة  الطعن  �سروط  توافر  لعدم  والقانون  الواقع  من  �سند 

املطعون فيه مبا يتعنيَّ معه عدم قبوله.  

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بعدم قبول الطعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 21/فرباير/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

جمـــيـد  الــــحـــرو�ســـــــي,  الـــعــــربـــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان  الرحـــبـي, 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)28 (

الطعن رقم 2016/825 م

قرار احلفظ » اإلغاوؤه. �سفة من يقوم بالإلغاء«. نظام عام » �سفة من يقوم باإلغاء --

قرار احلفظ«.

عي العام يف الأ�سل هو -- مفاد املادتني )121 و 128( من قانون الإجراءات اأن املدَّ

يف  واخللل  القانونية  الأخطاء  ليتدارك  احلفظ  قرار  اإلغاء  يف  لطة  ال�سُّ �ساحب 

ادر من اأع�ساء الدعاء العام كما اأعطت  التقدير الذي قد ي�سوب قرار احلفظ ال�سَّ

املادة )128( من قانون الإجراءات اجلزائية حق �سلطة اإلغاء قرار احلفظ ملن 

عي العام. والتثبت من تلك ال�سفة اأو من  عي العام وهو م�ساعد املدَّ يقوم مقام املدَّ

يقوم مقامه يعترب من النظام العام, خمالفة ذلك موؤداه نق�س احلكم. 

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)الدائرة  ب�ساللة  البتدائية  املحكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلزائية(؛ لأنه بتاريخ )2015/6/5م( بدائرة اخت�سا�س فريق تفتي�س العمل بظفار:

وذلك  بت�سيريها  ادر  ال�سَّ الرتخي�س  خالف  على  مركبة  ا�ستعمال  على  اأقدم  اأوًل: 

با�ستخدامها ك�سيارة اأجرة يف نقل الركاب, وفق الثابت بالأوراق.

ثانيًا: عمل بدون ترخي�س ولدى غري �ساحب العمل املرخ�س له بالعمل لديه وذلك 

بارتكابه اجُلرم مو�سوع التهمة يف البند اأوًل, وفق الثابت بالتحقيقات.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )3/50( من قانون املرور وباملادة )114( من 

قانون العمل.

وبتاريخ )2016/2/16م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهم )الطاعن( بُجنحة 

بدون  العمل  وُجنحة  ت�سيريها  رخ�سة  يف  املبنيَّ  الغر�س  غري  يف  مركبة  ا�ستعمال 
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�سهرين  ملدة  بال�سجن  الأوىل  عن  مبعاقبته  وق�ست  ة  املخت�سَّ الدائرة  من  ترخي�س 

وغرامة قدرها )50 ر.ع( خم�سون رياًل وعن الثانية بال�سجن ملدة �سهر على اأن تدغم 

العقوبتان يف حقه وتنفذ الأ�سد مع طرده من البالد موؤبدًا بعد انتهاء فرتة عقوبته. 

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

بتاريخ )2016/5/16م(  التي ق�ست  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  ب�ساللة )دائرة  ال�ستئناف 

ح�سوريًا بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت 

امل�ستاأنف امل�ساريف. 

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/6/13م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حماٍم مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

ذلك ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

القانون  خُمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  عليه(  )املحكوم  الطاعن  ينعى  وحيث 

واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد يف ال�ستدلل اإذ خالف املادتني )186 , 193( من قانون 

الإجراءات اجلزائية ذلك اأنه اأنكر التهمة املن�سوبة اإليه ومع ذلك اأدين ا�ستنادًا اإىل 

كبريًا  تناق�سًا  وم�سمونها  �سهادته  تفا�سيل  يف  اأقواله  تناق�ست  واحد  �ساهد  �سهادة 

وهو تناق�س ي�ستع�سي على املحكمة املواءمة بني اأجزاء �سهادته اأو ال�ستناد اإليها يف 

اأي جزء منها كما اأنها �سهادة يتيمة قا�سرة عن بلوغ احلد من الدليل والقرائن التي 

تطمئن معها املحكمة اإىل �سحة اإدانته بذلك حال �سحتها فكيف وهي غري �سحيحة 

د ا�ستدللت ظنية ل ترقى  عوى ل تعدو كونها جمرَّ ومتناق�سة فاأدلة الثبوت يف الدَّ

كما  عوى  الدَّ حفظ  البداية  يف  ر  ُيقرِّ العام  الدعاء  جعل  مما  الدليل  م�ستوى  اإىل 

الرباءة ومبداأ  الإن�سان  الأ�سل يف  اأن  القانون كمبداأ  اأ�سيلة يف  خالف احلكم مبادئ 
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ر مل�سلحة املتهم كما خالف احلكم املادة )174( من  ت�سافر الأدلة ومبداأ اأن ال�سك ُيف�سَّ

قانون الإجراءات اجلزائية اإذ على املحكمة األ تتقيَّد بو�سف التهمة الوارد يف قرار 

حيح كما خالف  ال�سَّ الو�سف  املتهم  ارتكبه  الفعل الذي  اأن تعطي  الإحالة بل عليها 

احلكم املادة )114( من قانون العمل وذلك لعدم انطباقها على الواقعة املرتكبة من 

قبله حيث اإن هذه املادة ت�سرتط وجود �ساحب عمل اآخر يعمل ل�ساحله العامل لذا 

ل  فهي  ت  �سحَّ لو  فالواقعة  امل�سغل  الطرف  نفقة  على  الإبعاد  يكون  باأن  الن�سُّ  جاء 

باملادة )114( من  تتعلَّق  كونها خُمالفة مرورية عابرة ل  اأق�سى حدودها  تعدو يف 

عقوبة  اإدغام  املحكمة  على  يتوجب  كان  كما  الوجوه  من  وجه  اأي  من  العمل  قانون 

املادة  املن�سو�س عليها يف  العقوبات  اإدغام  لقاعدة  اإعماًل  الأ�سد  العقوبة  الطرد يف 

)89( من قانون اجلزاء, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

اأن انتهى من  ُ من مطالعة ملف الطعن اأن الدعاء العام وبعد  ملا كان ذلك وكان البنيِّ

التحقيق يف التهمتني املن�سوبتني اإىل املتهم )الطاعن( وهما تهمة ا�ستخدام املركبة 

يف غري الغر�س املرخ�س له بت�سيريها ح�سب املادة )3/50( من قانون املرور وتهمة 

ر  ة ح�سب املادة )114( من قانون العمل قرَّ العمل بدون ترخي�س من اجلهة املخت�سَّ

�سرطة  عوى رقم )338/ق/2015م( لدى مركز  الدَّ بتاريخ )2015/6/2م( حفظ 

واأن  الدليل  كفاية  لعدم  موؤقتًا  العام  الدعاء  لدى  )2015/1024م(  ورقم  �ساللة 

على املركز املخت�س موا�سلة البحث والتحري عن اأية اأدلة من �ساأنها تع�سيد التهام 

�سد املتهم ووقع القرار من وكيل ادعاء عام ثان وبتاريخ )2015/6/9م( �سدر قرار 

التحقيق  اإجراءات  ت�ستكمل  اأن  على  الق�سية  هذه  يف  ادر  ال�سَّ احلفظ  قرار  باإلغاء 

ف يف الق�سية ووقع  وُيكلَّف .................)رئي�س ادعاء عام( بالتحقيق والت�سرُّ

القرار من لدن القائم باأعمال مدير عام الدعاء العام مبحافظة ظفار )رئي�س ادعاء 

ر الع�سو املكلَّف اإحالة املتهم اإىل املحكمة واأجريت حماكمته ح�سبما  عام( وعليه قرَّ

�سلف ذكره.

اأنه:  على  تن�سُّ  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )121( املادة  وكانت  ذلك  كان  ملا 

»... لالدعاء العام بعد انتهاء التحقيق البتدائي اأن ُي�سدر قرارًا بحفظ التحقيق 

موؤقتًا اأو نهائيًا وياأمر بالإفراج عن املتهم ما مل يكن م�سجونًا ل�سبب اآخر ويكون قرار 

كانت  متى  ونهائيًا  كافية  غري  الأدلة  كانت  اأو  جمهوًل  املتهم  كان  اإذا  موؤقتًا  احلفظ 

الوقائع املن�سوبة اإىل املتهم غري �سحيحة اأو ل ُيعاقب عليها القانون ...« كما تن�سُّ 

عي العام اأو من يقوم مقامه اأن ُيلغي  املادة )128( من ذات القانون على اأنه: »... للمدَّ

منه  التظلُّم  �سبق  قد  يكن  مل  ما  ل�سدوره  التالية  اأ�سهر  الثالثة  خالل  احلفظ  قرار 
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لطة يف اإلغاء قرار احلفظ  عي العام يف الأ�سل هو �ساحب ال�سُّ ى ذلك اأن املدَّ ...« وموؤدَّ

احلفظ  قرار  ي�سوب  قد  الذي  التقدير  يف  واخللل  القانونية  الأخطاء  ليتدارك 

عي العام يف الإلغاء يف غ�سون  ادر من اأع�ساء الدعاء العام وتنح�سر �سلطة املدَّ ال�سَّ

اأمام  اأو ب�سبق التظلُّم منه  اأ�سهر تبداأ من تاريخ �سدوره وتنتهي بانتهاء املدة  ثالثة 

اإلغاء  �سلطة  الإجراءات اجلزائية حق  قانون  املادة )128( من  اأعطت  كما  الق�ساء 

ت املادة )20(  عي العام اإذ ن�سَّ عي العام وهو م�ساعد املدَّ قرار احلفظ ملن يقوم مقام املدَّ

لطاين رقم )99/92( اخلا�س باإن�ساء الدعاء العام واإ�سدار قانونه  من املر�سوم ال�سُّ

يعاونه  العام  عي  املدَّ م�ساعدي  اأحد  ا�ستئناف  لدى كل حمكمة  يكون   ...« اأنه:  على 

عي العام  عدد من روؤ�ساء ادعاء عام ووكالء ادعاء عام اأول ويكون له حتت اإ�سراف املدَّ

جميع اخت�سا�ساته املن�سو�س عليها يف القانون ...«.

وقد  عام  ادعاء  رئي�س  من  �سادرًا  الذكر  الف  ال�سَّ الإلغاء  قرار  وكان  ذلك  كان  ملا 

ا�ستند هذا الأخري يف اإلغائه اإىل املادة )128( من قانون الإجراءات اجلزائية واإىل 

القرار الق�سائي رقم )2012/106( ب�ساأن اخت�سا�سات املديريات العامة للتحقيقات 

ه:  »... يقوم على اإدارة  واملرافعة والذي جاء يف مادته الأوىل يف البند اأوًل ما ن�سُّ

عي العام يعاونه عدد من اأقدم  املديرية العامة وت�سريف �سوؤونها اأحد م�ساعدي املدَّ

من  ادرة  ال�سَّ احلفظ  قرارات  اإلغاء   )7( بالآتي:  ويخت�سُّ  املحافظة  يف  الأع�ساء 

اأع�ساء الدعاء العام خالل الثالثة اأ�سهر التالية ل�سدورها ما مل يكن قد �سبق التظلُّم 

منها ...«كما اأعطى القرار الق�سائي رقم )2014/15( املدير العام حق التفوي�س يف 

ه: »... ُي�ساف اإىل اخت�سا�سات املدير  اخت�سا�ساته حيث جاء يف مادته الأوىل ما ن�سُّ

العام الواردة يف البند اأوًل من املادة الأوىل من القرار الق�سائي رقم )2012/106( 

اخت�سا�سهم  دوائر  يف  العام  الدعاء  اأع�ساء  اأحد  تفوي�س   )1( يلي:  ما  اإليه  امل�سار 

�س القيام بها عند خروج املدير العام يف اإجازة اأو مهمة  القيام بالأعمال اجلائز للمفوَّ

ر�سمية خارج البالد على اأن ُيراعى يف ذلك اأقدمية الأع�ساء ...«.

نات قرار الإلغاء اأنه ُوقع من لدن رئي�س ادعاء عام  ملا كان ذلك وكان الثابت من مدوَّ

ُيرفق  ومل  ظفار  مبحافظة  العام  الدعاء  عام  مدير  باأعمال  نف�سه  الوقت  يف  يقوم 

ت من م�سمون هذا التفوي�س  عي العام للتثبُّ مبلف الطعن قرار تفوي�سه من م�ساعد املدَّ

ت من �سفة الذي األغى القرار اأمرًا يتعلَّق بالنظام العام  وحدوده وملا كانت م�ساألة التثبُّ

ك به يف اأي حال تكون عليها  �س له املحكمة من تلقاء نف�سها ويجوز للمتهم التم�سُّ تتعرَّ

عوى ولو لأول مرة اأمام املحكمة العليا حيث قد يرتتب عليه عدم قبول دعوى حماكمة  الدَّ

املتهم لو ثبت بطالن قرار الإلغاء ل�سدوره ممن ل �سفة له اأو �سالحية يف اإ�سداره.
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�سفة  من  تتثبَّت  اأن  دون  عوى  الدَّ يف  ق�ست  قد  املو�سوع  حمكمة  وكانت  ذلك  كان  ملا 

رقابتها  ب�سط  من  العليا  املحكمة  ن  لتتمكَّ وذلك  احلفظ  قرار  األغى  الذي  و�سالحية 

عليها يف مدى �سحة تطبيقها للقانون مما ي�سم حكمها بالق�سور املبطل وهو الق�سور 

الذي يت�سع له وجه الطعن ومن ثم تق�سي هذه املحكمة العليا بنق�س احلكم املطعون 

فيه مع الإعادة دون احلاجة اإىل بحث �سائر اأوجه الطعن. 

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. الدَّ
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 21/فرباير/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

جمــيـد  الــــحـــرو�ســـــــي,  الـــعــــربـــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان  الرحـــبـي, 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 29(

 الطعن رقم 2016/699 م

تاأمني » على الأ�سياء . تاأمني من امل�سوؤولية. الفرق بينهما«. قائد املركبة » حتت --

تاأثري اخلمر«. املوؤمن له » تعوي�س �سركة تاأجري املركبات. تاأمني �سامل«. الغري » 

مفهومه بني عقد التاأمني وقانون تاأمني املركبات«.

من -- ب�سيء  تلحق  خ�سارة  عن  له  ن  املوؤمَّ تعوي�س  هو  الأ�سياء  على  بالتاأمني  املراد 

ن )�سركة التاأمني(  اأمواله وهذا النوع من التاأمني لي�س فيه �سوى طرفني هما املوؤمِّ

ن له يف  ن يف ذمة املوؤمَّ ن له )امل�ستفيد(, والتاأمني من امل�سوؤولية هو تاأمني لَدينْ واملوؤمَّ

ن له, فمحلَّ التاأمني  حني اأن التاأمني على الأ�سياء هو تاأمني ل�سيء مملوك للموؤمَّ

ن هو بخالف التاأمني  ن له من مال,  وتاأمني امل�سوؤولية لَدينْ على الأ�سياء هو ما للموؤمَّ

ن له( بل ميتدُّ اإىل طرف  ن واملوؤمَّ على الأ�سياء ل يقت�سر على �سخ�سني اثنني )املوؤمِّ

ن له من  ن واملوؤمَّ املوؤمِّ امل�سرور حيث تكون هناك عالقة متميزة ما بني  ثالث هو 

ن وامل�سرور من جهة اأخرى. تف�سيل ذلك. موؤدى ذلك اأن تلتزم  جهة وما بني املوؤمِّ

�سركة التاأمني املوؤمن لديها تاأمينا �سامال من قبل �سركة تاأجري املركبات بتعوي�س 

ال�سركة عن تلف املركبة التي قادها مرتكب احلادث ولو كان حتت تاأثري اخلمر. 

علة ذلك . تف�سيل ذلك.

الوقائــع 

ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعن يف اأن  ُل الوقائع على ما يبنينْ      تتح�سَّ

اإىل املحكمة البتدائية بخ�سب  اأحال املتهم )املطعون �سده الثالث(  الدعاء العام 

)الدائرة اجلزائية(؛ لأنه بتاريخ )2016/2/10م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة خ�سب:

ر   قاد املركبة رقم )...../ ... ــ تاأجري( والعائدة بامللك للمطعون �سدها الثانية بتهوُّ

تاأثري  وحتت  للخطر  الآخرين  حياة  �س  وتعرِّ خطورة  ت�سكل  وبطريقة  ترو  وبدون 
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ى اإىل انحراف مركبته وا�سطدامها باحلاجز احلديدي لل�سارع  اخلمر الأمر الذي اأدَّ

مما نتجت عنه اأ�سرار ج�سيمه باملركبة, وفق الثابت بالأوراق.

املوؤثمة  اخلمر  تاأثري  حتت  مركبة  قيادة  بُجنحة  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

باملادة )1/50( من قانون املرور. 

�سده  )املطعون  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2016/4/12م(  وبتاريخ 

الثالث( بُجنحة قيادة مركبة حتت تاأثري اخلمر وق�ست مبعاقبته بال�سجن ملدة �سهر 

عية  عوى املدنية باإلزام �سركة ......... للتاأمني )الطاعنة( اأن توؤدي للمدَّ ويف الدَّ

باحلق املدين )املطعون �سدها الثانية( مبلغًا قدره )2.943.32 ر.ع( األفان وت�سعمائة 

وثالثة واأربعون رياًل واثنتان وثالثون بي�سة. 

فا�ستاأنفته  املدين(  احلق  عن  )امل�سوؤولة  الطاعنة  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  مب�سندم  ال�ستئناف  حمكمة  اأمام 

)2016/6/6م( بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف 

واألزمت امل�ستاأنفة امل�ساريف. 

مل ترت�س الطاعنة )امل�سوؤولة عن احلق املدين( بهذا الق�ساء فطعنت فيه بالنق�س 

اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/7/4م( باأمانة 

�سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من 

حماٍم مقبول اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعنة وقدم �سند وكالته عنها 

املطعون  اإعالن  ومت  قانونًا  رة  املقرَّ الكفالة  مبلغ  �سداد  يفيد  وما  ذلك  له  تتيح  التي 

القانوين  وكيلها  بوا�سطة  الثانية  �سدها  املطعون  ت  فردَّ الطعن  ب�سحيفة  �سدهم 

مبذكرة التم�ست فيها رف�س الطعن بينما اآثر املطعون �سدهما الأول والثالث عدم الرد.

اأوًل: عدم  اإىل  العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها  العام لدى املحكمة  وقدم الدعاء 

قبول الطعن �سكاًل يف مواجهة املطعون �سده الأول )الدعاء العام( لرفعه على غري 

�سفة, ثانيًا: قبول الطعن �سكاًل يف مواجهة املطعون �سدهما الثانية والثالث ورف�سه 

مو�سوعًا واإلزام الطاعنة امل�سروفات وم�سادرة مبلغ الكفالة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ
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اأن ال�سفة يف الطعن كما يجب توافرها  ر يف ق�ساء املحكمة العليا  اإنه من املقرَّ حيث 

ُ توافرها يف املطعون �سده وملا كان  يف الطاعن لقبول طعنه فاإنه وبذات القدر يتعنيَّ

ذلك وكانت الطاعنة ب�سفتها امل�سوؤولة عن احلق املدين قد اخت�سمت الدعاء العام 

عوى املدنية مبا يكون معه الطعن يف مواجهته غري مقبول �سكاًل  وهو لي�س طرفًا يف الدَّ

لرفعه على غري ذي �سفة يف خ�سومة الطعن.

الثانية  �سدهما  املطعون  مواجهة  يف  القانوين  �سكله  ا�ستوفى  قد  الطعن  اإن  وحيث 

والثالث فهو مقبول �سكاًل.

اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  املدين(  احلق  عن  )امل�سوؤولة  الطاعنة  تنعى  وحيث 

األفان  ر.ع(   2.943.32( قدره  مبلغ  اأداء  باإلزامها  ق�سى  عندما  القانون  تطبيق  يف 

وت�سعمائة وثالثة واأربعون رياًل واثنتان وثالثون بي�سة للمطعون �سدها الثانية عن 

قيمة اإلغاء املركبة بالرغم من اأن احلادث غري م�سمول بالتغطية التاأمينية ا�ستنادًا 

للبند الرابع من الفقرة )اأ( من وثيقة التاأمني املوحدة على املركبات واملادة )15( من 

بة  قانون تاأمني املركبات باعتبار اأن املتهم )املطعون �سده الثالث( قائد املركبة املت�سبِّ

يف  ا�ستند  حني  فيه  املطعون  احلكم  اأخطاأ  وقد  اخلمر  تاأثري  حتت  كان  احلادث  يف 

ق�سائه اإىل املادة )58( من قانون اجلزاء رغم اأنها لي�ست هي الفاعلة حتى تلزم اأداء 

قيمة اإلغاء املركبة, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه وي�ستوجب نق�سه.

من  البنيِّ  اأن  ذلك  �سديد  غري  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  تنعاه  ما  اإن  وحيث 

نت على املركبة رقم )........./...  مفردات الطعن اأن املطعون �سدها الثانية قد اأمَّ

وثيقة  مبوجب  الطاعنة  ال�سركة  لدى  والإمارات(  )ُعمان  �ساماًل  تاأمينًا  تاأجري(  ـ 

التاأمني رقم )4010215418( يف الفرتة من )2015/3/27م( اإىل )2016/3/26م( 

وكان البند الأول من الف�سل الأول من وثيقة التاأمني املوحدة على املركبات وملحق 

ن له عن الفقد  ن بتعوي�س املوؤمَّ احلوادث ال�سخ�سية ين�سُّ على اأنه: »... يلتزم املوؤمِّ

بها  املوجودة  غيارها  وقطع  وملحقاتها  عليها  ن  املوؤمَّ باملركبة  يلحق  الذي  التلف  اأو 

والتي تعترب جزءًا ل يتجزاأ منها وذلك يف احلالت الآتية: )د( فعل متعمد �سادر 

ن له عن خ�سارة تلحق  املوؤمَّ من الغري ...« واملراد بالتاأمني على الأ�سياء هو تعوي�س 

ن )�سركة  املوؤمِّ �سوى طرفني هما  لي�س فيه  التاأمني  النوع من  اأمواله وهذا  ب�سيء من 

ادر باملر�سوم  ن له )امل�ستفيد( وكانت املادة )4/3( من قانون املرور ال�سَّ التاأمني( واملوؤمَّ

لطاين رقم )93/28( قد ا�سرتطت للرتخي�س بت�سيري مركبة من بني ما ا�سرتطت  ال�سُّ

مدة  طوال  الغري  ل�سالح  املركبة  حوادث  عن  النا�سئة  املدنية  امل�سوؤولية  من  التاأمني 
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ادر  ال�سَّ املركبات  تاأمني  قانون  وهو  بذلك  اخلا�س  القانون  لأحكام  طبقًا  الرتخي�س 

الغري  اأو  الثالث  الطرف  حماية  ا�ستهدف  الذي   )94/34( رقم  لطاين  ال�سُّ باملر�سوم 

بيد اأن التاأمني على الأ�سياء يختلف عن التاأمني من امل�سوؤولية ذلك باأن هذا الأخري 

ل�سيء  تاأمني  هو  الأ�سياء  على  التاأمني  اأن  حني  يف  له  ن  املوؤمَّ ذمة  يف  ن  لَدينْ تاأمني  هو 

ن له من مال  ن له وبهذا يظهر اأن حملَّ التاأمني على الأ�سياء هو ما للموؤمَّ مملوك للموؤمَّ

ن وملا كان تاأمني امل�سوؤولية  ن له من َدينْ اأما حمل التاأمني من امل�سوؤولية فهو ما على املوؤمَّ

ن  ن واملوؤمَّ ن هو بخالف التاأمني على الأ�سياء ل يقت�سر على �سخ�سني اثنني )املوؤمِّ لَدينْ

بني  ما  متميزة  عالقة  هناك  تكون  حيث  امل�سرور  هو  ثالث  طرف  اإىل  ميتدُّ  بل  له( 

ن وامل�سرور من جهة اأخرى ويظهر ذلك جليًا  ن له من جهة وما بني املوؤمِّ ن واملوؤمَّ املوؤمِّ

ت عليه املادة )4/3( من قانون املرور من  يف قانون تاأمني املركبات الذي ُعنَي مبا ن�سَّ

فه باأنه مالك املركبة  ن له اإىل قانون تاأمني املركبات والذي عرَّ اإحالة يف تعريف املوؤمَّ

ن مركبته من حوادثها على الطريق وفق اأحكام هذا القانون وُيعترب  الذي يغطي املوؤمِّ

نة ومن ثم فاإنه يف حالة التاأمني من  ن له كل �سخ�س يقود املركبة املوؤمَّ يف حكم املوؤمَّ

امل�سوؤولية يكون الرجوع لقانون تاأمني املركبات اأما يف حالة التاأمني على الأ�سياء من 

الفقد اأو ال�سياع اأو الهالك اأو التلف فال جمال للرجوع اإىل التعريفات الواردة يف قانون 

ن  ن له طلب التعوي�س على م�سوؤولية املوؤمِّ �س املوؤمَّ اأ�سَّ تاأمني املركبات ومن ثم فاإذا ما 

التعاقدية مبقت�سى عقد التاأمني ال�سامل وفق بنوده الوا�سحة وذلك تالفيًا لالأخطار 

�سها للحوادث اأثناء ا�ستئجارها وما قد  املرتتبة على تاأجري ال�سيارات ومنها خطر تعرُّ

يرتتب على ذلك من تلف كلي اأو جزئي واأنه يف �سبيل ذلك قام ب�سداد اأق�ساط تاأمينية 

بان اأن هذه ال�سيارات ي�ستاأجرها اأ�سخا�س ُكرث  اأعلى من اأنواع اأخرى من التاأمني بُح�سنْ

الفة الذكر من �سواها  تختلف مهاراتهم يف القيادة فتكون اأكرث عر�سة للمخاطر ال�سَّ

من املركبات الأخرى.

عوى اأن  ُ من احلكم البتدائي واحلكم املطعون فيه واأوراق الدَّ ملا كان ذلك وكان البنيِّ

الفة البيان من املطعون �سدها  املتهم )املطعون �سده الثالث( قد ا�ستاأجر املركبة ال�سَّ

نتجت عن  للطريق وقد  ا�سطدم باحلاجز احلديدي  باأن  له حادث  الثانية ثم وقع 

التاأمني على الأ�سياء على نحو ما  اإلغائها وكان  اإىل  ت  اأدَّ اأ�سرار بالغة باملركبة  ذلك 

فاإن  امل�ستفيد  ذاته  الوقت  يف  وهو  له  ن  واملوؤمَّ ن  املوؤمِّ طرفني  �سوى  فيه  لي�س  اأ�سلفنا 

تف�سري الغري الوارد يف املادة )اأ/د( من الف�سل الأول من وثيقة التاأمني هو كل من ل 

يرتبط بعقد التاأمني باأية عالقة على خالف معنى الغري الوارد يف املادة الأوىل من 

قانون تاأمني املركبات. 
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ملا كان ذلك وكان املتهم قائد املركبة )املطعون �سده الثالث( ُيعترب من الغري بالن�سبة 

ن له و�سركة التاأمني عند التعاقد  لعقد التاأمني ال�سامل وهذا املعنى يتفق مع ق�سد املوؤمَّ

عوى الراهنة اإذ اإن  من التاأمني ال�سامل على مركبة التاأجري وذلك كما هو احلال يف الدَّ

املطعون �سدها الثانية هي �سخ�س معنوي مل تقم بتاأمني مركباتها اإل حمافظة منها 

ن عليها تاأمينًا �ساماًل وكان اأ�سا�س اللتزام  على اأموالها املتمثلة يف هذه املركبات املوؤمَّ

عوى املاثلة هو عقد التاأمني )وثيقة التاأمني( وكان البند الأول من  وم�سدره يف الدَّ

ن له عن الفقد والتلف الذي  ن تعوي�س املوؤمَّ الف�سل الأول منها قد ن�سَّ على اإلزام املوؤمِّ

ن عليها. يلحق املركبة املوؤمَّ

ن  ملا كان ذلك وكان الثابت من احلكم البتدائي واحلكم املطعون فيه تلف املركبة املوؤمَّ

اأنه كان بخطئه  اإل  الفعل مل يكن متعمدًا منه  واإنه واإن كان هذا  الغري  عليها بفعل 

فاإنها تكون  اأوىل ومن ثم  باب  التاأمني من  �سركة  التزام  الذي يرتتب عليه  اجل�سيم 

ن له. ملتزمة بتعوي�س املوؤمَّ

النظر  هذا  التزم  قد  يكون  فيه  املطعون  احلكم  فاإن  م  تقدَّ ما  كان  وملا  ذلك  كان  ملا 

حيح على الواقعة ومن ثم يكون  ق القانون التطبيق ال�سَّ و�سادف �سحيح القانون وطبَّ

منعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه على النحو الوارد يف اأ�سباب الطعن على غري 

اأ�سا�س مبا يتعنيَّ معه رف�س الطعن مو�سوعًا واإلزام الطاعنة امل�سروفات وم�سادرة مبلغ 

الكفالة عماًل باملادتني )225,255( من قانون الإجراءات اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

الأول  �سده  املطعون  مواجهة  يف  �سكاًل  الطعن  قبول  بعدم  اأوًل:  املحكمة:  حكمت 

)الدعاء العام( لرفعه على غري �سفة, ثانيًا: بقبول الطعن �سكاًل يف مواجهة املطعون 

�سدهما الثانية والثالث ورف�سه مو�سوعًا واإلزام الطاعنة امل�سروفات وم�سادرة مبلغ 

الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحـــرو�ســـــــي,  الـــعــــربـــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 30(

الطعن رقم 2016/663م

جرمية » نقل وجتريف الرتبة . الق�سد اجلنائي فيها. تقدير حمكمة املو�سوع له«.--

فيها -- اجلنائي  الق�سد  يتحقق  عمدية  جرمية  هي  الرتبة  وجتريف  نقل  جرمية 

القانون  حددها  التي  بال�سورة  عنه  املنهي  الفعل  ارتكاب  اجلاين  تعمد  ما  متى 

واجتهت اإرادته اإىل اإحداث هذا الفعل مع علمه باأنه اإمنا ُيحدثه بغري حق, ومن 

املقرر اأن قيام هذا الق�سد اأو عدم قيامه يعد م�ساألة مو�سوعية تتعلق بالوقائع 

تف�سل فيها املحكمة بغري معقب ما دامت ظروف الدعوى تك�سف عن هذا الق�سد.

الوقائــع       

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

اإىل املحكمة البتدائية بالر�ستاق  املتهمني )املطعون �سدهما(  اأحال  العام  الدعاء 

وزارة  اخت�سا�س  بدائرة  )2015/12/8م(  بتاريخ  لأنهما  اجلزائية(؛  )الدائرة 

البيئة وال�سوؤون املناخية:

اأقدما على نقل وجتريف الرتبة مبنطقة ..... بولية ...... دون ت�سريح من اجلهات 

املخت�سة, وفق الثابت بالأوراق.

القوانني  وخمالفة  ت�سريح  بدون  العمل  بجنحة  مبعاقبتهما  العام  الدعاء  وطالب 

واللوائح البيئية املوؤثمة باملادتني )21 , 38( من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

وبجل�سة )2016/2/24م( حكمت املحكمة باإعالن براءة املتهمني مما هو من�سوب اإليهما.

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  العام  الدعاء  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يحز  مل 

ال�ستئناف بالر�ستاق )دائرة اجلنح امل�ستاأنفة( التي ق�ست بتاريخ )2016/4/26م( 

ح�سوريًا بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف. 
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اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/6/2م( باأمانة �سر املحكمة 

م�ساعد  من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي 

املدعي العام ومت اإعالن املطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن فاآثرا عدم الرد عليها.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه. 

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

الذي اأعده وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا.

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  العام(  )الدعاء  الطاعن  ينعى  وحيث 

القانون وتاأويله والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف ال�ستدلل وذلك عندما اأيد حكم 

حمكمة اأول درجة فيما ق�سى به من براءة املتهمني دون اأن ياأتي باأ�سباب قانونية تربر 

حكم الرباءة حيث ف�سرت حمكمة اأول درجة املواد )9 , 21 , 38( من قانون حماية 

البيئة ومكافحة التلوث تف�سريًا خاطئًا متنا�سية الفقرة )ب( من املادة )21( من ذات 

القانون والتي جاءت بحكم عام متنع فيه جتريف الرتبة ونقلها وتت�سدى حلمايتها 

واحليلولة دون ت�سحرها دون اأن حتدد منطقة معينة ي�ستوجب فيها احل�سول على 

, ج( من مادة  , ب  الفقرات )اأ  فاإن  اآخر وبالتايل  ن�ساط  اأي  اأو  ت�سريح لنقل الرتبة 

التهام جاءت مكملة لبع�سها كما اأنها مرتبطة باملادة )9( من ذات القانون ارتباطًا 

ل يقبل التجزئة حيث �سرحت هذه املادة باأنه ل بد من احل�سول على ت�سريح من 

تعنى  خا�سة  جلنة  توجد  واأنه  والأتربة  الرمال  نقل  ن�ساط  ممار�سة  قبل  الوزارة 

بدرا�سة طلبات احل�سول على ت�ساريح نقل الأتربة بعد اأن تتاأكد من ا�ستيفاء الطلب 

لل�سروط املطلوبة واأن املوقع مالئم من الناحية البيئية, كل ذلك يعيب احلكم املطعون 

فيه وي�ستوجب نق�سه.

اإذ من املقرر اأن جرمية نقل وجتريف الرتبة هي  وحيث اإن نعي الطاعن غري �سديد 

الفعل  ارتكاب  اجلاين  تعمد  ما  متى  فيها  اجلنائي  الق�سد  يتحقق  عمدية  جرمية 

املنهي عنه بال�سورة التي حددها القانون واجتهت اإرادته اإىل اإحداث هذا الفعل مع 

علمه باأنه اإمنا ُيحدثه بغري حق ومن املقرر اأن قيام هذا الق�سد اأو عدم قيامه يعد 
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ظروف  دامت  ما  معقب  بغري  املحكمة  فيها  تف�سل  بالوقائع  تتعلق  مو�سوعية  م�ساألة 

حمكمة  حكم  اأيد  قد  فيه  املطعون  احلكم  كان  وملا  الق�سد  هذا  عن  تك�سف  الدعوى 

اأول درجة القا�سي بالرباءة دون اأن يعتنق اأ�سبابه واإمنا اأن�ساأ لنف�سه اأ�سبابًا م�ستقلة 

موؤ�س�سًا حكمه على انتفاء الق�سد اجلنائي لدى املتهمني وقد دلل احلكم املطعون فيه 

عما  النظر  وبقطع  اإنه  وحيث   ...« بقوله:  الق�سد  هذا  انتفاء  على  منطقيًا  تدلياًل 

جاء يف م�ستندات احلكم امل�ستاأنف واأ�سانيد ا�ستئناف الدعاء العام فقد ن�ست املادة 

ممار�سة  اأو  تربة  اأي  نقل  اأن  على  التلوث  ومكافحة  البيئة  حماية  قانون  من   )21(

القانون  الوزارة وحيث عّرف ذات  اإل بت�سريح من  اأي منطقة ل يكون  ن�ساط يف  اأي 

وتت�سمن  الوزارة  يف  املخت�سة  اجلهة  ت�سدرها  التي  املوافقة  باأنه  البيئي  الت�سريح 

املالك  التاأكد من �سالمته بيئيًا كما عّرف  ن�ساط معنّي بعد  للمالك مبمار�سة  ال�سماح 

باأنه اأي �سخ�س طبيعي اأو اعتباري يكون مالكًا مل�سدر اأو ملنطقة عمل اأو م�سوؤوًل عن 

يكونا عاملني  اأن  يعدوان  امل�ستاأنف �سدهما ل  املتهمني  اإن  اإدارتها وحيث  اأو  ت�سغيلها 

لدى ال�سركة التي يجب عليها كمالكة ال�سعي للت�سريح من اجلهة املخت�سة قبل بدء 

كانت  اإن  علم  دون  العمل  عقد  موجبات  بتنفيذ  العمل  قانون  طبق  وماأمورين  العمل 

للجرمية  املعنوي  الركن  معه  ينتفي  مبا  عدمه  من  الت�سريح  على  حا�سلة  ال�سركة 

وهي تعمد اإقامة م�سدر ملوث دون احل�سول على ترخي�س وترى املحكمة على ذلك 

اأورده احلكم املطعون فيه  ال�سادر برباءتهما ...« فهذا الذي  الأ�سا�س تاأييد احلكم 

اإل  الرتبة  نقال  باأنهما  ُيقران  اأنهما  خا�سة  �سائغًا  يعد  املتهمني  لدى  الق�سد  لنتفاء 

اأنهما يدفعان باأنهما يعمالن يف ال�سركة ول يعرفان اأي �سيء عن الت�سريح وقد اأمرا 

بهذا العمل من لدن مهند�س ال�سركة فلذلك كان ما انتهى اإليه احلكم املطعون فيه من 

انتفاء الق�سد اجلنائي يف حمله ومل يخطئ يف التقدير وبالتايل فاإن ما يثريه الطاعن 

نعيًا على احلكم املطعون فيه ل يكون �سديدًا ويتعنّي رف�س الطعن مو�سوعًا.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الرحـــبـي,  �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, الـــعــــربـــــــي الــــحـــرو�ســـــــي,  جمـــيـد 

فـــــــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 31(

الطعن رقم 2017/35م

حكم » تاريخه«. حم�سر جل�سه » تكملته لبيانات احلكم«.--

الختالف بني ن�سخة احلكم الأ�سلية وحم�سر اجلل�سة يف �ساأن تاريخ �سدور احلكم --

لدى  الطعن  مواعيد  احت�ساب  يف  وال�سك  الريبة  يولد  اأن  �ساأنه  من  اختالف  هو 

اأطراف الدعوى ول ي�سفع يف ذلك اأن يكون حم�سر اجلل�سة قد ا�ستوفى بيان تاريخ 

احلكم لأن حم�سر اجلل�سة يكمل احلكم يف �ساأن جميع بيانات اجلل�سة عدا التاريخ 

ذلك اأن ورقة احلكم من الأوراق الر�سمية التي يجب اأن حتمل اأ�سبابها واإل بطلت 

لفقدها عن�سرًا من مقومات وجودها قانونًا وهذا البطالن ي�ستتبع حتمًا بطالن 

احلكم ذاته , وهو بطالن من النظام العام.  

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

اإىل حمكمة ال�ستئناف ب�سور )حمكمة  اأحال املتهم )املطعون �سده(  العام  الدعاء 

جعالن  �سرطة  مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2015/12/1م(  بتاريخ  لأنه  اجلنايات(؛ 

بني بو علي:

 ....... �سركة  عليها  املجني  حمل  من  ال�سرقة  يف  واخللع  الك�سر  بوا�سطة  لياًل  �سرع 

و........ لبيع املواد الغذائية واخل�سروات والفواكه وذلك باأن دخل املحل بطريقة 

غري ماألوفة بوا�سطة ك�سر وخلع قفل الباب اخلارجي با�ستخدام اأداة حادة )ق�سيب 

حديدي( اإل اأن فعله خاب ل�سبب خارج عن اإرادته وهو وجود كامريات املراقبة يف 

املحل, وفق الثابت بالأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته بجناية ال�سروع يف ال�سرقة غري امل�ستجمعة الأحوال 

مع  القانون  ذات  من   )86( املادة  بدللة  اجلزاء  قانون  من   )283( باملادة  املوؤثمة 
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تطبيق املادة )52( من ذات القانون.

املتهم  حق  يف  املحاكمة  اإجراءات  بوقف  املحكمة  اأمرت  )2016/11/7م(  وبجل�سة 

)املطعون �سده( واأن ي�سلم لوالده للمحافظة عليه والعناية به.

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/12/7م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من رئي�س ادعاء 

القانوين  وكيله  بوا�سطة  عليها  فرد  الطعن  ب�سحيفة  �سده  املطعون  اإعالن  ومت  عام 

مبذكرة التم�س فيها رف�س الطعن.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. 

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

الذي اأعده وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا.

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

القانون  خُمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  العام(  )الدعاء  الطاعن  ينعى  وحيث 

واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله اإذ ق�سى بوقف اإجراءات املحاكمة يف حق املتهم )املطعون 

�سده( ا�ستنادًا للمادة )13( من قانون الإجراءات اجلزائية رغم اأن وقف اإجراءات 

املحاكمة ح�سب هذه املادة يكون بناًء على تقرير طبي ُيثبت اأن املتهم غري قادر على 

الطبي  التقرير  ر�سده بينما  اإىل  نف�سه ب�سبب عاهة يف عقله حتى يعود  الدفاع عن 

جاء فيه باأن املتهم واإن كان ُيعاين من تخلف عقلي ب�سيط اإل اأنه قادر على التمييز 

بني ال�سواب واخلطاأ وهو يعدُّ م�سوؤوًل عن اأفعاله فيما يتعلق بهذه الق�سية واأن هناك 

احتماًل لتكرار هذه ال�سلوكيات كما اأن املتهم ارتكب عدة جنايات مماثلة يف الوقت 

والتاريخ ذاته واأن اأ�سلوبه اجُلرمي يف ارتكاب تلك الق�سايا يدلل على وعيه واإدراكه 

اإىل  ال�سرطة  واأر�سد رجال  التي يرتكبها وقد جاءت اعرتافاته تف�سيلية  بالأفعال 

ف يف جزء  اأماكن ال�سرقات وكيفيات ارتكابها والأدوات التي ا�ستخدمها كما اأنه ت�سرَّ

اأن احلكم املطعون فيه جاء مبهمًا  من امل�سروقات بالبيع و�سرف املبالغ النقدية كما 
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ُيخالف  ما  وهو  املحاكمة  اإجراءات  فيها  توقف  التي  الزمنية  الفرتة  د  ُيحدِّ اأن  دون 

املادة )13( امل�سار اإليها, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

يف  ينق�سم  اجلنائي  احلكم  اأن  هو  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  عليه  امل�ستقر  اإن  وحيث 

حتريره اإىل ثالثة اأجزاء هي الديباجة والأ�سباب واملنطوق واأن املق�سود بديباجة 

احلكم هو ذلك اجلزء الذي ياأتي يف مقدمة احلكم ويت�سمن بيانات ا�سم الذي �سدر 

به واأ�سماء اأع�ساء املحكمة وتاريخ اإ�سدار احلكم ثم البيانات املتعلقة ب�سخ�س املتهم 

وباقي اخل�سوم يف الدعوى واأن موجب بيان تاريخ اإ�سدار احلكم اإمنا يرجع اإىل كون 

احلكم هو من الأوراق الر�سمية ول �سك اأن الأوراق الر�سمية اإذا فقدت تاريخها فاإمنا 

تفقد املقومات الالزمة لوجودها.

ملا كان ذلك وكان البنّي من الطالع على احلكم املطعون فيه اأنه اأثبت يف ديباجته اأنه 

�سدر بتاريخ )2016/11/7م( بينما ت�سّمن حم�سر جل�سة النطق به اأنه �سدر بتاريخ 

)2016/10/7م( وهو اختالف من �ساأنه اأن يولد الريبة وال�سك يف احت�ساب مواعيد 

الطعن لدى اأطراف الدعوى ول ي�سفع يف ذلك اأن يكون حم�سر اجلل�سة قد ا�ستوفى 

بيان تاريخ احلكم لأن حم�سر اجلل�سة يكمل احلكم يف �ساأن جميع بيانات اجلل�سة عدا 

التاريخ ذلك اأن ورقة احلكم من الأوراق الر�سمية التي يجب اأن حتمل اأ�سبابها واإل 

بطلت لفقدها عن�سرًا من مقومات وجودها قانونًا واإذا كانت هذه الورقة هي ال�سند 

الأ�سباب  وبناًء على  به  الذي �سدر  الوجه  ي�سهد بوجود احلكم على  الذي  الوحيد 

التي اأقيم عليها فاإن بطالنها ي�ستتبع حتمًا بطالن احلكم ذاته ل�ستحالة اإ�سناده اإىل 

اأ�سل �سحيح �ساهد بوجوده بكامل اأجزائه مثبت لأ�سبابه ومنطوقه وهو بطالن ميكن 

لكل ذي �ساأن اأن يتم�سك به بل وتت�سدى له املحكمة من تلقاء نف�سها لأنه من النظام العام.  

املادة  اأحكام  وفق  باطاًل  اأ�سبح  فيه  املطعون  احلكم  فاإن  تقدم  ما  وكان  ذلك  كان  ملا 

)220( من قانون الإجراءات اجلزائية مبا ي�ستوجب نق�سه مع الإعادة بغري حاجة 

اإىل بحث ما يثريه الطاعن يف طعنه.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحـــرو�ســـــــي,  الـــعــــربـــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 32(

الطعن رقم 2016/751م

طلب » �سماع �ساهد«. تخلي املتهم عنه«.--

الطلب الذي تلتزم حمكمة املو�سوع باإجابته هو الطلب اجلازم الذي ي�سر عليه --

فلي�س على  فاإن تراخى عنه  التم�سك به والإ�سرار عليه,  مقدمه ول ينفك عن 

املحكمة من ترثيب اإن هي التفتت عن حتقيقه ول يعد ذلك اإخالًل بحق. الطعن 

بهذا ال�ساأن يكون غري مقبول.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال املتهم الأول )الطاعن( وامراأتني اأخريني اإىل املحكمة البتدائية 

اخت�سا�س  بدائرة  )2014/6/7م(  بتاريخ  لأنهم  اجلزائية(؛  )الدائرة  مبح�سة 

مركز �سرطة وادي اجلزي:

اأوًل: بالن�سبة للمتهم الأول:

غري  بطريقة  البالد  من  اإخراجهما  حماولة  يف  والثالثة  الثانية  املتهمتني  �ساعد 

رقم  قيادته  باملركبة  قدومه  اأثناء  اجلزي  وادي  مبنفذ  �سبطه  مت  حيث  م�سروعة 

ـ خا�س( والعائدة بامللك لبنته ...... وكانت املتهمتان الثانية والثالثة  )......./ ..ـ 

برفقته وعند و�سوله ق�سم اجلوازات قام بتقدمي بطاقتي ال�سخ�سية رقمي ).......( 

و ).......( اللتني تخ�سان ابنتيه و..... و.... اإىل املوظف املخت�س بق�سم اجلوازات 

على اأ�سا�س اأنهما تخ�سان املتهمتني خالفًا للواقع بغية اإخراجهما من اأرا�سي ال�سلطنة 

اإل اأن فعله خاب لكت�ساف اأمره من قبل املوظف املخت�س, وفق الثابت بالتحقيقات. 

ثانيًا: بالن�سبة للمتهمتني الثانية والثالثة:
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لنف�سها  منهما  واحدة  كل  اأعطت  باأن  اجلرائم  مبالحقة  املكلفني  الأمن  اأفراد  �سللتا 

مبنفذ  املخت�س  املوظف  على  الأول  املتهم  بوا�سطة  عر�ستا  باأن  وذلك  كاذبة  هوية 

املركبة  يف  املنفذ  عرب  املرور  بغية  غريهما  تخ�سان  �سخ�سية  بطاقتي  اجلزي  وادي 

بقيادة املتهم الأول, الأمر الثابت يف التحقيقات.

وطالب الدعاء العام مبعاقبة املتهم الأول )الطاعن( باملادة )43 مكرر( من قانون 

اإقامة الأجانب ومعاقبة املتهمتني الثانية والثالثة باملادة )183( من قانون اجلزاء.

)الطاعن(  الأول  املتهم  باإدانة  املحكمة ح�سوريًا  وبتاريخ )2014/7/22م( حكمت 

بال�سجن ملدة �سهرين وغرامة  اأجانب وق�ست مبعاقبته  امل�ساعدة يف تهريب  بجنحة 

الهوية  بجنحة  والثالثة  الثانية  املتهمتني  واإدانة  ريال  مائة  ر.ع(   100( قدرها 

الكاذبة وق�ست مبعاقبتهما بال�سجن ملدة �سهر واإبعادهما من البالد بعد متام التنفيذ 

ورف�س طلب امل�سادرة.

اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  الأول  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يحز  مل 

بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجلنح  )دائرة  بالربميي  ال�ستئناف  حمكمة 

احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكاًل  ال�ستئناف  بقبول  )2014/10/27م( 

امل�ستاأنف واإلزام رافعه امل�ساريف.

رقم  بالطعن  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الأول(  عليه  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

)2015/55( اأمام املحكمة العليا التي ق�ست بتاريخ )2015/3/17م( بقبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

اجلنح  )دائرة  بالربميي  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  )2016/5/25م(  وبتاريخ 

احلكم  وتاأييد  برف�سه  ال�ستئناف  مو�سوع  يف  مغايرة  وبهيئة  ح�سوريًا  امل�ستاأنفة( 

امل�ستاأنف واألزمت رافعه امل�ساريف.

مل يرت�س الطاعن )املحكوم عليه الأول( بهذا الق�ساء فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة 

)2016/6/19م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  الثانية  للمرة  العليا 

الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة  �سر  باأمانة 

�سند  وقدم  الطاعن  عن  وكياًل  ب�سفته  العليا  املحكمة  اأمام  مقبول  حمام  من  موقعة 

وكالته عنه التي تتيح له ذلك ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم 

الرد عليها.
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وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ورف�سه مو�سوعًا واإلزام الطاعن امل�سروفات.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

الذي اأعده وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا.

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعن )املحكوم عليه الأول( على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون 

حينما  الدفاع  بحق  والإخالل  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  وتاأويله  تطبيقه  يف  واخلطاأ 

على  الدليل  توفر  وعدم  لها  اإنكاره  رغم  اأجانب  تهريب  يف  امل�ساعدة  بجنحة  اأدانه 

اأن  يجب  بل  فقط  اإليها  الإ�سارة  يكفي  ل  اإذ  الأدلة  موؤدى  يبنّي  ومل  حقه  يف  ثبوتها 

يبنّي وجه ا�ستدلله بها كما ارتكن احلكم يف اإدانته اإىل حما�سر التحقيقات ال�سابقة 

على املحاكمة رغم عدم حجيتها يف الإثبات ومل حتقق املحكمة يف الواقعة بنف�سها 

عليه  ن�ست  ما  وفق  الواقعة  �سابط  واأقوال  ال�سهود  اإفادة  ت�سمع  ومل  �ساماًل  حتقيقًا 

اأدلة  تقدمي  الإجراءات اجلزائية ومل متكنه من  قانون  من   )186 , املادتان )185 

النفي ولو فعلت ذلك لو�سلت اإىل حقيقة اأن ما قام به كان بدون ق�سد لعدم وجود 

باعث لديه لتهريب املتهمتني وعدم وجود �سابق معرفة بهما لالتفاق على ذلك واأن ما 

حدث هو نتيجة خطاأ وقع منه كون املتهمتني املدعى م�ساعدتهما متتلك كل واحدة 

م�سروعة  واإقامتهما  قانوين  ال�سلطنة  دخولهما  واأن  املفعول  �ساري  �سفر  جواز  منهما 

اأر�س ال�سلطنة غري متحقق كونهما مل يتجاوزا حدود ال�سلطنة واأن  واأن الهروب من 

حتركهما كان جمرد انتقال من منطقة اإىل منطقة يف حدود ال�سلطنة ومن ثم تنتفي 

م�سوؤوليته لعدم حتقق ركني اجلرمية املادي واملعنوي كما اأخلت املحكمة بدفوعه ومل 

ت�ستجب لها ومل ترد عليها فقد طلب �سماع �سهادة الراكب الذي كان يف مركبته اأثناء 

قيام الفعل لينفي التهمة عنه وهو دفع جوهري لو تولت املحكمة حتقيقه لتغري به 

وجه الراأي يف الدعوى, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه وي�ستوجب نق�سه.

ر       وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه غري �سديد ذلك اأنه من املقرَّ

لها  حيحة  ال�سَّ وال�سورة  عوى  الدَّ يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف 

املو�سوع  التي ت�ستقلُّ بها حمكمة  امل�سائل  البينات هو من  الدليل فيها ووزن  وتقدير 

متى اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله 

الدعوى  عنا�سر  جميع  من  املحكمة  باقتناع  هي  اجلزائية  املحاكمات  يف  العربة  واأن 
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املطروحة عليها ولها كامل احلرية يف اأن ت�ستمدَّ اقتناعها بثبوت اجلرمية من اأي دليل 

نة اأو قرينة ترتاح اإليها طاملا اأن لكل ذلك ماأخذه ال�سحيح  تطمئن اإليه ومن اأية بيِّ

التي  الأدلة  يف  يلزم  ول  الآخر  دون  بدليل  بالأخذ  مطالبتها  ي�سحُّ  ول  الأوراق  من 

لة بحيث ُينبئ كل دليل منها ويقطع يف كل جزئية  ل عليها احلكم اأن تكون مف�سَّ ُيعوِّ

بع�سًا  بع�سها  يكمل  مت�ساندة  اجلزائية  املواد  يف  الأدلة  اإن  اإذ  الدعوى  جزئيات  من 

ن عقيدة املحكمة فال ُينظر اإىل دليل بعينه ملناق�سته على حدة  ومنها جمتمعة تتكوَّ

دون باقي الأدلة بل يكفي اأن تكون الأدلة يف جمموعها وحدة واحدة توؤدي اإىل ما 

ق�سده احلكم منها ومنتجة يف اقتناع املحكمة واطمئنانها اإىل ما انتهت اإليه ولو عن 

دنْ و�سيلة معينة لإثبات اجلرمية ول يلزم  طريق ال�ستنتاج طاملا اأن القانون مل ُيحدِّ

ث احلكم �سراحة وا�ستقالًل عن كل ركن من اأركان اجلرمية التي اأدانه بها ما  اأن يتحدَّ

حيح مبينًا  دام قد اأورد من الوقائع ما يدل عليه وخل�س اإىل التكييف القانوين ال�سَّ

عنا�سرها القانونية واأدلتها وبنى ق�ساءه على اأدلة مت�ساندة توؤدي اإىل ما خل�س اإليه.

بتاريخ  اأنه  مفاده  مبا  الدعوى  واقعة  بنّي  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

الأول  املتهم  قام  اجلزي  وادي  �سرطة  مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2014/6/7م( 

البالد  من  اإخراجهما  حماولة  يف  والثالثة  الثانية  املتهمتني  مب�ساعدة  )الطاعن( 

اأثناء قدومه باملركبة  بطريقة غري م�سروعة حيث مت �سبطه مبنفذ وادي اجلزي 

برفقته  املتهمتان  وكانت   .... لبنته  بامللك  والعائدة  خا�س(  ــ  اأ   /69040( رقم 

 )..........( رقمي  ال�سخ�سية  بطاقتي  بتقدمي  قام  اجلوازات  ق�سم  و�سوله  وعند 

بق�سم  املخت�س  املوظف  اإىل  و.......   ......... والعائدتني لبنتيه  و )..........( 

خارج  اإخراجهما  بغية  للواقع  خالفًا  املتهمتني  تخ�سان  اأنهما  اأ�سا�س  على  اجلوازات 

اأرا�سي ال�سلطنة اإل اأن فعله خاب لكت�ساف اأمره من قبل املوظف املخت�س وفق الثابت 

بالتحقيقات.

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد دلل على ثبوت الواقعة يف حق الطاعن على 

اأمام  ال�سبط  �سهادة ع�سوي فريق  من  ا�ستقاها  �سائغة  باأدلة  الذكر  ال�سالف  ال�سياق 

و....  ..... بابنتيه  خا�سة  وثائق  املتهم  من  اأخذ  اأحدهما  باأن  �سهدا  باأن  املحكمة 

ملحكمة  اأن  املقرر  من  وكان  �سبطه  فتم  اأجنبيتان  املراأتني  اأن  تبني  ثم  العمانيتني 

املو�سوع اأن ت�ستخل�س من اأقوال ال�سهود ال�سورة ال�سحيحة لواقعة الدعوى ح�سبما 

يوؤدي اإليه اقتناعها واأن تطرح ما يخالفها من �سور اأخرى ما دام ا�ستخال�سها �سائغًا 

وم�ستندًا اإىل اأدلة مقبولة يف العقل واملنطق ولها اأ�سلها الثابت يف الأوراق وكان وزن 

حمكمة  لتقدير  مرتوكًا  �سهادتهم  فيها  يوؤدون  التي  الظروف  وتقدير  ال�سهود  اأقوال 
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املو�سوع وهي متى اأخذت ب�سهادة �ساهد فاإن ذلك يفيد اأنها اطرحت جميع العتبارات 

التي �ساقها الدفاع حلملها على عدم الأخذ بها وكانت املحكمة قد اطماأنت اإىل �سهادة 

ال�سهود من فريق ال�سبط على النحو التي وردت به ومن ثم فاإن منعى الطاعن على 

احلكم املطعون فيه يف هذا اخل�سو�س ل يكون �سديدًا.

اأن  ق�ساوؤه  وي�ستقيم  تدليله  يتم  كي  احلكم  بح�سب  اأنه  املقرر  من  وكان  ذلك  كان  ملا 

يورد الأدلة املنتجة التي �سحت لديه على ما ا�ستخل�سه من مقارفة املتهم للجرمية 

على  الطاعن  باإدانة  ق�سائه  يف  ي�ستند  مل  فيه  املطعون  احلكم  وكان  اإليه  امل�سندة 

من  ال�سهود  �سهادة  على  ذلك  يف  عول  بل  املحكمة  على  ال�سابقة  التحقيقات  حما�سر 

احلكم  على  الطاعن  يثريه  ما  فاإن  ثم  ومن  املحكمة  اأمام  اليمني  على  ال�سبط  فريق 

املطعون فيه يف هذا ال�ساأن ل يكون �سديدًا.

اأن حمكمة ثاين درجة  العليا  املحكمة  امل�ستقر عليه يف ق�ساء  من  وكان  كان ذلك  ملا 

اإل ما تراه لزمًا وفق ما  التحقيقات  اإمنا حتكم مبقت�سى الأوراق وهي ل جتري من 

حما�سر  من  الثابت  وكان  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )241( املادة  به  تق�سي 

جل�سات املحاكمة اأمام املحكمة امل�سدرة للحكم اأنها ا�ستمعت للطاعن وحماميه ب�ساأن 

اأ�سباب واأوجه ال�ستئناف وا�ستمعت ل�سهود الإثبات من فريق ال�سبط ومكنت الطاعن 

مذكرات  باإيداع  وال�سماح  �سهادتهم  على  والرد  نظرهما  وجهة  اإبداء  من  وحماميه 

خالل اأجل خم�سة اأيام من حجز الدعوى للمداولة ومن ثم فاإن ما ينعاه الطاعن على 

املحكمة امل�سدرة للحكم املطعون فيه من قعودها عن حتقيق الواقعة بنف�سها وقعودها 

عن �سماع ال�سهود واأقوال �سبط الواقعة ل يكون مقبوًل.

ملا كان ذلك وكان الثابت من مطالعة حم�سر جل�سة املحاكمة بتاريخ )2015/6/17م( 

ال�ساهد  ل�سماع  )2015/10/21م(  جلل�سة  الدعوى  نظر  تاأجيل  قررت  املحكمة  اأن 

...... ويف هذه اجلل�سة تقرر التاأجيل اإىل جل�سة )2015/11/25م( لإعادة اإعالن 

ال�ساهد ثم توالت قرارات التاأجيل لذات الإجراء اإىل غاية جل�سة )2016/5/11م( 

حيث �ساألت املحكمة الطاعن عن ال�ساهد ....... فاأفاد باأن هاتفه مغلق ول يرد على 

الدعوى  حجز  والتم�س  اإليه  التو�سل  ميكن  ل  ال�ساهد  باأن  حماميه  واأفاد  الت�سال 

للحكم مع ال�سماح له بتقدمي مذكرات فقررت املحكمة حجز الدعوى للحكم جلل�سة 

هذه  ويف  اأيام  خم�سة  اأجل  خالل  مذكرات  باإيداع  الت�سريح  مع  )2016/5/25م( 

اجلل�سة مت النطق باحلكم املطعون فيه.

حمكمة  تلتزم  الذي  الطلب  اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  املقرر  من  وكان  ذلك  كان  ملا 
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التم�سك  باإجابته هو الطلب اجلازم الذي ي�سر عليه مقدمه ول ينفك عن  املو�سوع 

التفتت  هي  اإن  ترثيب  من  املحكمة  على  فلي�س  عنه  تراخى  فاإن  عليه  والإ�سرار  به 

مل  �سلف  ما  نحو  على  الطاعن  وكان  الدفاع  بحق  اإخالًل  ذلك  يعد  ول  حتقيقه  عن 

ي�سر على طلبه ب�ساأن ال�ستماع اإىل ال�ساهد............ بل تخلى مبح�س اإرادته عن 

اإعادة اإعالنه لال�ستماع اإليه ومن ثم يكون منعى الطاعن على احلكم املطعون فيه يف 

هذا ال�ساأن غري مقبول.

ملا كان ذلك وكان ما تقدم فاإن الطعن برمته ُي�سحي على غري اأ�سا�س ميا يتعنّي رف�سه 

الإجراءات  قانون  من   )225( باملادة  عماًل  امل�سروفات  الطاعن  واإلزام  مو�سوعًا 

اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل وف�سه مو�سوعًا واإلزام الطاعن امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحـــرو�ســـــــي,  الـــعــــربـــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)33 (

الطعن رقم 2016/693 م

جرمية »اختطاف طفل. تعريفها. اأركانها. الق�سد اجلنائي فيها«. قانون تطبيق --

املادة 56 من قانون الطفل. 

ال�سريع -- الأخذ  هو  الطفل  قانون  من   )56( املادة  يف  الوارد  الختطاف  معنى 

با�ستخدام كافة اأ�سكال القوة اأو بطريق التحايل اأو ال�ستدراج مبا ميكن اأن يكون 

حمال لهذه اجلرمية واإبعاد املجني عليه من مكانه اأو تغيري خط �سريه وذلك باإمتام 

ال�سيطرة عليه دون الف�سل بني الفعل وبني اجلرائم الالحقة له وبغ�س النظر 

عن كافة الدوافع, وتاأ�سي�سًا على ذلك تقوم تلك اجلرمية باإتيان اجلاين �سلوكا 

اإيجابيًا يتخذ �سورة انتزاع الطفل املجني عليه من املكان الذي كان فيه واإبعاده 

وبالن�سبة  عليه  قانونية  �سلطة  لهم  وعمن  ذويه  عن  وجمهول  بعيد  ملكان  بنقله 

للركن املعنوي فاخلطف من اجلرائم العمدية التي تتخذ �سورة الق�سد اجلنائي 

القانونية  الأهمية  الوقائع ذات  العلم بكل  العام ويتحقق بتوافر عن�سرين هما 

الطفل  باإبعاد  القيام  يف  املادي  ال�سلوك  يف  املتمثل  املادي  بالن�ساط  والإحاطة 

املجني عليه عن اأهله وعن اأي �سخ�س يتكفل برعايته والعن�سر الثاين يتمثل يف 

اجتاه اإرادة اجلاين اخلاطف نحو حتقيق الفعل املادي للجرمية.

قانون الطفل » تعريف مفهوم الطفل«.--

يعرف م�سطلح الطفل يف جل التفاقيات الدولية والت�سريعات املحلية باأنه كل --

اإن�سان مل يتجاوز �سن الثامنة ع�سرة اإل اإذا حدد قانون البلد �سنًا اأخرى.

الوقائــع

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)حمكمة  ب�سور  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  )الطاعنني(  املتهمني  اأحال  العام  الدعاء 
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اجلنايات(؛ لأنهما بتاريخ )2016/1/10م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة جعالن 

بني بو علي:

اأوًل: بالن�سبة للمتهمني معًا:

اختطفا الطفل املجني عليه ..............البالغ من العمر )14( اأربع ع�سرة �سنة عن 

طريق الإكراه وذلك باأن عمد املتهم الأول اإىل الإم�ساك باملجني عليه و�سل حركته 

ثم اإدخاله عنوة اإىل مركبته رقم )......./... ــ خا�س( بقيادة املتهم الثاين بق�سد 

ارتكاب الفجور به, وفق الثابت بالأوراق.

ثانيًا: بالن�سبة للمتهم الأول فقط:

عهد قيادة مركبته رقم )........./...ــ خا�س( اإىل املتهم الثاين دون اأن يكون . 1

حائزًا لرخ�سة قيادة تخوله ذلك.

الثابت . 2 وفق  قانونًا,  املحددة  املدة  يف  مركبته  ت�سيري  رخ�سة  بتجديد  يقم  مل 

بالأوراق.

ثالثًا: بالن�سبة للمتهم الثاين فقط:

قاد املركبة رقم )....../... ــ خا�س( دون اأن يكون حا�ساًل على رخ�سة قيادة . 1

من اجلهة املخت�سة, وفق الثابت بالأوراق.

قاد املركبة والتاأمني عليها ل�سالح الغري غري �ساري املفعول, الأمر الثابت بالأوراق.. 2

قاوم موظفني عموميني مقاومة �سلبية اأوقفتهم عن اأداء عمل �سرعي وذلك باأن . 3

هرب من رجال ال�سرطة اأثناء حماولتهم ا�ستيقافه, الأمر الثابت بالأوراق.

بدللة   )72( باملادة  املوؤثمة  باجلناية  معًا  املتهمني  مبعاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

املادة )56/اأ( من قانون الطفل ومعاقبة املتهم الأول باجلنحة املوؤثمة باملادة )52( 

بدللة املادة )41( من قانون املرور واجلنحة املوؤثمة باملادة )52( بدللة املادة )5( 

من ذات القانون ومعاقة املتهم الثاين باجلنحة املوؤثمة باملادة )1/49( بدللة املادة 

)21( من ذات القانون واجلنحة املوؤثمة باملادة )4/49( من ذات القانون واجلنحة 

املوؤثمة باملادة )171( من قانون اجلزاء مع م�سادرة املركبة ا�ستنادًا للمادة )75( من 

قانون الطفل و�سحب رخ�سة قيادة املتهم الأول ا�ستنادًا للمادة )54( من قانون املرور.

الأول  املتهم  باإدانة  اأوًل:  ح�سوريًا:  املحكمة  حكمت  )2016/5/16م(  وبجل�سة 

.............. باملادة )56/اأ( من قانون الطفل وق�ست مبعاقبته عنها بال�سجن ملدة 
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خم�س �سنوات على اأن يوقف ن�سف العقوبة وينفذ الباقي وغرامة قدرها )5.000 

اأن يوقف ن�سف الغرامة وينفذ الباقي واإدانته باملادة  ر.ع( خم�سة اآلف ريال على 

قدرها  بغرامة  عنها  مبعاقبته  وق�ست  املرور  قانون  من   )41( املادة  بدللة   )52(

املرور  قانون  من   )5( املادة  بدللة   )52( باملادة  واإدانته  رياًل  خم�سون  ر.ع(   50(

املتهم  اإدانة  ثانيًا:  رياًل,  ر.ع( خم�سون  بغرامة قدرها )50  وق�ست مبعاقبته عنها 

الثاين...................... باملادة )72( بدللة املادة )56/ اأ( من قانون الطفل 

وق�ست مبعاقبته عنها بال�سجن ملدة خم�س �سنوات على اأن يوقف ن�سف العقوبة وينفذ 

الباقي وغرامة قدرها )5,000 ر.ع( خم�سة اآلف ريال على اأن يوقف ن�سف الغرامة 

وينفذ الباقي واإدانته باملادة )1/49( بدللة املادة )21( من قانون املرور وق�ست 

مبعاقبته عنها بغرامة قدرها )50 ر.ع( خم�سون رياًل واإدانته باملادة )4/49( من 

قانون املرور وق�ست مبعاقبته عنها بغرامة قدرها )50 ر.ع( خم�سون رياًل واإدانته 

�سحب  مع  �سهر  ملدة  بال�سجن  عنها  مبعاقبته  وق�ست  املرور  قانون  من   )171( باملادة 

واإحالة  الأ�سد  وتنفيذ  العقوبات  واإدغام  �سنة  ملدة  الأول  املتهم  قيادة  رخ�سة 

املطالبات املدنية للمحكمة املخت�سة واإلزام املتهمني امل�ساريف اجلزائية.

مل يرت�س املحكوم عليهما )الطاعنان( بهذا الق�ساء فطعنا فيه بالنق�س اأمام املحكمة 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/6/23م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعنني وقدم �سند وكالته عنهما التي تتيح له 

ذلك ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد عليها. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع  برف�سه.  

املحكمة

     بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير 

الذي اأعده وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا.

حيث اإن الطعن  ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعنان )املحكوم عليهما( على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق 

اإنه  اإذ  الدفاع  الت�سبيب والإخالل بحق  والف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور يف  القانون 

الثابت بالأوراق وذلك  اأنه خالف  اإنكارهما كما  اإليهما رغم  املن�سوب  اأدانهما باجلرم 
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لأن ...........املحقق مع املجني عليه �سهد اأمام املحكمة يف جل�سة )2016/5/2م( 

لهتك  ولي�س  والده  اإىل  اأخذه  يريدان  الطاعنني  باأن  كانت  عليه  املجني  اإفادة  باأن 

اعرتافات  على  بناًء  الثاين  الطاعن  اإدانة  يف  فيه  املطعون  احلكم  واعتمد  عر�سه 

املحاكمة والتي عدل عنها لحقًا  ال�سابقة على  التحقيق  الطاعن الأول يف حما�سر 

واأثناء التحقيق واأمام املحكمة واأن الدعاء العام اأحالهما باملادة )56/اأ( من قانون 

الطفل وهي غري منطبقة على الواقعة حمل الدعوى كما اأن جنحة مقاومة موظف 

غري ثابتة وغري متوافرة الأركان كون الطاعن الثاين توقف بنف�سه ول توجد اأية 

خ�سو�س  يف  احلكم  اأخطاأ  كما  فعلية  مقاومة  ال�سرطة  رجال  ملقاومة  منه  حماولة 

الإدانة بجنحة عدم جتديد رخ�سة املركبة كون املركبة لولده ولي�ست له وبالتايل 

ل ُي�ساأل عن جتديد تلك الرخ�سة بالإ�سافة اإىل اأن املدة املمنوحة وفق املادة )50( 

من قانون املرور مل تنته وهي بعد انق�ساء �سهر من تاريخ النتهاء كما اأن كافة التهم 

احلكم  يعيب  ذلك  كل  التجرمي,  �سروط  فيها  تتوفر  ل  الثاين  الطاعن  اإىل  امل�سندة 

املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. 

�سديد ومردود عليه مبا  املطعون فيه غري  الطاعنان على احلكم  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

وال�سورة  الدعوى  يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  من  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  مقرر  هو 

حمكمة  بها  ت�ستقل  التي  امل�سائل  من  البينات  ووزن  الدليل  وتقدير  لها  ال�سحيحة 

وقادرة  بالأوراق  الثابت  اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  على  ق�ساءها  اأقامت  متى  املو�سوع 

على حمله واأن العربة يف املحاكمات اجلزائية هي باقتناع املحكمة من جميع عنا�سر 

الدعوى املطروحة عليها ولها كامل احلرية يف اأن ت�ستمد اقتناعها بثبوت اجلرمية 

من اأي دليل تطمئن اإليه طاملا اأن هذا الدليل له ماأخذه ال�سحيح من الأوراق ول ي�سح 

اأن  مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر ول يلزم يف الأدلة التي يعّول عليها احلكم 

اإن  اإذ  الدعوى  جزئيات  من  جزئية  كل  يف  ويقطع  منها  دليل  كل  ينبئ  بحيث  تكون 

الأدلة يف املواد اجلزائية �سمائم مت�ساندة يكمل بع�سها بع�سًا ومنها جمتمعة تتكون 

عقيدة املحكمة فال ينظر اإىل دليل بعينه ملناق�سته على حدة دون باقي الأدلة بل 

يكفي اأن تكون الأدلة يف جمموعها كوحدة واحدة توؤدي اإىل ما ق�سده احلكم منها 

طريق  عن  ولو  اإليه  انتهت  ما  اإىل  واطمئنانها  املحكمة  اقتناع  اكتمال  يف  ومنتجة 

اأن القانون مل يحدد و�سيلة معينة لإثبات اجلرمية واأن وزن اأقوال  ال�ستنتاج طاملا 

ال�سهود وتعويل الق�ساء عليها مرجعه ملحكمة املو�سوع ولها اأن ت�ستخل�س من اأقوالهم 

اإذا اأخذت باأقوال �ساهد فاإن ذلك  ال�سورة ال�سحيحة لواقعة الدعوى واأن املحكمة 

الأخذ  عدم  على  حلملها  الدفاع  �ساقها  التي  العتبارات  جميع  اطرحت  اأنها  يفيد 
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بها كما اأن املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن املحكمة ل تلتزم مبتابعة املتهم يف �ستى 

ي�ستفاد  الرد  ما دام  �سبهة يثريها والرد على ذلك  املو�سوعي ويف كل  مناحي دفاعه 

�سمنًا من الق�ساء بالإدانة ا�ستنادًا اإىل اأدلة الثبوت ال�سائغة التي اأوردها احلكم.

ملا كان ذلك وكانت املادة )56( من قانون الطفل تن�س على اأنه: »... يحظر على اأي 

من  ع�سو  نقل  اأو  طفل  بيع  اأو  اختطاف  )اأ(  الآتية:  الأفعال  من  اأي  ارتكاب  �سخ�س 

اأع�سائه باأي �سكل من الأ�سكال �سواء مبقابل اأو بدون مقابل ...« وكان املقرر يف ق�ساء 

املحكمة العليا اأن م�سطلح  الختطاف يعني الأخذ ال�سريع با�ستخدام كافة اأ�سكال 

القوة اأو بطريق التحايل اأو ال�ستدراج مبا ميكن اأن يكون حمال لهذه اجلرمية واإبعاد 

اأو تغيري خط �سريه وذلك باإمتام ال�سيطرة عليه دون الف�سل  املجني عليه من مكانه 

بني الفعل وبني اجلرائم الالحقة له وبغ�س النظر عن كافة الدوافع ويعرف م�سطلح 

يتجاوز  مل  اإن�سان  كل  باأنه  املحلية  والت�سريعات  الدولية  التفاقيات  جل  يف  الطفل 

�سن الثامنة ع�سرة اإل اإذا حدد قانون البلد �سنًا اأخرى وتاأ�سي�سًا على ذلك تقوم تلك 

من  املجني عليه  الطفل  انتزاع  �سورة  يتخذ  اإيجابيًا  �سلوكا  باإتيان اجلاين  اجلرمية 

�سلطة  لهم  واإبعاده بنقله ملكان بعيد وجمهول عن ذويه وعمن  املكان الذي كان فيه 

تتخذ  التي  العمدية  اجلرائم  من  فاخلطف  املعنوي  للركن  وبالن�سبة  عليه  قانونية 

ذات  الوقائع  بكل  العلم  بتوافر عن�سرين هما  العام ويتحقق  الق�سد اجلنائي  �سورة 

القيام  يف  املادي  ال�سلوك  يف  املتمثل  املادي  بالن�ساط  والإحاطة  القانونية  الأهمية 

باإبعاد الطفل املجني عليه عن اأهله وعن اأي �سخ�س يتكفل برعايته والعن�سر الثاين 

يتمثل يف اجتاه اإرادة اجلاين اخلاطف نحو حتقيق الفعل املادي للجرمية.

جلناية  بالن�سبة  الدعوى  واقعة  ل  ح�سّ قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

اعرتافهما  على  للطاعنني  واإ�سنادها  ثبوتها  �سحة  ت�سبيب  و�ساق  طفل   خطف 

اليمني  على  التحقيق  واأفراد  ال�سبط  ماأموري  �سهادة  وعلى  البتدائية  بالتحقيقات 

وهم ............و...........و...........اإذ �سهد ال�ساهد الأول بقوله: »... كنا يف 

دورية يف جعالن بني بو علي يف ال�سوق وا�ستوقفنا ال�سيارة وكان فيها خمفي ومل يقف 

وبعد م�سافة وقف ونزل ال�سائق وبعده نزل..... وكان......... يقود ال�سيارة وبعد 

ذلك جاء زميلي ........ وملا نزل الولد رك�س ومت�سك بال�سرطي.........« وهي اأقوال 

اأكدها ال�ساهد الثاين م�سيفًا اأن الولد طلع يده من اجلامة اخللفية يطلب امل�ساعدة 

طرف  من  �سوؤاله  وعند  عليه  واملجني  املتهمان  بها  املركبة  اأن  وات�سح  وال�ستغاثة 

الدعاء العام عن حالة الولد اأفاد باأنه كان خائفًا ومتوترًا اأما ال�ساهد الثالث فقد 

اأفاد بقوله: »... كنا يف دورية وا�ستوقفنا ال�سيارة وكان فيها خمفي ونزلت وطلبت 
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الوثائق من ......لأنه كان يقود ال�سيارة و�سمعت الولد ي�ستغيث ويقول خايل احلق 

التحقيق مع  اأفراد  اإىل  املحكمة  ا�ستمعت  ...« كما  ما�سكنه وراء   ........ علي وكان 

مبا  اإقرارهما  عند  اإكراه  لأي  الأخريين  هذين  تعر�س  عدم  اأكدوا  والذين  املتهمني 

اإن البّينة التي قدمت  اإىل القول: »... وحيث  اإليهما وخل�س احلكم بعد ذلك  ن�سب 

عليه  املجني  الطفل  خطف  من  الإحالة  قرار  يف  جاء  ما  مع  وتتفق  وا�سحة  كانت 

البينة  اأكدت  وقد  بذلك  اأقواله  يف  عليه  املجني  الطفل  اأفاد  وقد  ال�سيارة  داخل 

التي قدمت ما جاء يف اأقواله من خطف بوا�سطة املتهمني واأن ال�سيارة كان يقودها 

..... واأن ..... كان مي�سك به يف املقعد اخللفي واأنه ع�سه على �سدره وقد ثبت ذلك 

بالك�سف على........ ...« وت�سيف املحكمة: »... وقد جاءت البّينة وا�سحة وجلية 

على عملية اخلطف وقد اأكد رجال ال�سرطة الذين ا�ستوقفوا ال�سيارة هذه الوقائع 

فقد ثبت من خالل اأقوالهم على اليمني وجود املجني عليه داخل ال�سيارة ويف املقعد 

اخللفي واأن......... كان مي�سك به وهو ي�ستغيث ...« وهو ت�سبيب �سائغ م�ستمد مما له 

اأ�سل قائم باأوراق الدعوى وقد جاء ا�ستعرا�س املحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل 

اأنها قامت مبا ينبغي  اإملاما �ساماًل يفيد  اأنها حم�ستها التمحي�س الكايف واأملت بها  على 

عليها من تدقيق البحث لتعرف احلقيقة وتاأ�سي�سًا على ذلك يكون منعى الطاعنني يف 

هذا ال�ساأن غري وجيه ويتعنّي رده.

للمادة  خمالفته  ب�ساأن  فيه  املطعون  احلكم  على  الأول  الطاعن  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

)52( بدللة املادة )5( من قانون املرور فهو غري �سديد ذلك اأن املادة )5( اأوجبت 

تقدمي طلب جتديد الرخ�سة خالل الثالثني يومًا ال�سابقة على انتهاء مدة �سالحية 

انتهت  اإليها  امل�سار  الرخ�سة  اأن  الدعوى  باأوراق  ثابت  هو  مما  البنّي  وكان  الرخ�سة 

ذات  من   )10( بتاريخ  انطلقت  احلال  دعوى  وقائع  واأن  )2016/1/4م(  بتاريخ 

ال�سهر وال�سنة اأي اأن الرخ�سة امل�سار اإليها كانت منتهية ال�سالحية يف تاريخ الواقعة 

لباقي  بالن�سبة  ال�ساأن  املنعى وكذلك  رد هذا  اإىل  الق�ساء  يتجه  وتاأ�سي�سًا على ذلك 

املناعي املثارة من طرفه ومن طرف الطاعن الثاين ملا هو مقرر يف ق�ساء املحكمة العليا 

املو�سوعي  �ستى مناحي دفاعه  املتهم يف  املو�سوع غري ملزمة مبتابعة  اأن حمكمة  من 

وفى كل �سبهة يثريها والرد على ذلك ما دام الرد م�ستفادًا �سمنًا من الق�ساء بالإدانة 

اأدغم  احلكم  اأن  عن  ف�ساًل  احلكم  اأوردها  التي  ال�سائغة  الثبوت  اأدلة  اإىل  ا�ستنادًا 

العقوبات وق�سى بتنفيذ العقوبة الأ�سد.

ملا كان ذلك وكان الذي �سبق ب�سطه وكان احلكم املطعون فيه قد بنّي واقعة الدعوى 

مبا تتوفر فيه كافة العنا�سر القانونية للجرائم التي اأدان بها الطاعنني واأورد على 
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لها حت�سياًل  ثبوتها يف حقهما اأدلة وقرائن �سائغة بريئة من العيوب التي تبطلها ح�سَّ

�سليمًا مما له اأ�سله الثابت بالأوراق وقد مت طرحها على ب�ساط البحث اأمام املحكمة 

وهي  املحاكمة  جل�سات  مبحا�سر  الثابت  النحو  على  املتهمني  مواجهة  يف  ومناق�ستها 

اأدلة من �ساأنها اأن توؤدي اإىل ما رتبه احلكم عليها ومن ثم فاإن ما ينعاه الطاعنان يف 

اأن يكون جمرد جدل مو�سوعي حول �سلطة حمكمة املو�سوع يف  هذا ال�ساأن ل يعدو 

ا�ستخال�س واقعة الدعوى وتقدير ووزن اأدلتها وهو ما ل يجوز اإثارته واخلو�س فيه 

اأمام املحكمة العليا ويتعنّي تبعًا لذلك رف�س الطعن واإلزام رافعيه امل�سروفات.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعنني امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,   �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحـــرو�ســـــــي,  الـــعــــربـــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 34(

الطعن رقم 2016/661م

جرمية عمدية » ا�ستخدام و�سيلة تقنية املعلومات يف التعدي بال�سب والقذف. --

توافر الق�سد اجلنائي فيها. اختالطه بق�سد الدفاع عن م�سلحة عامة«. قانون 

تطبيق املادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات.

جرمية ال�سب والقذف با�ستعمال و�سائل تقنية املعلومات هي جرمية عمدية ل --

تقوم ال اإذا توافر الق�سد اجلنائي لدى مرتكبها بحيث تتجه اإرادة اجلاين اإىل 

ارتكاب هذا اجُلرم مع علمه بذلك. وللقول بقيام هذه اجلرمية اأو عدم قيامها 

على  املن�سور  املقال  ا�ستمل  فاإذا  لديه,  اجلنائي  الق�سد  يف  والنظر  البحث  يجب 

ة وا�ستمل يف الوقت نف�سه على  عبارات كان الغر�س منها الدفاع عن م�سلحة عامَّ

الق�سدين  بني  توازن  اأن  احلالة  هذه  يف  املحكمة  فعلى  بالغري  مت�سُّ  قد  األفاظ 

ل لأيهما كانت الغلبة يف نف�س النا�سر وتقدير ذلك م�ساألة مو�سوعية  ابتغاء التو�سُّ

عوى ما دام هذا الرتجيح  تقدرها حمكمة املو�سوع وفق ما حت�سله من وقائع الدَّ

قد ُبني على ما يعززه وي�سنده ول تخ�سع املحكمة يف ذلك لرقابة املحكمة العليا .

الوقائــع

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال املتهم )املطعون �سده( اإىل املحكمة البتدائية بنزوى )الدائرة 

مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2015/10/27م(  على  �سابق  بتاريخ  لأنه  اجلزائية(؛ 

�سرطة نزوى:

عنينْ باحلق املدين ......... و.... ا�ستخدم و�سائل تقنية املعلومات يف �سب وقذف املدَّ

..........و...........و.............و.........., وفق الثابت بالأوراق.

تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  من   )16( باملادة  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

املعلومات.
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�سده(  )املطعون  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2016/2/16م(  وبتاريخ 

والقذف  بال�سب  الغري  على  التعدي  يف  املعلومات  تقنية  و�سائل  ا�ستخدام  بُجنحة 

مبعاقبته  وق�ست  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  من   )16( باملادة  املوؤثمة 

تبعًا  الإفراج  وطلبه  ا�ستئنافه  حال  عنه  وُيفرج  �سهر  منها  ُينفذ  �سنة  ملدة  بال�سجن 

اآخر  ل�سبب  موقوفًا  يكن  مل  ما  ريال  مائتا  ر.ع(   200( قدرها  مالية  بكفالة  لذلك 

ة. عوى املدنية اإىل املحكمة املدنية املخت�سَّ وق�ست باإحالة الدَّ

مل يُحز هذا احلكم قبوًل لدى املحكوم عليه )املطعون �سده( فا�ستاأنفه اأمام حمكمة 

)2016/5/23م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  بنزوى  ال�ستئناف 

من  والق�ساء  درجة  اأول  حمكمة  حكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكاًل  ال�ستئناف  بقبول 

جديد برباءة املتهم من التهمة املن�سوبة اإليه.

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/6/27م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من رئي�س ادعاء 

القانوين  وكيله  بوا�سطة  عليها  فردَّ  الطعن  ب�سحيفة  �سده  املطعون  اإعالن  ومت  عام 

مبذكرة التم�س فيها رف�س الطعن.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن حاز اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكاًل.

القانون  خُمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  العام(  )الدعاء  الطاعن  ينعى  وحيث 

حمكمة  اأن  ذلك  الت�سبيب  يف  والق�سور  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  تطبيقه  يف  واخلطاأ 

اأركان جرمية ا�ستخدام و�سائل  �ست الرباءة على عدم توافر  اأ�سَّ احلكم املطعون فيه 

تقنية املعلومات يف التعدي على الغري بال�سب والقذف رغم توافرها حيث اإنه يعترب 

ة اأو مكلَّف  من قبيل القذف الطعن يف اأعمال موظف عام اأو �سخ�س ذي �سفة نيابية عامَّ

ة وقد يتحقق القذف ولو كان ب�سيغة الت�سكيك اأو الظن اأو الحتمال اأو  بخدمة عامَّ
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ر �سراحة اأو تلميحًا فاملتهم اأقرَّ �سراحة اأمام الدعاء  م اأو ال�سخرية اأو التندُّ التهكُّ

بن�سر عدة تغريدات  قام  باأنه  ال�ستئناف  اأول درجة وحمكمة  واأمام حمكمة  العام 

 )......( املدين  باحلق  عنينْ  املدَّ و�سف  يف  متثلت  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 

التغريدات وهي على على النحو الآتي:  اأتت يف �سلب و�سياق تلك  بكلمات وعبارات 

ذاجة ــ فعلتهم املخجلة ــ الطمع والأنانية  »... الغباء ــ الكذب والقبح ــ اخلداع ــ ال�سَّ

املال  عن  والبحث  واجل�سع  الطمع  ــ  اجلهل  ــ  القبيح  الليلي  عملهم  ــ  املادي  الطمع  ــ 

والربح ــ هاهم وكالء .......يوا�سلون الليلة بعدما قتلوا احلديقة العمل على غلق 

�سريعة الفلج بكل �سذاجة ــ هاهم وكالء .......... يوا�سلون الليلة اأعمالهم بعدما 

األي�س  ــ  املخجلة  فعلتهم  ي�سهدوا على  اأن  النا�س  لعامة  دمروا احلديقة ول يريدون 

من الغباء اإهمالها وقتل خ�سرتها ــ ويف ..... تقتل حديقة باأكملها ــ ليت �سمائرهم 

ة  ــ تقدمي امل�سلحة اخلا�سَّ ــ عبثهم باملكان وقتله  ــ كذب الدعاءات  تعود لر�سدهم 

بطمعهم  الأ�سجار  قتل  ــ  والربح  املال  عن  باأنانية  بحثهم  ــ  �سذاجة  هي  ة  العامَّ على 

الوقف  وكالء  �سكوى  نتيجة  قاحلة  مهجورة   ........ حديقة  اليوم  غدت  هكذا  ــ 

�سد البلدية لت�سبح احلديقة لهم لطمع مادي ...« فهذه هي الكلمات والعبارات التي 

 ...... عنينْ باحلق باملدين باعتبارهم وكالء  املدَّ ال�سب والقذف يف حق  لت معنى  �سكَّ

اأو  الوقف  املدين بو�سفهم وكالء  عنينْ باحلق  املدَّ ب�سخو�س  ما�سة  وحديقته فبع�سها 

الفلج وبع�سها ي�سكل معنى الطعن والقدح يف عملهم الوظيفي كونهم مكلَّفني برعاية 

اأن الركن املادي جلرمية  اأو الفلج وخدمته واملحافظة عليه وبالتايل يت�سح  الوقف 

ا�ستخدام ال�سبكة املعلوماتية اأو و�سائل تقنية املعلومات يف التعدي على الغري بال�سب 

والقذف املتمثل يف ن�سر عبارات حتمل معنى ال�سب والقذف كما اأن الركن املعنوي لهذه 

ع مل يتطلَّب  اجلرمية قائم ويتمثل يف الق�سد اجلنائي العام ولي�س اخلا�س لكون امل�سرِّ

اإىل  اجلاين  اإرادة  تتجه  اأن  اجلنائي  الق�سد  لتوافر  يكفي  وبالتايل  اخلا�س  الق�سد 

اأو �سائل تقنية املعلومات يف ن�سر عبارات حتمل معنى  ا�ستخدام ال�سبكة املعلوماتية 

اأو امل�سا�س  معة  اأو ت�سويه ال�سُّ اإرادته اإىل الإهانة  ال�سب والقذف حتى ولو مل تتجه 

اأن  كما  باإكراه  م�سوبة  غري  خُمتارة  �سحيحة  باإرادة  الفعل  على  اأقدم  طاملا  بالغري 

احلكم املطعون فيه اأخطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله حيث مل تقم املحكمة بالتحقيق 

اإليه من خالل توجيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات  اأنكر التهمة املوجهة  مع املتهم حني 

الالزمة وفح�س الأدلة ومناق�ستها خُمالفة بذلك املادة )193( من قانون الإجراءات 

اجلزائية التي تن�سُّ على اأنه: »... اإذا اأنكر املتهم اأنه مذنب اأو رف�س الإجابة فعلى 

املحكمة اأن ت�سرع يف التحقيق ...« كما اأن احلكم املطعون فيه جاء قا�سرًا يف ت�سبيبه 

ن  اأن يت�سمَّ مبا ُيخالف املادة )220( من قانون الإجراءات اجلزائية التي ا�سرتطت 



– 181 –

احلكم الأ�سباب التي بنى عليها اإذ ق�سى برباءة املتهم بناًء على حيثية واحدة وهي 

التي  للوقائع  اإي�ساح  الق�سد اجلنائي دومنا  ة  متوافرة خا�سَّ اأركان اجلرمية غري  اأن 

بنى عليها احلكم ق�ساءه, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. 

ر اأن جرمية ال�سب والقذف با�ستعمال و�سائل تقنية املعلومات هي  وحيث اإنه من املقرَّ

تتجه  بحيث  مرتكبها  لدى  اجلنائي  الق�سد  توافر  اإذا  ال  تقوم  ل  عمدية  جرمية 

وللقول  اأنه  ر كذلك  املقرَّ اجُلرم مع علمه بذلك ومن  ارتكاب هذا  اإىل  اإرادة اجلاين 

بقيام هذه اجلرمية اأو عدم قيامها يجب البحث والنظر يف مرامي وغايات العبارات 

التي ُيحاكم بها اجلاين وتبنيُّ مناحيها ملعرفة الق�سد اجلنائي لديه فاإذا ا�ستمل املقال 

الوقت  يف  وا�ستمل  ة  عامَّ م�سلحة  عن  الدفاع  منها  الغر�س  كان  عبارات  على  املن�سور 

نف�سه على األفاظ قد مت�سُّ بالغري فعلى املحكمة يف هذه احلالة اأن توازن بني الق�سدين 

النا�سر وتقدير ذلك م�ساألة مو�سوعية  الغلبة يف نف�س  ل لأيهما كانت  التو�سُّ ابتغاء 

عوى ما دام هذا الرتجيح قد  تقدرها حمكمة املو�سوع وفق ما حت�سله من وقائع الدَّ

ُبني على ما يعززه وي�سنده ول تخ�سع املحكمة يف ذلك لرقابة املحكمة العليا اإل من 

حيث الق�سور يف ت�سبيب احلكم.

وملا كان ما اأورده احلكم املطعون فيه تربيرًا للق�ساء بالرباءة من اأن العبارات التي قام 

املتهم )املطعون �سده( بن�سرها على مواقع التوا�سل الجتماعي مل يق�سد بها �سبَّ اأو 

ة واحلفاظ على ذلك املعلم الرتاثي  قذف املجني عليهم واإمنا كان يبتغي امل�سلحة العامَّ

التاريخي )احلديقة( من الندثار والنطما�س جاء �سائغًا من جممل الظروف التي 

اأحاطت بها املحكمة عن ب�سر وب�سرية فلذلك كان ما يثريه الطاعن يف طعنه ل يعدو 

عوى  د جدل مو�سوعي حول �سلطة حمكمة املو�سوع يف وزن عنا�سر الدَّ اأن يكون جمرَّ

وا�ستنباط معتقدها وهو ما ل يجوز اإثارته اأو اخلو�س فيه اأمام املحكمة العليا الأمر 

ُ معه رف�س الطعن مو�سوعًا. الذي يتعنيَّ

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 14/مار�س/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الرحـــبـي,  �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, الـــعــــربـــــــي الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 35(

الطعن رقم 2017/5 م

ت�سبيب حكم« الغمو�س فيه. الإ�سارة فيه اإىل ما �سبق من اأدلة. ق�سور مبطل«. --

اأن -- اإليها بل ل بد  اأدلة الدعوى ثم يتبع ذلك بالإ�سارة  اأن يورد احلكم  ل يكفي 

يبنّي الواقعة امل�ستوجبة للعقوبة بيانًا كافيًا ومالب�سات ارتكابها وكيف ا�ستنبطت 

املحكمة من تلك الأدلة ثبوتها يف حق املتهم واأن يبنّي الر�سائل التي اأر�سلها املتهم 

اإىل املجني عليه اخلاد�سة للحياء والتي يطلب فيها من املجني عليه فعل الفجور 

به ويورد الأدلة وم�سمون كل دليل, خمالفة ذلك غمو�س وتعميم خمل باأ�سول 

يف  مبطل  وق�سور  ال�ستدلل  يف  ف�ساد  املخالفة  تلك  موؤدى  معه.  يتعذر  ت�سبيب 

الت�سبيب.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)الدائرة  بالقابل  البتدائية  املحكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلزائية(؛ لأنه بتاريخ )2016/5/4م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة اإبراء:

ا�ستخدم و�سيلة من و�سائل تقنية املعلومات )هاتف( يف اإغواء ذكر لرتكاب الفجور 

املجني  هاتف  اإىل  هاتفه  من  الوات�ساب  تطبيق  بوا�سطة  رقمية  ر�سالة  اأر�سل  باأن 

عليه...............تت�سمن مبجملها طلب فعل الفجور, وفق الثابت بالأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )15( من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات.

وبتاريخ )2016/7/19م( حكمت املحكمة باإعادة الأوراق اإىل الدعاء العام لتخاذ 

الإجراءات القانونية املقررة لإحالتها اإىل حمكمة اجلنايات املخت�سة.

)حمكمة  باإبراء  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  العام  الدعاء  فاأحال 
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اجلنايات( مبوجب احلكم البتدائي وطالب مبعاقبته باجلناية املوؤثمة باملادة )15( 

من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات.

باجلناية  )الطاعن(  املتهم  باإدانة  املحكمة  حكمت  )2016/11/21م(  وبتاريخ 

مبعاقبته  وق�ست  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  من   )15( باملادة  املوؤثمة 

بال�سجن ملدة ثالث �سنوات وغرامة قدرها )3.000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال مع الأمر 

بتنفيذ �سهرين من عقوبة ال�سجن و )500 ر.ع( خم�سمائة ريال من عقوبة الغرامة 

ووقف الباقي وم�سادرة الهاتف امل�سبوط.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

�سر  باأمانة  )2016/11/29م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  العليا 

من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه  حمام مقبول 

التي تبيح له ذلك وقد مت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فلم يرد عليها.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

الذي اأعده وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا.

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعن )املحكوم عليه( على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون 

باجلناية  اأدانه  عندما  وذلك  الت�سبيب  يف  والق�سور  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  وتاأويله 

املوؤثمة باملادة )15( من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات اإذ اإن الواقعة ت�سكل 

اإىل  حتيلها  اأن  املحكمة  على  وكان  القانون  ذات  من   )18( باملادة  املوؤثمة  اجلنحة 

املحكمة البتدائية لعدم الخت�سا�س واأن احلكم اأخطاأ عندما اأخذ باأقوال املجني 

عليه املر�سلة والتي ل ي�سندها دليل واأن املحكمة اعتمدت على التحقيقات البتدائية 

دون اأن يتم عر�سها بجل�سات املحاكمة ومناق�ستها ومل متكنه من الرد عليها خ�سو�سًا 

اأنه اأنكر التهام من بداية التحقيق حتى املحاكمة ومل تبحث دفاعه ومل تقم بتفريغ 

الر�سائل التي دارت بينه وبني املجني عليه واأن الر�سائل التي اأر�سلها كانت على �سبيل 
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املزاح ومل تكن بق�سد ارتكاب الفجور كما اأن احلكم خال من الأدلة التي ا�ستند اإليها 

وموؤداها, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه وي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه من الق�سور يف الت�سبيب لعدم بيان 

موؤدى الأدلة فهو �سديد ذلك اأن املادة )220( من قانون الإجراءات اجلزائية اأوجبت 

يف كل حكم بالإدانة اأن ي�ستمل على بيان الواقعة امل�ستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق 

املحكمة ثبوت  ا�ستخل�ست منها  التي  فيها والأدلة  التي وقعت  الأركان والظروف  به 

وقوعها من املتهم حتى يت�سح وجه ا�ستدللها بها و�سالمة ماأخذها متكينًا للمحكمة 

العليا من مراقبة �سحة تطبيق القانون على الواقعة كما �سار اإثباتها واإل كان قا�سرا 

ق�سور يبطله كما اأنه من املقرر اأنه واإن كان من امل�سلم به اأن الإثبات يف املواد اجلزائية 

يتوقف على مدى قناعة حمكمة املو�سوع اإل اأن اأدلة الثبات التي حتمل تلك القناعة 

اأن تكون وا�سحة �سليمة مقبولة وقادرة على حمل احلكم عليها حتى ت�ستمد  يجب 

اإثبات الواقعة املدعى بها على املتهم ولي�س مبا ت�سفيه  اإىل  قوتها من ذاتها فتوؤدي 

على  مبنيًا  احلكم  يكون  اأن  ينبغي  لذلك  فيها  تتوفر  ل  قد  �سفة  من  عليها  املحكمة 

اأ�سا�س �سائغ واأل يكون تكوين عقيدة املحكمة قائمًا على ما يخالف الأ�سول الثابتة 

يف ال�ستدلل الق�سائي حتى ل تبنى الأحكام على خالف الثابت بالأوراق واإذا كان 

من امل�سلم به األ رقابة للمحكمة العليا على القا�سي يف تكوين عقيدته اخلا�سة اإل 

اأنه خمالف لقواعد الإثبات  اإذا ما تبنّي لها  اأنها بال �سك ل تقره على راأيه ومنحاه 

اأو ات�سح لها اأن ا�ستدلله على ما انتهى اإليه يخالف العقل واملنطق ال�سليم وال�سورة 

ال�سحيحة للواقعة.

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اأدان الطاعن باجلناية املوؤثمة باملادة )15( 

ب�سكل  اجلرمية  اأركان  ي�ستظهر  اأن  دون  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  من 

جلي ووا�سح ودون اأن يبنّي موؤدى الأدلة التي ارتكنت اإليها املحكمة يف التدليل على 

ثبوت التهام يف حق الطاعن واأورد يف ذلك ت�سبيبًا غري �سائغ بقوله: »... وحيث اإن 

الواقعة على النحو ال�سالف بيانه مما ورد يف قرار الإحالة ومن اأدلة الثبوت املرفقة 

على  الدليل  قام  قد  والتحقيق  ال�ستدلل  وحم�سر  الأوراق  من  م�ستخل�س  هو  ومما 

�سحة ثبوتها وعلى �سحة اإ�سنادها للمتهم با�ستخدام الهاتف يف اإغواء املجني عليه 

لرتكاب الفجور به وذلك باإر�سال ر�سالة رقمية بوا�سطة تطبيق الوات�ساأب من هاتفه 

اإىل هاتف املجني عليه ولهذا وبناًء على ذلك تطمئن املحكمة لهذه الأدلة وتق�سي 

باجلناية  املتهم  باإدانة  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )2/217( باملادة  عماًل 

املوؤثمة باملادة )15( من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ...«.
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ملا كان ذلك وكان ما اأورده احلكم املطعون فيه من ت�سبيب قد اكتنفه الغمو�س وا�ستمل 

على تعميم خمل باأ�سول ت�سبيب الأحكام ومل يك�سف عن عنا�سر التهام يف حق املتهم 

اإذ ل يكفي اأن يورد احلكم اأدلة الدعوى ثم يتبع ذلك بالإ�سارة اإليها بل ل بد اأن يبنّي 

الواقعة امل�ستوجبة للعقوبة بيانًا كافيًا ومالب�سات ارتكابها وكيف ا�ستنبطت املحكمة 

من تلك الأدلة ثبوتها يف حق املتهم واأن يبنّي الر�سائل التي اأر�سلها املتهم اإىل املجني 

عليه اخلاد�سة للحياء والتي يطلب فيها من املجني عليه فعل الفجور به ويورد الأدلة 

وم�سمون كل دليل واإزاء هذا التعميم والإبهام فاإنه يتعذر على املحكمة العليا ب�سط 

رقابتها على �سحة تطبيق القانون على الواقعة كما �سار اإثباتها يف احلكم واإذ حادت 

م�سوبًا  النحو  هذا  على  ق�ساوؤها  يكون  النظر  هذا  عن  حكمها  يف  املطعون  املحكمة 

مبخالفة القانون ومعيبًا بالف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور املبطل يف الت�سبيب مبا يتعنّي 

اأ�سدرته  معه الق�ساء بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي 

لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

 فلهذه الأ�سباب

     حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 21/مار�س/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الرحـــبـي,  �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, الـــعــــربـــــــي الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد 

فـــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 36(

الطعن رقم 2017/9م

تطبيق --  « قانون  اأجنبي«.  حكم  يف   « ا�ست�سكال  العمانية«.  املحاكم   « اخت�سا�س 

املادة 41 من اتفاقية نقل املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية بني دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربي«.

ادعاءات -- ويت�سمن  التنفيذ  يعرت�س  قانوين  عار�س  هو  التنفيذ  يف  ال�ست�سكال 

يبديها املحكوم عليه اأمام الق�ساء باعتباره و�سيلة تكفل درء كل خطاأ يف التنفيذ 

واأن طبيعته  التنفيذ  نعي على  هو  بل  نعيًا على احلكم  لي�س  وهو  فيه,  اأو ع�سف 

القانونية هو اأنه دعوى جزائية تكميلية لها ذاتيتها امل�ستقلة, ومفاد املادة )14( 

امل�سار اإليها اأنها ل حتول بني املحاكم العمانية وبني حقها يف نظر ذلك ال�ست�سكال. 

تف�سيل ذلك.

ا�ست�سكال« تدخل الدعاء العام«. قانون » تطبيق املادة 312 اإجراءات جزائية«.--

املادة )312( بينت �سوابط الإ�سكال التنفيذي الواجب مراعاتها �سواًء ما يتعلق  -

منها برافعه اأو باإجراءات رفعه اأو باملحكمة املخت�سة بنظره, اأثر ذلك اأنها تعد 

واجلهة  مل�سلحته  �سرعت  من  لدن  من  مراعاتها  يجب  اإلزامية  اإجرائية  قاعدة 

الق�سائية التي عقد لها اخت�سا�س نظر ذلك احلق. خمالفة ذلك برفع ال�ست�سكال 

عن طريق املحكمة مبا�سرة دون الدعاء العام موؤداها نق�س احلكم.

الوقائــع 

ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعن يف اأن  ُل الوقائع على ما يبنينْ      تتح�سَّ

املطعون �سده ...........اقرتف خارج الأرا�سي العمانية جرمية ال�سحر وال�سعوذة 

وحوكم عنها نهائيًا بتاريخ )1435/4/2هـ( يف اململكة العربية ال�سعودية بتعزيره 

األفًا وخم�سمائة جلدة مفرقة  اإيقافه وجلده  �سنة من تاريخ  ب�سجنه خم�س ع�سرة 
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الذي وجد يف حوزته وقدره  واملبلغ  والهاتفني  ال�سيارة  على ثالثني فرتة وم�سادرة 

خم�سة اآلف وخم�سمائة وع�سرة ريالت وق�سى املطعون �سده حمكوميته يف اململكة 

العربية ال�سعودية حتى �سدر الأمر امللكي رقم )250043( بتاريخ )1436/6/8هـ( 

ال�سلطنة  اإىل  نقله  على  واملوافقة  املحكومية  ن�سف  من  امل�ست�سكل  عن  العفو  مت�سمنًا 

)1436/6/24هـ(  بتاريخ  وذلك  اخلا�س  احلق  انتهاء  بعد  بها  حمكوميته  لإكمال 

املوافق )2015/4/13م(.

ال�ستئناف  حمكمة  لدى  با�ست�سكال  عليه  املحكوم  تقدم  )2016/8/11م(  وبتاريخ 

بقبول  )2016/10/25م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجلنح  )دائرة  ب�سحار 

ال�سري  ح�سن  �سرط  حتت  امل�ست�سكل  عن  بالإفراج  املو�سوع  ويف  �سكاًل  ال�ست�سكال 

وال�سلوك وعدم ارتكابه لأي فعل خمالف للقانون خالل باقي املدة املحكوم بها.

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/11/9م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من رئي�س ادعاء 

القانوين  وكيله  بوا�سطة  عليها  فرد  الطعن  ب�سحيفة  �سده  املطعون  اإعالن  ومت  عام 

مبذكرة التم�س فيها رف�س الطعن.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء باإلغائه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

الذي اأعده وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا.

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل. 

وحيث ينعى الطاعن )الدعاء العام( على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطاأ 

يف تطبيقه حينما ق�سى بقبول ا�ست�سكال املطعون �سده �سكاًل باملخالفة للمادة )312( 

اأنه: »... كل ا�ست�سكال من املحكوم  من قانون الجراءات اجلزائية التي تن�س على 

اأ�سدرت احلكم ويقدم النزاع اإىل املحكمة  عليه يف التنفيذ يرفع اإىل املحكمة التي 

بوا�سطة الدعاء العام على وجه ال�سرعة ويكلف الدعاء العام ذوي ال�ساأن احل�سور 

للجل�سة التي حتدد لنظره ...« واأن موؤدى تطبيق هذا الن�س يقت�سي اأن تكون املحكمة 
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التي تنظر ال�ست�سكال يف التنفيذ هي نف�سها التي اأ�سدرت احلكم مو�سوع ال�ست�سكال 

ول يجوز اأن تنظر املحكمة ا�ست�سكاًل يف ق�سية منظورة من حمكمة اأخرى وكان البنّي 

الأرا�سي  خارج  وال�سعوذة  ال�سحر  جرمية  اقرتف  قد  �سده(  )املطعون  امل�ست�سكل  اأن 

العمانية وحوكم عنها نهائيًا يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ )1435/4/2 هـ( 

حيث ق�سى احلكم ب�سجنه خم�س ع�سرة �سنة وجلده األفًا وخم�سمائة جلدة مفرقة 

 )250043( رقم  امللكي  الأمر  �سدر  هـ(   1436/6/8( وبتاريخ  فرتة  ثالثني  على 

باقي  تنفيذ  لإكمال  ال�سلطنة  اإىل  ونقله  حمكوميته  ن�سف  من  عنه  بالعفو  القا�سي 

العقوبة بعد انتهاء احلق اخلا�س ومن ثم فاإن قبول املحكمة النظر يف طلب ا�ست�سكال 

املطعون �سده يعد خمالفًا لأحكام املادة ال�سالفة البيان لأنها مل تكن هي من اأ�سدرت 

احلكم  اأن  كما  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  احلكم  �سدر  بل  فيه  امل�ست�سكل  احلكم 

املطعون فيه قد وقع يف خطاأ يف تطبيق القانون حينما عول على املادة )309( من 

قانون الإجراءات اجلزائية يف احلكم بالإفراج عن امل�ست�سكل حتت �سرط ح�سن ال�سري 

وال�سلوك وعدم ارتكابه لأي فعل خمالف للقانون خالل باقي املدة املحكوم بها ذلك 

الإفراج عن كل حمكوم عليه  املادة قد منحت ح�سريًا حق الخت�سا�س يف  اأن هذه 

املفت�س  من  بت�سكيلها  قرار  ي�سدر  جلنة  موافقة  بعد  ال�سجون  عام  مدير  اإىل  نهائيًا 

العام لل�سرطة واجلمارك كما اأن املادة )14( من اتفاقية نقل املحكوم عليهم بعقوبات 

�سالبة للحرية بني دول جمل�س التعاون املحّررة بتاريخ )2006/5/22م( وامل�سادق 

على  �سرط  حتت  الإفراج  تطبيق  �سريان  جواز  بعدم  ق�ست  ال�سلطنة  لدن  من  عليها 

حمكوم عليه مدان من لدن دولة اأخرى اإل بعد موافقة دولة الإدانة على ال�ستفادة 

نف�سه يف اخت�سا�س ل  اأقحم  فاإن احلكم املطعون فيه قد  الإفراج وبالتايل  من هذا 

ميلكه واإمنا ميلكه غريه وهو ما يعيب احلكم املطعون مبا ي�ستوجب نق�سه واحلكم باإلغائه.

وحيث اإن ما ينعاه الطاعن ب�ساأن عدم اخت�سا�س حمكمة احلكم املطعون فيه بنظر 

�سالبة  بعقوبات  عليهم  املحكوم  نقل  اتفاقية  من   )14( للمادة  تنفيذًا  ال�ست�سكال 

ذلك  من  جردتها  والتي  العربي  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  بني  للحرية 

الخت�سا�س فهو دفع غري �سديد ومردود عليه مبا هو مقرر يف ق�ساء املحكمة العليا 

من اأن ال�ست�سكال يف التنفيذ هو عار�س قانوين يعرت�س التنفيذ ويت�سمن ادعاءات 

يبديها املحكوم عليه اأمام الق�ساء باعتباره و�سيلة تكفل درء كل خطاأ يف التنفيذ اأو 

ع�سف فيه وي�ستمد وجوده من مبداأ �سرعية التنفيذ وفكرة العدالة واحرتام حقوق 

الفرد وهو لي�س نعيًا على احلكم بل هو نعي على التنفيذ واأن طبيعته القانونية هو 

اأنه دعوى جزائية تكميلية لها ذاتيتها امل�ستقلة وتهدف اإىل جتنب التنفيذ اجلزائي 
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خ�سو�س  يف  رافعه  اأبداه  با�ست�سكال  يتعلق  الأمر  اأن  ثبت  وطاملا  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا 

تنفيذه باقي العقوبة ال�سجنية املحكوم بها عليه وذلك نظرًا لتدهور و�سعه ال�سحي 

وتقدمه يف ال�سن وق�سائه اأكرث من ثلثي حمكوميته بعد اأن مت نقله من دولة الإدانة 

ــ على  اإليها  امل�سار  املادة )14(  البنّي من مطالعة  ال�سعودية( وكان  العربية  )اململكة 

ــ اأنها ل حتول بني املحاكم العمانية وبني حقها يف نظر ذلك  النحو الذي �سيغت به 

ال�ست�سكال اإذ ت�سمنت تلك املادة اأن العفو اخلا�س اأو الإفراج حتت �سرط اأو اأي عفو 

اآخر �سادر من دولة التنفيذ ل ي�سري اإل مبوافقة دولة الإدانة اأي اأن هذه املادة مل 

تنزع من دولة التنفيذ �سيادتها يف الت�سريع وتطبيق قوانينها وحماكمة الأ�سخا�س 

اأي  اأو  اإ�سدار العفو اخلا�س  اإقليمها الوطني مبا يف ذلك �سيادتها يف  والأفعال داخل 

اأنها قيدته يف �ساأن �سريانه على موافقة دولة  اإل  اأو الإفراج حتت �سرط  عفو اآخر 

الإدانة وتاأ�سي�سًا على ذلك يكون دفع الطاعن يف هذا ال�سدد غري وجيه ويتعنّي رده.

اأما نعيه على احلكم املطعون فيه ب�ساأن خمالفته املادة )312( من قانون الإجراءات 

اجلزائية فهو �سديد اإذ اإن هذه املادة تن�س على اأنه: »... كل ا�ست�سكال من املحكوم 

اأ�سدرت احلكم ويقدم النزاع اإىل املحكمة  عليه يف التنفيذ يرفع اإىل املحكمة التي 

بوا�سطة الدعاء العام على وجه ال�سرعة ويكلف الدعاء العام ذوي ال�ساأن احل�سور 

بينت  اإجرائية  قاعدة  �سطرت  املادة  هذه  اأن  اأي   »... لنظره  حتدد  التي  للجل�سة 

مبوجبها �سوابط الإ�سكال التنفيذي الواجب مراعاتها �سواًء ما يتعلق منها برافعه 

اأو باإجراءات رفعه اأو باملحكمة املخت�سة بنظره وتاأ�سي�سًا على ذلك فهي تعد قاعدة 

اإجرائية اإلزامية يجب مراعاتها من لدن من �سرعت مل�سلحته من اأجل حماية حقه 

املو�سوعي وكذلك من لدن اجلهة الق�سائية التي عقد لها اخت�سا�س نظر ذلك احلق 

والبت فيه بالإيجاب اأو بال�سلب. 

ملا كان ذلك وكان البنّي من اأوراق الدعوى اأن ال�ست�سكال الذي نظرته حمكمة احلكم 

العربية  اململكة  يف  �سادر  نهائي  بحكم  عليه  حمكومًا  رافعه  كان  واإن  فيه  املطعون 

ال�سعودية بتاريخ    )1435/4/2 هـ( وقد نقل اإىل ال�سلطنة لق�ساء باقي حمكوميته 

امل�سار   )312( املادة  ذلك  اأوجبت  كما  العام  الدعاء  لدن  من  اإليها  يقدم  مل  اأنه  اإل 

فيه  والبت  ال�ست�سكال  بنظر ذلك  �سند اخت�سا�سها  ت�سّبب  املحكمة مل  اأن  كما  اإليها 

اقت�ست ذلك  امل�ست�سكل فيه ح�سبما  اأ�سدرت احلكم  التي  املحكمة  لي�ست  اأنها  خا�سة 

اأحكام  اإىل  ا�ستنادًا  بذلك  الخت�سا�س  لها  ينعقد  ل  كما  اإليها  امل�سار   )312( املادة 

املادة )141( من قانون الإجراءات اجلزائية كل ذلك ُيعجز املحكمة العليا عن مراقبة 

�سحة تطبيق القانون على الواقعة كما �سار اإثباتها والرد على املطاعن املثارة يف �ساأنها. 
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ملا كان ذلك وكان الذي �سلف ب�سطه فاإن احلكم املطعون فيه يكون قد علقت به �سائبة 

اأوراق  واإعادة  بنق�سه  الق�ساء  معه  يتعنّي  الذي  الأمر  الت�سبيب  يف  املبطل  الق�سور 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 28/مار�س/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)37 (

الطعن رقم 2017/19 م

اعرتاف » ماهيته. وروده يف �سياق اآخر«.--

العرتاف املعترب يف املواد اجلنائية والذي يوؤاخذ به املتهم يجب اأن يكون ن�سًا يف --

راحة والو�سوح بحيث ل ُيحتمل معه التاأويل  اقرتاف اجلرمية واأن يكون من ال�سَّ

اأما رد املتهم ب�ساأن ما يجري به العمل يف ال�سركة من حيث نظام الإجازات فال يعدُّ 

ذلك اعرتافًا مبا ن�سب اإليه ول يجوز حتميل األفاظه ما مل يق�سده منها. تف�سيل ذلك.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال الطاعن )املتهم الثاين( واآخر اإىل املحكمة البتدائية مب�سقط 

)الدائرة اجلزائية(؛ لأنهما بتاريخ �سابق على )2014/7/7م( بدائرة اخت�سا�س 

دائرة التفتي�س مب�سقط:

واملنا�سبات  الُعطل  الأ�سبوعية عن  الراحة  اأيام  العمال يف  اأقدما على عدم تعوي�س 

التي ي�سدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة, وفق الثابت بالأوراق. 

وطالب الدعاء العام مبعاقبتهما باملادة )65( بدللة املادة )116( من قانون العمل. 

وبجل�سة )2016/4/21م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهم الثاين )الطاعن( 

ريال  اأربعمائة  ر.ع(   400( قدرها  بغرامة  مبعاقبته  وق�ست  اإليه  املن�سوبة  بالتهمة 

واإعالن براءة املتهم الأول من التهمة املن�سوبة اإليه. 

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

ال�ستئناف مب�سقط )دائرة اجُلنح امل�ستاأنفة( التي ق�ست بجل�سة )2016/10/26م( 

ح�سوريًا بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت 
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امل�ستاأنف امل�ساريف.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/12/1م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

رة قانونًا وقد مت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة  ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقرَّ

الطعن فاآثر عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن 

التي  املحكمة  اإىل  عوى  الدَّ واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

وتاأويله والف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور يف الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع عندما 

اأدانه بُجنحة عدم تعوي�س العمال يف اأيام الراحة الأ�سبوعية عن الُعطل واملنا�سبات 

التي ي�سدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة املوؤثمة باملادة )1/65( بدللة 

)116( من قانون العمل اإذ عاقبه بالفقرة الأوىل من هذه املادة مع اأنها غري منطبقة 

اإل  عقوبة  ول  جرمية  ل  باأنه  تقول  والقاعدة  مبخالفتها  قيامه  ثبوت  لعدم  عليه 

بن�س جترميي فكان على احلكم اأن ي�ستوعب جممل الفقرات املن�سو�س عليها يف مادة 

التهام لي�سل اإىل فهم ال�سورة ال�سحيحة للواقعة ولو اأنه فعل ذلك لهتدى اإىل اأن 

الفعل الذي بدر منه تنطبق عليه الفقرة الرابعة من مادة التهام التي اأعطت �ساحب 

العمل احلق يف ت�سغيل العامل يف يوم الُعطلة الر�سمية اإذا اقت�ست ظروف العمل ذلك 

ال�سامل عن هذا اليوم بزيادة ل تقل عن  اأجره  اأن ي�ستلم  ويف هذه احلالة يحق له 

)25 %( اأو اأن يح�سل على يوم راحة بدًل منه اإل اأن احلكم اأغفل تطبيق هذه الفقرة 

بتف�سري خاطئ وا�ستدلل فا�سد كما اأن احلكم مل يعباأ بعقود العمل املربمة بني العمال 

وال�سركة التي يعملون فيها والتي جاء يف بنودها اأن اأيام العمل هي )14( يومًا واأيام 
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الراحة هي مثلها عددًا واأنه اإذا �سادفت اأيام الأعياد اأو الُعطل الر�سمية اأيام العمل اأو 

اأيام الراحة فاإنها تدخل �سمن اأيام الراحة املحددة باأربعة ع�سر يومًا ول يحق لهم 

املطالبة بالتعوي�س عن اأيام الأعياد والُعطل الر�سمية باأيام اأخرى غري اأيام الراحة 

املحددة باأربعة ع�سر يومًا ذلك اأن منبع هذا التفاق يعود اإىل العقود املربمة بينهم 

وهذا  معروف  هو  كما  املتعاقدين  �سريعة  والعقد  فيها  يعملون  التي  ال�سركة  وبني 

العقد يتوافق مع املادة )3( من قانون العمل الذي جاء يف م�سمونه باأن العقد يقع 

ثم  ومن  للعامل  فائدة  اأكرث  كان  اإذا  كذلك  يكون  ول  للقانون  خمالفًا  كان  اإذا  باطاًل 

ُ اأن احلكم مل ي�ستوعب ويفهم طبيعة عقد العمل الذي مبوجبه التحق العامل  يتبنيَّ

القانونية  املخالفة  ماهية  حتديد  دون  باإدانته  قراره  اتخاذ  يف  وا�ستعجل  بالعمل 

التي وقعت من رب العمل يف حق العامل كما اأن احلكم اأهدر حقه يف الدفاع عن نف�سه 

حينما جتاهل الطالع على ر�سالة ....... ............. )......( والتي جاء فيها ما 

ن�سه: »... مبدئيًا ل يتم �سداد اأجور العمل الإ�سايف بالن�سبة اإىل الإجازات املعلنة 

اإجازة  املوظف  منح  بوا�سطة  املنجزة  العمل  �ساعات  عدد  عن  التعوي�س  يتم  اأنه  مبا 

ال�سالفة  العمل  عقود  م�سداقية  من  يعزز  امل�ستند  وهذا   »... �سهريًا  اأ�سبوعني  ملدة 

لعت عليها  �ستها املحكمة متحي�سًا دقيقًا واطَّ البيان وينفي عنه �سفة التهام اإذ لو حمَّ

واأخ�سعتها للمناق�سة ال�سفوية لنتهت يف نهاية املطاف اإىل راأي اآخر غري الذي انتهت 

اإليه يف منطوق حكمها ف�ساًل عن اأن احلكم ن�سب اإليه اعرتافًا مل يحدث يف اأي مرحلة 

من مراحل الدعوى اإذ لي�س يف اأقواله ما ُي�ستفاد منه اأنه اعرتاف منه ح�سب املعنى 

جمهاًل  جاء  احلكم  اأن  كما  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )191( املادة  يف  الوارد 

وقعت  التي  املخالفة  معرفة  معه  يتعذر  تعميمًا  ومعممًا  بالأوراق  للثابت  وخمالفًا 

اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )220( املادة  خالف  احلكم  واأن  اجُلرمية  واأركانها 

التي اأوجبت يف كل حكم بالإدانة اأن ي�ستمل على بيان الواقعة امل�ستوجبة للعقوبة 

والظروف التي وقعت فيها ون�س القانون الذي حكم مبوجبه واأن احلكم املطعون فيه 

البناء  ي�سح  ل  عيوب  من  اعرتاه  ما  رغم  درجة  اأول  حمكمة  حكم  اأ�سباب  على  قام 

عليها, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

الواقعية  احُلجج  فيه  ترد  اأن  يجب  بالإدانة  حكم  كل  اأن  ر  املقرَّ من  اإنه  وحيث 

والقانونية التي ُبني عليها واملنتجة له ل�سمان �سدة العناية به ودرا�سة نقاط النزاع 

درا�سة وافية حتى تكون اأحكام املحكمة مو�سع احرتام وطماأنينة لو�سوح الأ�سباب 

ن  ن اخل�سوم من درا�ستها واإبداء مطاعنهم فيها ولتتمكَّ التي دعت اإىل اإ�سدارها وليتمكَّ

املحكمة الأعلى درجة من ت�سويبها عند الطعن فيها ومن ثم يجب اأن يكون الت�سبيب 
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وا�سحًا تواجه به املحكمة موا�سع النزاع يف نطاق الواقع والقانون فال ي�سح اأن تكون 

متناق�سة  اأو  ناق�سة  اأو  اأو جمملة متخاذلة  اأو غام�سة  مبهمة  اأ�سبابًا  اأ�سباب احلكم 

عليه  ويرد  اجلوهري  اخل�سم  دفاع  احلكم  يتناول  اأن  يجب  كما  بع�سًا  بع�سها  ميحو 

باأ�سباب �سائغة واإل كان احلكم قا�سرًا ق�سورًا مبطاًل.

عوى قد بداأت ب�سكوى من اأربعة عمال من العاملني يف ال�سركة  ملا كان ذلك وكانت الدَّ

يطالبون  العمل  دائرة  لدى   ).........(  ............. ال�سركة  وهي  عليها  عى  املدَّ

اإىل  عوى  الدَّ وباإحالة  الر�سمية  والُعطل  الأ�سبوعية  الإجازات  عن  بالتعوي�س  فيها 

التهمة  باإنكار  الدعوى  مراحل  جميع  يف  )الطاعن(  الثاين  املتهم  رد  جاء  املحكمة 

واأنه مل يخالف قانون العمل حيث اإن نظام العمل يف ال�سركة وهي يف ذلك �ساأنها �ساأن 

جميع ال�سركات العاملة يف جمال النفط يف البالد هو اأن يعمل العامل )14( يوم عمل 

وقد  الر�سمية  والُعطل  الأ�سبوعية  الإجازات  عن  تعوي�سًا  راحة  يوم   )14( يعقبها 

وافق العمال على هذا النظام عند توقيعهم عقود العمل ببنود �سريحة كما اأن هذا 

الأمر مت برعاية اجلمعية الُعمانية للخدمات النفطية )اأوبال( وبالتايل فاإن النظام 

املعمول به لدى ال�سركة اأكرث فائدة للعامل لأنه مينح العامل )180( يوم راحة �سنويًا 

العادي ي�ستحق  النظام  اأن  ال�سامل مقابل )180( يوم عمل يف حني  مدفوعة الأجر 

اأكرث  ال�سركة جاء  املعمول به يف  النظام  اأن  اأي  العامل )117( يوم راحة فقط  فيه 

اأكرث  اإذا كان  �سخاًء مما جاء به قانون العمل والذي يجوز التفاق على ما يخالفه 

فائدة للعامل ح�سب املادة )3( من قانون العمل.

ملا كان ذلك وكان ما اأدىل به الطاعن يف معر�س رده على هذه التهمة ل يعد اعرتافًا 

اأنه:  على  تن�سُّ  التي  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )191( املادة  تطلبه  ح�سبما 

»... ل يعترب اعرتافًا من اأقوال املتهم اإل ما كان �سريحًا قاطعًا يف ارتكاب اجلرمية 

املواد  يف  املعترب  العرتاف  اأن  ذلك  ى  وموؤدَّ  »... واإدراك  وحرية  نة  بيِّ عن  و�سادرًا 

اجلنائية والذي يوؤاخذ به املتهم يجب اأن يكون ن�سًا يف اقرتاف اجلرمية واأن يكون 

راحة والو�سوح بحيث ل ُيحتمل معه التاأويل اأما رد املتهم ب�ساأن ما يجري به  من ال�سَّ

اعرتافًا ول يجوز حتميل  ذلك  يعدُّ  الإجازات فال  نظام  ال�سركة من حيث  العمل يف 

متثل  الأ�سبوعية  الإجازة  اأن  ال�سدد  هذا  يف  ر  املقرَّ ومن  منها  يق�سده  مل  ما  األفاظه 

ن العامل من التمتع بها  التزامًا عينيًا على �ساحب العمل يجب الوفاء به بحيث مُيكِّ

ول ترباأ ذمته اإل بالوفاء بها ولكن قد تفرت�س طبيعة العمل واملوقع اجلغرايف للعمل 

الإجازات  جتميع  املناجم  اأو  البحار  اأو  حراء  ال�سَّ يف  كالعمل  املدن  موقع  عن  وبعده 

اأو الُعطل الر�سمية بغية متكني العامل من التمتع بها مرة واحدة وهذا  الأ�سبوعية 
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اإجازته الأ�سبوعية يف حينها  العامل  العامة التي تق�سي مبنح  القاعدة  ا�ستثناء من 

ت املادة )65( من قانون العمل على اأنه: »... للعامل احلق يف اأجره ال�سامل  فقد ن�سَّ

خالل الُعطل يف الأعياد واملنا�سبات التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير واإذا وقع 

�س عنه بيوم اآخر اأما اإذا  رة ُيعوَّ يوم الُعطلة الر�سمية يف يوم الراحة الأ�سبوعية املقرَّ

وقعت الُعطلة الر�سمية �سمن مدة الإجازة ال�سنوية فاإن العامل ل ي�ستحق اأي تعوي�س 

عنها ويجوز ت�سغيل العامل يف يوم الُعطلة الر�سمية اإذا اقت�ست ظروف العمل ذلك ويف 

هذه احلالة يحق له اأن يت�سلم اأجره ال�سامل عن هذا اليوم بزيادة ل تقل عن )25 

ت املادة )71( من ذات القانون:  %( اأو اأن يح�سل على يوم راحة بدًل منه ...« كما ن�سَّ

اأ�سبوعية ل تقل عن يومني متتاليني  اأن مينح العامل راحة  »... على �ساحب العمل 

من  بقرار  حتدد  التي  الأعمال  اأو  الأماكن  يف  ويجوز  مت�سلة  عمل  اأيام  خم�سة  بعد 

الوزير جتميع الراحات الأ�سبوعية امل�ستحقة للعامل عن مدة ل جتاوز ثمانية اأ�سابيع 

اإذا اتفق العامل و�ساحب العمل على ذلك كتابة وتكون الراحة الأ�سبوعية يف جميع 

الأحوال مدفوعة الأجر ...«.

التفاق  يجوز  فال  العام  النظام  من  هي  العامل  باإجازات  املتعلقة  الأحكام  كانت  وملا 

على خمالفتها مبا ُينق�س من امتيازات العامل وهذا الأمر ُم�ستفاد من املادة )116( من 

قانون العمل التي يعاقب كل من يخالف اأحكام الف�سل الأول والثاين من الباب الرابع 

ولأن املادة )3( من قانون العمل تق�سي ببطالن كل �سرط يخالف هذا القانون ولو 

كان �سابقًا على العمل به اإل اإذا كان اأكرث فائدة للعامل وملا كانت املادة )6( من قانون 

مبوجبها  عماله  ل  ُيح�سِّ مب�ساريع  القيام  العمل  ل�ساحب   ...« اأنه:  على  تن�سُّ  العمل 

ر اأو تزويد عماله بفوائد اأخرى اأو الرتباط معهم  على منافع اأكرث �سخاًء مما هو مقرَّ

هذا  يف  عليها  املن�سو�س  ال�سروط  من  �سخاًء  اأكرث  تكون  ب�سروط  متعلقة  باتفاقيات 

القانون فاإذا تعار�س �سرط يف هذا القانون مع اأحد ال�سروط الواردة يف تلك امل�ساريع 

اأو التفاقيات طبق ال�سرط الأكرث �سخاًء بالن�سبة اإىل العامل ...« وملا كان الطاعن 

باأن  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  قبلها  ومن  حكمها  يف  املطعون  املحكمة  اأمام  دفع  قد 

الإجازات التي يتمتع بها العمال يف ال�سركة متت مبوجب عقود وافقوا عليها م�سبقًا 

وحتت اإ�سراف اجلمعية الُعمانية للخدمات النفطية )اأوبال( وهي اأكرث �سخاًء للعمال 

مما ن�سَّ عليه قانون العمل وقد جاء رد حمكمة اأول درجة على هذا الدفاع غري �سائغ 

بقولها: »... وحيث اإن الرد املقدم من وكيل املتهم باأنه غري خمالف لقانون العمل واأنه 

ملتزم باتفاقية اجلمعية الُعمانية خلدمات النفط )اأوبال( فهو غري �سليم حيث اإن 

ع قد و�سع القانون واأية خمالفة له ل تكون عماًل م�سروعًا ويكون فاعلها خمالفًا  امل�سرِّ
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ت املادة )65( من قانون العمل على اأن للعامل احلق يف اأجره ال�سامل  للقانون وقد ن�سَّ

خالل الُعطل يف الأعياد واملنا�سبات التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير واإذا وقع 

�س عنه بيوم اآخر ويجوز  رة ُيعوَّ يوم الُعطلة الر�سمية يف يوم الراحة الأ�سبوعية املقرَّ

ت�سغيل العامل يف يوم الُعطلة الر�سمية اإذا اقت�ست ظروف العمل ذلك ويف هذه احلالة 

يحق له اأن يت�سلم اأجره ال�سامل عن هذا اليوم بزيادة ل تقل عن )25 %( اأو اأن يح�سل 

على يوم راحة بدًل منه فالقانون اأوجب التعوي�س عن العمل يف الإجازات الر�سمية 

التعوي�س  اأو  ال�سامل  اأجره  من   )%  25( عن        يقل  ل  مبا  العامل  فيها  ا�ستغل  اإذا 

بيوم راحة ول يعترب نظام العمل )14( يومًا والإجازة )14( يومًا هو تعوي�س للعامل 

الر�سمية  الإجازات  اأيام  يف  العمل  عن  التعوي�س  العمال  ا�ستحقاق  اأو�سح  فالقانون 

الأمر الذي تنتهي معه املحكمة اإىل اإدانة ومعاقبة املتهم ح�سب قرار الإحالة ...«.

وملا كان دفاع الطاعن يرتكز على اأن الإجازة املمنوحة للعمال وهي )14( يوم راحة 

مقابل )14( يوم عمل تدخل فيها الراحة الأ�سبوعية والُعطل الر�سمية وهي اأكرث 

ر يف قانون العمل وهو دفاع جوهري لو �سح قد يتغريَّ به وجه  �سخاًء للعمال مما هو مقرَّ

الراأي لذا كان لزامًا على املحكمة اأن تق�سطه حقه بالتحقيق فيه ثم ترد عليه مبنطق 

راحه وملا كان ما ذكر فاإن احلكم اأ�سحى معيبًا بالق�سور املبطل يف الت�سبيب  �سائغ اإن راأت اطِّ

والإخالل بحق الدفاع مبا ي�ستوجب نق�سه والإعادة مع رد مبلغ الكفالة للطاعن. 

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع رد مبلغ  الدَّ

الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 28/مار�س/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)38 (

الطعن رقم 2017/107م

اإجراءات --  186 املادة  تطبيق   « قانون  القا�سر«.  عليه  املجني  اأقوال   « اأدلة 

جزائية«.

اأجازت املادة )186( من قانون الإجراءات اجلزائية ملحكمة املو�سوع ال�ستئنا�س --

على  ترثيب  فال  الأحوال  وقرائن  الأدلة  باقي  مع  القا�سر  عليه  املجني  باأقوال 

ال�ستئنا�س  �سبيل  على  القا�سر  عليه  املجني  باأقوال  اأخذت  هي  اإن  املحكمة 

واطماأنت اإليها واآن�ست فيها ال�سدق ومطابقتها مع باقي الأدلة الأخرى وان�سجامها معها.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)حمكمة  بعربي  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلنايات(؛ لأنه بتاريخ )2016/5/29م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة عربي:

 )8( العمر  من  .....................البالغ  الطفل  عليه  باملجني  جن�سيًا  �س  حترَّ

�سنوات وذلك باأن قام بخلع مالب�سه ثم ممار�سة العادة ال�سرية اأمامه حتى اأمنى على 

مالب�سه, وفق الثابت بالأوراق واملعزز باعرتافه.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )72( بدللة املادة )56/ب( من قانون الطفل.

باإدانة املتهم )الطاعن( مبا هو من�سوب  وبجل�سة )2016/12/6م( حكمت املحكمة 

ر.ع(   5,000( قدرها  وغرامة  �سنوات  خم�س  ملدة  بال�سجن  مبعاقبته  وق�ست  اإليه 

خم�سة اآلف ريال. 

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

�سر  باأمانة  )2016/12/22م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  العليا 
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من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه  حمام مقبول 

التي تتيح له ذلك وقد مت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

التي  املحكمة  اإىل  عوى  الدَّ واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

والف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور يف الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع اإذ اأخطاأ يف و�سف 

حيح ذلك اأن الدعاء العام ــ ومن  الفعل الذي ارتكبه فلم ُيعطه الو�سف القانوين ال�سَّ

ه اإليه تهمة التحر�س اجلن�سي املوؤثمة باملادة )56/ب(  بعده حمكمة اجلنايات ــ وجَّ

واإثارة  الآخر  ا�ستغواء  التحر�س هو  الأمر يف جرمية  الطفل وكان مناط  من قانون 

م والتحر�س يفرت�س  ملمار�سة فعل مذموم وحمرَّ عواطفه وغرائزه اجلن�سية ودفعه 

يف املتحر�س اأن ت�سدر منه اأفعال يكون من �ساأنها اإثارة غرائز املجني عليه والتهييج 

اأركان  اجلن�سي وال�ستهواء والنت�ساء والتلذذ وهو ما مل ي�سدر منه ومن ثم تنعدم 

جرمية التحر�س اجلن�سي يف حقه واأن فعله ل يعدو اأن يكون جمرد تهديد للمجني 

اأن  كما  قيادتها  يتوىل  كان  التي  احلافلة  يف  فو�سى  اإحداثه  حال  يف  بال�سرب  عليه 

ل على اعرتافه لدى ال�سرطة واأمام الدعاء العام رغم تراجعه عنه اأمام  احلكم عوَّ

التحقيق  جهات  قبل  من  واملعنوي  املادي  والإكراه  لل�سغط  بتعر�سه  ودفع  املحكمة 

ل احلكم على  فلم يحققه ومل يرد عليه كما عوَّ التفت عن دفعه هذا  اأن احلكم  اإل 

ل على �سهادة  التحقيقات ال�سابقة على املحاكمة رغم عدم حجيتها يف الإثبات وعوَّ

املجني عليه التي ل ت�سلح كدليل لإدانته لأنه طفل ناهيك عن اأن �سهادته غري حمايدة 

كما اأن نتيجة الفح�س البيولوجي للعينات املحرزة ل ت�سلح هي كذلك دلياًل �سده لأن 

حجيتها ن�سبية وقد عربَّ عن رف�سه نتيجة ذلك الفح�س وقدم اعرتا�سه عليه كما 

طلب من املحكمة عر�س العينة على خمترب اآخر لإعادة فح�سها ذلك اأن العينة التي 

التفتت  املحكمة  اأن  اإل  منه  م�سروعة ودون طواعية  اأخذت منه متت بطريقة غري 
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عن ذلك ف�ساًل عن اأن احلكم �سدد عليه العقوبة وبالغ فيها على نحو ل يتنا�سب مع 

الأفعال امل�سندة اإليه, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر  املقرَّ من  اأنه  ذلك  �سديد  غري  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

لها  حيحة  ال�سَّ وال�سورة  عوى  الدَّ يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف 

املو�سوع  التي ت�ستقلُّ بها حمكمة  امل�سائل  البينات هو من  الدليل فيها ووزن  وتقدير 

متى اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله 

الدعوى  عنا�سر  جميع  من  املحكمة  باقتناع  هي  اجلزائية  املحاكمات  يف  العربة  واأن 

املطروحة عليها ولها كامل احلرية يف اأن ت�ستمدَّ اقتناعها بثبوت اجلرمية من اأي دليل 

نة اأو قرينة ترتاح اإليها طاملا اأن لكل ذلك ماأخذه ال�سحيح  تطمئن اإليه ومن اأية بيِّ

التي  الأدلة  يف  يلزم  ول  الآخر  دون  بدليل  بالأخذ  مطالبتها  ي�سحُّ  ول  الأوراق  من 

لة بحيث ُينبئ كل دليل منها ويقطع يف كل جزئية  ل عليها احلكم اأن تكون مف�سَّ ُيعوِّ

بع�سًا  بع�سها  يكمل  مت�ساندة  اجلزائية  املواد  يف  الأدلة  اإن  اإذ  الدعوى  جزئيات  من 

ن عقيدة املحكمة فال ُينظر اإىل دليل بعينه ملناق�سته على حدة  ومنها جمتمعة تتكوَّ

دون باقي الأدلة بل يكفي اأن تكون الأدلة يف جمموعها وحدة واحدة توؤدي اإىل ما 

ق�سده احلكم منها ومنتجة يف اقتناع املحكمة واطمئنانها اإىل ما انتهت اإليه ولو عن 

دنْ و�سيلة معينة لإثبات اجلرمية ول يلزم  طريق ال�ستنتاج طاملا اأن القانون مل ُيحدِّ

ث احلكم �سراحة وا�ستقالًل عن كل ركن من اأركان اجلرمية التي اأدانه بها ما  اأن يتحدَّ

حيح مبينًا  دام قد اأورد من الوقائع ما يدل عليه وخل�س اإىل التكييف القانوين ال�سَّ

عنا�سرها القانونية واأدلتها وبنى ق�ساءه على اأدلة مت�ساندة توؤدي اإىل ما خل�س اإليه 

كما اأن العرتاف يف امل�سائل اجلنائية عن�سر من عنا�سر ال�ستدلل التي متلك حمكمة 

يف  مطلقة  �سلطة  ولها  الإثبات  يف  وقيمتها  �سحتها  تقدير  يف  احلرية  كامل  املو�سوع 

متى  ذلك  بعد  عنه  عدل  واإن  التحقيق  اأدوار  من  دور  اأي  يف  املتهم  باعرتاف  الأخذ 

اإىل �سحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان مطروحًا على ب�ساط البحث  اطماأنت 

كما اأن املحكمة لي�ست ملزمة بن�س العرتاف وظاهره بل لها اأن جتزئه وتاأخذ منه 

ما تطمئن اإىل �سدقه وتطرح ما �سواه مما ل تثق به ول يلزم يف العرتاف اأن يرد على 

الواقعة بكافة تفا�سيلها بل يكفي اأن يرد على وقائع ت�ستنتج منها املحكمة ومن باقي 

عوى اقرتاف اجلاين للجرمية امل�سندة اإليه. عنا�سر الدَّ

كافة  به  تتوافر  مبا  عوى  الدَّ واقعة  بنيَّ  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

اأدلة  اأدان الطاعن بها و�ساق على ثبوتها يف حقه  العنا�سر القانونية للجرمية التي 

  ) �سائغة ا�ستقاها من اأقوال الطفل املجني عليه ................ البالغ من العمر )8
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الذي  )الطاعن(  املتهم  مع  العودة  وعند  اأنه  من  املحكمة  بها  ا�ستاأن�ست  التي  �سنوات 

يقود احلافلة واإذ مل يكن معهما اأحد قام املتهم بف�سخ مالب�سه ومالب�س املجني عليه 

وحتر�س به وبال عليه اأي اأمنى عليه بعد اأن اأعطاه حلوى ومما اأ�سفرت عنه نتيجة 

الداخلي  الهاف  على  منوية  اآثار  اكت�ساف  من  البيولوجي  املختربي  الفني  الفح�س 

النووي  احلم�س  بنظام  املكت�سف  للمني  النووي  احلم�س  وبت�سنيف  عليه  للمجني 

به  للم�ستبه  الواردة  الدم  لعينة  النووي  احلم�س  ف�سيلة  تطابق  ف�سيلته  اأن  تبنيَّ 

.............. )الطاعن( ومن اعرتاف الطاعن على نف�سه اأمام الدعاء العام من اأنه 

اإىل  الطالب  فيه  ينقل  الذي  الوقت  ويف  الأحد  يوم  �سادف  الذي  الواقعة  وبتاريخ 

احلافلة  داخل  الطفل  عليه  املجني  كان  واإذ  النه�سة  حي  يف  القراآن  حتفيظ  مركز 

اأثناء العودة من مركز حتفيظ القراآن واإذ كان يقوم باأعمال وحركات فو�سوية طلب 

منه التوقف عن ذلك وكان هو اآخر طفل يقوم باإنزاله وعند الو�سول اإىل قرب منزل 

كر�سي  يف  منه  بالقرب  يجل�س  عليه  املجني  وكان  احلافلة  باإيقاف  قام  عليه  املجني 

اإزاره ود�سدا�سته وحتريك  املرافق فاأنزل هاف املجني عليه الطفل ثم قام هو برفع 

املجني  هاف  ولم�س  ومالب�سه  يده  يف  اأمنى  حتى  عليه  املجني  اأمام  الذكري  ع�سوه 

عليه ثم طلب منه ارتداءه واأنزله قرب منزله.

ملا كان ذلك وكان ما اأورده احلكم يف اأ�سبابه من اأدلة على النحو ال�سالف بيانه �سائغًا 

�س  حمَّ اأنه  يفيد  مبا  بالأوراق  الثابت  اأ�سله  له  مما  �سليمًا  حت�سياًل  له  ح�سَّ ومقبوًل 

الدعوى متحي�سًا دقيقًا واأحاط بظروفها ومالب�ساتها اإحاطة كافية واأملَّ باأدلتها اإملامًا 

�ساماًل وكان عماد الأدلة م�ستخل�سًا من اعرتاف الطاعن على نف�سه اأمام الدعاء العام 

اأن ملحكمة املو�سوع �سلطة مطلقة يف الأخذ  ر يف ق�ساء املحكمة العليا  وكان من املقرَّ

واإن عدل عنه بعد ذلك متى اطماأنت  التحقيق  اأدوار  اأي دور من  املتهم يف  باعرتاف 

البحث يف  املو�سوع دون غريها  واأن ملحكمة  والواقع  للحقيقة  اإىل �سحته ومطابقته 

عيه املتهم من اأن العرتاف املعزو اإليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى  �سحة ما يدَّ

بال  به  تاأخذ  اأن  لها  كان  اإليه  واطماأنت  ي�سوبه  مما  �سليم  العرتاف  اأن  من  حتققت 

معقب عليها يف ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد ردَّ برد �سائغ على ما دفع به الطاعن 

من اأن اعرتافه كان وليد اإكراه وتبنيَّ للمحكمة بعد حتقيق هذا الدفع اأن اعرتاف الطاعن 

اأمام الدعاء العام واإقراره �سليم من اأي عيب ي�سوبه واطماأنت اإليه فال معقب عليها يف ذلك.

كما اأجازت املادة )186( من قانون الإجراءات اجلزائية ملحكمة املو�سوع ال�ستئنا�س 

ت�ستمدَّ  اأن  ولها  الأحوال  وقرائن  الأدلة  باقي  مع  القا�سر  عليه  املجني  باأقوال 

حيح من الأوراق وكان مطروحًا  اقتناعها من اأي دليل طاملا اأن لهذا الدليل ماأخذه ال�سَّ
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على ب�ساط البحث فلي�س على املحكمة من ترثيب اإن هي اأخذت باأقوال املجني عليه 

القا�سر على �سبيل ال�ستئنا�س واطماأنت اإليها واآن�ست فيها ال�سدق ومطابقتها مع باقي 

الأدلة الأخرى وان�سجامها معها.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن تقدير اآراء اخلرباء والف�سل فيما يوجه اإىل  وكان من املقرَّ

تقاريرهم من مطاعن مرجعه اإىل حمكمة املو�سوع التي لها كامل احلرية يف تقدير 

القوة التدليلية لتقرير اخلبري �ساأنه يف ذلك �ساأن باقي الأدلة فلها مطلق احلرية يف 

ُيقبل م�سادرة �سلطة املحكمة  اإليه منها واللتفات عما �سواه ول  الأخذ مبا تطمئن 

يف هذا التقدير وملا كانت املحكمة قد اطماأنت اإىل ما ورد يف تقرير املخترب اجلنائي 

عوى فال يجوز جمادلة املحكمة يف هذا ال�ساأن ول  الذي اتخذته دلياًل �سمن اأدلة الدَّ

م�سادرة عقيدتها فيه اأمام املحكمة العليا.

ن�س  �ساأنه  يف  ورد  ما  با�ستثناء  الأ�سول  بح�سب  اجلزائية  املواد  يف  الإثبات  كان  وملا 

عوى وكان من  الدَّ اإليه يف  املقدمة  الأدلة  اإىل  القا�سي واطمئنانه  اقتناع  خا�س هو 

ر اأنه بح�سب احلكم كي يتم تدليله وي�ستقيم ق�ساوؤه اأن يورد الأدلة املنتجة التي  املقرَّ

�سحت لديه على ما ا�ستخل�سه من مقارفة املتهم للجرمية امل�سندة اإليه وكان ما اأورده 

احلكم على النحو ال�سالف بيانه وما اأورده احلكم ردًا على ما دفع به الطاعن �سائغًا 

ومقبوًل ويتفق مع �سحيح القانون.

فاإن  اإليه �سمريها  اإليه وجدانها ويرتاح  ما يطمئن  وليدة  املحكمة  كانت قناعة  وملا 

ذلك من �سلطتها متى كان ق�ساوؤها �سائغًا وله ما يربره فال رقابة للمحكمة العليا عليها 

ر احلكم ما انتهى اإليه مبا يرفع عنه النيل من �سالمته  يف بناء وتكوين عقيدتها وقد برَّ

ال�سلطة  اأ�سباب الطعن املرفوع يف هذه الواقعة جمرد جدل مو�سوعي حول  ويجعل 

التقديرية املوكولة ملحكمة املو�سوع يف ا�ستخال�س �سورة الواقعة ووزن اأدلتها وتكوين 

عقيدتها اجلازمة وهو ما ل يجوز اإثارته اأمام املحكمة العليا.

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن تقدير العقوبة واإعمال الظروف  ملا كان ذلك وكان من املقرَّ

التي تراها املحكمة م�سددة اأو خمففة هو من �سلطة حمكمة املو�سوع ما دامت العقوبة 

قد  الطاعن  كان  وملا  قانونًا  رة  املقرَّ العقوبة  حدود  يف  تدخل  احلكم  بها  ق�سى  التي 

اأدين باملادة )72( بدللة املادة )56/ب( من قانون الطفل وكانت العقوبة املق�سي بها 

رة قانونًا للجرمية التي اأدين بها فاإن النعي على  عليه تدخل يف حدود العقوبة املقرَّ

احلكم يف هذا ال�ساأن ل حمل له.
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م فاإن الطعن برمته يكون غري �سديد مبا يتعنيَّ معه الق�ساء  ملا كان ذلك وكان ما تقدَّ

برف�سه مو�سوعًا واإلزام الطاعن امل�سروفات عماًل باملادة )225( من قانون الإجراءات 

اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ورف�سه مو�سوعًا واإلزام الطاعن امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 28/مار�س/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)39 (

الطعن رقم 2016/813م

جرمية » الجتار يف الأ�سلحة . معنى الجتار«.--

الح مبقابل مادي اأو معنوي وذلك عن --  معنى الجتار يف الأ�سلحة هو التعامل يف ال�سَّ

طريق البيع اأو ال�سراء اأو البدل ول يلزم فيه الحرتاف اأو العتياد كما ل يلزم 

فيه النقطاع لهذا العمل ول يعني ذلك اأن الجتار مق�سور على البيع وحده واإمنا 

يت�سع لي�سمل اأي �سورة من �سور التعامل يف هذه الأ�سلحة بل اإنه يف اأكرث احلالت 

ميتد لي�سمل مراحل عدة ابتداًء من الت�سنيع مرورًا بال�سراء وال�سترياد اأو النقل 

الح اإىل امل�ستهلك وهذا ما تعززه املادتان )8 و9(  والتخزين وانتهاًء بو�سول ال�سَّ

من قانون التجارة .

الوقائــع

ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعن يف اأن الدعاء  ُل الوقائع على ما يبنينْ تتح�سَّ

)الدائرة  بثمريت  البتدائية  املحكمة  اإىل  واآخر  الثاين(  )املتهم  الطاعن  اأحال  العام 

اجلزائية(؛ لأنهما بتاريخ )2015/11/14م( بدائرة اخت�سا�س حتريات ظفار:

اأوًل: بالن�سبة للمتهَمنينْ معًا: 

الأ�سلحة  قانون  من   )2( رقم  القائمة  يف  مدرجة  اأ�سلحة  ترخي�س  بدون  حازا 

والذخائر, وفق الثابت بالأوراق.

ثانيًا: بالن�سبة للمتهم الثاين )الطاعن(:

والذخائر  الأ�سلحة  قانون  من  رقم )2(  القائمة  نارية مدرجة يف  اأ�سلحة  اجتر يف 

بدون ترخي�س وذلك باأن قام ب�سراء )60( بندقية من نوع �سكتون و )51( بندقية 

من نوع اأبو �سعلة بق�سد بيعها, وفق الثابت بالأوراق.
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ثالثًا: بالن�سبة للمتهم الأول:

تدخل فرعيًا فيما قارفه املتهم الثاين من الجتار يف الأ�سلحة وذلك باأن قام بتخبئة 

تلك الأ�سلحة يف غرفة تعود له مبنطقة .......يف نيابة ......, وفق الثابت بالأوراق.

ترخي�س  بدون  �سالح  حيازة  بُجنحة  معًا  املتهَمنينْ  مبعاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

املوؤثمة باملادة )20( من قانون الأ�سلحة والذخائر ومعاقبة املتهم الثاين )الطاعن( 

ة املوؤثمة  بُجنحة الجتار يف اأ�سلحة نارية تقليدية بدون رخ�سة من اجلهات املخت�سَّ

باملادة )23/ب( من ذات القانون ومعاقبة املتهم الأول بُجنحة التدخل الفرعي يف 

ُجرم املتهم الثاين املوؤثمة باملادة )1,2/95( من قانون اجلزاء مع م�سادرة الأ�سلحة 

امل�سبوطة ا�ستنادًا للمادة )26( من قانون الأ�سلحة والذخائر. 

الثاين  املتهم  باإدانة  اأوًل:  ح�سوريًا:  املحكمة  حكمت  )2016/3/15م(  وبجل�سة 

الجتار  وُجنحة  ترخي�س  بدون  تقليدية  نارية  اأ�سلحة  حيازة  بُجنحة  )الطاعن( 

مائة  ر.ع(   100( قدرها  بغرامة  الأوىل  عن  مبعاقبته  وق�ست  ترخي�س  بدون  فيها 

ريال وعن الثانية بغرامة قدرها )200 ر.ع( مائتا ريال واأن جتمع العقوبتان يف حقه, 

ترخي�س  بدون  تقليدية  نارية  اأ�سلحة  حيازة  بُجنحة  الأول  املتهم  باإدانة  ثانيًا: 

الأوىل  عن  مبعاقبته  وق�ست  فيها  الجتار  جرمية  يف  الفرعي  التدخل  وُجنحة 

واأن  ر.ع(  بغرامة قدرها )200  الثانية  ريال وعن  مائة  ر.ع(  بغرامة قدرها )100 

جتمع العقوبتان يف حقه, ثالثًا: م�سادرة جميع الأ�سلحة والذخائر امل�سبوطة.

مل يُحز هذا احلكم قبوًل لدى املحكوم عليه الثاين )الطاعن( فا�ستاأنفه اأمام حمكمة 

ال�ستئناف ب�ساللة )دائرة اجُلنح امل�ستاأنفة( التي ق�ست بجل�سة )2016/6/13م( بقبول 

ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنف امل�ساريف.

اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الثاين(  عليه  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

املحكمة العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/7/18م( باأمانة 

�سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه  حمام مقبول 

رة قانونًا وقد مت اإعالن املطعون  التي تتيح له ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقرَّ

�سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.  
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املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

وتاأويله وتف�سريه والإخالل بحق الدفاع وذلك ملخالفته املادتني )20 , 23( من قانون 

عوى ل ت�سري اإىل فعل الجتار اإبان واقعة ال�سبط  الأ�سلحة والذخائر اإذ اإن وقائع الدَّ

وهو الركن املادي للجرمية املوؤثمة باملادة )23/ب( من ذات القانون ذلك اأنه كان يقوم 

بتجميع الأ�سلحة التقليدية وكان ي�سعى يف الوقت نف�سه للح�سول على ترخي�س من 

ة اأن هذه  ة ومل يكن يق�سد بيعها اإل بعد احل�سول على الرتخي�س خا�سَّ اجلهة املخت�سَّ

ع وفيما يخ�سُّ الأ�سلحة التقليدية  اأن امل�سرِّ اآبائه واأجداده كما  املهنة قد ورثها من 

مل يت�سدد يف العقوبة وذلك ب�سبب تعامل الأ�سواق القدمية فيها اإىل اليوم يف بع�س 

املناطق لذا فاإن املحكمة املطعون يف حكمها اأخطاأت عندما اأيَّدت اأمر امل�سادرة دون اأن 

متهله ل�ست�سدار الرتخي�س كما اأن الالئحة التنفيذية لقانون الأ�سلحة والذخائر 

لة بالقرار الوزاري رقم )2016/66( قد فر�ست غرامات مالية دون الن�س على  املعدَّ

دفاعه  لتقدمي  كافية  مهلة  ُيعطه  مل  حيث  الدفاع  بحق  احلكم  اأخلَّ  كما  امل�سادرة 

اإنه  ة حيث  بجل�سة )2016/6/13م( وكذلك لتقدمي الرتخي�س من اجلهة املخت�سَّ

كان على و�سك النتهاء منه اإل اأن املحكمة اأ�سدرت حكمها يف ذات اجلل�سة, كل هذا 

يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر اأن الجتار يف الأ�سلحة هو التعامل يف  وحيث اإن نعي الطاعن غري �سديد اإذ من املقرَّ

اأو البدل ول يلزم  اأو ال�سراء  الح مبقابل مادي اأو معنوي وذلك عن طريق البيع  ال�سَّ

اأن  العمل ول يعني ذلك  لهذا  يلزم فيه النقطاع  اأو العتياد كما ل  فيه الحرتاف 

الجتار مق�سور على البيع وحده واإمنا يت�سع لي�سمل اأي �سورة من �سور التعامل يف هذه 

الأ�سلحة بل اإنه يف اأكرث احلالت ميتد لي�سمل مراحل عدة ابتداًء من الت�سنيع مرورًا 

الح اإىل امل�ستهلك وهذا  بال�سراء وال�سترياد اأو النقل والتخزين وانتهاًء بو�سول ال�سَّ

ما تعززه املادة )8( من قانون التجارة بقولها: »... الأعمال التجارية هي الأعمال 

التي يقوم بها ال�سخ�س بق�سد امل�ساربة ولو كان غري تاجر ...« واملادة )9( من ذات 

القانون بقولها: »... تعد بوجه خا�س الأعمال الآتية اأعماًل جتارية: )1( �سراء 

ال�سلع وغريها من املنقولت املادية وغري املادية بق�سد بيعها بربح �سواًء بيعت على 
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حالتها اأو بعد ت�سنيعها وحتويلها )2( �سراء ال�سلع وغريها من املنقولت املادية وغري 

املادية بق�سد تاأجريها اأو ا�ستئجارها بق�سد اإعادة تاأجريها )3( البيع اأو الإيجار اأو 

اإعادة التاأجري لل�سلع امل�سرتاة اأو امل�ستاأجرة )16( النقل برًا وبحرًا وجوًا ...«.

اأنه  يف  مُياري  ل  الطاعن  اأن  البتدائي  احلكم  نات  مدوَّ من  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا 

ا�سرتى الأ�سلحة امل�سبوطة بغر�س اإعادة بيعها بدون ترخي�س واأنه �سلَّمها للمحكوم 

ر املحكوم  عليه الأول على دفعات ليقوم بتخزينها لديه يف املخزن التابع له كما قرَّ

حدودية  منطقة  من  الأ�سلحة  من  كمية  نقل  منه  طلب  الطاعن  اأن  الأول  عليه 

مع  بالتن�سيق  وذلك  ريال  األف  ر.ع(   1,000( قدره  مبلغ  مقابل  عيدم  منطقة  اإىل 

اأيام وبالفعل ات�سل به.........واأخربه باملكان  اأربعة  �سخ�س..... �سيت�سل به بعد 

د ووجد الأ�سلحة يف اأكيا�س كبرية  ه للمكان املحدَّ الذي و�سع فيه الأ�سلحة حيث توجَّ

اإىل  الأ�سلحة  ُيح�سر  اأن  منه  وطلب  الطاعن  به  ات�سل  ذلك  وبعد  منزله  اإىل  ونقلها 

بط من قبل رجال ال�سرطة وبالتايل  وادي ...... وعندما بداأ بتحميل الأ�سلحة �سُ

فاإن املراحل التي مرَّ بها تعامل الطاعن يف الأ�سلحة من �سراء ونقل وتخزين لغر�س 

مة قانونًا.  اإعادة بيعها كلها تعد �سورة من �سور الجتار املجرَّ

ر يف املادة )26( من  اأما عن نعي الطاعن ب�ساأن اأمر امل�سادرة فمردود عليه مبا هو مقرَّ

قانون الأ�سلحة والذخائر من اأنه: »... ُيحكم مب�سادرة الأ�سلحة والذخائر مو�سوع 

اجلرمية يف جميع الأحوال وذلك عالوة على العقوبات املن�سو�س عليها ...« فلذلك كانت 

الح امل�سبوط غري مرخ�س. عقوبة امل�سادرة هي عقوبة اإ�سافية وجوبية ما دام اأن ال�سَّ

الفر�سة لتقدمي  اإمهاله  اأما عن نعي الطاعن ب�ساأن الإخالل بحقه يف الدفاع وعدم 

بتاريخ  ال�ستئناف  حمكمة  اأمام  نظرت  عوى  الدَّ باأن  عليه  فمردود  الرتخي�س 

)2016/5/2م( وح�سر املتهم ووكيله والتم�س املتهم مهلة لإ�سالح اأو�ساعه القانونية 

م وكيله مذكرة فاأمهلته املحكمة اإىل جل�سة )2016/6/13م( لتقدمي الرتخي�س  وقدَّ

وبهذه اجلل�سة تخلف املتهم عن احل�سور وح�سر وكيله والتم�س التاأجيل اإىل ما بعد 

الُعطلة الق�سائية فتم رف�س الطلب.

ر منذ فجر التحقيقات اأنه مُيار�س جتارة بيع الأ�سلحة  ملا كان ذلك وكان الطاعن قد قرَّ

عيًا اأنه �سبق  بدون ترخي�س منذ اأن كان عمره اثنتي ع�سرة �سنة وطيلة هذه املدة مدَّ

ة مل متنحه الرتخي�س  م بطلب احل�سول على ترخي�س اإل اأن اجلهة املخت�سَّ اأن تقدَّ

حتى الآن ورغم طول مدة التقا�سي اأمام حمكمتي املو�سوع لتقدمي الرتخي�س املزعوم 

ورغم اأن حمكمة ال�ستئناف اأمهلته مهلة تربو على ال�سهر لتقدمي الرتخي�س اإل اأنه 
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مار�ست  وقد  الدفاع  حقوق  من  حق  باأي  املحكمة  تخل  مل  وبالتايل  ذلك  عن  عجز 

�سلطتها التقديرية يف عدم منح املتهم مهلة اأخرى ف�ساًل عن اأنه مل يرفق ب�سحيفة 

طعنه ما ُيثبت اأنه ح�سل على الرتخي�س.

ملا كان ما ذكر فاإن نعي الطاعن ُي�سحي برمته قائم على غري اأ�سا�س مبا ي�ستوجب رف�سه 

واإلزام الطاعن امل�سروفات وم�سادرة مبلغ الكفالة.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات 

وم�سادرة مبلغ الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 4/اأبريل/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الرحـــبـي,  �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, الـــعــــربـــــــي الــــحـــرو�ســـــــي,  جمــــــيـد 

فـــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 40(

الطعن رقم 2017/145م

جرمية »خمالفات البلدية. دعوى عمومية » .--

املجني -- من  طلبًا  اأو  اإذنًا  لتحريكها  ع  امل�سرِّ يتطلَّب  ل  البلدية  خمالفات  دعاوى 

التي يجوز  العمومية  عاوى  الدَّ واإمنا هي من  البلدية  اأو من  ر  املت�سرِّ اأو من  عليه 

لالدعاء العام حتريكها بدون قيد اأو �سرط لعدم خ�سوعها للمادة )5( من قانون 

الإجراءات اجلزائية.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

اأحال املتهم )الطاعن( اإىل املحكمة البتدائية بجعالن بني بو علي  الدعاء العام 

�سابق على )2016/4/18م( بدائرة اخت�سا�س  بتاريخ  )الدائرة اجلزائية(؛ لأنه 

بلدية جعالن بني بو علي:

     اأقدم على البناء بدون �سند ملكية واإباحة يف اأر�س املجني عليه ...................... 

ة,  وذلك باإقامته بناًء من اإ�سمنت خارج حدود ملكه بدون ت�سريح من اجلهة املخت�سَّ

وفق الثابت بالأوراق.

لئحة  من   )2( املادة  بدللة   )18/108( باملادة  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

تنظيم املباين.

)الطاعن(  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2016/10/11م(  وبتاريخ 

بالتهمة املن�سوبة اإليه وق�ست مبعاقبته بغرامة قدرها )200 ر.ع( مائتا ريال واإزالة 

ة.  اأ�سباب املخالفة على نفقته اخلا�سَّ

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 
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)2016/11/28م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  ب�سور  ال�ستئناف 

امل�ستاأنف  واإلزام  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  مو�سوعًا  ورف�سه  �سكاًل  ال�ستئناف  بقبول 

امل�ساريف.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2017/1/4م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

رة قانونًا ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة  ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقرَّ

الطعن فاآثر عدم الرد.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

يف  والبطالن  الدفاع  بحق  والإخالل  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور 

الإجراءات ذلك اأن احلكم اأدانه بالتهمة املن�سوبة اإليه رغم دفعه اأمام املحكمة بعدم 

البلدية ل يجوز  اإن خمالفات  اإذ  عوى لتقدميها من غري ذي �سفة  الدَّ جواز حتريك 

كت من قبل الدعاء  عوى اأنها ُحرِّ حتريكها اإل من قبل البلدية والثابت من اأوراق الدَّ

من   )5( املادة  يخالف  ما  ......................وهو  املت�سرر  �سكوى  مبوجب  العام 

ابقة على  ل على حما�سر التحقيق ال�سَّ قانون الإجرءات اجلزائية واأن احلكم قد عوَّ

املحاكمة كدليل اإثبات �سده مع اأنه مل يعرتف بالتهمة موؤكدًا يف كل مراحل التحقيق 

واملحاكمة باأنه هو مالك الأر�س حمل املخالفة وقد ورثها من اأبيه واأن لديه موافقة 

للثابت  دليل خمالف  ل على  يكون احلكم قد عوَّ الإ�سكان وبذلك  وزارة  بالتملُّك من 

بالأوراق واأن املحكمة قد �ساب حكمها ف�ساد وا�سح اإذ مل تبحث ب�سكل واقعي ودقيق 

رة يف حما�سر  يف املخالفة املن�سوبة اإليه وق�ست مبعاقبته عن خمالفة غري تلك املحرَّ

اأر�س  يف  الثابتة  باملواد  البناء  بتهمة  املحكمة  اإىل  اأحالته  التهام  ف�سلطة  البلدية 
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اإليه من قبل  الغري مع اأن هذه املخالفة لي�ست هي مو�سوع التهام فالتهمة املن�سوبة 

البلدية هي بناء �سياج بدون ت�سريح واملحكمة اأ�سدرت قرارها باإدانته دون متحي�س 

املخالفة  بتفا�سيل  واإحاطتها  اإملامها  عدم  منه  ُي�ست�سف  ما  وهو  املخالفة  مو�سوع  يف 

واأن املحكمة مل  الواقعة على �سورتها احلقيقية  مو�سوع التهام ب�سكل يوؤهلها لفهم 

ت�ستجب لطلبه ال�ستماع اإىل �سهادة موظفي البلدية ومتكينه من اإح�سار م�ستندات من 

البلدية لنفي التهمة عنه واأن احلكم �سابه البطالن ل�ستناده اإىل حما�سر البلدية 

غري املوقعة من املوظف املخت�س, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر  املقرَّ من  اأنه  ذلك  �سديد  غري  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

لها  حيحة  ال�سَّ وال�سورة  عوى  الدَّ يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف 

املو�سوع  التي ت�ستقلُّ بها حمكمة  امل�سائل  البينات هو من  الدليل فيها ووزن  وتقدير 

متى اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله 

الدعوى  عنا�سر  جميع  من  املحكمة  باقتناع  هي  اجلزائية  املحاكمات  يف  العربة  واأن 

املطروحة عليها ولها كامل احلرية يف اأن ت�ستمدَّ اقتناعها بثبوت اجلرمية من اأي دليل 

نة اأو قرينة ترتاح اإليها طاملا اأن لكل ذلك ماأخذه ال�سحيح  تطمئن اإليه ومن اأية بيِّ

التي  الأدلة  يف  يلزم  ول  الآخر  دون  بدليل  بالأخذ  مطالبتها  ي�سحُّ  ول  الأوراق  من 

لة بحيث ُينبئ كل دليل منها ويقطع يف كل جزئية  ل عليها احلكم اأن تكون مف�سَّ ُيعوِّ

بع�سًا  بع�سها  يكمل  مت�ساندة  اجلزائية  املواد  يف  الأدلة  اإن  اإذ  الدعوى  جزئيات  من 

ن عقيدة املحكمة فال ُينظر اإىل دليل بعينه ملناق�سته على حدة  ومنها جمتمعة تتكوَّ

دون باقي الأدلة بل يكفي اأن تكون الأدلة يف جمموعها وحدة واحدة توؤدي اإىل ما 

ق�سده احلكم منها ومنتجة يف اقتناع املحكمة واطمئنانها اإىل ما انتهت اإليه ولو عن 

ال�ستدلل  امل�سائل اجلنائية عن�سر من عنا�سر  واأن العرتاف يف  ال�ستنتاج  طريق 

التي متلك حمكمة املو�سوع كامل احلرية يف تقدير �سحتها وقيمتها يف الإثبات ولها 

�سلطة مطلقة يف الأخذ باعرتاف املتهم يف اأي دور من اأدوار التحقيق واإن عدل عنه 

اإىل �سحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان مطروحًا على  بعد ذلك متى اطماأنت 

لالأ�سباب  البتدائي  احلكم  تاأييد  راأت  اإذا  ال�ستئنافية  املحكمة  واأن  البحث  ب�ساط 

التي ُبني عليها فلي�س يف القانون ما ُيلزمها اأن تذكر تلك الأ�سباب يف حكمها بل يكفي 

اأن حتيل اإليها اإذ الإحالة على الأ�سباب تقوم مقام اإيرادها وتدل على اأن املحكمة قد 

اعتربتها كاأنها �سادرة منها طاملا اأن اأ�سباب احلكم امل�ستاأنف تكفي بذاتها حلمله ومل 

يطراأ جديد اأمامها ي�ستاأهل الرد عليه من قبلها.

د لأ�سبابه باحلكم املطعون  نات احلكم البتدائي املوؤيَّ ملا كان ذلك وكان الثابت من مدوَّ
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التي  للجرمية  القانونية  العنا�سر  كافة  به  تتوافر  مبا  عوى  الدَّ واقعة  بنيَّ  اأنه  فيه 

ها من اعرتافه اأمام  اأدان الطاعن بها واأورد على ثبوتها يف حقه اأدلة �سائغة ا�ستمدَّ

املحكمة البتدائية بقيامه بالبناء دون اإباحة من البلدية ودون �سند ملكية وثبوتها 

ة الذي اأثبت وجود حوطة بها  ادر من البلدية املخت�سَّ مبح�سر املخالفة الفنية ال�سَّ

اإليه  انتهت  ما  على  املو�سوع  حمكمة  تدليل  جاء  وقد  الثابتة  باملواد  قائمة  غرفة 

قد  احلكم  يكون  ثم  ومن  واملنطقي  العقلي  القت�ساء  عن  يخرج  ول  ووا�سحًا  �سائغًا 

عوى حت�سياًل �سليمًا وبيَّنها تبيانًا تتوافر به كافة العنا�سر الواقعية  ل واقعة الدَّ ح�سَّ

والأركان القانونية للتهمة حمل الإدانة واأورد على ثبوتها يف حق املتهم اأدلة قاطعة 

النعي  ُي�سحي  ثم  ومن  عليها  احلكم  رتبه  ما  اإىل  توؤدي  اأن  �ساأنها  من  �سائغة  واأ�سبابًا 

عوى  د جدل مو�سوعي حول �سلطة املحكمة يف ا�ستخال�س الدَّ عليه بهذا القول جمرَّ

وتقدير الأدلة فيها وهو ما ل يجوز اإثارته اأمام املحكمة العليا.

موظفي  �سهادة  اإىل  ال�ستماع  لطلبه  ت�ستجب  مل  املحكمة  باأن  الطاعن  ينعاه  ما  اأما 

حما�سر  على  لتعويله  باطل  احلكم  وباأن  امل�ستندات  اإح�سار  من  ومتكينه  البلدية 

اأمام  اإثارتها  يتم  مل  جديدة  دفوع  فهي  املخت�س  املوظف  من  املوقعة  غري  البلدية 

حمكمة املو�سوع وهي دفوع مو�سوعية يخالطها الواقع فال ُيقبل من الطاعن الدفع بها 

لأول مرة اأمام املحكمة العليا لأنها حتتاج اإىل اإجراء حتقيق وهذا يخرج عن �سلطتها 

واأما ما ينعاه الطاعن ب�ساأن عدم جواز  لأنها حمكمة قانون ولي�ست حمكمة مو�سوع 

ر  عوى �سده لتقدميها من غري ذي �سفة فهو غري �سديد ذلك اأنه من املقرَّ حتريك الدَّ

ع لتحريكها اإذنًا اأو طلبًا من املجني عليه  اأن دعاوى خمالفات البلدية ل يتطلَّب امل�سرِّ

لالدعاء  يجوز  التي  العمومية  عاوى  الدَّ من  هي  واإمنا  البلدية  من  اأو  ر  املت�سرِّ من  اأو 

العام حتريكها بدون قيد اأو �سرط لعدم خ�سوعها للمادة )5( من قانون الإجراءات 

اأقدم  ادر من الدعاء العام جاء فيه باأن املتهم  اأن قرار الإحالة ال�سَّ اجلزائية كما 

على البناء بدون �سند ملكية واإباحة يف اأر�س الغري خارج حدود اأر�سه ومن ثم فاإن 

اأوراق  يف  وجدت  متى  طلباتهم  اإىل  اخل�سوم  باإجابة  ملزمة  غري  املو�سوع  حمكمة 

عوى ما يكفي لتكوين عقيدتها واإنه لي�س عليها تتبع املتهم يف �ستى مناحي دفاعه  الدَّ

املو�سوعي الرامية اإىل نفي التهمة عنه والرد على كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن 

رحتها اإذ هي من الدفوع املو�سوعية التي ل ت�ستاأهل ردًا كما  مفاد التفاتها عنها اأنها اطَّ

اأن عدم الرد على اأي طلب غري جوهري من طرف حمكمة املو�سوع ل يعيب احلكم لأن 

ذلك الأمر مرتوك لل�سلطة التقديرية ملحكمة املو�سوع والتي ل معقب عليها يف ذلك ما 

دامت قد اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة مقبولة عقاًل ومنطقًا مبا يكون معه نعي 
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الطاعن يف هذا ال�سدد غري مقبول.

معه  يتعنيَّ  مبا  اأ�سا�س  غري  على  يكون  برمته  النعي  فاإن  م  تقدَّ ما  وكان  ذلك  كان  ملا 

الكفالة  مبلغ  وم�سادرة  امل�سروفات  الطاعن  واإلزام  مو�سوعًا  الطعن  برف�س  الق�ساء 

عماًل باملادتني )225,255( من قانون الإجراءات اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات 

وم�سادرة مبلغ الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 11/اأبريل/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, الـــعــــربـــــــي الــــحـــرو�ســـــــي,  جمــــــيـد 

فـــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 41(

الطعن رقم 2017/219م

47 من قانون حماية امل�ستهلك«. عقوبة » وقف الن�ساط --  قانون » تطبيق املادة 

بال�سجل التجاري. ماهيته. اقت�ساره على ما تعلقت به اجلرمية«.

ت عليها املادة )43( من قانون حماية امل�ستهلك امل�سار اإليها --  من العقوبات التي ن�سَّ

دون  املعتاد  ن�ساطه  مبا�سرة  ال�سخ�س  على  ُيحظر  اأن  يعني  وهو  الن�ساط  وقف 

م�سا�س بوجوده القانوين اإل اأن هذا الوقف يجب اأن ين�سبَّ على الن�ساط الذي 

متكن من خالله ممثل ال�سخ�س العتباري من ارتكاب جرميته ولي�س كل الأن�سطة 

التي ميار�سها ال�سخ�س العتباري والتي ل عالقة لها باجُلرم املدان به.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال املتهمة ....... ــ نيوزيالندية اإىل املحكمة البتدائية مب�سقط 

اخت�سا�س  بدائرة  )2016/5/1م(  على  �سابق  بتاريخ  لأنها  اجلزائية(؛  )الدائرة 

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك:

اأوًل: تداولت �سلعًا مغ�سو�سة وذلك باأن قامت ببيع مواد غذائية كاللحوم والدواجن 

منتهية ال�سالحية بعد اأن قامت بطباعة تواريخ �سالحية جديدة عليها, وفق الثابت 

مبح�سر ال�سبط واعرتافها. 

ثانيًا: تداولت مواد �سارة بال�سحة وغري �ساحلة لال�ستهالك الآدمي وذلك باأن انتهت 

البيانات  بطاقة  يف  نة  املدوَّ الأول(  الو�سف  )حمل  الغذائية  املواد  �سالحية  مدة 

الإي�ساحية, وفق الثابت بالأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبتها باملادة )40( بدللة املادة )7( من قانون حماية امل�ستهلك 
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واملادة )22( من قانون �سالمة الغذاء بدللة املادة )9/13( من لئحته التنفيذية.

 .............. املتهمة  باإدانة  املحكمة ح�سوريًا  وبجل�سة )2016/6/23م( حكمت 

�سلع  تداول  بُجنحة  للتجارة(  ل�سركة..........  القانونية  )املمثلة  نيوزيالندية  ــ 

لال�ستهالك  �ساحلة  وغري  بال�سحة  �سارة  غذائية  مواد  تداول  وُجنحة  مغ�سو�سة 

قدرها  وغرامة  �سنوات  ثالث  ملدة  بال�سجن  الأوىل  عن  مبعاقبتها  وق�ست  الآدمي 

قدرها  وغرامة  �سنة  ملدة  بال�سجن  الثانية  وعن  ريال  األف  خم�سون  ر.ع(   50,000(

العقوبة  من  وينفذ  الأ�سد  يف  العقوبات  تدغم  اأن  على  ريال  األفا  ر.ع(   2,000(

احلب�سية �ستة اأ�سهر ويوقف الباقي وينفذ من الغرامة )20.000 ر.ع( ع�سرون األف 

ريال ويوقف الباقي مع الأمر مب�سادرة امل�سبوطات متهيدًا لإتالفها على نفقة املحكوم 

عليها ووقف ن�ساط �سركة .......... للتجارة )الطاعنة( نهائيًا وُيفرج عن املتهمة 

وُين�سر  ريال  اآلف  ر.ع( ع�سرة  مالية قدرها )10.000  بكفالة  ال�ستئناف  يف حالة 

ملخ�س احلكم يف جريدتني يوميتني وا�سعتي النت�سار اإحداهما باللغة العربية على 

نفقة املحكوم عليها بعد �سريورة احلكم نهائيًا.

فا�ستاأنفتاه  الطاعنة  وال�سركة  عليها  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  مب�سقط  ال�ستئناف  حمكمة  اأمام 

املو�سوع برف�سهما وتاأييد  )2016/11/9م( ح�سوريًا بقبول ال�ستئنافني �سكاًل ويف 

العقوبة  باقي  تنفيذ  بوقف  واأمرت  امل�ساريف  امل�ستاأنفني  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم 

احلب�سية يف حق امل�ستاأنفة املتهمة.

مل ترت�س الطاعنة )�سركة ............ للتجارة( بهذا الق�ساء فطعنت فيه بالنق�س 

)2016/12/13م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  العليا  املحكمة  اأمام 

الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة  �سر  باأمانة 

�سند  م  الطاعنة وقدَّ العليا ب�سفته وكياًل عن  اأمام املحكمة  موقعة من حمام مقبول 

رة قانونًا ومت اإعالن  وكالته عنها التي تتيح لها ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقرَّ

املطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن فاآثرا عدم الرد.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 
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ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وحيث تنعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه 

والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف ال�ستدلل وخمالفة الثابت بالأوراق عندما ق�سى 

بوقف ن�ساطها نهائيًا مع اأن الدعاء العام مل يدرجها كمتهمة يف قرار الإحالة واإمنا 

هي  لأنها  نيوزيالندية  ــ   .............. املتهمة  على  ومقت�سرًا  هًا  موجَّ كان  التهام 

لها  علم  فال  هي  اأما  بال�سحة  �سارة  ومواد  مغ�سو�سة  �سلع  تداول  جرمية  ارتكبت  من 

مبا بدر من املتهمة من اأفعال ُجرمية فال ُي�ساأل اإل ال�سخ�س الطبيعي عن وزره وذنبه 

واأما ال�سخ�س املعنوي فال م�سوؤولية عليه لنعدام الإرادة و�سوء النية واأنها وعلى اإثر 

علمها باقرتاف املتهمة للجرمية �سرعت اإىل ف�سلها من العمل فورًا بدون تردد مبوجب 

اإليها واأنه ل يجوز رفع الدعوى العمومية يف مواجهة �سخ�س معنوي  خطاب موجه 

لنعدام الن�س التجرميي والعقابي واإمنا ذلك يقت�سر على ال�سخ�س الطبيعي ا�ستنادًا 

بنت  املحكمة  واأن  قانوين  بن�س  اإل  عقوبة  ول  جرمية  ل  باأنه  اجلنائية  للقاعدة 

ق�ساءها بوقف ن�ساطها على اأ�سباب غري �سائغة منها اأن اأوراق ال�سجل التجاري تفيد 

الفعل  م�سوؤولة عن  ال�سركة  والإدارة وعليه تكون  بالتوقيع  �سة  املفوَّ املتهمة هي  اأن 

للحكم بوقف  كافيًا  اأن يكون مربرًا  يكفي  املحكمة ل  به  الذي جاءت  اجُلرمي فهذا 

اجُلرم  اقرتفت  اأنها  من  املتهمة  باعرتاف  الثابت  خالف  لأنه  نهائية  ب�سفة  ن�ساطها 

ن البيانات  اأ�سبابه ومل يت�سمَّ بدون علم ال�سركة واأن احلكم جاء جمهاًل وغام�سًا يف 

الأ�سا�سية التي اأوجبتها املادة )220( من قانون الإجراءات اجلزائية فجاء ت�سبيب 

احلكم  يعيب  ذلك  كل  الت�سبيب,  يف  والق�سور  ال�ستدلل  يف  بالف�ساد  م�سوبًا  احلكم 

املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر اأن العرتاف لل�سخ�س العتباري بال�سخ�سية القانونية يفرت�س  وحيث اإنه من املقرَّ

�ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  اللتزامات  ل  وحتمُّ احلقوق  اكت�ساب  على  قدرته  بال�سرورة 

ر يف عقد التاأ�سي�س  ال�سخ�س الطبيعي ولكن يف حدود اأ�سيق ومبا ل يخرج عما هو مقرَّ

ت عليه املادة )49( من قانون املعامالت املدنية بقولها: »... )1( مُيتع  وهذا ما ن�سَّ

ال�سخ�س العتباري بجميع احلقوق اإل ما كان منها مالزمًا ل�سفة الإن�سان الطبيعية 

رها القانون فيكون له ما يلي: )اأ( ذمة مالية م�ستقلة )ب(  وذلك يف احلدود التي يقرِّ

نها القانون )ج( حق التقا�سي  نها �سند اإن�سائه اأو التي يعيِّ اأهلية يف احلدود التي يعيِّ

وال�سركات  اإدارته  مركز  فيه  يوجد  الذي  املكان  موطنه  ويعترب  م�ستقل  موطن  )د( 
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اإدارتها  لطنة يعترب مركز  التي يكون مركزها الرئي�سي يف اخلارج ولها ن�ساط يف ال�سَّ

بالن�سبة للقانون الُعماين املكان الذي توجد فيه الإدارة املحلية )2( يكون لل�سخ�س 

لل�سخ�س العتباري  اأن  اإرادته ...« وموؤدى ذلك  العتباري من ميثله يف التعبري عن 

القانونية بحيث يكون قادرًا على  فات  الت�سرُّ ملبا�سرة  بها �سالحيته  اأهلية واملق�سود 

ل اللتزامات وملا كان ال�سخ�س العتباري ل ي�ستطيع مبا�سرة  اكت�ساب احلقوق وحتمُّ

فات القانونية بذاته لذلك كان امل�سوؤول عنه هو الذي يتوىل ذلك نيابة عنه  الت�سرُّ

وهو الذي ميثله اأمام الق�ساء مبا له اأو عليه وبالتايل فاإن ال�سخ�س العتباري يكون 

غري  فات  الت�سرُّ وعن  جهة  من  العقدية  اللتزامات  عن  مبا�سرة  م�سوؤولية  م�سوؤوًل 

امل�سروعة التي يرتكبها ممثله اأثناء مبا�سرته لن�ساط ال�سركة اأو مبنا�سبة مبا�سرته 

التي  العقوبات  بع�س  العتباري  ال�سخ�س  على  تفر�س  اأن  ميكن  حيث  الن�ساط  لهذا 

امل�ستهلك  حماية  قانون  من   )43( املادة  عليه  ت  ن�سَّ ما  وهذا  طبيعته  مع  تتنا�سب 

ة يف نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون ف�ساًل عن احلكم  بقولها: »... للمحكمة املخت�سَّ

ال�سلعة  اإتالف  اأو  مب�سادرة  الأحوال  جميع  يف  تق�سي  اأن  والغرامة  ال�سجن  بعقوبتي 

حمل اجلرمية واملواد والأدوات التي ا�ستخدمت فيها وذلك على نفقة املحكوم عليه اأو 

وقف الن�ساط اأو اإغالق املحل الذي وقعت فيه اجلرمية ب�سفة موؤقتة اأو نهائية ...« 

ومما يربر هذه العقوبات ما ي�سهده املجتمع احلديث من انت�سار ال�سخا�س العتبارية 

وحيازتها الكثري من املال واأ�سباب القوة والحتمال الكبري يف اأن ينحرف القائمون على 

اإدارة اأن�سطتها فياأتون با�سمها اأفعاًل ُجرمية يغلب اأن تكون �سديدة الإ�سرار باملجتمع 

ل�سخامة ما ي�ساندها من و�سائل وما يرتتب عليها من نتائج ومن هذه العقوبات التي 

وهو  الن�ساط  وقف  اإليها  امل�سار  امل�ستهلك  حماية  قانون  من   )43( املادة  عليها  ت  ن�سَّ

القانوين  م�سا�س بوجوده  املعتاد دون  ن�ساطه  مبا�سرة  ال�سخ�س  ُيحظر على  اأن  يعني 

اإل اأن هذا الوقف يجب اأن ين�سبَّ على الن�ساط الذي متكن من خالله ممثل ال�سخ�س 

العتباري من ارتكاب جرميته ولي�س كل الأن�سطة التي ميار�سها ال�سخ�س العتباري 

والتي ل عالقة لها باجُلرم املدان به.

القانون  يتجاوز  مل  فيه  املطعون  باحلكم  املوؤيَّد  البتدائي  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

عندما حكم بوقف الن�ساط من حيث املبداأ لأن املحكوم عليها املتهمة عندما ارتكبت 

هذه  تكون  وبالتايل  الطاعنة  ال�سركة  با�سم  ارتكبتها  بها  اأدينت  التي  جرميتها 

ره احلكم املطعون فيه بقوله:  الأخرية م�سوؤولة عن اأعمالها التق�سريية وهذا ما قرَّ

لأ�سباب  فبالرجوع  )الطاعنة(  ال�سركة  من  م  املقدَّ بال�ستئناف  يتعلق  فيما  اأما   ...«

ال�ستئناف تبنيَّ للمحكمة عند نظرها يف اأوراق ال�سجل التجاري لل�سركة اأن املحكوم 
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وكليًا  منفردًا  تفوي�سًا  لطنة  ال�سَّ لفرع  والإدارة  بالتوقيع  �سة  املفوَّ هي  املتهمة  عليها 

د وعليه تكون ال�سركة م�سوؤولة عن الفعل اجُلرمي الذي وقع من املتهمة  وغري حمدَّ

املحكوم عليها ...« اإل اأن احلكم البتدائي املوؤيَّد باحلكم املطعون فيه اأخطاأ عندما 

اأطلق عبارة وقف ن�ساط ال�سركة نهائيًا اإذ مل يحدد الأن�سطة التي ي�ستوجب وقفها 

ة اأن الثابت من مفردات  بعد اأن يربطها بطبيعة اجُلرم الذي ارتكبته املتهمة خا�سَّ

منها  متار�سها  التي  الأن�سطة  من  كبري  عدد  به  للطاعنة  التجاري  ال�سجل  اأن  الطعن 

ما له عالقة باجُلرم املرتكب ومنها ما لي�س له به �سلة الأمر الذي ي�ستوجب نق�س 

مبلغ  ورد  الإعادة  مع  الن�ساط  وقف  بعقوبة  يتعلق  فيما  جزئيًا  فيه  املطعون  احلكم 

الكفالة للطاعنة.

فلهذه الأ�سباب

جزئيًا  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل  فيما يتعلق بعقوبة وقف الن�ساط واإعادة الدَّ

فيها من جديد بهيئة مغايرة ورد مبلغ الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 18/اأبريل/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 42(

الطعن رقم 2016/903 م

 �سيك » احلق املدين فيه. نطاق اإلزام ال�سريك يف �سركة حمدودة امل�سوؤولية«.--

م�سوؤولية ال�سريك عن ديون ال�سركة حمدودة امل�سوؤولية تقت�سر على ما قدمه من --

ة عمال مبا ن�ست عليه املادة )136(  ح�س�س يف ال�سركة ولي�س على اأمواله اخلا�سَّ

امل�سوؤولية  حمدودة  ال�سركة  يف  ال�سريك  اأن  من  التجارية  ال�سركات  قانون  من 

مال  راأ�س  يف  حل�سته  ال�سمية  القيمة  يف  ال�سركة  ديون  عن  م�سوؤوليته  د  تتحدَّ

اأنه ل يوجد للدائنني من �سمان �سوى راأ�س مال ال�سركة  ال�سركة ومقت�سى ذلك 

ة اإل يف حالة خمالفتهم  حيث ل ي�ستطيعون مالحقة ال�سركاء يف اأموالهم اخلا�سَّ

للمادة )137( من ذات القانون اأو مالحقة املديرين اإذا ارتكبوا اأعماًل خمالفة 

للمادة )155( من ذات القانون.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)الدائرة  بال�سيب  البتدائية  املحكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2015/9/20م(  على  �سابق  بتاريخ  لأنه  اجلزائية(؛ 

�سرطة ال�سيب:

اأقدم عن �سوء نية على �سحب �سيك بدون مقابل للمجني عليها )املطعون �سدها الثانية( 

مببلغ اإجمايل قدره )4,344 ر.ع( اأربعة اآلف وثالثمائة واأربعة واأربعون رياًل م�سحوب 

لعدم  ارجتع  ا�ستحقاقه  موعد  يف  لل�سرف  تقدميه  وعند  الُعماين  الوطني  البنك  على 

وجود مقابل يف ح�ساب املتهم يغطي قيمته لدى امل�سحوب عليه, وفق الثابت الأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )290( من قانون اجلزاء.
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وبجل�سة )2016/1/27م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهم )الطاعن( بُجنحة 

اأ�سهر وغرامة قدرها  �ستة  ملدة  بال�سجن  ر�سيد وق�ست مبعاقبته  �سيك بدون  �سحب 

)50 ر.ع( خم�سون رياًل مع اإلزامه �سداد قيمة ال�سيك للمجني عليها )املطعون �سدها 

رياًل  واأربعون  واأربعة  وثالثمائة  اآلف  اأربعة  ر.ع(   4,344( قدره  مبلغًا  الثانية( 

د قيمة ال�سيك للمجني عليها خالل �سهر من  ويوقف تنفيذ العقوبة احلب�سية اإذا �سدَّ

تاريخ النطق باحلكم.

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

)2016/6/1م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  بال�سيب  ال�ستئناف 

ح�سوريًا بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام 

امل�ستاأنف امل�ساريف.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/6/21م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

ذلك ومت اإعالن املطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن فاآثرا عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

م�سحوبة من ح�ساب  ال�سيكات  اأن  ال�سيكات رغم  �سداد قيمة  األزمه  وتف�سريه عندما 

من   )290( املادة  واأن  امل�سوؤولية  حمدودة  �سركة  وهي  العاملية   ............ �سركة 

قانون اجلزاء واإن كانت تلزم ال�ساحب دفع قيمة ال�سيك وال�ساحب يف الأ�سل هو الذي 

يوقع على ال�سيك ويعترب ال�سيك �سادرًا عنه اإل اأن التوقيع على ال�سيكات قد ي�سدر من 

�س بالتوقيع  �س بالتوقيع كالوكيل اأو النائب عن ال�ساحب كالويل اأو الو�سي اأو املفوَّ املفوَّ

ل ال�ساحب  كال�سريك فتن�سرف وفق القواعد العامة يف الوكالة اآثار ال�سيك اإىل املوكِّ
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دون الوكيل والأ�سل يف ال�سركات حمدودة امل�سوؤولية عدم م�سوؤولية ال�سركاء فيها عن 

داد واتفقوا مع الدائن على  ديونها فال يلتزمون ب�سدادها اإل اإذا قاموا بكفالتها يف ال�سَّ

عن  نا�سئًا  بكفالتها  امل�سمونة  ال�سركة  بديون  التزامهم  يكون  احلالة  هذه  ففي  ذلك 

�س بالتوقيع نيابة  عقد الكفالة ولي�س كونهم �سركاء حمدودي امل�سوؤولية واملتهم مفوَّ

القيمة ال�سمية حل�سته يف  امل�سوؤولية وم�سوؤوليته تقت�سر على  عن �سركة حمدودة 

ال�سيك يف  ال�سخ�سية باعتباره املوقع على  ال�سركة واأن اخت�سامه ب�سفته  راأ�س مال 

تلك الظروف يجعل الدعوى املدنية غري مقبولة, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه 

مبا ي�ستوجب نق�سه.

يف  ال�سريك  اأن  على  تن�سُّ  التجارية  ال�سركات  قانون  من   )136( املادة  اإن  وحيث 

د م�سوؤوليته عن ديون ال�سركة يف القيمة ال�سمية  ال�سركة حمدودة امل�سوؤولية تتحدَّ

حل�سته يف راأ�س مال ال�سركة ومقت�سى ذلك اأنه ل يوجد للدائنني من �سمان �سوى راأ�س 

ة اإل يف حالة  مال ال�سركة حيث ل ي�ستطيعون مالحقة ال�سركاء يف اأموالهم اخلا�سَّ

اأعماًل  ارتكبوا  اإذا  املديرين  مالحقة  اأو  القانون  ذات  من   )137( للمادة  خمالفتهم 

دين  عن  عبارة  هي  ال�سيك  قيمة  كانت  وملا  القانون  ذات  من   )155( للمادة  خمالفة 

م�ستحق �سابق على اإ�سداره وكان الثابت من مفردات الدعوى اأن الطاعن قد وقع على 

ال�سيك مو�سوع الدعوى با�سم �سركة....... العاملية وهي �سركة حمدودة امل�سوؤولية 

�سًا بالتوقيع وبالتايل فاإن اأثر ذلك ال�سيك ين�سرف اإىل ال�سركة  باعتباره �سريكًا ومفوَّ

ل اإىل الطاعن اإعماًل للمادة )153(  من ذات القانون.

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد �سبَّب لق�سائه باإلزام املتهم �سخ�سيًا بقيمة 

رغم  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  بذلك  يدفع  مل  املتهم  اإن  وحيث   ...« بقوله:  ال�سيك 

منفرد  �س  ومفوَّ  )%  50( بن�سبة  ال�سركة  يف  �سريك  اإنه  وحيث  حماميه  مع  ح�سوره 

ديون  عن  ال�سريك  م�سوؤولية  لأن  �سائغ  غري  ت�سبيب  وهو   »... ال�سركة  عن  بالتوقيع 

ال�سركة حمدودة امل�سوؤولية تقت�سر على ما قدمه من ح�س�س يف ال�سركة ولي�س على 

ة ولأن املتهم دفع بذلك اأمام املحكمة املطعون يف حكمها فكان يتوجب  اأمواله اخلا�سَّ

مو�سوع  حمكمة  باعتبارها  فيه  الأمر  غاية  اإىل  و�سوًل  الأمر  هذا  حتقق  اأن  عليها 

عوى املدنية مع الإعادة. الأمر الذي يتعنيَّ معه نق�س احلكم جزئيًا فيما يخ�سُّ الدَّ

فلهذه الأ�سباب

     حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئيًا 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها  عوى املدنية واإعادة الدَّ فيما يخ�سُّ الدَّ

من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 9/مايو/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)43 (

الطعن رقم 2017/175 م

اإجراءات --  )45( املادة  تطبيق   « قانون  امل�سكن«.  داخل  جوازه   « القب�س  اإلقاء 

جزائية«.

الق�سائي -- ال�سبط  ملاأموري  اأن  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )45( املادة  مفاد 

�س اأو يف  احلق يف دخول م�سكن املتهم املطلوب القب�س عليه �سواًء كان يف حالة تلبُّ

�س دون حاجة اإىل ا�ست�سدار اإذن من الدعاء العام بتفتي�س املنزل  غري حالة تلبُّ

اإذ الغر�س من الدخول هو اإلقاء القب�س.

الوقائــع 

يف  الطعن  اأوراق  �سائر  ومن  فيه  املطعون  احلكم  من   ُ يبنينْ ما  على  الوقائع  ُل  تتح�سَّ

بال�سويق  البتدائية  املحكمة  اإىل  �سده(  )املطعون  املتهم  اأحال  العام  الدعاء  اأن 

)الدائرة اجلزائية(؛ لأنه بتاريخ )2016/4/3م( بدائرة اخت�سا�س اإدارة مكافحة 

املخدرات ب�سمال الباطنة:

رًا تكرارًا غري مماثل تعاطى مادة خمدرة من نوع احل�سي�س, وفق الثابت  حال كونه مكرِّ

بالأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )47( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية مع تطبيق املادة )5/116( من قانون اجلزاء.

�سده(  )املطعون  املتهم  باإدانة  غيابيًا  املحكمة  حكمت  )2016/5/30م(  وبجل�سة 

وغرامة  �سنوات  ثالث  ملدة  بال�سجن  مبعاقبته  وق�ست  خمدرة  مواد  تعاطي  بُجنحة 

قدرها )3,000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال.

اأمام املحكمة امل�سدرة له وبتاريخ  عار�س املحكوم عليه )املطعون �سده( هذا احلكم 
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)2016/8/1م( حكمت املحكمة بعدم قبول املعار�سة �سكاًل.

حمكمة  فا�ستاأنفه  �سده(  )املطعون  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

حار )دائرة اجُلنح امل�ستاأنفة( التي ق�ست بتاريخ )2016/11/16م(  ال�ستئناف ب�سُ

بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددًا برباءة 

املتهم من التهام امل�سند اإليه. 

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

�سر  باأمانة  )2016/12/26م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  العليا 

من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة 

رئي�س ادعاء عام وقد مت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

التي  املحكمة  اإىل  عوى  الدَّ واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

املتهم )املطعون �سده( من ُجنحة  الثابت يف الأوراق عندما ق�سى برباءة  وخمالفة 

تعاطي مواد خمدرة على �سند من القول باأن اإجراءات القب�س عليه من لدن ماأموري 

ادر من الدعاء العام ل ُيجيز  ال�سبط الق�سائي كانت باطلة لأن اأمر اإلقاء القب�س ال�سَّ

�س ومل  لهم دخول م�سكن املطعون �سده لإلقاء القب�س عليه لأنه مل يكن يف حالة تلبُّ

يكن هاربًا اأو فارًا مطلوبًا للعدالة واأنه كان يجب عليهم ا�ست�سدار اإذن بتفتي�س م�سكنه 

من الدعاء العام حتى يكون القب�س م�سروعًا وعدم الكتفاء مبذكرة اإلقاء القب�س 

اإذن  وجود  عدم  على  اأ�سبابه  يف  دلَّل  حينما  بالأوراق  الثابت  خالف  قد  احلكم  واأن 

اأن  اأن الأوراق وجمريات التحقيق البتدائي تبنيِّ  بتفتي�س م�سكن املطعون �سده مع 

دخول ماأموري ال�سبط الق�سائي مل�سكنه كان مبوجب اأمر باإلقاء القب�س واإذن بتفتي�س 

امل�سكن موؤرَّخ بتاريخ )2016/4/1م( �سادر من �سلطة التهام, كل ذلك يعيب احلكم 

املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.



– 223 –

ال�سبط  ماأموري  دخول  ب�ساأن  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

ادر �سده فهو �سديد ذلك اأن املادة  منزل املتهم للقب�س عليه بناًء على اأمر القب�س ال�سَّ

)45( من قانون الإجراءات اجلزائية تن�سُّ على اأنه: » ملن يقوم بتنفيذ القب�س من 

ماأموري ال�سبط الق�سائي اأن يدخل م�سكن ال�سخ�س املطلوب القب�س عليه للبحث عنه 

املتهم  اأن  اإذا ُوجدت قرائن قوية على  الغر�س  لذات  اآخر  م�سكن  اأي  اأن يدخل  وله 

ى ذلك اأن ملاأموري ال�سبط  خمتبئ فيه وله اقتحام امل�سكن بالقوة اإذا لزم الأمر » وموؤدَّ

�س  الق�سائي احلق يف دخول م�سكن املتهم املطلوب القب�س عليه �سواًء كان يف حالة تلبُّ

�س دون حاجة اإىل ا�ست�سدار اإذن من الدعاء العام بتفتي�س املنزل  اأو يف غري حالة تلبُّ

اإذ الغر�س من الدخول هو اإلقاء القب�س.

املطعون �سده من قبل  اأن دخول م�سكن  عوى  الدَّ اأوراق  الثابت من  ملا كان ذلك وكان 

ماأموري ال�سبط الق�سائي كان على �سند من القانون قوامه �سدور اإذن باإلقاء القب�س 

عليه من قبل الدعاء العام مبا يتما�سى مع اأحكام املادة )45( من ذات القانون فمن ثم 

فاإن الإجراء املبا�سر من قبل ماأموري ال�سبط الق�سائي يعد اإجراًء قانونيًا م�سروعًا 

اإلقاء القب�س على املطعون �سده بالكيفية وال�سورة املتوافقة  تتحقق به م�سروعية 

مع م�ستوجبات تطبيق القاعدة ال�سرعية للن�سو�س الإجرائية ونتيجة ملا ذكر فاإن 

ما ذهب اإليه احلكم املطعون فيه يف اأ�سبابه من عدم جواز دخول م�سكن املطعون �سده 

لإلقاء القب�س عليه اإل مبذكرة تفتي�س للمنزل يعد خمالفًا للقانون مبا يتعنيَّ معه 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل  الق�ساء بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدَّ

فيها من جديد بهيئة مغايرة.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. الدَّ
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 16/مايو/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

فـــــــــرج  جمــــــيـد  الــــحـــرو�ســـــــي,  الـــعــــربـــــــي  الزعـــابـي,  مـاجــد  بن  �سـلـطــان 

�سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 44(

الطعن رقم 2016/741 م 

املادة -- تطبيق  قانون  الغربال«.  تعريف  ت�سريح.  دون  غربال  تركيب   « جرمية 

)31( من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث. 

كل اأداة ت�ستخدم يف تنقية الرمل من احلجارة اأو احل�سى هي غربال واإن اختلفت --

اأ�سماوؤها.

اأدلة, واأقوال املتهم »طرحها للمناق�سة«. �سحيفة ا�ستئناف »مناق�سة اأقوال املتهم --

وباقي الأدلة من خاللها«.

نعي الطاعن باأن املحكمة مل تطرح اأقواله يف التحقيقات وتقرير املعاينة وال�سور --

الفوتوغرافية يف جل�سة املحاكمة ليبدي دفاعه فيها مردود عليه باأن كل تلك 

نات احلكم البتدائي وناق�سها واأبدى راأيه فيها  لع عليها الطاعن يف مدوَّ الأدلة اطَّ

يف �سحيفة طعنه اأمام حمكمة ال�ستئناف وهي حمكمة مو�سوع مبا ي�سحى معه 

هذا النعي يف غري حمله.

الوقائــع 

يف  الطعن  اأوراق  �سائر  ومن  فيه  املطعون  احلكم  من   ُ يبنينْ ما  على  الوقائع  ُل  تتح�سَّ

)الدائرة  بلوى  البتدائية  املحكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء  اأن 

اإدارة  اخت�سا�س  بدائرة  )2014/11/19م(  على  �سابق  بتاريخ  لأنه  اجلزائية(؛ 

البيئة وال�سوؤون املناخية:

قام برتكيب غربال وغربلة مواد ردمية يف مزرعته دون احل�سول على ت�سريح بيئي 

ة, وفق الثابت بالأوراق. من اجلهة املخت�سَّ

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )31( من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث. 
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وبجل�سة )2015/5/12م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهم )الطاعن( مبخالفة 

ردمية  مواد  وغربلة  غربال  برتكيب  وذلك  التلوث  ومكافحة  البيئة  حماية  قانون 

مبعاقبته  وق�ست  ة  املخت�سَّ اجلهة  من  بيئي  ت�سريح  على  احل�سول  دون  مزرعته  يف 

بغرامة قدرها )1,000 ر.ع( األف ريال مع اإلزامه اإزالة اأ�سباب املخالفة خالل اأجل 

اأق�ساه �سهر من تاريخ النطق باحلكم فاإن متنع عن ذلك تزال اأ�سباب املخالفة بالقوة 

اجلربية وعلى نفقته ال�سخ�سية بعد انتهاء املهلة وُيوقف تنفيذ ن�سف العقوبة اإذا 

اأزال املخالفة خالل املهلة املمنوحة له.

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

)2016/1/12م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  حار  ب�سُ ال�ستئناف 

ح�سوريًا بقبول ال�ستئناف �سكاًل ورف�سه مو�سوعًا واأمرت بنفاذ )400 ر.ع( اأربعمائة 

تاريخ  من  يومًا  اأربعني  خالل  املخالفة  باإزالة  امل�ستاأنف  التزم  اإذا  الغرامة  من  ريال 

النطق باحلكم وتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما عدا ذلك.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/2/15م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول 

م �سند وكالته عنه التي تتيح له  اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدَّ

رة قانونًا وقد مت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة  ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقرَّ

الطعن فاآثر عدم الرد.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

التي  املحكمة  اإىل  عوى  الدَّ واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

القانون والف�ساد يف  وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق 

ل يف اإدانته على  ال�ستدلل والق�سور يف الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع عندما عوَّ
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ال�سفوي وعدم  للتحقيق  اإخ�ساعها  املحاكمة دون  ابقة على  ال�سَّ التحقيقات  حما�سر 

املعاينة  وتقرير  املخالفة  ملكان  امللتقطة  الفوتوغرافية  وال�سور  العرتافات  طرح 

الفنية على ب�ساط البحث ومواجهته بها ومتكينه من الرد عليها واإبداء دفوعه ب�ساأنها 

واأن املحكمة مل جتب طلبه بالنتقال ملعاينة مكان املخالفة اأو ندب اخلرباء اأو ندب 

ع�سو الدعاء العام لإمتام هذا الإجراء واأن احلكم اعترب ت�سريحاته ب�ساأن الواقعة 

مبثابة اعرتاف منه باجُلرم باأنه اأقرَّ برتكيب غرابيل يف مزرعته بدون ترخي�س مع 

اأنه مل ُيقر برتكيب غرابيل واإمنا اأقرَّ برتكيب �سبك وهو ما يعني اأن احلكم قد اأخذ 

بدليل خمالف للثابت بالأوراق واأن احلكم خالف املادة )220( من قانون الإجراءات 

عوى وموؤدى الأدلة التي ا�ستند اإليها يف الإدانة مكتفيًا  اجلزائية اإذ مل يبنيِّ وقائع الدَّ

�س على اأدلة مقبولة و�سائغة بل على جمرد  ب�سردها دون بيان موؤداها واأنه مل ُيوؤ�سَّ

نتائج تع�سفية تخالف العقل واملنطق واأنه مل يبنيِّ الواقعة امل�ستوجبة للعقوبة وعجز 

عن بيان اأركان اجلرمية فجاء بذلك جمماًل جمهاًل خمالفًا لقواعد ت�سبيب الأحكام, 

كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر  املقرَّ من  اأنه  ذلك  �سديد  غري  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

لها  حيحة  ال�سَّ وال�سورة  عوى  الدَّ يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف 

املو�سوع  التي ت�ستقلُّ بها حمكمة  امل�سائل  نات هو من  البيِّ الدليل فيها ووزن  وتقدير 

متى اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله 

الدعوى  عنا�سر  جميع  من  املحكمة  باقتناع  هي  اجلزائية  املحاكمات  يف  العربة  واأن 

املطروحة عليها ولها كامل احلرية يف اأن ت�ستمدَّ اقتناعها بثبوت اجلرمية من اأي دليل 

حيح  نة اأو قرينة ترتاح اإليها طاملا اأن لكل ذلك ماأخذه ال�سَّ تطمئن اإليه ومن اأية بيِّ

من الأوراق.

عوى  ملا كان ذلك وكان احلكم البتدائيُّ املوؤيد باحلكم املطعون فيد قد بنيَّ واقعة الدَّ

على  واأورد  الطاعن  بها  اأدان  التي  للُجنحة  القانونية  العنا�سر  كافة  به  تتوافر  مبا 

ة  ثبوتها يف حقه اأدلة �سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي حلمل احلكم عليها م�ستمدَّ

عوى باأنه ومنذ �سهرين اأقدم على تركيب  من اعرتاف الطاعن يف جميع مراحل الدَّ

منخل لتنقية الأتربة يف مزرعته دون ترخي�س بيئي حيث ي�سرتي املواد الردمية من 

ارات وينقلها اإىل مزرعته ويقوم بت�سفيتها من ال�سوائب عن طريق �سبك  موقع الك�سَّ

وذلك لأنه يعمل يف جمال املقاولت ويحتاج لهذه املواد لإكمال الأبنية التي التزم بها 

ارات ومل يتم حتديد موقع  ة بعد اأن قامت وزارة البيئة باإغالق الك�سَّ كمقاول خا�سَّ

واملعزز  الفنية  املعاينة  حم�سر  تقرير  ده  اأكَّ ومما  الردمية  املواد  هذه  لتنقية  معنيَّ 
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بال�سور الفوتوغرافية امللتقطة على املوقع.

لت�سفية  منخاًل  ا�ستخدم  اأنه  طعنه  �سحيفة  يف  مُياري  ل  الطاعن  وكان  ذلك  كان  ملا 

الأتربة يف مزرعته م�ستبعدًا تركيب الغربال الذي اتهم به مع اأن كل اأداة ت�ستخدم 

فاإن  لذا  اأ�سماوؤها  اختلفت  واإن  غربال  هي  احل�سى  اأو  احلجارة  من  الرمل  تنقية  يف 

املخالفة  ر  حمرِّ لدن  من  املعد  الفنية  املعاينة  تقرير  من  اطماأنت  املو�سوع  حمكمة 

اأن املتهم ا�ستخدم غرباًل يف مزرعته دون ترخي�س  اإىل  ومن ال�سور الفوتوغرافية 

املعاينة ومل حتتج  اإليها تقرير  انتهى  التي  النتيجة  بهذه  املحكمة  اأخذت  وبالتايل 

عوى لديها ف�سارت يف غنى عن املعاينة بنف�سها  اإىل معاينة املوقع وذلك لو�سوح الدَّ

ومل يقدم الطاعن �سورًا اأخرى تخالف الثابت يف تقرير املعاينة.

املعاينة  وتقرير  التحقيقات  يف  اأقواله  تطرح  مل  املحكمة  باأن  الطاعن  نعي  عن  اأما 

وال�سور الفوتوغرافية يف جل�سة املحاكمة ليبدي دفاعه فيها فمردود عليه باأن كل 

نات احلكم البتدائي وناق�سها واأبدى راأيه فيها  لع عليها الطاعن يف مدوَّ تلك الأدلة اطَّ

يف �سحيفة طعنه اأمام حمكمة ال�ستئناف وهي حمكمة مو�سوع مبا ُي�سحي معه هذا 

النعي يف غري حمله.

م الواقعة باأركانها وظروفها ح�سبما  ملا كان ذلك وكان جمموع ما اأورده احلكم كافيًا لتفهُّ

بها  الطاعن  اأدان  التي  للُجنحة  القانونية  الأركان  به  وتتوافر  املحكمة  ا�ستخل�سته 

وكان ذلك حمققًا حلكم القانون ومن ثم فاإن ما يثريه الطاعن يف اأ�سباب طعنه ُي�سحي 

املو�سوع  حمكمة  �سلطة  حول  مو�سوعي  جدل  جمرد  يكون  اأن  يعدو  ول  قومي  غري 

ما  وهو  معتقدها  وا�ستنباط  فيها  الدليل  وتقدير  عوى  الدَّ يف  الواقع  ا�ستخال�س  يف 

رف�س  ذلك  على  ترتيبًا  ويتعنيَّ  العليا  املحكمة  اأمام  فيه  اخلو�س  اأو  اإثارته  يجوز  ل 

الطعن مو�سوعًا واإلزام الطاعن امل�سروفات عماًل باملادة )225( من قانون الإجراءات 

اجلزائية وم�سادرة مبلغ الكفالة.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات 

وم�سادرة مبلغ الكفالة.
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نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)45 (

الطعن رقم 2016/609م

العمالة -- هرب  حلالت  �سمولها  عاملة.  يد  ا�ستقدام  مبلغ  اإعادة  رف�س   « جرمية 

ن�ساط  ملزاولة  التنظيمية  الالئحة  من   )20( املادة  تطبيق  قانون  املنزلية«. 

ا�ستقدام القوى العاملة غري الُعمانية«.

املادة )20( من الالئحة التنظيمية ملزاولة ن�ساط ا�ستقدام القوى العاملة غري --

الن�ساط  هذا  مبزاولة  لها  املرخ�س  املن�ساأة  التزام  وجوب  على  تن�سُّ  الُعمانية 

اإذا  لت عليه مقابل ا�ستقدام العامل اإىل �ساحب العمل  باإعادة املبلغ الذي حت�سَّ

ثبت خالل )180( يومًا امتناعه عن العمل دون �سبب قانوين وهروب العاملتني 

امل�ستخدمتني هو نوع من اأنواع المتناع عن العمل.

الوقائــع 

يف  الطعن  اأوراق  �سائر  ومن  فيه  املطعون  احلكم  من   ُ يبنينْ ما  على  الوقائع  ُل  تتح�سَّ

مب�سقط  البتدائية  املحكمة  اإىل  �سده(  )املطعون  املتهم  اأحال  العام  الدعاء  اأن 

اخت�سا�س  بدائرة  )2014/6/8م(  على  �سابق  بتاريخ  لأنه  اجلزائية(؛  )الدائرة 

دائرة التفتي�س بوزارة القوى العاملة:

�سًا بالتوقيع ومدير مكتب جلب عمالة وافدة )م�ساريع ............ 1 ب�سفته مفوَّ

التجارية( رف�س اإعادة مبالغ ا�ستقدام عاملتي منزل هربتا خالل مدة ال�سمان 

للمجني عليه ...................

املن�ساأة و�ساحب . 2 املربم بني  العقد  اعتماد  الإدارية وذلك بعدم  الأنظمة  خالف 

ة واإيداع ن�سخة منه. العمل لدى املديرية اأو الدائرة املخت�سَّ

املادة )20( من قانون  باملادة )114 مكرر( بدللة  العام مبعاقبته  وطالب الدعاء 
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العاملة  القوى  ا�ستقدام  ن�ساط  ملزاولة  التنظيمية  الالئحة  من   )20( واملادة  العمل 

غري الُعمانية وقباحة خمالفة املادة )1/312( من قانون اجلزاء بدللة املادة )27( 

من الالئحة التنظيمية امل�سار اإليها.

وبجل�سة )2015/6/15م( حكمت املحكمة برباءة املتهم )املطعون �سده( مما ن�سب 

عوى املدنية. اإليه وعدم اخت�سا�سها بنظر الدَّ

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  العام  الدعاء  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

ال�ستئناف مب�سقط )دائرة اجُلنح امل�ستاأنفة( التي ق�ست بتاريخ )2015/12/30م( 

بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/2/9م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من رئي�س ادعاء 

عام وقد مت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فردَّ عليها بوا�سطة وكيله القانوين 

مبذكرة التم�س فيها رف�س الطعن.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

التي  املحكمة  اإىل  عوى  الدَّ واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

مبلغ  باإعادة  التزامه  عدم  ُجنحة  من  �سده(  )املطعون  املتهم  برباءة  ق�سى  عندما 

م قانونًا ول ميكن جترمي فعل  ال�سمان للمجني عليه تاأ�سي�سًا على اأن الفعل غري جمرَّ

املادة )114  واأن  القانون  التقرير بعقوبة مل ين�س عليها  اأو  القانون  مل ين�س عليه 

مكرر( بدللة املادة )20( من قانون العمل ل تنطبق على الواقعة حمل الطعن ذلك 

وبناًء  خارجها  اأو  املنازل  يف  امل�ستخدمني  ا�ستثنت  القانون  ذات  من   )3/2( املادة  اأن 

على ذلك تكون خمالفة �سروط ترخي�س ا�ستقدام تلك الفئات اأو اأي خمالفة اأخرى 
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متعلقة بهم ل ميكن جترميها وفق قواعد قانون العمل واأن الالئحة التنظيمية ملزاولة 

ن�ساط ا�ستقدام القوى العاملة غري الُعمانية مل تن�س على جترمي خمالفة اأحكامها 

اأو  املنازل  يف  امل�ستخدمني  ا�ستثنى  هو  واإن  منه   )3/2( املادة  يف  العمل  قانون  اأن  اإل 

املن�ساآت  اأ�سحاب  اإىل  ين�سرف  ول  عليهم  يقت�سر  ال�ستثناء  هذا  اأن  اإل  خارجها 

�سات  ة لأن املادة )20( من ذات القانون قد اأخ�سعت املن�ساآت واملوؤ�سَّ �سات اخلا�سَّ واملوؤ�سَّ

ن�ساطها  متار�س  التي  والأجنبية  الوطنية  وفروعها  اأنواعها  اختالف  على  ة  اخلا�سَّ

التنظيمية  واأن الالئحة  العمل  لقانون  ة  اأو خا�سَّ �سواًء كانت عامة  لطنة  ال�سَّ داخل 

ملزاولة ن�ساط ا�ستقدام القوى العاملة غري الُعمانية األزمت اأ�سحاب املن�ساآت املرخ�س 

مقابل  عليها  لوا  حت�سَّ التي  املبالغ  اإعادة  بوجوب  وافدة  عاملة  قوى  با�ستقدام  لها 

دت الالئحة احلالت التي تلتزم  ال�ستقدام اإىل �ساحب العمل خالل مدة معيَّنة وحدَّ

ر براءة املتهم  فيها تلك املن�ساآت باإعادة تلك املبالغ وكان احلكم املطعون فيه قد قرَّ

املن�ساأة  عن  بالتوقيع  �س  املفوَّ هو  اأنه  رغم  اإليه  امل�سند  التهام  من  �سده(  )املطعون 

عليه  للمجني  عاملتني  ا�ستقدام  مبالغ  اإعادة  عن  امتناعه  ثبوت  ورغم  لها  املرخ�س 

دة  لهروبهما من منزله بعد م�سي �سهرين من ا�ستقدامهما اأي خالل فرتة ال�سمان املحدَّ

مة بركنيها املادي واملعنوي, كل ذلك يعيب احلكم املطعون  فلذلك كانت الواقعة جمرَّ

فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

املادة )20( من  اأن  �سديد ذلك  املطعون فيه  الطاعن على احلكم  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

الالئحة التنظيمية ملزاولة ن�ساط ا�ستقدام القوى العاملة غري الُعمانية تن�سُّ على 

لت  وجوب التزام املن�ساأة املرخ�س لها مبزاولة هذا الن�ساط باإعادة املبلغ الذي حت�سَّ

عليه مقابل ا�ستقدام العامل اإىل �ساحب العمل اإذا ثبت خالل )180( يومًا امتناعه 

عن العمل دون �سبب قانوين وهروب العاملتني امل�ستخدمتني هو نوع من اأنواع المتناع 

املن�ساأة  �ساحب  ب�سفته  �سده(  )املطعون  املتهم  م�سوؤولية  تن�ساأ  ولذلك  العمل  عن 

من   )20( و  مكرر(   114( واملادتني  اإليها  امل�سار   )20( للمادة  ا�ستنادًا  لها  املرخ�س 

قانون العمل.

وحيث اإن املادة )20( من قانون العمل تن�سُّ على ا�ستثناء امل�ستخدمني داخل املنازل 

اخ وَمن يف حكمهم من اخل�سوع اإىل اأحكام قانون  ائق واملربية والطبَّ اأو خارجها كال�سَّ

العمل واأوكلت لوزير القوى العاملة اإ�سدار قرار بقواعد و�سروط العمل اخلا�س بهذه 

الفئات واملادة )4( من ذات القانون اأخ�سعت املن�ساآت على اختالف اأنواعها وفروعها 

لها  مرخ�س  �سده(  )املطعون  املتهم  من�ساأة  اأن  ومبا  العمل  لقانون  لطنة  ال�سَّ داخل 

مبزاولة ن�ساط ا�ستقدام القوى العاملة غري الُعمانية فهي من�ساأة تخ�سع يف ممار�ستها 
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لهذا الن�ساط اإىل قانون العمل واإىل قرار وزير القوى العاملة رقم )2011/1( اخلا�س 

الن�ساط واإن منوذج عقد ال�ستخدام رقم  باإ�سدار الالئحة التنظيمية ملزاولة هذا 

)2( املرفق بالقانون يف بنده الثالث ين�سُّ على اأنه: »... يلتزم الطرف الأول باإعادة 

ة كما يلتزم باإعادة املبالغ التي ح�سل عليها مقابل  العامل اإىل بلده على نفقته اخلا�سَّ

ال�ستقدام اإىل �ساحب العمل اإذا ثبت خالل )180( يومًا من و�سول العامل امل�ستقدم 

دة له يف ترخي�س ال�ستقدام اأو اإذا امتنع عن العمل  باأن مهنته تخالف املهنة املحدَّ

نه من اأداء العمل املتفق عليه اأو  دون �سبب قانوين اأو اإذا ثبت اأن لديه اإعاقة ل متكِّ

اإذا كان م�سابًا باأحد الأمرا�س املعدية اأو مبر�س مزمن اأو مر�س عقلي ...« وجاءت 

املادة )20( من ذات الالئحة مطابقة متامًا للمادة الأخرية يف ن�سها على اللتزام ذاته 

اإذا  الن�ساط  املن�ساأة املرخ�س لها مبزاولة هذا  اأن �ساحب  ى ذلك هو  وعليه فاإن موؤدَّ

امتنع بغري مربر قانوين على رد مبالغ ا�ستقدام العاملتني اإىل �ساحب العمل املتعاقد 

فرتة  خالل  م�سروع  �سبب  دون  منزله  من  الثابت  بهروبهما  العمل  رف�ستا  بعدما  معه 

الالئحة  يف  الواردة  له  املمنوح  الرتخي�س  ل�سروط  خمالفة  حقه  يف  ي�سكل  ال�سمان 

التنظيمية وبالتايل فهو خمالف لقرار الوزير رقم )2011/1( اخلا�س باإ�سدار تلك 

الالئحة فيدخل بذلك يف دائرة التجرمي وُيعاقب عليه باملادة )20( من الالئحة 

التنظيمية واملادة )114 مكرر( من قانون العمل.

وحيث اإن احلكم املطعون فيه قد انتهى اإىل م�سايرة احلكم البتدائي القا�سي برباءة 

عوى  املتهم )املطعون �سده( مما اأ�سند اإليه من اتهام دون ا�ستخال�س �سائغ لوقائع الدَّ

مبا تتوافر به كافة العنا�سر القانونية للُجنحة حمل التهام ا�ستنادًا اإىل اأن الواقعة 

اإل بن�س يجعل احلكم املطعون  غري معاقب عليها قانونًا واأنه ل جرمية ول عقوبة 

فيه معيبًا بعيب خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه الأمر الذي يتعنيَّ معه الق�ساء 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد  بنق�سه مو�سوعًا واإعادة الدَّ

بهيئة مغايرة.

فلهذه الأ�سباب

     حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. الدَّ
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نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 46(

الطعن رقم 2016/767م

قانون » تطبيق املادتني )20 و28 من قانون م�ساءلة الأحداث«. تدبري » احلكم --

به دون العقوبة«.

املادة )20( من قانون م�ساءلة الأحداث ت�سوغ التدابري التي من �ساأنها اأن ت�ساعد --

اأي  لختيار  ال�سلطات  كامل  له  واأعطت  التدبري  تفريد  على  الأحداث  قا�سي 

منها تبعًا لفهمه اخلا�س خلطورة اجلرمية ول�سخ�سية احلدث اجلانح ولطبيعة 

التدبري, واملادة )28( من ذات القانون ل حتول دون جواز تطبيق تلك التدابري 

اد�سة ع�سرة من عمره. حتى بالن�سبة للحدث الذي جتاوز ال�سَّ

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال املتهم )املطعون �سده( اإىل حمكمة ال�ستئناف ب�سور )حمكمة 

�سرطة  مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2015/11/27م(  بتاريخ  لأنه  اجلنايات(؛ 

الكامل والوايف: 

اأوًل: هتك عر�س الطفل املجني عليه ................البالغ من العمر )7( �سنوات 

اإىل مكان متوار عن  اإىل ا�ستدراجه باحليلة بوا�سطة مركبة والده  باأن عمد  وذلك 

�س به جن�سيًا وممار�سة فعل الفجور به فعاًل تامًا داخل  الأنظار وقام بخلع مالب�سه والتحرُّ

ادر من الطبيب ال�سرعي.  املركبة, وفق الثابت بالتحقيقات واملعزز بالتقرير الطبي ال�سَّ

�س  �س الطفل املجني عليه احلدث للجنوح وذلك باأن اأوجده يف بيئة تعرِّ ثانيًا: عرَّ

اجُلرم  اقرتافه  حال  للخطر  والرتبوية  واجل�سدية  والنف�سية  الأخالقية  �سالمته 

مو�سوع التهمة الأوىل. 
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خا�س(  ــ   .....  /.........( رقم  املركبة  داخل  لالآداب  خمالفًا  فعاًل  ارتكب  ثالثًا: 

حال ارتكابه اجُلرم مو�سوع التهمة الأوىل. 

له قيادة مثل ذلك  اأن يكون حا�ساًل على رخ�سة قيادة تخوِّ رابعًا: قاد املركبة دون 

النوع من املركبات.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باجلناية املوؤثمة باملادة )72( بدللة املادة )56/ب( 

قانون  من  )3/و(  املادة  بدللة   )31( باملادة  املوؤثمة  واجُلنحة  الطفل  قانون  من 

م�ساءلة الأحداث واجُلنحة املوؤثمة باملادة )2/5( من قانون املرور واجُلنحة املوؤثمة 

باملادة )1/49( بدللة املادة )21( من ذات القانون مع تطبيق املادة )28( من قانون 

م�ساءلة الأحداث.

باملادة  )الطاعن(  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2016/6/6م(  وبجل�سة 

املرور  قانون  من   )2/5( وباملادة  الطفل  قانون  من  )56/ب(  املادة  بدللة   )72(

وباملادة )1/49( بدللة املادة )21( من ذات القانون على اأن تطبق عليه التدابري 

املن�سو�س عليها يف قانون م�ساءلة الأحداث واأن ُيودع يف دار الإ�سالح ملدة �ستة اأ�سهر. 

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/7/12م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من رئي�س ادعاء 

عام وقد مت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

�سكاًل ورف�سه مو�سوعًا.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا.  الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون يف ال�سق املتعلق 

بدللة   )72( باملادة  املوؤثمة  �سده(  )املطعون  املتهم  اإىل  امل�سندة  اجلناية  بعقوبة 

املادة )56/ب( من قانون الطفل وذلك عندما عاقبه باأن ُيودع يف دار الإ�سالح ملدة 

اأن العقوبة املن�سو�س عليها يف تلك املادة هي ال�سجن مبا ل يقل  اأ�سهر يف حني  �ستة 
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عن خم�س �سنوات ول يزيد على خم�س ع�سرة �سنة والغرامة مبا ل يقل عن )5.000 

ر.ع( خم�سة اآلف ريال ول يزيد على )10.000 ر.ع( ع�سرة اآلف ريال واأن املحكمة 

خالفت املادة )28( من قانون م�ساءلة الأحداث عندما ق�ست باأن ُيودع املتهم )املطعون 

اأن  بيَّنت  اإليها  امل�سار   )28( املادة  اأن  حني  يف  اأ�سهر  �ستة  ملدة  الإ�سالح  دار  يف  �سده( 

يف  �سنة  ع�سرة  �ست  العمر  من  البالغ  اجلانح  احلدث  على  تطبيقها  الواجب  العقوبة 

حال ارتكاب جرمية عقوبتها ال�سجن املوؤقت هي مدة ل تتجاوز ن�سف احلد الأق�سى 

رة قانونًا للجرمية املرتكبة ومبا ل يقل عن ثالث �سنوات يف اجلنايات  للعقوبة املقرَّ

كما هو احلال يف اجلرمية مو�سوع التهام وتاأ�سي�سًا على ذلك كان على املحكمة احلكم 

بال�سجن مبا ل يقل عن ثالث �سنوات واأن التدابري املن�سو�س عليها يف املادة )20( من 

يف  الق�ساء  اأغفلت  املحكمة  واأن  الأ�سلية  للعقوبات  مكملة  عقوبات  هي  القانون  ذات 

التهمة الثانية امل�سندة للمتهم )املطعون �سده( يف قرار الإحالة وهي تهمة تعري�س 

حدث للجنوح املوؤثمة باملادة )31( بدللة املادة )3/و( من قانون م�ساءلة الأحداث 

ومل تناق�س تلك التهمة يف مواجهة املتهم ومل ت�سدر حكمًا يف �ساأنها, كل ذلك يعيب 

احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر يف ق�ساء  وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه غري �سديد ملا هو مقرَّ

ُوجدوا  منحرفة  بيئة  اإىل  الغالب  يف  يرجع  الأحداث  اإجرام  اأن  من  العليا  املحكمة 

لة يف نفو�سهم  فيها اأو ظروف عار�سة �سادفتهم ول يرجع اإىل نزعات اإجرامية متاأ�سِّ

اإدماج  واإعادة  اإ�سالح  احلديثة  اجلنائية  ال�سيا�سة  مرتكزات  اأهم  من  كانت  لذلك 

موؤاخذتهم  وعدم  التقليدي  مبفهومها  العقوبة  عن  اأمكن  ما  بهم  بالناأي  الأحداث 

ذلك  واإ�سالحهم  تهذيبهم  اإىل  يوؤدي  مبا  والأخذ  ادعة  والرَّ الزجرية  بالعقوبات 

ال�سلطات  قبل  من  بالفرد  الأمل  اإنزال  اإىل  تهدف  التقليدي  باملفهوم  العقوبة  اأن 

ة جزاًء ملا ارتكبه من جرائم ولذلك فهي وفق هذا املفهوم رد فعل اجتماعي  املخت�سَّ

فته املواثيق الدولية  عن عمل خمالف للقانون اأما احلدث مبفهومه القانوين فقد عرَّ

وحر�ست  عمره  من  ع�سرة  الثامنة  يتجاوز  مل  اإن�سان  كل  باأنه  املحلية  والت�سريعات 

مبا  له  املنا�سبة  العقوبة  اختيار  يف  الق�ساء  دور  بتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  اإيجاد  على 

اإدماجه يف املجتمع من جهة واحلد من جنوح الأحداث من  اإ�سالحه واإعادة  ي�سمن 

ع عند �سنه قانون م�ساءلة الأحداث  ه امل�سرِّ جهة اأخرى ويف هذا الإطار يتنزل توجُّ

حيث حاول اإر�ساء مبداأ اأولوية التدابري مل�ساعدة احلدث واإعادة تربيته فاأوجب يف 

اد�سة ع�سرة  املادة )27( من القانون اأن ُيحكم على احلدث اجلانح الذي مل يبلغ ال�سَّ

عقوبة  باأية  عليه  احلكم  دون  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  بالتدابري  عمره  من 
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�سجنية اأي اأن التدابري هي الأ�سل يف معاملة الأحداث اجلانحني لكن قد تعجز هذه 

احلدث  �سلوك  كان  اإذا  اإليها  تهدف  التي  الأغرا�س  حتقيق  عن  مبفردها  التدابري 

اد�سة ع�سرة من عمره لهذا كان  على درجة كبرية من اخلطورة وكان قد جتاوز ال�سَّ

ت�سمح  اأن  وب�سرط  ا�ستثناًء  اإليها  اللجوء  جعل  مع  العقوبة  اإمكانية  اإقرار  من  بد  ل 

�سخ�سية احلدث بذلك وهو ما اأجازته املادة )28( من ذات القانون والتي مل ي�ستبعد 

اأنه ل ميكن اتخاذ  اإذا ما ات�سح للقا�سي  البة للحرية  ع خيار العقوبة ال�سَّ فيها امل�سرِّ

بهذه  اإل  احلدث  اإ�سالح  ميكن  ل  باأنه  قناعة  لديه  لت  وت�سكَّ مواجهته  يف  تدبري  اأي 

خ يف احلدث واأن  الطريقة لنت�ساله من عامل الإجرام اأي اأن ال�سلوك املنحرف قد تر�سَّ

التدابري مل تعد كافية.

ملا كان ذلك وكان البنيِّ من احلكم املطعون فيه اأن املحكمة التي اأ�سدرته انتهت فيه 

اد�سة ع�سرة من عمره يف تاريخ  اإدانة احلدث )املطعون �سده( الذي جتاوز ال�سَّ اإىل 

الواقعة بجناية هتك عر�س املجني عليه الطفل على معنى املادة )72( بدللة املادة 

املركبة  داخل  لالآداب  خمالف  فعل  ارتكاب  وبُجنحتي  الطفل  قانون  من  )56/ب( 

املادة  ح�سب  ذلك  له  تخوِّ قيادة  رخ�سة  على  حا�ساًل  يكون  اأن  دون  مركبة  وقيادة 

)2/5( من قانون املرور واملادة )1/49( بدللة املادة )21( من ذات القانون واأوقعت 

عليه تدبريًا من التدابري املن�سو�س عليها يف املادة )20( من قانون م�ساءلة الأحداث 

وهو اإيداعه يف دار الإ�سالح ملدة �ستة اأ�سهر وذلك لأنه حدث واأخذًا مبا اأورده تقرير 

الباحث الجتماعي من اأنه اأبدى اأ�سفه على ما بدر منه من انتهاك لكرامة املجني عليه 

د باأنه لن يقوم بتكرار هذا الفعل  ف خمالف للقوانني وللعادات والتقاليد واأكَّ ومن ت�سرُّ

مرة اأخرى واأنه نادم على ما قام به من فعل واأفاد والده باأنه �سيوجهه اإىل ال�سلوك 

فاته يف امل�ستقبل وكان ذلك وفق �سلطتها  القومي واأنه على ا�ستعداد تام ملراقبة ت�سرُّ

التقديرية فلذلك ل ترثيب عليها فيما ق�ست به طاملا اأنه ل يوجد مانع قانوين يحول 

بينها وبني ما ق�ست به ولو كان ذلك يف اأ�سد اجلرائم بغ�س النظر عن خطورتها اأو 

طبيعتها ذلك اأن املهم يف ق�ساء الأحداث هو �سالمة التدبري الرتبوي ل�سخ�سية احلدث 

�سخ�سية  فح�س  طريق  عن  املو�سوعي  املعيار  يغلب  اأن  القا�سي  من  ي�ستوجب  والذي 

للجرمية  اخلارجية  بالظروف  الإحاطة  يعني  ل  ال�سخ�سية  يف  البت  اأن  اأي  احلدث 

بتكوينه  الإحاطة  وهو  ذلك  من  اأعمق  يعني  واإمنا  احلدث  ارتكبها  التي  وابق  وبال�سَّ

البيولوجي وحالته النف�سية وتاريخه ال�سخ�سي وو�سعه الجتماعي ومدى قابليته 

لالإ�سالح واإعادة الندماج اإذ هناك من الأحداث من ميكن اإ�سالحهم بتطبيق التدابري 

وفق املادة )27( من ذات القانون وهناك اأحداث خطريون قد يحتاجون اإىل تدابري 
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�سالبة للحرية وفق املادة )28( من ذات القانون ذلك اأن مالءمة توقيع العقوبة على 

نة للجرمية واإمنا على املتهم  احلدث دون التدبري يجب األ يقت�سر على العنا�سر املكوِّ

نف�سه ول يلجاأ القا�سي اإىل العقوبة اإل بعد التحقق من قدرة احلدث على ال�ستفادة 

من العقاب مراعاة للو�سعية ال�ستثنائية للحدث كرثوة ب�سرية ثمينة قابلة مبدئيًا 

لإعادة التكييف والتقومي والإ�سالح والندماج. 

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأنه واإن كانت العقوبة تتفق يف بع�س  ملا كان ذلك وكان من املقرَّ

املتهم من حيث اخل�سوع  ة على  املخت�سَّ ال�سلطة  الذي توقعه  التدبري  خ�سائ�سها مع 

ملبداأ ال�سرعية اأي اأنه ل جرمية ول عقوبة اإل بناًء على ن�س قانوين وكان القا�سي 

وفق هذا املبداأ مقيَّد بن�سو�س القانون ول ميلك احلكم بتدبري على اأحد الأفراد اإل 

اإذا كان ذلك التدبري من�سو�سًا عليه ويف حدود القانون وكذلك من حيث اخل�سوع ملبداأ 

�سخ�سية العقوبة وهو ما يعني اأن ال�سخ�س الذي ُحكم عليه بعقوبة جنائية اأو تدبري 

ل مبفرده هذه العقوبة كاأثر جلرميته وكذلك من حيث اخل�سوع ملبداأ  يجب اأن يتحمَّ

عدم رجعية الن�سو�س اجلنائية اإل اأنهما يختلفان من حيث الأ�سا�س القانوين ذلك اأن 

ة هو اأ�سا�س تطبيق العقوبة اأما الأ�سا�س يف  اخلطاأ الذي ارتكبه اجلاين باإرادته احُلرَّ

التدابري فهو وجود حالة خطورة اإجرامية داخل اجلاين وكذلك من حيث امل�سمون 

ذلك اأن التدابري تتميَّز باأنها اأقل ج�سامة من العقوبة وتهدف اإىل ا�ستئ�سال اخلطورة 

الإجرامية الكامنة يف �سخ�سية املجرم على عك�س العقوبة التي يكون املق�سود منها 

هو اإيالم اجلاين للخطاأ الذي اقرتفه.

يف  عقوبة  يكن  مل  به  ق�سى  ما  اأن  فيه  املطعون  احلكم  من  البنيِّ  وكان  ذلك  كان  ملا 

حق احلدث )املطعون �سده( واإمنا كان تدبريًا انتهت اإليه املحكمة يف نطاق �سلطتها 

التقديرية ومبا يتالءم مع �سخ�سية احلدث ومبداأ تفريد العقوبة واأوردت يف ذلك 

عوى  الدَّ اأوراق  �سًا على ما هو ثابت يف  العقل واملنطق وموؤ�سَّ �سائغًا مقبوًل يف  ت�سبيبًا 

وتاأ�سي�سًا على ذلك يكون منعى الطاعن يف هذا اخل�سو�س غري وجيه ويتعنيَّ رده. 

ادر فيها اأغفل النظر والف�سل يف  عوى اأن احلكم ال�سَّ وحيث اإنه واإن ثبت من اأوراق الدَّ

ُجنحة تعري�س حدث للجنوح املوؤثمة باملادة )31( بدللة املادة )3/و( من قانون 

قرار  من  ثابت  هو  ح�سبما  �سده(  )املطعون  املتهم  اإىل  امل�سندة  الأحداث  م�ساءلة 

ر يف ق�ساء هذه املحكمة العليا اأن الطلب الذي تغفله املحكمة  الإحالة اإل اأنه من املقرَّ

اأمامها واأن عالج ذلك الإغفال هو الرجوع اإىل املحكمة  يظلُّ باقيًا على حاله معلقًا 

اإذ  النق�س  فيه بطريق  الطعن  �سهوًا ول يجوز  فيه  الف�سل  فاتها  ما  لت�ستدرك  ذاتها 
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الطعن بطريق النق�س ل ُيقبل اإل يف الطلبات التي ف�سل فيها احلكم املطعون فيه �سراحة 

اأو �سمنًا ومن ثم يكون نعي الطاعن بهذا ال�سبب غري مقبول هو الآخر ويتعنيَّ رده.

املنا�سبة  العقوبة  اختيار  على  يقوم  للعقوبة  الق�سائي  التفريد  وكان  ذلك  كان  ملا 

ع  حلال اجلاين وتطبيقها عليه يف حدود ال�سلطات وال�سالحيات التي يعرتف بها امل�سرِّ

قامت  قد  الأحداث  م�ساءلة  قانون  من   )20( املادة  وكانت  املجال  هذا  يف  للقا�سي 

التدبري  تفريد  على  الأحداث  قا�سي  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من  التي  التدابري  بت�سويغ 

اجلرمية  خلطورة  اخلا�س  لفهمه  تبعًا  منها  اأي  لختيار  ال�سلطات  كامل  له  واأعطت 

القانون ل  ذات  املادة )28( من  التدبري وكانت  ول�سخ�سية احلدث اجلانح ولطبيعة 

اد�سة  حتول دون جواز تطبيق تلك التدابري حتى بالن�سبة للحدث الذي جتاوز ال�سَّ

ع�سرة من عمره ح�سبما �سلف بيانه فلذلك كان ما ق�سى به احلكم املطعون فيه قد 

وافق هذا النظر واأعمل �سحيح القانون وتاأ�سي�سًا على ذلك ُي�سحي نعي الطاعن ب�ساأن 

خمالفة القانون يف هذا ال�ساأن غري وجيه ويتعنيَّ رده.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 23/مايو/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)47 (

الطعن رقم 2017/329م

قواعد قانونية » العمومية والتجريد. مراعاة الأعراف والتقاليد«.--

هة -- موجَّ اأنها  تقت�سي  فالُعمومية  دة  وجمرَّ عامة  قواعد  هي  القانونية  القواعد 

اإن  بل  بذاتها  واقعة  ول  بذواتهم  اأ�سخا�سًا  تخاطب  ل  فهي  املجتمع  لكافة 

اأن  فيعني  التجريد  اأما  ب�سفاتها  وللوقائع  ب�سفاتهم  لالأ�سخا�س  ه  موجَّ اخلطاب 

ت�سدر القاعدة يف �سيغة ل تتعلق ب�سخ�س بعينه اأو واقعة بعينها اأي اأن القاعدة 

م�ستثنى  يكن  مل  ما  تطبيقها  �سروط  فيه  توافرت  من  كل  على  تطبَّق  القانونية 

بقاعدة قانونية اأخرى وهذا ال�ستثناء غري وارد يف قانون الأ�سلحة والذخائر. 

النعي على ذلك مبراعاة اأعراف وعادات بع�س املناطق مردود.

ت�سريح الأ�سلحة والذخائر » طلب الإمهال ل�ستخراجه«. --

     الإمهال ل�ستخراج ت�سريح لالأ�سلحة حمل املخالفة والتجرمي لي�س بواجب    --

على املحكمة واإمنا يرجع ل�سلطتها التقديرية.  

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال املتهَمنينْ )الطاعنني( اإىل املحكمة البتدائية بثمريت )الدائرة 

�سرطة  مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2016/4/23م(  بتاريخ  لأنهما  اجلزائية(: 

املزيونة:

اأ�سلحة  يف  واجترا  ا�ستوردا  مماثل  غري  تكرارًا  رًا  مكرِّ الثاين  املتهم  كون  حال  اأوًل: 

نارية تقليدية من الأ�سلحة املن�سو�س عليها يف القائمة رقم )2( من قانون الأ�سلحة 

والذخائر بدون ترخي�س وذلك باأن قاما ب�سراء )10( بنادق تقليدية من نوع �سكتون 
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يدعى  �سخ�س  من  وكند  �سكتون  نوعي  من  بندقية   )22( ا�ستلما  كما  بيعها  اأجل  من 

بريك يف منطقة وادي عيدم قام هذا الأخري بتهريبها من ............ بق�سد نقلها 

اإىل ولية ثمريت وت�سليمها للمتهَمنينْ مقابل مبلغ مايل, وفق الثابت بالأوراق.

ثانيًا: حازا بدون ترخي�س اأ�سلحة من الأ�سلحة املن�سو�س عليها يف القائمة )2( من 

قانون الأ�سلحة والذخائر, وفق الثابت بالأوراق.

قانون  من  )23/ب(  باملادة  املوؤثمة  باجُلنحة  مبعاقبتهما  العام  الدعاء  وطالب 

الأ�سلحة والذخائر مع تطبيق املادتني )2/115( و )5/116( من قانون اجلزاء يف 

حق املتهم الثاين واجُلنحة املوؤثمة باملادة )2/22( من قانون الأ�سلحة والذخائر مع 

م�سادرة الأ�سلحة امل�سبوطة ا�ستنادًا للمادة )26( من ذات القانون.

الأول  املتهم  باإدانة  اأوًل:  ح�سوريًا:  املحكمة  حكمت  )2016/6/7م(  وبجل�سة 

نارية تقليدية بدون ترخي�س وُجنحة ال�سترياد والجتار  اأ�سلحة  بُجنحة حيازة 

�سهر وغرامة قدرها  بال�سجن ملدة  الأوىل  بها بدون ترخي�س وق�ست مبعاقبته عن 

اأ�سهر  ثالثة  منها  ُينفذ  �سنة  ملدة  بال�سجن  الثانية  وعن  ريال  ثالثمائة  ر.ع(   300(

وغرامة قدرها )500 ر.ع( خم�سمائة ريال على اأن تدغم العقوبات وتنفذ الأ�سد, 

رًا تكرارًا غري مماثل بُجنحة حيازة اأ�سلحة  ثانيًا: اإدانة املتهم الثاين حال كونه مكرِّ

ترخي�س  بدون  بها  الجتار  و  ال�سترياد  وُجنحة  ترخي�س  بدون  تقليدية  نارية 

وق�ست مبعاقبته عن الأوىل بال�سجن ملدة �سنة ُينفذ منها ثالثة اأ�سهر وغرامة قدرها 

)500 ر.ع( خم�سمائة ريال وعن الثانية بال�سجن ملدة ثالث �سنوات ُينفذ منها اأربعة 

اأ�سهر وغرامة قدرها )1,000 ر.ع( األف ريال على اأن تدغم العقوبات وتنفذ الأ�سد, 

ثالثًا: م�سادرة جميع الأ�سلحة امل�سبوطة, رابعًا: ُيفرج عن املتهَمنينْ حال ا�ستئنافهما 

للحكم بكفالة �سخ�سية معتربة ومالية قدرها )1,000 ر.ع( األف ريال لكل منهما.

اأمام حمكمة  مل يُحز هذا احلكم قبوًل لدى املحكوم عليهما )الطاعنني( فا�ستاأنفاه 

ال�ستئناف ب�ساللة )دائرة اجُلنح امل�ستاأنفة( التي ق�ست بجل�سة )2016/12/14م( 

بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنفني 

امل�ساريف.

مل يرت�س الطاعنان )املحكوم عليهما( بهذا الق�ساء فطعنا فيه بالنق�س اأمام املحكمة 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2017/1/22م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول 
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م �سند وكالته عنهما التي تتيح له  اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعنني وقدَّ

ذلك وقد مت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعنان على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه 

رقم  القرار  ق  يطبِّ مل  اإذ  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور  وتاأويله 

الأ�سلحة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  اأحكام  بع�س  بتعديل  اخلا�س   )2016/66(

ادر من املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك ب�ساأن الت�سالح يف الأ�سلحة  والذخائر وال�سَّ

ن فر�س غرامات فقط ومل يذكر امل�سادرة اأو العقوبة احلب�سية اإذ راعى  والذي ت�سمَّ

تباع  اأ�سواق  وجود  وراعى  املجتمع  تقاليد  ح�سب  التقليدية  الأ�سلحة  حيازة  القرار 

فيها الأ�سلحة التقليدية وت�سرتى يف حمافظة ........ وبالتايل فاإن جترمي حيازة 

واأن  الكافة  على  ي�سري  ل  الثقافات  واختالف  العامة  القواعد  حيث  من  الأ�سلحة 

بالتفريد  جرمية  كل  مع  والتقاليد  الأعراف  اختالف  تراعي  اجلزائية  القوانني 

العقابي املنا�سب ح�سب عرف كل منطقة واأن املحكمة مل متهلهما ل�ستخراج الت�سريح 

على  الإدانة  �س  اأ�سَّ فيه  املطعون  احلكم  واأن  املحاكم  يف  العمل  به  جرى  كما  املطلوب 

اعرتافهما اأمام الدعاء العام دون حتديد هذا العرتاف وم�سمونه, كل ذلك يعيب 

احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن نعي الطاعنني غري �سديد ذلك اأن حمل تطبيق القرار رقم )2016/66م( 

ب على املخالف �سداد غرامات  هو يف حالة الت�سالح بني املخالف وجهة الإدارة اإذ يتوجَّ

ة  مالية ح�سب امللحق رقم )2( يف حالة املوافقة على طلبه من جهة الإدارة املخت�سَّ

اإذ اإن الت�سالح لي�س اإجراًء ملزمًا جلهة الإدارة بل هو اأمر جوازي مرتوك لتقديرها 

على  ت  ن�سَّ التي  والذخائر  الأ�سلحة  قانون  من  مكرر(   26( املادة  �سيغة  ذلك  و�سند 

الالئحة  من   )40( املادة  و�سيغة   »... �سه  يفوِّ َمن  اأو  العام  للمفت�س  يجوز   ...« اأنه: 

ت على اأنه: »... يجوز للمدير العام والقائد املخت�س بناًء على طلب املخالف  التي ن�سَّ
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...« وهذا الأمر يتم خارج نطاق الق�ساء بتنازل جهة الإدارة عن ال�سري يف اإجراءات 

ده القانون وفق اإجراءات  عوى الُعمومية مقابل دفع املخالف املبلغ املايل الذي حدَّ الدَّ

م بها الطاعنان  دة هذا من جهة ومن جهة اأخرى فاإن تهمة املتاجرة املقدَّ اإدارية حمدَّ

ح�سب املادة )23/ب( من قانون الأ�سلحة والذخائر ل يجوز الت�سالح فيها و�سند ذلك 

ت على اأنه: »... يجوز للمفت�س العام  هو املادة )26 مكرر( من ذات القانون التي ن�سَّ

عوى يف اجلرائم املعاقب عليها باملواد )19,  �سه عدم ال�سري يف اإجراءات الدَّ اأو َمن يفوِّ

د وفق القواعد  22, 24, 25( امل�سار اإليها يف هذا الف�سل اإذا دفع املخالف غرامة حتدَّ

والفئات التي ي�سدر بها قرار من املفت�س العام على األ تتجاوز قيمة الغرامة يف كل 

ر للغرامة عن اجلرمية املرتكبة كما يجوز له الأمر  حالة ن�سف احلد الأق�سى املقرَّ

مب�سادرة ال�سالح مو�سوع اجلرمية ...« اأما اإذا ُعر�ست دعوى خمالفة قانون الأ�سلحة 

والذخائر اأمام الق�ساء فاإن حمل تطبيق العقوبات على املخالفني هو ما ورد يف الف�سل 

الثالث من هذا القانون ولي�س غرامات الت�سالح الواردة يف القرار رقم )2016/66م( 

امللحق رقم )2(.

اأما عن نعي الطاعنني باأن بع�س القواعد الواردة يف قانون الأ�سلحة والذخائر كان 

ائدة فيها فمردود  ب األ ت�سري على بع�س املناطق مراعاة لالأعراف والتقاليد ال�سَّ يتوجَّ

فالُعمومية  دة  وجمرَّ عامة  قواعد  هي  القانونية  القواعد  اأن  ر  املقرَّ من  باأنه  عليه 

واقعة  ول  بذواتهم  اأ�سخا�سًا  تخاطب  ل  فهي  املجتمع  لكافة  هة  موجَّ اأنها  تقت�سي 

التجريد  اأما  ب�سفاتها  وللوقائع  ب�سفاتهم  لالأ�سخا�س  ه  موجَّ اخلطاب  اإن  بل  بذاتها 

اأن  اأي  اأو واقعة بعينها  اأن ت�سدر القاعدة يف �سيغة ل تتعلق ب�سخ�س بعينه  فيعني 

القاعدة القانونية تطبَّق على كل من توافرت فيه �سروط تطبيقها ما مل يكن م�ستثنى 

بقاعدة قانونية اأخرى وهذا ال�ستثناء غري وارد يف قانون الأ�سلحة والذخائر.

اأما عن نعي الطاعنني ب�ساأن عدم اإمهالهما ل�ستخراج ت�سريح فمردود عليه باأن ذلك 

املحكمة  فاإن  ذلك  ومع  التقديرية  ل�سلطتها  يرجع  واإمنا  املحكمة  على  بواجب  لي�س 

اأكرث من �سهر ملحاولة الت�سوية واأما عن  اأمهلت الطاعنني  وح�سب الثابت مبحا�سرها 

نعيهما ب�ساأن اعرتافهما فاإن احلكم املطعون فيه خل�س اإىل ثبوت التهام امل�سند اإليهما 

عوى بحيازتهما لالأ�سلحة امل�سبوطة  ريح يف جميع مراحل الدَّ اأخذًا باعرتافهما ال�سَّ

يف حوزتهما دون ترخي�س حيث جلباها من ............ عن طريق اأحد الأ�سخا�س 

�سائغة  اأدلة  املرفقة وهي  وال�سور  ال�سبط  املعزز مبحا�سر  الأمر  بها  بغر�س الجتار 

لها اأ�سلها الثابت يف الأوراق ومن �ساأنها اأن توؤدي اإىل ما رتبه احلكم عليها ومن ثم فاإن 
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الطعن برمته ُي�سحي غري �سديد مبا يتعنيَّ رف�سه واإلزام الطاعنني امل�سروفات عماًل 

باملادة )225( من قانون الإجراءات اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعنني امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 30/مايو/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)48 (

الطعن رقم 2016/939 م

خدم املنازل« �سمولهم بالقرار الوزاري رقم) 2011/1(«.--

القرار الوزاري رقم )2011/1( والذي �سدر تطبيقًا لقانون العمل ينطبق على --

خدم املنازل. خمالفة ذلك نق�س احلكم.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال املتهم )املطعون �سده( اإىل املحكمة البتدائية بال�سيب )الدائرة 

اجلزائية(؛ لأنه بتاريخ )2014/12/7م( بدائرة اخت�سا�س دائرة التفتي�س بوزارة 

القوى العاملة:

ب�سفته �ساحب مكتب ........... جللب الأيدي العاملة رف�س اإعادة مبلغ ا�ستقدام 

عاملة منزل امتنعت عن العمل دون �سبب قانوين ل�سالح �ساحب العمل ............. 

عوى.  بعد اأربعة اأ�سهر من تاريخ بدء عملها لديه, وفق الثابت مبلف الدَّ

املادة  العمل بدللة  باملادة )114 مكرر( من قانون  العام مبعاقبته  وطالب الدعاء 

)20( من ذات القانون واملادة )20( من الالئحة التنظيمية ملزاولة ن�ساط ا�ستقدام 

ادرة بالقرار الوزاري رقم )2011/1(.  الأيدي العاملة غري الُعمانية ال�سَّ

وبجل�سة )2015/4/23م( حكمت املحكمة ح�سوريًا برباءة املتهم )املطعون �سده( 

من التهمة امل�سندة اإليه وعدم اخت�سا�سها بنظر املطالبة املدنية.

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  العام  الدعاء  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

)2016/1/20م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  بال�سيب  ال�ستئناف 

بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.



– 244 –

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/2/24م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من رئي�س ادعاء 

عام وقد مت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فردَّ عليها بوا�سطة وكيله القانوين 

مبذكرة التم�س فيها رف�س الطعن واإلزام الطاعن امل�ساريف واأتعاب املحاماة.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

التي  املحكمة  اإىل  عوى  الدَّ واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

ذلك اأن احلكم البتدائي القا�سي بالرباءة مل يقم على اأ�سا�س من القانون اإذ اإن املادة 

املنازل من تطبيق قانون  الفئات كخدم  بع�س  ا�ستثنت  واإن  العمل  )3/2( من قانون 

العمل اإل اأن هذا ال�ستثناء قا�سر على تلك الفئات ول ين�سرف اإىل اأ�سحاب املن�ساآت 

العمل  قانون  من   )4( املادة  اأن  ذلك  واآية  �سده  املطعون  ومنهم  ة  اخلا�سَّ �سات  واملوؤ�سَّ

يتعلق  ما  كل  يف  والأجنبية  الوطنية  اأنواعها  اختالف  على  املن�ساآت  تلك  اأخ�سعت 

ه:  اإذ جاء يف املادة )20( من ذات القانون ما ن�سُّ مبمار�سة ن�ساطها اإىل قانون العمل 

»... ل يجوز لأي �سخ�س مزاولة ن�ساط توريد عمال اأجانب اإل اإذا كان مرخ�سًا له 

د بقرار من الوزير ال�سروط الواجب توافرها ملنح الرتخي�س وحقوقه  بذلك وحتدَّ

وواجبات املرخ�س له ...« وعلى �سوء ذلك اأ�سدر الوزير املخت�س القرار الوزاري رقم 

)2011/1( باإ�سدار الالئحة التنظيمية ملزاولة ن�ساط ا�ستقدام الأيدي العاملة غري 

له  املرخ�س  على  ب  يتوجَّ التي  احلالت  الالئحة  من   )20( املادة  دت  وحدَّ الُعمانية 

ل عليها مقابل ا�ستقدام عاملة اأجنبية خالل فرتة زمنية  فيها اإعادة املبالغ التي حت�سَّ

م خمالفة  دة ومنها ترك العمل ثم جاءت املادة )114( من قانون العمل لتجرِّ حمدَّ

�سده(  )املطعون  املتهم  كان  وملا  الرتخي�س  ب�سروط  املتعلقة  والقرارات   )20( املادة 

هربت  اأن  بعد  العمل  ل�ساحب  املبلغ  اإعادة  عن  بامتناعه  القرارات  تلك  خالف  قد 

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن الهروب يف حكم  عاملته خالل فرتة ال�سمان وكان من املقرَّ
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بركنيها  �سده(  )املطعون  املتهم  حق  يف  اجلرمية  قامت  ثم  ومن  العمل  عن  المتناع 

احلكم  يعيب  ذلك  كل  اإليه,  ن�سب  مبا  اإدانته  ي�ستوجب  الذي  الأمر  واملعنوي  املادي 

املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر مل�سلحة  ُيف�سَّ ال�سك  اأن  التف�سري املرعيَّة قاعدة  اأن من قواعد  ر  اإنه من املقرَّ وحيث 

جرائم  خلق  لتجنب  اجلنائية  القواعد  تف�سري  يف  القيا�س  عملية  وا�ستبعاد  املتهم 

اجلرائم  �سرعية  مبداأ  خرق  جتنب  وبالتايل  القانون  عليها  ين�س  مل  وعقوبات 

تف�سريه  يف  ز  والتحرُّ اجلنائي  الن�س  تف�سري  يف  ع  التو�سُّ عدم  وقاعدة  والعقوبات 

تكون  فعندما  حتتمل  ما  فوق  عباراته  حتميل  وعدم  ذلك  يف  الدقة  جانب  والتزام 

ع  عبارة القانون وا�سحة ل لب�س فيها فاإنها يجب اأن تعد تعبريًا �سادقًا عن اإرادة امل�سرِّ

ذلك  على  الباعث  كان  اأيًا  التاأويل  اأو  التف�سري  طريق  عن  عنها  النحراف  يجوز  ول 

ول اخلروج عن الن�س متى كان وا�سحًا جليَّ املعنى قاطعًا يف الدللة على املراد منه 

بدعوى ال�ستهداء باحلكمة التي اأملته لأن البحث يف حكمة الت�سريع ودواعيه اإمنا 

تكون عند غمو�س الن�س اأو وجود لب�س فيه اإذ تدور الأحكام مع علتها ل مع حكمتها 

ول حمل لالجتهاد اإزاء �سراحة الن�س الواجب تطبيقه.

بتهمة  العام  الدعاء  لدن  من  اأحيل  قد  �سده(  )املطعون  املتهم  وكان  ذلك  كان  ملا 

القانون  املادة )20( من ذات  العمل بدللة  املادة   )114 مكرر( من قانون  خمالفة 

غري  العاملة  الأيدي  ا�ستقدام  ن�ساط  ملزاولة  التنظيمية  الالئحة  من   )20( واملادة 

املادة )1( من قانون  اإن  الوزاري رقم )2011/1( وحيث  ادرة بالقرار  ال�سَّ الُعمانية 

والعبارات  للكلمات  القانون تكون  اأحكام هذا  »... يف تطبيق  اأنه:  العمل تن�سُّ على 

التالية املعنى الوارد قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك: )4( املن�ساأة: 

كل م�سروع يقوم به �سخ�س طبيعي اأو اعتباري ي�ستخدم عاماًل اأو اأكرث لقاء اأجر ...« 

»... ل يجوز لأي �سخ�س مزاولة  اأنه:  القانون على  املادة )20( من ذات  كما تن�سُّ 

ن�ساط توريد عمال اأجانب اإل بعد احل�سول على ترخي�س بذلك من الوزارة وُيحظر 

على �ساحب العمل التعاقد مع اأي �سخ�س على توريد عمال اأجانب اإل اإذا كان مرخ�سًا 

له بذلك وحتدد بقرار من الوزير ال�سروط الواجب توافرها يف العقد الذي ُيربم بني 

نوع  ن  يت�سمَّ واأن  العقد مكتوبًا  اأن يكون  ة  له وب�سفة خا�سَّ العمل واملرخ�س  �ساحب 

العمل وفئات واأجور العمال ح�سب وظيفة اأو مهنة كل منهم واإلزام املرخ�س له اإعادة 

العامل اإىل اجلهة التي ا�ستقدم منها اإذا ثبت اأنه ل تتوافر فيه ال�سروط املن�سو�س 

عليها يف التعاقد ...« كما تن�سُّ املادة     )114 مكرر( من ذات القانون على اأنه: »... 

ادرة بتنظيم  ُيعاقب كل متعهد توريد عمال اأجانب يخالف املادة )20( والقرارات ال�سَّ
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�سهر وبغرامة ل تزيد على )200  بال�سجن مدة ل تزيد على  الرتخي�س و�سروطه 

ر.ع( مائتي ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني ف�ساًل عن اإلغاء الرتخي�س اأو اإيقافه ملدة 

ل تتجاوز �سنة ...« كما تن�سُّ املادة )111( من ذات القانون على اأنه: »... مع عدم 

املن�سو�س  بالعقوبات  ُيعاقب  اآخر  اأي قانون  اأ�سد ين�س عليها  باأية عقوبة  الإخالل 

عليها يف املواد التالية عن املخالفات امل�سار اإليها       فيها ...« كما تن�سُّ املادة )20( من 

ادرة بالقرار  الالئحة التنظيمية ملزاولة ا�ستقدام الأيدي العاملة غري الُعمانية ال�سَّ

بال�ستقدام  لها  املرخ�س  املن�ساأة  تلتزم   ...« اأنه:  على   )2011/1( رقم  الوزاري 

التي ح�سلت  املبالغ  باإعادة  ة كما تلتزم  اإىل بلده على نفقتها اخلا�سَّ العامل  باإعادة 

و�سول  من  يوم   )180( خالل  ثبت  اإذا  العمل  �ساحب  اإىل  ال�ستقدام  مقابل  عليها 

املهنة املحددة يف ترخي�س ال�ستقدام )2(  اأن مهنته تخالف  امل�ستقدم )1(  العامل 

اإذا امتنع عن اأداء العمل دون �سبب قانوين )3( اإذا ثبت اأن لديه اإعاقة ل متكنه من 

اأداء العمل )4( اإذا كان ُم�سابًا باأحد الأمرا�س املعدية اأو مبر�س مزمن ...« وملا كانت 

نة قواعد  الفة الذكر جاءت ب�سيغ وا�سحة ل لب�س فيها مت�سمِّ عبارات الن�سو�س ال�سَّ

ر حقوقًا ل�ساحب العمل  اآمرة تخاطب املرخ�س له با�ستقدام عمال غري ُعمانيني وتقرِّ

دًا بتوريد عمال اأجانب ومن ثم  وهو و�سف ينطبق على املطعون �سده باعتباره متعهِّ

يكون احلكم املطعون فيه ــ ومن قبله احلكم البتدائي ــ قد اأخطاأ يف تطبيق القانون 

ر اأن القرار الوزاري رقم )2011/1( والذي �سدر تطبيقًا لقانون العمل ل  عندما قرَّ

ينطبق على خدم املنازل ا�ستنادًا للمادة )3/2( من قانون العمل لأن املادة )1( منه 

رت اأن اأحكام هذا القانون تنطبق على املن�ساآت التي تدار من ال�سخ�س الطبيعي اأو  قرَّ

العتباري كما هو احلال يف من�ساأة املطعون �سده امل�سماة مكتب خمي�س ال�سيد جللب 

تخاطب  ل  الآمرة  قواعده   )2011/1( رقم  الوزاري  القرار  ولأن  العاملة  الأيدي 

ما  وكان  ذلك  كان  فلما  الأجانب  العمال  توريد  متعهِّدي  تخاطب  واإمنا  املنازل  خدم 

م فلذلك يتعنيَّ نق�س احلكم املطعون فيه مع الإعادة. تقدَّ

فلهذه الأ�سباب

    حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. الدَّ
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 20/يونيو/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)49 (

الطعن رقم 2016/1101 م

عيب ال�سلعة » العطل فيها«. قانون تطبيق املادة )1( من قانون حماية امل�ستهلك.--

ابقة على ال�سراء التي يف املركبة والتي مل ُيف�سح عنها املتهم للمجني --  الأعطال ال�سَّ

عليه عند التعاقد يف الفاتورة اأو العقد ما هي اإل عيوب تنق�س من قيمتها اأو من 

من   )1( املادة  رته  قرَّ ما  وهذا  �سرائها  من  يرجوه  عليه  املجني ُّ كان  الذي  نفعها 

قانون حماية امل�ستهلك. 

الوقائــع 

يف  الطعن  اأوراق  �سائر  ومن  فيه  املطعون  احلكم  من   ُ يبنينْ ما  على  الوقائع  ُل  تتح�سَّ

مب�سقط  البتدائية  املحكمة  اإىل  الأول(  )الطاعن  املتهم  اأحال  العام  الدعاء  اأن 

�سابق على )2016/1/17م( بدائرة اخت�سا�س  بتاريخ  )الدائرة اجلزائية(؛ لأنه 

ة حلماية امل�ستهلك: الهيئة العامَّ

اأن املركبة التي باعها للمجني عليه )املطعون �سده  اإذ مل ُيف�سح عن  اأخلَّ بالتزامه 

الثاين( بها عيوب, وفق الثابت بالتقرير الفني.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )39( بدللة املادة )29( من قانون حماية 

امل�ستهلك.

الأول(  )الطاعن  املتهم  باإدانة  املحكمة ح�سوريًا  وبتاريخ )2016/6/16م( حكمت 

مبا هو م�سند اإليه وق�ست مبعاقبته بغرامة قدرها )500 ر.ع( خم�سمائة ريال ومدنيًا 

الثاين(  �سده  )املطعون  عي  للمدَّ ال�سراء  مبالغ  كافة  ردَّ  الثانية  الطاعنة  باإلزام 

وتعوي�سه مبلغًا قدره )1,000 ر.ع( األف ريال ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات.

مل يُحز هذا احلكم قبوًل لدى الطاعنني فا�ستاأنفاه اأمام حمكمة ال�ستئناف مب�سقط 
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بقبول  ح�سوريًا  )2016/9/28م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة 

امل�ستاأنفني  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  مو�سوعًا  ورف�سه  �سكاًل  ال�ستئناف 

امل�ساريف.

بالطعن  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنا  الق�ساء  بهذا  الطاعنان  يرت�س  مل 

املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/11/7م( باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته 

وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول اأمام املحكمة 

له ذلك وما  التي تتيح  �سند وكالته عنهما  م  الطاعنني وقدَّ العليا ب�سفته وكياًل عن 

ب�سحيفة  �سدهما  املطعون  اإعالن  مت  وقد  قانونًا  رة  املقرَّ الكفالة  مبلغ  �سداد  يفيد 

الطعن فردَّ عليها املطعون �سده الثاين بوا�سطة وكيله القانوين مبذكرة التم�س فيها 

رف�س الطعن بينما اآثر املطعون �سده الأول عدم الرد.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعنان على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه 

بتاأييد  ق�سى  عندما  الأوراق  يف  الثابت  وخمالفة  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  وتاأويله 

احلكم البتدائي م�ستندًا اإىل املادة )29( من قانون حماية امل�ستهلك التي تن�سُّ على 

د اإثبات الأعطال اأو العيوب يف العقد اأو يف فاتورة ال�سراء رغم اأن التف�سري  اإلزام املزوِّ

اإذ  ال�سلعة دون الأعطال  د يلتزم فقط ببيان عيوب  املزوِّ اأن  املادة هو  حيح لهذه  ال�سَّ

اأما  اإ�سالحها فتظل ال�سلعة معيبة دائمًا  اإن العيوب تكون ل�سيقة بال�سلعة ول ميكن 

لال�ستهالك  عادية  ونتيجة  ال�ستعمال  اأثناء  طارئة  ب�سورة  حتدث  فهي  الأعطال 

ومثالها املكابح التي ميكن ا�ستبدالها واأن تقرير اخلبري املنتدب لفح�س املركبة اأثبت 

اأن عدد الأعطال هو )18( فقط ومل ُيثبت وجود عيب يف املركبة مبا تكون معه مادة 

ق املادة )16( من ذات  التهام غري منطبقة على الواقعة واأن احلكم اأخطاأ عندما طبَّ

عي باحلق املدين  القانون واألزم الطاعنة الثانية ردَّ كافة مبالغ ال�سراء وتعوي�س املدَّ

اإذ اإن الن�سَّ ينطبق على ال�سلع اجلديدة ولي�س  مبلغًا قدره )1,000 ر.ع( األف ريال 
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على ال�سلع امل�ستعملة وهو ما ي�سمى بال�سمان والثابت اأنهما باعا مركبة م�ستعملة ل 

ع ا�سرتط اأن تتم الإعادة اأو ال�ستبدال خالل خم�سة ع�سر يومًا من  جديدة واأن امل�سرِّ

عي ا�ستلم املركبة  تاريخ ا�ستالم ال�سلعة واإل �سقط حقه يف ذلك وكان الثابت اأن املدَّ

م ب�سكواه بتاريخ )2016/1/17م( اأي بعد اأكرث من  بتاريخ )2015/7/15م( وتقدَّ

�ستة اأ�سهر باملخالفة للمادة امل�سار اإليها ومن ثم فاإن احلكم املطعون فيه يكون قد �سدر 

عوى واأدلتها, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. م لواقع الدَّ بدون تفهُّ

ورة  عوى وال�سُّ ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن ا�ستخال�س الواقع يف الدَّ وحيث اإنه من املقرَّ

حيحة لها وتقدير ووزن الأدلة فيها هو من �سلطة حمكمة املو�سوع ما دامت اأقامت  ال�سَّ

عوى واأن العربة يف املحاكمات اجلزائية هي باقتناع  ق�ساءها مبا له �سنده يف اأوراق الدَّ

عوى املطروحة عليها ولها كامل احلرية يف اأن ت�ستمدَّ  املحكمة من جميع عنا�سر الدَّ

ماأخذه  الدليل  لهذا  اأن  دام  ما  اإليه  تطمئن  دليل  اأي  من  اجلرمية  بثبوت  اقتناعها 

حيح يف الأوراق.  ال�سَّ

لدن  من  اأحيل  قد  الأول  الطاعن  اأن  عوى  الدَّ مفردات  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا 

الدعاء العام بُجنحة عدم اللتزام بالإف�ساح عن حالة املركبة امل�ستعملة وك�سف ما 

بها من عيوب والتي ا�سرتاها املجنيُّ عليه من الطاعن ب�سفته مدير مبيعات املركبات 

, 39( من قانون  املادتني )29  الثانية( مبوجب  امل�ستعملة يف �سركة .... )الطاعنة 

املحكمة  لدن  من  اإليه  ن�سب  مبا  الأول(  )الطاعن  املتهم  اأدين  وقد  امل�ستهلك  حماية 

البتدائية واأيَّدت املحكمة ال�ستئنافية احلكم البتدائي لأ�سبابه.

عى اأمام املحكمة البتدائية باأنه اأعطى ال�ساكي  ملا كان ذلك وكان الطاعن الأول قد ادَّ

مادة  اأن  حني  يف  املركبة  ت�سليم  بعد  ح�سلت  الأعطال  واأن  �سفاهة  املركبة  تفا�سيل 

د الذي يبيع �سلعة م�ستعملة  التهام )29( من قانون حماية امل�ستهلك توجب على املزوِّ

ن عيبًا اأن ُيف�سح للم�ستهلك عن حالة تلك ال�سلعة واأن ُيثبت ذلك يف العقد  اأو تت�سمَّ

اأنه بعد فح�س  اأو الفاتورة التي ي�سدرها وملا كان الثابت من تقرير اخلبري املنتدب 

فائف الأمامية واخللفية متاآكلة وكذلك اأقرا�س  عوى تبنيَّ اأن ال�سَّ املركبة مو�سوع الدَّ

ك وقد  املكابح غري جيدة وحتتاج اإىل تغيري كما تبنيَّ وجود �سوت غري عادي يف املحرِّ

اأظهر جهاز الفح�س ما ل يقل عن )18( عطاًل واأغلب تلك الأعطال كانت موجودة يف 

عوى واأدلتها اأن الطاعن  املركبة قبل عملية البيع وملا كان الثابت من ظروف هذه الدَّ

الفة الذكر رغم  الأول مل ُيف�سح عن حالة املركبة وعيوبها ح�سبما تتطلبه املادة ال�سَّ

نها  اأن ال�سركة التي يعمل فيها )الطاعنة الثانية( لديها من الإمكانيات الفنية ما مُيكِّ
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من ك�سف ما بها من عيوب مبا يجعل اأركان هذه التهمة قائمة يف حق الطاعن الأول. 

اأما عن نعي الطاعن الأول باأن الأعطال تختلف عن العيوب فمردود عليه باأن الأعطال 

ابقة على ال�سراء التي يف املركبة والتي مل ُيف�سح عنها املتهم للمجني عليه عند  ال�سَّ

التعاقد يف الفاتورة اأو العقد ما هي اإل عيوب تنق�س من قيمتها اأو من نفعها الذي كان 

رته املادة )1( من قانون حماية امل�ستهلك  املجني ُّعليه يرجوه من �سرائها وهذا ما قرَّ

فت العيب باأنه: »... كل نق�س يف قيمة اأي �سلعة اأو خدمة اأو نفعها بح�سب  عندما عرَّ

الغاية املق�سودة منها يوؤدي اإىل حرمان امل�ستهلك كليًا اأو جزئيًا من ال�ستفادة الكاملة 

بها اأو يجعلها غري �ساحلة لال�ستعمال فيما اأعدت من اأجله ول يكون للم�ستهلك دخل 

فيها ...«. 

ملا كان ذلك وكان ما اأورده احلكم املطعون فيه �سائغًا وله اأ�سله الثابت يف الأوراق وكافيًا 

عي للمركبة واأن  حلمل ق�سائه عندما اأثبت اأن العيوب كانت �سابقة على ا�ستالم املدَّ

ما يثريه  فاإن  الفاتورة وعليه  اأو  العقد  العيوب يف  ُيف�سح عن تلك  الأول مل  الطاعن 

تقدير  يف  مو�سوعي  جدل  د  جمرَّ يكون  اأن  يعدو  ل  فيه  املطعون  احلكم  يف  الطاعن 

الدليل ويف �سلطة حمكمة املو�سوع يف ا�ستخال�س الواقع وا�ستنباط معتقدها وهو مما 

ل جتوز اإثارته اأمام املحكمة العليا الأمر الذي يتعنيَّ معه رف�س الطعن مو�سوعًا فيما 

عوى الُعمومية. يتعلق بالدَّ

�ست ق�ساءها يف هذا ال�سق  عوى املدنية فاإن املحكمة البتدائية اأ�سَّ اأما فيما يتعلق بالدَّ

ا�ستنادًا للمادة )58( من قانون اجلزاء واملواد )14/هـ( و )16( و )23( من قانون 

من  املادة )16(  اأن  ينعى يف �سحيفة طعنه  الأول  الطاعن  كان  وملا  امل�ستهلك  حماية 

ل  الن�س  هذا  اأن  اأولهما  وجهني  من  الواقعة  على  تنطبق  ل  امل�ستهلك  حماية  قانون 

ع ا�سرتط يف هذه املادة اأن تتم ال�سكوى  ينطبق اإل على ال�سلع اجلديدة والثاين اأن امل�سرِّ

من العيب خالل خم�سة ع�سر يومًا وهو ما مل يح�سل من ال�ساكي حيث ا�سرتى املركبة 

من  اأكرث  م�سي  بعد  اأي  )2016/1/17م(  بتاريخ  وا�ستكى  )2015/7/15م(  بتاريخ 

رقم  الالئحة  املادة )7/اأ( من  كانت  وملا  ال�ستبدال  له  وبالتايل ل يحق  اأ�سهر  �ستة 

املبيَّنة يف اجلدول رقم )1( امللحق  ال�سلع  اأنه: »... تعترب  )2007/49( تن�سُّ على 

القانون  من   )11( املادة  يف  عليه  املن�سو�س  بال�سمان  م�سمولة  �سلعًا  الالئحة  بهذه 

...« والتي حلَّت حملها املادة )16( من القانون اجلديد وملا كانت حمكمة املو�سوع مل 

عي من العيب متت خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ  اإذا كانت �سكوى املدَّ تبحث ما 

اأن يثبت لديها  ال�ستالم وذلك لإعمال املادة )16( من قانون حماية امل�ستهلك فاإما 
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د يف املادة واإل تخ�سع ال�سلعة )املركبة  اأن ال�سكوى من العيب متت خالل الأجل املحدَّ

د بخلو  ادر من املزوِّ امل�ستعملة( التي ا�سرتاها املجنيُّ عليه لقواعد ال�سمان الكتابي ال�سَّ

ده با�ستبدالها اأو ردها ورد قيمتها اأو اإ�سالح  ال�سلعة مو�سوع ال�سمان من العيوب وتعهُّ

اأي خلل اأو عطل يطراأ عليها خالل فرتة ال�سمان مع مراعاة اأن ال�سرتجاع قد حتكم 

به املحكمة اإذا كان هو ال�سبيل الوحيد ملعاجلة العيب.

نات احلكم البتدائي وحكم ال�ستئناف ومن مفردات  ملا كان ذلك وكان الثابت من مدوَّ

بنود  على  تطلع  ومل  العيب  من  عي  املدَّ �سكوى  تاريخ  يف  تبحث  مل  املحكمة  اأن  امللف 

عوى املدنية  �س حمتواها وجاء ت�سبيبها يف الدَّ ال�سمان املوقعة بني الطرفني لتتفحَّ

عي �سررًا وحيث ثبتت م�سوؤولية املتهم  بقولها: »... وحيث اإن هذا الفعل �سبَّب للمدَّ

اإىل  ا�ستنادًا  املتهم  تلزم  فاملحكمة  حقها  يف  امل�سكو  ال�سركة  ممثل  هو  والذي  عنه 

املادتني )16 , 23( واملادة )14/هـ( من قانون حماية امل�ستهلك باإلزام �سركة .... ردَّ 

األف ريال ...« فهذا  عي مبلغًا قدره )1,000 ر.ع(  كافة مبالغ ال�سراء وتعوي�س املدَّ

الت�سبيب عام ل تعرف معه الأ�س�س التي بنت عليها املحكمة الإلزام املدين الأمر الذي 

ُيعجز املحكمة العليا عن اإعمال رقابتها مبا يتعنيَّ معه نق�س احلكم يف �سقه املدين ورد 

ن�سف مبلغ الكفالة.

فلهذه الأ�سباب

الُعمومي  ال�سق  يف  برف�سه  اأوًل:  املو�سوع:  ويف  �سكاًل  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت 

املدين  ال�سق  يف  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  ثانيًا:  امل�سروفات,  الأول  الطاعن  واإلزام 

مغايرة,  بهيئة  جديد  من  فيها  لتف�سل  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  عوى  الدَّ واإعادة 

ثالثًا: م�سادرة ن�سف مبلغ الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 17/�أكتوبر/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الرحـــبـي,  �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, الـــعــــربـــــي الــحـــــرو�ســـــــــي,  جمــــــيـد 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)50 (

الطعن رقم 2016/1099م 

قانون حماية امل�ستهلك » م�سوؤولية متعاقد املزود اجلزائية واملدنية«.--

 يفرت�س قانون حماية امل�ستهلك لقيام نية الت�سليل لدى املتعاقد مرتكب التدلي�س --

من جهة املزود حتى يكون م�سوؤوًل من الناحية اجلزائية واملدنية اأن يكون مهنيا 

متخ�س�سا يعلم كافة املعلومات التي تهم امل�ستهلك ومع ذلك كتمها اأو زيفها.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

البتدائية  املحكمة  اإىل  واآخر  الأول(  )الطاعن  الأول  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

بدائرة  )2015/8/12م(  على  �سابق  بتاريخ  لأنهما  اجلزائية(؛  )الدائرة  مب�سقط 

اخت�سا�س الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك:

اأوًل: بالن�سبة للمتهم الأول )الطاعن الأول(: 

مل يلتزم بتقدمي اخلدمة للم�ستهلك .... على الوجه ال�سليم ومبا يتفق مع طبيعتها 

وذلك باأن قام برتكيب كامريا وح�سا�سات غري اأ�سلية ملركبته وبطريقة غري �سحيحة, 

وفق الثابت بالأوراق.

ثانيًا: بالن�سبة للمتهم الثاين:

مل يلتزم بتقدمي اخلدمة للم�ستهلك ....على الوجه ال�سليم ومبا يتفق مع طبيعتها 

وذلك باأن قام بت�سليح عطل ت�سرب الزيت مبركبته دون تنظيف الأجزاء املت�سررة, 

وفق الثابت بالأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبة املتهمني باجلنحة املوؤثمة بن�س املادة )39( من قانون 



– 253 –

حماية امل�ستهلك بدللة املادة )23( من ذات القانون ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

.)2014/66(

الأول  املتهم  باإدانة   )1( ح�سوريًا:  املحكمة  حكمت  )2016/5/12م(  وبجل�سة 

ريال  خم�سمائة  ر.ع(   500( قدره  مبلغًا  بتغرميه  وق�ست  اإليه  املن�سوبة  بالتهمة 

واإعالن براءة املتهم الثاين من التهمة املن�سوبة اإليه )2( مدنيًا باإلزام املوؤ�س�سة ....

ا�ستبدال الكامريا وال�سا�سة واحل�سا�سات بقطع اأ�سلية ح�سب تقرير اخلبري وتعوي�س 

املدعي مبلغًا قدره )200 ر.ع( مائتا ريال ورف�س ما زاد من طلبات. 

مل يحز هذا احلكم قبوًل لدى الطاعنني فا�ستاأنفاه اأمام حمكمة ال�ستئناف مب�سقط 

ال�ستئناف  بقبول  )2016/9/21م(  بجل�سة  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف ب�سقيه اجلزائي واملدين واألزمت 

امل�ستاأنفني امل�ساريف.

بالطعن  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنا  الق�ساء  بهذا  الطاعنان  يرت�س  مل 

التي  املحكمة  �سر  باأمانة  )2016/10/30م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل 

اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول اأمام 

له  تتيح  التي  عنهما  وكالته  �سند  وقدم  الطاعنني  عن  وكياًل  ب�سفته  العليا  املحكمة 

ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقررة قانونًا ومت اإعالن املطعون �سدهما ب�سحيفة 

الطعن فاآثر الأول عدم الرد بينما ردَّ الثاين بوا�سطة وكيله القانوين مبذكرة التم�س 

فيها رف�س الطعن. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة 

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنان  ينعى  وحيث 

ال�ستدلل وذلك اأن احلكم الطعني اعترب املتهم مزودًا يف حني اأنه ل يعدو اأن يكون 

اإليه يف  امل�سار  ال�سمان  اأن حقوق املدعي م�سمونة مبوجب  لل�سركة كما  موظفًا تابعًا 
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عقد البيع وهو ما اأقرت به ال�سركة مع ا�ستعدادها لالإ�سالح وفقًا لل�سمان الذي ي�سمل 

الطاعن  حق  يف  منتفيان  واملعنوي  املادي  الركنني  اأن  كما  الدعوى  مو�سوع  املركبة 

ل�سببني اأولهما: اأن املادة )16( من قانون حماية امل�ستهلك ا�سرتطت األ يكون العيب 

ناجتًا عن �سوء ا�ستعمال ال�سلعة وقد اأثبت الطاعن ملحكمة املو�سوع اأن ما ظهر من عيب 

اإمنا هو ناجت عن �سوء ال�ستعمال اإل اأن احلكم التفت عن ذلك الدفع كما اأن املركبة قد 

جتاوزت فرتة ال�سمان املمنوح وبالتايل فال م�سوؤولية قانونية بعد ال�سمان, وثانيهما: 

خمالفة �سرط املادة )17( من قانون حماية امل�ستهلك وذلك لعدم ثبوت ال�سراء من 

الطاعن وخلو عقد البيع من ا�سمه حيث ل يعدو اأن يكون موظف �سيانة ولي�س بائعًا 

اأو مزودًا كما اأن التاأخري املتعمد اأو غري امل�سبب منتف لقيام ال�سركة بالإ�سالح ف�ساًل 

املفرو�سة  العقوبة  وبني  الطاعن  به  املقدم  اجلرم  بني  مواءمة  اأية  وجود  عدم  عن 

عليه, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

املقرر  فمن  �سديد  جممله  يف  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنان  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

حكم  كل  يف  اأوجبت  اأنها  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )220( املادة  ن�س  ح�سب 

بالإدانة اأن ي�ستمل على بيان الواقعة امل�ستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق معه الأركان 

ا�ستخل�ست منها املحكمة ثبوت وقوعها من  التي  التي وقعت فيها والأدلة  والظروف 

من  العليا  للمحكمة  متكينًا  ماأخذها  و�سالمة  بها  ا�ستدللها  وجه  يت�سح  حتى  املتهم 

مراقبة �سحة تطبيق القانون كما �سار اإثباتها واأن يثبت ذلك يف �سراحة وو�سوح. 

ملا كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم حمكمة اأول درجة املوؤيد ا�ستئنافًا لأ�سبابه 

على  للمدعي  اخلدمة  بتقدمي  يلتزم  مل  باأنه  الأول  الطاعن  قدم  العام  الدعاء  اأن 

الوجه ال�سليم ومبا يتفق مع طبيعة ال�سلعة باأن قام برتكيب كامريا وح�سا�سات غري 

التهام قرر  املتهم على هذا  من  وردًا  املدعي وبطريقة غري �سحيحة  ملركبة  اأ�سلية 

اأن ال�ساكي ا�سرتى املركبة مو�سوع الدعوى �سنة )2013م( بدون موا�سفات الكامريا 

مت  املقابل  ويف  قيمتها  يدفع  اأن  على  تركيبها  على  معه  التفاق  ومت  واحل�سا�سات 

التعاقد مع �سركة اأخرى على تركيب ذلك وقد ا�ستعمل ال�ساكي املركبة )16( �سهرًا 

دون �سكوى واأن م�سوؤول الفرع انتقل كما قرر اخلبري الفاح�س اأن القطع غري اأ�سلية واأن 

هناك �سوءًا يف الرتكيب وقد جاء ت�سبيب حمكمة اأول درجة فيما انتهت اإليه:  »... 

باأن املتهم عليه التزام بتقدمي اخلدمة على الوجه ال�سليم والبنّي يف هذه الدعوى اأن 

الركن املادي يتوافر يف اجلنحة من خالل الإخالل يف اأداء اخلدمة مبا ل يدع جماًل 

لل�سك يف ثبوت قيام اجلرم قبل املتهم الأمر الذي يتعنّي معه اإدانته ومعاقبته طبقًا 

للقيد والو�سف الواردين بقرار الإحالة ...«.
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وملا كان ذلك وكان احلكم بهذا الت�سبيب مل ي�ستظهر ما اإذا كان املتهم هو الذي تعامل 

مع ال�ساكي واأنه يعلم باأن القطع غري اأ�سلية حيث يفرت�س قانون حماية امل�ستهلك اأن 

املتعاقد مرتكب التدلي�س مهني متخ�س�س يعلم كافة املعلومات التي تهم امل�ستهلك ومع 

ذلك كتمها اأو زيفها وذلك لقيام نية الت�سليل لديه وحتى يكون م�سوؤوًل من الناحية 

اجلزائية واملدنية.

وملا كان احلكم مل يك�سف عن متحي�سه لعنا�سر وظروف الواقعة ومل يخل�س باأ�سباب 

�سائغة اإىل اأن املتهم يعد مزودًا باملعنى املحدد بقانون حماية امل�ستهلك كما مل يثبت 

الكامريا  تركيب  على  ال�ساكي  مع  اتفق  من  هو  املتهم  اأن  وو�سوح  �سراحة  يف  احلكم 

اأو  اأو و�سيطًا  اأو ب�سفته وكياًل  اأنه تدخل يف ذلك ب�سفته ال�سخ�سية  اأو  واحل�سا�سات 

مل  كما  الثانية(  )الطاعنة   .... املوؤ�س�سة  عن  بالتوقيع  مفو�سًا  كان  اأنه  اأو  �سم�سارًا 

واحل�سا�سات  الكامريا  برتكيب  تتعلق  والتي  عليها  املتفق  ال�سروط  احلكم  ي�ستظهر 

خا�سة اأن ال�ساكي ا�سرتى املركبة بدون هذه املوا�سفات حيث طلب تركيبها لحقًا.

وملا كان احلكم املطعون فيه قد اأغفل بيان ما ذكر فاإنه يكون قا�سرًا ول ي�سلح لالإقناع 

�سندها  الإدانة  تفقد  بحيث  اجلرمية  اأركان  اأحد  انتفاء  احتمال  ثمة  اإذ  بالإدانة 

املنطقي والقانوين الأمر الذي ي�ستوجب نق�س احلكم والإعادة مع رد مبلغ الكفالة 

للطاعنني عماًل بن�س املادة )255( من قانون الإجراءات اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب      

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع رد مبلغ 

الكفالة للطاعنني.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 17/�أكتوبر/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, الـــعــــربـــــــي الــــحـــرو�ســـــــي,  جمــــــيـد 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 51(

الطعن رقم 2017/41م

الدعوى. -- يف  الأعلى  اخلبري  املحكمة   « قاعدة  بها«.  املحكمة  التزام   « خربة 

مفهومها«.

لعنا�سر -- التدليلية  القوة  تقدير  يف  لطة  ال�سُّ كامل  املو�سوع  ملحكمة  اأن  الأ�سل 

عوى املعرو�سة على ب�ساط البحث وهي اخلبري الأعلى يف كل ما ت�ستطيع اأن  الدَّ

�ست املحكمة لراأي اخلبري الفني يف  تف�سل فيه بنف�سها. موؤدى ذلك اأنه متى تعرَّ

ُ عليها اأن ت�ستند يف تفنيده اإىل اأ�سباب فنية حتمله  م�ساألة فنية بحتة فاإنه يتعنيَّ

ل اأن حتلَّ حمل اخلبري فيها. تف�سيل ذلك.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

اإىل حمكمة ال�ستئناف ب�سور )حمكمة  اأحال املتهم )املطعون �سده(  العام  الدعاء 

اجلنايات(؛ لأنه بتاريخ )2015/11/28م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة جعالن 

بني بو علي: 

�سرق لياًل بوا�سطة الك�سر واخللع املنقولت املبيَّنة و�سفًا وقيمة يف الأوراق من حمل 

خلع  بوا�سطة  ماألوفة  غري  بطريقة  املحلَّ  دخل  باأن  ....وذلك  �سركة  عليها  املجني 

ن من ال�ستيالء على  اأداة حادة )ق�سيب حديدي( ومتكَّ الباب اخلارجي با�ستخدام 

امل�سروقات, وفق الثابت بالأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته بجناية ال�سرقة املو�سوفة غري امل�ستجمعة الأحوال 

املوؤثمة باملادة )283( من قانون اجلزاء مع م�سادرة الأدوات امل�ستخدمة يف اجلرمية 

متهيدًا لإتالفها اإعماًل للمادة )52( من ذات القانون.
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وبتاريخ )2016/11/7م( حكمت املحكمة بوقف اإجراءات املحاكمة واأن ُي�سلَّم املتهم 

)املطعون �سده( لوالده للمحافظة عليه والعناية به. 

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/12/7م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من رئي�س ادعاء 

القانوين  وكيله  بوا�سطة  عليها  فردَّ  الطعن  ب�سحيفة  �سده  املطعون  اإعالن  ومت  عام 

مبذكرة التم�س فيها رف�س الطعن.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

التي  املحكمة  اإىل  عوى  الدَّ واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. 

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن  ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

القانون  خُمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  العام(  )الدعاء  الطاعن  ينعى  وحيث 

واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله اإذ ق�سى بوقف اإجراءات املحاكمة يف حق املتهم )املطعون 

�سده( ا�ستنادًا للمادة )13( من قانون الإجراءات اجلزائية رغم اأن وقف اإجراءات 

املحاكمة ح�سب هذه املادة يكون بناًء على تقرير طبي ُيثبت اأن املتهم غري قادر على 

الطبي  التقرير  ر�سده بينما  اإىل  نف�سه ب�سبب عاهة يف عقله حتى يعود  الدفاع عن 

جاء فيه باأن املتهم واإن كان ُيعاين من تخلف عقلي ب�سيط اإل اأنه قادر على التمييز 

بني ال�سواب واخلطاأ وهو يعدُّ م�سوؤوًل عن اأفعاله فيما يتعلق بهذه الق�سية واأن هناك 

احتماًل لتكرار هذه ال�سلوكيات كما اأن املتهم ارتكب عدة جنايات مماثلة يف الوقت 

والتاريخ ذاته واأن اأ�سلوبه اجُلرمي يف ارتكاب تلك الق�سايا يدلل على وعيه واإدراكه 

اإىل  ال�سرطة  واأر�سد رجال  التي يرتكبها وقد جاءت اعرتافاته تف�سيلية  بالأفعال 

ف يف جزء  اأماكن ال�سرقات وكيفيات ارتكابها والأدوات التي ا�ستخدمها كما اأنه ت�سرَّ

اأن احلكم املطعون فيه جاء مبهمًا  من امل�سروقات بالبيع و�سرف املبالغ النقدية كما 

ُيخالف  ما  وهو  املحاكمة  اإجراءات  فيها  توقف  التي  الزمنية  الفرتة  د  ُيحدِّ اأن  دون 

املادة )13( امل�سار اإليها, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.
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ر يف ق�ساء املحكمة  وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه �سديد ملا هو مقرَّ

من  القا�سي  ومتكني  الأدلة  لتو�سيح  وفنية  عملية  و�سيلة  هي  اخلربة  اأن  من  العليا 

نعة والخت�سا�س ممن يختارهم الق�ساء لذلك واأن  تقديرها يقوم بها اأهل الفن وال�سَّ

عوى  لطة يف تقدير القوة التدليلية لعنا�سر الدَّ الأ�سل اأن ملحكمة املو�سوع كامل ال�سُّ

فيه  تف�سل  اأن  ت�ستطيع  ما  كل  يف  الأعلى  اخلبري  وهي  البحث  ب�ساط  على  املعرو�سة 

�ست املحكمة لراأي اخلبري الفني يف م�ساألة  ر كذلك اأنه متى تعرَّ بنف�سها اإل اأنه من املقرَّ

اأ�سباب فنية حتمله وهي ل  اإىل  اأن ت�ستند يف تفنيده  ُ عليها  فنية بحتة فاإنه يتعنيَّ

ت�ستطيع يف ذلك اأن حتلَّ حمل اخلبري فيها.

الطبي  التقرير  راحه  اطِّ �سبَّب  اأنه  فيه  املطعون  احلكم  من   ُ البنيِّ وكان  ذلك  كان  ملا 

بقوله:      »... وحيث اإن التقرير الطبي املرفق عن حالة املتهم جاء فيه باأنه ُيعاين 

من تخلف عقلي ب�سيط اإل اأنه قادر على التمييز بني ال�سواب واخلطاأ وهو يعدُّ م�سوؤوًل 

عن اأفعاله فيما يتعلق بهذه الق�سية واأن هناك احتماًل لتكرار هذه ال�سلوكيات ...« 

خالل  ومن  املحكمة  اأمام  املتهم  مثول  خالل  ومن  اإنه  وحيث   ...« املحكمة:  وت�سيف 

للم�ساءلة  باأنه لي�س له الإدراك املطلوب  ردوده وتفاعله مع الإجراءات يبدو جليًا 

اجلزائية واأنه ل ي�ستطيع الدفاع عن نف�سه وحيث اإن امل�سوؤولية اجلزائية تتطلَّب اأن 

يكون املتهم يف حالة اإدراك كاملة وحيث اإن التقرير الطبي جاء فيه باأن املتهم ُيعاين 

من تخلف عقلي ب�سيط فاإن مثوله اأمام املحكمة ومن خالل نظرتها له ترى اأنه لي�س 

له الإدراك الذي بناًء عليه تقوم امل�سوؤولية القانونية ...«.

يكفي  ل  الطبي  اخلبري  تقرير  راحه  لطِّ تربيرًا  احلكم  اأورده  ما  وكان  ذلك  كان  ملا 

للمحكمة  ي�سوغ  اأنه ل  اأ�سانيد فنية ذلك  التقرير وما حواه من  بذاته لإهدار ذلك 

ُ عليها اإذا  اأن ت�ستند يف دح�س ما قاله اخلبري الفني اإىل معلومات �سخ�سية بل يتعنيَّ

ره اخلبري يف هذا ال�ساأن اأن ت�ستجلي الأمر �سواًء عن طريق  ما �ساورها ال�سك فيما قرَّ

البحتة  الفنية  امل�سائل  من  لكونه  اخلربة  اأهل  من  بغريه  ال�ستعانة  اأو  فنيًا  املخت�س 

التي ل ي�سح للمحكمة اأن حتلَّ حمل اخلبري فيها.  

راح  لطِّ فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  اإليه  ا�ستندت  ما  اأن  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا 

نتها هيئتها تبعًا ملا تراءى  د ا�ستنتاجات كوَّ تقرير اخلبري الطبي ل يعدو كونه جمرَّ

لها من ردود املتهم يف جل�سة املحاكمة فلذلك كان حكمها م�سوبًا بالق�سور يف الت�سبيب 

والف�ساد يف ال�ستدلل مبا يعيبه وي�ستوجب نق�سه مع الإعادة.
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فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. الدَّ
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 17/�أكتوبر/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 52(

الطعن رقم 2017/143م

قا�سي الأحداث » غاية اأحكامه«.--

غاية احلكم الذي ي�سدره قا�سي الأحداث اإمنا هو اإعادة تاأهيل احلدث اجلانح --

عن طريق اختيار التدبري املنا�سب له ذلك اأن اإجرام الأحداث يرجع يف الغالب 

اإجرامية متاأ�سلة يف  اإىل نزعات  اإىل بيئة منحرفة وظروف عار�سة ول يرجع 

ال�سيا�سة اجلنائية احلديثة  اأهم مرتكزات  نفو�سهم وتاأ�سي�سًا على ذلك كان من 

اإ�سالح واإعادة اإدماج الأحداث باإبعادهم ما اأمكن عن العقوبة مبفهومها التقليدي 

وعدم موؤاخذتهم بالعقوبات الزجرية الرادعة والأخذ مبا يوؤدي اإىل تهذيبهم 

واإ�سالحهم  وهو التوجه الذي ارتاآه امل�سرع الُعماين ملا قام بتنويع تدابري احلماية 

والتهذيب التي من �ساأنها اأن ت�ساعد قا�سي الأحداث يف تفريد التدبري واختيار 

اجلانح  احلدث  ول�سخ�سية  اجلرمية  خلطورة  اخلا�س  لفهمه  تبعًا  منها  الأن�سب 

ولطبيعة التدبري.

مراقب اجتماعي« تقريره«.--

التقارير التي يعدها الباحث الجتماعي عن الأحداث ولئن كانت ت�سكل �سمانة --

قوية مل�سلحة احلدث خالل املحاكمة باعتبارها تنري الطريق لق�ساء الأحداث 

اأنها  اإل  للحدث  والنف�سية  وال�سحية  واملادية  الجتماعية  احلالة  على  للتعرف 

اأي  للقا�سي ي�ستاأن�س بها فقط وغري ملزمة له  ا�ست�سارية بالن�سبة  تبقى تقارير 

يبقى هو �ساحب احلق املطلق يف اختيار التدبري املالئم ل�سخ�سية احلدث اجلانح 

الذي يراه اأ�سلح له يف تاأهيله وتقوميه. 

الوقائــع 

ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعن يف اأن  ُل الوقائع على ما يبنينْ      تتح�سَّ
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اإىل حمكمة ال�ستئناف ب�سور )حمكمة  اأحال املتهم )املطعون �سده(  العام  الدعاء 

جعالن  �سرطة  مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2016/4/25م(  بتاريخ  لأنه  اجلنايات(؛ 

بني بو علي:

 .... عليه  املجني  منزل  من  بالأوراق  وقيمًة  و�سفًا  املبينة  املبالغ  �سرقة  على  اأقدم 

ثم  اخلارجي  ال�سور  ت�سلق  عرب  ماألوفة  غري  بطريقة  الدخول  اإىل  عمد  باأن  وذلك 

الذي  الأمر  امل�سروقات,  على  ال�ستيالء  من  والتمكن  الداخلي  الباب  عرب  الدخول 

ك�سفت عنه التحقيقات. 

امل�ستجمعة  غري  املو�سوفة  ال�سرقة  بجناية  املتهم  مبعاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

الأحوال املوؤثمة باملادة )283( من قانون اجلزاء مع مراعاة تطبيق املادة )27( من 

قانون م�ساءلة الأحداث حال كونه حدثًا.

باملادة   ..../ املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2016/12/19م(  وبجل�سة 

)283( من قانون اجلزاء ولكونه حدثًا ينطبق عليه قانون م�ساءلة الأحداث ُي�سلَّم 

لوالده مع التعهد بح�سن رعايته. 

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2017/1/9م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من رئي�س ادعاء 

عام ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد عليها. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه. 

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وتف�سريه  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

وتاأويله ملا اأدان املطعون �سده باجلناية املن�سوبة اإليه طبق املادة )283( من قانون 

احلكم  حمكمة  اأن  اإل  الأقل  على  �سجن  �سنوات  ع�سر  عقوبتها  ت�سل  والتي  اجلزاء 
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طبقت  اأنها  اأي  لرعايته  لوالده  �سده(  )املطعون  املتهم  بت�سليم  ق�ست  فيه  املطعون 

ما  وهو  الأحداث  م�ساءلة  قانون  من  )15/اأ(  باملادة  عليها  املن�سو�س  التدابري  اأحد 

وقيمة  حجم  اإىل  اإ�سافة  املجتمع  على  وخطورتها  اجلرمية  ج�سامة  مع  يتنا�سب  ل 

نف�س  نظرتها  �سرقة  ق�سايا  ثالث  به  تعلقت  املتهم  اأن  عن  ف�ساًل  هذا  امل�سروقات 

املحكمة وتاأ�سي�سًا على ذلك كان باإمكان هذه الأخرية تطبيق اأحد التدابري املن�سو�س 

عليها يف املادة )20( من القانون امل�سار اإليه بناًء على ن�س املادة )27( من ذات القانون 

التي فو�ست للمحكمة احلكم على احلدث الذي مل يبلغ �سن ال�ساد�سة ع�سرة التدابري 

املن�سو�س عليها يف املادتني )15 , 20( من القانون نف�سه كما مل تاأخذ املحكمة براأي 

وتقرير املراقب الجتماعي وتو�سياته التي اأوردها يف تقريره وهي اإيداع احلدث دار 

مالحظة الأحداث, كل ذلك يعيب احلكم مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه غري �سديد ملا هو مقرر يف ق�ساء 

املحكمة العليا من اأن غاية احلكم الذي ي�سدره قا�سي الأحداث اإمنا هو اإعادة تاأهيل 

احلدث اجلانح عن طريق اختيار التدبري املنا�سب له ذلك اأن اإجرام الأحداث يرجع يف 

الغالب اإىل بيئة منحرفة وظروف عار�سة ول يرجع اإىل نزعات اإجرامية متاأ�سلة يف 

نفو�سهم وتاأ�سي�سًا على ذلك كان من اأهم مرتكزات ال�سيا�سة اجلنائية احلديثة اإ�سالح 

وعدم  التقليدي  مبفهومها  العقوبة  عن  اأمكن  ما  باإبعادهم  الأحداث  اإدماج  واإعادة 

موؤاخذتهم بالعقوبات الزجرية الرادعة والأخذ مبا يوؤدي اإىل تهذيبهم واإ�سالحهم  

وهو التوجه الذي ارتاآه امل�سرع الُعماين ملا قام بتنويع تدابري احلماية والتهذيب التي 

الأن�سب منها تبعًا  التدبري واختيار  اأن ت�ساعد قا�سي الأحداث يف تفريد  �ساأنها  من 

لفهمه اخلا�س خلطورة اجلرمية ول�سخ�سية احلدث اجلانح ولطبيعة التدبري.

ملا كان ذلك وكان احلدث )املطعون �سده( من مواليد )2002/5/14م( اأي اأنه مل يبلغ 

فاإن م�سوؤوليته اجلزائية  ارتكاب اجلرمية وبالتايل  ال�ساد�سة ع�سرة من عمره عند 

التي ثبتت للمحكمة وح�سب املادة )27( من قانون م�ساءلة الأحداث تقت�سي اتخاذ 

فر�س  على  تقت�سر  واإمنا  عقوبات  اإنزال  مرحلة  تبلغ  ل  حمددة  قانونية  اإجراءات 

تدبري اأو اأكرث من تدابري الرعاية املن�سو�س عليها يف املادة )15( اأو تدابري الإ�سالح 

امل�سرع احلرية  اأطلق  القانون وبالتايل فقد  املادة )20( من ذات  املن�سو�س عليها يف 

للقا�سي يف اختيار التدبري املالئم ل�سخ�سية احلدث وقد اختارت املحكمة املطعون يف 

حكمها اأن تطبق على احلدث )املطعون �سده( تدبريًا من تدابري الرعاية املن�سو�س 

عليها يف املادة )15( من قانون م�ساءلة الأحداث وهو ت�سليمه اإىل والده مع التعهد 

بح�سن رعايته. 



– 263 –

ملا كان ذلك وكان املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأنه ل يوجد من الناحية القانونية ما 

ميكن اأن يعيب حكم املحكمة اإذا ق�ست بتطبيق اأحد التدابري حتى يف اأ�سد اجلرائم 

بغ�س النظر عن خطورتها اأو طبيعتها �سواء كانت خمالفة اأو جنحة اأو جناية ذلك 

اأن املهم هو مالءمة التدبري الرتبوي ل�سخ�سية احلدث اجلانح وكان البنّي من احلكم 

املطعون فيه اأن املحكمة وبعد اأن ثبتت اإدانة احلدث وتعبريه عن ندمه عما اقرتفه 

التدبري  وهو  تربيته  بح�سن  تعهد  الذي  لوالده  ت�سليمه  قررت  عليه  املجني  وتنازل 

الذي ارتاأى امل�سرع الُعماين و�سعه على قائمة التدابري التي اأوردها �سلب املادة )15( 

من قانون م�ساءلة الأحداث باعتباره اأف�سل الو�سائل نفعًا يف اإ�سالح احلدث وتهذيبه 

واأكرثهم  عليه  �سفقة  النا�س  اأكرث  هما  اأبويه  ولأن  الطبيعي  و�سطه  هي  عائلته  لأن 

رغبة يف تقوميه وهما املطالبان �سرعًا بالعناية به وتربيته وبالتايل فهما اأقدر من 

هذا  يف  الطاعن  منعى  يكون  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا  احلدث  اإ�سالح  مهمة  على  غريهما 

اخل�سو�س غري وجيه ويتعنّي رف�سه. 

وتقرير  براأي  الأخذ  عدم  فيه  املطعون  احلكم  على  لنعيه  بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك 

املراقب الجتماعي الذي اأو�سى باإيداع احلدث دار مالحظة الأحداث وذلك ملا هو 

عن  الجتماعي  الباحث  يعدها  التي  التقارير  اأن  من  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  مقرر 

الأحداث ولئن كانت ت�سكل �سمانة قوية مل�سلحة احلدث خالل املحاكمة باعتبارها 

تنري الطريق لق�ساء الأحداث للتعرف على احلالة الجتماعية واملادية وال�سحية 

والنف�سية للحدث اإل اأنها تبقى تقارير ا�ست�سارية بالن�سبة للقا�سي ي�ستاأن�س بها فقط 

وغري ملزمة له اأي يبقى هو �ساحب احلق املطلق يف اختيار التدبري املالئم ل�سخ�سية 

احلدث اجلانح الذي يراه اأ�سلح له يف تاأهيله وتقوميه فاجته الق�ساء تبعًا لذلك اإىل 

رف�س هذا املنعى اأي�سًا. 

د جدل مو�سوعي  م فاإن النعي برمته ل يعدو اأن يكون جمرَّ ملا كان ذلك وكان ما تقدَّ

حول �سلطة حمكمة املو�سوع يف  تقدير التدبري الذي ارتاأته يف حق  املطعون �سده 

والذي هو من اإطالقات �سلطتها التقديرية وهو ما ل يجوز اإثارته اأمام املحكمة العليا 

مبا يتعنيَّ معه الق�ساء برف�س الطعن مو�سوعًا. 

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 24/�أكتوبر/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 53(

الطعن رقم 2017/161م

�سهادة ال�سماع« ماهيتها. حجيتها«.--

ال�سهادة ال�سماعية هي �سهادة غري مبا�سرة ي�سهد بها ال�ساهد بناًء على معلومات --

عن الواقعة املراد اإثباتها ويكون قد ح�سل عليها من ال�سخ�س الذي وقعت الواقعة 

حتت ب�سره اأو �سمعه وهذه ال�سهادة يجوز الأخذ بها اأمام الق�ساء ويرجع تقييم 

قيمتها اإىل �سلطة املحكمة التقديرية.  

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)حمكمة  بالر�ستاق  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  )املتهم(  الطاعن  اأحال  العام  الدعاء 

اجلنايات(؛ لأنه بتاريخ )2016/6/19م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة بركاء: 

باأن  وذلك  �سنوات   )10( العمر  من  البالغ  الطفل....  عليه  باملجني  جن�سيًا  حتر�س 

ا�ستدرجه اإىل مكان متوار عن الأنظار يف البناية التي يقيم فيها املجني عليه وقام 

باحت�سانه من اخللف والإم�ساك بع�سوه الذكري, وفق الثابت بالتحقيقات.

وطالب الدعاء العام مبعاقبته بجناية التحر�س اجلن�سي بطفل املوؤثمة باملادة )72( 

بدللة املادة )56/ب( من قانون الطفل.

امل�سندة  باجلناية  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمة  )2017/1/3م(  وبجل�سة 

األفان  ر.ع(   2.500( قدرها  وغرامة  ون�سف  �سنتني  بال�سجن  عنها  ومعاقبته  اإليه 

وخم�سمائة ريال واألزمته امل�ساريف.

مل يرت�س الطاعن بهذا الق�ساء فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل 

اأ�سدرته  التي  املحكمة  �سر  باأمانة  )2017/1/12م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي 
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وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول اأمام املحكمة 

م �سند وكالته عنه التي تتيح له ذلك ومت اإعالن  العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدَّ

املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه. 

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خُمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

والإخالل بحق الدفاع وذلك لعدم معقولية الواقعة وخلو الأوراق من اأي دليل �سوى 

و�سح  يف  عليه  باملجني  التحر�س  يتم  اأن  يعقل  فال  والده  واإفادة  عليه  املجني  اأقوال 

النهار ويف مكان مك�سوف على �سطح العمارة ودون اأن يختار اجلاين مكانًا متواريًا عن 

الأنظار كما جاءت اأقوال املجني عليه متناق�سة ففي حما�سر ال�ستدلل ذكر اأن املتهم 

اأم�سكه من ع�سوه الذكري وحاول التحر�س به ومل يذكر اأنه احت�سنه من اخللف بينما 

يف حما�سر التحقيق ذكر اأنه احت�سنه من اخللف مما يوؤكد كيدية التهام وتلفيقه 

اأما عن بقية ال�سهادات فقد جاءت �سماعية ومل ير اأي من ال�سهود املتهم وهو يرتكب 

الواقعة كما اأخلت املحكمة بحق الدفاع حيث اأبدى وكيل املتهم مرافعته اأمام هيئة 

غري التي اأ�سدرت احلكم وبالتايل ت�سرر الطاعن من ذلك لأنه كان يعول على املرافعة 

التي اأبديت يف اجلل�سة, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر يف ق�ساء  وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه غري �سديد اإذ من املقرَّ

وتقدير  لها  حيحة  ال�سَّ وال�سورة  عوى  الدَّ يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  العليا  املحكمة 

الدليل فيها ووزن البينات هو من امل�سائل التي ت�ستقلُّ بها حمكمة املو�سوع متى اأقامت 

ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله واأن العربة 

املطروحة  الدعوى  عنا�سر  جميع  من  املحكمة  باقتناع  هي  اجلزائية  املحاكمات  يف 

عليها ولها كامل احلرية يف اأن ت�ستمدَّ اقتناعها بثبوت اجلرمية من اأي دليل تطمئن 

من  ال�سحيح  ماأخذه  ذلك  لكل  اأن  طاملا  اإليها  ترتاح  قرينة  اأو  نة  بيِّ اأية  ومن  اإليه 

ل  الأوراق ول ي�سحُّ مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر ول يلزم يف الأدلة التي ُيعوِّ
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من  جزئية  كل  يف  ويقطع  منها  دليل  كل  ُينبئ  بحيث  لة  مف�سَّ تكون  اأن  احلكم  عليها 

جزئيات الدعوى اإذ اإن الأدلة يف املواد اجلزائية مت�ساندة يكمل بع�سها بع�سًا ومنها 

ن عقيدة املحكمة فال ُينظر اإىل دليل بعينه ملناق�سته على حدة دون  جمتمعة تتكوَّ

باقي الأدلة بل يكفي اأن تكون الأدلة يف جمموعها وحدة واحدة توؤدي اإىل ما ق�سده 

احلكم منها ومنتجة يف اقتناع املحكمة واطمئنانها اإىل ما انتهت اإليه ولو عن طريق 

دنْ و�سيلة معينة لإثبات اجلرمية كما هو احلال يف  ال�ستنتاج طاملا اأن القانون مل ُيحدِّ

الدعوى املطروحة ومن ثم فاإن اإثباتها يكون بكافة طرق الإثبات كما اأنه من املقرر يف 

ق�ساء املحكمة العليا اأن وزن اأقوال ال�ساهد وتقدير الظروف التي يوؤدي فيها �سهادته 

وتعويل الق�ساء على اأقواله مهما وجه اإليها من مطاعن مرجعه اإىل حمكمة املو�سوع 

اأنها  يفيد  ذلك  فاإن  ب�سهادته  اأخذت  متى  وهي  اإليه  تطمئن  الذي  التقدير  تقدره 

اطرحت جميع العتبارات التي �ساقها الدفاع حلملها على عدم الأخذ بها وكان من 

املقرر اأن امل�سرع مل يحرم القا�سي الأخذ باأقوال املجني عليه حلداثة �سنه اإذا اآن�س 

منها ال�سدق فهي عن�سر من عنا�سر الإثبات يقدرها القا�سي ح�سب اقتناعه.

املجني عليه  به  اأدىل  ما  اإىل �سحة و�سدق  املحكمة قد اطماأنت  ملا كان ذلك وكانت 

واأنه كان يدرك ويعي ما يقول حيث قرر ويف جميع مراحل الدعوى اأنه وبينما كان 

يلعب ع�سرًا هو واإخوته ال�سغار بدراجته الهوائية اإذ قدم املتهم ب�سيارته وطلب منه 

م�ساعدته يف نقل اأغرا�س اإىل اأعلى العمارة وعند و�سوله لل�سطح طلب منه املتهم اأن 

يقراأ له رقمًا على اأحد ال�سناديق التي كانت حتتوي على اأدوات دورات مياه واأثناء 

اأنه  له  فادعى  الذكري  بع�سوه  واأم�سك  اخللف  من  احت�سنه  الرقم  لقراءة  انحنائه 

اأن ي�سرب عندها ذهب م�سرعًا واأخرب والده مبا ح�سل له ثم هرع هو ووالده  يريد 

عزز  وقد  الرقم  التقاط  من  الوالد  فتمكن  ب�سيارته  يهرب  فوجداه  املتهم  عن  بحثًا 

الذي  ال�سندوق  على  امللتقطة  الفوتوغرافية  ال�سور  اأثبتته  ما  ال�سهادة  هذه  �سدق 

اأ�سار اإليه املجني عليه يف �سهادته والذي يحتوي على م�ستلزمات دورات مياه كما اأ�سار 

املجني عليه للرقم املطبوع على ال�سندوق والذي طلب منه املتهم قراءته وقد �سهد 

باأن  واأبلغه  خوف  حالة  يف  املنزل  اإىل  ح�سر  ابنه  باأن  ا�ستدلًل  عليه  املجني  والد 

�سخ�سًا يف العمارة تلم�س عورته وعلى الفور هرع هو وابنه للبحث عن الفاعل ف�ساهده 

يتحرك مبركبته هاربًا وقد ا�ستطاع اأخذ موا�سفات املركبة ورقم اللوحة.

ملا كان ذلك وكانت ال�سهادة ال�سماعية هي �سهادة غري مبا�سرة ي�سهد بها ال�ساهد بناًء 

الذي  ال�سخ�س  اإثباتها ويكون قد ح�سل عليها من  املراد  الواقعة  معلومات عن  على 

الق�ساء  اأمام  بها  الأخذ  يجوز  ال�سهادة  وهذه  �سمعه  اأو  ب�سره  حتت  الواقعة  وقعت 



– 267 –

ويرجع تقييم قيمتها اإىل �سلطة املحكمة التقديرية.  

ملا كان ذلك وكان الطاعن ل ينكر وجوده يف مكان الواقعة والوقت الذي وقعت فيه 

)اأبو  با�سم  معروف  اأنه  اتهامه  �سبب  اأن  مقررًا  مطلقًا  العمارة  دخوله  اأنكر  اأنه  اإل 

املتهم يف حدود  اأنها �ساهدت  اأمام املحكمة  ال�ساهدة ....  ال�سغريين( يف حني قررت 

عالمات  عليه  وكانت  بالبناية  الأول  الدور  درج  من  ينزل  ع�سرًا  اخلام�سة  ال�ساعة 

اأن ذلك ال�سخ�س حتّر�س بولده ثم  الرتباك ثم ح�سر والد املجني عليه واأخربها 

ذهب يبحث عنه اإل اأن املتهم هرب م�سرعًا ب�سيارته.

بدليل  بالأخذ  ق�سائه  يف  مقيد  غري  اجلنائية  املواد  يف  القا�سي  وكان  ذلك  كان  ملا 

معنّي اأو قرينة خا�سة بل هو يحكم مبا اطماأن اإليه من اأي عن�سر من عنا�سر الدعوى 

وظروفها وبالتايل فال ترثيب على املحكمة اإذا اعتمدت يف ق�سائها على �سهادة املجني 

عليه رغم حداثة �سنه وال�سهادة ال�سماعية لوالده و�سهادة ال�ساهدة .... ما دامت 

قدرت هذه ال�سهادات التقدير ال�سليم واطماأنت عقيدتها اإىل �سدقها.

باأن  عليه  فمردود  للمرافعة  ا�ستمعت  التي  الهيئة  بخ�سو�س  الطاعن  ينعاه  ما  اأما 

)2016/10/11م(  بتاريخ  للحكم  حجزت  الدعوى  اأن  اجلل�سة  حما�سر  من  الثابت 

وكيل  طلب  على  بناًء  املرافعة  باب  فتح  املحكمة  قررت  )2016/11/1م(  وبتاريخ 

وكيل  اأبدى  )2016/12/6م(  وبجل�سة  بدفاعه  مذكرة  تقدمي  من  لتمكينه  املتهم 

واأبو  الغافري  خمي�س  القا�سي  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة  الهيئة  اأمام  دفاعه  املتهم 

جلل�سة  للحكم  وحجزت  حممد  احلليم  عبد  واأ�سامة  الطرابل�سي  املن�سف  بن  بكر 

)2017/1/3م( وتلك الهيئة هي التي تداولت الدعوى ووقعت على م�سودة احلكم.

اأن  يعدو  ول  قومي  غري  ي�سحي  طعنه  باأ�سباب  الطاعن  يثريه  ما  وكان  ذلك  كان  وملا 

يكون جدًل مو�سوعيًا حول �سلطة املحكمة يف ا�ستخال�س الواقع يف الدعوى وتقدير 

املحكمة  اأمام  فيه  اخلو�س  اأو  اإثارته  جتوز  ل  مما  معتقدها  وا�ستنباط  فيها  الدليل 

امل�سروفات  رافعه  واإلزام  مو�سوعًا  الطعن  رف�س  �سلف  ما  على  ترتيبًا  ويتعنّي  العليا 

عماًل بن�س املادة )225( من قانون الإجراءات اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وحتميل رافعه امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 7/نوفمرب/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)54 (

الطعن رقم 2017/631 م

املادة )40( من قانون -- ال�سرية«. نظام عام. قانون« تطبيق  حماكمة الأحداث« 

م�ساءلة الأحداث«.

مفاد ن�س املادة )40( من قانون م�ساءلة الأحداث اأن حماكمة احلدث تكون �سرية --

وجوبًا ومل يرتك ذلك لتقدير املحكمة وهو اأمر متعلق بالنظام العام لتعلقه باأحد 

املبادئ العامة مبرحلة املحاكمة القانونية بالن�سبة للحدث , خمالفة ذلك اإخالل 

بحق الدفاع موؤداه بطالن من النظام العام. علة ذلك.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)الدائرة  بال�سيب  البتدائية  املحكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلزائية(؛ لأنه بتاريخ )2016/1/4م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة اخلو�س:

الأمامي  مركبتها  باب  بفتح  قام  باأن  وذلك  عليها/....  املجني  تهديد  على  اأقدم 

الثابت  وفق  باخلو�س,   .... خمبز  اأمام  وجودها  اأثناء  �سكني  بوا�سطة  وتهديدها 

بالأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبة املتهم بجنحة التهديد بال�سالح املوؤثمة باملادة )264( 

من قانون اجلزاء مع مراعاة اإعمال املادة )28( من قانون م�ساءلة الأحداث.   

وبجل�سة )2016/5/17م( حكمت املحكمة البتدائية بال�سيب )الدائرة اجلزائية( 

وق�ست  بال�سالح  التهديد  جنحة  بارتكاب  ....)الطاعن(  اجلانح  احلدث  باإدانة 

باإيداعه يف دار اإ�سالح الأحداث ملدة �ستة اأ�سهر وعلى الدار موافاة املحكمة بتقرير 

عن حالته بعد انتهاء مدة الإيداع. 
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ال�ستئناف  حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

بال�سيب )دائرة اجلنح امل�ستاأنفة( التي ق�ست بتاريخ )2017/2/1م( ح�سوريًا بقبول 

ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف مع الأمر باإنفاذ �سهرين 

من التدبري املق�سي به بدار الإ�سالح على اأن ينفذ خالل الإجازة ال�سيفية للمدار�س.

مل يرت�س الطاعن بهذا الق�ساء فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل 

الذي مت التقرير به بتاريخ )2017/3/9م( باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات 

التاريخ مت اإيداع �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول اأمام املحكمة العليا 

ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له ذلك وقد مت اإعالن 

املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد عليها.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه. 

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

اأن احلكم  الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع ذلك  والف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور يف 

الطعني مل يرد على الدفوع التي اأثارها من بطالن كافة الإجراءات من قب�س وحتقيق 

القب�س  جواز  عدم  تقرر  التي  الأحداث  م�ساءلة  قانون  من   )8( للمادة  باملخالفة 

على احلدث اإل اإذا اأذن اأبوه اأو وليه اأو و�سيه كما اأنه مل ميثل معه وليه بتحقيقات 

حمكمة  اأمام  الفيديو  �سريط  عر�س  طلب  على  م  �سمَّ واأنه  العام  والدعاء  ال�سرطة 

رح دفاعه  اأنها التفتت عن هذا الطلب دون مربر �سائغ واأن احلكم اطَّ اإل  ال�ستئناف 

عقاًل  مقبولة  غري  عليها  املجني  �سهادة  اأن  كما  ال�سهود  اأقوال  بتناق�س  اأبداه  الذي 

رح احلكم  اإذ كيف يت�سنى لها اأن ت�سفه بهذا التف�سيل وهي يف حالة ارتباك كما اطَّ

رح  �سهادة �ساهد النفي .... الذي رافقه وقت اجلرم املزعوم يف �سالة الريا�سة كما اطَّ

دفعه ببطالن طابور الت�سخي�س لعدم توافقه مع الواقع اإذ مل يبنّي املح�سر من مثل 

معه يف طابور الت�سخي�س واأعمارهم واأطوالهم واألوانهم كما خالف احلكم الطعني ن�س 

اإن  اإذ  �سرية اجلل�سات  الأحداث عندما خالف مبداأ  م�ساءلة  املادة )40( من قانون 
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اأنها كانت علنية كما خالف احلكم ما اقرتحه املراقب  الثابت من جل�سات املحاكمة 

الجتماعي من عقوبة بت�سليمه اإىل والديه, واأن كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه 

مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإنه من املقرر ح�سب ن�س املادة )177( من قانون الإجراءات اجلزائية اأن: »... 

جل�سات املحاكم علنية ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام اأو حمافظة على الآداب 

اأن تقرر نظر الدعوى كلها اأو بع�سها يف جل�سة �سرية اأو اأن متنع فئات معينة من احل�سور 

فيها ...« فاملادة ال�سالفة الذكر تقرر مبداأ عامًا يحكم جل�سات املحاكمة ب�سفة عامة 

وهو مبداأ العالنية ويعني حق اجلمهور يف ح�سور جل�سات املحاكمة وهو مبداأ ي�سود 

يف جميع الت�سريعات املختلفة دون خالف بينها وهذا املبداأ ورد عليه ا�ستثناء خا�س 

اأنه:  على  الأحداث  م�ساءلة  قانون  من   )40( املادة  ن�ست  حيث  الأحداث  مبحاكمة 

»... تكون حماكمة احلدث �سرية ول يجوز اأن يح�سرها اإل والده اأو وليه اأو و�سيه 

املحكمة  له  تاأذن  ومن  واملراقبون الجتماعيون  وال�سهود  واملحامون  املوؤمتن عليه  اأو 

يف  ذكروا  ممن  عنه  ينوب  من  بح�سور  والكتفاء  احل�سور  من  احلدث  اإعفاء  ويجوز 

الفقرة ال�سابقة ويف هذه احلالة ل يجوز احلكم بالإدانة اإل بعد اإفهام احلدث ما مت 

الذكر تكون  ال�سالفة  املادة  اإذن فمحاكمة احلدث ح�سبما تقرره   »... اإجراءات  من 

�سرية وجوبًا واحلكمة من وراء احلد من العالنية عند حماكمة احلدث هو احلفاظ 

على �سمعته ونف�سيته وح�سر العلم بجرميته على من اأجاز لهم امل�سرع ح�سور اجلل�سة 

ح�سرًا وحتى ل يعلم بها اجلمهور كافة مما قد يقف عقبة اأمام م�ستقبل احلدث بل 

قد ميتد الأمر اإىل حماية اأ�سرة احلدث فالبتعاد عن العالنية يبعث الطمئنان يف 

نف�س احلدث, ملا كان ذلك وكان امل�سرع قد اأقر مبداأ عامًا يف حماكمة احلدث وهو اأن 

خمالفة  على  يرتتب  بحيث  املحكمة  لتقدير  ذلك  يرتك  ومل  �سرية  اجلل�سة  تنعقد 

ذلك البطالن.

اأن  البنّي من مدونات حكم حمكمة ال�ستئناف وحما�سر اجلل�سات  ملا كان ذلك وكان 

حماكمة الطاعن احلدث مل تكن �سرية مما ي�سم احلكم بالبطالن ملخالفته للقانون 

العامة  املبادئ  باأحد  لتعلقه  العام  بالنظام  متعلق  اأمر  وهو  الدفاع  بحق  ولإخالله 

مبرحلة املحاكمة القانونية بالن�سبة للحدث مما ا�ستوجب نق�س احلكم مع الإعادة 

دون احلاجة لبحث اأوجه الطعن املثارة من الطاعن.

فلهذه الأ�سباب

    حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. الدَّ
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 14/نوفمرب/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحــــــرو�ســـــي, جمــــــيـد  الــــعـــربــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)55 (

الطعن رقم 2017/587م والطعن رقم 2017/588م 

مواد قانونية« اإغفال ذكرها«. حكم » اإغفاله ذكر املواد القانونية«.--

القانونية -- املواد  ذكر  اإغفاله  احلكم  يعيب  ل  اأنه  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  املقرر 

التي طبقها على وقائع الدعوى ب�سرط اأن الن�سو�س القانونية الواجب اإعمالها 

معاين  توخي  هي  العربة  اأن  ذلك  علة  احلكم.  اأوردها  التي  الوقائع  من  مفهومة 

القانون وربط تلك املعاين بفهم الواقع يف الدعوى.

الوقائــع 

ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعنني يف اأن  ُل الوقائع على ما يبنينْ تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال املتهم .... )املطعون �سده الأول يف الطعن رقم )2017/587(( 

اإىل حمكمة ال�ستئناف بعربي )حمكمة اجلنايات(؛ لأنه بتاريخ )2014/3/21م( 

بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة عربي: 

قاد املركبة رقم )..../ر ــ خا�س( على الطريق بدون ترو وبطريقة ت�سكل خطورة 

ى اإىل فقدان ال�سيطرة عليها وتدهورها  على حياة الأ�سخا�س واأموالهم الأمر الذي اأدَّ

خارج الطريق الأمر الذي نتج عنه اإ�سابة مرافقيه املجني عليهم: )1( .... )الطاعن 

بالتقارير  املبيَّنة  بالإ�سابات   ....  )3(  ....  )2(  ))2017/588( رقم  الطعن  يف 

الطبية املرفقة والتي اأقعدتهم عن العمل مدة تزيد على ع�سرة اأيام واإحلاق الأ�سرار 

املادية باملركبات, وفق الثابت باأوراق الدعوى.

رخ�سة  و�سحب  املرور  قانون  من   )1/50( باملادة  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

قيادته ا�ستنادًا للمادة )54( من ذات القانون. 

وبتاريخ )2014/12/30م( حكمت املحكمة باإدانة املتهم مبا هو ُم�سند اإليه وق�ست 
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مبعاقبته بال�سجن ملدة �سنة موقوفة النفاذ و�سحب رخ�سة قيادته ملدة ثالثة اأ�سهر 

ومدنيًا باإلزامه دفع مبلغ قدره )31.690 ر.ع( واحد وثالثون األفًا و�ستمائة وت�سعون 

رياًل للمجني عليه الأول .... ومبلغ قدره )1.250 ر.ع( األف ومائتان وخم�سون رياًل 

للمجني عليه الثالث .... على اأن حتل حمله يف الأداء �سركة التاأمني .... واإلزامه 

ة. م�ساريف الدعوى واإحالة باقي املطالبات املدنية للمحكمة املخت�سَّ

رقم  الطعن  يف  )الطاعنة  التاأمني....  �سركة  املدين  احلق  عن  امل�سوؤولة  ترت�س  مل 

)2017/587(( واملدعي باحلق املدين .... )الطاعن يف الطعن رقم )2017/588(( 

بهذا الق�ساء فطعنا فيه بالطعنني رقمي )519 , 520 / 2015( اأمام املحكمة العليا 

التي ق�ست بتاريخ )2015/11/3م( بقبول الطعنني �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم 

املطعون فيه جزئيًا يف ال�سق املدين املتعلق بتعوي�س املجني عليه الأول .... واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع رد مبلغ 

الكفالة للطاعنني.

وبتاريخ )2016/1/20م( حكمت حمكمة ال�ستئناف بعربي )حمكمة اجلنايات( يف 

مو�سوع الدعوى املدنية املقامة من املجني عليه الأول .... باإلزام املتهم .... بتعوي�س 

األفًا ومائة وثمانون  واأربعون  ر.ع( ثالثة  مبلغًا قدره )43.180  الأول  املجني عليه 

رياًل تعوي�سًا �ساماًل عما حلقه من اأ�سرار بكافة اأنواعها على اأن حتل حمله يف الأداء 

�سركة التاأمني .... واألزمته امل�ساريف.

مل يرت�س الطاعنان )امل�سوؤولة عن احلق املدين واملدعي باحلق املدين( بهذا الق�ساء 

فطعنا فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا للمرة الثانية بالطعنني رقمي )371 , 372 

�سكاًل  الطعنني  بقبول  العليا  املحكمة  ق�ست  )2016/11/8م(  وبتاريخ   )2016  /

اأ�سدرته  اإىل املحكمة التي  ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى 

لتف�سل فيه من جديد بهيئة مغايرة مع رد مبلغ الكفالة للطاعنني وذلك لوقوع بطالن 

يف احلكم يف ال�سكل والخت�سا�س.

اجلنايات(  )حمكمة  بعربي  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  )2017/2/22م(  وبحل�سة 

يف مو�سوع الدعوى املدنية املقامة من املجني عليه .... باإلزام املتهم .... بتعوي�س 

املجني عليه مبلغًا مقداره )54,950 ر.ع( اأربعة وخم�سون األفًا وت�سعمائة وخم�سون 

�سركة  الأداء  يف  حمله  حتل  اأن  على  اأ�سرار  من  به  حلق  عما  �ساماًل  تعوي�سًا  رياًل 

التاأمني.... واألزمته امل�ساريف.
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للمرة  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنا  الق�ساء  بهذا  الطاعنان  يرت�س  مل 

الثالثة بالطعنني املاثلني اإذ اأقامت عليه امل�سوؤولة عن احلق املدين �سركة التاأمني.... 

باأمانة  )2017/3/22م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي   )2017/587( رقم  الطعن 

�سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من 

حمام مقبول اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعنة وقدم �سند وكالته عنها 

التي تتيح له ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقررة قانونًا وقد مت اإعالن املطعون 

القانوين  وكيله  بوا�سطة  الثاين  �سده  املطعون  عليها  فرد  الطعن  ب�سحيفة  �سدهما 

كما  املحاماة  واأتعاب  امل�سروفات  الطاعنة  واإلزام  الطعن  رف�س  فيها  التم�س  مبذكرة 

التقرير  مت  الذي   )2017/588( رقم  ....الطعن  املدين  باحلق  املدعي  عليه  اأقام 

به بتاريخ )2017/4/2م( باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت 

�سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن 

الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له ذلك وما يفيد �سداد مبلغ الكفالة املقررة 

وكيلها  بوا�سطة  عليها  فردت  الطعن  ب�سحيفة  �سدها  املطعون  اإعالن  مت  وقد  قانونًا 

القانوين مبذكرة التم�ست فيها رف�س الطعن واإلزام الطاعن امل�سروفات واأتعاب املحاماة.

العليا يف كال الطعنني مذكرة بالراأي خل�س فيها  العام لدى املحكمة  وقدم الدعاء 

اإىل قبول الطعنني �سكاًل ورف�سهما مو�سوعًا وم�سادرة الكفالتني.

وحيث ارتاأت املحكمة �سم الطعنني بع�سهما لبع�س لالرتباط ولي�سدر فيهما حكم واحد.

املحكمة

 بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر اأوراق الطعنني وبعد �سماع التقرير 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا.  الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعنني ا�ستوفيا �سكلهما القانوين فهما مقبولن �سكاًل.     

اأوًل: يف الطعن رقم )2017/587( :

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  تنعى  حيث 

وتاأويله والق�سور يف الت�سبيب حينما ق�سى للمجني عليه .... )املطعون �سده الثاين( 

اأ�سر  الذي  الأمر  املنقو�س  احلكم  يف  �سابقًا  به  املحكوم  التعوي�س  يفوق  بتعوي�س 

الطاعنة بطعنها كونها كانت طاعنة بدورها يف احلكم باملخالفة للقاعدة الفقهية: 

ومنحت  دامغة  اأنها  على  بالدماغ  كدمة  احلكم  وعو�س   « بطعنه  الطاعن  ي�سار  ل   «
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عنها ثلث الدية واحلال اأنها ل تعو�س باأر�س واإمنا تعو�س بحكومة عدل كما اعتربت 

املحكمة اإدخال اأنبوب التغذية جائفة وعو�ستها بثلث الدية رغم اأن اإدخال اأنبوب 

اأن  كما  يوؤذيه  ول  املري�س  يفيد  اأمر  فهو  التعوي�س  ت�ستحق  اإ�سابة  يعد  ل  التغذية 

عو�ست  املحكمة  اأن  كما  مبو�سحة  تعوي�سه  ميكن  كان  ال�سلوع  بني  الأنبوب  اإدخال 

امل�ساب عن نزيف دموي يف كال اجلانبني ثم عادت وعو�سته اأي�سًا عن التجمع الدموي 

بال�سدر واحلال اأن تعوي�سًا واحدًا يكفي جلرب الإ�سابة وكذلك عو�ست املجني عليه 

اأخرى عن كدمة يف ال�سدر مع  اإ�سابة يف جانبي الرئة ثم عادت وعو�سته مرة  عن 

وجود انهيار رئوي ناهيك عن اأن احلكم تناول الإ�سابات بالتعوي�س دون الإ�سارة اإىل 

الن�سو�س القانونية املطبقة عليها, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه وي�ستوجب نق�سه.

ثانيًا: يف الطعن رقم )2017/588(:

     حيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطـاأ يف تطبيق القانون والق�سور يف 

الت�سبيب حينما ق�سى بتعوي�سه تعوي�سًا ل يتنا�سب وحجم الإ�سابات التي حلقت به 

اإذ مل يعو�سه عن الأيام التي كان فيها يف غرفة الإنعا�س وهي مدة كافية لتعوي�سه 

دية كاملة كونها كانت خم�سة ع�سر يومًا كما اأغفل احلكم تعوي�سه عن ك�سر يف العمود 

القلب  يف  عجز  اإىل  �ستوؤدي  الرئة  يف  اإ�سابة  وعن  الوجه  يف  متزقات  وعن  الفقري 

وتعوي�سه عن العملية امل�ستقبلية يف نزع ال�سفائح املعدنية وهو �سرر مبا�سر, كل ذلك 

يعيب املطعون فيه وي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن ما ينعاه الطاعنان على احلكم املطعون فيه غري �سديد ومردود عليه ذلك 

املر�سوم  لأحكام  يخ�سع  الطعن  حمل  للواقعة  بالن�سبة  والأرو�س  الديات  تقدير  اأن 

هو  ال�سلطاين  املر�سوم  هذا  اإعمال  مقت�سيات  من  واأن   )2008/118( رقم  ال�سلطاين 

لكل  ال�سحيح  الو�سف  وحتديد  بامل�سرور  حلقت  التي  لالإ�سابات  ال�سليم  التح�سيل 

اإ�سابة واإنزال امل�سمى الوارد يف املر�سوم امل�سار اإليه على كل اإ�سابة ح�سبما وردت يف 

املادية  الأ�سرار  جلميع  اجلابرة  والأرو�س  الديات  وتقدير  باملر�سوم  املرافق  امللحق 

واملعنوية لكل اإ�سابة على حدة.

التي حلقت  الإ�سابات  اأبان يف ق�سائه كل  فيه قد  املطعون  وكان احلكم  ذلك  كان  ملا 

يف  والطاعن   )2017/587( رقم  الطعن  يف  الثاين  �سده  )املطعون  عليه  باملجني 

الطعن رقم )2017/588(( واأمعن النظر يف التكييف ال�سليم لالإ�سابات التي حلقت 

به واأعمل اجلهد يف ا�ستظهار الو�سف ال�سحيح لكل اإ�سابة على حدة وفق ما جاء يف 

ا�ستنادًا  التعوي�س  مببلغ  وق�سى  �سليم  ب�سكل   )2008/118( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 
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التقارير الطبية وقد تكفل احلكم ببيان عنا�سر  بها  اإ�سابات �سهدت  ملا حلق به من 

ال�سرر التي اأدخلها يف ح�ساب التعوي�س املق�سي به واأعطى لكل اإ�سابة حقها وا�سعًا 

يف اعتباره التوافق ال�سرعي يف التاأري�س املن�سو�س عليه يف اجلدول املرفق باملر�سوم 

امل�سار اإليه ومراعيًا التقدير ال�سليم واحلكم بحكومة عدل فيما مل ينزل به ن�س يف 

التعوي�س ومن ثم يكون ما اأورده احلكم املطعون فيه يف هذا اخل�سو�س �سائغًا.

ملا كان ذلك وكانت �سركة التاأمني .... )الطاعنة يف الطعن رقم )2017/587(( مل 

تكن هي وحدها التي طعنت يف احلكم ال�سابق املق�سي بنق�سه �سابقًا بل كان املدعي 

املذكورة  ال�سركة  باإ�سرار  الدعاء  يجوز  فال  اأي�سًا  فيه  طعن  قد   .... املدين  باحلق 

بطعنها حينما ق�سى احلكم املطعون فيه بالرفع من قيمة التعوي�س املحكوم به لفائدة 

املدعي باحلق املدين .... عن قيمة التعوي�س املحكوم به يف احلكم املنقو�س �سابقًا اإذ 

املحكمة يف هذه احلالة ل تتقيد مبا ق�سي به من تعوي�س يف احلكم ال�سابق ما دام 

هذا احلكم قد مت نق�سه لفائدة الطاعنني معًا �سركة التاأمني.... امل�سوؤولة عن احلق 

املطعون فيه يف هذا  الطاعنة على احلكم  نعي  له ومن ثم يكون  املحكوم  املدين.... 

ال�ساأن ل حمل له.

اأنه ل يعيب احلكم اإغفاله ذكر  ملا كان ذلك وكان من املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا 

القانونية  الن�سو�س  كانت  متى  الدعوى  وقائع  على  طبقها  التي  القانونية  املواد 

العربة هي توخي  اأن  اأوردها احلكم ذلك  التي  الوقائع  اإعمالها مفهومة من  الواجب 

معاين القانون وربط تلك املعاين بفهم الواقع يف الدعوى ف�ساًل عن اأن احلكم املطعون 

بتقدير  املتعلق   )2008/118( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  اإىل  مدوناته  يف  اأ�سار  فيه 

الديات والأرو�س الذي ا�ستند اإليه يف ق�سائه بالتعوي�س ومن ثم يكون منعى الطاعنة 

يف الطعن رقم )2017/587( على احلكم املطعون فيه يف هذا ال�ساأن غري �سديد.

الق�ساء  يتعنّي  مبا  �سديدين  غري  برمتهما  الطعنني  فاإن  تقدم  ما  وكان  ذلك  كان  ملا 

برف�سهما مو�سوعًا واإلزام كل طاعن م�سروفات طعنه واأداء كل واحد منهما لالآخر 

عماًل  الكفالتني  وم�سادرة  املحاماة  اأتعاب  مقابل  ريال  مائة  ر.ع(   100( قدره  مبلغًا 

باملادة )255( من قانون الإجراءات اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعنني رقمي )587 , 588 / 2017م( �سكاًل ورف�سهما مو�سوعًا 

 100 واإلزام كل طاعن م�سروفات طعنه واأداء كل واحد منهما لالآخر مبلغًا قدره ) 

ر.ع( مائة ريال مقابل اأتعاب املحاماة وم�سادرة الكفالتني.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 14/نوفمرب/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحــــــرو�ســـــي, جمــــــيـد  الــــعـــربــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)56 (

الطعون اأرقام 2017/463م  و 2017/464م و 2017/465م 

الأحراز » ردها جلهة امل�سدر«. ت�سبيب حكم » منطق �سليم«.--

الت�سرف -- يجوز  ل  عليها  التحفظ  ويتم  الق�سايا  ذمة  على  ت�سبط  التي  الأحراز 

فيها اإل بعد انتهاء الق�سية وتقول املحكمة كلمتها النهائية ب�ساأنها اإما بالرد اأو 

بامل�سادرة مبا يف ذلك املبالغ املزود بها  امل�سدر. ا�ستناد احلكم املطعون فيه على 

تعذر الو�سول للحرز برده جلهة امل�سدر اأفقده منطقه ال�سليم يف تكوين عقيدة 

املحكمة. علة ذلك.

الوقائــع 

ل الوقائع ح�سبما يبنينْ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعون يف اأن  تتح�سَّ

ب�سحار  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  واآخر  )الطاعن(  الأول  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اإدارة  اخت�سا�س  بدائرة  )2014/12/10م(  بتاريخ  لأنهما  اجلنايات(؛  )حمكمة 

مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية مبحافظة �سمال الباطنة:

اأوًل: بالن�سبة للمتهم الأول )الطاعن(:

باع مواد خمدرة من نوع الهريوين يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا وذلك باأن . 1

خم�سون  ر.ع(   50( قدره  مببلغ  الهريوين  خمدر  حتوي  ورقية  لفافات   )5( باع 

رياًل للم�سدر ومت �سبطه متلب�سًا, وفق الثابت بالتحقيقات.

املرخ�س . 2 الأحوال  غري  يف  الهريوين  نوع  من  خمدرة  مواد  الجتار  بق�سد  حاز 

الثابت  وفق  ذاته,  املخدر  حتوي  علبة  حيازته  يف  �سبطت  باأن  وذلك  قانونًا  بها 

بالتحقيقات وحم�سر ال�سبط املعزز بتقرير البينة الفنية.
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مكافحة . 3 قانون  اأحكام  تنفيذ  بهم  املنوط  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  اأحد  قاوم 

لكم  باأن  وذلك  ال�سالح  وا�ستخدام  والعنف  بالقوة  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 

وركل ماأموري ال�سبط الق�سائي واأطلق اأعرية نارية قبلهم اأثناء تاأديتهم لواجبات 

وظيفتهم, الأمر الذي ك�سف التحقيق عنه تف�سياًل.

�سرع يف قتل الوكيل .... من اإدارة مكافحة املخدرات حال مقارفته للجرم الثالث . 4

اأن فعله قد  اإل  ناريًا قبله  اأطلق عيارًا  باأن  واأثناء قيام الأخري بوظيفته وذلك 

ال�سالح  م�سك  من  عليه  املجني  متكن  يف  متثل  فيه  لإرادته  دخل  ل  ل�سبب  خاب 

الناري ورفع فوهته لأعلى, وفق الثابت بالتحقيقات.

تعاطى خمدر الهريوين يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا, وفق الثابت باعرتافه.. 5

لغايات . 6 بول  عينة  اإعطاء  عن  امتنع  باأن  وذلك  ملوظف  �سرعيًا  عماًل  �سلبيًا  قاوم 

الفح�س املخربي, وفق الثابت بالأوراق.

قاد املركبة رقم )..../ ....دبي ـ خا�س( حتت تاأثري املواد املخدرة.. 7

ثانيًا: بالن�سبة للمتهمني معًا:

نوع . 1 من  اأوًل(  البند  من   )4 و   3( اجلرمني  )حمل  وذخريته  ناريًا  �سالحًا  حازا 

الأ�سلحة  بقانون  امللحقة  القوائم  من  الثانية  القائمة  يف  املدرج  )�سكتون( 

املعزز  باعرتافهما  الثابت  وفق  املخت�سة,  اجلهة  من  ترخي�س  دون  والذخائر 

بتقرير البينة الفنية.

حازا اأداة )كامت ال�سوت( غري مرخ�س بحيازتها باأي حال من الأحوال وذلك باأن . 2

كانت مثبتة يف ال�سالح الناري حمل اجلرم, وفق الثابت بتقرير البينة الفنية.

حازا ذخائر ت�ستخدم يف ال�سالح الناري دون اأن يكون مرخ�سًا لهما حيازة ال�سالح . 3

الناري, وفق الثابت بالأوراق واعرتاف املتهم الثاين وحم�سر ال�سبط.

باملادة  املوؤثمة  باجلنايات  )الطاعن(  الأول  املتهم  مبعاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

واملادة  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  من   )56( واملادة   )1/44(

)3/236( مقروءة باملادتني )86( و )88( من قانون اجلزاء واجلنح املوؤثمة باملادة 

واملادة  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  من   )2( املادة  بدللة   )64(

)171( من قانون اجلزاء واملادة )56( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية 

ومعاقبة املتهمني معًا باجلنح املوؤثمة باملادتني )22( و )24( مقروءة باملادتني )3/ب( 
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و )10( من قانون الأ�سلحة والذخائر وتعديالته. 

وبجل�سة )2017/1/18م( حكمت حمكمة ال�ستئناف ب�سحار )حمكمة اجلنايات( 

ح�سوريًا بثبوت اإدانة املتهم الأول بجناية حيازة مواد خمدرة بق�سد الجتار وجناية 

الجتار باملواد املخدرة وجناية مقاومة اأحد ماأموري ال�سبط الق�سائي املكلفني بتنفيذ 

قانون املخدرات با�ستخدام �سالح ناري وق�ست ب�سجنه عن اجلناية الأوىل ملدة ع�سر 

ملدة  الثانية  اجلناية  عن  و�سجنه  ريال  اآلف  ثالثة  ر.ع(   3.000( وغرامة  �سنوات 

الثالثة  اآلف ريال وعن اجلناية  ع�سر �سنوات وغرامة قدرها )3.000 ر.ع( ثالثة 

وجنحة  خمدرة  مواد  تعاطي  بجنحة  الأول  املتهم  اإدانة  وثبوت  املطلق  بال�سجن 

املقاومة ال�سلبية وق�ست ب�سجنه عن اجلنحة الأوىل ملدة �سنة وغرامة قدرها )500 

ر.ع ( خم�سمائة ريال وعن اجلنحة الثانية بال�سجن ملدة �سهر وغرامة قدرها ) 20 

ر.ع( ع�سرون رياًل على اأن تدغم العقوبات قبله الأخف يف الأ�سد وينفذ الأ�سد منها 

تاأثري  القتل وجنحة قيادة مركبة حتت  ال�سروع يف  الأول من جناية  املتهم  وبراءة 

اجلنح  ملحكمة  الثاين  للمتهم  املن�سوبة  اجلنح  واإحالة  الدليل  كفاية  لعدم  املخدر 

املخت�سة وم�سادرة املواد املخدرة امل�سبوطة متهيدًا لإتالفها والأ�سلحة والذخائر.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  عليه(  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

العليا بالطعون املاثلة التي مت التقرير بها بتواريخ )26, 23, 2017/2/27م( باأمانة 

باأ�سبابه  �سحيفة  طعن  كل  يف  اأودعت  التواريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة  �سر 

�سند  وقدم  الطاعن  عن  وكياًل  ب�سفته  العليا  املحكمة  اأمام  مقبول  حمام  من  موقعة 

وكالته عنه التي تتيح له ذلك وقد مت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة كل طعن فرد 

عليها مبذكرة طالب فيها برف�س الطعن. 

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا يف كل الطعون مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل 

قبول الطعون �سكاًل ورف�سها مو�سوعًا.

وحيث ارتاأت املحكمة �سم الطعون الثالثة لالرتباط ولي�سدر فيها حكم واحد. 

املحكمة

     بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر اأوراق الطعون وبعد �سماع التقرير 

الذي اأعده وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا.

حيث اإن الطعون الثالثة ا�ستوفت �سكلها القانوين فهي مقبولة �سكاًل.
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وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه باأ�سباب طعونه الثالثة خمالفة القانون 

واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله والف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور يف الت�سبيب والإخالل 

امل�ستوجبة  الواقعة  بيان  دون  اإليه  امل�سندة  باجلرائم  اأدانه  حينما  الدفاع  بحق 

)امل�سدر(  الإثبات  �ساهد  بينه وبني  تفا�سيل احلديث  بو�سوح  ي�سرد  اإذ مل  للعقوبة 

قيامه  احلكم  منها  ا�ستخل�س  والتي  الواقعة  فيها  دارت  التي  واملالب�سات  والظروف 

ببيع خمدر الهريوين للم�سدر وما اإذا كان امل�سدر �سلمه فعاًل مبلغ )50 ر.ع( خم�سني 

على  والت�سلم  الت�سليم  ذلك  �ساهد  ال�سبط  رجال  من  حتديدًا  ومن  عدمه  من  رياًل 

املخدرة وحيازتها بق�سد  باملواد  لواقعة الجتار  اإنكاره  واليقني يف ظل  وجه اجلزم 

الذي يجعل  الأمر  للحكم  امل�سدرة  املحكمة  واأمام  العام  الجتار بتحقيقات الدعاء 

التي وقعت فيها كما  اإملامًا كافيًا وبالظروف واملالب�سات  املحكمة غري ملمة بالواقعة 

اأن اأفراد ال�سبط الق�سائي قاموا باختالق الواقعة والتحري�س عليها واأن ال�سرطة ل 

اخت�سا�س لها يف جتنيد م�سدر يف جرمية تتعلق بجناية ودفع باأن املقاومة منتفية 

لنتفاء علمه بهوية اأفراد ال�سبط الق�سائي حيث كانوا يرتدون زيًا مدنيًا وي�ستقلون 

مركبة ذات رقم مدين ومل يربزوا له بطاقاتهم املهنية عند القب�س عليه كما اأخطاأ 

ل�ستحالة  اخللف  اإىل  الناري  ال�سالح  �سوب  اأنه  قرر  عندما  ال�ستدلل  يف  احلكم 

الطلقة ل يتفق  ال�ساهد .... ب�سماعه �سوت  �سهادة  واأن  ال�سالح  ماأ�سورة  ذلك لطول 

احلكم  واأن  ال�سهادة  تلك  تخالف  الدعوى  وقائع  واأن  �سوت  كامت  لوجود  املنطق  مع 

اجلنائي  املخترب  تقرير  وبطالن  املخدرة  املواد  بيعه  مبلغ  �سبط  بعدم  دفاعه  اأهدر 

تخ�سه  ب�سمات  اأي  اإثبات  وعدم  التقرير  معد  قبل  من  القانونية  اليمني  اأداء  لعدم 

على ال�سالح الناري واأن ال�ساهد .... )امل�سدر( اأكد يف �سهادته اأنه هو من و�سع املخدر 

اإليه وقام  �سلم  مبلغ  اأي  يتم �سبط  منه ومل  مقاومة  واأنه مل تكن هناك  يف مركبته 

اإطالق نار من ال�سالح خلف مقعد  اأي  بت�سليمه له ل�سراء املخدر واأنه مل يكن هناك 

ال�سائق كما جتاهل احلكم �سهادة ال�ساهد .... باأن رئي�س فريق ال�سبط تعمد الإيقاع 

وقام  منه  ال�سيارة  مفاتيح  و�سحب  ب�سربه  قام  ال�ساهد  واأن  اإليه  التهمة  وتلفيق  به 

برمي املخدر يف املركبة وكذب عملية ت�سوير الواقعة من قبل رجال ال�سرطة وتاأييد 

مل  اأنهم  اأكدوا  ال�سهود  جميع  واأن   .... ال�ساهد  و�سهادة   .... ال�ساهد  ب�سهادة  ذلك 

ي�ساهدوا عملية بيع املخدر و�سرائه كما اأن احلكم مل يرد على دفاعه بانتفاء حالة 

وقع  الذي  وال�سرب  الإكراه  تاأثري  حتت  ل�سدوره  اعرتافه  وبطالن  حقه  يف  التلب�س 

عليه بدليل وجود اإ�سابات يف وجهه مت اإثباتها يف حم�سر الدعاء العام ومل يتم �سم 

التقرير الطبي الذي يثبت ذلك اإىل ملف الدعوى وللتناق�س البنّي بني ما مت اإثباته 

يف املح�سر من وجود املخدر بجيب د�سدا�سته الأمين واملبلغ بجيبه الأي�سر وطلبه �سم 
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النقدي  املبلغ  املداهمة و�سم حرز  فيها  التي متت  الوقود  وت�سجيل كامريات حمطة 

امل�سبوط  املخدر  على  ب�سماته  وجود  واإثبات  عليه  ب�سماته  وجود  واإثبات  للبيع 

وطلبه اإجراء معاينة الواقعة لإثبات ا�ستحالة وقوع املقاومة وا�ستخدام ال�سالح كما 

دفع ببطالن اإجراءات القب�س والتفتي�س لعدم جدية التحريات وبنائها على حم�سر 

اأمر  ول�سدور  الق�سائي  ال�سبط  اأفراد  قبل  من  اجلرمية  ولختالق  جدي  غري  حتر 

القب�س والتفتي�س بعد وقوع اجلرمية كما اأن احلكم مل يلتزم مببداأ �سفوية املرافعة 

النقدي  املبلغ  دليل مل يطرح على اخل�سوم باجلل�سة وهو �سبط  ا�ستند على  عندما 

بحوزته كما اأدانه بجناية مقاومة اأحد ماأموري ال�سبط القائمني على تنفيذ قانون 

املخدرات  مكافحة  قانون  من   )56( باملادة  املوؤثمة  ناري  �سالح  با�ستعمال  املخدرات 

احلا�سل  للتعديل  مراعاته  دون  املطلق  بال�سجن  عليه  وق�سى  العقلية  واملوؤثرات 

باملادة )56( امل�سار اإليها مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )2015/34( ال�سادر بتاريخ 

)2015/10/5م( ومبا اأن الواقعة كانت بتاريخ )2014/12/10م( والتعديل ح�سل 

بعد ح�سول الواقعة الأمر الذي تتحقق معه قاعدة تطبيق القانون الأ�سلح للمتهم 

وهو الن�س قبل التعديل عماًل باملادة )245( من قانون الإجراءات اجلزائية ما دامت 

الذي مت تعديله جاء م�سددًا  الن�س  اأن  باعتبار  بات  فيها بحكم  الدعوى مل يف�سل 

للعقوبة, كل ذلك مما يعيب احلكم املطعون فيه وي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن منعى الطاعن على احلكم املطعون فيه يف جممله �سديد ذلك اأنه واإن كان 

ورد  ح�سبما  اجلزائية  لالأحكام  اأ�سا�سًا  الق�سائي  القتناع  مبداأ  اعتمد  قد  امل�سرع 

املبداأ  هذا  على  قيودًا  هناك  اأن  اإل  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )215( باملادة 

ومنها �سرورة ت�سبيب الأحكام واملق�سود بالت�سبيب لي�س هو جمرد �سرد الأدلة فقط 

لي�ستقيم به منطوق احلكم مبينًا  الت�سبيب مف�ساًل ومقنعًا وكافيًا  اأن يكون  بل يجب 

بالتف�سيل والتحليل العنا�سر الواقعية والأركان القانونية لكل جرمية من اجلرائم 

يف  عليها  اعتمد  التي  والأدلة  واحلجج  التهام  مواد  تقت�سيه  ما  وفق  بها  اأدان  التي 

ثبوت التهام اأما اإذا كانت الأ�سباب التي اأوردها احلكم غام�سة وغري �سليمة ول توؤدي 

حتمًا اإىل النتيجة التي انتهى اإليها يف منطوقه فاإنه يكون قا�سرًا ق�سورًا يبطله كما 

يقت�سي تف�سيل الأ�سباب اأن يرد احلكم على كل دفع جوهري اأبدي يف الدعوى واأن 

يكون رده على ذلك �سائغًا ومقبوًل وله �سنده من الأوراق.

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه بعد �سرده لأدلة الثبوت واأقوال ال�سهود وبعد 

رده على الدفوع املبداة من قبل الدفاع خل�س اإىل القول: »... اأما عن مقاومة رجال 

املكافحة بوا�سطة �سالح ناري فهي ثابتة بالبندقية امل�سبوطة ب�سيارة املتهم وما جرى 
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عليها من فح�س فني وب�سهادة �سهود    الإثبات ...« وكان الت�سبيب الذي اأورده احلكم 

بتنفيذ  املكلفني  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  اأحد  مقاومة  جناية  ثبوت  على  للتدليل 

باملادة  واملوؤثمة  ناري  �سالح  با�ستخدام  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون 

)56( من ذات القانون غري كاف وغري مقنع اإذ ل يبني من اأقوال �سهود الإثبات الذين 

�ساقه  الذي  النحو  وعلى  اجلرمية  هذه  عليهم  وقعت  من  وهم  احلكم  عليهم  اعتمد 

احلكم باأ�سبابه اأن الطاعن كان وقت مقاومته لهم يعلم علم اليقني اأنهم من ماأموري 

ال�سبط الق�سائي القائمني على تنفيذ اأحكام القانون املذكور كما اأن احلكم مل ي�سق 

باأ�سبابه اأي دليل على ح�سول هذا العلم والوقائع بذاتها كما �ساقها احلكم ل تدل على 

ذلك فالثابت من اأقوال �سهود الإثبات من ماأموري ال�سبط الق�سائي اأن الطاعن متت 

مداهمته ومباغتته وهو يف غفلة منه مبركبته مع امل�سدر كما مل يدلل احلكم باأي دليل 

مادي يفيد اأن الطاعن قد اأحلق باأي عن�سر من عنا�سر ال�سبط الق�سائي اأي عنف اأو 

اأذى للقول بتوافر عنا�سر املادة )56( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية 

يف حق الطاعن ومن ثم يكون احلكم املطعون فيه قا�سرًا يف هذا املنحى ق�سورًا يبطله 

اإذ املطلوب يف ت�سبيب الأحكام اأن يكون على وجه الدقة والتحديد بعيدًا عن التعميم 

والتجهيل وذلك ل يتحقق اإل بعر�س كافة الأدلة الواقعية واحلجج القانونية التي 

اعتمدتها املحكمة يف ق�سائها عر�سًا وا�سحًا ومف�ساًل ل لب�س فيه ول غمو�س مبا يدلل 

على توافر كافة العنا�سر القانونية للجرمية حمل الإدانة ودون اأن يرتك احلكم يف 

طياته اأي حيز للتعميم والتجهيل والإبهام بل يجب اأن يكون فيه من الكفاية لي�ستقيم 

به منطوق احلكم كما اأن الدفع ببطالن العرتاف هو دفع جوهري يجب على حمكمة 

�سائغًا ما دام احلكم قد عول يف ق�سائه بالإدانة  ردًا  املو�سوع مناق�سته والرد عليه 

اأن  ذلك  العرتاف  هذا  على  الطاعن  حق  يف  بثبوتها  القول  اإىل  انتهى  التي  بالتهم 

العرتاف الذي يعتد به يف الإثبات يجب اأن يكون اختياريًا و�سادرًا عن اإرادة حرة 

وهو ل يعترب كذلك ولو كان �سادقًا اإذ ح�سل حتت تاأثري الإكراه اأو التهديد اأو اخلوف 

اأو اخلوف فكان يتعني على حمكمة املو�سوع  كان ما كان قدر هذا التهديد والإكراه 

وقد دفع الطاعن اأمامها باأن اعرتافه بتحقيقات ال�سرطة كانت نتيجة اإكراه مور�س 

عليه كما ورد باحلكم اأن تتوىل حتقيق دفاعه وبحث هذا الإكراه و�سببه وعالقته 

باأقواله ل �سيما واأن دفاع الطاعن مت�سك بجل�سة املحاكمة بتاريخ )2016/12/21م( 

اإىل  اأحيل  الأخري  كون  الطاعن  حق  يف  املنجز  الطبي  التقرير  ب�سم  دفعه  باإثبات 

امل�ست�سفى من قبل الدعاء العام جراء اجلروح واخلدو�س العالقة به واأ�سر على ذلك 

فاإذ هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها: »... وعن بطالن العرتافات املن�سوبة للمتهم 

الأول )الطاعن( بتحقيقات ال�سرطة ل�سدورها نتيجة اإكراه فلم يثبت من اأي تقارير 
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طبية اأن ذلك املتهم قد تعر�س لل�سرب والتعذيب للتاأثري يف اإرادته وانتزاع اعرتاف 

منه ...« فاإن حكمها يكون قا�سرًا ل �سيما واأن الأوراق قد خلت مما يفيد اأن املحكمة 

نف�سها اأمرت بندب طبيب لإجراء خربة طبية بق�سد التعرف على اأ�سباب اخلدو�س 

العالقة باإحدى عيني الطاعن والتي متت معاينتها عليه من قبل ال�ساهد الرابع الذي 

اأخذ اإفادته بتحقيقات ال�سرطة وفق ما ورد مبدونات احلكم نف�سه للقول باأن الإكراه 

دفع  على  رد  فيه  املطعون  احلكم  اأن  ذلك  اإىل  اإ�سافة  طبية  تقارير  اأي  من  يثبت  مل 

الطاعن ببطالن الدليل امل�ستمد من �سبط املبلغ النقدي وذلك بالقول: »... قد تبني 

من خطاب م�ساعد مدير اإدارة مكافحة املخدرات اأن جميع املبالغ امل�ستخدمة ل�سراء 

مواد خمدرة يتم اإرجاعها لالإدارة العامة للمخدرات نهاية كل عام لإجراء التدقيق 

الرد  فهذا   »... املايل  باملبلغ  املتعلق  احلرز  اإح�سار  معه  يتعذر  الذي  الأمر  ال�سنوي 

الذي اأورده احلكم املطعون فيه غري �سائغ ذلك اأن الأحراز ت�سبط على ذمة الق�سايا 

ويتم التحفظ عليها ول يجوز الت�سرف فيها اإل بعد انتهاء الق�سية وتقول املحكمة 

كلمتها النهائية ب�ساأنها اإما بالرد اأو بامل�سادرة ومن ثم يكون احلكم املطعون فيه قد 

العليا ل تراقب  املحكمة  واإن كانت  اأنه  املحكمة ذلك  فقد منطقه يف تكوين عقيدة 

القا�سي يف تكوين قناعته فهي بال �سك ل تقره على راأيه اإذا تبني لها اأن ما تو�سل اإليه 

يجايف املنطق ال�سليم ويخل بالأ�سول امل�سلم بها يف ال�ستدلل الق�سائي.

ملا كان ذلك وكان ما تقدم فاإن احلكم املطعون فيه يكون معيبًا مبخالفة القانون وم�سوبًا 

بعيب الق�سور املبطل يف الت�سبيب والف�ساد يف ال�ستدلل والإخالل بحق الدفاع مما 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد  يوجب نق�سه واإعادة اأوراق الدَّ

بهيئة مغايرة.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعون اأرقام )463 , 464 , 465 / 2017( �سكاًل ويف املو�سوع 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل  بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة اأوراق الدَّ

فيها من جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 14/نوفمرب/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, الــــعـــربــــــي الــــحــــــرو�ســـــي,  جمــــــيـد 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 57(

الطعون اأرقام 2017/545م و 2017/546م

جرمية » التو�سط يف تداول املخدر. اأركانها«. قانون » تطبيق ن�س املادة 1/44 من --

قانون مكافحة املخدرات«.

جرمية التو�سط يف تداول املواد املخدرة واملعاقب عليه باملادة )1/44( من قانون --

مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية هي كل فعل من �ساأنه تقريب وجهات النظر 

اأو موؤثرات عقلية  بني طريف عقد من العقود التي يكون مو�سوعها مواد خمدرة 

اأي اأن فعل الو�سيط ينح�سر هنا يف تهيئة الظرف املالئم للجمع بني املتعاقدين 

املواد  تداول  يف  التو�سط  يكون  اأن  بني  فرق  ول  بينهما  ال�سفقة  اإجناز  وت�سهيل 

املخدرة قد وقع مبقابل اأو بغري مقابل وتاأ�سي�سًا على ذلك فكل فعل ياأتيه اجلاين 

لتحقيق تلك الغاية يكون الركن املادي لتلك اجلرمية اأما الركن املعنوي فهو علمه 

باأن ما ياأتيه من فعل جمرم قانونًا ومع ذلك ان�سرفت اإرادته لإتيانه.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

حار  الدعاء العام اأحال الطاعن )املتهم الثالث( واآخرين اإىل حمكمة ال�ستئناف ب�سُ

اإدارة  اخت�سا�س  بدائرة  )2014/10/12م(  بتاريخ  لأنهم  اجلنايات(؛  )حمكمة 

مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية مبحافظة �سمال الباطنة:

اأوًل: بالن�سبة للمتهم الأول:

بها  املرخ�س  الأحوال  غري  يف  الجتار  بق�سد  الهريوين  نوع  من  خمدرة  مواد  باع   )1

مببلغ  الهريوين  خمدر  على  حتتوي  )كوداك(  فلمية  علبة  باع  باأن  وذلك  قانونًا 

الثابت  وفق  باجُلرم,  متلب�سًا  �سبطه  ومت  للم�سدر  ريال  ثالثمائة  ر.ع(   300( قدره 

بالتحقيقات وحم�سر ال�سبط.
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2( حاز واأحرز بق�سد الجتار مادة خمدرة من نوع الهريوين يف غري الأحوال املرخ�س 

بها قانونًا, وفق  الثابت بالتحقيقات وحم�سر ال�سبط.

م مواد خمدرة للمتعاطي )املتهم الثالث( مبقابل وذلك باأن �سلَّمه علبة فلمية  3( قدَّ

)كوداك( حتتوي على خمدر الهريوين مببلغ قدره )300 ر.ع( ثالثمائة ريال, وفق 

الثابت باعرتافه.

املورفني  نوعي  من  خمدرة  مواد  تعاطى  مماثل  غري  ُجرم  يف  عائدًا  كونه  حال   )4

والكودايني يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا, وفق الثابت بتقرير الفح�س الفني.

ثانيًا: بالن�سبة للمتهم الثاين:  

1( حاز مادة خمدرة من نوع الهريوين بغري ق�سد التعاطي ويف غري الأحوال املرخ�س 

بها قانونًا, وفق الثابت بالتحقيقات وحم�سر ال�سبط وتقرير الفح�س الفني.

2( تعاطى مادة خمدرة من نوع الهريوين يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا, وفق 

الثابت باعرتافه ق�سائيًا.

ثالثًا: بالن�سبة للمتهم الثالث )الطاعن(: 

العلبة  بيع  يف  ط  تو�سَّ باأن  وذلك  اأوًل,  للُجرم  مقارفته  حال  الأول  املتهم  مع  ا�سرتك 

الهاتفي  التن�سيق  بتوليه  وذلك  الهريوين  خمدر  على  املحتوية  )كوداك(  الفلمية 

للتوفيق بني العر�س والطلب, وفق الثابت باعرتافه.

رابعًا: بالن�سبة للمتهمني الثاين والثالث: 

قاوما �سلبيًا عماًل �سرعيًا وذلك باأن امتنعا عن اإعطاء عينة من بولهما لغايات الفح�س 

املخربي, وفق الثابت بالأوراق. 

من   )4/44( واملادة   )1/44( باملادة  الأول  املتهم  مبعاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

 )2/47( باملادة  الثاين  املتهم  ومعاقبة  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون 

ومعاقبة  القانون  ذات  من   )1/44( باملادة   الثالث  املتهم  ومعاقبة  القانون  ذات  من 

املتهمني  ومعاقبة  القانون  ذات  من   )2( املادة  بدللة   )64( باملادة  جميعًا  املتهمني 

الثاين والثالث باملادة )171( من قانون اجلزاء مع تطبيق املادة )5/116( من قانون 

اجلزاء يف حق املتهم الأول وم�سادرة املواد امل�سبوطة والهاتف ا�ستنادًا للمادة )59( 

من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية.
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وبتاريخ )2015/10/29م( حكمت املحكمة باإدانة املتهم الأول بجناية الجتار يف 

املواد املخدرة وق�ست ب�سجنه ملدة ع�سر �سنوات وغرامة قدرها )3,000 ر.ع( ثالثة 

التعاطي  الهريوين بغري ق�سد  الثاين بجناية حيازة خمدر  املتهم  واإدانة  ريال  اآلف 

وق�ست ب�سجنه ملدة خم�س �سنوات وغرامة قدرها     )3,000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال 

الأوىل  عن  عليه  وق�ست  ال�سلبية  واملقاومة  املخدرة  املواد  تعاطي  بُجنحتي  واإدانته 

بال�سجن ملدة �سنة وغرامة قدرها )500 ر.ع( خم�سمائة ريال وعن الثانية بال�سجن 

الثالث  املتهم  واإدانة  رياًل  ع�سرون  ر.ع(   20( قدرها  وغرامة  اأ�سهر  ثالثة  ملدة 

املواد املخدرة وق�ست ب�سجنه ملدة ع�سر �سنوات  ط يف بيع  التو�سُّ )الطاعن( بجناية 

وغرامة قدرها )3,000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال واإدانته بُجنحتي تعاطي املواد املخدرة 

واملقاومة ال�سلبية وق�ست عليه عن الأوىل بال�سجن ملدة �سنة وغرامة قدرها )500 

ر.ع( خم�سمائة ريال وعن الثانية بال�سجن ملدة ثالثة اأ�سهر وغرامة قدرها )20 ر.ع( 

ع�سرون رياًل على اأن تدغم العقوبات يف حق املتهمني الأخف يف الأ�سد وينفذ اأ�سدها 

وم�سادرة املواد املخدرة امل�سبوطة متهيدًا لإتالفها وم�سادرة الهاتف ل�سالح الدولة.

رقم  بالطعن  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الثالث(  عليه  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

)2016/91( اأمام املحكمة العليا التي ق�ست بجل�سة )2016/5/31م( بقبول الطعن 

�سكاًل يف واملو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

وبجل�سة )2017/1/22م( حكمت حمكمة ال�ستئناف ب�سحار )حمكمة اجلنايات( 

بهيئة مغايرة باإدانة املتهم الثالث .... بجناية التو�سط يف بيع املواد املخدرة ومعاقبته 

بال�سجن ملدة �سبع �سنوات ون�سف وغرامة قدرها )3.000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال وبراءته 

من جنحتي تعاطي املواد املخدرة واملقاومة ال�سلبية وم�سادرة هاتفه امل�سبوط.

مل يرت�س الطاعن بهذا الق�ساء فقرر الطعن فيه بطريق النق�س اأمام املحكمة العليا 

للمرة الثانية بالطعنني املاثلني بتاريخي )2017/3/1م( و )2017/3/2م( باأمانة 

الطعنني  باأ�سباب  �سحيفتان  اأودعت  التاريخني  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة  �سر 

موقعة كل منهما من حمام مقبول اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم 

كل منهما �سند وكالته التي تتيح له ذلك ومت اإعالن املطعون �سده بال�سحيفتني فاآثر 

عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا يف الطعنني مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل 

قبول الطعنني �سكاًل ويف املو�سوع برف�سهما.
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وحيث ارتاأت املحكمة �سم الطعنني لالرتباط ولي�سدر فيهما حكم واحد.

املحكمة

بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر اأوراق الطعنني وبعد �سماع التقرير 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعنني ا�ستوفيا �سكلهما القانوين فهما مقبولن �سكاًل.     

اأدانه  اإذ  اأنه  فيه  املطعون  احلكم  على  الأ�سباب  ب�سحيفتي  الطاعن  ينعى  وحيث 

الت�سبيب والف�ساد  التو�سط يف بيع مواد خمدرة يكون قد �سابه الق�سور يف  بجرمية 

يف ال�ستدلل والإخالل بحق الدفاع واخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله والبطالن يف 

الإجراءات وذلك اأنه مل يبني على نحو كاف اأركان جرمية التو�سط يف بيع املخدرة 

ال�سهود  اأقوال  على  اجلرمية  تلك  اأركان  بيان  ويف  اإدانته  يف  وعول  بها  اأدانه  التي 

)فريق ال�سبط( بالرغم من اأنها ل توؤدي اإىل ذلك اإذ اإنها جاءت متناق�سة ومت�ساربة 

فيما بينها بدللت عددها باأ�سباب طعنيه ودفع ببطالن اإجراءات الدعوى لبطالن 

القب�س عليه بدللة تناق�س اأقوال فريق ال�سبط يف ذلك ال�ساأن ول�سدوره بطريقة 

غري معروفة ولتنفيذه بدون �سند من القانون ودون اأن يكون يف حالة تلب�س ولتنفيذه 

الإجراءات  قانون  من   )48  ,41( للمادتني  باملخالفة  الواقعة  على  �سابق  وقت  يف 

املحكمة  اأن  اإل  والتخمني  ال�سك  جمرد  على  قائمًا  التهام  يجعل  ما  وهو  اجلزائية 

من  امل�ستمد  الدليل  ببطالن  يدفع  اأنه  كما  عليها  ترد  ومل  الدفوع  هذه  عن  التفتت 

امل�سدر لختالق اجلرمية وكونها حتري�سية من رجال ال�سرطة وكذلك يدفع بعدم 

الدعوى  يف  والتحقيق  ال�ستدلل  اإجراءات  مببا�سرة  ال�سرطة  رجال  قيام  جواز 

الراهنة كونها ت�سكل جناية وكون جتنيد امل�سدر من قبل رجال ال�سرطة يعد عماًل 

من اأعمال التحقيق وهو من اخت�سا�س الدعاء العام ويخرج عن اخت�سا�س ال�سرطة 

بقوة القانون وقيام ال�سرطة بذلك يكون خمالفًا للمادتني )64( من النظام الأ�سا�سي 

اأنه  اأنه مل يكن يف حالة تلب�س كما  �سيما  العام ل  للدولة و )2( من قانون الدعاء 

مببلغ  املخدر  علبة  �سراء  امل�سدر  على  بالعر�س  قيامه  واقعة  معقولية  بعدم  يدفع 

)300 ر.ع( ثالثمائة ريال بدللة عدم توافق �سهود ال�سبط يف ذلك ال�ساأن من حيث 

عدم �سبطهم مواد خمدرة معه وقت ال�سبط ول مع املتهم الأول .... ول بال�سيارة كما 

اأن املحكمة مل تواجهه مببلغ ال�سراء كما اأنه مل يدفع بعدم انطباق ن�س مادة التهام 

عليه لأن التو�سط املق�سود به هو اأن يكون بق�سد الجتار وهو غري متوفر يف حقه, كل 

ذلك مما يعيب احلكم مبا ي�ستوجب نق�سه.
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وحيث اإن احلكم املطعون فيه بعد اأن بنّي واقعة الدعوى واأورد م�سمون اأدلتها يف بيان 

اأمام املحكمة بخ�سو�س  اأفاد املتهم  اإدانة الطاعن بقوله: »... حيث  كاف انتهى اإىل 

تو�سطه يف بيع املادة املخدرة باأنه مل يتو�سط واأن املخرب ات�سل به يريد منه كمية من 

املخدر واأنه يعرف املخرب حيث كانا يتعاطيا �سوية واأخربه اأنه ترك التعاطي ولي�س 

لديه خمدرات وطلب منه رقم املتهم الأول .... وزوده به واأنه يعرف اأن املتهم الأول 

يتعاطى ول يعرف اأنه يبيع املخدرات ول يعلم ما مت بعد ذلك بني امل�سدر و.... غري 

اأن هذه الأقوال اأو هذا العرتاف املبتور تعزز بالكمال من قبل اأفراد ال�سبط حيث 

�سهدوا وفق ما �سرد يف �سهادتهم املدونة والتي اأيدت تواجد املتهم يف م�سرح اجلرمية 

و�سبطه مع بقية املتهمني عند واقعة ال�ستالم والت�سلم ملادة الهريوين و�سبق اتفاقه 

املخدرة  املواد  بيع  .... لإمتام عملية  املتهم  اإىل  ال�سبط  واأفراد  واإر�ساده  امل�سدر  مع 

املعزز مبحا�سر ال�سبط واأن اأقوال املتهم بعدم علمه مبا جرى بني املتهم.... وامل�سدر 

بعد اأن زود الأخري برقم هاتف املتهم الأول بعد اأن طلب منه �سراء املواد املخدرة قد 

كذبته �سهادات ال�سهود والتي جاءت مطابقة فيما بينها مع وقائع ال�سبط والتي كملت 

اإحداها الأخرى ب�سكل كون قناعة املحكمة يف �سحتها واعتمادها دلياًل ي�ستند اإليه يف 

�سحة التهام ويكون املتهم مار�س فعاًل فعل التو�سط يف بيع املواد املخدرة بني امل�سدر 

واملتهم.... والذي كان من �ساأنه تقريب وجهات النظر بني الطرفني البائع وامل�سرتي 

جلمع  املالئم  الظرف  تهيئة  يف  ينح�سر  الو�سيط  فعل  واأن  املخدرة  املواد  مو�سوع  يف 

التو�سط يف تداول  يكون  اأن  بينهما ول فرق بني  ال�سفقة  اإمتام  وت�سهيل  املتعاقدين 

اأو بغري مقابل وتاأ�سي�سًا على ذلك فاإن كل فعل ياأتيه  املواد املخدرة قد وقع مبقابل 

اجلاين لتحقيق تلك الغاية يكون الركن املادي لتلك اجلرمية واأما الركن املعنوي فهو 

اإرادته لإتيانه وبذلك  ان�سرفت  ياأتيه من فعل جمرم قانونًا ومع ذلك  ما  باأن  علمه 

تكون الأدلة قد توافرت يف قيام املتهم بالتو�سط يف بيع املواد املخدرة املوؤثمة باملادة 

وكان  ذلك  كان  وملا   »... العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  من   )1/44(

البنّي من احلكم املطعون فيه اأنه قد بنّي واقعة الدعوى مبا تتوافر به كافة العنا�سر 

القانونية للجرمية التي اأدان الطاعن بها واأورد على ثبوتها يف حقة اأدلة �سائغة من 

�ساأنها اأن توؤدي اإىل ما رتبه احلكم عليها وجاء ا�ستعرا�س املحكمة لأدلة الدعوى على 

اأنها قامت  �ساماًل يفيد  اإملامًا  بها  واأملت  الكايف  التمحي�س  اأنها حم�ستها  نحو يدل على 

مبا ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف احلقيقة وكان من املقرر اأنه واإن كان على 

والظروف  اجلرمية  اأركان  به  تتحقق  كافيًا  بيانًا  الدعوى  واقعة  تبني  اأن  املحكمة 

اأن القانون مل ير�سم �سكاًل خا�سًا ي�سوغ فيه  اأي�سًا  اأنه من املقرر  اإل  التي وقعت فيها 

احلكم بيان الواقعة امل�ستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها واإذا كان جمموع 
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ما اأورده احلكم املطعون فيه كافيًا يف تفهم واقعة الدعوى باأركانها وظروفها ح�سبما 

املادة  ن�س  به  جرى  كما  القانون  حلكم  حمققًا  يكون  ذلك  فاإن  املحكمة  ا�ستخل�سته 

الق�سور يف  الإجراءات اجلزائية ومن ثم ينتفي عن احلكم قالة  )220( من قانون 

الت�سبيب ويكون منعى الطاعن يف ذلك ال�ساأن غري �سديد. 

وملا كان ذلك وكان التو�سط يف تداول املواد املخدرة واملعاقب عليه باملادة )1/44( من 

قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية هو كل فعل من �ساأنه تقريب وجهات النظر 

اأي  اأو موؤثرات عقلية  التي يكون مو�سوعها مواد خمدرة  العقود  بني طريف عقد من 

اأن فعل الو�سيط ينح�سر هنا يف تهيئة الظرف املالئم للجمع بني املتعاقدين وت�سهيل 

اإجناز ال�سفقة بينهما ول فرق بني اأن يكون التو�سط يف تداول املواد املخدرة قد وقع 

مبقابل اأو بغري مقابل وتاأ�سي�سًا على ذلك فكل فعل ياأتيه اجلاين لتحقيق تلك الغاية 

يكون الركن املادي لتلك اجلرمية اأما الركن املعنوي فهو علمه باأن ما ياأتيه من فعل 

جمرم قانونًا ومع ذلك ان�سرفت اإرادته لإتيانه.

وملا كان ذلك وكانت املحكمة على ما يبني من حما�سر اجلل�سات قد ا�ستمعت اإىل �سهادة 

فريق ال�سبط وهم املالزم ....والوكيل .... والوكيل .... واأورد احلكم املطعون فيه 

م�سمون �سهاداتهم حيث �سهد املالزم ....اأنه رئي�س فريق ال�سبط واأن املتهم الطاعن 

مع  خا�س  م�سدر  ولديهم  فيها  والتو�سط  املخدرات  برتويج  معروف  هدف  هو   ....

الهريوين  ل�سراء مادة   .... املتهم  اأمامه مع  بالتوا�سل هاتفيًا  .... حيث قام  الوكيل 

وكان احلديث على م�سمع منه حيث اأفاد املتهم اأن الكمية موجودة وقام الوكيل .... 

وامل�سدر بعمل الإجراءات بالتوجه اإىل مكان املتهم يف �سنا�س واللقاء به وجهًا لوجه 

وركب بال�سيارة مع الوكيل .... وامل�سدر وبعد ذلك اأخربه الوكيل .... اأن املتهم ات�سل 

بيان  منه  الأول....وطلب  املتهم  اأنه  ذلك  بعد  تبنّي  الذي  اأقاربه  باأحد  اأخرى  مرة 

مكان وجوده ومت اللقاء بينهم املتهم ....وامل�سدر والوكيل واملتهم ... وتوجهوا غرب 

ح�سرت  ثم  وامل�سدر  ال�سرطة  رجل  لتاأمني  ال�سيارة  تابع  واأنه  هناك  ووقفوا  ال�سارع 

من  ينزل   .... املتهم  و�ساهد  والوكيل  امل�سدر  مركبة  خلف  توقفت  ثانية  مركبة 

املركبة باجتاه املركبة الثانية وهو يحمل �سيئًا و�سعه يف جيبه من تلك املركبة وركب 

�سبط  ومت   .... الوكيل  من  عليها  املتفق  الإ�سارة  ا�ستلم  ذلك  وبعد  الأوىل  باملركبة 

جميع املتهمني واملخدرات واأن املتهم كان حا�سرًا اأثناء واقعة ال�سبط كما اأورد احلكم 

�سهادة الوكيل ....الذي �سهد مبا ل يخرج يف م�سمونه عن �سهادة ال�ساهد الأول اإل 

حاول  الطاعن  املتهم  اأن  واأ�ساف  باملتهم  امل�سدر  ات�سال  واقعة  حا�سرًا  يكن  مل  اأنه 

الهرب اإل اأنه مت �سبطه بعد ذلك كما اأورد احلكم �سهادة الوكيل .... الذي �سهد مبا 
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ل يخرج يف م�سمونه عما �سهد به ال�ساهد الأول واأ�ساف اأن الطاعن وردًا على ات�سال 

امل�سدر به عر�س عليه �سراء علبة كوداك من خمدر الهريوين مببلغ قدره )300 ر.ع( 

ثالثمائة ريال ويف خالل واقعة ال�سبط كان قد قام بت�سليم املبلغ املذكور اإىل امل�سدر 

الذي قام بت�سليمه للطاعن وقام الأخري بت�سليمه اإىل املتهم الأول .... الذي اأح�سر 

املخدر من املركبة الثانية ثم قام باإعطاء الإ�سارة املتفق عليها للمالزم املذكور حيث 

مت �سبط املتهمني.

ال�سحيحة  وال�سورة  الدعوى  يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  املقرر  من  وكان  ذلك  كان  وملا 

املو�سوع متى  بها حمكمة  ت�ستقل  التي  امل�سائل  البينات من  الدليل ووزن  لها وتقدير 

اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله واأن 

وزن اأقوال ال�سهود وتقدير الظروف التي يوؤدون فيها �سهاداتهم وتعويل الق�ساء على 

اإىل  ال�سبهات كل ذلك مرجعه  من  اإليها من مطاعن وحام حولها  مهما وجه  اأقوالهم 

اإليه وهي  حمكمة املو�سوع تنزله املنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن 

متى اأخذت ب�سهاداتهم فاإن ذلك يفيد اطراحها جميع العتبارات التي �ساقها الدفاع 

حلملها على عدم الأخذ بها واأن تناق�س رواية ال�ساهد يف بع�س تفا�سيلها مع اأقوال 

�ساهد اآخر بغر�س ح�سوله ل يعيب احلكم اأو يقدح يف �سالمته ما دام قد ا�ستخل�س 

اأقوالهم ا�ستخال�سًا �سائغًا ل تناق�س فيه ول ت�سارب كما هو احلال يف  احلقيقة من 

اأن العربة يف املحاكمات اجلزائية هي باقتناع  اأنه من املقرر  الدعوى املطروحة كما 

املحكمة من جميع عنا�سر الدعوى املطروحة عليها ولها كامل احلرية يف اأن ت�ستمد 

ماأخذه  الدليل  لهذا  اأن  دام  ما  اإليه  تطمئن  دليل  اأي  من  اجلرمية  بثبوت  اقتناعها 

ال�سحيح من الأوراق كما ل ي�سح مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر.

ملا كان ذلك وكان فيما اأورده احلكم املطعون فيه على النحو ال�سالف والذي جاء مت�سقًا 

املواد  تداول  يف  التو�سط  جرمية  اأركان  به  تتوافر  ت�سارب  ول  تناق�س  فيه  ولي�س 

املخدرة التي اأدان الطاعن بها ويكون ما انتهى اإليه احلكم من اإدانة الطاعن وما ورد 

به على دفاعه يف ذلك ال�ساأن �سائغًا ويتفق و�سحيح القانون وي�سحي منعى الطاعن يف 

ذلك ال�ساأن غري مقبول.

ملا كان ذلك وكان كل اإجراء يقوم به ماأمورو ال�سبط الق�سائي ومروؤو�سوهم يف الك�سف 

عن اجلرمية �سحيحًا ولو اتخذوا يف �سبيل ذلك التخفي وانتحال ال�سفات حتى ياأن�س 

جرمية  ك�سف  بق�سد  للجناة  ال�سبط  رجال  م�سايرة  واأن  جانبهم  وياأمن  لهم  اجلاين 

التحري�س  اأو  اجلرمية  خلق  يف  بفعلهم  يتدخلوا  مل  ما  القانون  يجايف  ل  يقارفونها 
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عليها وطاملا بقيت اإرادة اجلناة حرة غري معدومة كما اأن ا�سطحاب ال�سابط مل�سدره 

ال�سري ليتظاهر الأخري ب�سراء املخدر بوا�سطة الطاعن لي�س فيه ما يفيد التحري�س 

اأو خلقها ما دام الطاعن قام بالتو�سط ل�سراء املخدر مبح�س  على ارتكاب اجلرمية 

اإرادته واختياره.

ملا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق اأن هناك اأمرًا �سادرًا من الدعاء العام بالقب�س 

على املتهم وتفتي�سه ومت القب�س عليه وتفتي�سه على هذا الأ�سا�س فمن ثم فاإن القب�س 

على املتهم وتفتي�سه يكون قد جاء على �سند من القانون ويكون احلكم املطعون فيه يف 

هذا ال�ساأن قد �سادف �سحيح القانون وي�سحي دفع الطاعن ب�ساأن بطالن الإجراءات 

والقب�س عليه واأن اجلرمية خمتلقة وحتري�سية وبطالن قيام رجال ال�سرطة بعمل 

اخت�سا�س  من  عمل  لأنه  ال�سري  امل�سدر  بتجنيد  قيامهم  عند  التحقيق  اأعمال  من 

الدعاء العام غري �سديد.

والدفع  ال�سبط  وقت  اجلرمية  م�سرح  على  الوجود  بعدم  الدفع  وكان  ذلك  كان  ملا 

ببطالن القب�س لتمامه قبل الواقعة اإمنا هو دفاع مو�سوعي يكفي للرد عليه اطمئنان 

املحكمة اإىل وقوع ال�سبط بناًء على حال التلب�س اأخذًا بالأدلة التي اأوردتها كما هو 

احلال يف الدعوى املطروحة ولذلك كان ما يثريه الطاعن يف ذلك ال�ساأن ل حمل له.

ملا كان ذلك وكان دفع الطاعن بعدم معقولية واقعة قيامه بعر�س املخدر على امل�سدر 

هو من اأوجه الدفاع املو�سوعية التي ل ت�ستوجب يف الأ�سل من املحكمة ردًا �سريحًا 

ما دام الرد م�ستفادًا �سمنًا من الق�ساء بالإدانة ا�ستنادًا اإىل اأدلة الثبوت التي اأوردها 

احلكم فلذلك كان منعاه يف هذا ال�ساأن غري �سديد.

وملا كان ذلك وكان من املقرر اأن ملحكمة املو�سوع اأن ت�ستخل�س من اأقوال ال�سهود و�سائر 

الدعوى ح�سبما  لواقعة  ال�سحيحة  ال�سورة  البحث  ب�ساط  املطروحة على  العنا�سر 

يوؤدي اإليه اقتناعها واأن تطرح ما يخالفها من �سور اأخرى ما دام ا�ستخال�سها �سائغًا 

املحكمة  وكانت  الأوراق  يف  اأ�سلها  ولها  واملنطق  العقل  يف  مقبولة  اأدلة  اإىل  م�ستندًا 

اأقوال �سهود الإثبات و�سحة ت�سويرهم للواقعة وانتهت اإىل ثبوت  قد اطماأنت اإىل 

واقعة التو�سط يف تداول املواد املخدرة يف حق املتهم باأدلة مقبولة يف العقل واملنطق 

فاإن ما يثريه الطاعن من منازعة يف �سورة الواقعة واأن ن�س مادة التهام ل ينطبق 

عليه ينحل اإىل جدل مو�سوعي حول تقدير الدليل و�سلطة حمكمة املو�سوع يف وزن 

عنا�سر الدعوى وا�ستخال�س ال�سورة ال�سحيحة لواقعة الدعوى وهو ما ت�ستقل به 

املحكمة ول جتوز جمادلتها اأو م�سادرة عقيدتها يف �ساأنه اأمام املحكمة العليا ويكون 
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ما يثريه الطاعن يف ذلك ال�ساأن غري �سديد.

دفاعه  مناحي  يف  املتهم  مبتابعة  تلتزم  ل  املحكمة  اأن  املقرر  من  وكان  ذلك  كان  ملا 

اأدلة  ي�ستفاد دللة من  الرد  اإذ  ا�ستقالل  �سبهة يثريها على  والرد على كل  املختلفة 

الثبوت ال�سائغة التي يوردها احلكم كما هو احلال يف الدعوى املطروحة فاإن باقي ما 

يثريه الطاعن من اأوجه دفاع مو�سوعية ل يكون مقبوًل.

مو�سوعًا  رف�سه  يتعنّي  مبا  اأ�سا�س  غري  على  يكون  برمته  الطعن  فاإن  تقدم  ما  كان  ملا 

واإلزام الطاعن امل�سروفات عماًل باملادة )225( من قانون الإجراءات اجلزائية. 

فلهذه الأ�سباب

املو�سوع  ويف  �سكاًل   )2017  /  546  ,  545( رقمي  الطعنني  بقبول  املحكمة  حكمت 

برف�سهما واإلزام الطاعن امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 21/نوفمرب/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحــــــرو�ســـــي, جمــــــيـد  الــــعـــربــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 58(

الطعن رقم 2017/339م والطعن رقم 2017/340م

دفع » ببطالن القب�س والتفتي�س«.--

الدفع ببطالن القب�س والتفتي�س من الدفوع اجلوهرية التي يتعني الرد عليها. ل --

يكفي يف �سبيل الرد عليه افرتا�س �سحة اإجراءات القب�س والتفتي�س. علة ذلك. 

الوقائــع 

ل الوقائع ح�سبما يبنينْ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعنني يف اأن  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال املتهمني )الطاعنني( اإىل املحكمة البتدائية ب�ساللة )الدائرة 

مكافحة  اإدارة  اخت�سا�س  بدائرة  )2015/12/9م(  بتاريخ  لأنهما  اجلزائية(؛ 

املخدرات:

اأوًل: بالن�سبة للمتهمني معًا: 

حازا بق�سد التعاطي ويف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا مواد خمدرة من نوع . 1

القات املدرج يف اجلدول اخلام�س من املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة 

املخدرات واملوؤثرات العقلية, الأمر الثابت بالأوراق.

الأمر . 2 القات,  نوع  من  خمدرة  مواد  قانونًا  بها  املرخ�س  الأحوال  غري  يف  تعاطيا 

الثابت بتقرير املخترب اجلنائي.

ثانيًا: بالن�سبة للمتهم الثاين )الطاعن بالطعن رقم )2017/340((:

قاد املركبة رقم )..../ر�س( حتت تاأثري املخدر, وفق الثابت بالتحقيقات.

بق�سد  خمدرة  مواد  حيازة  بجنحة  معًا  املتهمني  مبعاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

التعاطي املوؤثمة باملادة )47( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية وجنحة 

تعاطي املواد املخدرة املوؤثمة باملادة )47( من ذات القانون ومعاقبة املتهم الثاين اأي�سًا 
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بجنحة قيادة مركبة حتت تاأثري املخدر املوؤثمة باملادة )1/50( من قانون املرور.

املتهمني بجنحة حيازة  باإدانة  املحكمة ح�سوريًا  وبتاريخ )2016/7/19م( حكمت 

مواد خمدرة بق�سد التعاطي وق�ست ب�سجنهما ملدة �سنة وغرامة قدرها )500 ر.ع( 

خم�سمائة ريال واإدانتهما بجنحة تعاطي املواد املخدرة وق�ست ب�سجنهما ملدة �سنة 

وغرامة قدرها )500 ر.ع( خم�سمائة ريال واإدانة املتهم الثاين بجنحة قيادة مركبة 

ر.ع(  اأ�سهر وغرامة قدرها     )300  ب�سجنه ملدة ثالثة  املخدر وق�ست  تاأثري  حتت 

ثالثمائة ريال مع اإدغام العقوبات يف حق املتهمني وم�سادرة املواد املخدرة امل�سبوطة 

واملركبة رقم )..../ر �س( امل�ستخدمة يف نقل امل�سبوطات و�سحب رخ�سة قيادة املتهم 

الثاين ملدة ثالثة اأ�سهر تبداأ بعد انتهاء تنفيذ العقوبة احلب�سية. 

اأمام حمكمة ال�ستئناف ب�ساللة  الق�ساء فا�ستاأنفاه  مل يرت�س املحكوم عليهما بهذا 

ال�ستئنافني  بقبول  )2017/1/2م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجلنح  )دائرة 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف مع الأمر باإنفاذ ثمانية اأ�سهر من 

العقوبة احلب�سية واإلزام امل�ستاأنفني امل�ساريف.

مل يرت�س الطاعنان بهذا الق�ساء فطعنا فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعنني 

التقرير به  اأقام عليه الطاعن .... الطعن رقم )2017/339( الذي مت  اإذ  املاثلني 

اأودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة  �سر  باأمانة  بتاريخ )2017/2/12م( 

�سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن 

الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له ذلك ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة 

الطعن فاآثر عدم الرد عليها, كما اأقام عليه الطاعن ....الطعن رقم )2017/340( 

اأ�سدرته  التي  املحكمة  �سر  باأمانة  )2017/2/1م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي 

وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول اأمام املحكمة 

العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له ذلك ومت اإعالن 

املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد عليها.

العليا يف كال الطعنني مذكرة بالراأي خل�س فيها  العام لدى املحكمة  وقدم الدعاء 

اإىل قبول الطعنني �سكاًل ورف�سهما مو�سوعًا. 

فيهما  لي�سدر  �سمهما  املحكمة  قررت  فقد  املو�سوع  يف  مرتبطان  الطعنني  اإن  وحيث 

حكم واحد.
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املحكمة

     بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر اأوراق الطعنني وبعد �سماع التقرير 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

اأوًل: يف الطعن رقم )2017/339( املقدم من الطاعن .... :

     وحيث اإنه ملا كان قانون الإجراءات اجلزائية قد ا�سرتط جلواز الطعن بالنق�س 

القانون  , 249( من ذات   247 , املواد )245  ُم�ستفادة من  �سروط  اأربعة  الأحكام  يف 

اأولها: اأن يكون احلكم �سادرًا يف جناية اأو ُجنحة وثانيها: اأن يكون احلكم �سادرًا من 

اآخر درجة من درجات التقا�سي العادية وثالثها: اأن يكون فا�ساًل يف مو�سوع الدعوى 

اإذا ترتب عليه منع ال�سري فيها ورابعها: اأن يكون احلكم نهائيًا واأن هذا ال�سرط  اإل 

ــ  ــ كما فعل بالن�سبة لل�سروط الأخرى  الأخري ولئن مل ين�س عليه امل�سرع �سراحة 

التقرير  القانون من وجوب  املادة )249( من ذات  ُي�ستفاد مما جرى به ن�س  اأنه  اإل 

بالطعن يف اأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرت احلكم خالل اأربعني يومًا من تاريخ احلكم 

اأو من تاريخ احلكم ال�سادر فيها كما  اأو من تاريخ انق�ساء ميعاد املعار�سة  احل�سوري 

ى هذا ال�سرط اأن يكون احلكم نهائيًا اأي  يجب اإيداع الأ�سباب خالل هذا امليعاد وموؤدَّ

األ يقبل الطعن باملعار�سة اأو بال�ستئناف لأن املحكمة العليا تخت�سُّ باإ�سالح الأخطاء 

القانونية التي فاتت على الق�ساء املو�سوعي وما دام هناك احتمال لأن ُي�سلح خطاأ 

احلكم مبعرفة حمكمة املو�سوع تعنيَّ الطعن فيه اأمامها ثم الرتيث حتى تعرف نتيجة 

ته اخل�سم فال يلومنَّ  هذا الطعن اإذ قد ُيتدارك اخلطاأ الذي وقع فيه احلكم فاإن فوَّ

باملعار�سة  للطعن  قابل  بالنق�س يف حكم  الطعن  فاإن  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة  نف�سه  اإل 

اأو  املعار�سة  على  بناًء  احلكم  ُيلغى  فقد  م�سكلة  يخلق  ــ  نهائي  غري  ــ  ال�ستئناف  اأو 

ال�ستئناف في�سري النق�س غري ذي مو�سوع ين�سرف اإليه واإذا قيل اإن الطعن بالنق�س 

ى ذلك حرمان اخل�سم من حقه يف  ُينهي �سلطة حمكمة املعار�سة اأو ال�ستئناف فموؤدَّ

الطعن بالطريق العادي هذا ف�ساًل عن اأن علة هذا التحديد الدقيق لالأحكام التي 

يجوز الطعن فيها بالنق�س خا�سة ا�سرتاط نهائيته هو حر�س ال�سارع على ح�سر هذا 

الطعن يف نطاق �سيق بالنظر اإىل طابعه ال�ستثنائي.

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه حكمًا غيابيًا مل يعلن للطاعن ومل يقرر الطعن 

العام  الدعاء  اإدارة  مدير  خطـاب  من  ثابت  هو  ما  نحو  على  املعار�سة  بطريق  فيه 

ب�ساللة رقم .... )اإ . ع / ظفار / �س / 2017( املوؤرخ يف )2017/11/7م( ومن ثم 

فاإن باب املعار�سة يف احلكم ل يزال مفتوحًا ويكون الطعن فيه بالنق�س غري جائز مما 
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يتعنّي الق�ساء بعدم جواز الطعن واإلزام الطاعن امل�سروفات عمال باملادة )225( من 

قانون الإجراءات اجلزائية.

ثانيًا: يف الطعن رقم )2017/340( املقدم من الطاعن .... :

حيث اإن الطعن ا�ستوفى و�سعه القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

اأدانه بجنح  الت�سبيب والبطالن حينما  والق�سور يف  والف�ساد يف ال�ستدلل  وتاأويله 

حيازة مواد خمدرة بق�سد التعاطي وتعاطي املواد املخدرة وقيادة مركبة حتت تاأثري 

خ�سعت  وهل  نوعها  حيث  من  املخدرة(  )املواد  امل�سبوطات  من  التحقق  دون  املخدر 

للفح�س الفني اأم ل وهل حيازتها جمرمة اأم ل وهل هي املخدرات نف�سها التي �سبطت 

بداخل املركبة اأم غريها كما اأن احلكم ق�سى ب�سحب رخ�سة قيادته مع اأنه يف الأ�سل 

ل يحمل رخ�سة قيادة مما يعني اأن احلكم خالف الثابت بالأوراق كما ق�سى مب�سادرة 

املركبة دون مطالبة من الدعاء العام ودون التاأكد من مالكها الأ�سلي الذي هو ح�سن 

النية ناهيك اأنه عول يف اإدانته على حيازته لرزم القات اخل�سراء مع اأن هذه العينة 

مل تر�سل اإىل املخترب اجلنائي ومل تخ�سع للفح�س الفني كما اأنه دفع ببطالن القب�س 

وحب�سه ملدة )24( �ساعة ويف مكان خم�س�س للحب�س من قبل اأفراد اجلي�س ال�سلطاين 

وهم لي�سوا من ماأموري ال�سبط الق�سائي, مما يعيب احلكم املطعون فيه وي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه من اإخالل بحق الدفاع �سديد ذلك 

اأنه من املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن �سائبة الإخالل بحق الدفاع تعلق باحلكم اإن 

هو اأغفل دفعًا جوهريًا اإذا حتقق و�سح قد يتغري به وجه الراأي يف الدعوى.

ملا كان ذلك وكان البنّي من مطالعة الأوراق اأن املدافع عن الطاعن مت�سك يف مذكرة 

دفاعه ببطالن اإجراءات القب�س عليه وتفتي�س مركبته اإذ مت اإلقاء القب�س عليه يف 

نقطة ع�سكرية للجي�س ال�سلطاين وتفتي�س مركبته وحب�سه )24( �ساعة يف مع�سكر 

حقه  يف  املتخذة  الإجراءات  هذه  فتكون  ب�ساللة(  امل�ساة  لواء  )قيادة  الغوارف  اأم 

فاأ�سبح  باإجرائها  خمت�سة  غري  جهات  قبل  من  عليه  اأجريت  كونها  للقانون  خمالفة 

بذلك واقعًا م�سطورًا بالأوراق قائمًا مطروحًا على املحكمة عند نظر الدعوى.

الدفاع اجلوهرية  اأوجه  والتفتي�س هو من  القب�س  الدفع ببطالن  ملا كان ذلك وكان 

على  عليه  اعتمد  فيما  اعتمد  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  عليها  الرد  يتعنّي  التي 

حم�سر ال�سبط وال�ستدللت وكان حكم حمكمة اأول درجة املوؤيد لأ�سبابه باحلكم 



– 296 –

املطعون فيه واملكمل له قد رد على هذا الدفع بقوله: »... وما اإنكار املتهمني ودفوع 

دامغة  اأدلة  من  ثابت  هو  ما  ظل  يف  اجلزاء  من  للتهرب  منهم  حماولة  اإل  وكالئهما 

عمان  �سرطة  اإىل  �سبطهما  بعد  املتهمني  ت�سليم  ال�سلطاين  اجلي�س  تويل  عن  ف�ساًل 

ال�سلطانية ل�ستكمال الإجراءات القانونية ب�ساأنهما ول ترى املحكمة يف ذلك ما يخل 

ب�سحة اإجراءات ال�سبط والتفتي�س يف ظل ما هو ثابت بالأوراق من خالل حما�سر 

ال�سبط وال�ستدللت املجراة ...« كما اأورد احلكم املطعون فيه هذا الدفع ورد عليه 

 »... بالأوراق  ما هو ثابت  والتفتي�س يف ظل  ال�سبط  اإجراءات  »... و�سحة  بقوله: 

فهذا الذي رد به احلكم البتدائي ومن بعده احلكم املطعون فيه على دفع الطاعن 

ببطالن اإجراءات القب�س والتفتي�س غري �سائغ ذلك اأنه من املقرر يف ق�ساء املحكمة 

العليا اأنه ل يكفي ل�سالمة اإجراءات القب�س والتفتي�س القول: »... ول ترى املحكمة 

يف ذلك ما يخل ب�سحة اإجراءات القب�س والتفتي�س يف ظل ما هو ثابت بالأوراق من 

خالل حما�سر ال�سبط وال�ستدللت املجراة ...« اأو »... و�سحة اإجراءات ال�سبط 

والتفتي�س يف ظل ما هو ثابت بالأوراق ...« بل على حمكمة املو�سوع اأن تعر�س لهذا 

و�سحة  ب�سالمة  القول  ميكن  ل  اإذ  �سحته  مدى  لتبني  والتحقيق  باملناق�سة  الدفع 

اإجراءات القب�س والتفتي�س اإل بالتحقيق ولي�س للمحكمة اأن تفرت�س �سحة و�سالمة 

اأمامها ببطالنهما وعدم �سحة اإجراءاتهما ومن ثم  اإذا مت الدفع  القب�س والتفتي�س 

لبحث  نق�سه دون حاجة  يتعنيَّ  فيه قا�سرًا ق�سورًا يبطله مبا  املطعون  يكون احلكم 

�سائر اأوجه الطعن الأخرى ول يغني عن ذلك ما ذكره احلكم من اأدلة اأخرى اإذ الأدلة 

يف املواد اجلزائية �سمائم مت�ساندة يكمل بع�سها بع�سًا ومنها جمتمعة تتكون عقيدة 

املحكمة بحيث اإذا �سقط اأحدها اأو ا�ستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان 

لهذا الدليل الباطل يف الراأي الذي انتهت اإليه املحكمة مما يتعنّي نق�س احلكم واإعادة 

اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

فلهذه الأ�سباب

الطاعن  واإلزام   )2017/339( رقم  الطعن  جواز  بعدم  اأوًل:  املحكمة:  tحكمت 
بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل   )2017/340( رقم  الطعن  قبول  ثانيًا:  امل�سروفات, 

من  فيها  لتف�سل  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  عوى  الدَّ واإعادة  فيه  املطعون  احلكم 

جديد بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 19/دي�سمرب/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحــــــرو�ســـــي, جمــــــيـد  الــــعـــربــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 59(

الطعن رقم 2017/665م

الأحراز« اإجراءات حتريزها«. --

من -- بعدها  وما   )87( املادة  عليه  ت  ن�سَّ ما  وفق  امل�سبوطات  حتريز  اإجراءات  اإن 

قانون الإجراءات اجلزائية اإمنا ق�سد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل 

خ�سية توهينه ومل يرتب القانون على خمالفتها اأي بطالن وترك الأمر يف ذلك 

اإليها  ي�سل  مل  امل�سبوطة  الأحراز  واأن  الدليل  ل�سالمة  املحكمة  اطمئنان  اإىل 

العبث.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

ال�ستئناف  حمكمة  ....اإىل   )3(....)2(  ....  )1( املتهمني:  اأحال  العام  الدعاء 

اخت�سا�س  بدائرة  )2015/1/13م(   بتاريخ  لأنهم  اجلنايات(؛  )حمكمة  مب�سندم 

اإدارة خمدرات م�سندم:

اأوًل: بالن�سبة للمتهمني جميعًا:

حازوا بق�سد الجتار مواد خمدرة من اأنواع احل�سي�س والهريوين وامليثادون املدرجة 

املخدرات  مكافحة  قانون  ملحق  من  الأوىل  املجموعة  من   )1( رقم  اجلدول  يف 

واملوؤثرات العقلية وموؤثرات عقلية من نوع امليثامفيتامني املدرج يف اجلدول رقم )2( 

والرتامادول املدرج يف اجلدول رقم )3( والديازيبام املدرج يف اجلدول رقم )4( من 

املجموعة الثانية من ملحق قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية, وفق الثابت 

بالتقرير الفني للفحو�س الكيميائية. 

ثانيًا: بالن�سبة للمتهَمنينْ الثاين والثالث:
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با مواد خمدرة من اأنواع احل�سي�س والهريوين وامليثادون املدرجة يف اجلدول رقم  هرَّ

العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  ملحق  من  الأوىل  املجموعة  من   )1(

وموؤثرات عقلية من نوع امليثامفيتامني املدرج يف اجلدول رقم )2( والرتامادول املدرج 

يف اجلدول رقم )3( والديازيبام املدرج يف اجلدول رقم )4( من املجموعة الثانية من 

ملحق قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية, وفق الثابت بالتحقيقات.

ثالثًا: بالن�سبة للمتهم الثاين:

اجلدول . 1 يف  املدرجة  وامليثادون  والهريوين  احل�سي�س  اأنواع  من  خمدرة  مواد  نقل 

واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  ملحق  من  الأوىل  املجموعة  من   )1( رقم 

 )2( رقم  اجلدول  يف  املدرج  امليثامفيتامني  نوع  من  عقلية  وموؤثرات  العقلية 

والرتامادول املدرج يف اجلدول رقم )3( والديازيبام املدرج يف اجلدول رقم )4( 

من املجموعة الثانية من ملحق قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية, وفق 

الثابت بالتحقيقات.

املدرج يف اجلدول رقم )1( . 2 الهريوين  نوع  التعاطي مواد خمدرة من  حاز بق�سد 

من املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية, وفق 

الثابت بالتقرير الفني للفحو�س الكيميائية.

رابعًا: بالن�سبة للمتهم الثالث:

ملحق  من  الأوىل  املجموعة  من   )1( رقم  اجلدول  يف  املدرج  املورفني  خمدر  تعاطى 

للفحو�س  الفني  بالتقرير  الثابت  وفق  العقلية,  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون 

الكيميائية.

خام�سًا: بالن�سبة للمتهَمنينْ الأول والثاين:

قاوما ماأموري ال�سبط الق�سائي مقاومة �سلبية اأوقفت عماًل �سرعيًا وذلك باأن رف�سا 

اإعطاء عينة من بولهما متهيدًا لإخ�ساعها للفح�س الفني من قبل املخت�سني يف املخترب 

اجلنائي, وذلك وفق الثابت با�ستمارة اإجراء الفح�س املخربي.

 )1/44( باملادة  املوؤثمة  باجلناية  جميعًا  املتهمني  مبعاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

والثالث  الثاين  املتهَمنينْ  ومعاقبة  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  من 

الثاين باجلناية  املتهم  القانون ومعاقبة  باملادة )1/43( من ذات  املوؤثمة  باجلناية 

ذات  من   )47( باملادة  املوؤثمة  واجُلنحة  القانون  ذات  من   )2/44( باملادة  املوؤثمة 
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القانون ومعاقبة املتهم الثالث باجُلنحة املوؤثمة باملادة )64( بدللة املادة )2( من 

من   )171( باملادة  املوؤثمة  باجُلنحة  والثاين  الأول  املتهَمنينْ  ومعاقبة  القانون  ذات 

قانون اجلزاء.

بجناية  جميعًا  املتهمني  باإدانة  اأوًل:  املحكمة:  حكمت  )2015/6/23م(  وبجل�سة 

حيازة مواد خمدرة وموؤثرات عقلية بق�سد الجتار وق�ست مبعاقبة كل واحد منهم 

بال�سجن خم�س �سنوات وغرامة قدرها )3.000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال, ثانيًا: اإدانة 

املتهَمنينْ الثاين والثالث بجناية تهريب مواد خمدرة وموؤثرات عقلية وق�ست مبعاقبة 

كل واحد منهما بال�سجن �سبع �سنوات وغرامة قدرها         )25.000 ر.ع( خم�سة 

وموؤثرات  خمدرة  مواد  نقل  بجناية  الثاين  املتهم  اإدانة  ثالثًا:  ريال,  األف  وع�سرون 

الأوىل  عن  مبعاقبته  وق�ست  التعاطي  بق�سد  خمدرة  مواد  حيازة  وجنحة  عقلية 

بال�سجن خم�س �سنوات وغرامة قدرها )3.000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال وعن الثانية 

املتهم  اإدانة  رابعًا:  ريال,  خم�سمائة  ر.ع(   500( قدرها       وغرامة  �سنة  بال�سجن 

الثالث بُجنحة تعاطي مواد خمدرة وق�ست مبعاقبته بال�سجن �سنة وغرامة قدرها 

اإدانة املتهَمنينْ الأول والثاين بُجنحة مقاومة  )500 ر.ع( خم�سمائة ريال, خام�سًا: 

ر.ع(   20( قدرها  وغرامة  �سهرًا  بال�سجن  منهما  واحد  كل  مبعاقبة  وق�ست  موظف 

الأ�سد,  العقوبة  وتنفذ  الأ�سد  يف  الأخف  العقوبات  تدغم  �ساد�سًا:  رياًل,  ع�سرون 

�سابعًا: م�سادرة املخدرات واملوؤثرات العقلية امل�سبوطة لأجل اإتالفها.

 ,  737  ,  736( اأرقام  بالطعون  فيه  فطعنوا  الق�ساء  بهذا  عليهم  املحكوم  يرت�س  مل 

بقبول  )2016/2/2م(  بتاريخ  ق�ست  التي  العليا  املحكمة  اأمام   )2015  /  1007

اإىل  عوى  الدَّ اأوراق  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل  الطعون 

املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

وبجل�سة )2017/4/18م( حكمت حمكمة ال�ستئناف مب�سندم )حمكمة اجلنايات( 

بهيئة مغايرة: اأوًل: برباءة املتهَمنينْ الثاين والثالث من جناية تهريب مواد خمدرة 

وموؤثرات  مواد خمدرة  نقل  الثاين من جناية  املتهم  براءة  ثانيًا:  وموؤثرات عقلية, 

عقلية ومن جنحة تعاطي مواد خمدرة, ثالثًا: اإدانة املتهمني جميعًا بجناية حيازة 

مواد خمدرة وموؤثرات عقلية بغري ق�سد الجتار والتعاطي ويف غري الأحوال املرخ�س 

بها قانونًا وق�ست مبعاقبة كل منهم بال�سجن ثالث �سنوات وغرامة قدرها   )2.000 

وق�ست  خمدرة  مواد  تعاطي  بُجنحة  الثالث  املتهم  اإدانة  رابعًا:  ريال,  األفا  ر.ع( 

مبعاقبته عنها بال�سجن �سنة وغرامة قدرها )1.000 ر.ع( األف ريال, خام�سًا: اإدانة 
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وق�ست  اجلزاء  قانون  من   )171( باملادة  املوؤثمة  باجُلنحة  والثاين  الأول  املتهَمنينْ 

مبعاقبة كل منهما بال�سجن �سهرًا وغرامة قدرها     )20 ر.ع( ع�سرون رياًل, �ساد�سًا: 

العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  م�سادرة  �سابعًا:  الأ�سد,  يف  الأخف  العقوبات  تدغم 

امل�سبوطة واإلزام املتهمني امل�ساريف اجلزائية.

فيه  فطعنا  الق�ساء  بهذا  والثالث(  الأول  عليهما  )املحكوم  الطاعنان  يرت�س  مل 

بالنق�س اأمام املحكمة العليا للمرة الثانية بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ 

)2017/5/24م( باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأُودعت �سحيفة 

باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعنني 

الطعن  ب�سحيفة  �سده  املطعون  واأُعلن  ذلك  له  تتيح  التي  عنهما  وكالته  �سند  م  وقدَّ

فاآثر عدم الرد.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعنان على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف 

املغايرة مل  الهيئة  اأن  الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع ذلك  ال�ستدلل والق�سور يف 

ابق ووقعت يف ذات الق�سور  تتقيَّد مبا جاء يف حكم املحكمة العليا الناق�س للحكم ال�سَّ

الذي وقع فيه احلكم املنقو�س اإذ خالف حكمها املادة )263( من قانون الإجراءات 

عوى اأن تلتزم بحكم  اجلزائية التي توجب على حمكمة املو�سوع التي اأُعيدت اإليها الدَّ

املحكمة العليا اإذا كان نق�س احلكم مبنيًا على م�ساألة قانونية واأن اأ�سباب احلكم جاءت 

متناق�سة غري مت�سقة مع بع�سها اإذ جاء يف احلكم اأن املحكمة تطمئن اإىل �سهادة �سهود 

ق�سد  بغري  خمدرة  مواد  حيازة  بجناية  اإدانتهما  يف  �سهادتهم  على  ل  وتعوِّ الإثبات 

حيازتهما  من  التعاطي  اأو  الجتار  ق�سد  توافر  جهة  من  ي�ستبعد  فاحلكم  الجتار 

ر تعديل الو�سف القانوين للواقعة ويعترب اأن الفعل ي�سكل  لتلك املواد املخدرة ويقرِّ

ُيف�سح  اأخرى  اأي ق�سد ومن جهة  دة من  يف حقهما جناية حيازة مواد خمدرة جمرَّ

ق�سد  توافر  حول  ان�سبَّت  التي  الق�سائية  ال�سبطية  اأفراد  ل�سهادة  اطمئنانه  عن 
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ال�سهادات  اأن يناق�س تلك  املواد املخدرة فال ي�ستقيم احلال  الجتار من حيازة تلك 

�س حكمه بالإدانة عليها ثم  بعد اأن اطماأن اإليها وركن اإليها واأف�سح عن ثقته بها واأ�سَّ

ليم للواقعة اإذ ل بد  ي�ستنبط منها ما يغاير ويناق�س راأيه يف التكييف القانوين ال�سَّ

اأن يكون الدليل امل�ستمد من اأ�سله غري قابل للتجزئة والنق�سام ويجري طرحه يف 

ر اأنه اإذا تناق�ست  اأ�سباب احلكم على نحو متنا�سق ومتناغم ل ي�سوبه العوج اإذ من املقرَّ

عوى فاإن هذا يعترب من  نًا يف التدليل على اأهم نقطة يف الدَّ اأ�سباب احلكم تناق�سًا بيِّ

العيوب اجلوهرية التي يرتتب عليها نق�س احلكم واأن املحكمة مل ترد برد �سائغ على 

دفوعهما املتمثلة يف بطالن التحريات لعدم جديتها وخللوها من اأية بيانات لهما وعدم 

ومل  املعلومات  جمع  فيها  ا�ستمر  التي  واملدة  فيه  رت  ُحرِّ الذي  الوقت  على  ا�ستمالها 

تف�سح املحكمة عن مدى اطمئنانها وثقتها مبا جاء فيها من معلومات م�سوبة بالنق�سان 

والتجهيل ومل ترد على دفوعهما ببطالن القب�س والتفتي�س لبتنائهما على حتريات 

واأن احلكم  ال�ساأن  باطلة وغري جدية وجاء ردها غري مقنع جمهاًل وغام�سًا يف هذا 

ا�ستند اإىل �سبط املواد املخدرة يف حوزتهما كدليل لالإدانة رغم اأن هذا الدليل باطل 

كونه م�ستمدًا من تفتي�س باطل لأنه ناجت عن قب�س غري م�سروع واأنهما دفعا ببطالن 

حما�سر التحقيق يف ال�سرطة ملبا�سرتها من قبل ماأموري ال�سبط الق�سائي باملخالفة 

للمادة )75( من قانون الإجراءات اجلزائية التي اأوجبت اأن يتم التحقيق عن طريق 

التحقيق يف  دفعا ببطالن حما�سر  واأنهما  العام ح�سرًا دون غريهم  الدعاء  اأع�ساء 

الدعاء العام لأنهما ُعر�سا على الدعاء العام بعد م�سي )48( �ساعة من تاريخ اإلقاء 

القب�س عليهما باملخالفة للمادة )70( من ذات القانون كونه اإجراًء وجوبيًا يلتزم به 

ماأمورو ال�سبط الق�سائي بعر�س املتهم على الدعاء العام خالل املدة القانونية ول 

واأنهما  اآخر  اإجراء  اأي  باطاًل ل ي�سححه  الإجراء  كان  واإل  املدة  تلك  يجوز جتاوز 

كونه  املحاكمة  على  ابقة  ال�سَّ التحقيقات  يف  اإليهما  امل�سند  العرتاف  ببطالن  دفعا 

ا�ستقالل  مدى  عن  ُيف�سح  اأن  دون  احلكم  عليه  ل  عوَّ وقد  ومعنوي  مادي  اإكراه  وليد 

واأنهما دفعا ببطالن  التي وقعت يف مواجهتهما  الباطلة  الدليل عن الإجراءات  هذا 

حم�سر حتريز املواد املخدرة لعدم اتباع ماأموري ال�سبط الق�سائي ل�سروط التحريز 

القائم  املواد املخدرة وا�سم  ُيثبت �سبط تلك  وعدم قيامهم بتدوين حم�سر تفتي�س 

بال�سبط باملخالفة للمادة )97( من ذات القانون, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه 

مبا ي�ستوجب نق�سه.

عوى وال�سورة  ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن ا�ستخال�س الواقع يف الدَّ وحيث اإنه من املقرَّ

بها  ت�ستقلُّ  التي  امل�سائل  من  هو  نات  البيِّ ووزن  فيها  الدليل  وتقدير  لها  حيحة  ال�سَّ
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بالأوراق  الثابت  اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  اأقامت ق�ساءها على  املو�سوع متى  حمكمة 

وقادرة على حمله واأن العربة يف املحاكمات اجلزائية هي باقتناع املحكمة من جميع 

بثبوت  اقتناعها  ت�ستمدَّ  اأن  يف  احُلرية  كامل  ولها  عليها  املطروحة  عوى  الدَّ عنا�سر 

نة اأو قرينة ترتاح اإليها طاملا اأن لكل  اجلرمية من اأي دليل تطمئن اإليه ومن اأية بيِّ

ذلك ماأخذه ال�سحيح من الأوراق ول ي�سحُّ مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر ول 

منها  ُينبئ كل دليل  لة بحيث  اأن تكون مف�سَّ ل عليها احلكم  ُيعوِّ التي  الأدلة  يلزم يف 

ويقطع يف كل جزئية من جزئيات الدعوى اإذ اإن الأدلة يف املواد اجلزائية مت�ساندة 

ن عقيدة املحكمة فال ُينظر اإىل دليل بعينه  يكمل بع�سها بع�سًا ومنها جمتمعة تتكوَّ

اأن تكون الأدلة يف جمموعها وحدة  ملناق�سته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي 

واطمئنانها  املحكمة  اقتناع  يف  ومنتجة  منها  احلكم  ق�سده  ما  اإىل  توؤدي  واحدة 

ر اأن وزن اأقوال ال�سهود  اإىل ما انتهت اإليه ولو عن طريق ال�ستنتاج كما اأنه من املقرَّ

ه  وتقدير الظروف التي يوؤدون فيها �سهادتهم وتعويل الق�ساء على اأقوالهم مهما ُوجِّ

اإليها من مطاعن مرجعه اإىل حمكمة املو�سوع تقدره التقدير الذي تطمئن اإليه وهي 

رحت جميع العتبارات التي �ساقها  متى اأخذت ب�سهادة �ساهد فاإن ذلك يفيد اأنها اطَّ

الدفاع حلملها على عدم الأخذ بها واأن تناق�س رواية ال�ساهد يف بع�س تفا�سيلها اأو 

مع اأقوال �ساهد اآخر على فر�س ح�سوله ل يعيب احلكم اأو يقدح يف �سالمته ما دام قد 

ا�ستخل�س احلقيقة من اأقوالهم ا�ستخال�سًا �سائغًا ل تناق�س فيه ول ت�سارب وما دام مل 

يورد تلك التف�سيالت اأو يركن اإليها يف عقيدته كما اأنه ل ي�سرتط يف �سهادة ال�ساهد 

اأن  يكفي  بل  تفا�سيلها  وبجميع  باأكملها  اإثباتها  املراد  احلقيقة  على  واردة  تكون  اأن 

املحكمة يتالءم  �سائغ جتريه  با�ستنتاج  اإىل تلك احلقيقة  اأن توؤدي  �ساأنها  يكون من 

ر الذي رواه مع عنا�سر الإثبات الأخرى املطروحة اأمامها. به ما قاله ال�ساهد بالقدنْ

عوى مبا تتوافر به كافة العنا�سر  ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه بنيَّ واقعة الدَّ

والأركان القانونية للجرائم التي اأدان الطاعنني بها واأورد على ثبوتها يف حقهما اأدلة 

اأدلة �سائغة ُطرحت على  م�ستقاة من �سهادات �سهود الإثبات والتقارير الفنية وهي 

ب�ساط البحث يف اجلل�سة يف مواجهة اخل�سوم ونوق�ست من دفاع الطاعنني على النحو 

متني اأمام حمكمة املو�سوع واملرفقتني باأوراق الطعن وهي  الوارد يف مذكرتيهما املقدَّ

اأدلة من �ساأنها اأن توؤدي اإىل ما رتبه احلكم عليها وقد اأوردها احلكم مبا ل تناق�س 

اأنها  على  يدل  نحو  على  عوى  الدَّ لأدلة  املحكمة  ا�ستعرا�س  وجاء  ت�سارب  ول  فيه 

�ستها التمحي�س الكايف واأملت بها اإملامًا �ساماًل يفيد اأنها قامت مبا ينبغي عليها من  حمَّ

تدقيق البحث لتعرف احلقيقة ومن ثم فاإن ما يثريه الطاعنان يف ذلك ال�ساأن يكون 

غري �سديد.
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ر اأن اإحراز املخدر بق�سد الجتار هو واقعة مادية ي�ستقل  ملا كان ذلك وكان من املقرَّ

قا�سي املو�سوع بالف�سل فيها طاملا يقيمها على ما ينتجها واأنه لي�س ثم ما مينع حمكمة 

املو�سوع يف �سبيل تكوين عقيدتها من جتزئة حتريات ال�سرطة واأقوال �سهود الإثبات 

فتاأخذ منها ما تطمئن اإليه مما تراه مطابقًا للحقيقة وتطرح ما عداه ومن �سلطتها 

التقديرية اأن ترى فيها ما يكفي لإ�سناد واقعة اإحراز اأو حيازة املخدر للمتهم ول ترى 

فيها ما يقنعها باأن هذا الإحراز كان بق�سد الجتار اأو بق�سد التعاطي اأو ال�ستعمال 

احلكم  اأورده  ما  وكان  ذلك  كان  وملا  �سائغة,  اعتبارات  على  ذلك  بنت  متى  ال�سخ�سي 

املطعون فيه يف ذلك ال�ساأن يكفي لتربير ما انتهى اإليه من اأن حيازة الطاعنني للمخدر 

فاإن ما  الق�سود  دة من  امل�سبوط مل تكن بق�سد الجتار واأن حيازتهما له كانت جمرَّ

يثريه الطاعنان يف هذا اخل�سو�س ل يخرج عن كونه جدًل مو�سوعيًا يف تقدير اأدلة 

عوى وهو ما ل ي�سح اإثارته اأمام املحكمة العليا. الدَّ

ادر بالقب�س والتفتي�س  ر اأنه يكفي ل�سحة اإ�سدار الإذن ال�سَّ ملا كان ذلك وكان من املقرَّ

جرمية  اأن  وا�ستدللته  حترياته  من  علم  قد  الق�سائي  ال�سبط  ماأمور  يكون  اأن 

اأو ُجنحة( قد وقعت من �سخ�س معنيَّ واأن تكون هناك من الدلئل  معيَّنة )جناية 

والأمارات الكافية اأو ال�سبهات املقبولة �سد هذا ال�سخ�س الذي يطلب الإذن ب�سبطه 

اأو حرمة م�سكنه يف  �س التحقيق حلرمته  ر يربر تعرُّ وتفتي�سه وتفتي�س م�سكنه بقدنْ

ر اأن تقدير جدية التحريات  �سبيل ك�سف مبلغ ات�ساله بتلك اجلرمية وكان من املقرَّ

فيها  الأمر  التي يوكل  املو�سوعية  امل�سائل  بالتفتي�س هو من  الإذن  وكفايتها لإ�سدار 

بجدية  املحكمة  اقتنعت  ومتى  املو�سوع  حمكمة  اإ�سراف  حتت  التحقيق  �سلطة  اإىل 

اإ�سداره فاإنه ل معقب  التفتي�س وكفايتها لت�سويغ  اإذن  ُبني عليها  التي  ال�ستدللت 

عليها فيما ارتاأته لتعلقه باملو�سوع ل بالقانون وكانت املحكمة قد اأوردت يف حكمها ما 

يفيد اطمئنانها للتحريات التي اأجريت والتي ُبني عليها اإذن التفتي�س بقولها: »... 

وحيث اإن هذه املحكمة تطمئن ل�سهادة املقدم .... وما �سهد به من اأن حترياته دلته 

على حيازة املتهم الثاين ملواد خمدرة واأنه يعتزم ت�سليمها للمتهم الأول واأنه بناًء على 

ذلك ا�ست�سدر اإذنًا ب�سبط املتهمني وتفتي�س م�سكن الثاين ...« وهو ما يفيد اقتناعها 

بجدية تلك التحريات التي ُبني عليها اإذن التفتي�س وكفايتها لت�سويغ اإ�سداره وكان 

عدم اإيراد ما قرره الطاعنان يف اأ�سباب طعنهما يف حم�سر ال�ستدلل ل يقدح بذاته 

نه من حتريات ومن ثم فاإن فيما اأورده احلكم يف ذلك ال�ساأن ما يكفي  يف جدية ما ت�سمَّ

غري  اخل�سو�س  هذا  يف  يثريانه  ما  ويكون  ال�سدد  ذلك  يف  الطاعنني  دفع  على  للرد 

�سديد كما يكون تعويل احلكم على ما اأ�سفر عنه القب�س والتفتي�س واأخذ الطاعنني 
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ذلك  يف  الطاعنني  منعى  ويكون  القانون  يف  �سحيحًا  التحريات  ومبجرى  بنتيجتهما 

ال�ساأن غري مقبول. 

ملا كان ذلك وكان البنيِّ من احلكم املطعون فيه اأنه مل ي�ستند يف ق�سائه اإىل دليل م�ستمد 

من حما�سر التحقيق يف ال�سرطة ومن ثم فاإن ما يثريه الطاعنان يف ذلك ال�ساأن يكون 

الواقعة  اأن  عوى ومرفقاتها  الدَّ اأوراق  الثابت من  على غري حمل, وملا كان ذلك وكان 

 .... املقدم  مبعرفة  ر  املحرَّ التحري  حم�سر  وكان  )2015/1/13م(  بتاريخ  حدثت 

ادر بناًء على تلك التحريات موؤرَّخ  موؤرَّخًا يف )2015/1/13م( واأن اإذن التفتي�س ال�سَّ

كذلك يف )2015/1/13م( واأن مذكرات اإلقاء القب�س الثالث على املتهمني الثالثة 

عوى موؤرَّخة كلها بذات التاريخ وكذلك حما�سر ال�سبط موؤرَّخة بذات التاريخ  يف الدَّ

وكان الثابت من حما�سر التحقيق بالدعاء العام اأنه ُحقق مع املتهمني الثالثة بتاريخ 

طعنهما  اأ�سباب  يف  الطاعنان  قرره  ملا  خالفًا  يكون  فاإنه  ثم  ومن  )2015/1/14م( 

دة قانونًا  قد ُعر�سا على الدعاء العام خالل ثمان واأربعني �ساعة اأي يف املدة املحدَّ

على   ...« اأنه:  على  تن�سُّ  التي  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )50( املادة  ح�سب 

ماأمور ال�سبط الق�سائي عند القب�س على املتهم اأو اإذا �سلم اإليه مقبو�سًا عليه اأن ي�سمع 

ة وذلك خالل  اأقواله فورًا واإذا مل ياأت مبا يربئه يحيله اإىل جهة التحقيق املخت�سَّ

املن�سو�س  الدولة واجلرائم  اأمن  الواقعة على  للجرائم  بالن�سبة  يومًا  خم�سة ع�سر 

من  لغريها  بالن�سبة  �ساعة  واأربعني  ثمان  وخالل  الإرهاب  مكافحة  قانون  يف  عليها 

اجلرائم ول يجوز جتديد هذه املدة اإل ملرة واحدة وملدة مماثلة مبوافقة الدعاء 

العام ...« ومن ثم فاإن ما يثريه الطاعنان يف ذلك ال�ساأن ل يكون مقبوًل.

ملا كان ذلك وكان ل حمل للنعي على احلكم باأنه مل يرد على دفعهما ببطالن العرتافات 

ابقة على املحاكمة كونها وليد اإكراه مادي ومعنوي  امل�سندة اإليهما يف التحقيقات ال�سَّ

ل على �سهادة �سهود الإثبات  ل على اعرتافاتهما تلك واإمنا عوَّ وذلك لأن احلكم مل يعوِّ

يف  البحث  ب�ساط  على  ُطرحت  والتي  ال�سبط(  وفريق  التحريات  جُمري  )ال�سابط 

جل�سات املحاكمة ونوق�ست من لدن الطاعنني على النحو الوارد يف مذكراتهما املرفقة 

بالأوراق ومل ي�ستند اإل على اعرتافاتهما الواردة يف حما�سر اجلل�سات ب�ساأن ما ن�سب 

للطاعن الأول .... من املقاومة ال�سلبية بامتناعه عن اإعطاء عينة من بوله لفح�سها 

حيث اأقرَّ بذلك اأمام املحكمة كما اأقرَّ الطاعن الثاين .... باأنه اأعطى عينة من بوله 

لفح�سها ومن ثم فاإن ما يثريه الطاعنان يف ذلك ال�ساأن يكون على غري اأ�سا�س.

حتريز  اإجراءات  اأن  العليا  املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  ر  املقرَّ من  وكان  ذلك  كان  ملا 
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ت عليه املادة )87( وما بعدها من قانون الإجراءات اجلزائية  امل�سبوطات وفق ما ن�سَّ

اإمنا ق�سد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خ�سية توهينه ومل يرتب القانون 

على خمالفتها اأي بطالن وترك الأمر يف ذلك اإىل اطمئنان املحكمة ل�سالمة الدليل 

عوى فلذلك  واأن الأحراز امل�سبوطة مل ي�سل اإليها العبث الأمر املتحقق يف واقعة الدَّ

كان ما يثريه الطاعنان يف ذلك ال�ساأن غري قومي.

ُب احلكم كيما يتم تدليله وي�ستقيم ق�ساوؤه اأن  ر اأنه ح�سنْ      ملا كان ذلك وكان من املقرَّ

ت لديه على ما ا�ستخل�سه من وقوع اجلرمية امل�سندة  يورد الأدلة املنتجة التي �سحَّ

اإىل املتهم ول عليه اأن يتعقبه يف كل جزئية من جزئيات ومناحي دفاعه املو�سوعي 

الق�ساء  من  �سمنًا  ُي�ستفاد  عليها  الرد  اأن  كما  رحها  اطَّ اأنه  عنها  التفاته  مفاد  لأن 

يف  احلال  هو  كما  ـ  احلكم  اأوردها  التي  ائغة  ال�سَّ الثبوت  اأدلة  اإىل  ا�ستنادًا  بالإدانة 

عوى املطروحة ـ وملا كان باقي ما يثريه الطاعنان يف اأ�سباب طعنهما ما هو اإل دفاع  الدَّ

مو�سوعي فاإن ما يثريانه يف ذلك ال�ساأن يكون غري مقبول.

م فاإن الطعن برمته يكون على غري اأ�سا�س مبا يتعنيَّ رف�سه  ملا كان ذلك وملا كان ما تقدَّ

الإجراءات  قانون  من   )225( باملادة  عماًل  امل�سروفات  الطاعنني  واإلزام  مو�سوعًا 

اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعنني امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 19/دي�سمرب/2017م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحــــــرو�ســـــي, جمــــــيـد  الــــعـــربــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 60(

الطعن رقم 2017/715م

حم�سر التحريات »غايته. �سرط القائم به«.--

اأوردها -- التي  البيانات  ودقة  �سحة  من  التثبت  هو  التحريات  حم�سر  من  الغاية 

القائم بالتحري. على القائم مبح�سر التحريات بذل اجلهد يف جمعها وتوخى 

حماكاة  التحريات  حم�سر  معه  يعد  الذي  احلد  اإىل  والدقة  وال�سدق  احلذر 

للواقع.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال الطاعن )املتهم الأول( واآخرين اإىل حمكمة ال�ستئناف ب�سحار 

الإدارة  اخت�سا�س  بدائرة  )2015/4/11م(  بتاريخ  لأنهم  اجلنايات(؛  )حمكمة 

العامة ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ب�سمال الباطنة: 

اأوًل: بالن�سبة للمتهَمنينْ الأول )الطاعن( والثاين:

والأفيون . 1 احل�سي�س  نوعي  من  خمدرة  مواد  لتهريب  دولية  ع�سابة  مع  ا�سرتكا 

املدرجني يف جداول املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية بق�سد الجتار وذلك باأن توىل املتهم الأول التن�سيق مع �سخ�س اإيراين 

واإدخالها  البحر  عر�س  يف  املخدرة  املواد  من  قالبًا   )44( الثاين  املتهم  ل�ستالم 

لطنة, وفق الثابت مبح�سر ال�سبط املعزز بتقرير البينة الفنية. لإقليم ال�سَّ

حازا بق�سد الجتار ويف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا مواد خمدرة من نوعي . 2

الثابت  وفق  الأوىل,  التهمة  مو�سوع  للُجرم  مقارفتهما  حال  والأفيون  احل�سي�س 

مبح�سر ال�سبط املعزز بتقرير البينة الفنية. 
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ثانيًا: بالن�سبة للمتهم الثاين اأي�سًا:

�سرع يف بيع مواد خمدرة من نوعي احل�سي�س والأفيون يف غري الأحوال املرخ�س . 1

بها قانونًا اإل اأن فعله خاب ل�سبب ل دخل لإرادته فيه متثل يف واقعة �سبطه من 

قبل ماأموري ال�سبط الق�سائي, وفق الثابت بالتحقيقات.

دون . 2 والرابع(  الثالث  )املتهَمنينْ  للمتعاطيني  مها  وقدَّ املخدرة  املواد  تعاطي  �سهَّل 

مقابل ويف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا, وفق الثابت باعرتافه.

حال كونه مكررًا تكرارًا مماثاًل تعاطى مواد خمدرة من نوعي املورفني وامليثادون . 3

املدرجني يف جداول املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا, وفق الثابت بتقرير البينة الفنية.

قاد املركبة رقم )..../ اأ اأ ــ خا�س( على الطريق حتت تاأثري املخدر, وفق الثابت . 4

بالتحقيقات.

ثالثًا: بالن�سبة للمتهَمنينْ الثالث والرابع:

ا�سرتكا بالتفاق وامل�ساعدة مع املتهم الثاين حال مقارفته للُجرم مو�سوع التهمة . 1

الأوىل يف البند اأوًل وذلك باأن توىل املتهم الثالث مرافقة املتهم الثاين اإىل عر�س 

البحر وتوىل املتهم الرابع مراقبة ال�ساطئ للتاأكد من خلوه من املراقبة الأمنية 

وا�ستقبال املتهمني فور عودتهما, وفق الثابت تف�سياًل بالتحقيقات.

احل�سي�س . 2 خمدر  قانونًا  بها  املرخ�س  الأحوال  غري  ويف  التعاطي  بق�سد  حازا 

املدرج يف اجلدولني رقمي )1 , 4( من املجموعة الأوىل من ملحق قانون مكافحة 

البينة  املعزز بتقرير  ال�سبط  الثابت مبح�سر  العقلية, وفق  املخدرات واملوؤثرات 

الفنية.

بها . 3 املرخ�س  الأحوال  غري  ويف  مماثاًل  تكرارًا  مكررًا  الثالث  املتهم  كون  حال 

قانونًا تعاطيا مواد خمدرة من نوعي احل�سي�س واملورفني وكذلك من نوع امليثادون 

بتقرير  الثابت  وفق  الأوىل,  املجموعة  جداول  يف  املدرجة  الرابع  للمتهم  بالن�سبة 

البينة الفنية.

رابعًا: بالن�سبة للمتهم الرابع اأي�سًا:

بق�سد . 1 احل�سي�س  نوع  من  خمدرة  مواد  خا�س(  ــ  د  اأ   /....( رقم  مبركبته  نقل 
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الجتار ويف غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا, وفق الثابت بالتحقيقات.

مها للمتعاطي )املتهم اخلام�س( بدون مقابل ويف . 2 �سهَّل تعاطي املواد املخدرة وقدَّ

غري الأحوال املرخ�س بها قانونًا, وفق الثابت باعرتافه.

قاد املركبة رقم )..../ اأ د ــ خا�س( على الطريق حتت تاأثري املخدر, وفق الثابت . 3

بالتحقيقات.

خام�سًا: بالن�سبة للمتهم اخلام�س فقط:

غري  يف  الأوىل  املجموعة  جداول  يف  املدرج  امليثادون  نوع  من  خمدرة  مواد  تعاطى 

الأحوال املرخ�س بها قانونًا, وفق الثابت بتقرير البينة الفنية.

بجناية  والرابع  والثالث  والثاين  الأول  املتهمني  مبعاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

ال�سرتاك مع ع�سابة دولية لتهريب مواد خمدرة املوؤثمة باملادة )43 / 1 , 2 , 4( من 

قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ومعاقبة املتهَمنينْ الأول والثاين بجناية 

حيازة مواد خمدرة بق�سد الجتار املوؤثمة باملادة )1/44( من ذات القانون ومعاقبة 

 )1/44( باملادة  املوؤثمة  املخدرة  املواد  يف  الجتار  يف  ال�سروع  بجناية  الثاين  املتهم 

بجناية  والرابع  الثاين  املتهَمنينْ  ومعاقبة  القانون  ذات  من   )68( املادة  مع  مقروءة 

املادة  مع  مقروءة   )45( باملادة  املوؤثمة  مقابل  بدون  خمدرة  مواد  تعاطي  ت�سهيل 

بق�سد  خمدرة  مواد  نقل  بجناية  الرابع  املتهم  ومعاقبة  القانون  ذات  من   )4/44(

والثالث  الثاين  املتهمني  ومعاقبة  القانون  ذات  من   )2/44( باملادة  املوؤثمة  الجتار 

املادة  باملادة )64( بدللة  املوؤثمة  بُجنحة تعاطي مواد خمدرة  والرابع واخلام�س 

الثالث والرابع بُجنحة حيازة مواد خمدرة  املتهَمنينْ  القانون ومعاقبة  )2( من ذات 

بق�سد التعاطي املوؤثمة باملادة )47( من ذات القانون ومعاقبة املتهَمنينْ الثاين والرابع 

مع  املرور  قانون  من   )1/50( باملادة  املوؤثمة  املخدر  تاأثري  حتت  مركبة  قيادة  بُجنحة 

تطبيق املادتني )2/115( و )4/116( من قانون اجلزاء يف حق املتهَمنينْ الثاين والثالث.

وبتاريخ )2015/12/31م( حكمت املحكمة: اأوًل: بالن�سبة للمتهَمنينْ الأول والثاين 

بال�سجن  مبعاقبتهما  وق�ست  الجتار  بق�سد  خمدرة  مواد  حيازة  بجناية  باإدانتهما 

ملدة ع�سر �سنوات وغرامة قدرها )3,000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال لكل منهما, ثانيًا: 

اإدانة املتهم الثاين بُجنحة قيادة مركبة حتت تاأثري املخدر وق�ست مبعاقبته بال�سجن 

ملدة �ستة اأ�سهر وغرامة قدرها )50 ر.ع( خم�سون رياًل, ثالثًا: اإدانة املتهَمنينْ الثالث 

والرابع بُجنحة حيازة مواد خمدرة بق�سد التعاطي وق�ست مبعاقبتهما بال�سجن ملدة 
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اإدانة  رابعًا:  منهما,  واحد  لكل  ريال  مائتا  ر.ع(   200( قدرها  وغرامة  اأ�سهر  ثالثة 

املتهم الرابع بجناية نقل مواد خمدرة وجناية ت�سهيل تعاطي املواد املخدرة وتقدميها 

قدرها  وغرامة  �سنوات  ع�سر  ملدة  بال�سجن  الأوىل  عن  مبعاقبته  وق�ست  للمتعاطني 

وغرامة  �سنوات  ع�سر  ملدة  بال�سجن  الثانية  وعن  ريال  اآلف  ثالثة  ر.ع(   3.000(

قدرها )3.000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال, خام�سًا: اإدانة املتهم اخلام�س بُجنحة تعاطي 

اأ�سهر وغرامة قدرها )20 ر.ع(  مواد خمدرة وق�ست مبعاقبته بال�سجن ملدة ثالثة 

الأدلة,  لعدم كفاية  الأخرى  التهم  باقي  املتهمني من  �ساد�سًا: براءة  رياًل,  ع�سرون 

�سابعًا: م�سادرة املواد املخدرة امل�سبوطة لأجل اإتالفها و�سحب رخ�سة قيادة املتهَمنينْ 

الثاين والرابع ملدة �ستة اأ�سهر.

رقم  بالطعن  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الأول(  عليه  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

بقبول  )2016/11/22م(  بتاريخ  ق�ست  التي  العليا  املحكمة  اأمام   )2016/413(

اإىل  عوى  الدَّ اأوراق  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل  الطعن 

املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

اجلنايات(  )حمكمة  ب�سحار  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  )2017/4/2م(  وبجل�سة 

ح�سوريًا وبهيئة مغايرة باإدانة املتهم الأول )الطاعن( باجلناية امل�سندة اإليه املوؤثمة 

مبعاقبته  وق�ست  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  من   )1/44( باملادة 

عنها بال�سجن ملدة �سبع �سنوات ون�سف وغرامة قدرها )3.000 ر.ع( ثالثة اآلف ريال 

واألزمته امل�ساريف وفق املادة )225( من قانون الإجراءات اجلزائية.

مل يرت�س الطاعن )املحكوم عليه الأول( بهذا الق�ساء فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة 

العليا للمرة الثانية بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2017/5/9م( باأمانة 

�سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأُودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من 

م �سند وكالته عنه  اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدَّ حمام مقبول 

التي تتيح له ذلك واأُعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فردَّ عليها مبذكرة موقعة من 

رئي�س ادعاء عام طلب فيها رف�س الطعن.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

عوى وفق املادة )263(  �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والف�سل يف الدَّ

من قانون الإجراءات اجلزائية. 
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املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

والف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور يف الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع وبطالن الإجراءات 

ذلك اأن املحكمة التي اأ�سدرته مل تتقيَّد بالبحث يف امل�سائل القانونية املتعلقة باأ�سباب 

ادرة من املحكمة العليا ب�ساأن احلكم املنقو�س مكتفية ب�سرد تلك الأ�سباب  النق�س ال�سَّ

يف حكمها دون اأن تلتزم بواجبها القانوين يف البحث يف تلك امل�سائل اجلوهرية التي 

وبذلك  براءته  اإىل  تنتهي  اأن  املحاكمة  جل�سات  يف  وناق�ستها  �ستها  حمَّ لو  �ساأنها  من 

تكون الهيئة املغايرة قد خالفت املادة )263( من قانون الإجراءات اجلزائية التي 

توجب على حمكمة املو�سوع يف حال الإعادة اإليها اأن تف�سل يف امل�ساألة القانونية التي 

والتفتي�س  القب�س  املحكمة دفعه ببطالن  العليا كما مل تبحث  املحكمة  اإليها  اأ�سارت 

لنبنائهما على حتريات باطلة وما ينجرُّ عنه حتمًا من بطالن كل دليل م�ستمد منه 

على  دليل  اأي  عوى  الدَّ اأوراق  يف  يوجد  ول  خمدرات  اأي  حوزته  يف  ت�سبط  مل  واأنه 

حقيقة  تتفهَّم  مل  فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  اأن  كما  الإيراين  بال�سخ�س  عالقته 

التهمة املن�سوبة اإليه وهي جناية حيازة مواد خمدرة بق�سد الجتار املوؤثمة باملادة 

التحقيق  معه  با�سرت  اإذ  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  من   )1/44(

على  تدليل  ذلك  ويف  باملخدرات  املتاجرة  يف  ط  التو�سُّ بجناية  متهم  اأنه  اأ�سا�س  على 

عوى وعنا�سرها واأغفلت البحث يف انطباق  اأن املحكمة اأ�سدرت حكمها دون اإملام بالدَّ

حيح على الواقعة كما اأن البنيِّ من احلكم املطعون فيه اأن اأ�سبابه  القيد والو�سف ال�سَّ

اإمتام �سفقة تهريب مواد خمدرة  ط يف  اإ�سناد جرمية التو�سُّ ان�سبَّت يف جمملها على 

لطنة عن طريق التوا�سل من حمب�سه يف ال�سجن وهو ما يناق�س  وجلبها اإىل اأرا�سي ال�سَّ

اأ�سل التهام الذي هو يف اأ�سا�سه حيازة مواد خمدرة بق�سد الجتار واأن ذلك يعيب 

احلكم املطعون فيه بعيب التناق�س يف الت�سبيب املوجب لإبطاله كما مل تبحث املحكمة 

اإلقاء  دفعه ببطالن التحقيق يف الدعاء العام لإجرائه بعد م�سي )48( �ساعة من 

القب�س عليه باملخالفة للمادة )50( من قانون الإجراءات اجلزائية وبطالن حم�سر 

الق�سائي  ال�سبط  ماأمور  قبل  من  ا�ستجواب  على  لحتوائه  ال�سرطة  يف  ال�ستدلل 

باملخالفة للمادة )75( من ذات القانون لأن ال�ستجواب مق�سور على الدعاء العام 

اأن يبا�سره, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا  ول يجوز ملاأمور ال�سبط الق�سائي 
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ي�ستوجب نق�سه.

ر يف ق�ساء  وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه غري �سديد ملا هو مقرَّ

املحكمة العليا من اأن حمكمة املو�سوع ل تتقيَّد بالو�سف الذى ُي�سبغه الدعاء العام 

على الفعل امل�سند اإىل املتهم بل هي مكلفة بتمحي�س الواقعة املطروحة اأمامها بجميع 

كيوفها واأو�سافها واأن تطبق عليها ن�سو�س القانون تطبيقًا �سحيحًا دون حاجة اإىل 

اأن تلفت نظر الدفاع اإىل ذلك ما دام اأن الواقعة املادية املبيَّنة بتقرير التهام والتي 

للو�سف  اأ�سا�سًا  احلكم  اتخذها  التي  الواقعة  ذاتها  هي  اجلل�سة  يف  مطروحة  كانت 

الذي اأدان الطاعن به دون اأن ت�سيف املحكمة اإليها �سيئًا. 

ملا كان ذلك وكان البنيِّ من احلكم املطعون فيه اأنه انتهى ومن خالل ا�ستقرائه اعرتافات 

ط بني املتهم الثاين وال�سخ�س الإيراين  املتهم بتحقيقات الدعاء العام اإىل اأنه تو�سَّ

باأن يورد الثاين لالأول كمية من املخدرات قدرها )42( قالبًا من احل�سي�س بوزن )44( 

فت على املتهم الثاين  كلغ »... كنت حمبو�سًا يف �سجن اإيواء )ال�سجن املركزي( وتعرَّ

اأ�سخا�س  باأنه يوجد  واأخربته  املخدرة  املواد  تهريب  باأنه يرغب يف  واأخربين   ....

لطنة مت�سللني ثم رجعوا اإىل اإيران وقمت باإعطائه  اإيرانيون �سبق اأن جاوؤوا اإىل ال�سَّ

باأنه  واأخربين  بي  وات�سل  معهم  توا�سل  الثاين  املتهم  عن  اأفرج  وملا  هواتفهم  اأرقام 

يرغب يف تهريب املواد املخدرة وقلت له ات�سل بالأ�سخا�س الذين اأعطيتك اأرقامهم 

بالإيراين  ات�سلت  اأن  بعد  معهم  بالتوا�سل  الثاين  املتهم  قام  وبالفعل  معهم  ون�سق 

املادي  املقابل  اأما عن   »... املخدرة  املواد  وا�ستلم كمية من  والتقيا  بالأمر  واأخربته 

ط تلك فقد بنيَّ احلكم اأن املتهم الثاين طلب منه اأن ي�سدد له القر�س  لعملية التو�سُّ

اآلف وثمامنائة ريال واأن تلك العرتافات  الذي عليه وقدره )7.800 ر.ع( �سبعة 

الإكراه  انتزعت منه حتت  اأنها  اإىل  الطاعن  الإ�سارة من  باإرادة حرة ومل تتم  كانت 

وتاأيَّدت باأقوال املتهم الثاين .... يف املحكمة بجل�سة )2015/11/19م( يف خ�سو�س 

الواقعة  بثبوت  ذلك  وتاأييد  ط  التو�سُّ لذلك  نتيجة  املخدرات  �سفقة  عملية  اإمتام 

وا�ستالم املتهم الثاين �سفقة املخدرات ومن ثم �سبطها ومن ثم اأ�سحى ثابتًا اأن املتهم 

اأ الظروف املالئمة بني املتهم الثاين وبقية الأطراف و�سهَّل اإجناز  الأول )الطاعن( هيَّ

بيع �سفقة املخدرات التي مت �سبطها.

 ملا كان ذلك وكان ما اأورده احلكم على هذه ال�سورة ل يخرج عن ذات الواقعة التي 

نها قرار الإحالة وهي التي كانت مطروحة على ب�ساط البحث باجلل�سات ودارت  ت�سمَّ

عوى ول مغايرة فيه للعنا�سر التي كانت  عليها املرافعة وهو و�سف غري جديد يف الدَّ



– 312 –

مطروحة على املحكمة ول يعد ذلك يف حكم القانون تغيريًا لو�سف التهمة املحال بها 

د بيان لوجه من اأوجه كيفية ارتكاب اجلرمية مما ي�سح اإجراوؤه  الطاعن بل هو جمرَّ

يف احلكم دون تنبيه الدفاع اإليه يف اجلل�سة ليرتافع على اأ�سا�سه وف�ساًل عن ذلك فاإن 

م �سمن مذكرته نقا�سًا لنف�س تلك الوقائع واأدلتها وهو دفاع مكتوب  دفاع الطاعن قدَّ

ي�سوغ  مبا  املحكمة  عليه  ردت  وقد  املرافعة  جل�سة  يف  املبدى  ال�سفوي  للدفاع  وتتمة 

الف ذكرها كانت مطروحة على ب�ساط البحث  اأن الواقعة ال�سَّ اطراحه ومفاد ذلك 

وتناولها الدفاع بالتفنيد واملناق�سة فاإن املحكمة ل تكون ملزمة بعد ذلك بلفت نظر 

الدفاع اإليها ومن ثم ُي�سحي النعي على احلكم املطعون فيه بالإخالل بحق الدفاع غري 

�سديد مبا يتعنيَّ رده وكذلك ال�ساأن بالن�سبة لدفعه ببطالن اإذين القب�س والتفتي�س 

العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  ر  مقرَّ هو  مبا  فمردود  جدية  غري  حتريات  على  لنبنائهما 

من اأن الغاية من حم�سر التحريات هو التثبت من �سحة ودقة البيانات التي اأوردها 

القائم بالتحري اأنه بذل جهدًا يف جمعها وتوخى احلذر وال�سدق والدقة اإىل احلد 

التحريات  حم�سر  من  البنيِّ  وكان  للواقع  حماكاة  التحريات  حم�سر  معه  يعد  الذي 

املتهم  اأورده يف خ�سو�س  ما  اأن  واملوؤرَّخ يف )2015/4/11م(  رقم )126/ق/2015( 

الأول )الطاعن( وبقية املتهمني من معلومات حول املادة املخدرة التي مت �سبطها كان 

دقيقًا ووا�سحًا وكافيًا لإ�سدار اإذين القب�س والتفتي�س وتاأ�سي�سًا على ذلك يكون دفع 

الطاعن يف هذا ال�ساأن غري �سديد مبا ي�ستوجب رف�سه وكذلك الأمر بالن�سبة لدفعه 

ببطالن التحقيق يف الدعاء العام لإجرائه بعد م�سي )48( �ساعة من اإلقاء القب�س 

عوى من اأنه كان يف تاريخ التحقيق معه  عليه فمردود هو الآخر بالثابت يف اأوراق الدَّ

العام يوم )2015/4/13م( ب�سدد ق�ساء عقوبة حب�سية ح�سبما  من لدن الدعاء 

ن يف حم�سر التحقيق املذكور مبا يجعل دفعه غري �سديد فلذلك يتعنيَّ رده  هو م�سمَّ

ر من اأن ملحكمة املو�سوع  وكذلك ال�ساأن بالن�سبة لباقي مناعيه فهي مردودة مبا هو مقرَّ

م لها من اأدلة وم�ستندات  عوى ويف تقدير ما يقدَّ ال�سلطة التامة يف فهم الواقع يف الدَّ

عوى دون  اإليه منها وا�ستخال�س ما تراه متفقًا مع الواقع يف الدَّ وترجيح ما تطمئن 

رقابة عليها يف ذلك من املحكمة العليا طاملا كان ا�ستخال�سها �سائغًا له اأ�سل ثابت يف 

الأوراق واأنها غري ملزمة بالرد على كل ما يقدمه اخل�سوم من م�ستندات اأو تتبعهم يف 

كافة مناحي دفاعهم وحججهم ما دام قيام احلقيقة التي اقتنعت بها واأوردت دليلها 

فيه الرد ال�سمني امل�سقط ملا عداها.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات.



– 313 –

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 9/يناير/2018م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحــــــرو�ســـــي, جمــــــيـد  الــــعـــربــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 61(

الطعن رقم 2017/1003م

مبلغ ال�سمان »م�سادرته«. قرار ادعاء عام »م�سادرة مبلغ ال�سمان«. قانون تطبيق --

املواد 64 و 65 و66 من قانون الإجراءات اجلزائية.

العام -- لالدعاء  يتيح  ل  باحلكم  النطق  جل�سة  عن  �سده  املطعون  تخلف  د  جمرَّ

مه املتهم. علة ذلك. م�سادرة ال�سمان املايل الذي �سبق اأن قدَّ

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

بالر�ستاق  البتدائية  املحكمة  اإىل  �سده(  )املطعون  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

)الدائرة اجلزائية( لرتكابه ُجنحتني منف�سلتني:

ورقم  الر�ستاق  �سرطة  مركز  لدى  )150/ق/2015(  برقم  املقيَّدة  الق�سية  اأوًل: 

املحكمة  لدى   )2015/115( ورقم  بالر�ستاق  العام  الدعاء  لدى   )2015/81(

مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2014/12/29م(  بتاريخ  لأنه  بالر�ستاق  البتدائية 

�سرطة الر�ستاق:

1( حال كونه مكررًا تكرارًا مماثاًل اأر�سل ر�سائل ن�سية خُمالفة للنظام العام والآداب 

العامة عرب نظام الت�سالت )نظام الر�سائل الق�سرية( اإىل هاتف املجني عليها ...., 

وفق الثابت بالأوراق.

2( اأقلق راحة املجني عليها دون داٍع وذلك باأن داأب على الت�سال على هاتفها وهو ما 

ب لها اإزعاجًا وت�سوي�سًا لراحتها, وفق الثابت بالتحقيقات. كان ُي�سبِّ

وطالب الدعاء العام مبعاقبته باملادة )3/61( من قانون تنظيم الت�سالت واملادة 

)4/312( من قانون اجلزاء مع تطبيق املادتني )2/115( و )4/116( من ذات القانون.
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�سده(  )املطعون  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2014/7/1م(  وبتاريخ 

بُجنحة اإر�سال ر�سائل خُمالفة للنظام العام والآداب العامة مع التكرار املماثل وقباحة 

وغرامة  �سنتني  ملدة  بال�سجن  الأوىل  عن  مبعاقبته  وق�ست  العامة  الراحة  اإقالق 

قدرها )2,000 ر.ع( األفا ريال وعن الثانية بال�سجن ملدة ع�سرة اأيام وغرامة قدرها 

العقوبة املق�سي بها يف الق�سية  )5 ر.ع( خم�سة ريالت وجتمع عقوبتاه وتدغم يف 

 )2015/213( ورقم  الر�ستاق  �سرطة  مركز  لدى  )110/ق/2015(  برقم  املقيَّدة 

لدى الدعاء العام بالر�ستاق ورقم )2015/89( لدى املحكمة البتدائية بالر�ستاق. 

ورقم  الر�ستاق  �سرطة  مركز  لدى  )110/ق/2015(  برقم  املقيَّدة  الق�سية  ثانيًا: 

املحكمة  لدى   )2015/89( ورقم  بالر�ستاق  العام  الدعاء  لدى   )2015/213(

البتدائية بالر�ستاق لأنه بتاريخ )2015/3/29م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة 

الر�ستاق:

ُحرمة  بانتهاك  قيامه  حال  �سًا  متلبِّ بط  �سُ مماثل  غري  تكرارًا  مكررًا  كونه  حال   )1

ر بدون ر�ساه اأو  م�سكن املجني عليه لياًل وذلك باأن دخل اإىل م�سكنه عن طريق الت�سوُّ

ر�سا من له احلق يف منعه من الدخول, وفق الثابت بالتحقيقات.

2( حال كونه مكررًا تكرارًا مماثاًل اأر�سل ر�سائل ن�سية خُمالفة للنظام العام والآداب 

بط يف حوزته اإىل هاتف املجني عليها  من الهاتف الذي يحمل رقم )....( والذي �سُ

والذي يحمل رقم )....(, وفق الثابت بالتحقيقات.

قانون  من   )1/263( املادة  بدللة   )262( باملادة  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

اجلزاء واملادة )3/61( من قانون تنظيم الت�سالت مع تطبيق املادتني )2/115( و 

)4/116 , 5( من قانون اجلزاء.

�سده(  )املطعون  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2014/7/1م(  وبتاريخ 

ر�سائل  اإر�سال  وُجنحة  املماثل  غري  التكرار  مع  لياًل  م�سكن  ُحرمة  انتهاك  بُجنحة 

خُمالفة للنظام العام والآداب العامة مع التكرار املماثل وق�ست مبعاقبته عن الأوىل 

بال�سجن ملدة اأربع �سنوات وغرامة قدرها )200 ر.ع( مائتا ريال وعن الثانية بال�سجن 

ملدة �سنتني وغرامة قدرها )2,000 ر.ع( األفا ريال وجتمع عقوبتاه مع اإلزامه تعوي�س 

وامل�ساريف  ريال  األفا  ر.ع(  مبلغًا قدره )2,000  املجني عليهما عما حلقهما من �سرر 

ورف�س ما زاد عن ذلك.

فا�ستاأنفهما  �سده(  )املطعون  عليه  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكمان  هذان  يُحز  مل 
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بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  بالر�ستاق  ال�ستئناف  حمكمة  اأمام 

بقبول  ــ  فيهما  واحد  حكم  واإ�سدار  ال�ستئنافني  �سم  بعد  ــ  )2016/1/5م( 

ال�ستئنافني �سكاًل ويف املو�سوع برف�سهما واألزمت امل�ستاأنف امل�ساريف.

رقم  بالطعن  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  �سده(  )املطعون  عليه  املحكوم  يرت�س  مل 

بقبول  )2016/11/8م(  بتاريخ  ق�ست  التي  العليا  املحكمة  اأمام   )2016/227(

الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات.

 )2016/5( رقم  الق�سائي  القرار  العام  الدعاء  اأ�سدر  )2016/2/10م(  وبتاريخ 

ورقم  الر�ستاق  �سرطة  مركز  لدى  )110/ق/2015(  برقم  املقيَّدة  الق�سية  يف 

)2015/213( لدى الدعاء العام بالر�ستاق يف حق املحكوم عليه )املطعون �سده( 

مب�سادرة مبلغ ال�سمان املايل وقدره )2.000 ر.ع( األفا ريال ل�سالح اخلزانة العامة 

للدولة.

حمكمة  اإىل  �سده(  )املطعون  عليه  املحكوم  م  تقدَّ )2016/4/21م(  وبتاريخ 

العام  با�ست�سكال على قرار الدعاء  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  بالر�ستاق )دائرة  ال�ستئناف 

املحكمة  حكمت  )2016/4/28م(  وبتاريخ  املايل  ال�سمان  مبلغ  مب�سادرة  القا�سي 

بقبول ال�ست�سكال �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وال�ستمرار يف التنفيذ.

رقم  بالطعن  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  �سده(  )املطعون  عليه  املحكوم  يرت�س  مل 

بقبول  )2016/12/27م(  بتاريخ  ق�ست  التي  العليا  املحكمة  اأمام   )2016/668(

اإىل  عوى  الدَّ اأوراق  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل  الطعن 

مبلغ  ورد  مغايرة  بهيئة  جديد  من  ال�ست�سكال  يف  لتف�سل  اأ�سدرته  التي  املحكمة 

الكفالة للطاعن.

اجُلنح  )دائرة  بالر�ستاق  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  )2017/5/9م(  وبتاريخ 

باإلغاء قرار م�سادرة ال�سمان املايل  امل�ستاأنفة( بهيئة مغايرة يف مو�سوع ال�ست�سكال 

وقدره )2.000 ر.ع( األفا ريال ورده اإىل امل�ست�سكل واإلزام امل�ست�سكل �سده امل�ساريف.

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

�سر  باأمانة  )2017/6/18م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  العليا 

من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأُودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة 

عي العام واأُعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فردَّ عليها بوا�سطة وكيله  م�ساعد املدَّ

القانوين مبذكرة التم�س فيها رف�س الطعن.
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م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

�سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه مع الف�سل يف مو�سوع ال�ست�سكال.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

ريحة  ال�سَّ العام( على احلكم املطعون فيه خمالفته  وحيث ينعى الطاعن )الدعاء 

الدعاء  قرار  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكاًل  ال�ست�سكال  بقبول  ق�سى  عندما  للقانون 

العام القا�سي مب�سادرة مبلغ ال�سمان املايل وقدره )2.000 ر.ع( األفا ريال ورده اإىل 

امل�ست�سكل )املطعون �سده( تاأ�سي�سًا على اأن هذا الأخري مل يهرب من تنفيذ الأحكام 

ال�سجن  عقوبة  تنفيذ  من  فرَّ  املتهم  اأن  هو  الثابت  اأن  رغم  مواجهته  يف  ادرة  ال�سَّ

كان  وملا  )2016/1/5م(  بتاريخ  ال�ستئنايف  احلكم  �سدور  اإثر  على  �سده  ادرة  ال�سَّ

ادرة  املحكوم عليه مل يح�سر جل�سة النطق باحلكم وفرَّ من تنفيذ عقوبة ال�سجن ال�سَّ

بتاريخ  عليه  القب�س  باإلقاء  مذكرة  اإ�سدار  اإىل  العام  الدعاء  ا�سطر  فقد  �سده 

)2016/1/11م( اأي بعد �ستة اأيام من �سدور احلكم ال�ستئنايف حاول فيها الدعاء 

العام اإمهال املحكوم عليه للمبادرة اإىل ت�سليم نف�سه اإل اأن هذا الأخري كان ياأبى ذلك 

وبتاريخ )2016/2/10م( اأ�سدر الدعاء العام قراره القا�سي مب�سادرة مبلغ ال�سمان 

املايل الذي دفعه املحكوم عليه ل�سمان ح�سوره جل�سات املحاكمة وعدم التخلف عن 

ولذ  ال�سجن  عقوبة  تنفيذ  عن  تخلَّف  اأن  بعد  عليه  املفرو�سة  اللتزامات  تنفيذ 

بط من لدن ماأموري ال�سبط الق�سائي بتاريخ )2016/2/14م( وهو الأمر  بالفرار و�سُ

الذي جاء موافقًا ل�سحيح القانون ومن ثم فاإن ما ذهبت اإليه حمكمة ال�ستئناف من 

ادر �سده جاء خمالفًا ملا هو ثابت يف الأوراق  اأن املتهم مل يهرب من تنفيذ احلكم ال�سَّ

وامل�ستندات الر�سمية الأمر الذي يكون معه حكمها باإلغاء قرار الدعاء العام القا�سي 

التي  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )66( للمادة  خمالفًا  املايل  ال�سمان  مب�سادرة 

تن�سُّ على اأن ال�سمان املايل ي�سبح ملكًا للدولة دون حاجة اإىل حكم يف حال تخلف 

املتهم عن تنفيذ اأحد اللتزامات املفرو�سة عليه ومن �سمنها التزامه التام بح�سور 

الأحكام  تنفيذ  من  الفرار  وعدم  باحلكم  النطق  جل�سة  فيها  مبا  اجلل�سات  جميع 

اأن من مقت�سيات  اإىل  اأ�سارت  اأن املادة )64( من ذات القانون  ادرة �سده ل �سيما  ال�سَّ

ال�سمان هو عدم فرار املتهم من تنفيذ الأحكام, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا 
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ي�ستوجب نق�سه.

 وحيث اإن ما ينعاه الطاعن )الدعاء العام( من اأن املتهم )املطعون �سده( مل يح�سر 

بتاريخ  بال�سجن  �سده  ادر  ال�سَّ احلكم  تنفيذ  من  فرَّ  واأنه  باحلكم  النطق  جل�سة 

)2016/1/5م( واأن املحكمة املطعون يف حكمها التفتت عن امل�ستندات املرفقة مبلف 

عوى والتي توؤيد قراره مب�سادرة ال�سمان املايل فهو غري �سديد ذلك اأن املادة )64(  الدَّ

من قانون الإجراءات اجلزائية تن�سُّ على اأنه: »... يكون تقدير مبلغ ال�سمان املايل 

ملن اأ�سدر اأمر الإفراج ويكون هذا املبلغ �سمانًا لعدم تخلف املتهم عن احل�سور اأثناء 

التحقيق اأو املحاكمة وعدم الفرار من تنفيذ احلكم والواجبات الأخرى التي تفر�س 

عليه ...« كما تن�سُّ املادة )65( من ذات القانون على اأنه: »... ُيدفع مبلغ ال�سمان 

من املتهم اأو من غريه ويكون ذلك باإيداعه يف خزانة الدعاء العام اأو املحكمة ح�سب 

الأحوال ...« كما تن�سُّ املادة )66( من ذات القانون على اأنه:  »... اإذا تخلف املتهم 

بغري عذر مقبول عن تنفيذ اأحد اللتزامات املفرو�سة عليه ي�سبح ال�سمان املايل ملكًا 

عوى اأو  للدولة بغري حاجة اإىل حكم بذلك وُيرد مبلغ ال�سمان باأكمله اإذا ُحفظت الدَّ

مل ي�سدر حكم بالإدانة ...« كما تن�سُّ املادة )216( من ذات القانون على اأنه: »... 

وللمحكمة اأن تاأمر باتخاذ الو�سائل الالزمة ملنع املتهم من مغادرة قاعة اجلل�سة قبل 

ل النطق باحلكم اإليها ولو كان  النطق باحلكم اأو ل�سمان ح�سوره يف اجلل�سة التي ُيوؤجَّ

ذلك باإ�سدار اأمر بحب�سه اإذا كانت الواقعة مما يجوز فيها احلب�س الحتياطي ...«.

)املطعون  املتهم  حماكمة  واأثناء  ال�ستئناف  حمكمة  اأن  الثابت  وكان  ذلك  كان  وملا 

)2015/7/12م(  يف  املوؤرَّخ   )2015/61( رقم  الق�سائي  القرار  اأ�سدرت  �سده( 

والقا�سي بالإفراج عنه ب�سمان مايل قدره )2.000 ر.ع( األفا ريال وكفالة �سخ�سية 

واأن املتهم مل يتخلف عن احل�سور يف جميع اجلل�سات التي دارت فيها املرافعات اأي التي 

ت عليه املادة )64( من  اتخذت فيها اإجراءات التحقيق النهائي ومن ثم انتفى ما ن�سَّ

قانون الإجراءات اجلزائية امل�سار اإليها كمربر مل�سادرة ال�سمان املايل وهو التخلف عن 

ح�سور املحاكمة اأما تخلف املتهم )املطعون �سده( عن ح�سور جل�سة النطق باحلكم 

فاإنه ل يرتتب عليه بطالن املحاكمة بل اإنه ل يجعل احلكم غيابيًا يف مواجهته ومن 

د تخلف املطعون �سده عن جل�سة النطق باحلكم ل يتيح لالدعاء العام  ثم فاإن جمرَّ

مه املتهم. م�سادرة ال�سمان املايل الذي �سبق اأن قدَّ

اأما عن نعي الطاعن )الدعاء العام( باأن املتهم )املطعون �سده( فرَّ من تنفيذ احلكم 

الإجراءات  قانون  من   )66( املادة  اأن  ذلك  كذلك  �سديد  غري  فهو  �سده  ادر  ال�سَّ
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اجلزائية امل�سار اإليها ا�سرتطت �سرطني مل�سادرة مبلغ ال�سمان املايل اأولهما اأن يتخلف 

املتهم عن تنفيذ اأحد اللتزامات املفرو�سة عليه وثانيهما اأن يكون التخلف بغري عذر 

نات احلكم املطعون فيه ومن حمتويات ملف  مقبول وملا كان ذلك وكان الثابت من مدوَّ

م من املحكوم عليه  م اأثناء نظر ال�ست�سكال املقدَّ ال�ست�سكال اأن الدعاء العام مل يتقدَّ

املطعون �سده  اإن وكيل  ادر �سده بل  ال�سَّ فرَّ من تنفيذ احلكم  اأنه  ُيثبت  باأي م�ستند 

م الدعاء العام ما ُيثبت تخلف املحكوم عليه عن  طالب يف جل�سة ال�ست�سكال اأن يقدِّ

تنفيذ التزاماته اإل اأن الثابت من املحا�سر اأن الدعاء املاثل مل يرد ب�سيء هذا ف�ساًل 

اأنه كان عاجزًا  عي مبوجبه  م بعذر يدَّ اأن يتقدَّ املتهم حق  اأعطت  املادة  اأن هذه  عن 

ُيثبت ذلك  ما  الأدلة  م من  اأن يقدِّ له  اإذ  ادر �سده  ال�سَّ يف حينها عن تنفيذ اللتزام 

للمتهم  ر  امل�سا�س بهذا احلق لأنه مقرَّ اأو غريها ول يجوز  �سهادة مر�سية  اأكان  �سواًء 

بحكم القانون اإل اأن تقدير هذا العذر يخ�سع لرقابة املحكمة فيما اإذا كان مقبوًل 

من عدمه واأن اللتفات عن �سماع عذر املتهم يعد اإخالًل ج�سيمًا بحقوقه. 

ملا كان ذلك فاإن ما ُيثريه الطاعن )الدعاء العام( ُي�سحي غري قومي الأمر الذي يجعل 

نعيه يف غري حمله مبا يوجب رف�سه مو�سوعًا.

 فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.
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جل�سة يوم الثالثاء 21املوافق 9/يناير/2018م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحــــــرو�ســـــي, جمــــــيـد  الــــعـــربــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فـــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 62(

الطعن رقم 2017/619م

اأمر التفتي�س » جتاوزه لغري الغر�س منه«.--

حلماية -- مقرر  هام  قانوين  مبداأ  هو  منه  الغر�س  حدود  على  التفتي�س  اقت�سار 

كان  اإذا  لأنه  باجلرمية.  املتعلقة  الأ�سياء  ي�ستهدف  اأن  فيجب  اخل�سو�سية,  حق 

قانونية  ظروف  اقت�سته  �سخ�س  خل�سو�سية  انتهاكًا  حقيقته  يف  هو  التفتي�س 

معينة فاإنه يجب اأن يبقى يف احلدود التي اقت�ست اإجراءه. موؤدى ذلك بطالن ما يتم 

�سبطه خارج نطاق اأمر التفتي�س ما دام مل تتعلق به �سبهة معقولة. تف�سيل ذلك.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

باخلابورة  البتدائية  املحكمة  اإىل  �سده(  )املطعون  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اخت�سا�س  بدائرة  )2014/9/4م(  على  �سابق  بتاريخ  لأنه  اجلزائية(؛  )الدائرة 

اإدارة حتريات �سمال الباطنة:

اأوًل: باعتباره مديرًا لأمانة �سر املحكمة البتدائية بـ.... ا�ستغل من�سبه لتحقيق 

منفعة له وذلك باأن تعامل مع موؤ�س�سة .... للتجارة اململوكة له ل�سراء اأدوات كهربائية 

ومواد �سحية للمحكمة رغم حظره قانونًا, وفق الثابت باعرتافه.

ثانيًا: ا�ستغل من�سبه ونفوذه لتحقيق منفعة لنف�سه ولغريه ولت�سهيل ح�سول غريه على 

معاملة متميزة وذلك مبعاملة الدعاوى التي يكون هو اأو اأحد اأفراد قبيلته طرفًا بها 

معاملة خا�سة متثلت يف �سرعة اإنهاء اإجراءاتها واعرتا�سه على تنفيذ اأوامر ق�سائية 

بال�سبط والإح�سار يف حق اأ�سخا�س على معرفة بهم واإعطائه �سورة تنفيذية ثانية 

دون مراعاة الإجراءات املن�سو�س عليها قانونًا وتوريده مبلغًا من ح�ساب املحكمة اإىل 

ح�ساب الورثة من دون الرجوع اإىل القا�سي, وفق الثابت بالأوراق.
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للجرم  مقارفته  حال  ولغريه  لنف�سه  منفعة  لتحقيق  وظيفته  ا�ستعمال  اأ�ساء  ثالثًا: 

الثاين وذلك باأن تدخل يف اأعمال توزيع الدعاوى ل �سيما التي يكون هو اأواأحد اأفراد 

قبيلته طرفًا بها وحتديد مواعيدها وتوزيعها على الق�ساة ودعوة اخل�سوم لطالعهم 

على اآخر امل�ستجدات مبلفات الدعوى وحثه على �سرعة تخلي�س وجتاوز الإجراءات 

اخلا�سة بالتنفيذ, وفق الثابت ب�سهادة ال�سهود.

واجبات  يف  لها  دخل  ل  �سخ�سية  جرمية  لرتكاب  وظيفته  ا�ستغالل  اأ�ساء  رابعًا: 

اأمر  اعتماده  حال  اخت�سا�سه  من  لي�ست  ق�سائية  اأعماًل  اأجرى  باأن  وذلك  وظيفته 

توريد ن�سيب اإرث املتوفى .... وفتح ملف للرتكة وتعديله لأمر الإعالم ال�سرعي با�سم 

بالتوقيع  خمولني  واإ�سافة  واإلغاء  املخت�س  القا�سي  اإىل  الرجوع  دون  من   .... ورثة 

قانونًا,  اخت�سا�سه  عدم  رغم  للمحكمة  م�سرفية  ح�سابات  بها  املقيدة  البنوك  لدى 

وفق الثابت بالأوراق.

خام�سًا: اقتنى �سورًا ومقاطع خالعية وذلك باأن عرث يف هاتفه )4( مواد فلمية و 

)21( �سورة حتوي مقاطع خالعية وحمتويات جن�سية, وفق الثابت باعرتافه.

�ساد�سًا: ا�ستخدم ال�سبكة املعلوماتية حليازة كل ما من �ساأنه امل�سا�س بالآداب العامة 

حال ارتكابه للجرم اخلام�س, وفق الثابت باعرتافه.

 )7( املادة  بدللة   )16( باملادة  املوؤثمة  باجلنحة  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

من قانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح واجلنحة املوؤثمة باملادة )15( 

بدللة املادتني )5( و )6( من ذات القانون واجلنحة املوؤثمة باملادة )160( من قانون 

باملادة  املوؤثمة  واجلنحة  القانون  ذات  من   )161( باملادة  املوؤثمة  واجلنحة  اجلزاء 

جرائم  مكافحة  قانون  من   )17( باملادة  املوؤثمة  واجلنحة  القانون  ذات  من   )224(

تقنية املعلومات. 

ثانيًا:  ال�سكلي,  الدفع  برف�س  اأوًل:  املحكمة:  حكمت  )2015/7/15م(  وبجل�سة 

برباءة املتهم )املطعون �سده( من اجلرم املن�سوب اإليه لعدم كفاية الدليل.    

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  العام(  )الدعاء  الطاعن  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يحز  مل 

ال�ستئناف ب�سحار )دائرة اجلنح امل�ستاأنفة( التي ق�ست بتاريخ )2015/12/27م( 

ح�سوريًا بقبول ال�ستئناف �سكاًل ورف�سه مو�سوعًا وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 



– 321 –

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2016/2/2م( باأمانة �سر املحكمة 

م�ساعد  من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي 

املدعي العام واأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكاًل.

القانون والف�ساد يف  وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق 

ال�ستدلل والق�سور يف الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع وذلك حينما ق�سى برباءة 

املتهم )املطعون �سده( من التهم املن�سوبة اإليه رغم وجود جملة من الأدلة القولية 

والفنية وامل�ستندية التي تقطع بثبوت مقارفته للجرم املن�سوب اإليه واأن تقرير جهاز 

الرقابة املالية والإدارية للدولة اأثبت قيامه باعتماد ك�سوفات الفواتري امل�سروفة 

من ال�سلفة امل�ستدمية ملوؤ�س�سة .... للتجارة واملقاولت العائدة بامللك له كما ثبت من 

خالل الفواتري املرفقة بالتقرير ا�ستئثار املتهم بجميع معامالت �سراء املواد ال�سحية 

والأدوات الكهربائية و�سيانتها وتقدمي الأعمال املتعلقة بها كما ثبت من خالل ذات 

بها  املوجودة  البنوك  لدى  بالتوقيع  خمولني  اأ�سماء  واإ�سافة  باإلغاء  قيامه  التقرير 

ح�سابات املحكمة باملخالفة لأحكام الالئحة التنفيذية لقانون املال ال�سادر بالقرار 

الوزاري رقم )2008/118( وقد �سهد ممثلو جهاز الرقابة قيامه باأعمال لي�ست من 

التي  موؤ�س�سته  من  ال�سحية  الأدوات  �سراء  من  متحققة  املنفعة  اأن  كما  اخت�سا�سه 

اأن املادتني )160(  ميلكها حتى واإن مل يكن هناك فارق كبري يف املواد امل�سرتاة ذلك 

و )161( من قانون اجلزاء مل تتطلبا توافر ق�سد خا�س واإمنا يكفي ثبوت الق�سد 

اجلنائي العام كما خالف احلكم املطعون فيه املواد )76( و )77( و )85( من قانون 

الإجراءات اجلزائية ذلك اأن تفتي�س هاتفه اقت�سته �سرورة وجود �سبهة اختال�س 

مبالغ مرتبطة بجرمية خمالفة قانون حماية املال العام اأما بالن�سبة جلرم خمالفة 

الأدلة  ق�سم  تقرير  خالل  من  ثبت  فقد  املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون 

الرقمية وحم�سر تفريغ الهاتف احتواوؤه على عدد من املواد الفلمية وعدد من ال�سور 

اأن  فيه  املطعون  احلكم  اأورد  كما  جن�سية  وحمتويات  خالعية  مقاطع  حتتوي  التي 
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الدعاء العام مل يقدم الإعالم ال�سرعي الذي جرى عليه التعديل وقد اأكد الدعاء 

العام وجود ذلك امل�ستند يف حوزة املحكمة اإل اأن هذه الأخرية مل حتقق ذلك ف�ساًل 

عن اأن املتهم )املطعون �سده( قام بكتابة �سحائف الدعوى للمراجعني الذين تربطه 

بهم �سلة واأكد ال�سهود ذلك, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه غري �سديد ملا هو مقرر يف ق�ساء 

ت�سككت يف  متى  بالرباءة  اأن تق�سي  املو�سوع  كان ملحكمة  واإن  اأنه  من  العليا  املحكمة 

�سحة اإ�سناد التهمة اإىل املتهم اأو لعدم كفاية اأدلة الثبوت اإل اأن �سرط �سحة حكمها 

اأن ي�ستمل على ما يفيد اأنها حم�ست الدعوى واأحاطت بظروفها وباأدلة الثبوت التي 

قام التهام عليها عن ب�سر وب�سرية ووازنت بينها وبني اأدلة النفي فرجحت دفاع املتهم 

اأو داخلتها الريبة يف �سحة عنا�سر الإثبات.

فيه  املطعون  باحلكم  لأ�سبابه  املوؤيد  البتدائي  احلكم  من   ُ يبنينْ وكان  ذلك  كان  ملا 

واملكمل له اأن املحكمة التي اأ�سدرته وبعد اأن اأوردت اأقوال �سهود الإدانة و�سهود النفي 

ق�ساءها  �ست  اأ�سَّ وب�سرية  ب�سر  عن  بعنا�سرها  واأحاطت  الدعوى  اأدلة  وا�ستعر�ست 

بتربئة املتهم )املطعون �سده( من التهم الواردة يف قرار الإحالة من اأوًل اإىل رابعًا 

على ت�سككها يف �سحة التهام ملا ا�ستظهرته من �سهادتي موظفي جهاز الرقابة املالية 

بع�س  فح�س  املت�سمن  التقرير  باإعداد  قاما  اللذين  و....   .... للدولة  والإدارية 

اأن  الأول  لل�ساهد  فتبنيَّ  باخلابورة  البتدائية  باملحكمة  والإدارية  املالية  الأعمال 

ال�سلع  بع�س  ب�سراء  يقوم  حيث  امل�ستدمية  ال�سلفة  من  ال�سرف  �سندات  يعتمد  املتهم 

العام  املال  حماية  لقانون  خمالف  ذلك  واأن  بـ....  وامل�سماة  التجارية  موؤ�س�سته  من 

وجتنب ت�سارب امل�سالح اإل اأنه اأكد اأنه ومن خالل فح�س امل�سرتيات مل يتبنيَّ اإن كانت 

هناك منفعة �سخ�سية للمتهم من عدمه �سوى اأن املوؤ�س�سة التي ي�سرتي منها تلك املواد 

موؤ�س�سته كما اأكد عدم وجود فارق بني ال�سلع امل�سرتاة وقيمتها ال�سوقية اأما ال�ساهد 

الثاين فقد اأفاد باأن املتهم يقوم ب�سراء بع�س الأدوات من �سركة .... للمحكمة ويف 

ببع�س  قام  كما  ال�سراء  تاريخ  مع  يتوافق  ال�سرف  تاريخ  واأن  للقانون  خمالفة  ذلك 

التغيريات متثلت يف قيامه باإلغاء التفوي�س عن املوظف .... وقام مبخاطبة البنك 

بنف�سه كما اأنه لحظ وجود ت�سريع يف اإجراءات بع�س الدعاوى وخا�سة الدعاوى 

التي يكون املتهم طرفًا فيها واأنه قام بتنفيذ حكم �سادر يف حقه مرتني واإيداع املبلغ 

يف ح�سابه دون توريده يف ح�ساب املحكمة كما ا�ستمعت املحكمة اإىل �سهادة .... رئي�س 

امل�سوؤول عن �سراء املواد  اأنه هو  اأكد  ال�سوؤون الإدارية واملالية باملحكمة الذي  ق�سم 

واأفاد  ال�سراء  عملية  يف  املوؤ�س�سات  بني  متييز  هناك  يكن  ومل  املتهم  ولي�س  للمحكمة 
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ال�ساهد املوظف باملحكمة .... اأنه كان ي�سرتي بع�س املواد للمحكمة تارة من موؤ�س�سة 

مل  واأنه  بال�سراء  ياأمرهم  كان  الذي  هو   .... املوظف  واأن  اآخر  مكان  من  وتارة   ....

يالحظ وجود فرق بني الفواتري و�سعر ال�سوق كما �سهد .... ـ باك�ستاين باأنه م�ستثمر 

ولي�ست لديه عالقة باملتهم ول يعرف الأ�سخا�س الذين ياأتون من املحكمة لي�سرتوا 

ال�سحية  املواد  بع�س  �سراء  منه  ويطلب  اأحيانًا  به  يت�سل  كان  املتهم  واأن  عنده  من 

ال�ساهد املوظف باملحكمة  ال�سداد ويعطيهم الفواتري كما نفى  اأي بتاأجيل  بالت�سبري 

.... ما ذكرته ال�ساهدة .... من اأن املتهم قام بتمزيق خطاب �سادر ب�سبط واإح�سار 

باإر�سال تلك  املتهم غري معني  اأن  واأكد  املدعى عليه يف الدعوى رقم )2013/386( 

رئي�س   .... ال�ساهد  ونفى  واملتابعة  لالإر�سال  بذلك  خا�س  ق�سم  هناك  بل  الوثيقة 

احلكم  على  مرتني  ُو�سعت  قد  التنفيذية  ال�سيغة  تكون  اأن  باملحكمة  التنفيذ  ق�سم 

ال�سرعي رقم )2013/442( واإمنا ُو�سعت مرة واحدة وتعززت �سهادته تلك ب�سهادة 

احلكم  على  مرتني  ي�سعها  مل  واأنه  حوزته  يف  التنفيذية  ال�سيغة  باأن   .... املوظف 

 ...« التايل:  الت�سبيب  ذلك  على  فيه  املطعون  احلكم  اأورد  وقد  اإليه  امل�سار  ال�سرعي 

وت�سيف املحكمة وفيما بتعلق بنعي امل�ستاأنف باأن الأدلة كافية مبا فيها ال�سهادة ب�ساأن 

التهامات الواردة يف قرار الإحالة من اأوًل اإىل رابعًا اأي تلك اجلنح املتعلقة باإ�ساءة 

وا�ستغالل املتهم لوظيفته كمدير لأمانة �سر املحكمة البتدائية بـ.... فذلك النعي 

اأن  اأكدوا  النفي  �سهود  وكل  الإثبات  �سهود  كل  اأن  بالأوراق  الثابت  اإن  اإذ  �سديد  غري 

اأكد  اإذ  اإ�ساءة ا�ستعمال الوظيفة ول ا�ستغالل �سلطات الوظيفة  املتهم مل يجنح اإىل 

ال�سهود امل�سار اإليهم اأن املتهم ل يتدخل يف ت�سجيل الدعاوى ومل يقم باإعطاء �سورة 

تنفيذية دون مراعاة الإجراءات املن�سو�س عليها قانونًا وب�ساأن �سراء اأدوات كهربائية 

ومواد �سحية اأكد ال�سهود خا�سة ال�ساهد .... وهو امل�سوؤول عن ق�سم ال�سوؤون املالية 

فيه  �سائغ  ت�سبيب  وهو   »... املوؤ�س�سات  مع  يتعامل  الذي  هو  اأنه  باملحكمة  والإدارية 

تدليل على اأن املحكمة التي اأ�سدرته ا�ستعر�ست اأدلة الدعوى على نحو يدل على اأنها 

حم�ستها التمحي�س الكايف واأملت بها اإملامًا �ساماًل يفيد اأنها قامت مبا ينبغي عليها من 

تدقيق البحث لتعرف احلقيقة  ف�ساًل عن اأنه من املقرر اأن وزن اأقوال ال�سهود وتقدير 

الظروف التي يوؤدون فيها �سهادتهم وتعويل الق�ساء على اأقوالهم مهما وجه اإليها من 

مطاعن وحام حولها من ال�سبهات كل ذلك مرجعه اإىل حمكمة املو�سوع تنزله املنزلة 

التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اإليه وهى متى اأخذت ب�سهادتهم فاإن ذلك 

رحت كافة العتبارات التي �ساقها الدفاع حلملها على عدم الأخذ بها  يفيد اأنها اطَّ

ومردودًا  حملها  غري  يف  اخل�سو�س  هذا  يف  الطاعن  مناعي  تكون  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا 

عليها مبا يوجب رف�سها.
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وحيث اإنه وب�ساأن جنحة اقتناء �سور ومقاطع خالعية وا�ستخدام ال�سبكة املعلوماتية 

اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  فاملقرر  العامة  بالآداب  امل�سا�س  �ساأنه  من  ما  كل  حليازة 

حق  حلماية  مقرر  هام  قانوين  مبداأ  هو  منه  الغر�س  حدود  على  التفتي�س  اقت�سار 

اخل�سو�سية لأنه اإذا كان التفتي�س هو يف حقيقته انتهاكًا خل�سو�سية �سخ�س اقت�سته 

ظروف قانونية معينة فاإنه يجب اأن يبقى يف احلدود التي اقت�ست اإجراءه. 

املتهم )املطعون �سده(   اأن تفتي�س هاتف  الدعوى  اأوراق  من  البنيِّ  وكان  كان ذلك  ملا 

يتطلب قيام �سبهة معقولة بوجود اأمر مطلوب �سبطه به ذلك اأن جمرد وجود هاتف 

يف حوزة �سخ�س يخ�سع لتفتي�س �سخ�سي اأو يف مكان يخ�سع للتفتي�س وفق اإجراءات 

�سحيحة ل يخول اأفراد ال�سبط تفتي�س حمتويات ذلك الهاتف ما مل يكن ال�سيء املراد 

�سبطه يحتمل وجوده فيه لأن التفتي�س الواقع ل�سبب �سحيح ل ي�سقط عنه خ�سو�سية 

ال�سخ�س الذي ُيفت�س اإل يف احلدود التي حتقق الغر�س من ذلك التفتي�س وكان البنيِّ 

وقد  الختال�س  تهمة  بوجود  وتفريغه  املتهم  هاتف  تفتي�س  علل  العام  الدعاء  اأن 

ردت حمكمة احلكم املطعون فيه على هذا الدفع بقولها: »... اإل اأن الثابت بالأوراق 

اأنه ل وجود لأي �سبهة اختال�س ومن ثم كان  وبالتحقيقات ال�سابقة على املحاكمة 

تفتي�س هاتف املتهم والعثور يف داخله على مواد خملة بالآداب العامة باطاًل واأنه من 

اأن ي�ستهدف التفتي�س �سبط الأ�سياء املتعلقة باجلرمية ...«  اأنه يجب  املقرر قانونًا 

وهو ت�سبيب �سائغ قانونًا وله اأ�سل باأوراق الدعوى مبا يتجه معه الق�ساء اإىل رف�س 

املنعى املثار يف �ساأنه كما ردت املحكمة على رف�سها طلبات الدعاء العام باإعادة �سماع 

و�سماع  للدولة  والإدارية  املالية  الرقابة  جهاز  تقرير  باإعداد  القائمني  ال�ساهدين 

بقية ال�سهود بالت�سبيب التايل: »... وعن طلب الدعاء العام  �سماع ال�ساهدين .... 

و.... القائمني باإعداد تقرير جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة فذلك الطلب 

مردود عليه وتق�سي املحكمة برف�سه وذلك ل�سبق �سماع ال�ساهدين اأمام حمكمة اأول 

اأما الطلب املتعلق ب�سماع ال�سهود .... و....و....و.... فاأولئك ال�سهود لي�سوا  درجة 

من �سمن قائمة اأدلة الثبوت ومل ت�سمع �سهادتهم مبرحلة التحقيقات ال�سابقة على 

املحاكمة ومن ثم تق�سي املحكمة برف�س الطلب...«.     

اأدلة  القا�سي من  ما يعتمده  اأن  العليا  ر يف ق�ساء املحكمة  املقرَّ ملا كان ذلك وكان من 

ل اإليها ذلك اأن ا�ستقالل القا�سي  يجب اأن يوؤدي ب�سكل طبيعي اإىل النتيجة التي تو�سَّ

ُ مما اأورده  اجلزائي يف تقدير الأدلة مقيَّد ب�سالمة التقدير وال�ستدلل وكان البنيِّ

عوى  احلكم املطعون فيه وب�ساأن املناعي ال�سالف ب�سطها  اأنه اأورد يف �ساأنها واقعة الدَّ

وعر�س جلميع عنا�سرها مبا يك�سف عن متحي�سه لها والإحاطة بكل ظروفها وجاء 
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اإليه يرفع عنه النيل من  بًا الت�سبيب الكايف الذي يحمل منطوقه واأن ما انتهى  م�سبَّ

د جدل مو�سوعي حول ال�سلطة التقديرية ملحكمة  �سالمته ويجعل اأ�سباب الطعن جمرَّ

اإثارته  يجوز  ل  ما  وهو  عقيدتها  وتكوين  عوى  الدَّ واقعة  ا�ستخال�س  يف  املو�سوع 

واخلو�س فيه اأمام املحكمة العليا فيتعنيَّ تبعًا لذلك رف�س تلك املناعي يف �ساأنه.

  فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 13/فرباير/2018م

نائب   / البو�سعيدي  خليفة  بن  �سعيد  بن  خليفة   / ال�سيد  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

�ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة  رئي�س 

الــــحـــرو�ســـــــي, جمــــــيـد  الـــعــــربـــــــي  الرحـــبـي, �سـلـطــان بن مـاجــد الزعـــابـي, 

فــــرج �سـو�ســــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 63(

الطعن رقم 2017/1259م

القانون الأ�سلح للمتهم« ماهيته«. --

القانون الأ�سلح هو القانون الذي ُين�سئ للمتهم مركزًا اأو و�سعًا يكون اأ�سلح له من --

القانون القدمي كاأن يكون الفعل الذي يعاقب عليه القانون ال�سابق غري معاقب 

مانع  اأو  اإباحة  �سبب  ي�سيف  باأن  مباحًا  الفعل  في�سبح  اجلديد  القانون  يف  عليه 

م�سوؤولية اأو يقرر عذرًا قانونيًا معفيًا من العقوبة مل يكن مقررًا يف القانون القدمي 

وكذلك اإذا كان القانون اجلديد ي�سيف ركنًا للجرمية فهو اأ�سلح للمتهم لأن ذلك 

عنا�سر  فيه  تتوافر  مل  ارتكبه  الذي  الفعل  اأن  باعتبار  تربئته  اإىل  يوؤدي  قد 

اجلرمية باأكملها وكذلك يكون اأ�سلح من جهة املقارنة بني ج�سامة العقوبات اإذا 

ما ا�ستبدلت عقوبة اجلناية بعقوبة اجُلنحة وعقوبة اجُلنحة بعقوبة املخالفة 

وغريها من القواعد القانونية التي تكون اأ�سلح للمتهم.

قاعدة --  .»2018/7 رقم  اجلديد  اجلزاء  قانون  من   13 املادة  »تطبيق  قانون 

»�سرعية اجلرمية والعقاب »ماهيتها«.

القانون -- ُيطبق   ...« اأنه:  على  تن�سُّ  اجلديد  اجلزاء  قانون  من   )13( املادة 

باتًا  فيها  احلكم  ي�سبح  اأن  وقبل  اجلرمية  ارتكاب  بعد  �سدر  اإذا  للمتهم  الأ�سلح 

...« ومقت�سى قاعدة �سرعية اجلرمية والعقاب اأن القانون اجلنائي يحكم ما يقع 

اإعمال  مناط  وكان  للمتهم  اأ�سلح  لحق  ت�سريع  ي�سدر  مل  ما  جرائم  من  ظله  يف 

بانه اأ�سلح للمتهم اأن يكون القانون اجلديد قد األغى  الأثر الرجعي للقانون بُح�سنْ

القانون ال�سابق �سراحة اأو �سمنًا باعتبار اأن هذه القاعدة تت�سل بف�س التنازع 

بني القوانني من حيث الزمان فال جمال لإعمالها اإل اإذا األغى ت�سريع ت�سريعًا اآخر 

ر اأنه ل يجوز اإلغاء ن�س ت�سريعي اإل بت�سريع لحق له اأعلى منه اأو م�ساو  ومن املقرَّ

له يف مدارج الت�سريع ين�سُّ �سراحة على هذا الإلغاء اأو ي�ستمل على ن�س يتعار�س 
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ر قواعده  مع ن�س الت�سريع القدمي اأو ينظم من جديد املو�سوع الذي �سبق اأن قرَّ

ذلك الت�سريع.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

بعربي  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  واآخر  الثاين(  )املتهم  الطاعن  اأحال  العام  الدعاء 

مركز  اخت�سا�س  بدائرة  )2015/10/7م(  بتاريخ  لأنهما  اجلنايات(؛  )حمكمة 

�سرطة عربي:

�سرقا منقولت مملوكة للمجني عليها ال�سركة .... وذلك باأن دخال اإىل مبنى ال�سركة 

الباب  اأداة حادة ثم ك�سرا زجاج  الواقي احلديدي بوا�سطة  اأقفال  عن طريق خلع 

نتهما من الدخول وا�ستوليا على خزانتني حديديتني  الداخلي فاأحدثا به فتحة مكَّ

وعلبة  ريالت  وثمانية  األفان  ر.ع(   2.008( قدره  مبلغ  على  اإحداهما  حتتوي 

الثابت  وفق  جمهولة,  جهة  اإىل  هاربني  ووليا  الفئات  خمتلفة  معدنية  عمالت  بها 

بالتحقيقات.

وطالب الدعاء العام مبعاقبتهما باملادة )283( من قانون اجلزاء. 

اإليه  من�سوب  الأول مما هو  املتهم  املحكمة برباءة  وبجل�سة )2016/5/3م( حكمت 

واإدانة املتهم الثاين )الطاعن( باملادة )283( من قانون اجلزاء ومعاقبته بال�سجن 

ع�سر �سنوات .

مل يرت�س الطاعن )املحكوم عليه( بهذا الق�ساء فطعن فيه بالطعن رقم )2016/683( 

واإلزام  الطعن  بعدم جواز  بتاريخ )2017/2/28م(  التي ق�ست  العليا  املحكمة  اأمام 

الطاعن امل�سروفات.

عار�س املحكوم عليه على احلكم الغيابي اأمام املحكمة امل�سدرة له التي ق�ست بتاريخ 

ومعاقبته  ال�سرقة  بجناية  )الطاعن(  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  )2017/8/28م( 

بال�سجن خم�س �سنوات واألزمته امل�ساريف.

الثانية  للمرة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  مل يرت�س املحكوم عليه )الطاعن( بهذا 

)2017/10/3م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  العليا  املحكمة  اأمام 

الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة  �سر  باأمانة 

�سند  وقدم  الطاعن  عن  وكياًل  ب�سفته  العليا  املحكمة  اأمام  مقبول  حمام  من  موقعة 
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وكالته عنه التي تتيح له ذلك واأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. 

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

والف�ساد  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

غري  املو�سوفة  ال�سرقة  بجناية  اأدانه  عندما  الت�سبيب  يف  والق�سور  ال�ستدلل  يف 

اأي  وجود  التهام  �سلطة  تثبت  مل  اإذ  املادي  الركن  توافر  دون  الأحوال  امل�ستجمعة 

ر بوا�سطة الك�سر اأو اخللع اأو باأي طريقة غري ماألوفة  دليل على دخوله للمكان امل�سوَّ

ومل ت�سبط معه امل�سروقات ومل ُي�سبط متلب�سًا باجلرمية واأن احلكم اعتمد على اأدلة 

ل على تقرير املخترب اجلنائي باأن ب�سماته  وقرائن ل �سند لها يف اأوراق الدعوى وعوَّ

اكت�سفت يف م�سرح اجلرمية رغم اأنه ل ينبغي الأخذ بقرينة الب�سمة لأنها م�سوبة 

وهذا  اجلرمية  وقوع  من  زمنية  فرتة  بعد  ُرفعت  العينة  اإن  اإذ  وال�سك  بالحتمال 

الرتاخي يولد ال�سك, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن املادة )13( من قانون اجلزاء اجلديد تن�سُّ على اأنه: »... ُيطبق القانون 

اأن ي�سبح احلكم فيها باتًا ...«  اإذا �سدر بعد ارتكاب اجلرمية وقبل  الأ�سلح للمتهم 

وملا كان مقت�سى قاعدة �سرعية اجلرمية والعقاب اأن القانون اجلنائي يحكم ما يقع 

يف ظله من جرائم ما مل ي�سدر ت�سريع لحق اأ�سلح للمتهم وكان مناط اإعمال الأثر 

القانون  األغى  القانون اجلديد قد  يكون  اأن  للمتهم  اأ�سلح  بانه  بُح�سنْ للقانون  الرجعي 

ال�سابق �سراحة اأو �سمنًا باعتبار اأن هذه القاعدة تت�سل بف�س التنازع بني القوانني 

ر اأنه ل  من حيث الزمان فال جمال لإعمالها اإل اإذا األغى ت�سريع ت�سريعًا اآخر ومن املقرَّ

يجوز اإلغاء ن�س ت�سريعي اإل بت�سريع لحق له اأعلى منه اأو م�ساو له يف مدارج الت�سريع 

ين�سُّ �سراحة على هذا الإلغاء اأو ي�ستمل على ن�س يتعار�س مع ن�س الت�سريع القدمي 

ر قواعده ذلك الت�سريع. اأو ينظم من جديد املو�سوع الذي �سبق اأن قرَّ

وملا كان ذلك وكان القانون الأ�سلح هو القانون الذي ُين�سئ للمتهم مركزًا اأو و�سعًا يكون 

اأ�سلح له من القانون القدمي كاأن يكون الفعل الذي يعاقب عليه القانون ال�سابق غري 
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معاقب عليه يف القانون اجلديد في�سبح الفعل مباحًا باأن ي�سيف �سبب اإباحة اأو مانع 

اأو يقرر عذرًا قانونيًا معفيًا من العقوبة مل يكن مقررًا يف القانون القدمي  م�سوؤولية 

وكذلك اإذا كان القانون اجلديد ي�سيف ركنًا للجرمية فهو اأ�سلح للمتهم لأن ذلك قد 

اجلرمية  عنا�سر  فيه  تتوافر  مل  ارتكبه  الذي  الفعل  اأن  باعتبار  تربئته  اإىل  يوؤدي 

اإذا ما ا�ستبدلت  اأ�سلح من جهة املقارنة بني ج�سامة العقوبات  باأكملها وكذلك يكون 

من  وغريها  املخالفة  بعقوبة  اجُلنحة  وعقوبة  اجُلنحة  بعقوبة  اجلناية  عقوبة 

القواعد القانونية التي تكون اأ�سلح للمتهم.

من  ال�سادر  الإحالة  قرار  مبوجب  اأُحيل  قد  )الطاعن(  املتهم  وكان  ذلك  كان  وملا 

الدعاء العام باأنه �سرق منقولت مملوكة للمجني عليها ال�سركة .... بعد اأن دخل 

اأداة حادة وك�سر زجاج  ال�سركة عن طريق خلع الأقفال احلديدية بوا�سطة  مبنى 

خزانتني  على  وال�ستيالء  الدخول  من  نته  مكَّ فتحة  به  فاأحدث  الداخلي  الباب 

حديديتني حتتوي اإحداهما على مبلغ قدره )2.008( األفان وثمانية ريالت وعلبة 

بها عمالت معدنية خمتلفة الفئات ثم وىل هاربًا اإىل جهة جمهولة وطالب الدعاء 

العام مبعاقبته باجلناية املوؤثمة باملادة )283( من قانون اجلزاء القدمي واأُدين من 

لدن حمكمة اجلنايات بعربي بالعقوبة التي �سلف بيانها.

وملا كان ذلك وكان قد �سدر بعد وقوع الفعل وقبل الف�سل فيه بحكم بات قانون اأ�سلح 

للمتهم فاإن القانون ي�سري على الدعوى طاملا مل تنته بعد بحكم بات باعتباره اأ�سلح 

للمتهم وفقًا للمادة )13( من قانون اجلزاء اجلديد امل�سار اإليها اإذا اأن�ساأ للمتهم و�سعًا 

ال�سرقة  اأن  فيه  املطعون  احلكم  مدونات  من  الثابت  وكان  ال�سابق  القانون  من  اأ�سلح 

وقعت لياًل يف مقر ال�سركة ولي�س يف مكان م�سكون وعليه فاإن الفعل املرتكب تعاقب 

يعاقب   ...« اأنه:  على  تن�سُّ  التي  اجلديد  اجلزاء  قانون  من  )340/اأ(  املادة  عليه 

بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ول تزيد على )3( �سنوات وبغرامة ل تقل عن )300 

)اأ(  الآتية:  احلالت  اإحدى  يف  �سرقة  جرمية  ارتكب  من  كل  ريال  ثالثمائة   ) ر.ع 

لياًل ...«, وملا كان ذلك وكان البنيِّ من هذه املادة اأنها نزلت بالو�سف القانوين للفعل 

الق�ساء  اجُلنحة ومن ثم يتعنيَّ معه  اإىل  املتهم )الطاعن( من اجلناية  اإىل  املن�سوب 

بعربي  البتدائية  املحكمة  اإىل  الدعوى  اأوراق  واإحالة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س 

)الدائرة اجلزائية( لتف�سل فيها من جديد.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

اأوراق الدعوى اإىل املحكمة البتدائية بعربي )الدائرة اجلزائية( لتف�سل فيها 

من جديد.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 13/مار�س/2018م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي  �ســعيـــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

مــتــولــــي  عـــثــمــان  �ســـــو�ســـــــان,  فـــــرج  مــجـيــــد,  الــــحـــرو�ســــــي  الـــعــــربـــــــي, 

حـــ�ســــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 64(

الطعن رقم 2017/1127م

الإخفاء »لالأموال والأ�سياء املتح�سلة من اجلرمية بني الن�سني القدمي واجلديد --

يف قانون اجلزاء«.

الن�سَّ القدمي من قانون اجلزاء ذكر و�سفي الإخفاء والت�سريف يف حني اقت�سر --

و�سف  )وهي  معًا  لهما  تت�سع  التي  املرنة  ة  العامَّ العبارة  على  اجلديد  الن�سُّ 

الإخفاء( كما اأنه واإن كان ظاهر الن�س يف القانون اجلديد قد ُي�سري اإىل اأن كلمة 

الإخفاء تعني تخبئة ال�سيء بو�سعه يف مكان خفي عن الأب�سار وبعيدًا عن نظر 

ال�سلطات وهذا هو املعنى ال�سيق اإل اأن احلقيقة هي اأن الإخفاء له مدلول وا�سع 

ل من جرمية مع علم املتهم بذلك اأي  د حيازة ال�سيء املتح�سَّ بحيث يتحقق مبجرَّ

اأنه ي�سمل كل ن�ساط اإيجابي يقوم به اجلاين ويوؤدي اإىل الت�سال الفعلي باملال 

بالحتفاظ  اجلاين  يقوم  اأن  الإخفاء  فعل  يف  وُي�سرتط  اجلرمية  من  ل  املتح�سَّ

الأ�سا�سيُّ  فالركن  اإذًا  ق�سرت,  اأو  املدة  طالت  اجلرمية  من  ل  املتح�سَّ بال�سيء 

للجرمية هو الفعل املادي املتعلق بحيازة املتهم لل�سيء املراد اإخفاوؤه واإبعاده عن 

د ا�ستالم املتهم للمال اأو ال�سيء مو�سوع اجلرمية يحقق العن�سر  اأنظار مالكه فمجرَّ

اأو  الإخفاء  مدة  طالت  اإن  ذلك  بعد  يهم  ول  الإخفاء  جلرمية  املادي  الركن  اأو 

اأم  الأنظار  عن  حقيقيًا  اإخفاًء  اأخفاها  املتهم  يكون  اأن  كذلك  يهم  ول  ق�سرت 

لة من اجلرمية اإىل �سخ�س ثالث ل  اإن تخلي احلائز عن الأ�سياء املتح�سَّ ل, بل 

اإىل  ع  امل�سرِّ الأ�سياء بنية الإخفاء كما ل ينظر  لتلك  اأنه كان حائزًا  ُيعفيه من 

الت �سواًء اأكان ذلك بال�سراء اأو  الكيفية التي ا�ستفاد بها اجلاين من تلك املتح�سَّ

لة  الهبة اأو الوديعة اأو غريها من الت�سرفات ما دام قد ثبت اأنه عامل باأنها متح�سَّ

من جرمية وهذا العلم ل ُيفرت�س اإذ ل بد من اإثباته مبا ُيقنع وذلك من خالل 

عوى الظروف واملالب�سات املحيطة بالدَّ
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الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

البتدائية  املحكمة  اإىل  ن  واآخَرينْ الثالث(  )املتهم  الطاعن  اأحال  العام  الدعاء 

بدائرة  )2016/5/1م(  على  �سابق  بتاريخ  لأنهم  اجلزائية(؛  )الدائرة  ب�سنا�س 

اخت�سا�س مركز �سرطة �سنا�س:

اأوًل: بالن�سبة للمتهَمنينْ الأول والثاين:  

�سرقا حيوانات جمتمعة يف قطيع وذلك باأن �سرقا الأغنام اململوكة للمجني عليهم من 

مراعيها, وفق الثابت باعرتافهما.

ثانيًا: بالن�سبة للمتهم الثالث )الطاعن(:

املتهمان  عليها  ا�ستوىل  التي  الأغنام  ببيع  قام  باأن  وذلك  امل�سروقات  بت�سريف  قام 

الأول والثاين, وفق الثابت بالتحقيقات.

العادية  ال�سرقة  بُجنحة  والثاين  الأول  املتهَمنينْ  مبعاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

املوؤثمة باملادة )6/280( من قانون اجلزاء ومعاقبة املتهم الثالث )الطاعن( بُجنحة 

ت�سريف امل�سروقات املوؤثمة باملادة )97( من ذات القانون. 

والثاين  الأول  املتهَمنينْ  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2016/6/29م(  وبجل�سة 

ر.ع(   300( قدرها  وغرامة  �سنة  بال�سجن  مبعاقبتهما  وق�ست  ال�سرقة  بُجنحة 

ثالثمائة ريال لكل منهما واإدانة املتهم الثالث )الطاعن( بُجنحة ت�سريف م�سروقات 

املجني  تعوي�س  بالت�سامن  باإلزامهم  ومدنيًا  اأ�سهر  ثالثة  بال�سجن  مبعاقبته  وق�ست 

عليهم كالتايل: )1( .... مبلغًا قدره )140 ر.ع( مائة واأربعون رياًل )2( .... مبلغًا 

خم�سون  ر.ع(   50( قدره  مبلغًا   ....  )3( رياًل  وثمانون  مائتان  ر.ع(   280( قدره 

عَينينْ  رياًل )4( .... مبلغًا قدره )50 ر.ع( خم�سون رياًل واإثبات تنازل مطالبة املدَّ

دت املحكمة ل�ستئناف املحكوم عليه الثالث )الطاعن( كفالة مالية  ....و.... وحدَّ

قدرها )150( ر.ع( مائة وخم�سون رياًل. 

ال�ستئناف  حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفوه  عليهم  املحكوم  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

ح�سوريًا  )2017/2/28م(  بجل�سة  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  ب�سحار 

بنفاذ  واأمرت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكاًل  ال�ستئناف  بقبول 

�ستة اأ�سهر من العقوبة احلب�سية املق�سي بها واإيقاف باقيها يف مواجهة املتهَمنينْ الأول 
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والثاين واألزمت امل�ستاأنفني امل�ساريف. 

اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الثالث(  عليه  )املحكوم  الطاعن  يرت�س  مل 

باأمانة  )2017/4/5م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  العليا  املحكمة 

�سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأُودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من 

م �سند وكالته عنه  اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدَّ حمام مقبول 

التي تتيح له ذلك واأُعلن املطعون �سدهم ب�سحيفة الطعن فاآثروا عدم الرد.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

�سكاًل يف مواجهة املطعون �سده الأول )الدعاء العام( وعدم قبوله �سكاًل يف مواجهة 

باقي املطعون �سدهم )املجني عليهم( لرفعه على غري ذي �سفة ويف املو�سوع برف�سه. 

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون والف�ساد يف ال�ستدلل 

والق�سور يف الت�سبيب والإخالل بحق الدفاع حينما اأدانه بالتهام امل�سند اإليه دون 

بيان حقيقة الواقعة واأركان اجلرمية التي اأدانه بها واكتفى ب�سردها ب�سورة قا�سرة 

يورد م�سمون تلك  الذي مل  اإىل احلكم البتدائي  اإيرادها  واأحال يف  وغري وا�سحة 

اإذ اأخذ بها دون متحي�س واأن احلكم مل يلم بكافة  اها  ل عليها وموؤدَّ الأدلة التي عوَّ

ظروف الواقعة وا�ستند يف الإدانة اإىل ما ورد يف اعرتاف املتهَمنينْ الأول والثاين يف 

الأوراق  واأن  اإدانة �سده  اأن هذا العرتاف ل ميكن الأخذ به كدليل  عوى رغم  الدَّ

نف�سها خلت من اأي دليل ُيثبت وجود العلم لديه واأن احلكم مل يورد يف اأ�سبابه هذا 

بالت�سامن  املبالغ  �سداد  ن  الآخَرينْ املتهَمنينْ  مع  باإلزامه  وق�سى  عليه  يرد  ومل  الدفع 

وهو اأمر ل ي�ستقيم على اعتبار اأنه م�سرت يف الأ�سل وقد دفع قيمة الأغنام يف واقعة 

ال�سراء واأن املحكمة مل تندب خبريًا لتقدير قيمتها وق�ست بالإلزام بناًء على اأقوال 

عني وهي اأقوال مر�سلة, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه. املدَّ

وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه من خمالفة القانون والق�سور املبطل 

يف الت�سبيب فهو �سديد ذلك اأن احلكم البتدائيَّ املوؤيَّد لأ�سبابه باحلكم املطعون فيه 



– 333 –

لة من  ف فيها متح�سَّ مل يدلل على علم املتهم )الطاعن( باأن الأغنام التي قام بالت�سرُّ

ن  جرمية �سرقة اإل مبا ذكرته املحكمة من اإقدامه على �سرائها من املتهَمنينْ الآخَرينْ

بثمن بخ�س فلم تبنيِّ املحكمة كم هو �سعر مثل تلك الأغنام مع مراعاة حجمها ونوعها 

وفرق الثمن عن مثيالتها وما هو الفارق بني �سراء املتهم )الطاعن( من املتهَمنينْ الأول 

اأنه ا�سرتاها باأ�سعار  اأكد ال�ساهد على  والثاين و�سراء ال�ساهد .... من الطاعن وقد 

رخي�سة ب�سبب هزالها وقلة اإطعامها كما اأن احلكم ا�ستند اإىل اأقوال املتهَمنينْ الأول 

والثاين اأمام �سلطات التحقيق البتدائي باأن املتهم الثالث )الطاعن( كان يعلم حني 

لة من نتاج ال�سرقة ومل يبنيِّ احلكم من  �سرائه الأغنام منهما يف كل مرة اأنها متح�سَّ

اأقوالهما من اأين ا�ستقيا ذلك العلم ف�ساًل عن عدولهما عن تلك الأقوال اأمام املحكمة 

ومن ثم يكون ما ذكرته املحكمة على ذلك النحو ل يوؤدي اإىل ما انتهت اإليه من ثبوت 

علم املتهم )الطاعن( باأن تلك الأغنام م�سروقة مبا ُيعجز املحكمة العليا عن اإعمال 

يكون  وعليه  ال�ساأن  هذا  يف  القانون  لأحكام  املحكمة  تطبيق  �سحة  وبيان  رقابتها 

احلكم املطعون فيه قا�سرًا ق�سورًا ُيبطله مبا يوجب نق�سه.  

ر اأن مقت�سى قاعدة �سرعية اجلرمية والعقاب اأن القانون اجلزائي  وحيث اإنه من املقرَّ

يحكم ما يقع يف ظله من جرائم اإىل اأن تزول عنه القوة امللزمة بقانون لحق ين�سخ 

اأحكامه وهذا ما قننته املادة )12( من قانون اجلزاء اجلديد رقم )2018/7( والتي 

تن�سُّ على اأنه: »... ُيعاقب على اجلرمية طبقًا للقانون النافذ وقت ارتكابها وُيعتدُّ 

نة للجرمية دون النظر اإىل  يف حتديده بالوقت الذي متَّ فيه فعل من الأفعال املكوِّ

وقت حتقق نتائجها ...« اأما ما اأوردته املادة )13( من ذات القانون من قولها: »... 

ق القانون الأ�سلح للمتهم اإذا �سدر بعد ارتكاب اجلرمية وقبل اأن ي�سبح احلكم  ُيطبَّ

ادر فيها باتًا ...« فهو ا�ستثناء من الأ�سل العام واملق�سود بالقانون الأ�سلح يف هذه  ال�سَّ

املادة هو القانون الذي ُين�سئ للمتهم مركزًا اأو و�سعًا اأ�سلح له من القانون القدمي, وملا 

ت�سريف  بُجنحة  الطاعن  اأحال  العام  الدعاء  اأن  الأوراق  من  البنيِّ  وكان  ذلك  كان 

م�سروقات وهي التهمة املن�سو�س عليها يف املادة )97( من قانون اجلزاء القدمي رقم 

)74/7( والتي تن�سُّ على اأنه: »... فيما خال احلالت املن�سو�س عليها يف الفقرتني 

)2( و )3( من املادة )95( ل يعدُّ متدخاًل يف اجلرمية من اأخفى �سخ�سًا اأو �ساعده على 

ف الأ�سياء  التواري عن الأنظار بعد اأن علم باأنه قد ارتكب جرمية اأو اأخفى اأو �سرَّ

املغت�سبة باأفعال ُجرمية مع علمه باأمرها بل يعدُّ فاعاًل اأ�سليًا جلرمية م�ستقلة ُيعاقب 

اإىل �سنتني ...« واأدانته املحكمة بهذا الو�سف وكان  اأ�سهر  عليها بال�سجن من ثالثة 

فيه  املطعون  احلكم  �سدور  بعد  �سدر  قد   )2018/7( رقم  اجلديد  اجلزاء  قانون 
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عوى بحكم بات, وملا كان ذلك وكان القانون اجلديد يتحقق به  وقبل الف�سل يف الدَّ

باأن  بالعقوبة  نزل  حني  اأ�سلح  قانونيًا  مركزًا  للطاعن  اأن�ساأ  اإذ  الأ�سلح  القانون  معنى 

املادة  وفق  وذلك  �سنتني  اإىل  اأ�سهر  كانت من ثالثة  اأن  بعد  �سنة  اإىل  �سهر  من  جعلها 

)364( من قانون اجلزاء اجلديد التي تن�سُّ على اأنه: »... يعاقب بال�سجن مدة ل 

تقل عن �سهر ول تزيد على �سنة وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريال ول تزيد 

لة من جرمية مع  اأ�سياء متح�سَّ اأو  اأمواًل  على )500( خم�سمائة ريال كل من اأخفى 

علمه بذلك ...« ومما يجب التنبيه اإليه هو اأن الن�سَّ القدمي ذكر و�سفي الإخفاء 

ة املرنة التي تت�سع لهما  والت�سريف يف حني اقت�سر الن�سُّ اجلديد على العبارة العامَّ

معًا )وهي و�سف الإخفاء( كما اأنه واإن كان ظاهر الن�س يف القانون اجلديد قد ُي�سري 

اإىل اأن كلمة الإخفاء تعني تخبئة ال�سيء بو�سعه يف مكان خفي عن الأب�سار وبعيدًا 

عن نظر ال�سلطات وهذا هو املعنى ال�سيق اإل اأن احلقيقة هي اأن الإخفاء له مدلول 

ل من جرمية مع علم املتهم بذلك  د حيازة ال�سيء املتح�سَّ وا�سع بحيث يتحقق مبجرَّ

اأي اأنه ي�سمل كل ن�ساط اإيجابي يقوم به اجلاين ويوؤدي اإىل الت�سال الفعلي باملال 

ل من اجلرمية وُي�سرتط يف فعل الإخفاء اأن يقوم اجلاين بالحتفاظ بال�سيء  املتح�سَّ

ل من اجلرمية طالت املدة اأو ق�سرت, اإذًا فالركن الأ�سا�سيُّ للجرمية هو الفعل  املتح�سَّ

د  فمجرَّ مالكه  اأنظار  عن  واإبعاده  اإخفاوؤه  املراد  لل�سيء  املتهم  بحيازة  املتعلق  املادي 

ا�ستالم املتهم للمال اأو ال�سيء مو�سوع اجلرمية يحقق العن�سر اأو الركن املادي جلرمية 

الإخفاء ول يهم بعد ذلك اإن طالت مدة الإخفاء اأو ق�سرت ول يهم كذلك اأن يكون 

الأ�سياء  عن  احلائز  تخلي  اإن  بل  ل,  اأم  الأنظار  عن  حقيقيًا  اإخفاًء  اأخفاها  املتهم 

لة من اجلرمية اإىل �سخ�س ثالث ل ُيعفيه من اأنه كان حائزًا لتلك الأ�سياء بنية  املتح�سَّ

الت  ع اإىل الكيفية التي ا�ستفاد بها اجلاين من تلك املتح�سَّ الإخفاء كما ل ينظر امل�سرِّ

�سواًء اأكان ذلك بال�سراء اأو الهبة اأو الوديعة اأو غريها من الت�سرفات ما دام قد ثبت 

اإثباته مبا  من  اإذ ل بد  ُيفرت�س  العلم ل  لة من جرمية وهذا  باأنها متح�سَّ اأنه عامل 

ع يهدف  عوى, وحيث اإن امل�سرِّ ُيقنع وذلك من خالل الظروف واملالب�سات املحيطة بالدَّ

الت اجلرائم  بهذا الن�س اجلديد اإىل معاقبة الأ�سخا�س الذين يتعاملون يف متح�سَّ

ياأتي  ن�ساطهم  اأن  باعتبار  تطالهم  ل  ال�سرقة  جرمية  ن�سو�س  لأن  بذلك  علمهم  مع 

لحقًا على وقوع اجلرمية ولو قيل بغري هذا لأفلت هوؤلء من العقاب, وملا كان ذلك 

م فاإن املحكمة العليا تق�سي بنق�س احلكم املطعون فيه مع الإعادة. وكان ما تقدَّ

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

عوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. اأوراق الدَّ
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 13/مار�س/2018م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

�سـلـطـان بن مـاجــد الـزعـابـي, الـــعـربــــي الـــحـــرو�ســـي, عــثــمــان مــتــولـــي حـــ�ســــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 65(

الطعن رقم 2017/821م

جرمية »اإطالق الأعرية النارية. مراعاة الأعراف والتقاليد«. ق�سد جنائي.--

الهتمام -- كل  املخت�سة  اجلهات  اأولتها  التي  احلميدة  الأعراف  بني  مايز  ع  امل�سرِّ

ع اأنها تهدد اأمن و�سالمة  وبني الأعراف ال�سلبية التي �سادت يف املا�سي وراأى امل�سرِّ

م ممار�ستها دون ترخي�س ومن هذه الأعراف اإطالق الأعرية النارية  املجتمع فجرَّ

يف الحتفالت, وبناء عليه ل ي�سح نفي حمكمة املو�سوع يف حكمها توافر الق�سد 

اجلنائي لدى املتهم بعلة مراعاة العادات والتقاليد.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  ُل الوقائع ح�سبما يبنينْ تتح�سَّ

الدعاء العام اأحال املتهم )املطعون �سده( اإىل املحكمة البتدائية ببدبد )الدائرة 

اجلزائية(؛ لأنه بتاريخ )2016/9/16م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة بدبد:

اأطلق اأعرية نارية يف حفل )الرزفة( دون اأن يكون لديه ت�سريح بذلك من قبل �سرطة 

ُعمان ال�سلطانية, وفق الثابت بالأوراق واملعزز باعرتافه.

املوؤثمة  ت�سريح  دون  نارية  اأعرية  اإطالق  بُجنحة  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

للمادة )26(  ا�ستنادًا  ال�سالح  باملادة )25( من قانون الأ�سلحة والذخائر وم�سادرة 

من ذات القانون. 

وبجل�سة )2016/11/16م( حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانة املتهم )املطعون �سده( 

بُجنحة اإطالق اأعرية نارية يف حفل وق�ست مبعاقبته بال�سجن �سهرًا موقوفة النفاذ 

وم�سادرة امل�سبوطات. 

مل يُحز هذا احلكم قبوًل لدى املحكوم عليه )املطعون �سده( فا�ستاأنفه اأمام حمكمة 

)2017/3/15م(  بتاريخ  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  )دائرة  بال�سيب  ال�ستئناف 
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ح�سوريًا بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددًا 

برباءة امل�ستاأنف من التهمة امل�سندة اإليه.

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام( بهذا  مل يرت�س الطاعن )الدعاء 

�سر  باأمانة  )2017/4/20م(  بتاريخ  به  التقرير  مت  الذي  املاثل  بالطعن  العليا 

من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأُودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي  املحكمة 

م�ساعد املدعي العام واأُعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فردَّ عليها مبذكرة تلتفت 

عنها املحكمة لعدم توقيعها من حمام مقبول اأمام املحكمة العليا.

م الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن  وقدَّ

�سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  العام(  )الدعاء  الطاعن  ينعى  وحيث 

واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد يف ال�ستدلل حينما ق�سى برباءة املتهم )املطعون �سده( 

)الق�سد  للجرمية  املعنوي  الركن  توافر  عدم  على  تاأ�سي�سًا  اإليه  املن�سوب  اجُلرم  من 

اجلنائي( لديه حال اإطالقه لالأعرية النارية واأن ما قام به من فعل ما هو اإل احتفال 

بالعيد وم�ساركة الأهايل يف حفل العزوة اإل اأن ما ذهب اإليه احلكم على هذا النحو يف 

غري حمله حيث اإن اأركان اجلرمية متوفرة يف الدعوى وذلك من اعرتاف املطعون �سده 

يف حم�سر ال�ستدلل ومرحلة التحقيق البتدائي واأمام املحكمة باإطالق اأربع طلقات 

نارية من �سالح تقليدي يف مكان ماأهول بال�سكان ولغري طلب ال�ستغاثة ودون ترخي�س 

واأن الركن املعنوي املتمثل يف الق�سد العام )النية اجُلرمية( بعن�سريه العلم والإرادة 

اأنه يفعل  النارية  الأعرية  باإطالق  يقوم  اليقني وهو  يعلم علم  اإنه كان  متوفر حيث 

النتيجة ومن ثم  اإىل حتقيق  اإرادته  املعنية واجتهت  ذلك دون ترخي�س من اجلهة 

فاإن اجلرمية ثابتة يف حقه ا�ستنادًا للمادة )25( من قانون الأ�سلحة والذخائر واأن 

احلكم املطعون فيه خالف املادة )26( من قانون الأ�سلحة والذخائر عندما مل يق�س 

الأ�سلحة  م�سادرة  املادة  هذه  اأوجبت  حيث  اجلرمية  يف  امل�ستخدم  ال�سالح  مب�سادرة 
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مو�سوع اجلرمية يف جميع الأحوال, كل ذلك يعيب احلكم مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر اأنه واإن كان ملحكمة املو�سوع اأن تق�سي  وحيث اإن ما ينعاه الطاعن �سديد اإذ من املقرَّ

اأن  غري  الدليل  كفاية  لعدم  اأو  املتهم  اإىل  التهمة  اإ�سناد  يف  ت�سككت  متى  بالرباءة 

�ست الدعوى واأحاطت  ذلك م�سروط باأن ي�ستمل احلكم على ما يفيد اأن املحكمة حمَّ

بظروفها وباأدلة الثبوت التي قام التهام عليها عن ب�سر وب�سرية ووازنت بينها وبني 

ر  حت دفاع املتهم اأو داخلتها الريبة يف �سحة عنا�سر الإثبات, ومن املقرَّ اأدلة النفي فرجَّ

اأن جرمية اإطالق عيارات نارية لغري طلب ال�ستغاثة ل تتطلب �سوى الق�سد اجلنائي 

واإرادة فقانون الأ�سلحة والذخائر مل  العام الذي يتحقق مبجرد الإطالق عن علم 

يتطلب ق�سدًا خا�سًا فيها �سواًء اأكان نتيجة حمددة يريد اجلاين حتقيقها اأم باعثًا 

معينًا يدفعه اإىل ذلك فهو معاقب باملادة )25( من قانون الأ�سلحة والذخائر ولو كان 

باعثه م�سروعًا.

ر ق�ساءه بالرباءة بقوله: »... وملا كان  ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد برَّ

ر فقهًا وق�ساًء وقانونًا اأنه ي�سرتط لقيام اأية جرمية توافر الركن املعنوي اإذ  من املقرَّ

ل بد اأن يكون الفاعل عاملًا ومريدًا لرتكاب اجُلرم وهذا ما خلت الأوراق من توافره 

ذلك اأن حيازة امل�ستاأنف لل�سالح الناري التقليدي واإطالق الأعرية النارية بوا�سطته 

اإمنا كان احتفاًل بالعيد وم�ساركة لأهايل املنطقة يف حفل العزوة واملحكمة ت�ستلهم 

يف ذلك بالنطق ال�سامي ل�ساحب اجلاللة فيما يخ�س الهتمام بالرتاث املعنوي وما 

ي�ساحب فن العزوة من اإطالق اأعرية نارية ...« فهذا الذي ذكرته املحكمة غري �سائغ 

فبعد اأن اأثبتت اإطالق املطعون �سده لالأعرية النارية انتقلت للحديث عن نية املتهم 

املادة )25( من  ح يف عجز  ع �سرَّ امل�سرِّ اأن  الأعرية رغم  اإطالق تلك  التي ق�سدها من 

اأو حفل كانت  الفعل يف جمتمع  واإذا ارتكب  قانون الأ�سلحة والذخائر بقوله: »... 

العقوبة ال�سجن الذي ل تزيد مدته على ثالثة اأ�سهر اأو الغرامة التي ل تزيد على 

والأ�سالة  التقاليد  بلد  الُعماين هو  املجتمع  وكان  ذلك  كان  وملا   »... ريال  ثالثمائة 

ع مايز بني الأعراف احلميدة التي  اأن امل�سرِّ يف املحافظة على الأعراف الُعمانية اإل 

املا�سي  يف  �سادت  التي  ال�سلبية  الأعراف  وبني  الهتمام  كل  املخت�سة  اجلهات  اأولتها 

م ممار�ستها دون ترخي�س ومن هذه  ع اأنها تهدد اأمن و�سالمة املجتمع فجرَّ وراأى امل�سرِّ

الأعراف اإطالق الأعرية النارية يف الحتفالت ومن ثم فاإن نفي املحكمة املطعون يف 

حكمها توافر الق�سد اجلنائي لدى املتهم جاء باأ�سباب غري �سائغة كما اأن نعي الطاعن 

ب�ساأن �سكوت املحكمة عن م�سادرة ال�سالح رغم اأنه طلب ذلك يف قرار الإحالة �سديد 

كذلك اإذ اإن املادة )219(  من قانون الإجراءات اجلزائية تن�سُّ على اأنه: »... على 



– 338 –

املحكمة اأن تف�سل يف الطلبات التي تقدم لها من اخل�سوم وتبنيِّ الأ�سباب التي ت�ستند 

من  ذلك  مينع  ول   ...« اأنه:  على  القانون  ذات  من   )15( املادة  تن�سُّ  كما   »... اإليها 

احلكم بامل�سادرة يف احلالت التي ين�سُّ عليها القانون ...« كما تن�سُّ املادة )26( من 

قانون الأ�سلحة والذخائر على اأنه: »... ُيحكم مب�سادرة الأ�سلحة والذخائر مو�سوع 

اجلرمية يف جمع الأحوال وذلك عالوة على العقوبات املن�سو�س عليها ...« وملا كان 

ما ذكر فاإن احلكم املطعون فيه يكون معيبًا بعيب خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه 

والف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور املبطل يف الت�سبيب مبا يوجب نق�سه مع الإعادة.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة. 



– 339 –

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 10/اأبريل/2018م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحـــبـي,  �ســعيــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

�سـلـطـان بن مـاجـد الـزعـابــي, الـــعـربـي الــــحـــرو�ســــــي, عــثــمــان مــتــولـــي حـــ�ســـن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 66(

الطعن رقم 2017/1129م

جرائم غري عمدية » اأركانها ».--

اجلرائم غري العمدية يتوقف حتققها على توافر ثالثة اأركان هي اخلطاأ وال�سرر --

والرابطة ال�سببية بني ركن اخلطاأ وال�سرر, واخلطاأ الذي يقع من الأفراد عمومًا 

يف اجلرائم غري العمدية يتوافر متى ت�سرف ال�سخ�س ت�سرفًا ل يتفق واحليطة 

ي�سوب  عيب  فهو  وبذلك  العادية  احلياة  ظروف  بهما  تق�سيان  اللذين  واحلذر 

م�سلك الإن�سان ل ياأتيه الفرد العادي املتب�سر الذي اأحاطت به ظروف خارجية 

الأثر  فهو  ال�سرر  واأما  اخلطاأ,  مرتكب  باجلاين  اأحاطت  التي  للظروف  مماثلة 

ال�سببية وهي ركن من  رابطة  واأما  املعاقب عليه,   اخلارجي املرتتب على اخلطاأ 

اأركان هذه اجلرمية فيجب اأن تتوافر بني خطاأ اجلاين وال�سرر اأي تتطلب اإ�سناد 

النتيجة اإىل خطاأ اجلاين وم�ساءلته عنها طاملا كانت تتفق وال�سري العادي لالأمور 

اأي اأن تكون اجلرمية املرتكبة نتيجة �سلوك اجلاين فعاًل �سواًء كان هذا ال�سلوك 

اإيجابيًا اأم �سلبيًا.

الوقائــع 

ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعن يف  ُل الوقائع على ما يبنينْ       تتح�سَّ

اأن الدعاء العام اأحال املتهمات )املطعون �سدهن( اإىل املحكمة البتدائية ب�سحار 

)الدائرة اجلزائية(؛ لأنهن بتاريخي )2016/3/13م( و )2016/3/14م( بدائرة 

اخت�سا�س اإدارة الدعاء العام ب�سحار: 

اأوًل: كونهن الطاقم الطبي امل�سرف على املري�سة املتوفاة ..... بعد اإجراء العملية 

لها ارتَكنبنْ خطاأ ب�سبب اجلهل باأمور علمية يفرت�س يف كل طبيب الإملام بها ووقع منهن 

املبكرة  الإنذار  عالمات  مع  يتعاملن  مل  اإذ  الالزمة  العناية  بذل  يف  وتق�سري  اإهمال 

لحتمالية حدوث تدهور يف احلالة ال�سحية من حيث ت�سارع نب�س القلب التدريجي 
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وانخفا�س �سغط الدم ب�سكل منا�سب, وفق الثابت بالأوراق. 

املجني  وفاة  وقلة احرتاز يف  اإهمال  ت�سبَّنبنْ عن  ال�سابق  باجُلرم  قيامهن  ثانيًا: حال 

عليها, وفق الثابت بالأوراق.

وطالب الدعاء العام مبعاقبتهن باجُلنحة املوؤثمة باملادة )20( بدللة املادة )19 / 

اأ , ب( من قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب الأ�سنان واجُلنحة املوؤثمة باملادة 

)254( من قانون اجلزاء. 

املتهمات )املطعون �سدهن( مما  املحكمة برباءة  وبجل�سة )2017/4/10م( حكمت 

هو من�سوب اإليهن.

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  )الطاعن(  العام  الدعاء  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يُحز  مل 

التي ق�ست بجل�سة )2017/6/20م(  امل�ستاأنفة(  اجُلنح  ب�سحار )دائرة  ال�ستئناف 

بقبول ال�ستئناف �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف. 

اأمام املحكمة  الق�ساء فطعن فيه بالنق�س  العام )الطاعن( بهذا  مل يرت�س الدعاء 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2017/7/24م( باأمانة �سر املحكمة 

م�ساعد  من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاريخ  وبذات  اأ�سدرته  التي 

�سدهما  املطعون  عليها  ت  فردَّ الطعن  ب�سحيفة  �سدهن  املطعون  واأعلن  العام  املدعي 

الأوىل والثانية فقط بوا�سطة وكيلهما القانوين مبذكرة التم�ستا فيها رف�س الطعن.

 وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

اإذ ق�سى برباءة  اأنه  وحيث ينعى الطاعن )الدعاء العام( على احلكم املطعون فيه 

القانون  تطبيق  يف  اأخطاأ  فقد  اإليهن  من�سوب  هو  مما  �سدهن(  )املطعون  املتهمات 

و�سابه الف�ساد يف ال�ستدلل ذلك اأن حمكمة املو�سوع خلطت بني التهمة الأوىل وهي 
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عدم بذل العناية الالزمة يف عالج املجني عليها والتهمة الثانية وهي القتل اخلطاأ 

امل�سندتني للمتهمات )املطعون �سدهن( ومل تبحث يف كل تهمة على حدة ويت�سح ذلك 

�سبب  حتديد  على  تقوم  �سدهن  املطعون  م�سوؤولية  اأن  من  اإليه  اأ�سارت  ما  خالل  من 

الوفاة واإذا كان هذا م�ست�ساغًا بالن�سبة لتهمة القتل اخلطاأ اإل اأنه ل ميكن الأخذ به 

بالن�سبة لتهمة عدم بذل العناية الالزمة يف عالج املجني عليها اإذ اإن الركن املادي 

لهذه التهمة املتمثل يف الإهمال والتق�سري يف بذل العناية الالزمة من قبل الطبيب 

ثابت مبوجب تقرير اللجنة الطبية العليا من اأن املجني عليها قد عوجلت ب�سكل �سيء 

للتعامل مع عالمات  الالزمة  اإدراك واتخاذ الإجراءات  الرقابة وعدم  لعدم كفاية 

الإنذار املبكرة بحدوث �سدمة و�سيكة واأن ما ا�ستندت اإليه املحكمة يف ق�سائها من اأن 

التهام املوجه للمطعون �سدهن مل يحدد دور كل متهمة وواجبها قد جانبه ال�سواب 

اإذ اإن تقرير اللجنة الطبية العليا قد حدد ب�سكل دقيق مراحل عالج املجني عليها 

منذ دخولها امل�ست�سفى وحتى وفاتها والطاقم امل�سوؤول عنها يف كل مرحلة والإهمال 

احلا�سل من كل متهمة واأنه كان يتعنيَّ على املحكمة اإن مل ت�ستو�سح ذلك من التقرير 

اأن ت�ستدعي اأحد الأطباء من معدي التقرير ل�ستي�ساح دور كل متهمة ومكمن اإهمالها 

يف عالج املجني عليها, كل ذلك يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن جممل الواقعة كما جاء يف احلكم البتدائي املوؤيد لأ�سبابه واملكمل باحلكم 

ل يف اأن زوج املجني عليها املتوفاة .... قد تقدم ب�سكوى لالدعاء  املطعون فيه يتح�سَّ

ر فيها اأنه بتاريخ )2015/3/11م( اأُحيلت زوجته  العام بتاريخ )2015/6/29م( قرَّ

اكت�ساف  مت  بعدما  املرجعي  �سحار  م�ست�سفى  اإىل  ال�سحي  �سحار  مركز  من  املذكورة 

حمل خارج الرحم اأدى اإىل انفجار يف قناة فالوب وت�سبب يف نزيف داخلي ومب�ست�سفى 

�سحار املرجعي ُطلب منه التوقيع على اإجراء عملية ومن ثم اأُجريت تلك العملية اإل 

الطبية  العناية  متابعتها وعدم بذل  القائم على  الطبي  الفريق  اإهمال  وب�سبب  اأنه 

الالزمة يف مثل تلك احلالة وافتها املنية.

ملا كان ذلك وكان احلكم البتدائي املوؤيد لأ�سبابه واملكمل باحلكم املطعون فيه قد بنيَّ 

واقعة الدعوى وما دار يف جل�سات املحاكمة من مواجهة املتهمات )با�ستثناء املتهمتني 

اإليهن  املن�سوبة  بالتهم  اجلل�سة(  يف  احل�سور  عن  تخلفتا  اللتني  والعا�سرة  الثالثة 

حيث اأنكرن ما هو من�سوب اإليهن كما عر�س ل�سهادة الطبيبة .... وذلك بقوله: »... 

اإنه بجل�سة )2017/3/6م( ا�ستمعت املحكمة ل�سهادة الطبيبة .... واأفادت  وحيث 

باأن املري�سة اأحيلت من املركز ال�سحي على اأنها حامل خارج الرحم وعمل لها تقرير 

لإجراء عملية واأُجريت لها العملية وحالتها بعد العملية طبيعية ومل تكن ت�ستكي 
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الطبيب  اإبالغ  وعدم  املالحظات  ت�سجيل  عدم  واأن  العملية  اإجراء  بعد  اأعرا�س  من 

يعد خطاأ اإل اأن �سبب الوفاة غري معروف وملعرفة ال�سبب املبا�سر للوفاة كان يتوجب 

ت�سريح اجلثة اأما بغري ذلك فال ميكن معرفة ما هو ال�سبب املبا�سر للوفاة واأن املتهمة 

.... اأخطاأت يف عدم ال�سوؤال عن حالة املري�سة من حيث ت�سجيل ومتابعة العالمات 

احليوية للمري�سة وذلك كان ب�سبب �سغط العمل اأما املتهمة .... فقد اأخطاأت اخلطاأ 

نف�سه الذي ارتكبته املتهمة .... واأ�سافت اأن العملية كانت �سليمة وكانت حالة املري�سة 

اأ�سباب  الوفاة غري معروف فرمبا تكون هناك عدة  �سبب  اأن  اإل  العملية  بعد  جيدة 

ورمبا يكون �سبب الوفاة هو ان�سداد رئوي لدى املتوفاة ...« كما بنيَّ م�سمون تقرير 

)املطعون  املتهمات  حق  يف  اإهمال  وجود  اإىل  فيه  انتهت  التي  العليا  الطبية  اللجنة 

�سدهن( بعدم قيامهن باملتابعة الطبية الالزمة للمري�سة املتوفاة على النحو املبنيَّ 

يف التقرير اإل اأن التقرير انتهى اإىل اأن اللجنة الطبية ل ميكنها التثبت من ال�سبب 

الق�ساء  اإىل  انتهى احلكم البتدائي  للوفاة يف ظل غياب ت�سريح اجلثة ثم  الدقيق 

اأنه لقيام التهام املن�سوب  اإنه من املقرر  برباءة املطعون �سدهن بقوله: »... وحيث 

للمتهم ل بد من اإثبات اخلطاأ ثبوتًا قطعيًا اأكيدًا ولي�س جمرد تخمني اأو احتمال اأو 

كان ذلك وكانت  وملا  وال�سرر  الفعل  ال�سببية بني  والعالقة  ال�سرر  ترجيح ف�ساًل عن 

والتق�سري  الإهمال  يف  املتمثل  الطبي  اخلطاأ  املتهمات  اإىل  ن�سبت  قد  التهام  �سلطة 

وعدم بذل العناية الالزمة يف عالج املجني عليها واملتمثل يف عدم تعاملهن مع عالمات 

نب�س  ت�سارع  حيث  من  ال�سحية  احلالة  يف  تدهور  حدوث  لحتمالية  املبكر  الإنذار 

لت على قيام التهام  القلب التدريجي وانخفا�س �سغط الدم ب�سكل منا�سب وقد عوَّ

على تقرير اللجنة الطبية العليا الذي ل يكفي يف حد ذاته حلمل هذه املحكمة على 

الإدانة اإذ الثابت من التحقيقات املجراة من قبل اللجنة واملثبتة يف التقرير اأنها ل 

تدعو للجزم اليقيني القاطع باأن وفاة املجني عليها كان ب�سبب عدم تعامل املتهمات 

مع عالمات الإنذار املبكر بل اأكد التقرير مبا يخالف التهام اأن اللجنة الطبية العليا 

ل ميكنها التثبت من ال�سبب الدقيق للوفاة يف ظل غياب ت�سريح اجلثة وهو ما اأكدته 

ال�ساهدة الطبيبة .... اأمام املحكمة باأن ال�سبب الرئي�سي للوفاة غري معروف وملعرفة 

ذلك ال�سبب كان ل بد من ت�سريح اجلثة للتو�سل اإىل ال�سبب املبا�سر الذي اأدى اإىل 

وفاة املجني عليها واأن وفاة املجني عليها قد يكون ب�سبب ان�سداد رئوي ويف ظل عدم 

والنتيجة  املتهمات  فعل  بني  ال�سببية  العالقة  تنتفي  للوفاة  املبا�سر  ال�سبب  معرفة 

التي ترتبت عليه ومن ثم فاإنه بانتفاء العالقة ال�سببية بني الفعل وال�سرر ل ميكن 

ر من اأن الأحكام اجلزائية تبنى على  معه حتميل املتهمات امل�سوؤولية ف�ساًل عما هو مقرَّ

اجلزم واليقني ل على الظن والتخمني واأن ما انتهى اإليه التقرير من نتائج من خالل 
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الرتجيح وتارة القول باأن اللجنة الطبية العليا ل ميكنها التثبت من ال�سبب الدقيق 

للوفاة يف ظل غياب ت�سريح اجلثة فذلك به من الظن يف ن�سبة التهام للمتهمات ما 

تاأبى معه املحكمة اأن جتعله قوامًا لق�سائها واأنه من جماع ما تقدم فاإنه يتعنيَّ الق�ساء 

هو  مما  املتهمات  برباءة  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )1/217( للمادة  ا�ستنادًا 

من�سوب اإليهن ...« واأ�ساف احلكم املطعون فيه قوله: »... وحيث اإنه وملا كان احلكم 

ن  وكوَّ �سائغة  قانونية  مناق�سة  اأدلتها  وناق�س  الدعوى  بواقعة  اأحاط  قد  امل�ستاأنف 

قناعته الوجدانية برباءة املتهمات من التهام امل�سند اإليهن با�ستخال�س �سليم ومبا 

له اأ�سله يف الأوراق ومن ثم فقد جاء يف حمله ال�سحيح لالأ�سباب التي بنى عليها والتي 

تاأخذ بها هذه املحكمة وجتعلها اأ�سبابًا مكملة لق�سائها املاثل واإن كانت ت�سيف اإليها 

متهمة  كل  لدور  وحمدد  مف�سل  غري  �سائعًا  جاء  قد  املتهمات  مواجهة  يف  التهام  اأن 

وواجبها مبا يقطع بارتكاب املتهمات للُجرم امل�سند اإليهن وجاء تقرير اللجنة الطبية 

العليا يف اإثبات م�سوؤولية املتهمات غري قاطع وجازم لعدم اإمكانية التثبت من ال�سبب 

الدقيق للوفاة يف ظل غياب ت�سريح اجلثة وهو الفي�سل الرئي�سي يف الدعوى والذي 

ح�سر  واإمكانية  الوفاة  �سبب  حتديد  بعد  ُوجدت  اإن  املتهمات  م�سوؤولية  عليه  تقوم 

التهام يف الكادر الطبي املخت�س الأمر الذي يكون معه ال�ستئناف قد اأقيم على غري 

�سند �سحيح من الواقع والقانون مبا يتعنيَّ معه الق�ساء يف مو�سوع ال�ستئناف برف�سه 

وتاأييد احلكم امل�ستاأنف ...«. 

ملا كان ذلك وكانت املادة )19( من قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب الأ�سنان 

يف  عنه  الناجتة  والأ�سرار  عمله  م�سوؤولية  الطبيب  يتحمل   ...« اأنه:  على  تن�سُّ 

احلالت الآتية: )اأ( اإذا ارتكب خطاأ ب�سبب اجلهل باأمور علمية اأو فنية يفرت�س يف 

كل طبيب الإملام بها, )ب( اإذا وقع منه اإهمال اأو تق�سري اأو مل يبذل العناية الالزمة 

باأية  الإخالل  عدم  مع   ...« اأنه:  على  القانون  ذات  من   )20( املادة  تن�سُّ  كما   »...

عقوبة اأ�سد ين�سُّ قانون اآخر يعاقب بال�سجن مدة ل جتاوز �سنة وبغرامة ل تزيد 

على األف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف 

اأحكام هذا القانون ويف جميع الأحوال يجوز اإلغاء الرتخي�س ال�سادر مبزاولة املهنة 

نهائيًا اأو لفرتة معينة كما يجوز اإغالق املكان الذي ميار�س فيه املخالف العمل مع نزع 

اللوحات والالفتات وم�سادرة الأ�سياء املتعلقة به وين�سر احلكم يف اجلريدة الر�سمية 

على نفقة املحكوم عليه ويكون لكل من حلقه �سرر من املخالفة احلق يف الرجوع على 

املخالف بالتعوي�س اأمام املحكمة املخت�سة...«.

تهمتان  هما  �سدهن(  )املطعون  للمتهمات  املن�سوبتان  التهمتان  وكانت  ذلك  كان  ملا 
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مرتبطتان ارتباطًا ل يقبل التجزئة اإذ اإن الإهمال كما جاء يف و�سف التهام ترتب 

عليه وفاة املجني عليها وملا كانت تلك اجلرمية من اجلرائم غري العمدية ويتوقف 

حتققها على توافر ثالثة اأركان هي اخلطاأ وال�سرر والرابطة ال�سببية بني ركن اخلطاأ 

وال�سرر وكان اخلطاأ الذي يقع من الأفراد عمومًا يف اجلرائم غري العمدية يتوافر 

متى ت�سرف ال�سخ�س ت�سرفًا ل يتفق واحليطة واحلذر اللذين تق�سيان بهما ظروف 

احلياة العادية وبذلك فهو عيب ي�سوب م�سلك الإن�سان ل ياأتيه الفرد العادي املتب�سر 

مرتكب  باجلاين  اأحاطت  التي  للظروف  مماثلة  خارجية  ظروف  به  اأحاطت  الذي 

رابطة  اأما  عليه  املعاقب  اخلطاأ  على  املرتتب  اخلارجي  الأثر  فهو  ال�سرر  اأما  اخلطاأ 

ال�سببية وهي ركن من اأركان هذه اجلرمية فيجب اأن تتوافر بني خطاأ اجلاين وال�سرر 

اأي تتطلب اإ�سناد النتيجة اإىل خطاأ اجلاين وم�ساءلته عنها طاملا كانت تتفق وال�سري 

�سواًء كان  فعاًل  �سلوك اجلاين  نتيجة  املرتكبة  اأن تكون اجلرمية  اأي  لالأمور  العادي 

هذا ال�سلوك اإيجابيًا اأم �سلبيًا.

ر اأن تقدير اخلطاأ امل�ستوجب مل�سوؤولية مرتكبة جنائيًا اأو  وملا كان ذلك وكان من املقرَّ

اأو  مدنيًا يف جرمية القتل اخلطاأ وتقرير توافر رابطة ال�سببية بني اخلطاأ وال�سرر 

عدم توافرها هو من امل�سائل املو�سوعية التي تف�سل فيها حمكمة املو�سوع بغري معقب 

عليها ما دام تقديرها �سائغًا, وملا كان ذلك وكان تقرير اللجنة الطبية العليا واإن كان 

املري�سة  متابعة  يف  منهن  اإهمال  وقوع  �سدهن(  )املطعون  املتهمات  حق  يف  اأثبت  قد 

املتوفاة وعدم قيامهن ببذل العناية املطلوبة اإل اأنه ويف ذات التقرير اأثبتت اللجنة 

للوفاة يف ظل غياب ت�سريح  الدقيق  ال�سبب  التثبت من  اأنها ل ميكنها  العليا  الطبية 

الإهمال  هذا  نتيجة  كانت  عليها  املجني  وفاة  اأن  اإثبات  يف  تقطع  مل  اأنها  اأي  اجلثة 

املتمثل  وال�سرر  اخلطاأ  بني  ال�سببية  رابطة  فاإن  ثم  ومن  �سدهن  للمطعون  املن�سوب 

القتل اخلطاأ تكون غري قائمة يف  اأركان جرمية  من  ركن  املجني عليها وهي  وفاة  يف 

الأوراق بدليل جازم وقاطع ومن ثم فاإن م�سوؤولية املطعون �سدهن عن وفاة املجني 

عليها اأ�سبحت حمل �سك كما خلت الأوراق من وقوع �سرر ناجم مبا�سرة عن الإهمال 

ر اأن الأحكام اجلنائية بالإدانة يجب اأن  املن�سوب اإىل املطعون �سدهن وكان من املقرَّ

تبنى على اجلزم واليقني ل على الظن والحتمال كما اأن ال�سك دائمًا يف�سر ل�سالح 

ر اأنه يكفي يف املحاكمة اجلنائية اأن يت�سكك القا�سي يف �سحة  املتهم كما اأنه من املقرَّ

اإ�سناد التهمة اإىل املتهم لكي يق�سي له بالرباءة اإذ اإن مرجع ذلك اإىل ما يطمئن اإليه 

وب�سرية  ب�سر  عن  بالدعوى  اأحاط  اأنه  احلكم  من  الظاهر  دام  ما  الدليل  تقدير  يف 

ق�ست  اأنها  املحكمة  على  النعي  ي�سح  ل  وكان  املطروحة  الدعوى  يف  احلال  هو  كما 
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برباءة املتهم بناًء على احتمال ترجح لديها لأن مالك الأمر كله يرجع اإىل وجدان 

ر  قا�سيها وما يطمئن اإليه ما دام قد اأقام ق�ساءه على اأ�سباب حتمله كما اأنه من املقرَّ

اأن املحكمة غري ملزمة وهي تق�سي بالرباءة باأن ترد على كل دليل من اأدلة التهام 

رحته ومل تَر فيه ما تطمئن معه اإىل  لأن يف اإغفال التحدث عنه ما يفيد حتمًا اأنها اطَّ

احلكم بالإدانة متى كانت قد اأحاطت بالدعوى عن ب�سر وب�سرية.

ملا كان ذلك وكان احلكم البتدائي املوؤيد لأ�سبابه واملكمل باحلكم املطعون فيه بعد 

النحو  على  �سدهن  املطعون  برباءة  ق�سى  قد  بظروفها  واأحاط  الدعوى  حم�س  اأن 

ال�سالف بيانه لل�سك يف �سحة اإ�سناد التهمة اإليهن وباأ�سباب �سائغة حتمله ف�ساًل عن 

اأن املادة )20( من قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب الأ�سنان ال�سالفة الذكر 

ل تنطبق على هذه الواقعة اإذ ت�ستلزم ق�سدًا عمديًا يف مزاولة مهنة الطب على وجه 

يخالف اأحكام القانون ولي�س جمرد وقوع اإهمال كما هو احلال يف الدعوى املطروحة 

م  ومن ثم فاإن جميع مناعي الطاعن يف ذلك ال�ساأن تكون غري �سديدة, وملا كان ما تقدَّ

فاإن الطعن برمته يكون على غري اأ�سا�س مبا يتعنيَّ رف�سه مو�سوعًا.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 24/اأبريل/2018م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيد / خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي / نائب رئي�س 

الرحــبـي,   �ســعيــد  بن  الق�ساة:�ســـالــم  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  املحكمة 

�سـلـطـان بن مـاجـد الـزعـابـي, الـــعــــربــــــي الــــحـــرو�ســــــي, مــجـيـــد فـــــرج �سـو�ســـان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 67(

الطعن رقم 2017/1069م

الإكراه املعيب لالإرادة .« ماهيته«.--

القانون اجلنائي هو �سغط خارجي -- يعيب العرتاف يف  الذي  بالإكراه  املق�سود 

على اإرادة �سخ�س يعدمها اأو ي�سل حرية الختيار لديه للقيام بعمل اأو المتناع 

عنه ول ي�ستوجب ذلك اأن يكون ال�سغط من خارج ج�سم من بو�سر عليه الإكراه 

اأو  الإكراه م�سدره داخليا  اإذا كان  اأما  نف�سيته كذلك.  اأن يكون من خارج  واإمنا 

معيبًا  اإكراهًا  يعد  ل  فاإنه  ذاته  لل�سخ�س  النف�سية  الرتكيبة  مبعثه  اأو  ذاتيا 

لإرادة ال�سخ�س وبالتايل معيبًا لعرتافه, وتاأ�سي�سًا على ذلك فمجرد القول باأن 

العرتاف اأمام الدعاء العام كان نتيجة اخلوف دون حتديد موجب ذلك اخلوف 

وهل كانت اأ�سبابه خارجة عن اإرادته ونف�سيته اأم هي لأ�سباب ذاتية يجعله دفعًا 

غري جدي.

الوقائــع 

اأن  اأوراق الطعن يف  ُ من احلكم املطعون فيه ومن �سائر  الوقائع على ما يبنينْ ُل  تتح�سَّ

)حمكمة  بالر�ستاق  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  )الطاعن(  املتهم  اأحال  العام  الدعاء 

اجلنايات(؛ لأنه بتاريخ �سابق على )2017/5/10م( بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة 

الر�ستاق:

�س جن�سيًا بالطفل املجني عليه .... البالغ من العمر )16( �سنة وذلك باأن اأخذه  حترَّ

�سرواله  وخلع  ج�سده  بتح�س�س  وقام  الأنظار  عن  متوار  مكان  اإىل  مركبته  بوا�سطة 

ومالب�سه ومالم�سة ج�سمه وتقبيله والإم�ساك بق�سيبه وتكرر منه ذلك الفعل عدة 

مرات, وفق الثابت بالتحقيقات.

باملادة  املوؤثمة  بطفل  اجلن�سي  التحر�س  بجناية  مبعاقبته  العام  الدعاء  وطالب 

)72( بدللة املادة )56/ب( من قانون الطفل وجنحة ارتكاب اأفعال خمالفة لالآداب 
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داخل مركبة املوؤثمة باملادة )6/49( من قانون املرور و�سحب رخ�سة قيادته ا�ستنادًا 

للمادة )54( من ذات القانون.

مبا  )الطاعن(  املتهم  باإدانة  ح�سوريًا  املحكمة  حكمت  )2017/7/18م(  وبجل�سة 

وغرامة  ون�سف  �سنتني  بال�سجن  اجلناية  عن  مبعاقبته  وق�ست  اتهام  من  اإليه  اأ�سند 

اأن تدغم  �سهرًا على  بال�سجن  اجُلنحة  ريال وعن  اآلف  ر.ع( ثالثة  قدرها )3.000 

العقوبتان وينفذ منهما الأ�سد مع اإنفاذ الغرامة وثالثة اأ�سهر من العقوبة ال�سجنية 

املق�سي بها ووقف الباقي واألزمت املتهم امل�سروفات. 

املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  )الطاعن(  عليه  املحكوم  يرت�س  مل 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاريخ )2017/7/26م( باأمانة �سر املحكمة 

التي اأ�سدرته وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول 

اأمام املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن وقدم �سند وكالته عنه التي تتيح له 

ذلك واأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات.

املحكمة

اأوراق الطعن وبعد �سماع التقرير  بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر 

ه وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة قانونًا. الذي اأعدَّ

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سكله القانوين فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعن )املحكوم عليه( على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون 

وتاأويله والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف ال�ستدلل والإخالل بحق الدفاع عندما 

اأدانه باجُلرمني اللذين ن�سبهما اإليه الدعاء العام رغم خلو اأوراق الدعوى من الأدلة 

اأقوال الطفل املجني عليه التي جاءت مر�سلة ومتناق�سة واأن  املثبتة لذلك ما عدا 

اعرتافاته مبحا�سر التحقيقات البتدائية والتي عدل عنها اأمام املحكمة ل تنه�س 

دلياًل على اإدانته لأن تلك املحا�سر لي�ست لها حجية الإثبات اأمام املحكمة واإمنا يجوز 

ا�ستخدام عنا�سرها يف مناق�سة املحقق ك�ساهد فيما اأثبته يف حما�سره ح�سب املادة 

)186( من قانون الإجراءات اجلزائية واأن الدعوى منق�سية مب�سي املدة وقد دفع 

بذلك اأمام حمكمة احلكم املطعون فيه اإل اأنها التفتت عن ذلك رغم تعلق الأمر بدفع 
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جوهري, كل ذلك يعيب احلكم مبا ي�ستوجب نق�سه.

ر يف ق�ساء  وحيث اإن ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه غري �سديد ملا هو مقرَّ

املحكمة العليا من اأن العربة يف املحاكمات اجلنائية هي باقتناع قا�سي املو�سوع بناًء 

بالأخذ  مطالبته  ي�سح  فال  برباءته  اأو  املتهم  باإدانة  عليه  املطروحة  الأدلة  على 

بدليل معنيَّ دون اآخر فقد جعل القانون من �سلطته اأن يزن قوة الإثبات واأن ياأخذ 

نة اأو قرينة يرتاح اإليها دلياًل حلكمه اإل اإذا قيَّده القانون بدليل معنيَّ ين�سُّ  من اأي بيِّ

عليه واأنه ل رقابة عليه من املحكمة العليا متى اأقام ق�ساءه على اأ�سباب �سائغة واأدلة 

اأمدَّ القا�سي يف امل�سائل اجلنائية ب�سلطة  مقبولة يف العقل واملنطق واأن القانون قد 

اأو عدم ثبوتها والوقوف على  وا�سعة وُحرية كاملة يف �سبيل تق�سي ثبوت اجلرائم 

م�سراعيه  على  الإثبات  باب  له  ففتح  بها  ات�سالهم  ومقدار  املتهمني  عالقة  حقيقة 

الإثبات  قوة  ويزن  احلقيقة  عن  الك�سف  اإىل  مو�ساًل  يراه  ما  طرقه  كل  من  يختار 

ة من كل عن�سر مبح�س وجدانه فياأخذ مبا تطمئن اإليه عقيدته ويطرح ما ل  امل�ستمدَّ

ترتاح اإليه وهو غري ملزم باأن ي�سرت�سد يف ق�سائه بقرائن معيَّنة بل له مطلق احُلرية 

يف تقدير ما يعر�س عليه منها ووزن قوته التدليلية يف كل حالة ح�سبما ُي�ستفاد من 

اأيِّ �سبيل يجده  اأنى وجدها ومن  وقائع كل دعوى وظروفها بغية احلقيقة ين�سدها 

موؤديًا اإليها وذلك ملا ت�ستلزمه طبيعة الأفعال اجلنائية وما تقت�سيه م�سلحة املجتمع 

من وجوب معاقبة كل جاٍن وتربئة كل بريء.

مركز  اأن  موؤداه  مبا  الدعوى  واقعة  بنيَّ  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

عليه  املجني  ويل  من  جرميًا  بالغًا  )2017/5/8م(  بتاريخ  تلقى  الر�ستاق  �سرطة 

ال�سيح  اإىل  وا�سطحابه  الأخري  هذا  مع  عالقة  بربط  )الطاعن(  املتهم  قيام  مفاده 

اأكرث من منا�سبة وقيامه مبالم�سة ج�سمه وتقبيله وخلع �سرواله وم�سك ق�سيبه  يف 

وقد اعرتف املتهم بقيامه بتلك الأفعال بتحقيقات ال�سرطة واأمام الدعاء العام اإل 

اإنكار مل ت�سايره فيه املحكمة واأدانته مبا ن�سب له من  اأمام املحكمة وهو  اأنكرها  اأنه 

اأنه  من  )2017/5/8م(  بتاريخ  ال�سرطة  اأمام  اعرتافه  على  ق�ساءها  موؤ�س�سة  جرم 

كان ي�سطحب املجني عليه اإىل ال�سيح وميار�س معه التحر�س اجلن�سي كتقبيله وم�سك 

�سريحة  عليه  املجني  �سلم  من  هو  باأنه  العام  الدعاء  اأمام  اعرتافه  وكذلك  ق�سيبه 

الهاتف التي �سبطت لدى هذا الأخري وذلك من اأجل التوا�سل معه واأنه اأخذه اأكرث 

من مرة ب�سيارته من اأجل التف�سح ويكون ذلك بعد �سالة املغرب واأنه كان يغتنم فر�سة 

وجوده معه يف �سيارته ليتلم�س ق�سيبه وتوافق ذلك واأقوال املجني عليه خالل كافة 

مراحل الدعوى من اأنه وعلى اإثر اكت�ساف والده وجود رقم هاتف لديه اأخربه باأن 
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املتهم هو الذي اأعطاه اإياه من اأجل التوا�سل معه واأنه كان ياأخذه يف جولة م�سائية 

بع�س  ويف  ق�سيبه  من  مب�سكه  الأخري  هذا  فيقوم  ال�سيارة  يف  يجل�سان  كان  واأنهما 

الأحيان يحاول مالم�سته من اخللف اإل اأنه كان ي�سده واأن تلك الواقعة تكررت مرات 

عدة وقد ثبت من �سهادة ميالده اأنه ما زال طفاًل يف تاريخ الواقعة املقرتفة يف حقه 

وهو ت�سبيب �سائغ م�ستمد مما له اأ�سل باأوراق الدعوى مبا يجعل نعي الطاعن عليه 

بانق�ساء  لدفعه  بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك  رف�سه  يتعنيَّ  مبا  �سديد  غري  ال�ساأن  هذا  يف 

ولي�ست  جناية  هي  احلال  دعوى  باأن  املحكمة  عليه  ردت  فقد  املدة  مبرور  الدعوى 

من جرائم ال�سكوى التي ل تقبل فيها ال�سكوى بعد مرور ثالثة اأ�سهر من علم املجني 

باأن  لدفعه  بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك  قانونًا  �سائغ   رد  وهو  ومرتكبها  باجلرمية  عليه 

ر يف ق�ساء  اعرتافه لدى الدعاء العام كان معيبًا نتيجة خوفه فمردود مبا هو مقرَّ

املحكمة العليا من اأن املق�سود بالإكراه الذي يعيب العرتاف يف القانون اجلنائي هو 

�سغط خارجي على اإرادة �سخ�س يعدمها اأو ي�سل حرية الختيار لديه للقيام بعمل 

اأو المتناع عنه ول ي�ستوجب ذلك اأن يكون ال�سغط من خارج ج�سم من بو�سر عليه 

الإكراه م�سدره داخلي  اإذا كان  اأما  نف�سيته كذلك  اأن يكون من خارج  واإمنا  الإكراه 

اأو ذاتي اأو مبعثه الرتكيبة النف�سية لل�سخ�س ذاته فاإنه ل يعد اإكراهًا معيبًا لإرادة 

العرتاف  باأن  القول  فمجرد  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا  لعرتافه  معيبًا  ثم  ومن  ال�سخ�س 

كانت  وهل  اخلوف  ذلك  موجب  حتديد  دون  اخلوف  نتيجة  كان  العام  الدعاء  اأمام 

جدي  غري  دفعًا  يجعله  ذاتية  لأ�سباب  هي  اأم  ونف�سيته  اإرادته  عن  خارجة  اأ�سبابه 

اأمام الدعاء العام اإمنا كان جمرد اإعادة لعرتافاته يف  اأن اعرتافه  هذا ف�ساًل عن 

حتقيقات ال�سرطة وتاأ�سي�سًا على ذلك يكون احلكم املطعون فيه وجيهًا عندما اأخذ 

ر  بذلك العرتاف وا�ستبعد دفع الإكراه املدعى به ملا يف ذلك من توافق مع ما هو مقرَّ

يف ق�ساء املحكمة العليا من اأن العرتاف يف امل�سائل اجلنائية من عنا�سر ال�ستدلل 

التي متلك حمكمة املو�سوع كامل احُلرية يف تقدير �سحتها وقيمتها يف الإثبات ولها 

اأن تاأخذ به متى اطماأنت اإىل �سدقه ومطابقته للحقيقة والواقع حتى واإن عاد املتهم 

اأن  املتهم من  ما يدعيه  اأن تقدر عدم �سحة  لها  اأن  املحاكمة كما  وجحده يف جل�سة 

العرتاف املعزو اإليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغري معقب عليها ما دامت تقيم 

تقديرها على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سل ثابت باأوراق الدعوى وما دام قد ثبت اأن ذلك 

الدليل ُطرح للنقا�س يف جل�سة )2017/6/20م(.

اأدلة  القا�سي من  ما يعتمده  اأن  العليا  ر يف ق�ساء املحكمة  املقرَّ ملا كان ذلك وكان من 

ل اإليها ذلك اأن ا�ستقالل القا�سي  يجب اأن يوؤدي ب�سكل طبيعي اإىل النتيجة التي تو�سَّ
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ُ مما اأورده  اجلزائي يف تقدير الأدلة مقيَّد ب�سالمة التقدير وال�ستدلل وكان البنيِّ

احلكم املطعون فيه وب�ساأن املناعي ال�سالف ب�سطها اأنه اأورد يف �ساأنها واقعة الدعوى 

وعر�س جلميع عنا�سرها مبا يك�سف عن متحي�سه لها والإحاطة بكل ظروفها وجاء 

اإليه يرفع عنه النيل من  بًا الت�سبيب الكايف الذي يحمل منطوقه واأن ما انتهى  م�سبَّ

د جدل مو�سوعي حول ال�سلطة التقديرية ملحكمة  �سالمته ويجعل اأ�سباب الطعن جمرَّ

اإثارته  يجوز  ل  ما  وهو  عقيدتها  وتكوين  الدعوى  واقعة  ا�ستخال�س  يف  املو�سوع 

واخلو�س فيه اأمام املحكمة العليا فلذلك يتعنيَّ رف�س تلك املناعي يف �ساأنه. 

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات.
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الدائرة اجلزائية )ب(
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  احلجري  عبداهلل  بن  حممد   / ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

الف�سيلة الق�ساة: د. �سلطان بن حمد ال�سيابي, �ســيـــــد �ســاتي زيــــادة, احلــ�ســـــــــــني 

غــــــــــــرار , عابديــــــن �سالح ح�ســـــــــن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)68 (

الطعن رقم 2016/270م 

اخت�سا�س » جلان حماية الطفل«.--

حماية -- جلان  )تخت�س  على:  ين�س  والذي  الطفل  قانون  من   )61( املادة  ن�س 

حالت  وعن  الطفل  حلقوق  انتهاكات  اأي  عن  والبالغات  ال�سكاوى  بتلقي  الطفل 

تعر�س الطفل للعنف اأو ال�ستغالل اأو الإ�ساءة, وذلك كله على النحو الذي تبينه 

الالئحة( قد خ�س جلان حماية الطفل بتلقي ال�سكاوي والبالغات اإل اأن الن�س 

مل يحرم ال�سلطات العامة من تلقي الدعاوي اجلنائية ومن مبا�سرة �سلطتها واأن 

هذا الخت�سا�س هو اأمر تنظيمي مل يرتب البطالن اإن مل يتم حتريك الدعوى 

وفق ما جاء بالن�س.

الوقائع

تتح�سل الوقائع ح�سبما بان من احلكم املطعون فيه ومن كافة الأوراق يف اأن الدعاء 

2015/8/24م  بتاأريخ  لأنه  بالر�ستاق؛  اجلنايات  حمكمة  اإىل  الطاعن  اأحال  العام 

بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة بركاء:

ع�سرة  خم�س  العمر  من  البالغ  عليه/...............  باملجني  ا  جن�سيًّ حتر�س  اأوًل: 

�سنة, وذلك من خالل اأخذه اإىل غرفته اخلا�سة, وممار�سة اجلن�س معه على �سبيل 

املحاكاة, وفق الثابت بالأوراق.

مبو�سوع  قيامه  اأثناء  البيان  �سالف  عليه  للمجني  اجلن�سية  الأع�ساء  �سور  ثانًيا: 

اجلرم الأول, بق�سد حتقيق اأغرا�س غري اأخالقية.

الطفل  قانون  من  )56/ب(  باملادة  املوؤثمة  باجلناية  معاقبته  العام  الدعاء  وطلب 

وجناية ت�سوير الأع�ساء اجلن�سية لطفل املوؤثمة باملادة )56/د( من ذات القانون.

وبجل�سة 2016/2/2م حكمت املحكمة: باإدانة املتهم/.............. مبا هو من�سوب 
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خم�سة  )5.000ر.ع(  والغرامة  �سنوات  خم�س  ملدة  بال�سجن  مبعاقبته  وق�ست  اإليه 

اآلف ريال, واألزمته امل�ساريف ومدنًيا باإثبات تنازل ويل اأمر املجني عليه.

مت  الذي  املاثل  بالطعن  فيه  طعن  فقد  الطاعن  ر�سا  ينل  مل  احلكم  هذا  اإن  وحيث 

التقرير به بتاأريخ 2016/2/24م باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاأريخ 

وقدم  العليا  املحكمة  لدى  مقبول  حمام  من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت 

�سند وكالته عنه, اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فلم يرد عليها.

َقبول  اإىل  فيه  انتهى  بالراأي  العليا مذكرة  املحكمة  لدى  العام  وحيث قدم الدعاء 

الطعن �سكاًل, ويف املو�سوع برف�سه واإلزام رافعه امل�سروفات.

املحكمة

بعــــد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر الأوراق, وبعد �سماع التقرير الذي 

اأعده وتـاله القا�سي املقرر, وبعد املداولة. 

حيث اإن الطعن قد ا�ستوفى �سكله املقرر قانوًنا فهو مقبول �سكاًل.

واخلطاأ  القانون  وخمالفة  بالبطالن  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعي  وحيث 

يف تطبيقه والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف ال�ستدلل والإخالل بحق الدفاع ذلك 

اأنه اأدين مبوجب املادة )56/ب/د( من قانون الطفل, وقد دفع باأن اإجراءات تقدمي 

تقدم  اأن  توجب  التي  الطفل  قانون  من   )60( املادة  لن�س  خمالفة  جاءت  ال�سكوى 

ال�سكوى يف اجلرائم املتعلقة بقانون الطفل عرب جلان حماية الطفل التي تخت�س دون 

غريها بتلقي ال�سكوى املتعلقة بقانون الطفل غري اأن ال�سكوى يف هذه الدعوى قدمت 

وفًقا للطرق العامة بتقدميها لل�سرطة والدعاء العام, ويف ذلك خمالفة لن�س القانون 

واجب التطبيق وهو قانون الطفل مما يبطل كافة الإجراءات.

وقد دفع بانق�ساء الدعوى العمومية ملرور اأكرث من ثالثة اأ�سهر على تقدمي ال�سكوى 

مما يخالف املادة )5( من قانون الإجراءات اجلزائية.

باأن  وتقريره  الدعوى  اإنكاره  ورغم  �سده  يقيني  دليل  قيام  دون  احلكم  اأدانه  وقد 

هاتفه النقال ال�سادرة منه ال�سورة قد فقد منه, واأن �سهادات ال�سهود التي ركز عليها 

اأنها  احلكم ل تقطع باأنه هو من �سور املجني عليه, خا�سة اأن ال�سورة ل يظهر منها 

هاتف  باإح�سار  لطلبه  وال�ستجابة  التحقق  املحكمة  على  وكان  عليه  املجني  �سورة 

املدعو/ ..... وتفريغ حمتوياته ملعرفة من اأر�سل ال�سور, كما طلب تفريغ الر�سائل 
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غرفته  �سورة  ظهور  واأن  لطلبه,  املحكمة  ت�ستجب  ومل  عليه  واملجني  بينه  املتبادلة 

ل يعد دلياًل على ارتكابه الواقعة, اإذ من املحتمل اأن اأحد ال�سباب الذين يح�سرون 

مل�ساهدة املباريات هو من �سور املجني عليه يف غرفته يف غيبته خا�سة اأن املجني عليه 

اأقر باأنه �ساذ, ومار�س اجلن�س مع اآخرين, كل ذلك يعيب احلكم مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن ما رمى به الطاعن احلكم املطعون فيه باأ�سباب طعنه غري �سديد؛ ذلك اأن 

ن�س املادة )61( من قانون الطفل والذي يقراأ: )تخت�س جلان حماية الطفل بتلقي 

ال�سكاوى والبالغات عن اأي انتهاكات حلقوق الطفل وعن حالت تعر�س الطفل للعنف 

اأو ال�ستغالل اأو الإ�ساءة, وذلك كله على النحو الذي تبينه الالئحة(.

ال�سكاوي  بتلقي  الطفل  حماية  جلان  خ�س  قد  املذكور  الن�س  وكان  ذلك  كان  ملا 

والبالغات اإل اأن الن�س مل يحرم ال�سلطات العامة من تلقي الدعاوي اجلنائية ومن 

مبا�سرة �سلطتها واأن هذا الخت�سا�س هو اأمر تنظيمي وقد ربط الن�س تطبيق ما ورد 

فاإن  ت�سدر  اإليها مل  امل�سار  الالئحة  كانت  وملا  الالئحة,  تبينه  الذي  النحو  فيه على 

َقبول الدعوى على النحو الذي حتركت به وقع �سليًما ف�ساًل عن اأن الن�س مل يرتب 

البطالن اإن مل يتم حتريك الدعوى وفق ما جاء بالن�س الأمر الذي ي�سحى معه نعي 

الطاعن على غري �سند.

اأما دفع الطاعن ب�سقوط الدعوى بالتقادم فهو ن�س ل اأ�سا�س له؛ ذلك اأن التهام الذي 

اأدين مبوجبه الطاعن مبقت�سى املادة )56/اأ,ب( بدللة املادة )72( من قانون الطفل 

ل يعد من اجلرائم التي يتوقف حتريكها على �سكوى من املجني عليه ومن ثم ل جمال 

لإعمال املادة )5( من قانون الإجراءات اجلزائية, بل اإن اجلرمية املن�سوبة للطاعن 

اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )16( املادة  ن�س  عليها  ينطبق  جناية  باعتبارها 

اجلنايات  يف  �سنة  ع�سرين  مبعنى  العمومية  الدعوى  )تنق�سي  اأنه  على  تن�س  والتي 

اجلنايات  من  غريها  يف  �سنوات  وع�سر  املطلق  ال�سجن  اأو  بالإعدام  فيها  يحكم  التي 

وثالث �سنوات يف اجلنح و�سنة يف املخالفات... الخ(, ملا كان ذلك فاإن دفع الطاعن ورد 

على غري حمل.

الدعوى  يف  الواقع  ا�ستخال�س  اإن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  املقرر  وكان  ذلك  كان  ملا 

وال�سورة ال�سحيحة لها وتقدير ووزن الأدلة فيها من �ساأن حمكمة املو�سوع ما دامت 

اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها معينها يف اأوراق الدعوى وقادرة على حمله, واأن 

العربة يف املحاكمات اجلزائية باقتناع املحكمة من جميع عنا�سر الدعوى املطروحة 

عليها, ولها كامل احلرية يف اأن ت�ستمد اقتناعها بثبوت اجلرمية من اأي دليل تطمئن 
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ا ومنها جمتمعة  اإليه واأن الأدلة يف املواد اجلزائية �سمائم مت�ساندة يكمل بع�سها بع�سً

ـ  تتكون عقيدة املحكمة ما دام اأن القانون مل يحدد و�سيلة معينة لإثبات اجلرمية 

كما هو يف دعوى احلال, ول يلزم اأن يتحدث احلكم �سراحة وا�ستقالًل عن كل ركن 

من اأركان اجلرمية التي اأدانه بها ما دام اأن الوقائع والأدلة التي اأوردها تدل عليها 

وخل�س اإىل التكييف القانوين ال�سحيح.

كافة  به  تتوفر  مبا  الدعوى  واقعة  اأبان  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

اأدان الطاعن بهما واأورد على ثبوتهما يف حقه  اللتني  العنا�سر القانونية للجنايتني 

اأدلة �سائغة ح�سلها حت�سياًل �سليًما مما له اأ�سل يف اأوراق الدعوى ا�ستمدها من �سهادة 

عليه  املجني  اأقوال  ومن  و3(...........  و2(.............   ............)1 ال�سهود 

اأدلة �سائغة ومقبولة عقاًل ومنطًقا وتوؤدي اإىل ما انتهى  ومن حم�سر ال�سبط, وكلها 

�سهادتهم  فيها  يوؤدون  التي  الظروف  وتقدير  ال�سهود  اأقوال  وزن  واأن  احلكم  اإليه 

اأخذت  متى  وهي  اإليه  تطمئن  الذي  التقدير  تقدره  املو�سوع  حمكمة  اإىل  مرجعه 

ب�سهادة �ساهد فاإن ذلك يفيد اأنها طرحت جميع العتبارات التي �ساقها الدفاع لعدم 

الأخذ بها, واأن حمكمة املو�سوع غري ملزمة باإجابة طلبات اخل�سوم املو�سوعية والرد 

ا �سريًحا اإذ اإن الرد ي�ستفاد من ق�ساء احلكم. عليها ردًّ

ا  ملا كان ذلك وكان ما تقدم فاإن ما جاء باأ�سباب الطعن ل يعدو كونه جدًل مو�سوعيًّ

حول �سلطة حمكمة املو�سوع يف ا�ستخال�س واقعة الدعوى وتقدير ووزن اأدلتها وهو 

ما ل يجوز اإثارته اأمام املحكمة العليا الأمر الذي يتعني معه رف�س الطعن مو�سوًعا 

واإلزام الطاعن امل�سروفات.

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل, ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 11/نوفمرب/2016م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  احلجري  عبداهلل  بن  حممد   / ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

الف�سيلة الق�ساة: د. �سلطان بن حمد ال�سيابي, �ســيـــــد �ســــاتي زيــــادة, احلــ�ســـــــــــني 

غــــرار, عابديـــن �سالح ح�ســـــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)69 (

الطعن رقم 2016/358م 

�سن الطفل« ا�ستقاوؤه من البطاقة ال�سخ�سية«.--

اعتماد احلكم يف اإثبات عمر املجني عليه على ما ورد ببطاقته ال�سخ�سة ل يعيب --

احلكم ولي�س فيه خمالفة للمادة )4( من قانون الطفل اإعمال للمادة )42( من 

قانون الأحوال املدنية رقم )1999/66( التي ن�ست على اأن البطاقة ال�سخ�سية 

اأو  حكومية  جهة  لأي  يجوز  ول  بها  الواردة  البيانات  �سحة  على  دلياًل  تعترب 

غريها. علة ذلك.

الوقائع

تتح�سل الوقائع ح�سبما بان من احلكم املطعون فيه ومن كافة الأوراق يف اأن الدعاء 

2015/6/1م  بتاأريخ  لأنهما  ب�سور؛  اجلنايات  حمكمة  اإىل  الطاعنني  اأحال  العام 

بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة جعالن بني بوعلي:

اإىل  عمدا  باأن  �سنة(   15( العمر  من  البالغ  بالطفل/.............  ا  جن�سيًّ حتر�سا 

اأفعاًل  معه  ومار�سا  مالب�سه,  برفع  قاما  ثم  الأنظار,  عن  متوار  مكان  اإىل  ا�ستدراجه 

�سهوانية خارجية.

قانون  من  )56/ب(  املادة  بدللة   )72( باملادة  املوؤثمة  باجلناية  معاقبتهما  وطلب 

الطفل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2014/22م(.

املادة  حتت  الطاعنني  باإدانة  ا:  ح�سوريًّ املحكمة  حكمت  2016/2/8م  وبجل�سة 

والغرامة  �سنوات  خم�سة  بال�سجن  منهما  كل  ومعاقبة  الطفل  قانون  من  )56/ب( 

)5.000ر.ع( خم�سة اآلف ريال عماين على اأن ينفذ ن�سف العقوبة احلب�سية, ون�سف 

الغرامة املالية واإلزامهما امل�ساريف اجلزائية.

مت  الذي  املاثل  بالطعن  فيه  طعنا  فقد  احلكم  بهذا  يقبال  مل  الطاعنني  اإن  وحيث 
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التقرير به بتاأريخ 2016/3/14م باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته وبذات التاأريخ 

وقدم  العليا  املحكمة  لدى  مقبول  حمام  من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت 

�سندي وكالتيه عنهما, اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فلم يرد عليها.

وحيث قدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيه اإىل َقبول 

الطعن �سكاًل, ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعنني امل�سروفات.

املحكمة:

بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر الأوراق, وبعد �سماع التقرير الذي 

اأعده وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة.

وحيث اإن الطعن اأ�ستوفى �سكله املقرر قانوًنا, فهو مقبول �سكاًل.

يف  واخلطاأ  القانون  مبخالفة  فيه  املطعون  احلكم  يف  طعنهما  الطاعنان  �سبب  وحيث 

تطبيقه والف�ساد يف ال�ستدلل والق�سور يف الت�سبيب وجاء يف بيان ذلك اأن احلكم مل 

يبني واقعة الدعوى امل�ستوجبة للعقوبة والظروف واملالب�سات التي وقعت فيها ومل 

ي�ستظهر اأركان جرمية التحر�س اجلن�سي كما عرفها القانون ودون بيان دور كل منهما 

فيها, وا�ستند يف اإدانتهما على اأقوال املجني عليه التي مل يبني اأنه اأخذ بها ك�سهادة 

على  ال�سابقة  التحقيقات  يف  اعرتافهما  على  اعتمد  كما  ال�ستئنا�س,  �سبيل  على  اأم 

املحاكمة واإر�سادهما لرجال ال�سرطة اإىل مكان الواقعة ودون بيان م�سمون, وموؤدى 

تلك الأدلة ووجه ا�ستدلله بها, وحتى ي�ستبني من ذلك مدى تطابق العرتافات مع 

اأقوال املجني عليه.

واعتمد احلكم عمر املجني عليه من بطاقته ال�سخ�سية دون �سهادة ميالده باملخالفة 

لن�س املادة )4( من قانون الطفل ل�سيما اأن بنية املجني عليه تظهر اأنه �ساب جتاوز 

الثامنة ع�سرة من العمر ومن ثم ل يخ�سع حلماية قانون الطفل.

ومل تطرح املحكمة بجل�سة املحاكمة التقرير الطبي الذي خال مما يفيد �سحة اإ�سناد 

اجلناية امل�سندة اإليهما ومبا يعار�س اأقوال املجني عليه باأنهما ا�ستخدما العنف معه 

وكذلك تقرير الفحو�س البيولوجية, اإذ مل يتم اكت�ساف اأي اآثار منوية على امل�سحات 

القطنية ال�سرجية اأو مالب�س املجني عليه وهي عينات اأخذت بعد الواقعة مبا�سرة 

وهو ما يخالف اأقوال املجني عليه, وا�ستند احلكم يف رده على عدولهما عن اعرتافيهما 

اإىل تناق�سهما يف حتديد عدد الإطارات وهي م�ساألة ثانوية ل عالقة لها بالدعوى 
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ما  املجني عليه رغم تناق�سها مع  باأقوال  اأخذ  وفيها تع�سف يف ال�ستنتاج وباملقابل 

جاء بالتقرير الطبي وتقرير الفحو�س البيولوجية, كل ذلك يعيب احلكم املطعون 

فيه وي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن ما ورد من نعي على احلكم املطعون فيه يف جممله غري �سديد ومردود عليه 

وال�سورة  الدعوى  يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  مقرر  هو  مبا 

قد  دامت  ما  املو�سوع  حمكمة  �سلطة  من  فيها  الأدلة  ووزن  وتقدير  لها  ال�سحيحة 

اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها �سندها يف اأوراق الدعوى وقادره على حمله, 

واأن العربة يف املحاكمات اجلزائية باقتناع حمكمة املو�سوع من جميع عنا�سر الدعوى 

اأي  من  بثبوت اجلرمية  اقتناعها  ت�ستمد  اأن  ولها كامل احلرية يف  املطروحة عليها, 

دليل تطمئن اإليه طاملا اأن لهذا الدليل ماأخذه ال�سحيح من الأوراق, وكان مطروًحا 

اأي مرحلة من  املتهم يف  اأن اعرتاف  املقرر  على ب�ساط البحث بجل�سة املحاكمة ومن 

اأن تاأخذ مبا جاء فيه مع  مراحل الإجراءات عن�سر من عنا�سر الإثبات للمحكمة 

ولو  والواقع  للحقيقة  مطابًقا  كان  اإذا  ما  تقدير  �سلطة  ولها  الدعوى,  عنا�سر  باقي 

رجع عنه يف مرحلة املحاكمة.

�سورتها  اأجلى  بياًنا  الدعوى  واقعة  اأبان  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

م�ستنًدا اإىل اأدلة ا�ستمدها من اأقوال املجني عليه ومن اعرتاف الطاعنني اأمام الدعاء 

كيفية  وبيانهما  الواقعة  مكان  اإىل  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  اإر�سادهما  ومن  العام 

مت  مقبولة  اأدلة  وهي  الدعوى,  لواقعة  ممار�ستهما  وكيفية  عليه,  املجني  مقابلتهما 

طرحها بجل�سة املحاكمة وحتقق ما خل�س اإليه احلكم من اأن الطاعنني قد ا�ستدرجا 

املجني عليه, وهو طفل وفق التعريف الوارد باملادة )1( من قانون الطفل, ا�ستدرجاه 

اإىل منطقة متوارية عن الأنظار لياًل واأنهما تناوبا يف ممار�سة اجلن�س )دون اإيالج( 

على املجني عليه يف الكر�سي اخللفي للمركبة وعادا به اإىل قرب منزله حيث اأنزله 

املادة  مبوجب  الطاعنني  اإدانة  من  احلكم  به  ق�سى  ما  فاإن  كذلك  واحلال  وغادرا, 

)56/ب( بدللة املادة )72( من قانون الطفل هو تطبيق �سليم للقانون.

اأما ما جاء ب�ساأن عدم ات�ساق اأقوال املجني عليه مع التقرير الطبي الق�سائي وتقرير 

الفحو�س البيولوجية فهو غري �سديد؛ ذلك اأن ما جاء بالتقريرين لي�س اأمًرا ت�ستع�سي 

ا؛ لأن فعل الطاعنني وفق اعرتافهما  معه املوائمة والتوفيق بينهما ول ي�سكل تناق�سً

ا اأي دون اإيالج وهو بتلك ال�سفة ي�سكل  ا خارجيًّ واإفادة املجني عليه كان فعاًل جن�سيًّ

اجلرمية مو�سوع الدعوى.
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ورد  ما  على  مبنًيا  كان  عليه  املجني  عمر  اإثبات  يف  احلكم  اعتماد  ب�ساأن  جاء  ما  اأما 

من   )4( للمادة  خمالفة  فيه  ولي�س  احلكم  يعيب  ل  ذلك  فاإن  ال�سخ�سية  ببطاقته 

قانون الطفل؛ ذلك اأن املادة )42( من قانون الأحوال املدنية رقم )1999/66( ن�ست 

يجوز  ول  بها  الواردة  البيانات  �سحة  على  دليال  تعترب  ال�سخ�سية  البطاقة  اأن  على 

ملا  �ساحبها,  �سخ�سية  اإثبات  يف  اعتمادها  عن  المتناع  غريها  اأو  حكومية  جهة  لأي 

كان ذلك وكانت املعلومات املدونة بالبطاقة ال�سخ�سية هي اأ�سال م�ستقاة من وثيقة 

القوانني املعمول بها يف الدولة مكملة لبع�سها  اإن  ر�سمية وهي �سهادة امليالد, وحيث 

فال تناق�س بني ما جاء باملادة )4( من قانون الطفل واملادة )42( من قانون الأحوال 

املدنية الأمر الذي ينحل معه النعي بهذا ال�سبب على غري حمل.

الواقعة  بيان  احلكم  فيه  ي�سوغ  خا�سا  �سكاًل  ير�سم  مل  القانون  وكان  ذلك  كان  ملا 

ق�سائه  يف  عليها  عّول  التي  والأدلة  فيها  وقعت  التي  والظروف  للعقوبة  امل�ستوحبة 

اأورده احلكم كافًيا يف تفهم الواقعة بجميع ظروفها  بالإدانة, فمتى كان جمموع ما 

واأدلتها فاإن ذلك يحقق حكم القانون.

ا  ملا كان ذلك وكان ما تقدم فاإن ما جاء باأ�سباب الطعن ل يعدو كونه جدًل مو�سوعيًّ

حول �سلطة حمكمة املو�سوع يف ا�ستخال�س واقعة الدعوى وتقدير ووزن اأدلتها وهو 

ما ل يجوز اإثارته اأمام املحكمة العليا مما يتعني معه الق�ساء برف�س الطعن مو�سوًعا 

ت�سري  املحكمة  اأن  اإل  بطعنه  ي�سار  ل  الطاعن  ولأن  امل�سروفات,  الطاعنني  واإلزام 

باأن نظام وقف التنفيذ املن�سو�س عليه باملادة )74( من قانون اجلزاء يقت�سر على 

العقوبات التاأديبية والتكديرية ول ي�ستمل العقوبات الإرهابية.

فلهذه الأ�سباب: ـ

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل, ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعنني امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 22/نوفمرب/2016م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  احلجري  عبداهلل  بن  حممد   / ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

زيــــادة,  �ســــــــــاتي  �ســيـــــد  ال�سيابي,  حمد  بن  �سلطان  د.  الق�ساة:  الف�سيلة 

احلــ�ســـــــــــني غــــــــــــرار, عابديــــــن �سالح ح�ســـــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)70 (

الطعون اأرقام 2016/356م و 2016/357م 

رجال ال�سبط الق�سائى » خلقهم للجرمية«.--

من حق ماأمور ال�سبط الق�سائي اأن يتخذ من الإجراءات القانونية ما يعينه على --

ك�سف اجلرائم ومرتكبيها مبا يف ذلك ال�ستعانة مبخربين ومب�سادر �سرية, طاملا 

مل يحمل الفاعل على ارتكاب اجلرمية اأو يحر�سه على ارتكابها.

الوقائع:

يف  الطعن  اأوراق  �سائر  ومن  فيه  املطعون  احلكم  من  يبنّي  ما  على  الوقائع  تتح�سـل 

)دائرة  بالر�ستاق  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل  واآخر  الطاعن  اأحال  العام  الدعاء  اأن 

2013/12/2م بدائرة اخت�سا�س الإدارة العامة ملكافحة  اجلنايات( لأنهما بتاأريخ 

املخدرات:

اأوًل: بالن�سبة للمتهمني مًعا:

1/ باعا بق�سد الجتار ويف غري الأحوال املرخ�س بها قانوًنا, مواد خمدرة من نوع 

)......( املدرج يف اجلدولني رقم )4.1( من املجموعة الأوىل امللحقة بقانون مكافحة 

املخدرات واملوؤثرات العقلية, وفق الثابت بالتقرير الفني ال�سادر من املخترب اجلنائي.

2/ يف غري الأحوال املرخ�س بها قانوًنا تعاطيا مواد خمدرة من نوع )......(, وفق 

الثابت باإقرار املتهم الثاين والتقرير الفني اخلا�س باملتهم الأول.

ا: ثانًيا: بالن�سبة للمتهم الثاين )الطاعن( اأي�سً

1/ حاز بق�سد التعاطي على مواد خمدرة من نوع )......( وفق الثابت بالأوراق.

ا كانوا يقومون به, وذلك  2/ قاوم رجال ال�سرطة مقاومة �سلبية باإيقافه عماًل �سرعيًّ

باأن رف�س اخل�سوع للفح�س لبيان عّما اإذا كان متعاطًيا للمواد املخدرة من عدمه, وفق 
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الثابت باعرتافه.

املوؤثمة  املخدرة(  باملواد  )الجتار  بجناية  املتهمني  معاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

املواد  )تعاطي  وبجنحة  العقلية,  واملوؤثرات  املخدرات  قانون  من   )1/44( باملادة 

املخدرة( املوؤثمة بن�س املادة )64 بدللة املادة 2( من القانون ذاته, واملتهم الثاين 

املادة )47( من  بن�س  املوؤثمة  التعاطي(  بق�سد  ا بجنحة )حيازة مواد خمدرة  اأي�سً

املوؤثمة  ال�سلبية(  )املقاومة  وجنحة  العقلية,  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون 

بن�س املادة )171( من قانون اجلزاء, مع م�سادرة امل�سبوطات عماًل باملادة )59( من 

قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية.

اجلنايات(  )دائرة  بالر�ستاق  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2015/2/16م  وبجل�سة 

�سنوات  ع�سر  بال�سجن  عنها  ومعاقبتهما  اإليهما,  امل�سندة  باجلناية  املتهمني  باإدانة 

اآلف ريال, وعن جنحة تعاطي مواد خمدرة بال�سجن  والغرامة )3000ر.ع( ثالثة 

جنحة  عن  الثاين............  املتهم  واإدانة  منهما,  لكل  )500ر.ع(  والغرامة  �سنة 

حيازة مواد خمدرة بغر�س التعاطي, وجنحة املقاومة ال�سلبية ومعاقبته عن الأوىل 

تدغم  �سهر  مدة  بال�سجن  الثانية  وعن  )500ر.ع(  والغرامة  �سنة  مدة  بال�سجن 

العقوبات وينفذ منها الأ�سد وم�سادرة امل�سبوطات بغية اإتالفها واألزمتهما امل�سروفات.

وبتاريخ  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنا  الق�ساء  بهذا  املتهمان  يرت�س  مل 

2015/6/23م حكمت: اأوًل: بعدم َقبول الطعن رقم )2015/382م( �سكاًل, ثانًيا: 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل,  )2015/381م(  رقم  الطعن  بقبول 

والإعادة اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة, وذلك 

بالن�سبة للطاعنني.

اجلنايات(  )دائرة  بالر�ستاق  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2016/1/31م  وبتاريخ 

ا: باإدانة املتهمني, الأول/............, والثاين/.............  بهيئتها املغايرة ح�سوريًّ

بجناية الجتار باملواد املخدرة, وق�ست مبعاقبتهما عنها بال�سجن ملدة ع�سر �سنوات, 

والغرامة مببلغ )3000ر.ع( ثالثة اآلف ريال عماين لكل واحد منها, وجنحة تعاطي 

مواد خمدرة وق�ست مبعاقبتهما عنها بال�سجن ملدة �سنة, والغرامة مببلغ )500ر.ع( 

مواد  حيازة  بجنحة  الثاين  املتهم  واإدانة  منهما,  واحد  لكل  عماين  ريال  خم�سمائة 

بال�سجن  ال�سلبية, ومعاقبته عن الأوىل:  املقاومة  التعاطي وجنحة  خمدرة بغر�س 

مدة �سنة والغرامة مببلغ )500ر.ع( خم�سمائة ريال عماين, وعن الثانية: بال�سجن 

العقوبات  تدغم  اأن  على  ا  عمانيًّ رياًل  ع�سرين  )20ر.ع(  مببلغ  والغرامة  �سهر  مدة 
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بغية  امل�سبوطة  املخدرات  �سواها وم�سادرة  الأ�سد دون  منها  املتهمني, وينفذ  يف حق 

اإتالفها, واألزمتهما امل�سروفات.

مل يرت�س املحكوم عليه الثاين هذا الق�ساء فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا 

�سر  باأمانة  8و2016/3/9م  بتاريخي  بهما  التقرير  مت  اللذين  املاثلني  بالطعنني 

قانون  من   )249( باملادة  املقرر  الزمني  القيد  خالل  وذلك  احلكم,  ُم�سدرة  املحكمة 

الإجراءات اجلزائية, وبذات التاريخني اأودعت يف كل طعن �سحيفة باأ�سبابه موقعة 

من حمام مقبول لدى املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن والذي قّدم وكالة عنه 

تبيح له ذلك, وقد اأعلن املطعون �سده ب�سحيفتي الطعنني فاآثر عدم الرد عليهما.

وقّدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة باإبداء الراأي خل�س فيها اإىل َقبول 

ا فيما اأ�سافه من عقوبة,  الطعنني �سكاًل, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئيًّ

ورف�سه فيما عدا ذلك.

اإىل  �سمهما  العليا  املحكمة  قررت  العدالة,  �سري  وحل�سن  الطعنني  لرتباط  ونظًرا 

بع�سهما البع�س, والف�سل فيهما بحكم واحد.

املحكمة:

بعــــد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر الأوراق, وبعد �سماع التقرير الذي 

اأعده وتـاله القا�سي املقرر, وبعد املداولة طبًقا للقانون.

حيث اإن الطعنني ا�ستوفيا اأو�ساعهما ال�سكلية املقررة لهما قانوًنا فهما مقبولن �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعن يف الطعنني رقمي )356و2016/357م( على احلكم املطعون فيه 

مبخالفة القانون والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف ال�ستدلل والإخالل بحق الدفاع 

ويف بيان ذلك يقول: اإن احلكم مل يطرح الأدلة التي ا�ستند اإليها يف ق�ساءه بالإدانة 

على ب�ساط البحث, ومل جتِر ب�ساأنها اأية مناق�سة اأثناء املحاكمة ومل تبحث املحكمة 

املطعون يف حكمها اعرتافاته واإقراراته و�سبب اأخذها بها رغم اإنكاره وكذلك مل تعد 

�سماع �سهادة ال�سهود, فهي مل تكلف نف�سها عناء البحث والطرح ال�سحيح كما جاء يف 

يتم  واأنه مل  والتفتي�س  القب�س  اإجراءات  واأنه دفع ببطالن  العليا,  املحكمة  تو�سيح 

�سبطه متلب�ًسا واأن الواقعة كانت بتدبري من ال�سرطة عن طريق امل�سدر ال�سري الذي 

طلب من املتهمني املخدر, واأنه طلب من املحكمة �سماع �سهادة امل�سدر ال�سري, واأن تعليل 

احلكم املطعون فيه ل�سحة ما دفع به جاء دون بيان تف�سيلي لتلك الإجراءات, كما اأن 
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احلكم املطعون فيه مل يراع تطبيق ن�س املادة )1/44( من قانون مكافحة املخدرات 

التي ل تطبق اإل يف حال قيام ق�سد الجتار, وذلك ما مل يثبت اإذ اإن جناية الجتار 

باملخدرات تتطلب توافر ق�سد خا�س وهو احرتاف التعامل باملخدرات والذي ينكره, 

اأن ي�ستدل عليه باإمارات خارجية, واأن  اأمر خفي ل بد  اأن ق�سد الجتار  ف�ساًل عن 

ا كما اأنه لبد من ا�ستخال�س الق�سد  ا ل افرتا�سيًّ هذا الق�سد لبد اأن يثبت ثبوًتا فعليًّ

من اأدلة وقرائن �سائغة توؤدي اإىل ما رتبه من نتائج, واأن احلكم ق�سى باإ�سافة غرامة 

قدرها ع�سرون رياًل على الطاعن وهو ما مل يق�ِس به احلكم املنقو�س وفيه باملخالفة 

احلكم  نق�س  ي�ستوجب  ـ  الطاعن  يقول  ـ  ذلك  كل  بطعنه,  ي�سار  ل  الطاعن  اأن  ملبداأ 

املطعون فيه والت�سدي للحكم برباءته مما هو من�سوب اإليه.

�سديد  غري  الطعنني  يف  املثارة  بالأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اإن  وحيث 

ومردود عليه باأن من املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن ا�ستخال�س الواقع يف الدعوى 

بها  ت�ستقل  التي  امل�سائل  من  البينات  ووزن  الدليل  وتقدير  لها  ال�سحيحة  وال�سورة 

بالأوراق  الثابت  اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  اأقامت ق�ساءها على  املو�سوع متى  حمكمة 

وقادرة على حمله, واأن العربة يف املحاكمات اجلزائية هي باقتناع املحكمة من جميع 

اقتناعها بثبوت  اأن ت�ستمد  الدعوى املطروحة عليها, ولها كامل احلرية يف  عنا�سر 

اجلرمية من اأي دليل تطمئن اإليه مادام اأن لهذا الدليل ماأخذه ال�سحيح من الأوراق, 

ول ي�سح مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر, ول يلزم يف الأدلة التي يعول عليها 

احلكم اأن تكون بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع يف كل جزئية من جزئيات الدعوى, 

ا ومنها جمتمعة  اإن الأدلة يف املواد اجلزائية �سمائم مت�ساندة يكمل بع�سها بع�سً اإذ 

باقي  دون  حدة  على  ملناق�سته  بعينه  دليل  اإىل  ينظر  فال  املحكمة,  عقيدة  تتكون 

ما ق�سده  اإىل  الأدلة يف جمموعها كوحدة واحدة توؤدي  اأن تكون  الأدلة بل يكفي 

احلكم منها ومنتجة يف اكتمال اقتناع املحكمة واطمئنانها اإىل ما انتهت اإليه ولو عن 

طريق ال�ستنتاج.

املخدر  اأن  على  دلل  اأنه  فيه  املطعون  احلكم  ت�سبيب  من  البني  وكان  ذلك,  كان  واإذ 

واإحرازه وتعاطيه  توافر حيازته  الطاعن, وعلى  نوع احل�سي�س يخ�س  امل�سبوط من 

له, واأنه باع للم�سدر ال�سري )506( غرامات من خمدر احل�سي�س مببلغ )400( رياٍل 

ُر�سد لهذه الغاية من قبل الإدارة العامة ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية, وقد 

املحكمة  واأن  واملنطقي,  العقلي  القت�ساء  عن  يخرج  ل  ووا�سًحا  �سائًغا  تدليله  جاء 

ا�ستمدت قناعتها يف اإدانتها الطاعن باجلرائم املن�سوبة اإليه من �سبطه يف حالة تلب�س 

باجلرمية عقب واقعة الت�سليم وال�ستالم, ومن اعرتافه ال�سريح واملف�سل باملن�سوب 
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املحكمة بحيازته  اأمام  ا  العام, وق�سائيًّ ال�سرطة وبتحقيقات الدعاء  اإليه مبحا�سر 

ـ اأمام الهيئة الق�سائية الأوىل  وتعاطيه املخدرات, ومن �سهادة فريق ال�سبط الق�سائيـ 

والوكيل/.............  املالزم/...........  اليمني  على  ــ  2014/6/23م  بجل�سة 

ب�ساأن ن�سب الكمني للطاعن بو�ساطة م�سدر �سري وحدوث واقعة الت�سليم وال�ستالم, 

املخدر  �سبطهم  عن  ف�ساًل  احل�سي�س,  خمدر  من  قطعتني  الطاعن  مبركبة  و�سبطهم 

الذي باعه الطاعن للم�سدر ال�سري, وحتريز ذات املبلغ املر�سود بيد الطاعن, وكذا 

من تقارير املخترب اجلنائي املثبتة باأن املواد امل�سبوطة هي خمدر ح�سي�س املدرجة 

املبينة يف احلكم,  العقلية  املرفقة بقانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات  يف اجلداول 

وركنت يف اإدانته بجنحة املقاومة ال�سلبية ملوظف عمومي اإىل ا�ستمارة طلب فح�س 

عينة بول الطاعن املت�سمنة رف�سه اإعطاءها للموظف املخت�س بغية فح�سها للتثبت 

للمواد املخدرة من عدمه, وكان لكل ذلك �سداه يف الأوراق, فاإن احلكم  من تعاطيه 

املطعون فيه يكون قد ح�سل واقعة الدعوى حت�سياًل �سليًما وبيَّنها تبياًنا تتوافر به 

كافة العنا�سر الواقعية والأركان القانونية للجناية واجلنح حمل الإدانة واأورد على 

لها حت�سياًل �سليًما مما له اأ�سله الثابت  ثبوتها يف حقه اأدلة قاطعة واأ�سبابا �سائغة ّح�سَّ

املو�سوع  دامت حمكمة  وما  رتبه احلكم عليها,  ما  اإىل  توؤدي  اأن  �ساأنها  ومن  بالأوراق 

قد وجدت فيها ما يكفي لبناء عقيدتها اجلازمة بالإدانة, وكانت اأدلة الثبوت ــ على 

خالف منعى الطاعن ــ حمل طرح �سفوي بجل�سة املحاكمة بحيث ا�ستعر�ستها املحكمة 

وواجهت املتهم بها, وبينت املحكمة م�سمونها وموؤداها, ومن ثم فال معقب على ق�سائها 

على هذا النحو, وما يثريه الطاعن يف هذا ال�ساأن خمالف للثابت بالأوراق وغري مقبول.

حتريات  لنعدام  والتفتي�س  القب�س  اإجراءات  ببطالن  الطاعن  منعى  بخ�سو�س  اأما 

والتفتت  باجلل�سة,  الطاعن  دفوع  حققت  املحكمة  اأن  الأوراق  من  فالبني  جدية, 

اإىل  �سليم  ا�ستنتاج  يف  وخل�ست  القانون,  ل�سحيح  خمالف  غري  �سائغ  ت�سبيب  يف  عنها 

للم�سدر يف حق الطاعن, ف�ساًل عن �سدور  التلب�س ببيع خمدر احل�سي�س  قيام حالة 

اأمر باإلقاء القب�س عليه من قبل الدعاء العام ا�ستناًدا اإىل حتريات عدتها جدية 

وكافية ل�ست�سدار اأمر القب�س علي الطاعن, ووقفت على �سالمة الإجراءات املتخذة 

يف حقه, وكان من املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن تقدير جدية التحريات وكفايتها 

الأمر  ُيوكل  التي  املو�سوعية  امل�سائل  من  هو  بالتفتي�س  والإذن  القب�س  اأمر  لإ�سدار 

فيها اإىل �سلطة التحقيق حتت اإ�سراف حمكمة املو�سوع, واأنه متى كانت املحكمة قد 

وكفايتها  التفتي�س  واإذن  القب�س  اأمر  عليها  ُبني  التي  ال�ستدللت  بجدية  اقتنعت 

لت�سويغ اإ�سدارهما,واأقرت الدعاء العام على ت�سرفه يف هذا ال�ساأن فال معقب عليها 
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فيما ارتاأته لتعلقه باملو�سوع ل بالقانون, ومن ثم يكون النعي بهذا ال�سبب غري وجيه.

اأما نعيه بخلق رجال ال�سبط الق�سائي للجرمية وحتري�سهم له على اقرتافها بتجنيد 

م�سدر �سري, فمردود عليه اأن من حق ماأمور ال�سبط الق�سائي اأن يتخذ من الإجراءات 

يعينه على ك�سف اجلرائم ومرتكبيها مبا يف ذلك ال�ستعانة مبخربين  ما  القانونية 

ومب�سادر �سرية, ما دام اأنه مل يحمل الفاعل على ارتكاب اجلرمية اأو يحر�سه على 

ارتكابها, وكان الثابت من الأوراق اأن الطاعن قد حاز املواد املخدرة بر�سائه وتعاطاها 

واجتر فيها عن طواعية واختيار, واأن رجال ال�سبط اقت�سر دورهم على ك�سف هذه 

اجلرمية التي كانت قائمة, وبالتايل فاإن ما يثريه الطاعن بهذا الوجه من الطعن ل 

يكون مقبوًل.

اأما نعيه بعدم اإعادة �سماع املحكمة ل�سهادة فريق ال�سبط, فالبني من حما�سر اجلل�سات 

اأن املحكمة بهيئتها ال�سابقة ا�ستمعت بجل�سة 2014/6/23م, على اليمني لل�ساهدين 

املالزم/........... والوكيل/.......... من فريق ال�سبط, وما دامت املحكمة بهيئتها 

املغايرة راأت الكتفاء مبا ورد يف �سهادة فريق ال�سبط الق�سائي اأمام الهيئة الق�سائية 

بتلك  واأخذت  الإجراء,  هذا  حتقيق  اإعادة  �سرورة  ي�ستدعي  ما  تر  ومل  ال�سابقة, 

الطاعن, فال يقبل  اإدانة  اإليها يف  ا�ستندت  التي  الأدلة  الق�سائية دلياًل من  ال�سهادة 

منه النعي هذا الوجه من الطعن. 

بيعه  اعتياده على  باملخدرات لنعدام  الق�سد اجلنائي يف الجتار  بانتفاء  نعيه  اأما 

املخدرات, فمردود عليه باأن املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن حيازة واإحراز املخدر 

بق�سد الجتار واقعة مادية ت�ستقل حمكمة املو�سوع بالف�سل فيها, طاملا كان ما اأورده 

ـــ كما هي احلال يف  احلكم تدلياًل على توافر ق�سد الإجتار �سائًغا وا�سًحا يف توفره 

الدعوى الراهنة ــ, كما اأنه ــ خالًفا ملنعى الطاعن ــ فاإن امل�سرع مل ي�سرتط يف الإدانة 

بجناية الجتار باملخدرات اأن يكون الفاعل قد اعتاد بيع و�سراء املواد املخدرة اأو اأن 

يتخذ من هذا الن�ساط حرفة معتادة له, ولذلك يكفي يف حتقق هذه اجلرمية ثبوت 

قيام الفاعل بالجتار يف املواد املخدرة ولو لأول مرة, ومن ثم يكون منعى الطاعن يف 

هذا اخل�سو�س غري قومي.  

اأما نعيه باأن احلكم املطعون فيه اأ�سر به باإ�سافته عقوبة غرامة قدرها )20( رياًل 

اإىل العقوبة احلب�سية املق�سي بها عليه من اأجل جنحة املقاومة ال�سلبية فهو �سديد, 

ذلك اأن البني من احلكم املنقو�س اأوًل مل�سلحة املتهم, اأنه كان اقت�سر يف عقاب الطاعن 

اأ�ساف  املغايرة  الهيئة  حكم  بينما  حب�ًسا,  واحد  ب�سهر  ال�سلبية  املقاومة  جنحة  عن 
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اإىل عقابه عن ذات اجلنحة غرامة قدرها )20( ع�سرون رياًل, مما يكون قد اأ�سر 

به باملخالفة للمادة )262( من قانون الإجراءات اجلزائية, وللقاعدة العامة التي 

ت�سري على كل طاعن ــ عدا الدعاء العام ــ والتي توجب األ ي�سار الطاعن بطعنه, 

ذلك اأنه ل يجوز اأن يتاأثر �سلًبا و�سع  الطاعن يف احلكم املنقو�س مل�سلحته وحده, ول 

املنقو�س جراء طعنه واإل لأ�سبح طعنه  حرمانه مما اكت�سبه مبوجب احلكم الأول 

وباًل عليه وجملبة ل�سرره, واإذ كان ذلك فاملحكمة العليا تكتفي بت�سحيح هذا اخلطاأ 

جنحة  عن  الطاعن  على  بها  املحكوم  رياًل  الع�سرين   )20( غرامة  بحذف  القانوين 

املقاومة ال�سلبية, من منطوق احلكم.            

وترتيًبا على ما تقدم, تنحل اأ�سباب الطعنني اإىل جمرد جدل مو�سوعي حول �سلطة 

حمكمة املو�سوع يف تكوين عقيدتها وا�ستخال�سها ال�سورة ال�سحيحة لواقعة الدعوى 

وتقدير الدليل فيها ووزن البينات, مما ل يجوز اإثارته اأو اخلو�س فيه اأمام املحكمة 

العليا, وي�سحى الطعنان على غري اأ�سا�س متعيًنا رف�سهما مو�سوًعا, مع ت�سحيح اخلطاأ 

قانون  من   )225( باملادة  عماًل  امل�سروفات  الطاعن  واإلزام  الذكر,  �سالف  القانوين 

الإجراءات اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

املو�سوع  ويف  �سكاًل,  )356و2016/357م(  رقمي  الطعنني  بقبول  املحكمة  حكمت 

على  بها  املحكوم  رياًل  الع�سرين   )20( غرامة  بحذف  فيه  املطعون  احلكم  بت�سحيح 

عدا  فيما  الطعنني  ورف�س  احلكم,  منطوق  من  ال�سلبية  املقاومة  جنحة  عن  الطاعن 

ذلك, واإلزام الطاعن امل�سروفات.



– 368 –

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 28/مار�س/2017م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  احلجري  عبداهلل  بن  حممد   / ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

زيــــادة,  �ســـــاتي  �ســيـــــد  ال�سيابي,  حمد  بن  د.�سـلـــــطان  الق�ساة:   الف�سيلة 

احلــ�ســـــــــــني غــــــــــــرار, عابديــــــن �سالح ح�ســـــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)71 (

الطعن رقم 2016/754م 

جرمية حيازة الأ�سلحة« ا�ستثناء ال�سالح الأثري. خربة فنية«.--

لئن كانت املادة )3( من قانون الأ�سلحة والذخائر قد ح�سرت حيازة الأ�سلحة --

النارية املبينة بالقوائم اأرقام )1ـ2و3( دون احل�سول على ترخي�س يف ذلك فاإن 

يف  اإليه  امل�سار  الرتخي�س  اأحكام  من  ا�ستثنت  قد  املذكور  القانون  من   )4( املادة 

املادة الثالثة الأ�سلحة الرتاثية اأو التي تقتنى للزينة داخل البيوت والتي ي�سدر 

ال�سالح  من كون  التحقق  لل�سرطة واجلمارك,  العام  املفت�س  من  بتحديدها قرار 

اأهل اخلربة, ل ت�ستطيع  ا من  راأًيا فنيًّ اأمر ي�ستوجب  اأثريا من عدمه هو  �سالحا 

املحكمة اأن ت�سق طريقها اإليه بنف�سها. خمالفة ذلك لق�سور يف الت�سبيب.

الـــوقائــــع

تتح�سل وقائع الطعن على ما يبني من احلكم املطعون فيه, ومن �سائر اأوراق الطعن يف 

اأن الدعاء العام اأحال الطاعن اإىل املحكمة البتدائية بعربي )الدائرة اجلزائية( 

لأنه بتاأريخ 2015/2/27م بدائرة اخت�سا�س اإدارة مكافحة املخدرات بالظاهرة:

املجموعة  من   )1( رقم  باجلدول  املدرج  احل�سي�س  خمدر  التعاطي  بق�سد  حاز   :1

الأوىل من ملحق قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية, وفق الثابت تف�سياًل باعرتافه 

واملعزز بالتقرير الفني.

2: تعاطى خمدر احل�سي�س املدرج باجلدول رقم )1( من املجموعة الأوىل من ملحق 

قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية, وفق الثابت تف�سياًل بالتقرير الفني املرفق بامللف.

قانون  من   )2( رقم  بالقائمة  املدرجة  الأ�سلحة  من  ا  تقليديًّ ا  ناريًّ �سالًحا  حاز   :3

تقليدية  بندقية  بحوزته  �سبطت  باأن  وذلك  ذخريته,  مع  والذخائر  الأ�سلحة 

).......( وطلقتي بندقية, وفق الثابت تف�سياًل بالأوراق و�سريح اعرتافه.
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وطالب الدعاء العام مبعاقبته بجنحة حيازة املواد املخدرة بق�سد التعاطي املوؤثمة 

بن�س املادة )47( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية وملحقاته, وجنحة 

حيازة  وجنحة  ذاته,  القانون  من   )64( املادة  بن�س  املوؤثمة  املخدرة  املواد  تعاطي 

�سالح ناري تقليدي وذخريته دون احل�سول على ترخي�س املوؤثمة بن�س املادة )22 

الفقرة الأخرية( من قانون الأ�سلحة والذخائر.

اجلزائية(  )الدائرة  بعربي  البتدائية  املحكمة  حكمت  2016/3/14م  وبجل�سة 

ا: باإدانة املتهم بجنحة تعاطي املواد املخدرة, وق�ست مبعاقبته بال�سجن ملدة  ح�سوريًّ

وق�ست  املخدرة  املواد  حيازة  وجنحة  ـ  عماين  ريال  خم�سمائة  مبلغ  والغرامة  �سنة 

واإدانته  عماين  ريال  ثالثمائة  مبلغ  والغرامة  اأ�سهر  �ستة  ملدة  بال�سجن  مبعاقبته 

بجنحة حيازة �سالح وذخريته وق�ست مبعاقبته بال�سجن ملدة �سهرين والغرامة مبلغ 

خم�سمائة ريال, على اأن جتمع العقوبات بحقه.

بعربي  ال�ستئناف  حمكمة  اأمام  فاأ�ستاأنفه  الطاعن  لدى  قبوًل  احلكم  هذا  يحز  مل 

�سكاًل  ال�ستئناف  بقبول  حكمت  2016/6/18م  وبجل�سة  امل�ستاأنفة(  اجلنح  )دائرة 

ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام رافعه بامل�ساريف.

مل يرت�س الطاعن هذا الق�ساء, فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل 

الذي مت التقرير به بتاأريخ 2016/7/13م باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرت احلكم, 

وبذات التاأريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن وقعها حمام مقبول لدى املحكمة العليا 

ب�سفته وكياًل عن الطاعن, وقدم �سند وكالته التي تتيح له ذلك وقد اأعلن املطعون 

�سده ب�سحيفة الطعن فاآثر عدم الرد عليها.

املحكمة

بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر الأوراق وبعد �سماع التقرير الذي 

اأعده وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة طبًقا للقانون.

وحيث اإن الطعن اأ�ستوفى اأو�ساعه القانونية, فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه ملخالفته للقانون واخلطاأ يف تطبيقه حني 

اأدانه بجنحتي تعاطي املواد املخدر وحيازة �سالح وذخريته, وق�سى يف حقه بعقوبة 

حب�س نافذة يف حني اأن �سبب تعاطي املخدرات يعود اإىل اإدمانه على ا�ستهالكها واإنه 

من الثابت من التقرير الطبي املرفق اأن اجلرمية ارتكبت حتت الإكراه املعنوي وطلب 



– 370 –

تطبيق اأحكام املادة )99( من قانون اجلزاء على الواقعة واأ�ساف الطاعن اأنه مري�س 

باأمرا�س خطرية ي�ستوجب عالجه منها يف امل�ست�سفيات املتخ�س�سة واأن حمكمة احلكم 

املطعون فيه مل تراع ذلك يف تقديرها للعقاب الذي اأنزلته به اأما بخ�سو�س جنحة 

حيازة �سالح وذخريته فقد نعى على احلكم املطعون فيه اأن ال�سالح امل�سبوط هو من 

الأ�سلحة الرتاثية امل�سمولة باأحكام املادة )4( من قانون الأ�سلحة والذخائر ال�سادر 

كما  الرتاثية  الأ�سلحة  حيازة  يجرم  مل  والذي   )90/30( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 

واأن  والذخرية  البندقية  ملناق�سة مو�سوع حيازة  املطعون فيه مل يتطرق  اأن احلكم 

املحكمة مل حتقق ومل تبحث يف هذه الواقعة اإذ كان من واجبها اأن تناق�س وتعر�س 

ال�سالح مع الطلقتني على الفح�س الفني وبذلك تكون قد اأجحفت يف حق الطاعن, 

وخالفت القانون واأ�ستوجب نق�س حكمها.

املوؤيدة حلكم  املطعون يف حكمها  املحكمة   ب�ساأن خمالفة  الطاعن  ينعاه  ما  اإن  حيث 

اأول درجة لأحكام املادة )99( من قانون اجلزاء مردود عليه اإذ اإن الطاعن قد ثبت 

تعاطيه للمادة املخدرة باإرادته احلرة وطواعية منه دون اأن ميار�س عليه اأي اإكراه 

ا ومن ثم ل بعد اأكراها على معنى مانعا للموؤاخذة  ا اأو معنويًّ خارجي �سواء كان ماديًّ

اجلزائية وللعقاب وفق اأحكام املادة )99( من قانون اجلزاء, كما اأن نعي الطاعن ب�ساأن 

ال�سحية والجتماعية يف تقدير  عدم مراعاة املحكمة املطعون يف حكمها لظروفه 

ا مبا  العقاب وذلك بجمعها للعقوبات بدًل من تنفيذ العقوبة الأ�سد فمردود عليه اأي�سً

هو مقرر من اأن الأ�سباب املخففة للعقاب الواردة بها املادة )111( من قانون اجلزاء 

مرتوكة لتقدير حمكمة املو�سوع فهي حرة يف تطبيقها اأو عدم تطبيقها ح�سبما متليه 

عليها قناعتها ول يعاب عليها عدم اعتمادها.

حمكمة  مناق�سة  اإىل  الأمر  حقيقة  يف  يرمي  كان  اأنه  املطعن  هذا  من  ات�سح  وحيث 

املو�سوع يف مدى �سحة ما اعتمدته من العنا�سر لتربير ق�سائها وهو جدل مو�سوعي 

داخل يف نطاق اجتهادها املطلق ل �ساأن للمحكمة العليا به ومن ثم ي�سحى النعي مبا 

�سلف بال اأ�سا�س واجته واحلالة تلك رف�س الطعن مو�سوًعا يف هذا اخل�سو�س.

اأما ما ينعاه الطاعن ب�ساأن خمالفة املحكمة املطعون يف حكمها لأحكام املادة )4( من 

قانون الأ�سلحة والذخائر واإدانتها له حال اأن ال�سالح امل�سبوط هو �سالح تراثي فهو 

نعي �سديد, ذلك اأنه ولئن كانت املادة )3( من قانون الأ�سلحة والذخائر قد ح�سرت 

حيازة الأ�سلحة النارية املبينة بالقوائم اأرقام )1ـ2و3( دون احل�سول على ترخي�س 

يف ذلك فاإن املادة الرابعة من القانون املذكور قد ا�ستثنت من اأحكام الرتخي�س امل�سار 
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اأو التي تقتنى للزينة داخل  اإليه يف املادة الثالثة �سالفة الذكر الأ�سلحة الرتاثية 

البيوت والتي ي�سدر بتحديدها قرار من املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك.

وحيث اإن التحقق من كون ال�سالح امل�سبوط بحوزة  الطاعن هو �سالح يح�سر حيازته 

الرتخي�س  من  امل�ستثنى  ال�سالح  قائمة  يف  يدخل  اأثري  �سالح  اأنه  اأو  ترخي�س  دون 

ا من  وفق اأحكام املادة )4( من قانون الأ�سلحة والذخائر هو اأمر ي�ستوجب راأًيا فنيًّ

اأهل اخلربة, باعتباره م�ساألة فنية بحتة ل ت�ستطيع املحكمة اأن ت�سق طريقها اإليها 

بنف�سها لإبداء الراأي فيها وكان على املحكمة املطعون يف حكمها اأن تتخذ ما تراه من 

و�سائل للتحقق من ذلك  بلوًغا اإىل غاية الأمر فيها ول يكون ذلك اإل بعر�س ال�سالح 

اأما وهي مل تفعل والتفتت عن مطالبة الطاعن بذلك باأ�سباب طعنه  على الختبار 

فاإنها تكون قد اأحلت نف�سها حمل اخلبري يف م�ساألة ل قدرة لها على احل�سم فيها �سلًبا اأو 

اإيجاًبا ويكون ما تو�سلت اإليه يف ق�سائها من اأن ال�سالح الذي مت �سبطه لدى الطاعن 

م�سمول بقائمة الأ�سلحة التي ل يجوز حيازتها بدون ترخي�س املحددة باملادة )8( 

على  العتماد  دون  منه   )27( املادة  بن�س  واملوؤثمة  والذخائر  الأ�سلحة  قانون  من 

راأي فني ينفي اأو يوؤكد ال�سبغة الأثرية لذلك ال�سالح فاإن حكمها يكون م�سوبا بعيب 

الق�سور يف الت�سبيب يف هذا اخل�سو�س مما تعني نق�سه مبوجب ذلك فيما ق�سى به من 

ب. واإلزام الطاعن بامل�ساريف عمال باأحكام  اأجل جنحة حيازة �سالح وذخرية وَح�سنْ

املادة )225( من قانون الإجراءات اجلزائية.

لهذه الأ�سباب

ا  ا جزئيًّ حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل, ومو�سوًعا بنق�س احلكم املطعون فيه نق�سً

فيما ق�سى به من اأجل جنحة حيازة �سالح وذخريته واإعادة اأوراق الدعوى للمحكمة 

التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة ورف�س الطعن فيما عدا ذلك.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 11/اإبريل/2017م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  احلجري  عبداهلل  بن  حممد   / ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

زيــــادة,  �ســــــاتي  �ســيـــــد  ال�سيابي,  حمد  بن  د.�سـلـــــطان  الق�ساة:  الف�سيلة 

احلــ�ســـــــــــني غـــــرار,  عابديــــــن �سالح ح�ســـــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)72 (

الطعن رقم 2017/204م 

جرمية » تربية اأغنام مبنطقة حمظورة. خمالفة الأمر املحلي رقم )1991/24م( --

م�سقط.  لبلدية  املقررة  واحلدود  النطاق  يف  احليوانات  تربية  بتنظيم  اخلا�س 

ال�سكوى فيها«.

النطاق -- يف  احليوانات  تربية  بتنظيم  اخلا�س  )1991/24م(  رقم  املحلي  الأمر 

اإىل  ال�سكوى. موؤداه ل حاجة  لي�س من جرائم  لبلدية م�سقط  املقررة  واحلدود 

تقدمي �سكوى ب�ساأن القيام برتبية الأغنام يف منطقة حمظورة.

الـــوقائــــع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه, ومن �سائر اأوراق الطعن يف اأن 

الدعاء العام اأحال الطاعن اإىل املحكمة البتدائية مب�سقط )الدائرة اجلزائية( 

لأنه بتاأريخ 2015/4/6م  بدائرة اخت�سا�س بلدية العامرات:

قام برتبية الأغنام يف منطقة حمظورة, حيث قام برتبيتها يف منطقة.......... من 

ولية العامرات, الأمر الثابت بالأوراق.

وطالب الدعاء العــام مبعاقبــة املتهم باجلنحة املن�سو�س عليها باملادة )13( بدللة 

النطاق  يف  احليوانات  برتبية  اخلا�س   )91/24( رقم  املحلي  الأمر  من   )3( املادة 

واحلدود املقررة لبلدية م�سقط.

وبجل�سة 2015/11/16م حكمت املحكمة البتدائية مب�سقط )الدائرة اجلزائية( 

ا باإدانة املتهم مبخالفة الأمر املحلي رقم )91/24( اخلا�س بتنظيم تربية  ح�سوريًّ

ب�سجنه  وق�ست  وتعديالته,  م�سقط  لبلدية  املقررة  واحلدود  النطاق  يف  احليوانات 

ملدة ثالثة اأيام, واإلزامه باإزالة اأ�سباب املخالفة, توقف العقوبة حال اإزالته اأ�سباب 

املخالفة اأو ت�سوية و�سعه مع اجلهة املخت�سة خالل اأجل �ستة اأ�سهر من تاريخ احلكم.
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ال�ستئناف  حمكمة  اأمام  بال�ستئناف  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الطاعن  يرت�س  مل   

بقبول  2016/10/5م  بجل�سة  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجلنح  )دائرة  مب�سقط 

امل�ستاأنف  واألزمت  امل�ستاأنف,  احلكم  وتاأييد  برف�سه,  املو�سوع  ويف  �سكاًل,  ال�ستئناف 

بامل�ساريف, واأمرت بوقف تنفيذ العقوبة يف حالة ت�سحيح و�سع املخالفة اأو اإزالتها 

خالل اأجل عام من تاريخ احلكم.

مل يحز هذا احلكم قبوًل لدى الطاعن فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن 

املاثل الذي مت التقرير به بتاأريخ 2016/11/8م باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته, 

العليا  املحكمة  الطعن موقعة من حمام مقبول لدى  اأودعت �سحيفة  التاأريخ  وبذات 

املطعون  فردت  الطعن,  ب�سحيفة  �سدهما  املطعون  واأعلن  عنه,  وكالته  �سند  وقدم 

�سدها الثانية طالبة رف�س الطعن.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل َقبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه.

املحكمة

بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر الأوراق وبعد �سماع التقرير الذي 

اأعده وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة.

اأو�ساعه القانونية  اإن الطعن املرفوع من الطاعن �سد الدعاء العام ا�ستوفى  وحيث 

فهو مقبول �سكاًل.

الدعوى  يف  طرًفا  لي�ست  اأنها  واحلال  العامرات  بلدية  اخت�سم  الطاعن  اإن  وحيث 

العمومية مما يكون معه رفع الطعن بالنق�س يف مواجهتها غري مقبول �سكاًل لرفعه على 

غري ذي �سفة.

يف  واأخطاأ  القانون  خالف  باأنه  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  وحيث 

تطبيقه وتاأويله وجاء فا�سًدا يف ا�ستدلله وقا�سًرا يف ت�سبيبه وخماًل بحق الدفاع, 

املحلي  الأمر  اإن  قال  ذلك  بيان  ويف  درجة,  اأول  حمكمة  حكم  بتاأييد  ق�سى  حينما 

م�سقط,  ببلدية  املقررة  واحلدود  النطاق  يف  احليوانات  برتبية   )1991/24( رقم 

وتعديالته واأن املادة )3( حددت حظر تربية احليوانات اأو الحتفاظ بها يف الأماكن 

العامرات  ملديرية  التابعة  املناطق  يف  املحلي  لالأمر  املرافق  بامللحق  املو�سحة  العامة 

اجلديدة وامل�ساكن الجتماعية ومدينة النه�سة, واإن الأر�س مو�سوع املخالفة تقع يف 
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منطقة )..........(, وهي غري م�سمولة باحلظر الذي حدده الأمر املحلي على �سبيل 

اأن احلكم مل يناق�س الأدلة التي  احل�سر, ويكون بذلك احلكم خمالًفا للقانون, كما 

ا جمهاًل ومل يتحقق من  ا�ستند اإليها بعدم طرحها يف جل�سات املحاكمة, وجاء غام�سً

�سالمة وجدية الإنذارات وحما�سر ال�سبط وال�ستدللت, وعدم وجود اأي خمالفة 

ب�ساأن الأر�س مو�سوع الدعوى, ومن عدم وجود اأي �سكوى �سد الطاعن من القاطنني 

ا �سائًغا على ما اأبداه يف مذكرة ا�ستئنافه بذلك ال�ساأن  باملنطقة, ومل يرد احلكم ردًّ

الأمر الذي يعيب احلكم وي�ستوجب نق�سه.

احلكم  اأن  ذلك  �سديد,  غري  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

الطاعن  اإدانة  بنى  قد  اأ�سباب  على  واملحمول  البتدائي  للحكم  املوؤيد  فيه  املطعون 

على ن�س املادة )3( من الأمر املحلي رقم )91/24م( الذي يح�سر تربية احليوانات 

تعديله  مت  والذي  الأمر  لهذا  املرفق  بامللحق  املو�سحة  الأماكن  يف  بها  والحتفاظ 

مبوجب الأمر املحلي رقم )98/35م( والذي تو�سع يف قائمة الأماكن املحظور تربية 

احليوانات بها مبديرية بلدية العامرات لت�سمل منطقة.........., وخل�س اإىل اأن ما 

اأتاه الطاعن ي�سكل يف جانبه الأركان القانونية للجنحة املوؤثمة بن�س املادة الثالثة 

من الأمر املحلي رقم )91/24م( واملعاقب عليها بن�س املادة )من ذات الأمر(, وبالتايل 

فاإن النعي ب�ساأن قيام عنا�سر اجلرمية يكون على غري اأ�سا�س.

 وملا كان ذلك وكان ما اأورده احلكم املطعون فيه املوؤيد حلكم حمكمة اأول درجة ت�سبيًبا 

لق�سائه باإدانة الطاعن وتبياًنا لواقعة الدعوى, مبا تتوافر به كافة اأركان اجلرمية 

وخل�س اإىل ثبوتها يف حقه من اأدلة �سائغة ح�سلها حت�سياًل �سليًما مبا له اأ�سل ثابت 

بالأوراق وت�ستمده من اعرتافه من اأنه توىل تربية الأغنام يف منطقة »..........« 

�سبط  حم�سر  من  كذلك  وم�ستمدة  بها  احليوانات  تربية  مينع  التي  املنطقة  وهي 

املخالفة والإنذارات وهي اأدلة مت طرحها على ب�ساط البحث يف جل�سات املحاكمة.

وحيث اإنه عن نعي الطاعن املتعلق بعدم حتقق حمكمة املو�سوع من وجود اأي �سكوى 

)1991/24م(  رقم  املحلي  الأمر  باأن  عليه  فمردود  باملنطقة  القاطنني  من  �سده 

اخلا�س بتنظيم تربية احليوانات يف النطاق واحلدود املقررة لبلدية م�سقط والذي 

النعي على احلكم  ال�سكوى ويكون  للمحاكمة لي�س من جرائم  قدم الطاعن مبوجبه 

املطعون فيه بهذا الوجه غري �سديد.

 وملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه �سحيح املبنى وامل�ستند وموؤ�س�س على ت�سبيب 

فقد  بالأوراق,  ثابت  اأ�سل  له  مما  وم�ستمد  خلل  اأو  نق�س  ي�سوبه  ل  وقانوين  واقعي 
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اأ�سحى الطعن برمته على غري اأ�سا�س مما يتعني معه رف�سه مو�سوًعا واإلزام الطاعن 

بامل�سروفات عماًل باأحكام املادة )225( من قانون الإجراءات اجلزائية.

وحيث اإن الطاعن حمكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فاإنه ما كان ينبغي اأن تتح�سل 

قانون  من   )254( املادة  ن�س  يخالف  ذلك  اإن  اإذ  الطعن  لهذا  رفعه  عند  كفالة  منه 

الإجراءات اجلزائية مما يتعني معه رد الكفالة للطاعن.

لهذه الأ�سباب 

حكمت املحكمة بعدم َقبول الطعن �سكاًل يف مواجهة بلدية... وقبوله �سكاًل يف مواجهة 

الدعاء العام, ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن بامل�سروفات وبرد الكفالة له.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 16/مايو/2017م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  احلجري  عبداهلل  بن  حممد   / ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

الف�سيلة الق�ساة: د.�سـلـــــطان بن حمد ال�سيابي, �ســيـــــد �ســـاتي, زيــــادة احلــ�ســــــني, 

غــــــرار, عابديــــــن �سالح ح�ســـــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 73(

الطعن رقم 2017/210م 

ترجمة » �سلطة املحكمة يف تقدير �سحتها«.--

متتلك حمكمة املو�سوع ال�سلطة التقديرية يف �سحة الرتجمة من عدمها. ل ي�سح --

النعي عليها بهذا ال�ساأن اأمام املحكمة العليا.

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه, ومن �سائر اأوراق الطعن يف اأن 

الدعاء العام اأحال املتهمني اإىل حمكمة ال�ستئناف مب�سقط )دائرة اجلنايات(, لأنهم 

بتاأريخ 2015/1/17م بدائرة اخت�سا�س اإدارة مكافحة اجلرائم القت�سادية: 

تدخلوا يف وظائف نظام معلوماتي اإلكرتوين واأنظمة ت�سغيله عمدا ودون وجه حق 

بق�سد التحايل والت�سبب يف اإحلاق ال�سرر بامل�ستفيدين وامل�ستخدمني لتحقيق م�سلحة 

ومنفعة لنف�سهم ولغريهم بطريقة غري م�سروعة, وذلك باأن قاموا بالتحايل برتكيب 

اأجهزة ن�سخ بيانات على اأجهزة ال�سرف الآيل التابعة للبنوك املجني عليها/ بنك..., 

بنك...., بنك......, بنك......., بنك......., ومن ثم وبعد عدة �ساعات يقومون 

بنزع تلك الأجهزة, وتفريغ البيانات عرب القارئات وا�ستعمال بطاقات ائتمانية قاموا 

باإح�سارها من جمهورية.......... يف �سحب مبالغ مالية من ح�سابات العمالء بعد اأن 

يح�سلوا على الأرقام ال�سرية من قراءة تلك البيانات امل�ستخرجة من اأجهزة ال�سرف 

الآيل, الأمر الثابت من التحقيقات تف�سيال.

حال ارتكابهم اجلرم مو�سوع التهمة الأوىل ا�ستولوا على بيانات بطاقات مالية تابعة 

لعمالء البنوك املجني عليهم, وكذلك ا�ستخدموا ال�سبكة املعلوماتية وو�سائل تقنية 

التابعة  املالية  البطاقات  وبيانات  اأرقام  اإىل  حق  وجه  دون  الو�سول  يف  املعلومات 

اأموالهم وحتقق لهم ذلك, الأمر  لعمالء البنوك املجني عليها بق�سد ال�ستيالء على 

الثابت بالأوراق.
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من   )13( املادة  بن�س  املوؤثمة  باجلناية  املتهمني  مبعاقبــة  العــام  الدعاء  وطالب 

من   )28( املادة  بن�س  املوؤثمة  وباجلنحة  املعلومات,  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون 

القانون ذاته.

اجلنايات(:  )دائرة  مب�سقط  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2015/6/2م  وبجل�سة 

ع�سر  ملدة  بال�سجن  الأوىل:  عن  ومعاقبتهم  اإليهم,  اأ�سند  مبا  جميعا  املتهمني  باإدانة 

�سنوات, وعن الثانية: بال�سجن ملدة ثالث �سنوات مع اإدغام العقوبتني بحقهم وينفذ 

بعد  البالد  من  موؤبدا  وطردهم  امل�سبوطة  والبطاقات  الأجهزة  م�سادرة  مع  الأ�سد 

انتهاء فرتة العقوبة واألزمتهم بامل�ساريف.

مل يرت�ِس الطاعنون هذا الق�ساء, فطعنوا فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن 

)الدائرة  العليا  املحكمة  حكمت  2015/12/1م  وبجل�سة  )2015/677م(,  رقم 

اجلزائية( بقبول الطعن �سكاًل, ويف مو�سوع الطعن بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

اأوراق الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

مب�سقط  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  مغايرة  وبهيئة  2016/11/28م  وبجل�سة 

ا: باإدانة املتهمني جميًعا باجلناية املوؤثمة بن�س املادة  )حمكمة اجلنايات( ح�سوريًّ

)13( من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات, وبجنحة التعدي على البطاقات 

املالية املوؤثمة بن�س املادة )28( من ذات القانون, ومعاقبتهم عن الأوىل بال�سجن ملدة 

ع�سر �سنوات, وعن الثانية: بال�سجن ملدة ثالث �سنوات مع اإدغام العقوبة الأخف يف 

بعد  موؤبدا  البالد  امل�سبوطات, وطردهم جميًعا من  الأ�سد, وم�سادرة  الأ�سد, وتنفذ 

انتهاء فرتة العقوبة واإلزامهم بامل�ساريف, واإحالة املطالبات املدنية للمحكمة املخت�سة.

مل يرت�س الطاعنون بهذا الق�ســاء فطعــنوا فيه بالنقــ�س اأمام املحكمة العليا بالطعن 

املاثــل للمرة الثانية بتاأريخ 2016/12/25م مت التقرير بالطعن بالنق�س على هذا 

احلكم باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرته ب�سحيفة موقعة من املحامي/................ 

لدى املحكمة العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعنني, وقدم ما يفيد وكالته عنهم, وقد مت 

اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن, ومل يرد عليها مبذكرة. 

وحيث قدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مبذكرة بالراأي انتهى فيها اإىل َقبول 

الطعن �سكاًل, ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن بامل�ساريف.
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املحكمة

بعد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر الأوراق وبعد �سماع التقرير الذي 

اأعده وتاله القا�سي املقرر وبعد املداولة.

وحيث اإن الطعن ا�ستويف ال�سكل املقرر قانوًنا, فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعنون على احلكم املطعون فيه مبخالفته القانون, واخلطاأ يف تطبيقه, 

املحكمة  ت�ستجيب  اأن  دون  الثانية  للمرة  اإدانتهم  مت  اإنه  اإذ  الدفاع,  بحق  والإخالل 

بهيئتها املغايرة ملا حكمت به املحكمة العليا يف نق�سها واإعادة املحاكمة, واأن املحكمة 

التفتت عما دفع به املتهمون باأنهم لي�سوا �سوى ماأمورين على الفعل من قبل الفاعل 

الأ�سلي ).........( كونه يف جمهورية....... )......( ومل يتم مواجهته يف اجلرم 

اإكراه مادي ومعنوي من قبل  اإل نتيجة  اأتوه ما هو  اإليهم, واإن الفعل الذي  املن�سوب 

الفاعل الأ�سلي, واأنه مل يتم اأخذ اأقوالهم كاملة واأن الذي اأح�سر الرتجمة مل يكن 

والدفاع  بالتهمة  اخلا�سة  واملالب�سات  اجلوانب  كافة  ت�ستكمل  التي  اللغوية  بالدقة 

فيها وخلفياتها ومن قام بالتدبري والتحري�س لرتكابها, وكان على املحكمة اأن تق�سي 

باحلد الأدنى يف العقوبة اأخذا بالأ�سباب املخففة بحقهم وفق ما ن�ست عليه املادة 

)111( من قانون اجلزاء, مما يعيب احلكم وي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن النعي على احلكم املطعون فيه باأ�سباب الطعن غري �سديد ومردود عليه, مبا 

هو مقرر اأن ا�ستخال�س الواقع يف الدعوى وال�سورة ال�سحيحة لها وتكييفها التكييف 

بها  ت�ستقل  التي  امل�سائل  من  البينات  ووزن  فيها  الدليل  وتقدير  ال�سحيح  القانوين 

بالأوراق  الثابت  اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  اأقامت ق�ساءها على  املو�سوع متى  حمكمة 

وقادرة على حمله, واأن العربة يف املحاكمات اجلزائية هي باقتناع املحكمة من جميع 

بثبوت  اقتناعها  ت�ستمد  اأن  يف  احلرية  كامل  ولها  عليها  املطروحة  الدعوى  عنا�سر 

اجلرمية من اأي دليل تطمئن اإليه ول ي�سح مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر, ول 

ينبئ كل دليل منها  اأن تكون مف�سلة بحيث  التي يعول عليها احلكم  الأدلة  يلزم يف 

اإن الأدلة يف املواد اجلزائية �سمائم  اإذ  ويقطع يف كل جزئية من جزئيات الدعوى 

مت�ساندة يكمل بع�سها بع�سا ومنها جمتمعة تتكون عقيدة املحكمة فال ينظر اإىل دليل 

اأن تكون الأدلة يف جمموعها  بعينه ملناق�سته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي 

وحدة واحدة توؤدي اإىل ما ق�سده احلكم منها ومنتجة يف اقتناع املحكمة واطمئنانها 

اإىل ما انتهت اإليه  ولو عن طريق ال�ستنتاج  طاملا اأن القانون مل يحدد و�سيلة معينة 

لإثبات اجلرمية – كما هو احلال يف الدعوى املطروحة – ول يلزم اأن يتحدث احلكم 
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اأورد  قد  دام  ما  بها  اأدانه  التي  اجلرمية  اأركان  من  ركن  كل  عن  وا�ستقالًل  �سراحة 

عنا�سرها  مبيًنا  ال�سحيح  القانوين  التكييف  اإىل  وخل�س  عليه  يدل  ما  الوقائع  من 

القانونية واأدلتها وبنى ق�ساءه على اأدلة مت�ساندة توؤدي اإىل ما خل�س اإليه. 

متلك  التي  ال�ستدلل  عنا�سر  من  اجلزائية  امل�سائل  يف  العرتاف  اأن  املقرر  اأن  كما 

يف  مطلقة  �سلطة  ولها  الإثبات  يف  وقيمته  �سحته  تقدير  يف  احلرية  كامل  املحكمة 

متى  ذلك  بعد  عنه  عدل  واإن  التحقيق  اأدور  من  دور  اأي  يف  املتهم  باعرتاف  الأخذ 

البحث,  ب�ساط  على  مطروًحا  وكان  والواقع  للحقيق  ومطابقته  �سحته  اإىل  اطماأنت 

واإن الف�سل فيما اإذا كان العرتاف �سدر باإرادة حرة اأو بو�سائل الإكراه ومدى قوته 

اإنها هي التي  اإذ  يف الأدلة على ربط املتهم باجلرمية هو من �سلطة حمكمة املو�سوع 

تقدر الدليل ومدى �سحته وكفايته لالإدانة.

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فـيه بنّي واقعـة الدعوى مبا تتوافر به كافة العنا�سر 

والأركان القانونية للجرمية التي اأدان الطـاعنيـن بهـا, واأورد علـى ثبوتهـا يف حقـهم 

يف  الثابت  اأ�سلها  ولها  واملنطق  العقل  يف  ومقبولـة  تناق�س  ي�سوبهـا  ل  �سائغـة  اأدلة 

الأوراق ومن �ساأنها اأن تـوؤدي اإىل ما رتبه احلكم عليـها.

اأوراق الدعوى وم�ستنداتها وما جرى  ا�ستقتها املحكمة من واقع اطالعها على �سائر 

دفوع  من  فيها  اأبدي  وما  مرافعات  من  املحاكمة  بجل�سات  دار  وما  حتقيقات  من  فيها 

الطاعنني  اقرتاف  عندها  وا�ستقام  املحكمة  يقني  يف  وقر  قد  ثم  ومن  دفاع  واأوجه 

�سائر  القيد والو�سف, من خالل اعرتافهم جميعا يف  اإليهم ح�سب  امل�سندة  للجرمية 

مراحل الدعوى باأنهم قد تولوا �سنع بطاقات مالية وتخزينها بالبيانات واملعلومات 

املتعلقة بح�سابات لعمالء البنوك املجني عليها ومن ثّم ا�ستعمالها يف �سحب مبالغ مالية 

من اآلت ال�سرف الآيل وتعزز هذا العرتاف الق�سائي مبح�سر معاينة اآلت ال�سرف 

با�ستعمال بطاقات الئتمان, وكذلك  املالية  املبالغ  �سحب  التي مت من خاللها  الآيل 

التابعة  الآيل  ال�سرف  بالآت  املثبتة  التلفزيونية  الدوائر  ا�ستخراج �سورهم من  من 

للبنوك, ومبحا�سر ال�سبط املوؤرخة بتاأريخ 2015/1/17م التي اأثبتت حيازة املتهمني 

جميعا على حقائب احتوت على مبالغ مالية متفاوتة من العملة العمانية والأجنبية, 

كما مت �سبط بطاقات ائتمان و�سريحتني ذاكرة تخزين, كما ثبت من حم�سر تفتي�س 

الغرفة رقم )......( بفندق....... وامل�ستاأجرة من قبل املتهمني الثاين/......... 

ثالثة  وعدد  احلجم  �سغرية  كامريات  ثالث  عدد  �سبط  بني  والثالث/............ 

اأجهزة قارئ بيانات وعدد خم�س �سرائح ن�سخ البيانات التي مت تركيبها على الأجهزة, 
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وجهاز كمبيوتر حممول وهي الأجهزة التي مت ا�ستخدامها لرتكاب اجلرم حمل هذه 

املحاكمة. 

نظام  وظائف  يف  بالتدخل  الدعوى  مراحل  �سائر  يف  املتهمني  اعرتاف  اإن  وحيث 

معلوماتي اإلكرتوين واأنظمة ت�سغيله عمدا ودون وجه حق بق�سد التحايل والت�سبب 

يف اإحلاق ال�سرر بامل�ستفيدين وامل�ستخدمني لتحقيق م�سلحة ومنفعة لنف�سهم ولغريهم 

اأجهزة ن�سخ بيانات على  بطريقة غري م�سروعة, وذلك باأن قاموا بالتحايل برتكيب 

بنك........,  بنك........,   / عليها  املجني  للبنوك  التابعة  الآيل  ال�سرف  اأجهزة 

بنك......., بنك........., بنك........, ومن ثم وبعد عدة �ساعات يقومون بنزع 

قاموا  ائتمانية  بطاقات  وا�ستعمال  القارئات  عرب  البيانات  وتفريغ  الأجهزة,  تلك 

باإح�سارها من جمهورية......... يف �سحب مبالغ مالية من ح�سابات العمالء بعد اأن 

يح�سلوا على الأرقام ال�سرية من قراءة تلك البيانات امل�ستخرجة من اأجهزة ال�سرف 

البنوك املجني عليهم,  ا�ستيالئهم على بيانات بطاقات مالية تابعة لعمالء  و  الآيل 

دون  الو�سول  يف  املعلومات  تقنية  وو�سائل  املعلوماتية  ال�سبكة  ا�ستخدموا  وكذلك 

التابعة لعمالء البنوك املجني عليها  املالية  اأرقام وبيانات البطاقات  اإىل  وجه حق 

بق�سد ال�ستيالء على اأموالهم وحتقق لهم ذلك, كاٍف دون حاجة لبيان كل ح�ساب من 

ح�سابات العمالء يف كل بنك من البنوك املدعية على حدة وحتديد املبلغ امل�سحوب من 

كل ح�ساب فاجلرمية تكتمل اأركانها بالو�سول لأي ح�ساب و�سحب اأي مبلغ بالطريقة 

التي اأ�ستخدمها الطاعنون.

اأما ما ينعاه الطاعنون باإح�سار مرتجم ل يتقن اللغة ال�سينية بال�سكل الدقيق وال�سليم 

ال�سلطة التقديرية يف �سحة  باأن ملحكمة املو�سوع  بجل�سات املحاكمة, فمردود عليه 

الرتجمة من عدمها, واأن  الثابت من حما�سر اجلل�سات باأن املحكمة قد اأجلت الدعوى  

اأي  مرتني لعدم توفر مرتجم للغة ال�سينية لدى ال�سفارة ال�سينية, واأنها مل تتخذ 

واأمانة, حيث  القانونية بكل �سدق  اليمني  اأدائه  و بعد  اإجراء حلني وجود مرتجم  

اأوردت يف ذلك قولها: »وحيث اأعيد ن�سر الدعوى من جديد لدى هذه املحكمة بهيئة 

مغايرة وقد مت تداولها بعدة جل�سات اقت�ساها �سريها العادي والطبيعي وباإحداها 

وبح�سور مرتجم اللغة ال�سينية وبعد اأداء الق�سم باأن يرتجم بكل �سدق واأمانة...«  

كما اأن املتهمني ووكيلهم كرروا اعرتافهم من خالل مرافعة وكيلهم اخلتامية وخطابهم 

املعنون لقا�سي حمكمة جنايات م�سقط ملتم�سني الراأفة وتخفيف العقوبة فقط, ومن 

ثم فاإن ما يثريه الطاعنون يف هذا الدفع غري �سديد.
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اأما ب�ساأن ما اأثاره الطاعنون حول تقدير العقوبة وعدم تطبيق ن�س املادة )111( من 

قانون اجلزاء, فذلك مردود عليه, باأن من املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن تقدير 

العقوبة يف احلدود املقررة قانوًنا بالن�سبة لكل متهم من �سلطة حمكمة املو�سوع دون 

معقب عليها, ومن ثم فال يقبل من الطاعنني اأو غريهم جمادلة املحكمة يف تقديرها 

للعقوبة التي ق�ست بها �سد الطاعنني ما دامت تلك العقوبة يف الإطار املقرر لها قانونا 

كما عليه احلال يف هذه الدعوى.

مما ينحل هذا الطعن اإىل جدل مو�سوعي حول �سلطة حمكمة املو�سوع يف ا�ستخال�س 

فهم وقائع الدعوى وال�سورة ال�سحيحة لها ووزن اأدلتها وتقديرها, وهو مما ل يجوز 

بتتبع  ملزمة  غري  املو�سوع  حمكمة  اأن  ذلك,  عن  ف�ساًل  العليا  املحكمة  اأمام  اإثارته 

ا �سريًحا ما  املتهمني يف �ستى مناحي دفاعهم املو�سوعي والرد على كل جزئية منها ردًّ

دام اأن الرد ي�ستفاد دللة من اأدلة الثبوت التي اأوردها احلكم املطعون فيه, مما يكون 

طعنهم برمته على غري اأ�سا�س متعيًنا رف�سه مو�سوًعا, واإلزام الطاعنني بامل�سروفات. 

فلهذه الأ�سباب

الطاعنني  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكاًل,  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

بامل�ساريف.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 13/يونيو/2017م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  احلجري  عبداهلل  بن  حممد   / ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

الف�سيلة الق�ساة: د.�سـلـــــطان بن حمد ال�سيابي, �ســيـــــد �ســـــاتي زيــــادة, احلــ�ســـــني 

غــــــــــــرار, عابديــــــن �سالح ح�ســـــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    )74(    

الطعن رقم 2016/948م 

دعوى مدنية » مرتبطة بالدعوى اجلزائية«. حكم الرباءة » عدم الخت�سا�س --

بالدعوى املدنية«.

غري -- تكون  للمتهم  املن�سوبة  التهمة  يف  بالرباءة  اجلزائية  املحكمة  ق�ست  اإذا 

خمت�سة بالف�سل يف الدعوى املدنية املرتبطة بها. علة ذلك. تف�سيل ذلك.

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعن على ما يبني من احلكم املطعون فيه ومن �سائر اأوراق الطعن اأن 

بتاأريخ  بال�سويق, لأنه  املحكمة البتدائية  اإىل  الثاين  الطاعن  اأحال  العام  الدعاء 

2014/9/27م بدائرة اخت�سا�س اإدارة حماية امل�ستهلك........:

واجب  مبقت�سيات  يلتزم  مل  الأوىل(,  )الطاعنة  مدير..............  كونه  حال 

�سده  )املطعون  امل�ستهلك/...........  ملركبة  الأوىل  الأيام  ع�سرة  خالل  ال�سمان 

اأنه مل  اإل  اإذ بالرغم من �سكوى املذكور من خلل يف املركبة للطاعن الثاين  الثاين(, 

ي�ستبدلها له اأو يرجع قيمتها اإليه.

ا: باإدانة الطاعن الثاين مما اأ�سند  وبجل�سة 2015/11/30م حكمت املحكمة ح�سوريًّ

ا: باإلزام  اإليه, وق�ست مبعاقبته بالغرامة )500 ر.ع( خم�سمائة ريال عماين, ومدنيًّ

الطاعنة الأوىل باإرجاع مبلغ املقدم )700 ر.ع( �سبعمائة ريال عماين بالإ�سافة اإىل 

ا عن قيمة التاأمني, ومائة وخم�سني رياًل  مبلغ )35 ر.ع( خم�سة وثالثني رياًل عمانيًّ

ا عن قيمة اأتعاب اخلبري ومبلغ )1000 ر.ع( األف ريال عماين كتعوي�س معنوي  عمانيًّ

للمجنى عليه, ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.

ومل يرت�ِس )الطاعنان( هذا الق�ساء فطعنا فيه بال�ستئناف اأمام حمكمة ال�ستئناف 

ومن  �سكاًل,  ال�ستئناف  بقبول  املحكمة  حكمت  2016/3/27م  وبجل�سة  ب�سحار, 
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املو�سوع باإلغاء احلكم فيما ق�سى به من اإدانة املتهم, والق�ساء جمدًدا باإعالن براءته 

مما اأ�سند اإليه وتوؤيد احلكم فيما عدا ذلك.

ومل يلق الق�ساء �سالف البيان قبوًل لدى )الطاعنني( فطعنا فيه بالنق�س اأمام املحكمة 

العليا بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاأريخ: 2016/5/2م باأمانة �سر املحكمة 

اأودعت �سحيفة الطعن موقعة من  التاأريخ  اأ�سدرت احلكم املطعون فيه وبذات  التي 

حمام مقبول لدى املحكمة العليا:.................., من مكتب:.............. للمحاماة 

وال�ست�سارات القانونية ب�سفته وكياًل عن الطاعنني, وقدم ما يفيد وكالته, واأودع مبلغ 

الكفالة املالية, وقد مت اإعالن املطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن ومل يعقبا عليها.

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة لإبداء الراأي خل�س فيها اإىل َقبول 

الطعن املقدم من الطاعنة الأوىل �سكاًل يف مواجهة املطعون �سده الثاين وعدم َقبوله 

�سكاًل يف مواجهة املطعون �سده الأول لرفعه على غري ذي �سفة, ورف�سه مو�سوًعا مع 

من  املقدم  الطعن  َقبول  وبعدم  الكفالة,  مبلغ  وم�سادرة  بامل�ساريف  الطاعنة  اإلزام 

الطاعن الثاين �سكاًل وذلك لعدم توافر امل�سلحة فيه.

املحكمة

بعــــد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر الأوراق, وبعد �سماع التقرير الذي 

اأعده وتــاله القا�سي املقرر, وبعد املداولة طبًقا للقانون.

حيث اإن الطعن املقدم من الطاعنة الأوىل يف مواجهة املطعون �سده الثاين ا�ستوفى 

اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكاًل, وذلك بخالف الأمر بالن�سبة للطعن املقدم منها يف 

مواجهة املطعون �سده الأول الذي تعني عدم َقبوله لرفعه على غري ذي �سفة وتعني احلكم 

بعدم جواز الطعن املقدم من الطاعن الثاين )املتهم( لعدم توافر امل�سلحة يف تقدميه.

وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  باخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  تنعى  وحيث 

�سقه  يف  البتدائي  احلكم  بتاأييد  ق�سى  احلكم  اإن  تقول:  ذلك  بيان  ويف  وتف�سريه, 

اإلغاوؤه  يجب  كان  بينما  اجلزائي,  ال�سق  يف  الرباءة  حكم  �سدور  من  بالرغم  املدين 

لأنه يدور وجوًدا وعدًما مع قيام الدعوى اجلزائية, خمالًفا بذلك ن�س املادة )20( 

من قانون الإجراءات اجلزائية والتي تن�س على اأن: )لكل من اأ�سابه �سرر �سخ�سي 

مبا�سر ب�سبب اجلرمية اأن يرفع دعوى بحقه املدين اأمام املحكمة التي تنظر الدعوى 

العمومية يف اأية حالة كانت عليها اإىل اأن يقفل باب املرافعة بو�سفه مدعًيا من�سًما يف 

ا لن�س املادة )21( من القانون ذاته والذي جاء  الدعوى العمومية...(, وخمالًفا اأي�سً
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امل�سوؤول عن احلق املدين يف احلالتني من�سًما للمتهم يف الدعوى  ن�سها: )... ويعترب 

ارتبط  البتدائي  احلكم  يف  املقرر  التعوي�س  اأن  اإىل  الطاعنة  واأ�سارت  العمومية(, 

باإدانة املتهم تطبيًقا لن�س املادة )58( من قانون اجلزاء العماين: )كل جرمية تلحق 

ا ُيحكم على فاعلها بالتعوي�س عند طلب املت�سرر( وملا  ا كان اأم معنويًّ بالغري �سرًرا ماديًّ

ق�سى احلكم املطعون فيه برباءة املتهم من اجلرم املن�سوب اإليه فاإنه ل جمال للحكم 

بالتعوي�س املدين ومن ثم فاإن املحكمة اجلزائية غري خمت�سة بنظر الدعوى املدنية, 

مبا يكون معه احلكم معيًبا ي�ستوجب نق�سه.  

ل جدال يف اأن كل جرمية يرتتب عنها �سرران, ال�سرر اأول يعيب املجتمع وميثل �سبًبا 

لإقامة الدعوى العمومية من قبل الدعاء العام ب�سفته ممثاًل لذلك املجتمع بهدف 

اإنزال العقاب بكل من يخالف القواعد القانونية الآمرة التي تنظمه, وال�سرر الثاين 

اإقامة الدعوى  هو ال�سرر الذي ينال من ال�سخ�س امل�سرور من اجلرمية وهو موجب 

املدنية الرامية اإىل مطالبة املت�سبب يف ذلك ال�سرر بالتعوي�س عنه لفائدة املدعي باحلق 

املدين, فالدعوى املدنية اإذا هي من توكل من حلقه �سرر ن�ساأ مبا�سرة عن اجلرمية.

يطرح  عما  النظر  على  تقت�سر  اجلزائية  املحكمة  ولية   اأن  الأ�سل  كان  وملا  وحيث 

عليها من جرائم, فاإن القانون قد اأجاز )للم�سرور( ا�ستثناًء عن هذا الأ�سل اأن يرفع 

دعواه باملطالبة بالتعوي�س اأمام املحكمة التي تنظر الدعوى العمومية ليمتد بذلك 

اجلرائم,  تلك  عن  النا�سئة  املدنية  الدعوى  بنظر  اجلزائية  املحكمة  اخت�سا�س 

لكل  اأجازت  التي  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )20( املادة  عليه  ن�ست  ما  وهو 

اأمام  املدين  بحقه  دعوى  يرفع  اأن  اجلرمية  ب�سبب  مبا�سر  �سخ�سي  �سرر  اأ�سابه  من 

باب  يقفل  اأن  اإىل  عليها  كانت  حالة  اأية  يف  العمومية  الدعوى  تنظر  التي  املحكمة 

ترفع  التي  املدنية  فالدعوى  العمومية,  الدعوى  يف  من�سًما  مدعًيا  بو�سفه  املرافعة 

اأمام املحكمة اجلزائية هي التي يقيمها كل من حلقه �سرر ن�ساأ مبا�سرة عن اجلرمية 

ا, فهي تتميز عن دعوى  ا اأو معنويًّ املطالبة بالتعوي�س عن ذلك ال�سرر �سواًء كان ماديًّ

واأن  جرمية  عن  نا�سئة  اأنها  يف  املدنية  املحاكم  اأمام  ترفع  التي  العادية  التعوي�س 

تكون اجلرمية قد ت�سببت فيها مبا�سرة, ومن الوا�سح اأن املربرات التي حدت بامل�سرع 

لتمكني املحكمة اجلزائية من التعهد بدعوى حمورها م�سالح مدنية بحته, هو ت�سهيل 

لأن  العام؛  الدعاء  اأزر  من  ي�سد  املدين  باحلق  املدعي  يجعل  اجلزائي  الردع  عملية 

م�سلحته وا�سحة يف التعرف مبالب�سات الفعل الإجرامي الذي ا�ستهدف له, وبذلك 

خول له امل�سرع يف نطاق الدعوى اجلزائية من النتفاع مبا تو�سل له الدعاء العام 

اإثبات للفعل الإجرامي امل�سند ملرتكبه لتمكينه من القيام بطلب التعوي�س  اأدلة  من 
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الإجراءات  قانون  من   )20( املادة  عليه  ن�ست  ملا  ا�ستنادا  اجلزائية  الق�سية  �سلب 

هو  اإمنا  اجلزائية  بالدعوى  اجلزائي  الق�ساء  فاخت�سا�س  البيان,  �سالفة  اجلزائية 

مبني على الرتباط بني الدعويني يف وحدة ال�سبب الذي تقام عليه كل منهما, اإل 

بالتبعية  اإل  املدنية  الدعوى  تنظر  باأل  م�سروط  ال�ستثنائي  الخت�سا�س  ذلك  اأن 

يف  الف�سل  ولية  لها  تكون  ل  اجلزائية  املحاكم  اأن  ذلك  وموؤدى  اجلزائية,  للدعوى 

الدعوى املدنية متى كان الفعل حمل الدعوى العمومية مناط التعوي�س عن الدعوى 

الدعوى  كانت  فاإذا  ثابت,  غري  اأنه  اأو  عليها,  معاقب  غري  لها  تبًعا  املرفوعة  املدنية 

املدنية التي يقدمها املدعي باحلق املدين اأمام الق�ساء اجلزائي موؤ�س�سة على واقعة 

ل تعد جرمية ول تندرج حتت ن�س جترميي اأو مل تتوافر فيها عنا�سر اجلرمية يف 

جانب املتهم )كما هو احلال يف الدعوى الراهنة(, فاإن على املحكمة اجلزائية يف هذه 

احلالة اأن تق�سي برباءة املتهم وبعدم اخت�سا�سها بالف�سل يف الدعوى املدنية, ذلك اأن 

�سدور حكم بالرباءة تنعدم معه مربرات الإباحة للمحكمة اجلزائية بنظر الدعوى 

املدنية ويجعلها معزولة عنها, لأن نظرها فيها هو من قبيل الخت�سا�س ال�ستثنائي 

الذي ينتفي اأي مربر له يف �سورة احلكم بالرباءة, ولأن احلق املدين هو حق مرتبط 

وجوًدا وعدًما بقيام الدعوى اجلزائية وبثبوت توافر العنا�سر الواقعية والقانونية 

للجرمية امل�سندة للمتهم.

الطاعنة  باإلزام  ق�ست  قد  حكمها  يف  املطعون  املحكمة  وكانت  تقدم  ما  كان  وملا 

الثاين(  �سده  )املطعون  املدين  باحلق  املدعي  لفائدة  الأوىل...................( 

بالتعوي�س املدين, يف الوقت الذي ا�ستقرت به على اأن الفعل املن�سوب للمتهم منعدم 

يف الأ�سل واأيدت ما ق�سى به احلكم البتدائي يف حقه من براءة وهو حكم ات�سل به 

الق�ساء بالنظر اإىل عدم الطعن فيه بالنق�س من الدعاء العام, فاإن ق�ساءها بالتعريف 

اإذن خارًجا عن اخت�سا�سها ب�سفتها حمكمة جزائية, واأن خالفت  املطالب به يكون 

هذا املنحى فاإن حكمها يكون معيًبا مبخالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله مبا 

والق�ساء  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )260( للمادة  ا�ستنادا  ت�سحيحه  يوجب 

التابعة برمته, وي�ستتبع ذلك  املتعلق بالدعوى املدنية  ال�سق  باإلغائه يف  تبًعا لذلك 

رد مبلغ الكفالة للطاعنة بحكم مفهوم املخالفة للمادة )255( من قانون الإجراءات 

اجلزائية.
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فلهذه الأ�سباب

وبعدم  طعنه,  م�ساريف  وحتميله  طعن/............  جواز  بعدم  الـمحكمة  حكمت 

املطعون  مواجهة  يف  وقبوله  العام,  الدعاء  مواجهة  يف   ».............« طعن  َقبول 

ا  �سده الثاين/........... ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه فيما ق�سى به مدنيًّ

وت�سحيحه باإلغاء احلكم امل�ستاأنف يف الدعوى املدنية التابعة والق�ساء جمدًدا بعدم 

الخت�سا�س للبت فيها واإرجاع الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 23/مايو/2017م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  احلجري  عبداهلل  بن  حممد   / ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

الف�سيلة الق�ساة: د.�سـلـــــطان بن حمد ال�سيابي, �ســيــد �ســــــاتي زيــــادة, احلــ�ســـــــــــني 

غــــــــــــرار, عابديــــــن �سالح ح�ســـــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)75(

الطعن رقم 2017/292م 

حتريات« تقدير اجلدّية فيها«.--

هو -- بالتفتي�س  والإذن  القب�س  اأمر  لإ�سدار  وكفايتها  التحريات  جدية  تقدير 

اإ�سراف  حتت  التحقيق  �سلطة  اإىل  فيها  الأمر  ُيوكل  التي  املو�سوعية  امل�سائل  من 

حمكمة املو�سوع, ومتى كانت املحكمة قد اقتنعت بجدية ال�ستدللت التي ُبني 

عليها اأمر التفتي�س وكفايتها لت�سويغ اإ�سداره واأقرت الدعاء العام على ت�سرفه 

يف هذا ال�ساأن فال معقب عليها.

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه, ومن �سائر اأوراق الطعن يف اأن 

الدعاء العام اأحال الطاعن اإىل حمكمة ال�ستئناف ب�سحار )دائرة اجلنايات( لأنه 

بتاأريخ: 2015/12/7م بدائرة اخت�سا�س اإدارة مكافحة املخدرات:

الهريوين . 1 خمدر  من  ورقية  لفافات  خم�س   )5( باع  باأن  املخدرة,  باملواد  تاجر 

ا, يف غري الأحوال املرخ�س  للم�سدر مببلغ وقدره )50 ر.ع( خم�سون رياًل عمانيًّ

وتقرير  ال�سبط  مبح�سر  الثابت  وفق  باجلرم,  متلب�ًسا  �سبطه  فتم  قانوًنا,  بها 

الفح�س الفني.

حاز واأحرز بق�سد الجتار خمدر )الهريوين( يف غري الأحوال املرخ�س بها قانوًنا, . 2

على النحو الثابت بالتحقيقات وحم�سر ال�سبط وتقرير الفح�س الفني.

الثابت . 3 وفق  قانوًنا  بها  املرخ�س  الأحوال  غري  يف  )الهريوين(  خمدر  تعاطى 

باعرتافه.

امتنع عن اإعطاء عينة من بوله لغر�س الفح�س املخربي, وفق الثابت بالأوراق.. 4

خطورة . 5 ت�سكل  بطريقة  املخدر  تاأثري  حتت   )............( رقم  املركبة  قاد 

وتعر�س حياة الأ�سخا�س واأموالهم للخطر, وفق الثابت بالأوراق.
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واإحراز  وحيازة  خمدرة,  مواد  بيع  بجنايتي  املتهم  معاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

مواد خمدرة بق�سد الجتار املجرمتني باملادة )1/44( من قانون مكافحة املخدرات 

واملوؤثرات العقلية, وجنحة تعاطي املواد املخدرة املجرمة باملادة )47( من القانون 

ذاته, وجنحة المتناع عن اإعطاء عينة بول املجرمة باملادة )64 مكررا( من القانون 

الأ�سخا�س  حياة  وتعر�س  خطورة  ت�سكل  بطريقة  مركبة  قيادة  وجنحة  ذاته, 

واأموالهم للخطر املجرمة باملادة )1/50( من قانون املرور, وم�سادرة املواد امل�سبوطة 

من   )59( باملادة  عماًل  للدولة,  العامة  اخلزينة  ل�سالح  النقال  والهاتف  واإتالفها, 

قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية.

وبجل�سة 2016/12/28م حكمت حمكمة ال�ستئناف ب�سحار )دائرة اجلنايات(:

بق�سد  واإحراز مواد خمدرة  بيع مواد خمدرة وحيازة  املتهم بجنايتي  باإدانة  اأوًل: 

 3000( والغرامة  �سنوات  ع�سر  بال�سجن  الأوىل  اجلناية  عن  عليه  وق�ست  الجتار, 

ريال( ثالثة اآلف ريال وعن الثانية بال�سجن ع�سر �سنوات والغرامة )3000( ريال 

ثالثة اآلف ريال.

ثانًيا: باإدانته بجنحة تعاطي املواد املخدرة وبجنحة المتناع عن اإعطاء عينة من 

بوله وق�ست عليه عن اجلنحة الأوىل بال�سجن �سنة والغرامة 500 ريال )خم�سمائة 

ريال( وعن اجلنحة الثانية بال�سجن �ستة اأ�سهر والغرامة )500 ريال( خم�سمائة ريال, 

واأمرت باإدغام العقوبة الأخف يف الأ�سد وينفذ اأ�سدها باجلناية الأوىل دون �سواها.

اإليه بقيادة مركبة حتت تاأثري املخدر لعدم  ثالًثا: برباءة املتهم من التهام امل�سند 

كفاية الأدلة.

ل�سالح  النقال  والهاتف  اإتالفها,  لأجل  امل�سبوطة  املخدرة  املواد  م�سادرة  رابًعا: 

اخلزينة العامة للدولة.

مل يرت�س املحكوم عليه هذا الق�ساء فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن 

2016/1/26م باأمانة �سر املحكمة التي اأ�سدرت  املاثل الذي مت التقرير به بتاأريخ 

الإجراءات  قانون  من   )249( باملادة  املقرر  الزمني  القيد  خالل  وذلك  احلكم, 

مقبول  حمام  من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاأريخ  وبذات  اجلزائية, 

له  �سند وكالة عنه تبيح  الذي قّدم  الطاعن  العليا ب�سفته وكياًل عن  املحكمة  لدى 

ذلك, وقد اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن ول دليل على رده.
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وقّدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل َقبول الطعن 

�سكاًل, ويف املو�سوع برف�سه, واإلزام الطاعن امل�سروفات.

املحكمة

بعــــد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر الأوراق, وبعد �سماع التقرير الذي 

اأعده وتـاله القا�سي املقرر, وبعد املداولة طبًقا للقانون.

حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة له قانوًنا فهو مقبول �سكاًل.

وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه خمالفته للقانون, واخلطاأ يف تطبيقه 

وتاأويله, والق�سور يف الت�سبيب, والف�ساد يف ال�ستدلل, والإخالل بحق الدفاع, ويف 

معر�س بيانه ذلك قال: اإنه دفع يف مرافعته ال�سفهية اأمام املحكمة ويف مذكرة دفاعه 

املقدمة اإبان حجز الدعوى للحكم بعدة دفوع اإل اأن احلكم املطعون فيه مل يورد جميع 

دفوعه وطلباته, ومل يرد عليها رغم اأنها جوهرية من �ساأنها اأن تغري من وجه الراأي يف 

الدعوى, اإذ دفع ببطالن القب�س عليه لعدم جدية التحريات, واختالق حالة التلب�س 

املوؤثمة بن�س  باملخالفة لأمر القب�س ال�سادر بحقه عن تهمة تعاطي املواد املخدرة 

لن�سو�س  وباملخالفة  العقلية,  واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  قانون  من   )  47  ( املادة 

املواد ) 28, 39, 48, 49 ( من قانون الإجراءات اجلزائية, واأن ما رد به احلكم على 

هذا الدفاع جاء غري �سائغ, واأن املحكمة مل حتقق دفاعه با�ستدعاء امل�سدر ال�سري 

�ساهد  واأن  املايل,  املبلغ  منه  ا�ستالمه  اأو  املخدر  له  وبيعه  وجوده  اأنكر  واأنه  �سيما 

به  التقى  �سخ�س  اأي  وجود  ونفى  املحكمة  اأمام  ح�سر  النفي/.................. 

)الطاعن( اأو اأن يكون قد باع له مواد خمدرة اأو ت�سلم منه مبالغ مالية, وبالتايل فاإن 

الق�سائي على نحو  ال�سبط  ابتكار رجال  ال�سري هو جمرد �سخ�س وهمي من  امل�سدر 

ل يتوافق مع الواقع والقانون, ناهيك عن اأنه اأنكر واقعة بيع املواد املخدرة و�سلته 

باملبلغ الذي �سبط يف جميع مراحل الدعوى, وكذلك اأنكر عدد اللفافات التي �سبطت 

با�ستدعاء  طلبه  اإىل  ال�ستجابة  املحكمة  على  يتوجب  كان  لذا  ال�سري,  امل�سدر  مع 

امل�سدر ال�سري ل�سماع �سهادته, لأن ذلك من �ساأنه اأن يغري من وجه الراأي يف الدعوى, 

ال�سادر  القب�س  لأمر  باملخالفة  ال�سري  للم�سدر  املخدر  بيع  تهمة  بتلفيق  دفع  واأنه 

وحدوثها  الإجراءات  يف  الزمني  والتالحق  املخدرة,  املواد  تعاطي  تهمة  عن  بحقه 

2015/12/7م (, مبا يوحي باأن �سبطه مت قبل حترير  جميًعا بتاأريخ واحد يوم ) 

حم�سر التحري وقبل ا�ست�سدار اإذن القب�س عليه, كما اأن تفتي�س امل�سدر ال�سري مت 

بعد ت�سليمه املبلغ امل�سبوط, واأنه دفع ببطالن تفتي�س مركبته لعدم التحفظ عليها 
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واأنه مت تفتي�س مركبته بناًء  اإذن بتفتي�سها,  العام باحل�سول على  واإخطار الدعاء 

على اإقراره بعدم املمانعة من تفتي�سها املوقع عليه من قبله رغم اأن تفتي�س املركبة 

يحتاج اإىل اإذن من الدعاء العام قيا�ًسا على ن�س املادة ) 80 ( من قانون الإجراءات 

اجلزائية التي اأجازت تفتي�س امل�ساكن اخلا�سة باإذن كتابي م�سبب من الدعاء العام, 

واملركبة اخلا�سة تاأخذ حكم امل�سكن اخلا�س, واأن توقيعه على ذلك الإقرار مت بعد 

اأن  اإل  عنه,  الناجتة  الإجراءات  وكافة  املركبة  تفتي�س  يبطل  ا  مِمَّ التفتي�س,  متام 

احلكم رد على هذا الدفاع مبا ل ي�سوغ ودون بيان للن�س القانوين الذي يبيح التفتي�س 

وحتريزه  املخدر  �سبط  اإجراءات  ببطالن  دفع  كما  املمانعة,  عدم  اإقرار  على  بناًء 

ملخالفته ن�س املادة )97( من قانون الإجراءات اجلزائية, واختالف وزن املخدر الذي 

مت �سبطه من قبل ال�سرطة وبني وزن املخدر الذي مت فح�سه يف املخترب اجلنائي, واأن 

وزن املخدر ل ينبئ عن توافر ق�سد الجتار لديه ل�سغر حجمه, واأنه دفع ببطالن 

املخدرات  مكافحة  اإدارة  مبعرفة  املحرر  2015/12/7م  يف  املوؤرخ  التحقيق  حم�سر 

ب�سمال الباطنة, ل�ستماله على ا�ستجواب للمتهم وهو من الأمور املحظورة على ماأمور 

ال�سبط القيام بها عماًل بن�س املادة ) 75 ( من قانون الإجراءات اجلزائية, وملَّا كان 

ل يف اإدانته على اعرتافه يف حم�سر التحقيق امل�سار اإليه رغم بطالنه  احلكم قد عوَّ

فاإنه يكون قد خالف القانون, كما اأنه دفع ببطالن العرتاف امل�سند اإليه بتحقيقات 

العام  الدعاء  اأثبته  ما  بدليل  والتعذيب  لل�سرب  لتعر�سه  املخدرات  مكافحة  اإدارة 

عن  ناجتة  الي�سرى  يده  �ساعد  يف  اإ�سابة  وجود  من  له  مناظرته  عند  حم�سره  يف 

ا يهدر  �سربه من اأفراد املكافحة وهو دليل مادي يثبت تعر�سه لل�سرب والتعذيب مِمَّ

اعرتافاته الواردة يف حم�سر حتقيقات اإدارة مكافحة املخدرات, كما اأنه دفع بانعدام 

ق�سد البيع وال�سراء وق�سد الجتار لديه, واأن حيازته للمواد املخدرة امل�سبوطة يف 

�سند  ل  من اعرتافه  اإليه احلكم  ا�ستند  ما  واأن  التعاطي,  بق�سد  كانت  علبة كوداك 

ــ يقول  له يف الأوراق, ومل يبني احلكم يف اأي مرحلة �سدر ذلك العرتاف, كل ذلك 

الطاعن ــ يعيب احلكم املطعون فيه مبا ي�ستوجب نق�سه, والإعادة اإىل هيئة مغايرة 

للف�سل يف الدعوى من جديد.

ق�ساء  يف  املقرر  من  باأن  عليها  ومردود  �سديدة  غري  الطاعن  مناعي  جماع  اإن  وحيث 

وتقدير  لها  ال�سحيحة  وال�سورة  الدعوى  يف  الواقع  ا�ستخال�س  اأن  العليا  املحكمة 

الدليل ووزن البينات من امل�سائل التي ت�ستقل بها حمكمة املو�سوع متى اأقامت ق�ساءها 

يف  العربة  واأن  حمله,  على  وقادرة  بالأوراق  الثابت  اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  على 

املحاكمات اجلزائية هي باقتناع املحكمة من جميع عنا�سر الدعوى املطروحة عليها, 
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اإليه  اأن ت�ستمد اقتناعها بثبوت اجلرمية من اأي دليل تطمئن  ولها كامل احلرية يف 

مادام اأن لهذا الدليل ماأخذه ال�سحيح من الأوراق, ول ي�سح مطالبتها بالأخذ بدليل 

دون الآخر ول يلزم يف الأدلة التي يعول عليها احلكم اأن تكون بحيث ينبئ كل دليل 

اجلزائية  املواد  يف  الأدلة  اإن  اإذ  الدعوى,  جزئيات  من  جزئية  كل  يف  ويقطع  منها 

ا ومنها جمتمعة تتكون عقيدة املحكمة, فال ينظر  �سمائم مت�ساندة يكمل بع�سها بع�سً

الأدلة يف  اأن تكون  الأدلة بل يكفي  ملناق�سته على حدة دون باقي  اإىل دليل بعينه 

جمموعها كوحدة واحدة توؤدي اإىل ما ق�سده احلكم منها ومنتجة يف اكتمال اقتناع 

املحكمة واطمئنانها اإىل ما انتهت اإليه ولو عن طريق ال�ستنتاج.

ل واقعة الدعوى مبا موؤداه اأن التحريات  وملَّا كان ذلك, وكان احلكم املطعون فيه َح�سَّ

اجلدية التي قامت بها الإدارة العامة ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية دلت على 

قيام الطاعن بحيازة مواد خمدرة  بق�سد التعاطي والجتار فيها, وبعد اأن ا�ستوثقت 

الذي  العام  الدعاء  وخاطبت  حتري  حم�سر  يف  اأفرغتها  املعلومات  تلك  �سحة  من 

اأ�سدر اأمر بالقب�س عليه, ومتت يف نف�س اليوم ال�ستعانة مب�سدر �سري توىل التن�سيق 

للغاية,  ُر�سد  ريال   )50( مببلغ  الهريوين  من  لفافات  خم�س  منه  ل�سراء  الطاعن  مع 

تلب�س  حالة  يف  �سبطه  فتم  املوعد,  يف  مركبته  منت  على  ح�سر  عليه  املتفق  وباملكان 

عقب عملية الت�سليم وال�ستالم, و�سبط وحتريز الكمية املبيعة للم�سدر, ف�ساًل عن 

بجيبه,  املخدر  ذات  من  ورقية  ولفافة  الطاعن,  بجيب  لل�سراء  املر�سود  املبلغ  ذات 

العينة  يف  وزنها  عند  امل�سبوطة  املخدر  كمية  بلغت  وقد  مبركبته,  اأخرى  ولفافة 

الأوىل )2.9170( جراًما ويف العينية الثانية )0.82( جراًما, واأ�سفر حتليل املخترب 

اجلنائي للمواد امل�سبوطة على اأنها خمدر الهريوين, وقد رف�س الطاعن اإعطاء عينة 

من بوله للفح�س املخربي عند ما طلب منه ذلك.   

التي  ال�سورة  هذه  على  الواقعة  ثبوت  �سحة  على  فيه  املطعون  احلكم  �ساق  وقد 

وقرت يف عقيدة املحكمة وعلى اإ�سنادها للطاعن اأدلة �سائغة, بني بتف�سيل م�سمونها 

وموؤداها, وكانت حمل طرح �سفوي على ب�ساط البحث بجل�سة املحاكمة ــ ح�سبما يبني 

ـ متمثلة يف �سبطه يف حالة تلب�س باجلرمية,  من مدونات احلكم ومن حما�سر اجلل�ساتـ 

وال�سرطي/.........  اأول/..........  املالزم  من  كلٌّ  ال�سبط  فريق  �سهادة  ويف 

وال�سرطي....... وال�سرطي......... ب�ساأن عمليات التحري واملراقبة ون�سب الكمني 

بال�ستعانة بامل�سدر ال�سري, واملداهمة فور وقوع عملية الت�سليم وال�ستالم, و�سبطهم 

الطاعن عقبها وحتريز لفافات الهريوين املبيعة للم�سدر, عالوة عن لفافة اأخرى من 

ذات النوع بجيب الطاعن ولفافة اأخرى بداخل مركبته, ويف حم�سر تفتي�س امل�سدر 
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قبل عملية الت�سليم وال�ستالم, وحم�سر ت�سلم ال�سرطة اخلم�س لفافات من الهروين 

من قبل امل�سدر ال�سري التي ا�سرتاها من الطاعن, وحم�سر �سبط ذات املبلغ  املر�سود 

ولفافة  الطاعن  بحوزة  الهروين  من  لفافة  �سبط  وحم�سر  الطاعن,  بحوزة  لل�سراء 

اأ�سفرت  الذي  اجلنائي  املخترب  فح�س  تقرير  يف  وكذلك  مركبته,  بداخل  اأخرى 

نتيجته اأن املواد املحرزة خمدرة من نوع الهروين, كما ركنت يف ثبوت جنحة تعاطيه 

املخدرات اإىل اعرتافه الق�سائي اأمامها, ويف ثبوت جنحة امتناعه عن اإعطاء عينة 

بوله للفح�س املخربي اإىل ا�ستمارة طلب فح�س عينة بوله املت�سمنة رف�سه  ذلك.

وملَّا كان ذلك, وكان املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن تقدير جدية التحريات وكفايتها 

الأمر  ُيوكل  التي  املو�سوعية  امل�سائل  من  هو  بالتفتي�س  والإذن  القب�س  اأمر  لإ�سدار 

فيها اإىل �سلطة التحقيق حتت اإ�سراف حمكمة املو�سوع, واأنه متى كانت املحكمة قد 

اقتنعت بجدية ال�ستدللت التي ُبني عليها اأمر التفتي�س وكفايتها لت�سويغ اإ�سداره, 

واأقرت الدعاء العام على ت�سرفه يف هذا ال�ساأن ــ كما هي احلال يف الدعوى الراهنة 

التقرير  م�ساألة  وكانت  بالقانون,  ل  باملو�سوع  لتعلقه  ارتاأته  فيما  عليها  معقب  فال  ــ 

بق�سد  اأم  التعاطي  بق�سد  هي  واإرادة  علم  عن  املخدر  واإحراز  حيازة  كانت  اإذا  فيما 

الجتار واقعة مادية ت�ستقل حمكمة املو�سوع بالف�سل فيها, طاملا كان ما اأوردته �سائًغا 

ا اأورده احلكم تدلياًل على ما اأدان به الطاعن من  ووا�سًحا يف توافره, وكان البني مِمَّ

اأنه  اأجل جنايتي حيازة مواد خمدرة من نوع الهروين بق�سد الجتار والجتار بها, 

جاء �سائًغا ووا�سًحا ومقنعا يف اقرتافه اجلرم عن علم واإرادة وله �سداه يف الأوراق, 

واأن املحكمة ا�ستظهرت بجالء واقعة الدعوى مبا تتوافر به حالة التلب�س باجلرمية 

الإدانة,  حمل  واجلنحتني  للجنايتني  القانونية  والأركان  الواقعية  العنا�سر  وكافة 

واأن من �ساأن الأدلة التي اأوردتها اأن توؤدي اإىل ما رتبه احلكم عليها, واأنها ردت برد 

�سائغ على دفوعه اجلوهرية.

اأما منعى الطاعن بطالن الإجراءات املتخذة يف حقه يف مرحلة ال�ستدللت لتتابعها 

يف  وتتابعها  الإجراءات  تالحق  باأن  عليه  فمردود  تالها,  ما  وبطالن  اليوم  ذات  يف 

عرب  مت�سل�سلة  كانت  اأنها  من  تثبتت  املو�سوع  حمكمة  دامت  ما  يعيبها  ل  واحد  يوم 

�سلطة  من  اإذن  وا�ست�سدار  به  حم�سر  وحترير  والتحري  باملراقبة  بداأت  باأن  الزمن 

التهام بالقب�س ثم ن�سب الكمني الذي اأ�سفر عن �سبط الفاعل عقب عملية الت�سليم 

وال�ستالم يف حالة تلب�س باجلرم بذات اليوم, وتفتي�سه وتفتي�س مركبته, ومن ثم ل 

حمل ملنعى الطاعن بهذا ال�سبب من الطعن. 
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الإكراه  وطاأة  حتت  عنه  ل�سدوره  ال�ستدلل  مبحا�سر  اعرتافه  ببطالن  نعيه  اأما 

والتعذيب بدليل الإ�سابة التي كانت ظاهرة على �ساعده الأي�سر والتي ناظرها ع�سو 

الدعاء العام, فمردود عليه اأن املحكمة حققت هذا الدفع وردت عليه مبا ي�سوغ, اإذ 

ال�سبط  فريق  ل�سهادة  �سماعها  عند  املو�سوع  حمكمة  اأن  اجلل�سات  حما�سر  من  البني 

الق�سائي على اليمني, ناق�ستهم حول امل�ساألة فاأرجعوا �سبب ما ظهر عليه من اإ�سابة 

ب�سور  ا�سطدامه  اإىل  اأدى  ا  مِمَّ اأمامه  الطريق  واإغالقهم  اإيل فراره على منت مركبته 

لها  مع�سدة  باليمني  املعززة  �سهادة/..........و...........  جاءت  وقد  مزرعة, 

وجدا  املكان  عني  اإىل  خرجا  ملَّا  باأنهما  نف�سه  الطاعن  �ساهدا  اأنهما  واحلال  الطرح, 

الطاعن �سدم مبركبته جداًرا, وكان ما اأوردته املحكمة من ت�سبيب منطقي وله �سداه 

يف الأوراق وكافيا ومقنعا لتربير التفاتها عن دفعه ال�سالف الذكر, وقد خل�ست يف 

اأدلة الثبوت  ا�ستنتاج �سليم اإىل �سحة اعرتافه بال�ستدللت فاأخذت به دلياًل من 

�سده, بعدما اقتنعت ب�سدوره عنه عن بينة وطواعية واختيار, وبالتايل ل يقبل منه 

النعي بهذا الوجه.

اأما نعيه ببطالن حم�سر ال�ستدللت املت�سمن لعرتافاته ل�ستماله على ا�ستجوابه 

الإجراءات  قانون  من   )75( للمادة  باملخالفة  الق�سائي  ال�سبط  رجال  طرف  من 

اجلزائية, فمردود عليه باأن هذه املادة اأجازت لع�سو الدعاء العام تكليف اأحد ماأمور 

وبالتايل  املتهم,  ا�ستجواب  عدا  التحقيق  اأعمال  من  بعمل  بالقيام  الق�سائي  ال�سبط 

يكون الأ�سل يف اإجراء ا�ستجواب املتهم خالل مرحلة التحقيق من اخت�سا�س الدعاء 

ال�سبط  ماأموري  اأحد  تكليف  العام  لالدعاء  يجوز  املتهم  ا�ستجواب  وبا�ستثناء  العام 

فاإن  ال�ستدللت  جمع  مرحلة  يف  واأما  التحقيق,  اإجراءات  بباقي  القيام  الق�سائي 

املادة )43( من ذات القانون اأوجبت على ماأمور ال�سبط الق�سائي ــ من بني ما اأوجبت 

ــ �سماع اأقوال من يكون لديهم معلومات عن اجلرمية وفاعلها و�سوؤال املتهم بها  عليه 

وحترير حم�سر بذلك. 

اأقوال املتهم  اأن ماأمور ال�سبط الق�سائي �سمع  وملَّا كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق 

خالل مرحلة جمع ال�ستدللت وحرر حم�سًرا ت�سمن اإقراره املف�سل باجلرم املن�سوب 

اإليه, فال حمل ملنعى الطاعن ببطالن هذا املح�سر بدعوى جتاوزه ل�سلطاته.   

مل�سدر  وجتنيدها  للجرمية  الق�سائية  ال�سبطية  خللق  الإجراءات  ببطالن  نعيه  ا  اأمَّ

اأن حمكمة املو�سوع وقفت  �سري وهمي, وعدم �سماع املحكمة لأقوال امل�سدر, فالبني 

املحكمة  ق�ساء  يف  املقرر  من  واأن  الطاعن,  حق  يف  املتخذة  الإجراءات  �سالمة  على 
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العليا اأن من حق ماأمور ال�سبط الق�سائي اأن يتخذ من الإجراءات القانونية ما يعينه 

على ك�سف اجلرائم ومرتكبيها مبا يف ذلك ال�ستعانة مبخربين ومب�سادر �سرية, ما دام 

اأنه مل يحمل الفاعل على ارتكاب اجلرمية اأو يحر�سه على اقرتافها, وكان الثابت من 

مدونات احلكم اأن الطاعن قد حاز املواد املخدرة بر�سائه وتعاطاها واجتر فيها عن 

طواعية واختيار, واأن رجال ال�سبط اقت�سر دورهم على ك�سف جرمية كانت قائمة 

بها,  املرخ�س  لها يف غري الأحوال  املخدرة وتعاطيه  باملواد  الطاعن  متثلت يف اجتار 

م�ستعينة مب�سدر �سري, واأن حمكمة املو�سوع ا�ستمعت اإىل �سهادة فريق ال�سبط الذي 

الطاعن على �سراء املخدر منه  الذي تفاو�س مع  ال�سري  امل�سدر  اأ�سرف على جتنيد 

وا�ستدراجه اإىل الكمني حتت �سماع واأنظار الفريق وراأت املحكمة فيها الكفاية, فاإن ما 

يثريه الطاعن يف هذا اخل�سو�س ل يكون مقبوًل.

ما هو  املخدرة لختالف كميتها  بني  املواد  نعيه ببطالن حم�سر �سبط وحتريز  اأما 

مثبت حما�سر ال�سرطة وما اأ�سري اإليه يف تقرير املخترب اجلنائي, فمردود عليه باأنه 

رغم مالحظة ورود اختالف طفيف يف الوزن بني ما اأ�سري اإليه يف الوثيقتني, فذلك 

اأثر لهذا الختالف على �سحة  ل يرقى �سبًبا مبطاًل ملح�سر ال�سبط والتحريز, ول 

ق�ساء احلكم ما دام اأن حم�سر وزن ال�سرطة كان على وجه التقريب ل اجلزم, بينما 

تقرير املخترب اجلنائي اأ�سار بكل دقة اإىل الوزن احلقيقي ملادة الهريوين امل�سبوطة مع 

الطاعن, والأهم من ذلك ح�سم يف اأنها مادة خمدرة من نوع الهروين, وملَّا كان ذلك وكان 

امل�سرع مل ُيعر اأهمية لكمية املواد املخدرة امل�سبوطة بحيث مل يحدد مقدار العقوبة 

يف جرائم املخدرات على ح�سب وزن الكمية امل�سبوط بحوزة الفاعل, بل فر�س عقوبتها 

بغ�س النظر عن هذا العن�سر, وبالتايل ل يقبل من الطاعن النعي بهذا ال�سبب.     

اإذن �سادر عن الدعاء العام, فمردود عليه  اأما نعيه ببطالن تفتي�س مركبته بدون 

باأن التفتي�س املحظور هو الذى يقع على الأ�سخا�س وامل�ساكن بغري مربر من القانون, 

اأو حائزها, فما  ا حرمة املركبة اخلا�سة فم�ستمدة من ات�سالها ب�سخ�س �ساحبها  اأمَّ

دام اأن هناك اأمرا من �سلطة التهام بالقب�س على الطاعن فاإن ماأمور ال�سبط الذي 

ا حق تفتي�س �سخ�س املقبو�س عليه وتفتي�س ما يكون مت�ساًل  ملك هذا احلق ميلك اأي�سً

به ومن ذلك املركبة اخلا�سة التي كان يتوىل قيادتها.

وملَّا كان ذلك وكان الثابت باحلكم املطعون فيه اأن فريق ال�سبط ا�ست�سدر اأمًرا بالقب�س 

على الطاعن �سادرا عن �سلطة التهام, ومت ن�سب الكمني له و�سبطه يف حالة التلب�س 

وتفتي�سه  �سبطه  اإجراءات  فاإن  الهروين,  نوع  من  املخدرة  املواد  يف  الجتار  بجرم 
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اإجراءات �سحيحة وموافقة  املواد املخدرة, كلها  املركبة قيادته بحًثا عن  وتفتي�س 

ل�سحيح للقانون, ول وجه ملَا نعاه الطاعن من بطالن يف هذا ال�ساأن. 

وترتيًبا على ما تقدم, ل ترثيب على املحكمة اإن هي بنت ق�ساءها علي هذا الأ�سا�س 

جدل  جمرد  اإىل  الطاعن  مناعي  وتنحل  الأحكام,  ت�سبيب  قواعد  ملتزمة  ال�سليم 

وتقدير  الدعوى  يف  الواقع  ا�ستخال�س  يف  املو�سوع  حمكمة  �سلطة  حول  مو�سوعي 

ووزن اأدلتها, وهو ما ل يجوز اإثارته واخلو�س فيه اأمام املحكمة العليا, وي�سحى الطعن 

اأ�سا�س, متعيًنا رف�سه مو�سوًعا, واإلزام رافعه امل�سروفات عماًل  اأقيم على غري  برمته 

باملادة )225( من قانون الإجراءات اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب

حكمت الـمحكمة بقبول الطعن �سكاًل, ورف�سه مو�سوًعا واإلزام الطاعن امل�سروفات.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 20/مار�س/2018م

امل�سكلة من ف�سيلة القا�سي / حممد بن عبداهلل احلجري/ رئي�سًا وع�سوية كل من 

اأ�سحاب الف�سيلة : ـ �ســيـــــد �ســــــــــاتي زيــــادة, احلــ�ســـــني غــــرار, عابديــــــن �سالح 

ح�ســـــــــن , كــــمـــال عـــزوز غـــربـــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)76(

الطعن رقم 2017/832م 

جرمية » ابتزاز اإلكرتوين. �سماع �سهادة املجني عليه فيها«.--

نعي الطاعن على حمكمة املو�سوع ارتكانها يف اإدانته على اأقوال املجني عليهما باأن --

ما مت كان نتيجة تهديد وابتزاز من قبله مردود عليه باأن املقرر يف ق�ساء املحكمة 

الـمجني عليهم والأخذ  اأنه لي�س هناك ما مينع املحكمة من �سماع �سهادة  العليا 

من  عن�سر  اأي  �ساأن  �ساأنه  وجدانها,  لها  واطماأن  �سدقها  اأن�ست  ما  اإذا  ب�سهادتهم 

عنا�سر الإثبات يف الدعوى ويعود ملحكمة املو�سوع وحدها اأمر تقديره وحتديد 

وزنه ح�سب اقتناعها دومنا رقابة عليها متى كانت مطروحة على ب�ساط البحث 

اأمامها عمال باملادة )190( من قانون الإجراءات اجلزائية .

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه, ومن �سائر اأوراق الطعن يف اأن 

الدعاء العام اأحال الطاعن اإىل حمكمة ال�ستئناف بال�سيب )دائرة اجلنايات(, لأنه 

اجلرائم  مكافحة  اإدارة  اخت�سا�س  بدائرة  2016/10/31م,   : على  �سابق  بتاريخ 

القت�سادية:

1ـــ ا�ستخدم ال�سبكة املعلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات يف تهديد �سخ�س وابتزازه 

الجتماعي  التوا�سل  برنامج  يف  فتاة  �سخ�سية  تقم�س  باأن  وذلك  فعل,  لرتكاب 

 ................ عليه/  للمجني  خمله  �سور  على  ح�سوله  وبعد   )we chat(

اأثناء قيامه باجلرم  التي حت�سل عليها  الفيديو  بن�سر �سوره ومقاطع  بتهديده  قام 

حمل التهمة الثانية مقابل احل�سول على مبالغ مالية بلغت ما يقارب )13( األف ريال 

عماين, وا�ستمرار العالقة اجلن�سية, وفق الثابت بالأوراق والتحقيقات.

2ـــ ا�ستخدم ال�سبكة املعلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات يف حتري�س واإغواء املجني 

عرب  ر�سائل  اأر�سل  باأن  وذلك  الفجور,  لرتكاب  ...........و...........  عليهما/ 
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 , , يطلب منهما ممار�سة اجلن�س  تطبيق تقنية املعلومات )الوات�ساب( اإىل هاتفيهما 

الأمر الذي حتقق له فيما بعد, وفق الثابت من التحقيقات.

3ـــ ا�ستخدم ال�سبكة املعلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات يف اإنتاج وحيازة كل ما من 

�ساأنه امل�سا�س والإخالل بالآداب العامة, وذلك باأن طلب من املجني عليه الأول ت�سوير 

قيامهم بفعل ممار�سة اجلن�س, واحتفظ بذلك املقطع يف ذاكرة تخزين )ميموري(, 

وفق الثابت من التحقيقات.

يف  املعلومات  تقنية  و�سائل  ا�ستخدام  بجناية  املتهم  معاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

حتري�س واإغواء ذكر لرتكاب الفجور املوؤثمة بن�س املادة )15( من قانون مكافحة 

جرائم تقنية املعلومات , وجنحة ا�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات يف تهديد �سخ�س 

وابتزازه, لرتكاب فعل املوؤثمة بن�س املادة )18( من القانون ذاته, وجنحة ا�ستخدام 

و�سائل تقنية املعلومات يف اإنتاج وحيازة كل ما من �ساأنه امل�سا�س اأو الإخالل بالآداب 

املادة  ن�س  تطبيق  مراعاة  مع  ذاته,  القانون  من   )17( املادة  بن�س  املوؤثمة  العامة 

)32/اأ( من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات مب�سادرة امل�سبوطات يف اجلرمية.

وبـجل�سة: 2017/5/8م حكمت املحكمة ح�سوريًا باإدانته لرتكابه اجلناية املوؤَثمة 

املوؤثمتني  واجلنحتني   , املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  من   )15( باملادة 

باملادتني )17( و )18( من القانون ذاته وق�ست مبعاقبته عن الأوىل بال�سجن ثالث 

�سنوات والغرامة ثالثة اآلف ريال , وعن الثانية والثالثة بال�سجن ملدة �سنة عن كل 

واحدة منهما , على اأن تدغم العقوبات يف حقه وتطبق الأ�سد , واإلزامه بامل�ساريف 

اجلنائية , وم�سادرة امل�سبوطات .

مل يرت�س املحكوم عليه هذا الق�ساء فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن 

املاثل الذي مت التقرير به بتاأريخ 2017/6/15م باأمانة �سر املحكمة ُم�سدرة احلكم, 

اجلزائية,  الإجراءات  قانون  من   )249( باملادة  املقرر  الزمني  القيد  خالل  وذلك 

وبذات التاريخ اأودعت �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول لدى املحكمة 

العليا ب�سفته وكياًل عن الطاعن, والذي قّدم �سند وكالته التي تبيح ذلك, وقد اأعلن 

رئي�س  من  موقعة  الأجل  داخل  مبذكرة  عليها  فرد  الطعن  ب�سحيفة  �سده  املطعون 

ادعاء عام , انتهى فيها اإىل قبول الطعن �سكال ورف�سه مو�سوعا .

وقّدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل, ورف�سه مو�سوعا.
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املحكمة 

بعــــد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر الأوراق, وبعد �سماع التقرير الذي 

اأعده  وتـاله القا�سي املقرر, وبعد املداولة طبقا للقانون .

حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة له قانونا فهو مقبول �سكال.

وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه , اأنه اإذ اأدانه باملن�سوب اإليه , يكون قد 

�سابه خمالفة للقانون , واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله , والف�ساد يف ال�ستدلل , والق�سور 

يف الت�سبيب , والإخالل بحق الدفاع , ويف معر�س بيانه ذلك قال : اإن املحكمة اأ�س�ست 

ق�ساءها على اإقراره بينما هو وليد الإكراه املعنوي الذي مار�سه عليه الدعاء العام, 

الذي مل يقم بعر�س حمتويات ما مت تفريغه من هواتفه عليه , باملخالفة لن�س املادة 

)92( من قانون الإجراءات اجلزائية, وقد اأثار هذا الدفع اأمام حمكمة املو�سوع اإل 

واقعة  معقولية  بعدم  بدفعه  املحكمة  تعتد  مل  كما   , �سائغ  غري  برد  عليه  ردت  اأنها 

البتزاز والتهديد , اإذ اإن ممار�سة الفاح�سة مع املجني عليهما البالغني من العمر اأكرث 

من ع�سرين �سنة , لعدة مرات ويف عدة اأماكن , ي�ست�سف منه , اأنه كان عن طواعية 

وبر�سا جميع اأطرافها, وقد اأخذت املحكمة باأقوال املجني عليهما للقول باأن ما مت 

كان نتيجة تهديد وابتزار من قبله, كل ذلك ــ يقول الطاعن ــ يعيب احلكم املطعون 

ا ن�سب اإليه , واحتياطًيا اإعادة  فيه مبا ي�ستوجب نق�سه , واأ�سا�سا الق�ساء برباءته مِمَّ

الدعوى اإىل هيئة مغايرة .

وحيث اإن هذا النعي غري �سديد ومردود عليه مبا هو مقرر يف ق�ساء املحكمة العليا 

باأن ا�ستخال�س الواقع يف الدعوى وال�سورة ال�سحيحة لها وتكييفها التكييف القانوين 

حمكمة  بها  ت�ستقل  التي  امل�سائل  من  البينات  ووزن  فيها  الدليل  وتقدير  ال�سحيح 

وقادرة  بالأوراق  الثابت  اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  على  ق�ساءها  اأقامت  متى  املو�سوع 

على حمله, واأن العربة يف املحاكمات اجلزائية هي باقتناع املحكمة من جميع عنا�سر 

الدعوى املطروحة عليها , ولها كامل احلرية يف اأن ت�ستمد اقتناعها بثبوت اجلرمية 

من اأي دليل تطمئن اإليه , ول ي�سح مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر, ول يلزم يف 

الأدلة التي يعول عليها احلكم اأن تكون مف�سلة بحيث ينبيء كل دليل منها ويقطع يف 

اإن الأدلة يف املواد اجلزائية �سمائم مت�ساندة  اإذ   , كل جزئية من جزئيات الدعوى 

يكمل بع�سها بع�سا ومنها جمتمعة تتكون عقيدة املحكمة , فال ينظر اإىل دليل بعينه 

اأن تكون الأدلة يف جمموعها وحدة  ملناق�سته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي 

واحدة توؤدي اإىل ما ق�سده احلكم منها ومنتجة يف اقتناع املحكمة واطمئنانها اإىل ما 
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انتهت اإليه ولو عن طريق ال�ستنتاج , مادام اأن القانون مل يحدد و�سيلة معينة لإثبات 

اجلرمية .

واإذ كان ذلك, وكان البني من ت�سبيب احلكم املطعون فيه اأن حمكمة املو�سوع ح�سلت 

تقنية  وو�سائل  املعلوماتية  ال�سبكة  ا�ستخدم  الطاعن  اأن  موؤداه  مبا  الدعوى  واقعة 

يف  فتاة  �سخ�سية  تقم�س  باأن  فعل,  لرتكاب  وابتزازه  �سخ�س  تهديد  يف  املعلومات 

ا مكنه من احل�سول على �سور ومقاطع  برنامج التوا�سل الجتماعي )we chat( مِمَّ

من  مكنه  ا  مِمَّ  , بن�سرها  بتهديده  وقيامه   ,.......... عليه/  للمجني  خمله  فيديو 

األف  ما يقارب )13(  بلغت  التهديد والبتزاز على مبالغ مالية  احل�سول عن طريق 

ريال عماين, ومن ا�ستمرار العالقة اجلن�سية بينهما, وا�ستخدامه لذات الو�سائل يف 

حتري�س واإغواء املجني عليهما ال�سقيقني/.........و............ لرتكاب الفجور, 

وذلك باأن اأر�سل ر�سائل عرب تطبيق )الوات�ساب( اإىل هاتفيهما , يطلب منهما ممار�سة 

اإنتاج  يف  الو�سائل  لذات  وا�ستخدمه  بعد,  فيما  له  حتقق  الذي  الأمر   , معه  اجلن�س 

وحيازة ما من �ساأنه امل�سا�س والإخالل بالآداب العامة, وذلك باأن طلب من املجني عليه 

الأول ت�سوير قيامهم بفعل ممار�سة اجلن�س, واحتفظ بذلك املقطع يف ذاكرة تخزين 

اأدلة  اإ�سنادها للطاعن  اأوردت املحكمة على �سحة الواقعة و�سالمة  )ميموري(, وقد 

�سائغة متمثلة يف اأقوال املجني عليهما امل�ستمع اإليهما على اليمني , يف نتيجة تفريغ 

الن�سية  الر�سائل  املت�سمن  الفني  بالتقرير  الواردة  عليهما  واملجني  املتهم  هواتف 

الق�سرية املر�سلة للمجني عليهما امل�ستملة على التهديد والبتزاز الذي مار�سه عليهما 

ووجود   , املمار�سة  لتلك  كامل  وت�سوير  معهما,  اجلن�س  وممار�سة  مالية  مبالغ  لدفع 

 , بحوزته  امل�سبوطة  التخزين  ذاكرة  يف  بها  احتفظ  والتي  اإباحية,  ومقاطع  �سور 

اإقراره املف�سل بكل ذلك مبحا�سر ا�ستدلل ال�سرطة وبتحقيقات الدعاء العام  ويف 

, ف�سال عن اإقراره كذلك خالل املحاكمة مبمار�سة اللواط مع املجني عليهما وت�سلمه 

للمبالغ املالية بدعوى اأن كل ذلك مت بر�سا املجني عليهما, وكذا من م�ستندات توريد 

املجني عليه الأول مبالغ مالية اإىل ح�ساب الطاعن , وهي الأدلة التي بينت املحكمة 

م�سمونها وموؤداها بتف�سيل يف مدونات حكمها, وكانت حمل طرح �سفوي على ب�ساط 

البحت اأمامها.

ل واقعة  والبني من ذلك  اأن احلكم املطعون فيه التزم قواعد ت�سبيب الأحكام , وح�سَّ

والأركان  الواقعية  العنا�سر  كافة  به  تتوافر  بيانًا  نها  وبيَّ  , �سليما  حت�سيال  الدعوى 

القانونية للجناية واجلنحتني حمل الإدانة, واأورد على ثبوتهما يف حقه اأدلة قاطعة 

لها حت�سياًل �سليما مما له اأ�سله الثابت بالأوراق, وهي من �ساأنها اأن  واأ�سبابًا �سائغة ح�سَّ
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توؤدي اإىل ما رتبه احلكم عليها, وما دامت حمكمة املو�سوع قد وجدت فيها ما يكفي 

لبناء عقيدتها اجلازمة بالإدانة, وبينت م�سمونها وموؤداها, فال معقب على ق�سائها 

على هذا النحو, وما يثريه الطاعن يف هذا ال�ساأن غري قومي.

اإكراه  وليدة  كانت  اأنها  العام بدعوى  الدعاء  بتحقيقات  نعيه ببطالن اعرتافه  اأما 

امل�سائل  يف  العرتاف  اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  املقرر  اأن   عليه  فمردود   , معنوي 

اجلنائية عن�سر من عنا�سر ال�ستدلل التي متلك حمكمة املو�سوع كامل احلرية يف 

تقدير �سحتها وقيمتها يف الإثبات, ولها �سلطة مطلقة يف الأخذ باعرتاف املتهم يف اأي 

دور من اأدوار التحقيق �سواء يف حق نف�سه اأم �سد غريه من املتهمني - واإن عدل عنه 

بعد ذلك -, متى اطماأنت اإىل �سحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان مطروحا على 

اأن جتزئه  ولها  تلتزم بن�س العرتاف وظاهره  األ  للمحكمة  اأن  البحث, كما  ب�ساط 

يلزم يف  واأنه ل  ا ل تثق به,  مِمَّ �سواه  ما  اإىل �سدقه وتطرح  ما تطمئن  وتاأخذ منه 

العرتاف اأن يرد على الواقعة بكافة تفا�سيلها بل يكفي اأن يرد على وقائع ت�ستنتج 

منها املحكمة ومن باقي عنا�سر الدعوى بكافة املكنات العقلية وال�ستنتاجية اقرتاف 

اجلاين للجرمية, وكان دفع الطاعن بالإكراه املعنوي ظل جمرد قول مر�سل مل يقم 

دليل على �سحته , ومن ثَم فاإن ما اأثاره الطاعن يف هذا اخل�سو�س ل يكون مقبوًل.

عليهما  املجني  اأقوال  على  اإدانته  يف  ارتكانها  املو�سوع  حمكمة  على  الطاعن  نعي  ا  اأمَّ

ق�ساء  يف  املقرر  باأن  عليه  فمردود   , قبله  من  وابتزار  تهديد  نتيجة  كان  مت  ما  باأن 

يف  ن�ست  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )190( املادة  كانت  ملَّا  اأنه  العليا  املحكمة 

فقرتها الأخرية ب�ساأن �سماع ال�سهود على اأنه : ))ت�سري على الـمجني عليهم اأحكام 

الـمجني  �سهادة  �سماع  من  املحكمة  مينع  ما  هناك  فلي�س  ال�سدد((  هذا  يف  ال�سهود 

اأي  �ساأن  �ساأنه   , لها وجدانها  اأن�ست �سدقها واطماأن  ما  اإذا  ب�سهادتهم  عليهم والأخذ 

اأمر تقديره  وحدها  املو�سوع  يعود ملحكمة   , الدعوى  الإثبات يف  عن�سر من عنا�سر 

وحتديد وزنه ح�سب اقتناعها دومنا رقابة عليها , متى كانت مطروحة على ب�ساط 

�سهادته  فيها  يوؤدي  التي  الظروف  ال�ساهد وتقدير  اأقوال  , وكان وزن  اأمامها  البحث 

وتعويل الق�ساء على اأقواله مهما وجه اإليها من مطاعن مرجعه اإىل حمكمة املو�سوع 

اأنها  فاإن ذلك يفيد  اأخذت ب�سهادته,  , وهي متى  اإليه  التقدير الذي تطمئن  تقدره 

اطرحت جميع العتبارات التي �ساقها الدفاع حلملها على عدم الأخذ بها , اأما نعيه 

ببطالن الإجراءات ملخالفة املادة )92( من قانون الإجراءات اجلزائية , فالبني اأن 

اأوردته  ــ فاإن ما  ــ عك�س ما ادعاه الطاعن  حمكمة املو�سوع ت�سدت للرد عليه , واأنه 

كاٍف للتفات املحكمة عن النعي بهذا ال�سبب .



– 401 –

ا يدور حول نفي التهمة عنه , وهو من اأوجه الدفوع  اأما باقي ما اأثاره الطاعن فهو مِمَّ

املو�سوعية, وحمكمة املو�سوع غري ملزمة بتتبع املتهم يف �ستى مناحي دفاعه املو�سوعي 

والرد على كل �ساردة وواردة فيه ردا �سريحا , فردها ي�ستفاد �سمنا من ت�سبيب ق�ساء 

احلكم واأدلة الثبوت التي قام عليها.

اإىل جمرد جدل مو�سوعي حول  اأ�سباب الطعن  واإذ كان ذلك, وكان ما تقدم, تنحل 

�سلطة حمكمة املو�سوع يف تكوين عقيدتها وا�ستخال�سها ال�سورة ال�سحيحة لواقعة 

ا ل يجوز اإثارته اأو اخلو�س فيه اأمام  الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن البينات, مِمَّ

املحكمة العليا, وي�سحي طعنه برمته على غري اأ�سا�س جديرا برف�سه مو�سوعا, واإلزام 

رافعه امل�سروفات , عماًل باملادة )225( من قانون الإجراءات اجلزائية.

فلهذه الأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكـــاًل, ويف املو�سوع برف�ســـه, واإلزام رافعه امل�سروفات. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 3/اأبريل/2018م

رئي�سًا  احلجري/  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ/  القا�سي  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

ال�سيابـي,   حمد  بن  �سلطان  :د.  الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  امل�سايخ  من  كل  وع�سوية 

�ســيـــــد �ســــــــــاتي زيــــادة, احلــ�ســـــــــــني غــــــــــــرار,  عابديــــــن �سالح ح�ســـــــــن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)77(

الطعن رقم 2017/864م 

جرمية »المتناع عن اإعطاء عينة » ورودها على �سبيل احل�سر«. قانون » تطبيق --

املادة 64 مكرر من قانون مكافحة املخدرات«.

املوؤثرات -- اأو  املخدرة  املواد  لك�سف  عينة  اإعطاء  عن  المتناع  جرمية  تنح�سر 

قانون  من  )64مكرر(  املادة  لن�س  وفقا  القانون  قررها  التي  احلدود  يف  العقلية 

مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ول ي�سح باأن  يتو�سع فيها اأو  يقا�س عليها. 

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه, ومن �سائر اأوراق الطعن يف اأن 

الدعاء العام اأحال املتهم اإىل املحكمة البتدائية بالربميي )الدائرة اجلزائية( , 

لأنه بتاريخ : 2016/11/14م بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة الربميي: 

امـتنـع عـن اإعطاء العينة الالزمة للك�سف عن املواد املخدرة, واملوؤثرات العقلية, وذلك 

باأن رف�س اإعطاء الطبيب املخت�س عينة من بوله الأمر الثابت بالأوراق.

من  )64مكرر(  املادة  بن�س  املوؤَثمة  باجلنحة  املتهم  معاقبة  العام  الدعاء  وطالب 

قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية.

وبجل�سة: 2015/1/8م حكمت املحكمة البتدائية بالربميي )الدائرة اجلزائية( 

ح�سورًيا: برباءة / ...................../ عماين, من ارتكاب جنحة المتناع عن 

اإعطاء العينة الالزمة للك�سف عن املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية لعدم قيام اجلرم, 

ويفرج عنه ما مل يكن حمبو�سا ل�سبب اآخر.

مل يحز هذا احلكم قبول لدى الطاعن فا�ستاأنفه اأمام حمكمة ال�ستئناف بالربميي 

بقبول  ح�سورًيا:  2017/4/5م  بتاأريخ:  ق�ست  التي  امل�ستاأنفة(  اجلنح  )دائرة 

ال�ستئناف �سكال, ورف�سه مو�سوعا, وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.
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اأمام املحكمة  العام( هذا الق�ساء, فطعن فيه بالنق�س  مل يرت�ِس الطاعن )الدعاء 

�سر املحكمة  باأمانة   2017/5/1 بتاأريخ:  التقرير به  املاثل الذي مت  العليا بالطعن 

قانون  249من  املادة  مبوجب  املقرر  الزمني  القيد  خالل  وذلك  احلكم  م�سدرة 

من  وموقعة  الطعن  باأ�سباب  مذكرة  اأودعت  التاريخ  وبذات  اجلزائية  الإجراءات 

رئي�س ادعاء عام, وقد مت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن, واآثر عدم الرد .

وقدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة بالراأي خل�س فيها اإىل قبول الطعن 

�سكاًل ويف املو�سوع برف�سه. 

املحكمة 

بعــــد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر الأوراق, وبعد �سماع التقرير الذي 

اأعده وتــاله القا�سي املقرر, وبعد املداولة طبقًا للقانون.

حيث اإن الطعن ا�ستوفى �سائر اأو�ساعه املقررة قانونا فهو مقبول �سكاًل.

القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على   - العام  الدعاء   - الطاعن  ينعى  حيث 

واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله عندما ق�سى برباءة املطعون �سده من جرم المتناع عن 

موؤ�س�سا ق�ساءه  العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  املواد  للك�سف عن  الالزمة  العينة  اإعطاء 

من  مكرر(   64( املادة  يف  بالن�س  لواردة  احلالت  عليها  تنطبق  ل  الواقعة  اأن  على 

مكافحة  قانون  اأحكام  على  تعديالت  باإ�سدار  2015/34م  رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 

املخدرات واملوؤثرات العقلية , واأن ما ذهب اإليه احلكم مردود عليه باأن مادة التجرمي 

جاءت لتحقق الردع العام واخلا�س, واأن احلالت الواردة يف ماده التجرمي وردت على 

�سبيل املثال ل احل�سر بدليل اأنها جاءت لتوؤكد اأن ال�ستباه باملتهمني بتعاطيهم املواد 

فعل  لإباحة  �سببًا  اإعطاءهم  امل�سرع  يق�سد  ومل  للك�سف,  اإخ�ساعهم  يجيز  املخدرة 

المتناع عن اإعطاء العينات الالزمة , واأن وجود حم�سر التحري على املطعون �سده 

وامتناع  ذاتها,  التجرمي  مادة  يف  عليها  املن�سو�س  الغاية  يحقق  القب�س  اإلقاء  واأمر 

املطعون �سده عن اإعطاء العينة الاَلزمة يتعار�س مع ما جمع �سده من حتريات معزًزا 

مبذكره اإلقاء القب�س عليه, وكلها ت�سري اىل ال�ستباه بتعاطيه املواد املخدرة من نوع 

)الهريوين( مما ي�ستوجب تطبيق املادة)64( مكرر على الواقعة, واأن واقعة المتناع 

تاأت  مل  العقلية  املوؤثرات  اأو  املخدرة  املواد  عن  للك�سف  الاَلزمة  العينة  اإعطاء  عن 

املحكمة العليا مببادئ ب�ساأنها مما اأدى اإىل اختالف التطبيق القانوين وتباينه ملادة 

, وي�ستوجب  , الأمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه  التجرمي واحلالت الواردة بها 
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اإيجاد مبداأ قانوين اأو حكم من املحكمة العليا للف�سل يف هذا ال�ساأن.

فيه  املطعون  احلكم  ,على  البيان  �سالفة  الطعن  باأ�سباب  الطاعن  ينعاه  ما  اإن  وحيث 

املطعون  املحكمة  اأ�سافته  وما  اأ�سبابه  على  حممول  درجة  اأول  حمكمة  حلكم  املوؤيد 

على حكمها من اأ�سباب فيما انتهت اإليه من برباءة املطعون �سده من جنحة المتناع  

عن اإعطاء العينة الالزمة للك�سف عن املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية , غري �سديد 

ومردود عليه مبا هو مقرر يف ق�ساء هذه املحكمة )العليا( باأن من حق حمكمة املو�سوع 

كفاية  لعدم  اأو  املتهم  اإىل  التهمة  اإ�سناد  �سحة  يف  ت�سككت  متى  بالرباءة  تق�سي  اأن 

اأدلة الثبوت , اإذ اإن مرجع الأمر يف ذلك اإىل قناعتها واإىل ما تطمئن اإليه املحكمة يف 

تقديرها لالأدلة ووزنها للبينات وملدى قوتها يف الإثبات , ما دام اأن حكمها قد ا�ستمل 

على ما يفيد اأنها حم�ست الدعوى واأحاطت بظروفها وباأدلة الثبوت التي قام عليها 

التهام واأنها وازنت بينها وبني اأدلة النفي فرجحت دفاع املتهم اأو داخلتها الريبة يف 

عنا�سر التهام ـ كما هي احلال يف الدعوى الراهنة .

ملا كان ذلك وكان من املقرر قانوًنا اأن الأ�سل يف الأن�سان الرباءة واأن اجلرمية �سورة 

على  َنى  وُيبنْ اإليه  ن�سبتها  يف  التحوط  ويتعني  املاألوف  وغري  ال�ساذ  ال�سلوك  �سور  من 

قرينة الرباءة اأن ال�سك يف�سر مل�سلحة املتهم واأن الحكام اجلزائية ُتبنى على اجلزم 

واليقني ل على ال�سك والتخمني.

ملا كان ذلك وكان احلكم البتدائي املوؤيد باحلكم املطعون فيه, انتهى اإىل الت�سريح 

برباءة الطاعن مما ن�سب اإليه لعدم  توافر اأركان اجلرمية حمل التهام, وكان احلكم 

املطعون فيه قد اأيده فيما انتهى اإليه من براءة املتهم ا�ستنادا اإىل عدم قيام عنا�سر 

يف الن�سان  الأ�سل  اإذ  و�سليم,  �سائغا  النحو  هذا  على  ق�ساوؤه  وكان  حقه  يف  التهام 

الرباءة وعلى من يدعي خالف ذلك اإثباته, فال يلزم املتهم باإثبات براءته, وبالتايل 

يجوز  ل  كما   , مذنب  اأنه  العرتاف  �سد نف�سه اأو  حق املتهم األ يلزم بال�سهادة  فمن 

للمحكمة اإجباره على تقدمي دليل �سد نف�سه, ولي�س لها كذلك اأن تاأمره بتقدمي اأي 

يف  احلال  هو  كما  القاعدة   هذه  خالف  على  القانون  ن�س  اأن  اإل  يدينه  قد  م�ستند 

الدعوى الراهنة  وعليه ينح�سر هذا  ال�ستثناء يف احلدود التي قررها القانون وفقا 

اأوردها  التي  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  املادة )64مكرر( من قانون مكافحة  لن�س 

خالفا  فيها  العينة  اإعطاء  املتهم  على  يجب  التي  ال�سور  وبني  فيه  املطعون  احلكم 

لالأ�سل ول ي�سح باأن  يتو�سع يف  ال�ستثناء اأو  يقا�س عليه .  

ملا كان ذلك وكان يبني بجالء من الأوراق اأن املتهم اعت�سم باإنكار التعاطي واأن اعرتف 
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بالمتناع عن اإعطاء العينة لتخلف ال�سور التي حددتها املادة )64مكرر( وهي: ـ  

1ـ اإذا وجد يف مكان عام وعليه �سمات التعاطي ملواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية.

2-اإذا وجد بحوزته مواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية اأو اأي من اأدوات تعاطيها.

3- اإذا وجد مع �سخ�س اأو اأكرث وظهرت على اأحدهم دلئل التعاطي اأو وجدت لدى 

اأي منهم مواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية اأو اأي من اأدوات تعاطيها ويعد اإعطاء العينة 

�سببا من اأ�سباب التخفيف.

 واإذ يبني من مدونات احلكم املطعون فيه ومن حما�سر اجلل�سات اأن حمكمة املو�سوع 

الوكيل/  الواقعة  ل�ساهد  وا�ستمعت  تامة  اإحاطة  الدعوى  بواقعة  اأحاطت  قد 

....................... وتعر�ست بالنقا�س امل�ستفي�س لواقعة التهام وخل�ست اإىل 

عدم توفر اأٍي من ال�سور التي جاءت على �سبيل احل�سر, وانتهت اإىل عدم قيام اجلرمية 

لعدم انطباق الن�س املجرم على الواقعة املن�سوبة للمتهم , واأو�سحت املحكمة بتعليل 

�سائغ ل يخالف عقاًل ول منطقًا ما انتهت اإليه وردت على  كل ما اأثاره الطاعن بردود 

�سائغة مما يغني هذه املحكمة من اإيرادها والرد عليها , وتكتفي بالإحالة عليها , وملا 

كانت قناعة املحكمة وليدة ما يطمئن اإليه وجدانها ويرتاح له �سمريها فاإن ذلك من 

�سلطتها متى ما كان ق�ساوؤها �سائغا وله ما يربره فال رقابة للمحكمة العليا عليها يف 

ل  ينْ بناء عقيدتها اجلازمة واحلال كما ذكر, وقد برر احلكم ما انتهى اإليه مبا يرفع النَّ

اأ�سباب الطعن املرفوع من الدعاء العام جمرد جدل مو�سوعي  , ويجعل  من �سالمته 

حول ال�سلطة التقديرية املوكلة ملحكمة املو�سوع يف ا�ستخال�س واقعة الدعوى ووزن 

ثقل اأدلتها وتكوين عقيدتها وهو ما ل يجوز اإثارته واخلو�س فيه اأمام املحكمة العليا 

, مما يتعني معه الق�ساء برف�س الطعن مو�سوعا.

فلهذه الأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل, ويف املو�سوع برف�سه.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 29/مايو/2018م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة القا�سي / حممد بن عبداهلل احلجري/ رئي�سًا وع�سوية كل 

من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة :ـ  د. �سلطان بن حمد ال�سيابـــــي, احلــ�ســـــــني غـــــــــــرار,  

عـــــابــدين �ســـالح حــ�ســـن , كــــمـــال عـــزوز غـــربـــــي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)78(

الطعن رقم 2018/102م 

حدث«. -- حماكمة  يف  ا�سطحابه   « حمام  حمام«.  ا�سطحاب   « الأحداث  حماكمة 

قانون » تطبيق املادة )39( من قانون م�ساءلة الأحداث » .

اأن ح�سور حمام مع احلدث -- موؤدى ن�س املادة )39( من قانون م�ساءلة الأحداث 

اختياري.  ل  لزومي  اأمر  نف�سه  عن  الدفاع  يف  ليوؤازره  املحاكمة  اأطوار  خالل 

اإثارة  العليا  وللمحكمة  العام.  بالنظام  تتعلق  وهي  احلكم,  تبطل  ذلك  خمالفة 

ذلك من تلقاء نف�سها. 

الوقائع 

الطعن  اأوراق  �سائر  ومن  فيه,  املطعون  احلكم  من  يبني  ما  على  الوقائع  تتح�سل 

 -2  .............. اجلانح/  احلدث   -1 من:  كال  اأحال  العام  الدعاء  اأن  يف 

,لأنهما  اجلنايات(  )دائرة  بال�سيب  ال�ستئناف  حمكمة  اإىل   ....................

بتاأريخ: 2017/1/29م بدائرة اخت�سا�س مركز �سرطة العذيبة:

عند  �سنة(,   17(  ................... عليها/  املجني  بالطفلة  جن�سيا  حتر�سا  1ـــ 

الثابت  وفق  وتقبيلها,  ودبرها  فرجها  يف  ق�سيبيهما  بحك  وقاما  مبعيتهما,  خروجها 

مبحا�سر التحقيق.

2ـــ عر�سا الطفلة املجني عليها للجنوح, بعد اأن قاما با�سطحابها من منزل ذويها لعدة 

اأماكن, عند ارتكابهما للفعل حمل اجلرم الأول, وفق الثابت بالأوراق.

وطالب الدعاء العام معاقبة املتهمني بجناية التحر�س اجلن�سي بطفل املوؤثمة بن�س 

املادة )72( بدللة )56/ب( من قانون الطفل, وجنحة تعري�س طفل للجنوح املوؤثمة 

بن�س املادة )31( من قانون م�ساءلة الأحداث, مع مراعاة تطبيق ن�س املادة )28( من 

قانون م�ساءلة الأحداث. 
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اجلنايات(  )دائرة  بال�سيب  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2017/5/22م  وبجل�سة: 

ح�سورًي:

 ................. والثاين/   ,................... احلدث/  الأول  املتهم  باإدانة 

باجلناية املوؤثمة باملادة )72( بدللة املادة )56/ب( من قانون الطفل, وباجلنحة 

املوؤثمة باملادة )31( من قانون م�ساءلة الأحداث وق�ست مبعاقبة الأول عن اجلناية 

واجلنحة بو�سعه حتت الختبار الق�سائي ملدة �ستة اأ�سهر, ومبعاقبة الثاين بال�سجن 

�سنتني ون�سف ال�سنة والغرامة خم�سة اآلف ريال عماين عن اجلناية وعن اجلنحة 

بال�سجن ملدة �ستة اأ�سهر, تدغم العقوبات يف حقه وتطبق الأ�سد منها, واألزمته بامل�ساريف.

اأمام املحكمة العليا  مل يرت�س املحكوم عليه الأول هذا الق�ساء فطعن فيه بالنق�س 

بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاأريخ الأحد 2017/7/2م باأمانة �سر املحكمة 

ُم�سدرة احلكم, وذلك خالل القيد الزمني املقرر باملادة )249( من قانون الإجراءات 

مقبول  حمام  من  موقعة  الطعن  باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاأريخ  وبذات  اجلزائية, 

لدى املحكمة العليا ب�سفته وكيال عن الطاعن , والذي قّدم وكالة عنه تبيح له ذلك, 

وقد اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن ول دليل على رده عليها.

وقّدم الدعاء العام لدى املحكمة العليا مذكرة باإبداء الراأي خل�س فيها اإىل قبول 

الطعن �سكال, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والإعادة اإىل هيئة مغايرة.

املحكمة 

بعــــد الطالع على احلكم املطعون فيه وعلى �سائر الأوراق, وبعد �سماع التقرير الذي 

اأعده وتـاله القا�سي املقرر, وبعد املداولة طبقًا للقانون .

حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة له قانونا فهو مقبول �سكال.

وحيث ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه , اأنه اإذ اأدانه باملن�سوب اإليه, يكون قد 

اإن  قال:  ذلك  بيانه  معر�س  ويف  ال�ستدلل,  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور  �سابه 

فيها  ينفي  هو  بينما   , التحقيقات  مبحا�سر  اعرتافه  على  اإدانته  يف  لت  عوَّ املحكمة 

ارتكاب اأي اعتداء جن�سي على املجني عليها , وذلك ما اأثبته الباحث الجتماعي يف 

تقريره, كما اأن املجني عليها هي التي بادرت اإىل الت�سال به عرب برامج )بي بي اأم( 

وحتديد موعد للقاء به , وقد اقت�سر على اللقاء بها بر�ساها, برفقة املتهم الثاين 

الذي كان يتوىل قيادة مركبة, وذهبوا قرب �ساطئ العذيبة, وملَّا اأعاداها اإىل منزل 
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فتمالكها  قلق,  حالة  يف  باخلارج  عنها  يبحثون  كانوا  الذين  ذويها  �ساهدت  والديها, 

ورغم  قبلهم,  من  لعتداء  تعر�سها  اتقاء  املركبة  من  النزول  ورف�ست  منهم  اخلوف 

حماولتهما اإقناعها بالنزول من املركبة, فقد رف�ست وكانت تقول اإنها تريد النتحار, 

فاأخذاها اإىل منزل املتهم الثاين, مما يوؤكد عدم م�سداقية اأقوال املجني عليها, التي 

املطعون فيه مبا  ــ يعيب احلكم  الطاعن  ــ يقول  بالعنيدة, كل ذلك  والدتها  و�سفتها 

ي�ستوجب نق�سه , والت�سدي للق�ساء برباءته من املن�سوب اإليه. 

وحيث اإنه ملَّا ن�ست املادة )39( من قانون م�ساءلة الأحداث : ))على والدي احلدث 

اأو غريهما ممن ذكروا يف املادة ال�سابقة توكيل حمام للدفاع عن احلدث اجلانح واإل 

ندبت املحكمة اأحد املحامني ليتوىل هذه املهمة (( , فموؤدى ذلك اأن ح�سور حمام مع 

احلدث خالل اأطوار املحاكمة ليوؤازره يف الدفاع عن نف�سه اأمر لزومي ل اختياري.

واإذ كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق اأن حمكمة اجلنايات املطعون يف حكمها حاكمت 

قيام  دون  من   , احلدث  واأدانت   , الرا�سد  املتهم  جانب  اإىل  �سرية  جل�سة  يف  الطاعن 

اأو تويل املحكمة نف�سها تلقائيا  اإىل جانبه بتوكيل حمام للدفاع عنه  وليه احلا�سر 

عليه  ينطبق  اأنه  واحلال  الدفاع,  يف  احلدث  م�ساعدة  ليتوىل  املحامني  اأحد  ندب 

قد  يكون  الأحداث,  م�ساءلة  قانون  من  )1/د(  باملادة  الوارد  »حدث«  لفظ  تعريف 

تثري  العليا  واملحكمة  للحكم,  املبطل  املحاكمة  اإجراءات  بطالن  عيب  بحكمها  علق 

هذا البطالن من تلقاء نف�سها , من جهة اأوىل مل�سلحة احلدث عماًل باحلق املخول لها 

بن�س املادة )250( من قانون الإجراءات اجلزائية, ومن جهة ثانية  لتعلق امل�ساألة 

بالنظام العام , عماًل بن�س املادة )209( من قانون الإجراءات اجلزائية التي تقراأ 

: )اإذا كان البطالن راجعا لعدم مراعاة اأحكام القانون املتعلقة بت�سكيل املحكمة اأو 

بولية احلكم يف الدعوى اأو باخت�سا�سها من حيث نوع اجلرمية اأو غري ذلك مما يتعلق 

بالنظام العام , جاز التم�سك به يف اأية حالة كانت عليها الدعوى , وتق�سي به املحكمة 

من تلقاء نف�سها( . 

من  به  ق�سى  فيما  فيه,  املطعون  احلكم  بنق�س  املحكمة  هذه  تق�سي  عليه,  وترتيبا 

لالأحداث  اجلنايات  حمكمة  اإىل  الدعوى  اأوراق  وباإحالة  الطاعن,  للحدث  اإدانة 

, مع مراعاة تطبيق  بهيئة مغايرة  لتعيد حماكمة احلدث  ُم�سدرة احلكم  باملحكمة 

العليا لبحث الأوجه  قانون م�ساءلة الأحداث عليه, من دون حاجة تدعو املحكمة 

املثارة يف الطعن, وب�سرف النظر عن وجه راأيها فيها .
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فلهذه الأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكاًل, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه فيما ق�سى 

لالأحداث  اجلنايات  حمكمة  اإىل  الدعوى  اأوراق  وباإحالة  الطاعن,  احلدث  �سد  به 

باملحكمة ُم�سدرة احلكم, لتعيد حماكمته بهيئة مغايرة.
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)�أ(

اأدلة الإثبات

اأدلة -

اأدلة " اأقوال املجني عليه القا�سر". قانون " تطبيق  -

املادة 186 اإجراءات جزائية".

اجلزائية  - الإجراءات  قانون  من   )186( املادة  اأجازت 

ملحكمة املو�سوع ال�ستئنا�س باأقوال املجني عليه القا�سر 

على  ترثيب  فال  الأحوال  وقرائن  الأدلة  باقي  مع 

املحكمة اإن هي اأخذت باأقوال املجني عليه القا�سر على 

ال�سدق  فيها  واآن�ست  اإليها  واطماأنت  ال�ستئنا�س  �سبيل 

ومطابقتها مع باقي الأدلة الأخرى وان�سجامها معها.

)الطعن رقم 2017/107م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 28/مار�س/2017م(

�سحيفة  - للمناق�سة".  "طرحها  املتهم  واأقوال  اأدلة, 

من  الأدلة  وباقي  املتهم  اأقوال  "مناق�سة  ا�ستئناف 

خاللها".

نعي الطاعن باأن املحكمة مل تطرح اأقواله يف التحقيقات  -

جل�سة  يف  الفوتوغرافية  وال�سور  املعاينة  وتقرير 

تلك  كل  باأن  عليه  مردود  فيها  دفاعه  ليبدي  املحاكمة 

نات احلكم لع عليها الطاعن يف مدوَّ الأدلة اطَّ

راأيه فيها يف �سحيفة طعنه  - واأبدى  وناق�سها  البتدائي 

اأمام حمكمة ال�ستئناف وهي حمكمة مو�سوع مبا ي�سحى 

الفهر�س التحليلي للمبادئ اجلزائية
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معه هذا النعي يف غري حمله.

)الطعن رقم 2016/741 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 16/مايو/2017م(

اعــــرتاف -

العرتاف " ماهيته. ما ل يعد اعرتافا". -

املواد اجلزائية والذي يوؤاخذ به  - املعترب يف  العرتاف 

املتهم يجب اأن يكون ن�سًا يف اقرتاف اجلرمية واأن يكون 

من ال�سراحة والو�سوح بحيث ل يحتمل تاأوياًل اأما كالم 

املتهم حول ما يجري به العمل يف ال�سركة من حيث نظام 

الإجازات فال يعد اعرتافًا منه عمال باملادة )191( من 

قانون الإجراءات اجلزائية.

)الطعن رقم 2016/417م الدائرة اجلزائية )اأ( 

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م(

اعرتاف " ماهيته. وروده يف �سياق اآخر". -

به  - يوؤاخذ  والذي  اجلنائية  املواد  يف  املعترب  العرتاف 

املتهم يجب اأن يكون ن�سًا يف اقرتاف اجلرمية واأن يكون 

راحة والو�سوح بحيث ل ُيحتمل معه التاأويل اأما  من ال�سَّ

رد املتهم ب�ساأن ما يجري به العمل يف ال�سركة من حيث 

نظام الإجازات فال يعدُّ ذلك اعرتافًا مبا ن�سب اإليه ول 

يجوز حتميل األفاظه ما مل يق�سده منها. تف�سيل ذلك.

)الطعن رقم 2017/19 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 28/مار�س/2017م(

44224
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�سهادة -

�سهادة ال�سماع" ماهيتها. حجيتها". -

بها  - ي�سهد  مبا�سرة  غري  �سهادة  هي  ال�سماعية  ال�سهادة 

اإثباتها  املراد  الواقعة  عن  معلومات  على  بناًء  ال�ساهد 

ويكون قد ح�سل عليها من ال�سخ�س الذي وقعت الواقعة 

بها  الأخذ  يجوز  ال�سهادة  وهذه  �سمعه  اأو  ب�سره  حتت 

املحكمة  �سلطة  اإىل  قيمتها  تقييم  ويرجع  الق�ساء  اأمام 

التقديرية.

)الطعن رقم 2017/161م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 24/�أكتوبر/2017م(

مـــعاينة -

معاينة " متثيل الدعاء العام فيها" -

ر اأن احلكم يف ال�ست�سكال يخ�سع للقواعد العامة  - من املقرَّ

التي تخ�سع لها جميع الأحكام املن�سو�س عليها يف املواد 

الإجراءات  قانون  من   )178,220,221,222,313(

يكون  فال  املحكمة  ت�سكيل  الأحكام  هذه  ومن  اجلزائية 

اأحد  بح�سور  اإل  �سحيحًا  اجلنائية  املحكمة  انعقاد 

املادة )178( من قانون  ن�س  العام وفق  اأع�ساء الدعاء 

ُيبا�سر  ى ذلك بطالن كل ما  الإجراءات اجلزائية, وموؤدَّ

الدعاء  يكن  مل  اإذا  اإجراءات  من  املنعقدة  اجلل�سة  يف 

انعقاد  اإىل كل  ال�سرط  العام ممثاًل فيها, بل وميتد هذا 

للمحكمة واإن مل يتخذ �سورة جل�سة كاملعاينة مثاًل , ومع 

53263
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ن احلكم ا�سم  ذلك فال ُي�سرتط اأن يت�سمَّ

ممثل الدعاء العام طاملا اأنه ل �سك يف اأن الدعاء العام  -

من   )312( املادة  اأوجبت  كما  الدعوى,  يف  ممثاًل  كان 

بقولها:  امل�ست�سكل  اإعالن  اجلزائية  الإجراءات  قانون 

ال�ساأن احل�سور للجل�سة  "... ويكلف الدعاء العام ذوي 
التي حتدد لنظره ... " وهذ الإجراء اآمر فال يحل حمله 

والغر�س  البطالن  عليها  يرتتب  وخُمالفته  اآخر  اإجراء 

ُيتاح للم�ست�سكل ح�سور اجلل�سة واإبداء  من الإعالن كي 

اأن  فيمكن  �سخ�سيًا  ح�سوره  ُي�سرتط  ل  كان  واإن  دفاعه 

املادة  تقرره  ح�سبما  دفاعه  لتقدمي  وكياًل  عنه  ُينيب 

)314( من ذات القانون.

)الطعن رقم 2016/251 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

)اأحراز(

الأحراز" اإجراءات حتريزها".  -

ت عليه املادة  - اإن اإجراءات حتريز امل�سبوطات وفق ما ن�سَّ

اإمنا  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من  بعدها  وما   )87(

خ�سية  الدليل  على  للمحافظة  العمل  تنظيم  بها  ق�سد 

بطالن  اأي  خمالفتها  على  القانون  يرتب  ومل  توهينه 

ل�سالمة  املحكمة  اطمئنان  اإىل  ذلك  يف  الأمر  وترك 

الدليل واأن الأحراز امل�سبوطة مل ي�سل اإليها العبث.

)الطعن رقم 2017/665م الدائرة اجلزائية )اأ(

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 19/دي�سمرب/2017م(

731
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منطق  -  " حكم  ت�سبيب  امل�سدر".  جلهة  ردها   " الأحراز 

�سليم".

 الأحراز التي ت�سبط على ذمة الق�سايا ويتم التحفظ  -

الق�سية  انتهاء  بعد  اإل  فيها  الت�سرف  يجوز  ل  عليها 

اأو  بالرد  اإما  ب�ساأنها  النهائية  كلمتها  املحكمة  وتقول 

بامل�سادرة مبا يف ذلك املبالغ املزود بها  امل�سدر. ا�ستناد 

احلكم املطعون فيه على تعذر الو�سول للحرز برده جلهة 

امل�سدر اأفقده منطقه ال�سليم يف تكوين عقيدة املحكمة. 

علة ذلك.

)الطعن رقم 2017/463م  والطعن رقم 2017/464م 

والطعن رقم 2017/465م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 14/نوفمرب/2017م(

)اخت�سا�س(

ابتدائيتني".  - حمكمتني  بني  �سلبي  تنازع   " اخت�سا�س 

اخت�سا�س " مكاين".

يرفع  - املكاين  الخت�سا�س  يف  ال�سلبي  التنازع  حال  يف 

�لد�ئرة   – العليا  للمحكمة  طلبا  العام  الدعاء 

له  وتت�سدى  املخت�سة  املحكمة  بتعيني  اجلزائية- 

الإجراءات  قانون  من   )159( املادة  مبوجب  الأخرية 

اجلزائية. والخت�سا�س املكاين يف الدعاوي اجلزائية 

ُيقيم  الذي  اأو  اجلرمية  فيه  الذيوقعت  باملكان  ينعقد 

الأماكن  وهذه  فيه   عليه  ُيقب�س  الذي  اأو  املتهم  فيه 

56276
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ق�سائم مت�ساوية يف القانون ل تفا�سل بينها عمال باملادة 

)141( من القانون املذكور.

)دعوى تنازع الخت�سا�س رقم 2016/1م الدائرة 

اجلزائية )اأ( جل�سة يوم الثالثاء املوافق 18/

�أكتوبر/2016م(

اخت�سا�س " املحاكم العمانية" -

يعرت�س  - قانوين  عار�س  هو  التنفيذ  يف  ال�ست�سكال 

اأمام  عليه  املحكوم  يبديها  ادعاءات  ويت�سمن  التنفيذ 

الق�ساء باعتباره و�سيلة تكفل درء كل خطاأ يف التنفيذ 

اأو ع�سف فيه, وهو لي�س نعيًا على احلكم بل هو نعي على 

جزائية  دعوى  اأنه  هو  القانونية  طبيعته  واأن  التنفيذ 

امل�سار   )14( املادة  ومفاد  امل�ستقلة,  ذاتيتها  لها  تكميلية 

يف  حقها  وبني  العمانية  املحاكم  بني  حتول  ل  اأنها  اإليها 

نظر ذلك ال�ست�سكال. تف�سيل ذلك.

)الطعن رقم 2017/9م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة يوم 

الثالثاء املوافق 21/مار�س/2017م(

اخت�سا�س " جلان حماية الطفل". -

على:  - ين�س  والذي  الطفل  قانون  من   )61( املادة  ن�س 

)تخت�س جلان حماية الطفل بتلقي ال�سكاوى والبالغات 

تعر�س  حالت  وعن  الطفل  حلقوق  انتهاكات  اأي  عن 

الإ�ساءة, وذلك كله على  اأو  اأو ال�ستغالل  للعنف  الطفل 

حماية  جلان  خ�س  قد  الالئحة(  تبينه  الذي  النحو 

الطفل بتلقي ال�سكاوي والبالغات اإل اأن الن�س مل يحرم 

1148
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ال�سلطات العامة من تلقي الدعاوي اجلنائية ومن مبا�سرة 

اأمر تنظيمي مل يرتب  �سلطتها واأن هذا الخت�سا�س هو 

البطالن اإن مل يتم حتريك الدعوى وفق ما جاء بالن�س.

)الطعن رقم 2016/270م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

)اإخفاء(

بني  - اجلرمية  من  املتح�سلة  والأ�سياء  "لالأموال  الإخفاء 

الن�سني القدمي واجلديد يف قانون اجلزاء".

الإخفاء  - و�سفي  ذكر  اجلزاء  قانون  من  القدمي  الن�سَّ 

العبارة  على  اجلديد  الن�سُّ  اقت�سر  حني  يف  والت�سريف 

ة املرنة التي تت�سع لهما معًا )وهي و�سف الإخفاء(  العامَّ

قد  اجلديد  القانون  يف  الن�س  ظاهر  كان  واإن  اأنه  كما 

ُي�سري اإىل اأن كلمة الإخفاء تعني تخبئة ال�سيء بو�سعه 

ال�سلطات  نظر  عن  وبعيدًا  الأب�سار  عن  خفي  مكان  يف 

الإخفاء  اأن  هي  احلقيقة  اأن  اإل  ال�سيق  املعنى  هو  وهذا 

ال�سيء  حيازة  د  مبجرَّ يتحقق  بحيث  وا�سع  مدلول  له 

ي�سمل  اأنه  اأي  بذلك  املتهم  علم  مع  جرمية  من  ل  املتح�سَّ

كل ن�ساط اإيجابي يقوم به اجلاين ويوؤدي اإىل الت�سال 

فعل  يف  وُي�سرتط  اجلرمية  من  ل  املتح�سَّ باملال  الفعلي 

ل  املتح�سَّ بال�سيء  بالحتفاظ  اجلاين  يقوم  اأن  الإخفاء 

من اجلرمية طالت املدة اأو ق�سرت, اإذًا فالركن الأ�سا�سيُّ 

لل�سيء  املتهم  بحيازة  املتعلق  املادي  الفعل  هو  للجرمية 

ا�ستالم  د  فمجرَّ مالكه  اأنظار  عن  واإبعاده  اإخفاوؤه  املراد 
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العن�سر  يحقق  اجلرمية  مو�سوع  ال�سيء  اأو  للمال  املتهم 

اإن  املادي جلرمية الإخفاء ول يهم بعد ذلك  الركن  اأو 

اأن يكون  اأو ق�سرت ول يهم كذلك  طالت مدة الإخفاء 

اإن  بل  اأم ل,  الأنظار  اإخفاًء حقيقيًا عن  اأخفاها  املتهم 

اإىل  اجلرمية  من  لة  املتح�سَّ الأ�سياء  عن  احلائز  تخلي 

�سخ�س ثالث ل ُيعفيه من اأنه كان حائزًا لتلك الأ�سياء 

التي  الكيفية  اإىل  ع  امل�سرِّ ينظر  ل  كما  الإخفاء  بنية 

اأكان ذلك  الت �سواًء  ا�ستفاد بها اجلاين من تلك املتح�سَّ

بال�سراء اأو الهبة اأو الوديعة اأو غريها من الت�سرفات ما 

لة من جرمية وهذا  باأنها متح�سَّ اأنه عامل  دام قد ثبت 

العلم ل ُيفرت�س اإذ ل بد من اإثباته مبا ُيقنع وذلك من 

عوى خالل الظروف واملالب�سات املحيطة بالدَّ

)الطعن رقم 2017/1127م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 13/مار�س/2018م(

)ا�ستئناف(

حال  - يف  الق�ساة  اآراء  اإجماع  العام"  الدعاء  ا�ستئناف 

ت�سديد العقوبة".

فاإن  - احلكم  با�ستئناف  العام  الدعاء  قيام  حال  يف 

اأو  تلغيه  اأو  احلكم  توؤيد  اأن  لها  ال�ستئناف  حمكمة 

يجوز  ول  مل�سلحته,  اأو  عليه  املحكوم  �سد  �سواًء  تعدله 

ادر  ال�سَّ احلكم  اإلغاء  ول  بها  املحكوم  العقوبة  ت�سديد 

بالرباءة اإل باإجماع اآراء ق�ساة املحكمة, خلو احلكم من 

الإ�سارة اإىل اأنها �سددت العقوبة بالإجماع موؤداه بطالن 

من النظام العام.
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)الطعن رقم 2016/209م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

)ا�ست�سكال(

ا�ست�سكال" تدخل الدعاء العام". قانون " تطبيق املادة  -

312 اإجراءات جزائية".

املادة )312( بينت �سوابط الإ�سكال التنفيذي الواجب  -

مراعاتها �سواًء ما يتعلق منها برافعه اأو باإجراءات رفعه 

اأو باملحكمة املخت�سة بنظره, اأثر ذلك اأنها تعد قاعدة 

�سرعت  من  لدن  من  مراعاتها  يجب  اإلزامية  اإجرائية 

مل�سلحته واجلهة الق�سائية التي عقد لها اخت�سا�س نظر 

طريق  عن  ال�ست�سكال  برفع  ذلك  خمالفة  احلق.  ذلك 

املحكمة مبا�سرة دون الدعاء العام موؤداها نق�س احلكم.

)الطعن رقم 2017/9م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة يوم 

الثالثاء املوافق 21/مار�س/2017م(

-  41 " تطبيق املادة  " يف حكم اأجنبي". قانون  ا�ست�سكال 

من اتفاقية نقل املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية 

بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي".

يعرت�س  - قانوين  عار�س  هو  التنفيذ  يف  ال�ست�سكال 

اأمام  عليه  املحكوم  يبديها  ادعاءات  ويت�سمن  التنفيذ 

الق�ساء باعتباره و�سيلة تكفل درء كل خطاأ يف التنفيذ 

اأو ع�سف فيه, وهو لي�س نعيًا على احلكم بل هو نعي على 

جزائية  دعوى  اأنه  هو  القانونية  طبيعته  واأن  التنفيذ 

امل�سار   )14( املادة  ومفاد  امل�ستقلة,  ذاتيتها  لها  تكميلية 
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اأنها ل حتول بني املحاكم العمانية وبني حقها يف  اإليها 

نظر ذلك ال�ست�سكال. تف�سيل ذلك.

)الطعن رقم 2017/9م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة يوم 

الثالثاء املوافق 21/مار�س/2017م(

ا�ست�سكال " خ�سوعه للقواعد العامة يف الأحكام. متثيل  -

الدعاء العام يف جل�ساته"

ر اأن احلكم يف ال�ست�سكال يخ�سع للقواعد العامة  - من املقرَّ

التي تخ�سع لها جميع الأحكام املن�سو�س عليها يف املواد 

الإجراءات  قانون  من   )178,220,221,222,313(

اجلزائية ومن هذه الأحكام ت�سكيل املحكمة فال يكون 

اأحد  بح�سور  اإل  �سحيحًا  اجلنائية  املحكمة  انعقاد 

اأع�ساء الدعاء العام وفق ن�س املادة )178( من قانون 

ى ذلك بطالن كل ما ُيبا�سر  الإجراءات اجلزائية, وموؤدَّ

الدعاء  يكن  مل  اإذا  اإجراءات  من  املنعقدة  اجلل�سة  يف 

العام ممثاًل فيها, بل وميتد هذا ال�سرط اإىل كل انعقاد 

مثاًل  كاملعاينة  جل�سة  �سورة  يتخذ  مل  واإن  للمحكمة 

ممثل  ا�سم  احلكم  ن  يت�سمَّ اأن  ُي�سرتط  فال  ذلك  ومع   ,

الدعاء العام طاملا اأنه ل �سك يف اأن الدعاء العام كان 

ممثاًل يف الدعوى, كما اأوجبت املادة )312( من قانون 

 ..." بقولها:  امل�ست�سكل  اإعالن  اجلزائية  الإجراءات 

ويكلف الدعاء العام ذوي ال�ساأن احل�سور للجل�سة التي 

حمله  يحل  فال  اآمر  الإجراء  " وهذ   ... لنظره  حتدد 

اإجراء اآخر وخُمالفته يرتتب عليها البطالن والغر�س 

من الإعالن كي ُيتاح للم�ست�سكل ح�سور اجلل�سة واإبداء 
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اأن  فيمكن  �سخ�سيًا  ح�سوره  ُي�سرتط  ل  كان  واإن  دفاعه 

املادة  تقرره  ح�سبما  دفاعه  لتقدمي  وكياًل  عنه  ُينيب 

)314( من ذات القانون.

)الطعن رقم 2016/251 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

اإدخال الزوجة الأجنبية  - " وقف حكم مبنع  ا�ست�سكال 

البالد".

مبنع  - املتعلق  ال�سق  باإلغاء  ال�ستئناف  حمكمة  قيام 

ا�ست�سكال  حكم  يف  البالد  الأجنبية  الزوجة  اإدخال 

يتعني على الدعاء العام اأن يطعن عليه بطريق الطعن 

بالنق�س ويلتزم باملواعيد املقررة يف هذا ال�سدد, ل اأن 

الأخري  اإذ  القانون,  مل�سلحة  الطعن  بطريق  عليه  يطعن 

م�سروط بعدم ترتب اأي اأثر �سوى �سدور احلكم ل�سالح 

املحكوم عليه اأو امل�سوؤول عن احلق املدين.

)الطعن مل�سلحة القانون رقم 2017/1م الدائرة اجلزائية 

)اأ( جل�سة يوم الثالثاء املوافق 14/فرباير/2017م(

)اإعــالن(

اإعالن " اإعالن امل�ست�سكل" -

للقواعد  ال�ست�سكال يخ�سع  اأن احلكم يف  ر  املقرَّ من   -

يف  عليها  املن�سو�س  الأحكام  جميع  لها  تخ�سع  التي  العامة 

الإجراءات  قانون  من   )178,220,221,222,313( املواد 

يكون  فال  املحكمة  ت�سكيل  الأحكام  هذه  ومن  اجلزائية 

اأع�ساء  اأحد  بح�سور  اإل  �سحيحًا  اجلنائية  املحكمة  انعقاد 
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الدعاء العام وفق ن�س املادة )178( من قانون الإجراءات 

اجلل�سة  يف  ُيبا�سر  ما  كل  بطالن  ذلك  ى  وموؤدَّ اجلزائية, 

املنعقدة من اإجراءات اإذا مل يكن الدعاء العام ممثاًل فيها, 

مل  واإن  للمحكمة  انعقاد  كل  اإىل  ال�سرط  هذا  وميتد  بل 

يتخذ �سورة جل�سة كاملعاينة مثاًل , ومع ذلك فال ُي�سرتط اأن 

ن احلكم ا�سم ممثل الدعاء العام طاملا اأنه ل �سك يف  يت�سمَّ

املادة  اأوجبت  الدعوى, كما  العام كان ممثاًل يف  اأن الدعاء 

امل�ست�سكل  اإعالن  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )312(

احل�سور  ال�ساأن  ذوي  العام  الدعاء  ويكلف   ..." بقولها: 

للجل�سة التي حتدد لنظره ... " وهذ الإجراء اآمر فال يحل 

حمله اإجراء اآخر وخُمالفته يرتتب عليها البطالن والغر�س 

واإبداء  اجلل�سة  ح�سور  للم�ست�سكل  ُيتاح  كي  الإعالن  من 

دفاعه واإن كان ل ُي�سرتط ح�سوره �سخ�سيًا فيمكن اأن ُينيب 

املادة )314( من  لتقدمي دفاعه ح�سبما تقرره  عنه وكياًل 

ذات القانون.

)الطعن رقم 2016/251 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

)انق�ساء الدعوى(

ب�سدور  - حفظ.  بقرار  العمومية"  الدعوى  انق�ساء 

اإجراءات  و279   15 املادة  ن�س  "تطبيق  قانون  حكم". 

جزائية".

الدعوى  - انق�ساء  اأ�سباب  من  �سببًا  ُيعدُّ  النهائيُّ  احلكم 

الإجراءات  قانون  من   )15( املادة  ن�س  وفق  الُعمومية 

 )279( املادة  ن�س  مع  الن�س  ذلك  ومفاد  اجلزائية, 
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الدعوى  به  تنق�سي  الذي  احلكم  اأن  القانون  ذات  من 

الُعمومية ومينع اإعادة النظر فيها يجب اأن يكون نهائيًا 

اأوجه  من  وجه  باأي  فيه  للطعن  قاباًل  يكون  األ  مبعنى 

الطعن وعندئذ يحوز حجية الأمر املق�سي به.

)الطعن رقم 2016/299م والطعن رقم 2016/351م 

الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة يوم الثالثاء املوافق 15/

نوفمرب/2016م(

)اإلقاء القب�س(

" تطبيق  - قانون  امل�سكن".  داخل  " جوازه  القب�س  اإلقاء 

املادة )45( اإجراءات جزائية".

اأن  - اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )45( املادة  مفاد 

املتهم  م�سكن  دخول  يف  احلق  الق�سائي  ال�سبط  ملاأموري 

�س اأو يف غري  املطلوب القب�س عليه �سواًء كان يف حالة تلبُّ

�س دون حاجة اإىل ا�ست�سدار اإذن من الدعاء  حالة تلبُّ

اإلقاء  هو  الدخول  من  الغر�س  اإذ  املنزل  بتفتي�س  العام 

القب�س.

)الطعن رقم 2017/175 م الدائرة اجلزائية )اأ(

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 9/مايو/2017م(

)اإكراه(

الإكراه املعيب لالإرادة ." ماهيته". -

القانون  - يف  العرتاف  يعيب  الذي  بالإكراه  املق�سود 

يعدمها  �سخ�س  اإرادة  على  خارجي  �سغط  هو  اجلنائي 
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المتناع  اأو  بعمل  للقيام  لديه  الختيار  حرية  ي�سل  اأو 

عنه ول ي�ستوجب ذلك اأن يكون ال�سغط من خارج ج�سم 

من بو�سر عليه الإكراه واإمنا اأن يكون من خارج نف�سيته 

اأو  ذاتيا  اأو  داخليا  م�سدره  الإكراه  كان  اإذا  اأما  كذلك. 

يعد  ل  فاإنه  ذاته  لل�سخ�س  النف�سية  الرتكيبة  مبعثه 

اإكراهًا معيبًا لإرادة ال�سخ�س وبالتايل معيبًا لعرتافه, 

اأمام  العرتاف  باأن  القول  فمجرد  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا 

موجب  حتديد  دون  اخلوف  نتيجة  كان  العام  الدعاء 

اإرادته  عن  خارجة  اأ�سبابه  كانت  وهل  اخلوف  ذلك 

ونف�سيته اأم هي لأ�سباب ذاتية يجعله دفعًا غري جدي.

)الطعن رقم 2017/1069م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 24/اأبريل/2018م(

)اأمر تفتي�س(

اأمر التفتي�س " جتاوزه لغري الغر�س منه". -

اقت�سار التفتي�س على حدود الغر�س منه هو مبداأ قانوين  -

اأن ي�ستهدف  هام مقرر حلماية حق اخل�سو�سية, فيجب 

هو  التفتي�س  كان  اإذا  لأنه  باجلرمية.  املتعلقة  الأ�سياء 

ظروف  اقت�سته  �سخ�س  خل�سو�سية  انتهاكًا  حقيقته  يف 

التي  احلدود  يف  يبقى  اأن  يجب  فاإنه  معينة  قانونية 

اقت�ست اإجراءه. موؤدى ذلك بطالن ما يتم �سبطه خارج 

�سبهة معقولة.  به  تتعلق  دام مل  ما  التفتي�س  اأمر  نطاق 

تف�سيل ذلك.

)الطعن رقم 2017/619م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء 21املوافق 9/يناير/2018م(

67346
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)ت(

)تاأمني(

الفرق  - امل�سوؤولية.  من  تاأمني   . الأ�سياء  على   " تاأمني 

بينهما"

عن  - له  ن  املوؤمَّ تعوي�س  هو  الأ�سياء  على  بالتاأمني  املراد 

التاأمني  النوع من  اأمواله وهذا  خ�سارة تلحق ب�سيء من 

التاأمني(  )�سركة  ن  املوؤمِّ هما  طرفني  �سوى  فيه  لي�س 

ن له )امل�ستفيد(, والتاأمني من امل�سوؤولية هو تاأمني  واملوؤمَّ

ن له يف حني اأن التاأمني على الأ�سياء  ن يف ذمة املوؤمَّ لَدينْ

التاأمني على  ن له, فمحلَّ  للموؤمَّ هو تاأمني ل�سيء مملوك 

امل�سوؤولية  وتاأمني  مال,   من  له  ن  للموؤمَّ ما  هو  الأ�سياء 

على  يقت�سر  ل  الأ�سياء  على  التاأمني  بخالف  هو  ن  لَدينْ

اإىل طرف  ن له( بل ميتدُّ  واملوؤمَّ ن  اثنني )املوؤمِّ �سخ�سني 

ما  متميزة  عالقة  هناك  تكون  حيث  امل�سرور  هو  ثالث 

ن وامل�سرور من  ن له من جهة وما بني املوؤمِّ ن واملوؤمَّ بني املوؤمِّ

اأن تلتزم �سركة  جهة اأخرى. تف�سيل ذلك. موؤدى ذلك 

التاأمني املوؤمن لديها تاأمينا �سامال من قبل �سركة تاأجري 

املركبات بتعوي�س ال�سركة عن تلف املركبة التي قادها 

مرتكب احلادث ولو كان حتت تاأثري اخلمر. علة ذلك . 

تف�سيل ذلك.

)الطعن رقم 2016/699 م الدائرة اجلزائية )اأ( 

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 21/فرباير/2017م(

)حتريات(
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حتريات" تقدير اجلدّية فيها". -

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإ�سدار اأمر القب�س  -

والإذن بالتفتي�س هو من امل�سائل املو�سوعية التي ُيوكل 

حمكمة  اإ�سراف  حتت  التحقيق  �سلطة  اإىل  فيها  الأمر 

بجدية  اقتنعت  قد  املحكمة  كانت  ومتى  املو�سوع, 

وكفايتها  التفتي�س  اأمر  عليها  ُبني  التي  ال�ستدللت 

العام على ت�سرفه يف  اإ�سداره واأقرت الدعاء  لت�سويغ 

هذا ال�ساأن فال معقب عليها.

)الطعن رقم 2017/292م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 23/مايو/2017م(

)تدبري(

تدبري " احلكم به دون العقوبة". -

املادة )20( من قانون م�ساءلة الأحداث ت�سوغ التدابري  -

التي من �ساأنها اأن ت�ساعد قا�سي الأحداث على تفريد 

التدبري واأعطت له كامل ال�سلطات لختيار اأي منها تبعًا 

احلدث  ول�سخ�سية  اجلرمية  خلطورة  اخلا�س  لفهمه 

اجلانح ولطبيعة التدبري, واملادة )28( من ذات القانون 

ل حتول دون جواز تطبيق تلك التدابري حتى بالن�سبة 

اد�سة ع�سرة من عمره. للحدث الذي جتاوز ال�سَّ

)الطعن رقم 2016/767م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 16/مايو/2017م(

)ترجمة(

75387
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ترجمة " �سلطة املحكمة يف تقدير �سحتها". -

�سحة  - يف  التقديرية  ال�سلطة  املو�سوع  حمكمة  متتلك 

الرتجمة من عدمها. ل ي�سح النعي عليها بهذا ال�ساأن اأمام 

املحكمة العليا.

)الطعن رقم 2017/210م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 16/مايو/2017م(

)ت�سبيب(

ت�سبيب حكم" الغمو�س فيه. الإ�سارة فيه اإىل ما �سبق من  -

اأدلة. ق�سور مبطل". 

ل يكفي اأن يورد احلكم اأدلة الدعوى ثم يتبع ذلك بالإ�سارة  -

اأن يبنّي الواقعة امل�ستوجبة للعقوبة بيانًا  اإليها بل ل بد 

من  املحكمة  ا�ستنبطت  وكيف  ارتكابها  ومالب�سات  كافيًا 

التي  الر�سائل  يبنّي  واأن  املتهم  الأدلة ثبوتها يف حق  تلك 

والتي  للحياء  اخلاد�سة  عليه  املجني  اإىل  املتهم  اأر�سلها 

يطلب فيها من املجني عليه فعل الفجور به ويورد الأدلة 

خمل  وتعميم  غمو�س  ذلك  خمالفة  دليل,  كل  وم�سمون 

ف�ساد يف  املخالفة  موؤدى تلك  يتعذر معه.  ت�سبيب  باأ�سول 

ال�ستدلل وق�سور مبطل يف الت�سبيب.

)الطعن رقم 2017/5 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة يوم 

الثالثاء املوافق 14/مار�س/2017م(

ت�سبيب " ق�سور مبطل". حق الدفاع" الإخالل به". -

73376
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الدفع بالفرق يف وزن املخدر بني ما ورد يف املح�سر املحرر  -

من قبل ماأمور ال�سبط الق�سائي وبني ما ورد يف تقرير 

يلزم  الدعوى.  وجه  به  يتغري  قد  دفع  الفنية  اخلربة 

عنده على املحكمة اأن ترد عليه برد مقبول و�سائغ. رد 

خمت�س  من  تقرير  الفنية  اخلربة  تقرير  باأن  املحكمة 

وهو الذي يوؤخذ به ل يكفي. موؤدى ذلك اإخالل بحق 

الدفاع وق�سور مبطل يف الت�سبيب . علة ذلك.

)الطعن رقم 2016/537م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 15/نوفمرب/2016م(

)ت�سريح(

الإمهال  - طلب   " والذخائر  الأ�سلحة  ت�سريح 

ل�ستخراجه". 

املخالفة  - حمل  لالأ�سلحة  ت�سريح  ل�ستخراج  الإمهال 

يرجع  واإمنا  املحكمة  على  بواجب  لي�س  والتجرمي 

ل�سلطتها التقديرية.

)الطعن رقم 2017/329م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 23/مايو/2017م(

)تـــــقرير فــني(

تقرير فني " خطاأ مادي يف رقم الق�سية". -

الق�سية  - رقم  يف  املادي  اخلطاأ  ب�ساأن  الطاعن  ينعاه  ما 

ل يف التقرير الفني فاإنه ل ُيبطل الدليل الفني ول  امل�سجَّ

ينفي �سحة ما ورد فيه ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن 

22110
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على احلكم املطعون فيه بهذا اخل�سو�س غري �سديد.

)الطعن رقم 2016/291م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

)تنازل(

" تطبيق  - قانون  و�سمنا".  �سراحة  الطعن  " عن  تنازل 

املادة 202 اإجراءات مدنية وجتارية".

الإجراءات  - قانون  من   )202( املادة  ن�س  ح�سب  ر  املقرَّ

ن  اأنه ل يجوز الطعن يف الأحكام ممَّ املدنية والتجارية 

ادر �سده وهذا �سرط خا�س من �سروط  قبل احلكم ال�سَّ

فيه  الطعن  من  املانع  احلكم  وقبول  الأحكام,  يف  الطعن 

يكون  ريح  ال�سَّ فالقبول  �سمنيًا  اأو  �سريحًا  يكون  اأن  اإما 

بقبول  عليه  املحكوم  من  �سريحة  اإرادة  عن  بالإعالن 

احلكم وعدم الرغبة يف الطعن فيه ويعترب ذلك ت�سرفًا 

قانونيًا من جانب واحد لذا ل حاجة لقبوله من اخل�سم 

اأما القبول ال�سمني في�ستفاد من كل قول اأو فعل اأو اإجراء 

باحلكم  بالر�سا  وي�سعر  الطعن  يف  الرغبة  مع  يتنافى 

والتخلي عن حق الطعن وُي�سرتط يف القبول ال�سمني اأن 

يدل دللة وا�سحة ل حتتمل ال�سك على ترك احلق يف 

الطعن وعدم الرغبة فيه. علة ذلك.

)الطعن رقم 2016/399م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 18/�أكتوبر/2016م(

)ج(

835
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)جرائم(

جرائم غري عمدية " اأركانها ". -

اجلرائم غري العمدية يتوقف حتققها على توافر ثالثة  -

ركن  بني  ال�سببية  والرابطة  وال�سرر  اخلطاأ  هي  اأركان 

عمومًا  الأفراد  من  يقع  الذي  واخلطاأ  وال�سرر,  اخلطاأ 

يف اجلرائم غري العمدية يتوافر متى ت�سرف ال�سخ�س 

ت�سرفًا ل يتفق واحليطة واحلذر اللذين تق�سيان بهما 

م�سلك  ي�سوب  عيب  فهو  وبذلك  العادية  احلياة  ظروف 

اأحاطت  الذي  املتب�سر  العادي  الفرد  ياأتيه  ل  الإن�سان 

اأحاطت  التي  للظروف  مماثلة  خارجية  ظروف  به 

باجلاين مرتكب اخلطاأ, واأما ال�سرر فهو الأثر اخلارجي 

املرتتب على اخلطاأ املعاقب عليه,  واأما رابطة ال�سببية 

وهي ركن من اأركان هذه اجلرمية فيجب اأن تتوافر بني 

اإىل  النتيجة  اإ�سناد  تتطلب  اأي  وال�سرر  اجلاين  خطاأ 

وال�سري  تتفق  كانت  طاملا  عنها  وم�ساءلته  اجلاين  خطاأ 

نتيجة  املرتكبة  اجلرمية  تكون  اأن  اأي  لالأمور  العادي 

اأم  اإيجابيًا  ال�سلوك  �سواًء كان هذا  �سلوك اجلاين فعاًل 

�سلبيًا.

)الطعن رقم 2017/1129م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 10/اأبريل/2018م(

)جرمية(

66339
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عليه  - املجني  �سهادة  �سماع  اإلكرتوين.  ابتزاز   " جرمية 

فيها".

نعي الطاعن على حمكمة املو�سوع ارتكانها يف اإدانته على  -

اأقوال املجني عليهما باأن ما مت كان نتيجة تهديد وابتزاز 

من قبله مردود عليه باأن املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا 

اأنه لي�س هناك ما مينع املحكمة من �سماع �سهادة الـمجني 

واطماأن  �سدقها  اأن�ست  ما  اإذا  ب�سهادتهم  والأخذ  عليهم 

الإثبات  عنا�سر  من  عن�سر  اأي  �ساأن  �ساأنه  وجدانها,  لها 

اأمر تقديره  يف الدعوى ويعود ملحكمة املو�سوع وحدها 

متى  عليها  رقابة  دومنا  اقتناعها  ح�سب  وزنه  وحتديد 

باملادة  عمال  اأمامها  البحث  ب�ساط  على  مطروحة  كانت 

)190( من قانون الإجراءات اجلزائية .

)الطعن رقم 2017/832م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء 20/مار�س/2018م(

جرمية " الجتار يف الأ�سلحة . معنى الجتار". -

الح مبقابل  - معنى الجتار يف الأ�سلحة هو التعامل يف ال�سَّ

اأو  ال�سراء  اأو  البيع  طريق  عن  وذلك  معنوي  اأو  مادي 

اأو العتياد كما ل يلزم  البدل ول يلزم فيه الحرتاف 

الجتار  اأن  ذلك  يعني  ول  العمل  لهذا  النقطاع  فيه 

مق�سور على البيع وحده واإمنا يت�سع لي�سمل اأي �سورة من 

اأكرث احلالت  اإنه يف  �سور التعامل يف هذه الأ�سلحة بل 

مرورًا  الت�سنيع  من  ابتداًء  عدة  مراحل  لي�سمل  ميتد 

بال�سراء وال�سترياد اأو النقل والتخزين وانتهاًء بو�سول 

الح اإىل امل�ستهلك وهذا ما تعززه املادتان )8 و9( من  ال�سَّ

76396



ال�سفحةاملبداأ

– 434 –

قانون التجارة .

)الطعن رقم 2016/813م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 28/مار�س/2017م(

جرمية الجتار باملخدرات " مفهوم الجتار". -

الأحوال  - غري  يف  املخدرات  يف  الجتار  جرمية  تتحقق 

املرخ�س بها قانونًا طاملا كان ق�سد الفاعل من حيازته 

املخدر هو عر�س املادة املخدرة وتقدميها للغري مبقابل 

هو  املخدرات  يف  الجتار  كان  اإذا  عما  النظر  وب�سرف 

له  كانت  اأو  اجلاين  به  يقوم  الذي  الوحيد  الن�ساط 

مل  ع  فامل�سرِّ ذلك,  مع  باملوازاة  بها  يقوم  اأخرى  اأن�سطة 

ي�سرتط يف قيام جرمية الجتار توافر عن�سر العتياد 

اأو التكرار.

)الطعن رقم 2016/221م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 18/�أكتوبر/2016م(

الق�سد  - اأركانها.  تعريفها.  طفل.  "اختطاف  جرمية 

قانون  من   56 املادة  تطبيق  قانون  فيها".  اجلنائي 

الطفل. 

معنى الختطاف الوارد يف املادة )56( من قانون الطفل  -

اأو  القوة  اأ�سكال  كافة  با�ستخدام  ال�سريع  الأخذ  هو 

اأن يكون حمال  اأو ال�ستدراج مبا ميكن  بطريق التحايل 

تغيري  اأو  مكانه  من  عليه  املجني  واإبعاد  اجلرمية  لهذه 

الف�سل  دون  عليه  ال�سيطرة  باإمتام  وذلك  �سريه  خط 

بني الفعل وبني اجلرائم الالحقة له وبغ�س النظر عن 

39203
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اجلرمية  تلك  تقوم  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا  الدوافع,  كافة 

باإتيان اجلاين �سلوكا اإيجابيًا يتخذ �سورة انتزاع الطفل 

املجني عليه من املكان الذي كان فيه واإبعاده بنقله ملكان 

بعيد وجمهول عن ذويه وعمن لهم �سلطة قانونية عليه 

وبالن�سبة للركن املعنوي فاخلطف من اجلرائم العمدية 

التي تتخذ �سورة الق�سد اجلنائي العام ويتحقق بتوافر 

عن�سرين هما العلم بكل الوقائع ذات الأهمية القانونية 

املادي  ال�سلوك  يف  املتمثل  املادي  بالن�ساط  والإحاطة 

وعن  اأهله  عن  عليه  املجني  الطفل  باإبعاد  القيام  يف 

يف  يتمثل  الثاين  والعن�سر  برعايته  يتكفل  �سخ�س  اأي 

املادي  اإرادة اجلاين اخلاطف نحو حتقيق الفعل  اجتاه 

للجرمية.

)الطعن رقم 2016/693 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م(

املعلومات يف  - و�سيلة تقنية  " ا�ستخدام  جرمية عمدية 

فيها.  اجلنائي  الق�سد  توافر  والقذف.  بال�سب  التعدي 

قانون  عامة".  م�سلحة  عن  الدفاع  بق�سد  اختالطه 

تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  من   16 املادة  تطبيق 

املعلومات.

جرمية ال�سب والقذف با�ستعمال و�سائل تقنية املعلومات  -

الق�سد  توافر  اإذا  ال  تقوم  ل  عمدية  جرمية  هي 

اإىل  اجلاين  اإرادة  تتجه  بحيث  مرتكبها  لدى  اجلنائي 

ارتكاب هذا اجُلرم مع علمه بذلك. وللقول بقيام هذه 

اجلرمية اأو عدم قيامها يجب البحث والنظر يف الق�سد 

عبارات  على  املن�سور  املقال  ا�ستمل  فاإذا  لديه,  اجلنائي 

33171
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يف  وا�ستمل  ة  عامَّ م�سلحة  عن  الدفاع  منها  الغر�س  كان 

الوقت نف�سه على األفاظ قد مت�سُّ بالغري فعلى املحكمة 

ل  التو�سُّ ابتغاء  الق�سدين  اأن توازن بني  يف هذه احلالة 

لأيهما كانت الغلبة يف نف�س النا�سر وتقدير ذلك م�ساألة 

حت�سله  ما  وفق  املو�سوع  حمكمة  تقدرها  مو�سوعية 

على  ُبني  قد  الرتجيح  هذا  دام  ما  عوى  الدَّ وقائع  من 

لرقابة  ذلك  يف  املحكمة  تخ�سع  ول  وي�سنده  يعززه  ما 

املحكمة العليا .

)الطعن رقم 2016/661م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م(

الأعراف  - مراعاة  النارية.  الأعرية  "اإطالق  جرمية 

والتقاليد". ق�سد جنائي.

اأولتها اجلهات  - التي  الأعراف احلميدة  مايز بني  ع  امل�سرِّ

املخت�سة كل الهتمام وبني الأعراف ال�سلبية التي �سادت 

املجتمع  و�سالمة  اأمن  تهدد  اأنها  ع  امل�سرِّ وراأى  املا�سي  يف 

م ممار�ستها دون ترخي�س ومن هذه الأعراف اإطالق  فجرَّ

الأعرية النارية يف الحتفالت, وبناء عليه ل ي�سح نفي 

لدى  اجلنائي  الق�سد  توافر  حكمها  يف  املو�سوع  حمكمة 

املتهم بعلة مراعاة العادات والتقاليد.

)الطعن رقم 2017/821م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 13/مار�س/2018م(

جرمية "المتناع عن اإعطاء عينة " ورودها على �سبيل  -

قانون  من  مكرر   64 املادة  تطبيق   " قانون  احل�سر". 

34178
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مكافحة املخدرات".

تنح�سر جرمية المتناع عن اإعطاء عينة لك�سف املواد  -

قررها  التي  احلدود  يف  العقلية  املوؤثرات  اأو  املخدرة 

القانون وفقا لن�س املادة )64مكرر( من قانون مكافحة 

باأن  يتو�سع فيها  املخدرات واملوؤثرات العقلية ول ي�سح 

اأو  يقا�س عليها.

)الطعن رقم 2017/864م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 3/اأبريل/2018م(

جرمية " التحر�س اجلن�سي بالأطفال. ماهيتها." قانون  -

الطفل". قانون  من   56 املادة  " تطبيق 

من  -  )56( املادة  يف  عليه  املن�سو�س  اجلن�سي  �س  التحرُّ  

جميع  ي�سمل  �سامل  م�سطلح  حقيقته  يف  الطفل  قانون 

الغريزة  تثري  التي  ال�سطحية  اأو  اخلارجية  الأفعال 

اجلن�سية.

)الطعن رقم 2016/667 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 7/فرباير/2017م(

خمالفة  - حمظورة.  مبنطقة  اأغنام  تربية   " جرمية 

الأمر املحلي رقم )1991/24م( اخلا�س بتنظيم تربية 

احليوانات يف النطاق واحلدود املقررة لبلدية م�سقط. 

ال�سكوى فيها".

الأمر املحلي رقم )1991/24م( اخلا�س بتنظيم تربية  -

م�سقط  لبلدية  املقررة  واحلدود  النطاق  يف  احليوانات 

تقدمي  اإىل  حاجة  ل  موؤداه  ال�سكوى.  جرائم  من  لي�س 

77402
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�سكوى ب�ساأن القيام برتبية الأغنام يف منطقة حمظورة.

)الطعن رقم 2017/204م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/اإبريل/2017م(

جرمية " تركيب غربال دون ت�سريح. تعريف الغربال".  -

البيئة  حماية  قانون  من   )31( املادة  تطبيق  قانون 

ومكافحة التلوث. 

كل اأداة ت�ستخدم يف تنقية الرمل من احلجارة اأو احل�سى  -

هي غربال واإن اختلفت اأ�سماوؤها.

)الطعن رقم 2016/741 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 16/مايو/2017م(

لأركانها  - احلكم  بيان  وجوب  خمدر-  تعاطي   " جرمية 

وعنا�سرها".

تعاطي  - جرمية  يف  بالإدانة  احلكم  ي�ستمل  اأن  يجب 

املواد املخدرة على الأركان الالزمة لقيام هذه اجلرمية 

كما  تعاطيها,  التي مت  املادة  ونوع  لها  املكونة  وعنا�سرها 

يلزم اأن ي�ستمل احلكم على ملخ�س ما قدمه اخل�سوم من 

من  اإليه  ا�ستندوا  ما  وخال�سة  دفوع  اأو  دفاع  اأو  طلبات 

املحكمة  تذكر  ثم  القانونية  واحُلجج  الواقعية  الأدلة 

الأ�سباب التي ُبني عليها احلكم ومنطوقه. خمالفة ذلك 

ق�سور يبطل احلكم. وذلك مقت�سى املادتني )219 و220 

( من قانون الإجراءات اجلزائية.

)الطعن رقم 2016/187م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء 4/�أكتوبر/2016م(

72372
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جرمية " تهريب خمدر بق�سد الجتار. ماهيتها. قيامها.  -

تعدد الأفعال املكونة لها".

د  - جرمية تهريب املخدرات بق�سد الجتار تتحقق مبجرَّ

اإدخال املخدر باأية و�سيلة اإىل اإقليم الدولة على خالف 

القانون,  يف  عليها  واملن�سو�س  لذلك  املنظمة  الأحكام 

للمخدرات  حيازة  يكون  اأن  يعدو  ل  التهريب  يف  والأمر 

م�سحوبة بنقلها عرب احلدود من خارج اإقليم الدولة اإىل 

داخل اأر�سها بق�سد تداولها فيها مع علم اجلاين بطبيعة 

اإرادته  واجتاه  اخلارج  من  ويجلبها  يحوزها  التي  املادة 

خطة  بح�سب  التهريب  عملية  كانت  فاإذا  تهريبه,  اإىل 

يتدخل  من  كل  فاإن  اأفعال  عدة  على  تنطوي  تنفيذها 

لفعل  مرتكبًا  يعترب  الأفعال  هذه  من  فعل  اأي  تنفيذ  يف 

�ساهم  اأو  التنفيذي  الفعل  منه  �سدر  من  �سواًء  التهريب 

فيه بالنقل اأو من يتم النقل حل�سابه اأو مل�سلحته ولو مل 

وذلك  فيه  امل�ساهمة  اأو  النقل  فعل  �سخ�سيًا  منه  ي�سدر 

التهريب  عملية  حلقات  من  حلقة  ميثل  الفعل  كان  متى 

الدولة, كما  باإقليم  ا�ستقرار املخدرات  �سيكفل  على نحو 

اأن تهريب املخدرات بق�سد الجتار واقعة مادية ت�ستقل 

تقيمها  اأنها  طاملا  فيها  التقدير  بحرية  املو�سوع  حمكمة 

على ما ينتجها.

)الطعن رقم 2016/837م والطعن رقم 2016/838 م 

والطعن رقم 2016/839 م والطعن رقم 2016/840م 

�لد�ئرة �جلز�ئية )�أ( 

25127



ال�سفحةاملبداأ

– 440 –

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 27/دي�سمرب/2016م(

جرمية " التو�سط يف تداول املخدر. اأركانها". قانون "  -

تطبيق ن�س املادة 1/44 من قانون مكافحة املخدرات".

 جرمية التو�سط يف تداول املواد املخدرة واملعاقب عليه  -

باملادة )1/44( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية هي كل فعل من �ساأنه تقريب وجهات النظر بني 

طريف عقد من العقود التي يكون مو�سوعها مواد خمدرة 

الو�سيط ينح�سر هنا يف  اأن فعل  اأي  موؤثرات عقلية  اأو 

وت�سهيل  املتعاقدين  بني  للجمع  املالئم  الظرف  تهيئة 

التو�سط  يكون  اأن  بني  فرق  ول  بينهما  ال�سفقة  اإجناز 

يف تداول املواد املخدرة قد وقع مبقابل اأو بغري مقابل 

وتاأ�سي�سًا على ذلك فكل فعل ياأتيه اجلاين لتحقيق تلك 

الركن  اأما  اجلرمية  لتلك  املادي  الركن  يكون  الغاية 

املعنوي فهو علمه باأن ما ياأتيه من فعل جمرم قانونًا ومع 

ذلك ان�سرفت اإرادته لإتيانه.

)الطعن رقم 2017/545م والطعن رقم 2017/546م 

الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة يوم الثالثاء املوافق 14/

نوفمرب/2017م(

-  " حكم  متييزها".  الأطفال.  �سد   " جن�سية  جرائم 

ق�سور يف الت�سبيب".

اجلرائم اجلن�سية املرتكبة �سد الأطفال ولئن اختلفت   -

57283
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الأخرى  اجلن�سية  اجلرائم  عن  لها  نة  املكوِّ الأركان  يف 

فال�سحية  ال�سحية  هو  بينهما  الأ�سا�سي  الفرق  اأن  اإل 

اأن  يجب  الأطفال  �سد  املرتكبة  اجلن�سية  اجلرائم  يف 

يكون طفاًل اأي �سخ�سًا �سنه دون الثامنة ع�سرة من العمر 

بالتقومي امليالدي طبقًا للمادة الأوىل من قانون الطفل 

ز لهذه اجلرمية هو بالأ�سا�س  وبذلك يكون العن�سر املميِّ

يجب  الأخرى,  املعطيات  عن  النظر  بقطع  ال�سحية  �سن 

تقدير  م�سدر  حكمها  ت�سمن  اأن  املو�سوع  حمكمة  على 

ال�سن لل�سحية, خمالفة ذلك ق�سور مبطل.

)الطعن رقم 2016/375م الدائرة اجلزائية )اأ( 

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 25/�أكتوبر/2016م(

جرمية حيازة الأ�سلحة" ا�ستثناء ال�سالح الأثري. خربة  -

فنية".

قد  - والذخائر  الأ�سلحة  قانون  من   )3( املادة  كانت  لئن 

اأرقام  ح�سرت حيازة الأ�سلحة النارية املبينة بالقوائم 

)1ـ2و3( دون احل�سول على ترخي�س يف ذلك فاإن املادة 

)4( من القانون املذكور قد ا�ستثنت من اأحكام الرتخي�س 

التي  اأو  الرتاثية  الأ�سلحة  الثالثة  املادة  يف  اإليه  امل�سار 

بتحديدها  ي�سدر  والتي  البيوت  داخل  للزينة  تقتنى 

من  التحقق  واجلمارك,  لل�سرطة  العام  املفت�س  من  قرار 

ي�ستوجب  اأمر  هو  عدمه  من  اأثريا  �سالحا  ال�سالح  كون 

ت�سق  اأن  املحكمة  ت�ستطيع  ل  اخلربة,  اأهل  من  ا  فنيًّ راأًيا 

طريقها اإليه بنف�سها. خمالفة ذلك لق�سور يف الت�سبيب.
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)الطعن رقم 2016/754م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 28/مار�س/2017م(

احليازة  - ماهية  املخدر"  واإحراز  حيازة  جرمية 

والإحراز".

اإن مناط امل�سوؤولية يف حالتي اإحراز اأو حيازة املخدرات  -

اأو  مبا�سرًا  ات�ساًل  باملخدر  اجلاين  ات�سال  ثبوت  هو 

اإما بحيازة  باأية �سورة  �سلطانه عليه  وب�سط  بالوا�سطة 

املخدر حيازة مادية اأو و�سع اليد عليه على �سبيل التملك 

والخت�سا�س ولو مل تتحقق احليازة املادية.

)الطعن رقم 2016/379 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م(

جرمية " حيازة خمدر. ماهيتها . مناط امل�سوؤولية فيها". -

مناط امل�سوؤولية يف جرمية حيازة املادة املخدرة يف غري  -

اجلاين  ات�سال  ثبوت  هو  قانونًا  بها  املرخ�س  الأحوال 

اأو بالوا�سطة وب�سط �سلطانه  باملخدرات ات�ساًل مبا�سرًا 

املخدر  بحيازة  اإما  واإرادة,  علم  عن  �سورة  باأي  عليها 

امللك  �سبيل  على  عليه  اليد  بو�سع  اأو  مادية  حيازة 

علم  مع  املادية  احليازة  تتحقق  مل  ولو  والخت�سا�س 

املحكمة  املخدرة.   املواد  من  هو  يحوزه  ما  باأن  احلائز 

ث ا�ستقالًل عن هذا الركن اإذا كان ما  غري مكلفة بالتحدُّ

اأوردته يف حكمها كافيًا يف التدليل على علم املتهم باأن ما 

يحوزه اأو ُيحرزه هو من املواد املخدرة.

71368
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)الطعن رقم 2016/405م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 22/نوفمرب/2016م(

جرمية " رف�س اإعادة مبلغ ا�ستقدام يد عاملة. �سمولها  -

املادة  تطبيق  قانون  املنزلية".  العمالة  هرب  حلالت 

ا�ستقدام  ن�ساط  ملزاولة  التنظيمية  الالئحة  من   )20(

القوى العاملة غري الُعمانية".

ن�ساط  - ملزاولة  التنظيمية  الالئحة  من   )20( املادة 

ا�ستقدام القوى العاملة غري الُعمانية تن�سُّ على وجوب 

التزام املن�ساأة املرخ�س لها مبزاولة هذا الن�ساط باإعادة 

اإىل  العامل  ا�ستقدام  مقابل  عليه  لت  حت�سَّ الذي  املبلغ 

اإذا ثبت خالل )180( يومًا امتناعه عن  العمل  �ساحب 

العمل دون �سبب قانوين وهروب العاملتني امل�ستخدمتني 

هو نوع من اأنواع المتناع عن العمل.

)الطعن رقم 2016/609م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 16/مايو/2017م(

العايل  - ال�سغط  خطوط  حتت  اأ�سجار  زراعة   " جرمية 

توزيع  لئحة  من   23 املادة  " تطبيق  قانون  للكهرباء". 

وتعريفة الكهرباء واملياه".

اأ�سجار  - زراعة  جرمية  يف  بالإدانة  للحكم  ي�سرتط 

باملادة  املوؤثمة  للكهرباء  العايل  ال�سغط  خطوط  حتت 

وتعريفة  توزيع  لئحة  من   )10( املادة  بدللة   )23(

الكهرباء واملياه اأن تكون املحكمة قد ا�ستندت اإىل اأدلة 

ثبوت  املتهم.  قبل  من  الأ�سجار  زراعة  حداثة  توؤكد 

23115
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ينفي  املخت�سة  الوزارة  من  بها  والإذن  الزراعة  قدم 

قيام اجلرمية. عدم متحي�س ذلك ف�ساد يف ال�ستدلل 

وق�سور يف الت�سبيب يوجبان نق�س احلكم

)الطعن رقم 2016/467م اجلزائية )اأ( جل�سة يوم 

الثالثاء املوافق 1/نوفمرب/2016م(

- جرمية " الزواج من اأجنبية. ال�ست�سكال يف حكمها".

مبنع  - املتعلق  ال�سق  باإلغاء  ال�ستئناف  حمكمة  قيام 

ا�ست�سكال  حكم  يف  البالد  الأجنبية  الزوجة  اإدخال 

يتعني على الدعاء العام اأن يطعن عليه بطريق الطعن 

بالنق�س ويلتزم باملواعيد املقررة يف هذا ال�سدد, ل اأن 

الأخري  اإذ  القانون,  مل�سلحة  الطعن  بطريق  عليه  يطعن 

م�سروط بعدم ترتب اأي اأثر �سوى �سدور احلكم ل�سالح 

املحكوم عليه اأو امل�سوؤول عن احلق املدين.

)الطعن مل�سلحة القانون رقم 2017/1م الدائرة اجلزائية 

)اأ( جل�سة يوم الثالثاء املوافق 14/فرباير/2017م(

جرمية "خمالفات البلدية. دعوى عمومية " . -

لتحريكها  - ع  امل�سرِّ يتطلَّب  ل  البلدية  خمالفات  دعاوى 

ر اأو من البلدية  اإذنًا اأو طلبًا من املجني عليه اأو من املت�سرِّ

لالدعاء  يجوز  التي  العمومية  عاوى  الدَّ من  هي  واإمنا 

خ�سوعها  لعدم  �سرط  اأو  قيد  بدون  حتريكها  العام 

للمادة )5( من قانون الإجراءات اجلزائية.

1992
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)الطعن رقم 2017/145م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 4/اأبريل/2017م(

جرمية " مزاولة مهنة الطب الب�سري ب�سكل ل يحافظ  -

ن�س  تطبيق   " قانون  بها".  املق�سود  كرامتها.  على 

20 من قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري  7 و  املادتني 

وطب الأ�سنان".

املق�سود بكرامة مزاولة مهنة الطب الب�سري وفق ن�س  -

املادة )20( بدللة املادة )7( من قانون مزاولة مهنة 

القواعد  من  جمموعة  الأ�سنان  وطب  الب�سري  الطب 

الواحدة  املهنة  اأ�سحاب  عند  عليها  املتعارف  والأ�سول 

 , و�سرفها  املهنة  على  حمافظة  مراعاتها  تكون  بحيث 

فالقواعد والأ�سول الطبية هي تلك املبادئ والقواعد 

اأهل  بني  وعمليًا  نظريًا  وامل�ستقرة  الثابتة  الأ�سا�سية 

مهنة الطب بحيث مل تعد حماًل للجدل واملناق�سة بينهم 

غري اأن هذا ل يعني اأن الطبيب يلتزم بتطبيق الأ�سول 

من  بل  الأطباء  من  غريه  يطبقها  كما  والفنية  العلمية 

حق الطبيب اأن ُيرتك له قدر من احلرية وال�ستقالل 

من  اأ�سلح  اأنها  يرى  التي  الطريقة  اختيار  حيث  من 

غريها يف عالج مري�سه ما دام اأنه قد التزم يف اختياره 

بالثابت علميًا وفنيًا يف مهنة الطب.

)الطعن رقم 2016/437 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 25/�أكتوبر/2016م(

40208
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جرمية " نقل وجتريف الرتبة . الق�سد اجلنائي فيها.  -

تقدير حمكمة املو�سوع له".

عمدية  - جرمية  هي  الرتبة  وجتريف  نقل  جرمية 

اجلاين  تعمد  ما  متى  فيها  اجلنائي  الق�سد  يتحقق 

ارتكاب الفعل املنهي عنه بال�سورة التي حددها القانون 

باأنه  علمه  مع  الفعل  هذا  اإحداث  اإىل  اإرادته  واجتهت 

الق�سد  اأن قيام هذا  املقرر  ُيحدثه بغري حق, ومن  اإمنا 

بالوقائع  تتعلق  مو�سوعية  م�ساألة  يعد  قيامه  عدم  اأو 

تف�سل فيها املحكمة بغري معقب ما دامت ظروف الدعوى 

تك�سف عن هذا الق�سد.

)الطعن رقم 2016/663م الدائرة اجلزائية )اأ(

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م(

)ح(

)حق الدفاع(

ق�سور  - احلكم"  ت�سبيب  به".  الإخالل   " الدفاع  حق 

مبطل".

بعد  - ال�سبط  فريق  ا�ستدعاء  قرار  عن  املحكمة  عدول 

اأن طلبه املتهم ل يجوز دون مربر �سائغ ومقبول. جمرد 

�سببا  لي�س  ا�ستدعائه  رغم  ال�سبط  فريق  ح�سور  عدم 

�سائغا ومقبول للعدول عن القرار املذكور. خمالفة ذلك 

اإخالل بحق الدفاع وق�سور مبطل.

)الطعن رقم 2016/479م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 8/نوفمرب/2016م(

30159
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)حكم(

حكم ا�ست�سكال " ا�ستماله على ا�سم ممثل الدعاء العام". -

ر اأن احلكم يف ال�ست�سكال يخ�سع للقواعد العامة  - من املقرَّ

التي تخ�سع لها جميع الأحكام املن�سو�س عليها يف املواد 

الإجراءات  قانون  من   )178,220,221,222,313(

املحكمة فال يكون  ت�سكيل  الأحكام  اجلزائية ومن هذه 

اأحد  بح�سور  اإل  �سحيحًا  اجلنائية  املحكمة  انعقاد 

اأع�ساء الدعاء العام وفق ن�س املادة )178( من قانون 

ى ذلك بطالن كل ما ُيبا�سر  الإجراءات اجلزائية, وموؤدَّ

الدعاء  يكن  مل  اإذا  اإجراءات  من  املنعقدة  اجلل�سة  يف 

العام ممثاًل فيها, بل وميتد هذا ال�سرط اإىل كل انعقاد 

للمحكمة واإن مل يتخذ �سورة جل�سة كاملعاينة مثاًل , ومع 

ا�سم ممثل الدعاء  ن احلكم  يت�سمَّ اأن  ُي�سرتط  ذلك فال 

العام طاملا اأنه ل �سك يف اأن الدعاء العام كان ممثاًل يف 

الدعوى, كما اأوجبت املادة )312( من قانون الإجراءات 

اجلزائية اإعالن امل�ست�سكل بقولها: "... ويكلف الدعاء 

لنظره  حتدد  التي  للجل�سة  احل�سور  ال�ساأن  ذوي  العام 

اآخر  اإجراء  حمله  يحل  فال  اآمر  الإجراء  وهذ   "  ...

الإعالن  من  والغر�س  البطالن  عليها  يرتتب  وخُمالفته 

واإن  دفاعه  واإبداء  اجلل�سة  ح�سور  للم�ست�سكل  ُيتاح  كي 

عنه  ُينيب  اأن  فيمكن  �سخ�سيًا  ح�سوره  ُي�سرتط  ل  كان 

من   )314( املادة  تقرره  ح�سبما  دفاعه  لتقدمي  وكياًل 

ذات القانون.

)الطعن رقم 2016/251 �لد�ئرة �جلز�ئية )�أ( 

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(
731
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حكم بالرباءة " �سرطه". -

ح�سب  - اجلزائية  الدعوى  يف  يحكم  القا�سي  كان  لئن 

هذه  فاإن  حريته  بكامل  لديه  نت  تكوَّ التي  العقيدة 

مبا  يحكم  و�ساأنه  القا�سي  ُيرتك  اأن  تعني  ل  احلرية 

ي�ساء وكيفما ي�ساء ياأخذ هذا ويرتك ذاك بل يتعنيَّ اأن 

يكون العقل واملنطق رائدًا له فاإذا كان ملحكمة املو�سوع 

كت يف �سحة اإ�سناد التهمة  اأن تق�سي بالرباءة متى ت�سكَّ

م�سروط  ذلك  فاإن  عليها  الثبوت  اأدلة  كفاية  لعدم  اأو 

الدعوى  �ست  حمَّ اأنها  يفيد  ما  على  حكمها  ي�ستمل  باأن 

واأحاطت بظروفها وباأدلة الثبوت والنفي فيها. خمالفة 

احلكم لذلك موؤداها بطالنه والق�ساء بنق�سه.

)الطعن رقم 2016/365م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

حكم الرباءة " عدم الخت�سا�س بالدعوى املدنية". -

التهمة  - يف  بالرباءة  اجلزائية  املحكمة  ق�ست  اإذا 

املن�سوبة للمتهم تكون غري خمت�سة بالف�سل يف الدعوى 

املدنية املرتبطة بها. علة ذلك. تف�سيل ذلك.

)الطعن رقم 2016/948م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 13/يونيو/2017م(

العربة  - اإ�سداره.  تاريخ  جوهرية.  بيانات   " حكم 

بالتاريخ امليالدي دون الهجري".

م�ستماًل  - يكون  اأن  يجب  احلكم  اأن  عليه  امل�ستقر  من 

يقبل  فال  وجوده  مات  ومقوِّ �سحته  �سروط  على  بذاته 

1044
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تكملة ما نق�س فيه من بيانات جوهرية باأي دليل اآخر 

الإثبات,  اآخر من طرق  باأي طريق  اأو  منه  م�ستمد  غري 

اأن يكون حم�سر اجلل�سة قد ا�ستوفى  ول ي�سفع يف ذلك 

بيان تاريخ اإ�سدار احلكم لأنه اإذا كان  الأ�سل يف حم�سر 

اجلل�سة اأنه يكمل احلكم يف خ�سو�س بيانات الديباجة 

اأن  �ساأن  ولكل ذي   , اإ�سداره  تاريخ  ي�سمل  اأن ذلك ل  اإل 

ى له املحكمة من تلقاء  ك بهذا البطالن بل وتت�سدَّ يتم�سَّ

نف�سها وتق�سي ببطالن احلكم لأنه من النظام العام ول 

ن بديباجة  ُ من الأمر تطابق التاريخ الهجري املدوَّ ُيغريِّ

ما  باحلكم  النطق  جل�سة  حم�سر  مع  الأ�سلي  احلكم 

اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )354( املادة  دامت 

عليها  املن�سو�س  واملدد  املواعيد  ح�ساب  عند  اأخذت 

القانون  ين�س  مل  ما  امليالدي  بالتقومي  القانون  هذا  يف 

على خالف ذلك. علة ذلك اأن احلكم الق�سائي هو ثمرة 

وهو  النهائي  اخل�سومة  وهدف  الق�سائية  الإجراءات 

ميثل عنوان احلقيقة والعدالة املطلقة.

)الطعن رقم 2016/191م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

حكم " تاريخه" -

الختالف بني ن�سخة احلكم الأ�سلية وحم�سر اجلل�سة  -

يف �ساأن تاريخ �سدور احلكم هو اختالف من �ساأنه اأن يولد 

الريبة وال�سك يف احت�ساب مواعيد الطعن لدى اأطراف 

الدعوى ول ي�سفع يف ذلك اأن يكون حم�سر اجلل�سة قد 

يكمل  اجلل�سة  حم�سر  لأن  احلكم  تاريخ  بيان  ا�ستوفى 

524
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ذلك  التاريخ  عدا  اجلل�سة  بيانات  جميع  �ساأن  يف  احلكم 

اأن ورقة احلكم من الأوراق الر�سمية التي يجب اأن حتمل 

اأ�سبابها واإل بطلت لفقدها عن�سرًا من مقومات وجودها 

قانونًا وهذا البطالن ي�ستتبع حتمًا بطالن احلكم ذاته , 

وهو بطالن من النظام العام. 

)الطعن رقم 2017/35م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة يوم 

الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م(

حكم " ح�سوري . ح�سوري اعتباري. مبثابة احل�سوري.  -

غيابي. الفرق بينها".

ح�سور املتهم باجلل�سة هو مناط و�سف احلكم باحل�سوري  -

اأي هو ذلك احلكم الذي ي�سدر يف ح�سور املتهم جل�سات 

املحاكمة �سواًء بنف�سه اأو بوا�سطة وكيل عنه يف الأحوال 

املبيَّنة يف املادة )165( من قانون الإجراءات اجلزائية, 

ر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن احلكم يكون ح�سوريًا  واملقرَّ

اإذا ح�سر املحكوم عليه اجلل�سات التي متَّت فيها املرافعة 

ما دامت مل جتر مرافعة  النطق باحلكم  يوم  َب  تغيَّ ولو 

جل�سات  عليه  املحكوم  بح�سور  واملق�سود  اليوم,  هذا  يف 

اأن  اأي  نف�سه  عن  الدفاع  من  ن  متكَّ قد  يكون  اأن  املرافعة 

ح�سور  هو  باحل�سوري  اجلزائي  احلكم  بو�سف  العربة 

املتهم جل�سة املرافعة لأن م�سلحته تتحقق بح�سوره هذه 

ن خاللها من ممار�سة حقه يف الدفاع  اجلل�سة التي �سيتمكَّ

احلكم  اأما   . ه  �سدَّ املقامة  الأدلة  وتفنيد  نف�سه  عن 

املادتني )166,167(  ــ ح�سب  فهو  احل�سوري العتباري 

ي�سدر  الذي  ذلك  ــ  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من 

مبوعد  �سحيحًا  اإعالنًا  اإعالنه  مت  الذي  املتهم  غيبة  يف 

31162
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د من اإعالن املتهم اإعالنًا  اأن تتاأكَّ اجلل�سة فعلى املحكمة 

�سحيحًا ولها بعد ذلك اإما اإعادة الإعالن اأو نظر الدعوى 

يف غيبته وحكمها يف هذه احلالة يكون مبثابة احل�سوري, 

لكل  بالن�سبة  اأي�سًا  اعتباريًا  احل�سوري  احلكم  ويكون 

عوى  الدَّ على  النداء  عند  اخل�سوم  من  يح�سر  مل  من 

يف  احل�سور  عن  تخلَّف  اأو  ذلك  بعد  اجلل�سة  غادر  ولو 

اأن يقدم عذرًا  عوى دون  اإليها الدَّ ل  اجلل�سات التي توؤجَّ

مقبوًل وُي�سرتط حتى يكون احلكم ح�سوريًا اعتباريًا اأن 

يكون التغيُّب بدون عذر مقبول كما بيَّنته املادة )166( 

احلكم  بني  املذكورتان  املادتان  ميَّزت  وقد  اإليها  امل�سار 

فالأول  احل�سوري العتباري واحلكم مبثابة احل�سوري 

عوى ولو غادر  يقت�سي ح�سور املتهم عند النداء على الدَّ

التي  اجلل�سات  ح�سور  عن  تخلَّف  اأو  ذلك  بعد  اجلل�سة 

الدعوى بدون تقدمي عذر مقبول والثاين  اإليها  ل  توؤجَّ

لنظر  دة  املحدَّ اجلل�سة  املتهم  ح�سور  عدم  يقت�سي 

د املحكمة من اإعالنه  عوى بدون عذر مقبول بعد تاأكُّ الدَّ

�سخ�سيًا مبوعدها وهذه التفرقة اللفظية لي�س لها اأثر 

يتمُّ  احلالتني  كلتا  ففي  احلكم  على  الطعن  طريقة  يف 

رته املادة )238(  الطعن بال�ستئناف عليها ح�سب ما قرَّ

ا�ستئناف  ميعاد   ..." اجلزائية  الإجراءات  قانون  من 

 )166,167( للمادتني  طبقا  ح�سوريًا  املعتربة  الأحكام 

تاريخ  من  عليه  املحكوم  اإىل  بالن�سبة  القانون  هذا  من 

اإعالنه بها ...".

اجلزائية  - الأحكام  اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  ر  واملقرَّ

تاأخذ و�سفها القانوين من نف�سها ول عربة مبا ت�سفها به 
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املحكمة اإذا كان ذلك الو�سف خاطئًا.

)الطعن رقم 2016/181م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 18/�أكتوبر/2016م(

حكم ح�سوري "عدم ح�سور جل�سة النطق باحلكم". -

اإذا  - اعتباريا-  ح�سوريا  – ولي�س  ح�سوريًا  يكون  احلكم 

ح�سر املحكوم عليه اجلل�سات التي متَّت فيها املرافعة ولو 

تغيَّب عن جل�سة النطق باحلكم ما دامت مل جتر مرافعة 

جل�سات  عليه  املحكوم  بح�سور  واملق�سود  اليوم,  ذلك  يف 

وفق  نف�سه  عن  الدفاع  من  ن  متكَّ قد  يكون  اأن  املرافعة 

ال�سرورية  ال�سمانات  جميع  له  نت  اأمَّ قانونية  حماكمة 

ملمار�سة هذا احلق. �سرط ذلك.

)الطعن رقم 2016/333م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

حكم " ق�سور يف الت�سبيب". -

اجلرائم اجلن�سية املرتكبة �سد الأطفال ولئن اختلفت   -

الأخرى  اجلن�سية  اجلرائم  عن  لها  نة  املكوِّ الأركان  يف 

فال�سحية  ال�سحية  هو  بينهما  الأ�سا�سي  الفرق  اأن  اإل 

اأن  يجب  الأطفال  �سد  املرتكبة  اجلن�سية  اجلرائم  يف 

يكون طفاًل اأي �سخ�سًا �سنه دون الثامنة ع�سرة من العمر 

بالتقومي امليالدي طبقًا للمادة الأوىل من قانون الطفل 

ز لهذه اجلرمية هو بالأ�سا�س  وبذلك يكون العن�سر املميِّ

�سن ال�سحية بقطع النظر عن املعطيات الأخرى, يجب 

تقدير  م�سدر  حكمها  ت�سمن  اأن  املو�سوع  حمكمة  على 
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ال�سن لل�سحية, خمالفة ذلك ق�سور مبطل.

)الطعن رقم 2016/375م الدائرة اجلزائية )اأ( 

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 25/�أكتوبر/2016م(

حكم " مكوناته - ق�سور مبطل" -

تعاطي  - جرمية  يف  بالإدانة  احلكم  ي�ستمل  اأن  يجب 

املواد املخدرة على الأركان الالزمة لقيام هذه اجلرمية 

وعنا�سرها املكونة لها ونوع املادة التي مت تعاطيها, كما 

يلزم اأن ي�ستمل احلكم على ملخ�س ما قدمه اخل�سوم من 

من  اإليه  ا�ستندوا  ما  وخال�سة  دفوع  اأو  دفاع  اأو  طلبات 

املحكمة  تذكر  ثم  القانونية  واحُلجج  الواقعية  الأدلة 

الأ�سباب التي ُبني عليها احلكم ومنطوقه. خمالفة ذلك 

ق�سور يبطل احلكم. وذلك مقت�سى املادتني )219 و220 

( من قانون الإجراءات اجلزائية.

)الطعن رقم 2016/187م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء 4/�أكتوبر/2016م(

حكم " وجوب ن�سه على اإجماع اآراء الق�ساة" -

يف حال قيام الدعاء العام با�ستئناف احلكم فاإن حمكمة  -

ال�ستئناف لها اأن توؤيد احلكم اأو تلغيه اأو تعدله �سواًء 

�سد املحكوم عليه اأو مل�سلحته, ول يجوز ت�سديد العقوبة 

ادر بالرباءة اإل باإجماع  املحكوم بها ول اإلغاء احلكم ال�سَّ

اأنها  اإىل  الإ�سارة  من  احلكم  خلو  املحكمة,  ق�ساة  اآراء 

�سددت العقوبة بالإجماع موؤداه بطالن من النظام العام.

)الطعن رقم 2016/209م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

1675

13

628
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)خ(

)خـــربة(

خربة " التزام املحكمة بها". -

تقدير  - يف  لطة  ال�سُّ كامل  املو�سوع  ملحكمة  اأن  الأ�سل 

عوى املعرو�سة على ب�ساط  القوة التدليلية لعنا�سر الدَّ

البحث وهي اخلبري الأعلى يف كل ما ت�ستطيع اأن تف�سل 

�ست املحكمة لراأي  فيه بنف�سها. موؤدى ذلك اأنه متى تعرَّ

ُ عليها اأن  اخلبري الفني يف م�ساألة فنية بحتة فاإنه يتعنيَّ

حتلَّ  اأن  ل  حتمله  فنية  اأ�سباب  اإىل  تفنيده  يف  ت�ستند 

حمل اخلبري فيها. تف�سيل ذلك.

)الطعن رقم 2017/41م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 17/�أكتوبر/2017م(

)خــدم املنازل(

رقم)  - الوزاري  بالقرار  �سمولهم  املنازل"  خدم 

.")2011/1

تطبيقًا  - �سدر  والذي   )2011/1( رقم  الوزاري  القرار 

ذلك  خمالفة  املنازل.  خدم  على  ينطبق  العمل  لقانون 

نق�س احلكم.

)الطعن رقم 2016/939 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 30/مايو/2017م(

51256

48243
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)خــطاأ مــادي(

خطاأ مادي " وروده يف تقرير فني". -

الق�سية  - رقم  يف  املادي  اخلطاأ  ب�ساأن  الطاعن  ينعاه  ما 

ل يف التقرير الفني فاإنه ل ُيبطل الدليل الفني ول  امل�سجَّ

ينفي �سحة ما ورد فيه ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن 

على احلكم املطعون فيه بهذا اخل�سو�س غري �سديد.

)الطعن رقم 2016/291م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

)د(

)دعوى مدنية(

دعوى مدنية " مرتبطة بالدعوى اجلزائية". -

اإذا ق�ست املحكمة اجلزائية بالرباءة يف التهمة املن�سوبة  -

املدنية  الدعوى  يف  بالف�سل  خمت�سة  غري  تكون  للمتهم 

املرتبطة بها. علة ذلك. تف�سيل ذلك.

)الطعن رقم 2016/948م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 13/يونيو/2017م(

)دفع(

ق�سور  -  " ت�سبيب  املخدر".  وزن  يف  الختالف   " دفع 

مبطل". حق الدفاع" الإخالل به".

الدفع بالفرق يف وزن املخدر بني ما ورد يف املح�سر املحرر  -

تقرير  يف  ورد  ما  وبني  الق�سائي  ال�سبط  ماأمور  قبل  من 

835

74382
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يلزم  الدعوى.  وجه  به  يتغري  قد  دفع  الفنية  اخلربة 

رد  عنده على املحكمة اأن ترد عليه برد مقبول و�سائغ. 

خمت�س  من  تقرير  الفنية  اخلربة  تقرير  باأن  املحكمة 

بحق  اإخالل  ذلك  موؤدى  يكفي.  ل  به  يوؤخذ  الذي  وهو 

الدفاع وق�سور مبطل يف الت�سبيب . علة ذلك.

)الطعن رقم 2016/537م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 15/نوفمرب/2016م(

دفع " بطالن القب�س والتفتي�س" -

هو  عليه  ترتب  وما  والتفتي�س  القب�س  ببطالن  الدفع  اإن 

املو�سوع  حمكمة  على  فيجب   , اجلوهرية  الدفاع  اأوجه  من 

ق�سائه  يف  ل  عوَّ قد  احلكم  كان  متى  عليه  والرد  مناق�سته 

بالإدانة على الدليل امل�ستمد منه فال يكفي ل�سالمة احلكم 

اأن يكون الدليل �سادقًا متى كان وليد اإجراء غري م�سروع.

)الطعن رقم 2016/379 م الدائرة اجلزائية )اأ(

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م(

دفع " ببطالن القب�س والتفتي�س". -

الدفع ببطالن القب�س والتفتي�س من الدفوع اجلوهرية  -

عليه  الرد  �سبيل  يف  يكفي  ل  عليها.  الرد  يتعني  التي 

افرتا�س �سحة اإجراءات القب�س والتفتي�س. علة ذلك.

)الطعن رقم 2017/339م والطعن رقم 2017/340م 

الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة يوم الثالثاء املوافق 21/

نوفمرب/2017م(

22110

27

58292
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دفع " �سبق التم�سك به. عدم تعلقه بالنظام العام". -

كل دفع مل ي�سبق لأطراف الدعوى تقدميه اأمام حمكمة  -

اأبديت  التي  والطلبات  الدفوع  عن  يختلف  اأو  املو�سوع 

اأمامها من حيث مو�سوعها اأو �سببها اأو خ�سومها اأو �سفات 

هوؤلء اخل�سوم فيها يعد �سببًا جديدًا ل تقبله املحكمة 

العليا. علة ذلك. ا�ستثناًء مما �سبق ُيقبل ال�سبب اجلديد 

اإذا كان يتعلَّق بالنظام العام.

)الطعن رقم 2016/221م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 18/�أكتوبر/2016م(

)دليل(

دليل " بناوؤه على اإجراء غري م�سروع". -

اإن الدفع ببطالن القب�س والتفتي�س وما ترتب عليه هو  -

من اأوجه الدفاع اجلوهرية , فيجب على حمكمة املو�سوع 

ل يف ق�سائه  مناق�سته والرد عليه متى كان احلكم قد عوَّ

ل�سالمة  يكفي  فال  منه  امل�ستمد  الدليل  على  بالإدانة 

احلكم اأن يكون الدليل �سادقًا متى كان وليد اإجراء غري 

م�سروع.

)الطعن رقم 2016/379 م الدائرة اجلزائية )اأ(

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م(

)دية(

دية املراأة. -

القرار  - يقت�سه  ما  وفق  الرجل  دية  ن�سف  املراأة  دية 

رقم  لطاين  ال�سُّ واملر�سوم   )1983/2( رقم  لطاين  ال�سُّ

1359

27
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 )2008/118( رقم  لطاين  ال�سُّ واملر�سوم   )1997/24(

ب�ساأن تقدير الديات والأرو�س.

)الطعن رقم 2016/457م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 22/نوفمرب/2016م(

)ر(

)رجال ال�سبط الق�سائي(

رجال ال�سبط الق�سائى " خلقهم للجرمية". -

من حق ماأمور ال�سبط الق�سائي اأن يتخذ من الإجراءات  -

ومرتكبيها مبا  القانونية ما يعينه على ك�سف اجلرائم 

مل  طاملا  �سرية,  ومب�سادر  مبخربين  ال�ستعانة  ذلك  يف 

على  يحر�سه  اأو  اجلرمية  ارتكاب  على  الفاعل  يحمل 

ارتكابها.

)الطعن رقم 2016/356م والطعن رقم 2016/357م 

الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة يوم الثالثاء املوافق 22/

نوفمرب/2016م(

)�س (

)�سن الطفل(

�سن الطفل" ا�ستقاوؤه من البطاقة ال�سخ�سية". -

ورد  - ما  املجني عليه على  اإثبات عمر  اعتماد احلكم يف 

ببطاقته ال�سخ�سة ل يعيب احلكم ولي�س فيه خمالفة 

من   )42( للمادة  اإعمال  الطفل  قانون  من   )4( للمادة 

24122

70361
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ن�ست  التي   )1999/66( رقم  املدنية  الأحوال  قانون 

�سحة  على  دلياًل  تعترب  ال�سخ�سية  البطاقة  اأن  على 

اأو  حكومية  جهة  لأي  يجوز  ول  بها  الواردة  البيانات 

غريها. علة ذلك.

)الطعن رقم 2016/358م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/نوفمرب/2016م(

)�س (

)�سيك(

�سيك " احلق املدين فيه. نطاق اإلزام ال�سريك يف �سركة  -

حمدودة امل�سوؤولية".

م�سوؤولية ال�سريك عن ديون ال�سركة حمدودة امل�سوؤولية  -

تقت�سر على ما قدمه من ح�س�س يف ال�سركة ولي�س على 

من   )136( املادة  عليه  ن�ست  مبا  عمال  ة  اخلا�سَّ اأمواله 

ال�سركة  يف  ال�سريك  اأن  من  التجارية  ال�سركات  قانون 

د م�سوؤوليته عن ديون ال�سركة  حمدودة امل�سوؤولية تتحدَّ

ال�سركة  مال  راأ�س  يف  حل�سته  ال�سمية  القيمة  يف 

ومقت�سى ذلك اأنه ل يوجد للدائنني من �سمان �سوى راأ�س 

يف  ال�سركاء  مالحقة  ي�ستطيعون  ل  حيث  ال�سركة  مال 

ة اإل يف حالة خمالفتهم للمادة )137(  اأموالهم اخلا�سَّ

من ذات القانون اأو مالحقة املديرين اإذا ارتكبوا اأعماًل 

خمالفة للمادة )155( من ذات القانون.

)الطعن رقم 2016/903 م الدائرة اجلزائية)اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 18/اأبريل/2017م(

69357

42218
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)�س(

)�سحيفة ا�ستئناف(

الأدلة  - وباقي  املتهم  اأقوال  "مناق�سة  ا�ستئناف  �سحيفة 

من خاللها".

نعي الطاعن باأن املحكمة مل تطرح اأقواله يف التحقيقات  -

جل�سة  يف  الفوتوغرافية  وال�سور  املعاينة  وتقرير 

تلك  كل  باأن  عليه  مردود  فيها  دفاعه  ليبدي  املحاكمة 

نات احلكم البتدائي  لع عليها الطاعن يف مدوَّ الأدلة اطَّ

وناق�سها واأبدى راأيه فيها يف �سحيفة طعنه اأمام حمكمة 

هذا  معه  ي�سحى  مبا  مو�سوع  حمكمة  وهي  ال�ستئناف 

النعي يف غري حمله.

)الطعن رقم 2016/741 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 16/مايو/2017م(

)طـــ (

)طـــــــعن(

 طعن" التنازل عنه". -

الإجراءات  - قانون  من   )202( املادة  ن�س  ح�سب  ر  املقرَّ

ن  الطعن يف الأحكام ممَّ اأنه ل يجوز  املدنية والتجارية 

ادر �سده وهذا �سرط خا�س من �سروط  قبل احلكم ال�سَّ

فيه  الطعن  من  املانع  احلكم  وقبول  الأحكام,  يف  الطعن 

يكون  ريح  ال�سَّ فالقبول  �سمنيًا  اأو  �سريحًا  يكون  اأن  اإما 

بقبول  عليه  املحكوم  من  �سريحة  اإرادة  عن  بالإعالن 

44224
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احلكم وعدم الرغبة يف الطعن فيه ويعترب ذلك ت�سرفًا 

قانونيًا من جانب واحد لذا ل حاجة لقبوله من اخل�سم 

اأما القبول ال�سمني في�ستفاد من كل قول اأو فعل اأو اإجراء 

باحلكم  بالر�سا  وي�سعر  الطعن  يف  الرغبة  مع  يتنافى 

والتخلي عن حق الطعن وُي�سرتط يف القبول ال�سمني اأن 

يدل دللة وا�سحة ل حتتمل ال�سك على ترك احلق يف 

الطعن وعدم الرغبة فيه. علة ذلك.

)الطعن رقم 2016/399م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 18/�أكتوبر/2016م(

طعن مل�سلحة القانون " �سروطه". قانون " تطبيق املادة  -

265 و 267 اإجراءات جزائية".

يف  - الطعن  حق  العام  عي  للمدَّ كان  ولئن  اأنه  الثابت 

املبيَّنة  ال�سروط  توافر  عند  القانون  مل�سلحة  الأحكام 

يف املادة )265( من قانون الإجراءات اجلزائية اإل اأنه 

ُي�سرتط وفق املادة )267( من ذات القانون اأن ل يرتتب 

ادر يف الطعن مل�سلحة القانون اأي اأثر اإل  على احلكم ال�سَّ

اإذا �سدر احلكم ل�سالح املحكوم عليه اأو امل�سوؤول عن احلق 

املدين. خمالفة ذلك موؤداها عدم قبول الطعن.

الطعن مل�سلحة القانون رقم 2017/1م الدائرة اجلزائية 

)اأ( جل�سة يوم الثالثاء املوافق 14/فرباير/2017م(

)طـــلب(

املحكمة  - عدول  ال�سبط.  فريق  اإىل  ال�ستماع   " طلب 

عنه"

بعد  - ال�سبط  فريق  ا�ستدعاء  قرار  عن  املحكمة  عدول 

1466

27144
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اأن طلبه املتهم ل يجوز دون مربر �سائغ ومقبول. جمرد 

�سببا  لي�س  ا�ستدعائه  رغم  ال�سبط  فريق  ح�سور  عدم 

�سائغا ومقبول للعدول عن القرار املذكور. خمالفة ذلك 

اإخالل بحق الدفاع وق�سور مبطل.

)الطعن رقم 2016/479م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 8/نوفمرب/2016م(

طلب " �سماع �ساهد". تخلي املتهم عنه". -

الطلب الذي تلتزم حمكمة املو�سوع باإجابته هو الطلب  -

اجلازم الذي ي�سر عليه مقدمه ول ينفك عن التم�سك 

به والإ�سرار عليه, فاإن تراخى عنه فلي�س على املحكمة 

ذلك  يعد  ول  حتقيقه  عن  التفتت  هي  اإن  ترثيب  من 

اإخالًل بحق. الطعن بهذا ال�ساأن يكون غري مقبول.

)الطعن رقم 2016/751م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م(

)ع(

)عقوبة(

عقوبة "ت�سديدها" -

فاإن  - احلكم  با�ستئناف  العام  الدعاء  قيام  حال  يف 

اأو  تلغيه  اأو  احلكم  توؤيد  اأن  لها  ال�ستئناف  حمكمة 

يجوز  ول  مل�سلحته,  اأو  عليه  املحكوم  �سد  �سواًء  تعدله 

ادر  ال�سَّ احلكم  اإلغاء  ول  بها  املحكوم  العقوبة  ت�سديد 

2098

32165
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بالرباءة اإل باإجماع اآراء ق�ساة املحكمة, خلو احلكم من 

الإ�سارة اإىل اأنها �سددت العقوبة بالإجماع موؤداه بطالن 

من النظام العام.

)الطعن رقم 2016/209م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

ماهيته.  - التجاري.  بال�سجل  الن�ساط  وقف   " عقوبة   

اقت�ساره على ما تعلقت به اجلرمية".

قانون  - من   )43( املادة  عليها  ت  ن�سَّ التي  العقوبات  من 

حماية امل�ستهلك امل�سار اإليها وقف الن�ساط وهو يعني اأن 

ُيحظر على ال�سخ�س مبا�سرة ن�ساطه املعتاد دون م�سا�س 

ين�سبَّ  اأن  يجب  الوقف  هذا  اأن  اإل  القانوين  بوجوده 

ال�سخ�س  ممثل  خالله  من  متكن  الذي  الن�ساط  على 

العتباري من ارتكاب جرميته ولي�س كل الأن�سطة التي 

ميار�سها ال�سخ�س العتباري والتي ل عالقة لها باجُلرم 

املدان به.

)الطعن رقم 2017/219م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/اأبريل/2017م(

)ع(

)عيب(

عيب ال�سلعة " العطل فيها". قانون تطبيق املادة )1( من  -

قانون حماية امل�ستهلك.

والتي  - املركبة  يف  التي  ال�سراء  على  ابقة  ال�سَّ الأعطال 

628
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يف  التعاقد  عند  عليه  للمجني  املتهم  عنها  ُيف�سح  مل 

قيمتها  من  تنق�س  عيوب  اإل  هي  ما  العقد  اأو  الفاتورة 

�سرائها  عليه يرجوه من  املجني ُّ الذي كان  نفعها  اأو من 

رته املادة )1( من قانون حماية امل�ستهلك.  وهذا ما قرَّ

)الطعن رقم 2016/1101 م الدائرة اجلزائية )اأ( 

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 20/يونيو/2017م(

)ق(

)قائد املركبة(

قائد املركبة " حتت تاأثري اخلمر" املوؤمن له " تعوي�س  -

" مفهومه  الغري  �سامل".  تاأمني  املركبات.  تاأجري  �سركة 

بني عقد التاأمني وقانون تاأمني املركبات".

عن  - له  ن  املوؤمَّ تعوي�س  هو  الأ�سياء  على  بالتاأمني  املراد 

خ�سارة تلحق ب�سيء من اأمواله وهذا النوع من التاأمني 

التاأمني(  )�سركة  ن  املوؤمِّ هما  طرفني  �سوى  فيه  لي�س 

ن له )امل�ستفيد(, والتاأمني من امل�سوؤولية هو تاأمني  واملوؤمَّ

ن له يف حني اأن التاأمني على الأ�سياء  ن يف ذمة املوؤمَّ لَدينْ

ن له, فمحلَّ التاأمني على  هو تاأمني ل�سيء مملوك للموؤمَّ

امل�سوؤولية  وتاأمني  مال,   من  له  ن  للموؤمَّ ما  هو  الأ�سياء 

على  يقت�سر  ل  الأ�سياء  على  التاأمني  بخالف  هو  ن  لَدينْ

ن له( بل ميتدُّ اإىل طرف  ن واملوؤمَّ �سخ�سني اثنني )املوؤمِّ

ما  متميزة  عالقة  هناك  تكون  حيث  امل�سرور  هو  ثالث 

ن وامل�سرور  ن له من جهة وما بني املوؤمِّ ن واملوؤمَّ بني املوؤمِّ

تلتزم  اأن  ذلك  موؤدى  ذلك.  تف�سيل  اأخرى.  جهة  من 

�سركة التاأمني املوؤمن لديها تاأمينا �سامال من قبل �سركة 

49247
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تاأجري املركبات بتعوي�س ال�سركة عن تلف املركبة التي 

قادها مرتكب احلادث ولو كان حتت تاأثري اخلمر. علة 

ذلك . تف�سيل ذلك.

)الطعن رقم 2016/699 م الدائرة اجلزائية )اأ( 

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 21/فرباير/2017م(

قائد املركبة " م�سوؤوليته عن قيادتها. م�ساعدة املرافق  -

له".

قيادتها,  - عن  كاملة  م�سوؤولية  امل�سوؤول  هو  املركبة  قائد 

وعليه عند الرجوع للخلف اأن يتبني الأخطار من خالل 

ما هو متاح له من مرايا عاك�سة ومنّبه, ا�ستعانته باملرافق 

من  يعفيه  ل  املركبة  خلف  اأحد  كان  اإذا  ما  له  ليبحث 

للمجني عليها يف هذه احلالة يحمله  امل�سوؤولية. ده�سه 

امل�سوؤولية كاملة.

)الطعن رقم 2016/457م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 22/نوفمرب/2016م(

)قرار(

قرار ادعاء عام "م�سادرة مبلغ ال�سمان". قانون تطبيق  -

املواد 64 و 65 و66 من قانون الإجراءات اجلزائية.

د تخلف املطعون �سده عن جل�سة النطق باحلكم ل  - جمرَّ

يتيح لالدعاء العام م�سادرة ال�سمان املايل الذي �سبق اأن 

مه املتهم. علة ذلك. قدَّ

)الطعن رقم 2017/1003م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 9/يناير/2018م(

29154
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قرار احلفظ " ماهيته. اأنواعه. اآثاره". قانون "تطبيق  -

املواد 121 و123 و125 اإجراءات جزائية".

مو�سوعية  - اأ�سباب  الأول:  نوعان:  احلفظ  اأ�سباب 

وعدم  الفاعل  معرفة  عدم  نطاقها  يف  يدخل  واقعية 

كفاية الدليل وعدم �سحة الوقائع وعدم الأهمية وهو 

التحقيق  اإىل  بالعودة  املو�سوعية  ت�سمح طبيعته  حفظ 

ذلك.  علة  جديدة.  اأدلة  ظهرت  ما  متى  البتدائي 

ي�ستثنى من ذلك: احلفظ لعدم الأهمية واحلفظ لعدم 

�سحة الوقائع فاإنهما يحفظان الدعوى نهائيًا.

التي ل  الوقائع  ع وهي  امل�سرِّ اأوردها  اأ�سباب قانونية  الثاين: 

ميكن  ل  التي  الأ�سباب  جميع  وت�سمل  القانون  عليها  يعاقب 

اإذا كانت الواقعة  فيها توقيع العقوبة على املتهم كحالة ما 

اأو  اإباحة  �سبب  ي�سري عليها  اأو كان  لن�س جترمي  ل تخ�سع 

تربير اأو كان املتهم م�ستفيدًا من مانع م�سوؤولية اأو مانع عقاب, 

اجلزائية  الإجراءات  قانون  يف  وردت  التي  الأ�سباب  ومثل 

وهي  الدعوى  قبول  �سروط  اأحد  انتفاء  حالت  فت�سمل 

حالت انق�ساء الدعوى الُعمومية والتي وردت يف املادة )15( 

من قانون الإجراءات اجلزائية. 

اآثار  عليه  ترتتب  العام  الدعاء  من  ادر  ال�سَّ احلفظ  وقرار   

حق  �ساحب  فيه  يظهر  باحلكم  اأ�سبه  فهو  هامة  قانونية 

مبا  كان  �سبب  لأي  الق�سية  ل�ساحله  ُحفظت  متهم  ويقابله 

الدعوى.  اإىل  التحقيق  �سلطة  تعود  ل  اأن  يف  حقًا  ُيك�سبه 

عوى عن ذات  علة ذلك. فال يجوز مع بقائه قائمًا اإقامة الدَّ

التي �سدر الأمر فيها ولو حتت و�سف جديد. علة  الواقعة 

ذلك.
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)الطعن رقم 2016/299م والطعن رقم 2016/351م 

الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة يوم الثالثاء املوافق 15/

نوفمرب/2016م(

قرار احلفظ " اإلغاوؤه. �سفة من يقوم بالإلغاء" -

اأن  - الإجراءات  قانون  من   )128 و   121( املادتني  مفاد 

لطة يف اإلغاء قرار  عي العام يف الأ�سل هو �ساحب ال�سُّ املدَّ

احلفظ ليتدارك الأخطاء القانونية واخللل يف التقدير 

ادر من اأع�ساء الدعاء  الذي قد ي�سوب قرار احلفظ ال�سَّ

الإجراءات  قانون  من   )128( املادة  اأعطت  كما  العام 

مقام  يقوم  ملن  احلفظ  قرار  اإلغاء  �سلطة  حق  اجلزائية 

عي العام. والتثبت من تلك  عي العام وهو م�ساعد املدَّ املدَّ

ال�سفة اأو من يقوم مقامه يعترب من النظام العام, خمالفة 

ذلك موؤداه نق�س احلكم. 

)الطعن رقم 2016/825 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 21/فرباير/2017م(

)قا�ٍس(

قا�سي الأحداث " غاية اأحكامه". -

غاية احلكم الذي ي�سدره قا�سي الأحداث اإمنا هو اإعادة  -

تاأهيل احلدث اجلانح عن طريق اختيار التدبري املنا�سب 

بيئة  اإىل  الغالب  يف  يرجع  الأحداث  اإجرام  اأن  ذلك  له 

منحرفة وظروف عار�سة ول يرجع اإىل نزعات اإجرامية 

اأهم  من  كان  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا  نفو�سهم  يف  متاأ�سلة 

واإعادة  اإ�سالح  احلديثة  اجلنائية  ال�سيا�سة  مرتكزات 

21102
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اإدماج الأحداث باإبعادهم ما اأمكن عن العقوبة مبفهومها 

الزجرية  بالعقوبات  موؤاخذتهم  وعدم  التقليدي 

واإ�سالحهم   تهذيبهم  اإىل  يوؤدي  مبا  والأخذ  الرادعة 

ملا قام بتنويع  الُعماين  امل�سرع  ارتاآه  الذي  التوجه  وهو 

ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من  التي  والتهذيب  احلماية  تدابري 

الأن�سب  واختيار  التدبري  تفريد  يف  الأحداث  قا�سي 

ول�سخ�سية  لفهمه اخلا�س خلطورة اجلرمية  تبعًا  منها 

احلدث اجلانح ولطبيعة التدبري.

)الطعن رقم 2017/143م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 17/�أكتوبر/2017م(

قا�ٍس جزائي " حريته يف تكوين عقيدته" -

ح�سب  - اجلزائية  الدعوى  يف  يحكم  القا�سي  كان  لئن 

هذه  فاإن  حريته  بكامل  لديه  نت  تكوَّ التي  العقيدة 

مبا  يحكم  و�ساأنه  القا�سي  ُيرتك  اأن  تعني  ل  احلرية 

ي�ساء وكيفما ي�ساء ياأخذ هذا ويرتك ذاك بل يتعنيَّ اأن 

يكون العقل واملنطق رائدًا له فاإذا كان ملحكمة املو�سوع 

كت يف �سحة اإ�سناد التهمة  اأن تق�سي بالرباءة متى ت�سكَّ

م�سروط  ذلك  فاإن  عليها  الثبوت  اأدلة  كفاية  لعدم  اأو 

الدعوى  �ست  حمَّ اأنها  يفيد  ما  على  حكمها  ي�ستمل  باأن 

واأحاطت بظروفها وباأدلة الثبوت والنفي فيها. خمالفة 

احلكم لذلك موؤداها بطالنه والق�ساء بنق�سه.

)الطعن رقم 2016/365م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

52260
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)قاعدة(

قاعدة "�سرعية اجلرمية والعقاب "ماهيتها". -

اأنه:  - على  تن�سُّ  اجلديد  اجلزاء  قانون  من   )13( املادة 

اإذا �سدر بعد ارتكاب  للمتهم  القانون الأ�سلح  "... ُيطبق 
..." ومقت�سى  باتًا  فيها  احلكم  ي�سبح  اأن  وقبل  اجلرمية 

اجلنائي  القانون  اأن  والعقاب  اجلرمية  �سرعية  قاعدة 

يحكم ما يقع يف ظله من جرائم ما مل ي�سدر ت�سريع لحق 

للقانون  الرجعي  الأثر  اإعمال  مناط  وكان  للمتهم  اأ�سلح 

بانه اأ�سلح للمتهم اأن يكون القانون اجلديد قد األغى  بُح�سنْ

القانون ال�سابق �سراحة اأو �سمنًا باعتبار اأن هذه القاعدة 

فال  الزمان  حيث  من  القوانني  بني  التنازع  بف�س  تت�سل 

ومن  اآخر  ت�سريعًا  ت�سريع  األغى  اإذا  اإل  لإعمالها  جمال 

ر اأنه ل يجوز اإلغاء ن�س ت�سريعي اإل بت�سريع لحق  املقرَّ

له اأعلى منه اأو م�ساو له يف مدارج الت�سريع ين�سُّ �سراحة 

ن�س  مع  يتعار�س  ن�س  على  ي�ستمل  اأو  الإلغاء  هذا  على 

اأو ينظم من جديد املو�سوع الذي �سبق  الت�سريع القدمي 

ر قواعده ذلك الت�سريع. اأن قرَّ

)الطعن رقم 2017/1259م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 13/فرباير/2018م(

قاعدة "املحكمة اخلبري الأعلى يف الدعوى. مفهومها". -

تقدير  - يف  لطة  ال�سُّ كامل  املو�سوع  ملحكمة  اأن  الأ�سل 

ب�ساط  على  املعرو�سة  عوى  الدَّ لعنا�سر  التدليلية  القوة 

تف�سل  اأن  ت�ستطيع  ما  كل  يف  الأعلى  اخلبري  وهي  البحث 

لراأي  املحكمة  �ست  اأنه متى تعرَّ فيه بنف�سها. موؤدى ذلك 

63326
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ُ عليها اأن  اخلبري الفني يف م�ساألة فنية بحتة فاإنه يتعنيَّ

حتلَّ  اأن  ل  حتمله  فنية  اأ�سباب  اإىل  تفنيده  يف  ت�ستند 

حمل اخلبري فيها. تف�سيل ذلك.

)الطعن رقم 2017/41م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 17/�أكتوبر/2017م(

)قانون(

القانون الأ�سلح للمتهم" ماهيته".  -

القانون الأ�سلح هو القانون الذي ُين�سئ للمتهم مركزًا اأو  -

و�سعًا يكون اأ�سلح له من القانون القدمي كاأن يكون الفعل 

الذي يعاقب عليه القانون ال�سابق غري معاقب عليه يف 

القانون اجلديد في�سبح الفعل مباحًا باأن ي�سيف �سبب 

اإباحة اأو مانع م�سوؤولية اأو يقرر عذرًا قانونيًا معفيًا من 

اإذا  وكذلك  القدمي  القانون  يف  مقررًا  يكن  مل  العقوبة 

اأ�سلح  فهو  للجرمية  ركنًا  ي�سيف  اجلديد  القانون  كان 

للمتهم لأن ذلك قد يوؤدي اإىل تربئته باعتبار اأن الفعل 

باأكملها  فيه عنا�سر اجلرمية  تتوافر  ارتكبه مل  الذي 

ج�سامة  بني  املقارنة  جهة  من  اأ�سلح  يكون  وكذلك 

بعقوبة  اجلناية  عقوبة  ا�ستبدلت  ما  اإذا  العقوبات 

اجُلنحة وعقوبة اجُلنحة بعقوبة املخالفة وغريها من 

القواعد القانونية التي تكون اأ�سلح للمتهم.

)الطعن رقم 2017/1259م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 13/فرباير/2018م(

51256
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اجلديد  - اجلزاء  قانون  من   13 املادة  "تطبيق  قانون 

والعقاب  اجلرمية  "�سرعية  قاعدة   ."2018/7 رقم 

"ماهيتها".

اأنه:  - املادة )13( من قانون اجلزاء اجلديد تن�سُّ على 

"... ُيطبق القانون الأ�سلح للمتهم اإذا �سدر بعد ارتكاب 
اجلرمية وقبل اأن ي�سبح احلكم فيها باتًا ..." ومقت�سى 

اجلنائي  القانون  اأن  والعقاب  اجلرمية  �سرعية  قاعدة 

ت�سريع  ي�سدر  مل  ما  جرائم  من  ظله  يف  يقع  ما  يحكم 

الرجعي  الأثر  اإعمال  مناط  وكان  للمتهم  اأ�سلح  لحق 

بانه اأ�سلح للمتهم اأن يكون القانون اجلديد  للقانون بُح�سنْ

اأن  باعتبار  �سمنًا  اأو  �سراحة  ال�سابق  القانون  األغى  قد 

هذه القاعدة تت�سل بف�س التنازع بني القوانني من حيث 

األغى ت�سريع ت�سريعًا  اإذا  اإل  الزمان فال جمال لإعمالها 

اإل  ت�سريعي  ن�س  اإلغاء  يجوز  ل  اأنه  ر  املقرَّ ومن  اآخر 

بت�سريع لحق له اأعلى منه اأو م�ساو له يف مدارج الت�سريع 

ن�س  على  ي�ستمل  اأو  الإلغاء  هذا  على  �سراحة  ين�سُّ 

جديد  من  ينظم  اأو  القدمي  الت�سريع  ن�س  مع  يتعار�س 

ر قواعده ذلك الت�سريع. املو�سوع الذي �سبق اأن قرَّ

)الطعن رقم 2017/1259م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 13/فرباير/2018م(

الإجراءات  - قانون  من   )191( املادة  تطبيق   " قانون 

�جلز�ئية". 

به  - يوؤاخذ  والذي  املواد اجلزائية  املعترب يف  العرتاف 

املتهم يجب اأن يكون ن�سًا يف اقرتاف اجلرمية واأن يكون 
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من ال�سراحة والو�سوح بحيث ل يحتمل تاأوياًل اأما كالم 

املتهم حول ما يجري به العمل يف ال�سركة من حيث نظام 

الإجازات فال يعد اعرتافًا منه عمال باملادة )191( من 

قانون الإجراءات اجلزائية.

)الطعن رقم 2016/417م الدائرة اجلزائية )اأ( 

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م(

 قانون " تطبيق املادتني 193 و 215 من قانون الإجراءات  -

�جلز�ئية".

ت�سرع  - اأن  املتهم  اإنكار  حالة  يف  ملزمة  املو�سوع  حمكمة   

بنف�سها يف اإجراءات التحقيق يف الأدلة التي بنى عليها 

عمال  �ساأنها  يف  املتهم  وا�ستجواب  اتهامه  العام  الدعاء 

حيث  اجلزائية,  الإجراءات  قانون  من   )193( باملادة 

تب�سطه  مل  املتهم  اإدانة  يف  دليال  تعتمد  اأن  لها  ي�سح  ل 

عمال  املرافعة  جل�سات  يف  والنقا�س  البحث  ب�ساط  على 

الو�سول  هي  ذلك  علة  القانون.  ذات  من   )215( باملادة 

اإىل احلقيقة مع احلفاظ على التوازن بني حماية حقوق 

الدفاع, و�سيانة قرينة الرباءة, و�سمان حق املجتمع يف 

اقت�سا�س احلق العام من اجلاين.

)الطعن رقم 2016/387 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م(

قانون " تطبيق ن�س املادة 242 اإجراءات جزائية". -

- يف حال قيام الدعاء العام با�ستئناف احلكم فاإن حمكمة 

ال�ستئناف لها اأن توؤيد احلكم اأو تلغيه اأو تعدله �سواًء �سد 

417
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املحكوم عليه اأو مل�سلحته, ول يجوز ت�سديد العقوبة املحكوم 

ادر بالرباءة اإل باإجماع اآراء ق�ساة  بها ول اإلغاء احلكم ال�سَّ

العقوبة  �سددت  اأنها  اإىل  الإ�سارة  من  احلكم  خلو  املحكمة, 

بالإجماع موؤداه بطالن من النظام العام.

)الطعن رقم 2016/209م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

املزود  - متعاقد  م�سوؤولية   " امل�ستهلك  حماية  قانون 

اجلزائية واملدنية".

 يفرت�س قانون حماية امل�ستهلك لقيام نية الت�سليل لدى  -

يكون  حتى  املزود  جهة  من  التدلي�س  مرتكب  املتعاقد 

مهنيا  يكون  اأن  واملدنية  اجلزائية  الناحية  من  م�سوؤوًل 

ومع  امل�ستهلك  تهم  التي  املعلومات  كافة  يعلم  متخ�س�سا 

ذلك كتمها اأو زيفها.

)الطعن رقم 2016/1099م الدائرة اجلزائية )ب(جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 17/�أكتوبر/2017م( 

 قانون " تطبيق املادة 47 من قانون حماية امل�ستهلك".  -

قانون  - من   )43( املادة  عليها  ت  ن�سَّ التي  العقوبات  من   

حماية امل�ستهلك امل�سار اإليها وقف الن�ساط وهو يعني اأن 

ُيحظر على ال�سخ�س مبا�سرة ن�ساطه املعتاد دون م�سا�س 

ين�سبَّ  اأن  يجب  الوقف  هذا  اأن  اإل  القانوين  بوجوده 

ال�سخ�س  ممثل  خالله  من  متكن  الذي  الن�ساط  على 

العتباري من ارتكاب جرميته ولي�س كل الأن�سطة التي 

ميار�سها ال�سخ�س العتباري والتي ل عالقة لها باجُلرم 
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املدان به.

)الطعن رقم 2017/219م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/اأبريل/2017م(

قانون الطفل " تعريف مفهوم الطفل". -

الدولية  - التفاقيات  جل  يف  الطفل  م�سطلح  يعرف 

�سن  يتجاوز  مل  اإن�سان  كل  باأنه  املحلية  والت�سريعات 

الثامنة ع�سرة اإل اإذا حدد قانون البلد �سنًا اأخرى.

)الطعن رقم 2016/693 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م(

6 و65 و71 و116 من  - 3 و   قانون العمل" تطبيق املواد 

قانون العمل".

فال  - العام  النظام  من  العامل  باإجازات  املتعلقة  الأحكام 

امتيازات  من  ُينق�س  مبا  خُمالفتها  على  التفاق  يجوز 

 )116( املادة  ن�س  من  م�ستفاد  الأمر  وهذا  العامل 

اأحكام  يخالف  من  كل  تعاقب  والتي  العمل  قانون  من 

الف�سلني الأول والثاين من الباب الرابع ولأن املادة )3( 

القانون تق�سي ببطالن كل �سرط يخالف هذا  من ذات 

اأكرث  اإذا كان  اإل  به  العمل  �سابقًا على  ولو كان  القانون 

فائدة للعامل.

)الطعن رقم 2016/417م الدائرة اجلزائية )اأ( 

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م(

41213
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م�ساءلة  - قانون  من  و28   20( املادتني  تطبيق   " قانون 

الأحداث".

املادة )20( من قانون م�ساءلة الأحداث ت�سوغ التدابري  -

تفريد  على  الأحداث  قا�سي  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من  التي 

التدبري واأعطت له كامل ال�سلطات لختيار اأي منها تبعًا 

احلدث  ول�سخ�سية  اجلرمية  خلطورة  اخلا�س  لفهمه 

اجلانح ولطبيعة التدبري, واملادة )28( من ذات القانون 

ل حتول دون جواز تطبيق تلك التدابري حتى بالن�سبة 

اد�سة ع�سرة من عمره. للحدث الذي جتاوز ال�سَّ

)الطعن رقم 2016/767م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 16/مايو/2017م(

)قواعد قانونية(

قواعد قانونية " العمومية والتجريد. مراعاة الأعراف  -

والتقاليد".

دة فالُعمومية  - القواعد القانونية هي قواعد عامة وجمرَّ

تخاطب  ل  فهي  املجتمع  لكافة  هة  موجَّ اأنها  تقت�سي 

اخلطاب  اإن  بل  بذاتها  واقعة  ول  بذواتهم  اأ�سخا�سًا 

اأما  ب�سفاتها  وللوقائع  ب�سفاتهم  لالأ�سخا�س  ه  موجَّ

تتعلق  ل  �سيغة  يف  القاعدة  ت�سدر  اأن  فيعني  التجريد 

ب�سخ�س بعينه اأو واقعة بعينها اأي اأن القاعدة القانونية 

مل  ما  تطبيقها  �سروط  فيه  توافرت  من  كل  على  تطبَّق 

ال�ستثناء  وهذا  اأخرى  قانونية  بقاعدة  م�ستثنى  يكن 

غري وارد يف قانون الأ�سلحة والذخائر. النعي على ذلك 

مبراعاة اأعراف وعادات بع�س املناطق مردود.
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)الطعن رقم 2017/329م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 23/مايو/2017م(

)م(

)متهم(

متهم " اإنكاره ملا اأ�سند اإليه". -

ت�سرع  - اأن  املتهم  اإنكار  حالة  يف  ملزمة  املو�سوع  حمكمة 

بنف�سها يف اإجراءات التحقيق يف الأدلة التي بنى عليها 

عمال  �ساأنها  يف  املتهم  وا�ستجواب  اتهامه  العام  الدعاء 

باملادة )193( من قانون الإجراءات اجلزائية, حيث ل 

ي�سح لها اأن تعتمد دليال يف اإدانة املتهم مل تب�سطه على 

ب�ساط البحث والنقا�س يف جل�سات املرافعة عمال باملادة 

اإىل  الو�سول  هي  ذلك  علة  القانون.  ذات  من   )215(

حقوق  حماية  بني  التوازن  على  احلفاظ  مع  احلقيقة 

الدفاع, و�سيانة قرينة الرباءة, و�سمان حق املجتمع يف 

اقت�سا�س احلق العام من اجلاين.

)الطعن رقم 2016/387 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م(

متهم " توكيله حمام". قانون " تطبيق املادة 23 النظام  -

الأ�سا�سي للدولة, واملادة )74( اإجراءات جزائية.

اأجازت  - للدولة  الأ�سا�سي  النظام  من   )23( املادة  اإن 

للمتهم حق ال�ستعانة بوكيل قانوين كما اأن املادة )74( 

ذاته  احلق  اأجازت  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من 

�سواًء  حماٍم  ا�سطحاب  فاإن  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا  للمتهم 

47238

312



ال�سفحةاملبداأ املو�ســــــــــــــــــــــــــوع

– 477 –

يف التحقيق البتدائي اأمام �سلطات التحقيق اأم بجل�سة 

املحاكمة هو اأمر جوازيولي�س وجوبيًا وملن �سرع له اأن 

ك به يف جميع مراحل الدعوى اأو يتجاهله. يتم�سَّ

)الطعن رقم 2016/221م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 18/�أكتوبر/2016م(

)حماكمة(

حماكمة الأحداث" ال�سرية". نظام عام. قانون" تطبيق  -

املادة )40( من قانون م�ساءلة الأحداث".

اأن  - الأحداث  م�ساءلة  قانون  من   )40( املادة  ن�س  مفاد 

ذلك  يرتك  ومل  وجوبًا  �سرية  تكون  احلدث  حماكمة 

لتعلقه  العام  بالنظام  متعلق  اأمر  وهو  املحكمة  لتقدير 

القانونية  املحاكمة  مبرحلة  العامة  املبادئ  باأحد 

الدفاع  بحق  اإخالل  ذلك  خمالفة   , للحدث  بالن�سبة 

موؤداه بطالن من النظام العام. علة ذلك.

)الطعن رقم 2017/631 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 7/نوفمرب/2017م(

حماكمة الأحداث " ا�سطحاب حمام". حمام " ا�سطحابه  -

من   )39( املادة  تطبيق   " قانون  حدث".  حماكمة  يف 

قانون م�ساءلة الأحداث " .

اأن  - الأحداث  م�ساءلة  قانون  من   )39( املادة  ن�س  موؤدى 

ليوؤازره  املحاكمة  اأطوار  خالل  احلدث  مع  حمام  ح�سور 

خمالفة  اختياري.  ل  لزومي  اأمر  نف�سه  عن  الدفاع  يف 

ذلك تبطل احلكم, وهي تتعلق بالنظام العام. وللمحكمة 

1359
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العليا اإثارة ذلك من تلقاء نف�سها. 

)الطعن رقم 2018/102م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 29/مايو/2018م(

)حمام(

حمام " ا�سطحابه يف حماكمة حدث". قانون " تطبيق  -

املادة )39( من قانون م�ساءلة الأحداث " .

اأن  - الأحداث  م�ساءلة  املادة )39( من قانون  ن�س  موؤدى 

ليوؤازره  املحاكمة  اأطوار  خالل  احلدث  مع  حمام  ح�سور 

خمالفة  اختياري.  ل  لزومي  اأمر  نف�سه  عن  الدفاع  يف 

ذلك تبطل احلكم, وهي تتعلق بالنظام العام. وللمحكمة 

العليا اإثارة ذلك من تلقاء نف�سها. 

)الطعن رقم 2018/102م الدائرة اجلزائية )ب( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 29/مايو/2018م(

)حم�سر(

حم�سر التحريات "غايته. �سرط القائم به". -

الغاية من حم�سر التحريات هو التثبت من �سحة ودقة  -

القائم  على  بالتحري.  القائم  اأوردها  التي  البيانات 

مبح�سر التحريات بذل اجلهد يف جمعها وتوخى احلذر 

حم�سر  معه  يعد  الذي  احلد  اإىل  والدقة  وال�سدق 

التحريات حماكاة للواقع.

)الطعن رقم 2017/715م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 19/دي�سمرب/2017م(
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7846

60306



ال�سفحةاملبداأ املو�ســــــــــــــــــــــــــوع

– 479 –

حم�سر جل�سة" تكملته للنق�س يف ديباجة احلكم". -

من امل�ستقر عليه اأن احلكم يجب اأن يكون م�ستماًل بذاته  -

مات وجوده فال يقبل تكملة ما  على �سروط �سحته ومقوِّ

نق�س فيه من بيانات جوهرية باأي دليل اآخر غري م�ستمد 

يف  ي�سفع  ول  الإثبات,  طرق  من  اآخر  طريق  باأي  اأو  منه 

تاريخ  بيان  ا�ستوفى  قد  اجلل�سة  حم�سر  يكون  اأن  ذلك 

اإ�سدار احلكم لأنه اإذا كان  الأ�سل يف حم�سر اجلل�سة اأنه 

ذلك  اأن  اإل  الديباجة  بيانات  خ�سو�س  يف  احلكم  يكمل 

ك بهذا  اأن يتم�سَّ ل ي�سمل تاريخ اإ�سداره , ولكل ذي �ساأن 

ى له املحكمة من تلقاء نف�سها وتق�سي  البطالن بل وتت�سدَّ

الأمر  من   ُ ُيغريِّ ول  العام  النظام  من  لأنه  احلكم  ببطالن 

الأ�سلي  ن بديباجة احلكم  املدوَّ الهجري  التاريخ  تطابق 

 )354( املادة  دامت  ما  باحلكم  النطق  جل�سة  حم�سر  مع 

ح�ساب  عند  اأخذت  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من 

املواعيد واملدد املن�سو�س عليها يف هذا القانون بالتقومي 

امليالدي ما مل ين�س القانون على خالف ذلك. علة ذلك 

اأن احلكم الق�سائي هو ثمرة الإجراءات الق�سائية وهدف 

والعدالة  احلقيقة  عنوان  ميثل  وهو  النهائي  اخل�سومة 

املطلقة.

)الطعن رقم 2016/191م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة يوم 

الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

حم�سر جل�سه " تكملته لبيانات احلكم". -

الختالف بني ن�سخة احلكم الأ�سلية وحم�سر اجلل�سة يف  -

يولد  اأن  �ساأنه  من  اختالف  هو  احلكم  �سدور  تاريخ  �ساأن 
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اأطراف  لدى  الطعن  مواعيد  احت�ساب  يف  وال�سك  الريبة 

قد  اجلل�سة  حم�سر  يكون  اأن  ذلك  يف  ي�سفع  ول  الدعوى 

يكمل  اجلل�سة  حم�سر  لأن  احلكم  تاريخ  بيان  ا�ستوفى 

احلكم يف �ساأن جميع بيانات اجلل�سة عدا التاريخ ذلك اأن 

حتمل  اأن  يجب  التي  الر�سمية  الأوراق  من  احلكم  ورقة 

واإل بطلت لفقدها عن�سرًا من مقومات وجودها  اأ�سبابها 

قانونًا وهذا البطالن ي�ستتبع حتمًا بطالن احلكم ذاته , 

وهو بطالن من النظام العام.  

)الطعن رقم 2017/35م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة يوم 

الثالثاء املوافق 7/مار�س/2017م(

)خمالفة القانون(

املق�سود  -  " القانون  تطبيق  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة 

بهما. الفرق بينهما".

ل  - قانوين  بن�س  العمل  ترك  القانون  مبخالفة  املق�سود 

يحتمل التاأويل ول خالف على وجوب الأخذ به واأن هذه 

موجودة  قانونية  قاعدة  وجود  باإنكار  تتحقق  املخالفة 

اأن خُمالفة  كما  لها,  قانونية ل وجود  بتاأكيد قاعدة  اأو 

القانون تتحقق بعدم الأخذ مبا ُيفهم من عبارة الن�س اأو 

من اإ�سارته اأو من دللته اأو اقت�سائه, اأما اخلطاأ يف تطبيق 

قانونية  قاعدة  تطبيق  ا�سطالحًا  به  فاملق�سود  القانون 

قاعدة  تطبيق  رف�س  اأو  عليها  تنطبق  ل  واقعة  على 

يتعلق  هنا  واخلطاأ  عليها  تنطبق  واقعة  على  قانونية 

قد  القا�سي  اأن  اآخر  ومبعنى  للوقائع  املحكمة  بتكييف 

قاعدة  يطبق  اأن  اأولهما  وجهني  على  التكييف  يف  ُيخطئ 

31162
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غري واجبة الإعمال وثانيهما اأن ي�ستبعد تطبيق قاعدة 

قانونية كانت واجبة التطبيق.

)الطعن مل�سلحة القانون رقم 2016/5م الدائرة اجلزائية 

)اأ( جل�سة يوم الثالثاء املوافق 25/�أكتوبر/2016م(

)مراقب اجتماعي(

مراقب اجتماعي" تقريره". -

الباحث الجتماعي عن الأحداث  - التي يعدها  التقارير 

خالل  احلدث  مل�سلحة  قوية  �سمانة  ت�سكل  كانت  ولئن 

الأحداث  لق�ساء  الطريق  تنري  باعتبارها  املحاكمة 

وال�سحية  واملادية  الجتماعية  احلالة  على  للتعرف 

ا�ست�سارية  تقارير  تبقى  اأنها  اإل  للحدث  والنف�سية 

اأي  له  ملزمة  وغري  فقط  بها  ي�ستاأن�س  للقا�سي  بالن�سبة 

يبقى هو �ساحب احلق املطلق يف اختيار التدبري املالئم 

ل�سخ�سية احلدث اجلانح الذي يراه اأ�سلح له يف تاأهيله 

وتقوميه. 

)الطعن رقم 2017/143م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 17/�أكتوبر/2017م(

)م�ســـادرة(

م�سادرة " ماهيتها. �سرطها. مراعاة الغري ح�سن النية".  -

حق امللكية " تاأثري امل�سادرة عليه". قانون " تطبيق املادة 

د".  )5/145( من قانون اجلمارك املوحَّ

امل�سادرة قد تكون وجوبية يقت�سها النظام العام لتعلقها  -

امل�سبوط  ال�سيء  لكون  التعامل  دائرة  عن  خارج  ب�سيء 

1570
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ُ على القا�سي  مًا تداوله بالن�سبة للكافة فهنا يتعنيَّ حُمرَّ

تدبريًا  باعتباره  امل�سبوطة  الب�ساعة  مب�سادرة  احلكم 

وقائيًا ل مفر من اتخاذه يف مواجهة الكافة ول ُيراعى 

لأنها  احل�سنة  النية  ذوي  الغري  حقوق  بها  احلكم  عند 

هة  ُموجَّ غري  فهي  �سخ�سي  ل  عيني  طابع  ذات  تكون 

ذاته  امل�سادر  ال�سيء  على  تن�سبُّ  واإمنا  املتهم  ل�سخ�س 

ن النية اأو للجهل اأو لنتفاء  ل منها حُل�سنْ فال يجوز التن�سُّ

على  واردة  امل�سادرة  كانت  اإذا  اأما  اجلزائية  امل�سوؤولية 

فهنا  جرمية  حيازتها  د  جُمرَّ القانون  يجعل  ل  اأ�سياء 

الغري  حق  مراعاة  توقيعها  قبل  املحكمة  على   ُ يتعنيَّ

اأول ما مت�س حق  النية احل�سنة لأنها عقوبة مت�س  ذي 

غ�سبًا  املال  هذا  ملكية  نزع  يتم  بحيث  ملكه  يف  املالك 

�سلة  امل�سبوط ذات  اأن  عن �ساحبه بغري مقابل بُحجة 

باجلرمية املرتكبة ولأن حق امللكية هو حق عيني حماه 

اإهدار  واء فال يجوز  ال�سَّ القانون اجلزائي واملدين على 

�ساٍم  القانون ذاته لهدف  ره  ُيقرِّ اإل مبقت�سى  هذا احلق 

ع. يبتغيه امل�سرِّ

)الطعن رقم 2016/455م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 25/�أكتوبر/2016م(

"م�سادرة  - عام  ادعاء  قرار  "م�سادرته".  ال�سمان  مبلغ 

من  و66   65 و   64 املواد  تطبيق  قانون  ال�سمان".  مبلغ 

قانون الإجراءات اجلزائية.

د تخلف املطعون �سده عن جل�سة النطق باحلكم ل  - جمرَّ

يتيح لالدعاء العام م�سادرة ال�سمان املايل الذي �سبق اأن 

مه املتهم. علة ذلك. قدَّ

1887
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)الطعن رقم 2017/1003م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 9/يناير/2018م(

)مواد قانونية(

مواد قانونية" اإغفال ذكرها". حكم " اإغفاله ذكر املواد  -

القانونية".

املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأنه ل يعيب احلكم اإغفاله  -

الدعوى  وقائع  على  طبقها  التي  القانونية  املواد  ذكر 

ب�سرط اأن الن�سو�س القانونية الواجب اإعمالها مفهومة 

من الوقائع التي اأوردها احلكم. علة ذلك اأن العربة هي 

توخي معاين القانون وربط تلك املعاين بفهم الواقع يف 

الدعوى.

)الطعن رقم 2017/587م والطعن رقم 2017/588م 

الدائرة اجلزائية )اأ(  جل�سة يوم الثالثاء املوافق 14/

نوفمرب/2017م(

)ن(  

)نظام عام(

نظام عام " بيانات احلكم اجلوهرية". -

من امل�ستقر عليه اأن احلكم يجب اأن يكون م�ستماًل بذاته  -

مات وجوده فال يقبل تكملة ما  على �سروط �سحته ومقوِّ

نق�س فيه من بيانات جوهرية باأي دليل اآخر غري م�ستمد 

منه اأو باأي طريق اآخر من طرق الإثبات, ول ي�سفع يف 

تاريخ  بيان  ا�ستوفى  قد  اجلل�سة  حم�سر  يكون  اأن  ذلك 

61313
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اجلل�سة  حم�سر  يف  الأ�سل  كان   اإذا  لأنه  احلكم  اإ�سدار 

اأن  اإل  الديباجة  بيانات  خ�سو�س  يف  احلكم  يكمل  اأنه 

ك  ذلك ل ي�سمل تاريخ اإ�سداره , ولكل ذي �ساأن اأن يتم�سَّ

ى له املحكمة من تلقاء نف�سها  بهذا البطالن بل وتت�سدَّ

ُ من  وتق�سي ببطالن احلكم لأنه من النظام العام ول ُيغريِّ

احلكم  بديباجة  ن  املدوَّ الهجري  التاريخ  تطابق  الأمر 

الأ�سلي مع حم�سر جل�سة النطق باحلكم ما دامت املادة 

عند  اأخذت  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )354(

القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  واملدد  املواعيد  ح�ساب 

بالتقومي امليالدي ما مل ين�س القانون على خالف ذلك. 

الإجراءات  ثمرة  هو  الق�سائي  احلكم  اأن  ذلك  علة 

عنوان  ميثل  وهو  النهائي  اخل�سومة  وهدف  الق�سائية 

احلقيقة والعدالة املطلقة.

)الطعن رقم 2016/191م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 11/�أكتوبر/2016م(

نظام عام " تعلقه بالدفوع. -

كل دفع مل ي�سبق لأطراف الدعوى تقدميه اأمام حمكمة  -

اأبديت  التي  والطلبات  الدفوع  عن  يختلف  اأو  املو�سوع 

اأمامها من حيث مو�سوعها اأو �سببها اأو خ�سومها اأو �سفات 

هوؤلء اخل�سوم فيها يعد �سببًا جديدًا ل تقبله املحكمة 

العليا. علة ذلك. ا�ستثناًء مما �سبق ُيقبل ال�سبب اجلديد 

اإذا كان يتعلَّق بالنظام العام.

)الطعن رقم 2016/221م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 18/�أكتوبر/2016م(

524
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نظام عام " �سفة من يقوم باإلغاء قرار احلفظ". -

اأن  - الإجراءات  قانون  من   )128 و   121( املادتني  مفاد 

لطة يف اإلغاء قرار  عي العام يف الأ�سل هو �ساحب ال�سُّ املدَّ

احلفظ ليتدارك الأخطاء القانونية واخللل يف التقدير 

ادر من اأع�ساء الدعاء  الذي قد ي�سوب قرار احلفظ ال�سَّ

الإجراءات  قانون  من   )128( املادة  اأعطت  كما  العام 

مقام  يقوم  ملن  احلفظ  قرار  اإلغاء  �سلطة  حق  اجلزائية 

عي العام. والتثبت من تلك  عي العام وهو م�ساعد املدَّ املدَّ

ال�سفة اأو من يقوم مقامه يعترب من النظام العام, خمالفة 

ذلك موؤداه نق�س احلكم. 

)الطعن رقم 2016/825 م الدائرة اجلزائية )اأ( جل�سة 

يوم الثالثاء املوافق 21/فرباير/2017م(

نظام عام " القواعد الآمرة يف قانون العمل". -

فال  - العام  النظام  من  العامل  باإجازات  املتعلقة  الأحكام 

امتيازات  من  ُينق�س  مبا  خُمالفتها  على  التفاق  يجوز 

من   )116( املادة  ن�س  من  م�ستفاد  الأمر  وهذا  العامل 

قانون العمل والتي تعاقب كل من يخالف اأحكام الف�سلني 

الأول والثاين من الباب الرابع ولأن املادة )3( من ذات 

القانون  هذا  يخالف  �سرط  كل  ببطالن  تق�سي  القانون 

فائدة  اأكرث  كان  اإذا  اإل  به  العمل  على  �سابقًا  كان  ولو 

للعامل.

)الطعن رقم 2016/417م الدائرة اجلزائية )اأ( 

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 4/�أكتوبر/2016م

28149
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