
جرائم دخول واإقامة الأجانب
يف �ضوء اأحكام حمكمة النق�ض

من �ضنة 2008 اإىل 2012



الرتقيم الدويل
ISBN978-9948-488-10-1







-  5  -

تقديــم

منذ إنش���ائها بموجب القانون رقم )23( لس���نة 2006 بشأن دائرة 
القض���اء يف إمارة أبوظيب، تعم���ل دائرة القضاء بخط���وات حثيثة على 
إرساء نظام قضائي مستقل متميز وفعال وتقديم خدمات عدلية عاملية 
الج���ودة، وذلك من خالل التمس���ك بس���يادة القانون لصيان���ة الحقوق 

والحريات وأمن املجتمع.

وتحقيقًا له���ذه الرؤية والرس���الة النبيلة، ارت���أت دائرة القضاء 
طباع���ة كافة التش���ريعات التي يحت���اج إليها التقاض���ي أمام محاكم 
الدائ���رة. وباعتبارها جهة قضائية محلية، يغدو من الطبيعي أن ينصب 
االهتم���ام عل���ى القوانني املحلية الصادرة عن املش���رع املحل���ي يف إمارة 
أبوظ���يب. من ناحية أخرى، وملا كانت املادة )121( من الدس���تور تخول 
للمش���رع االتحادي سلطة التشريع يف أمور معينة، وبحيث تلتزم جهات 
القض���اء املحلي���ة واالتحادية على الس���واء بتطبيق القوان���ني االتحادية 
الص���ادرة طبقًا لهذه املادة، كان م���ن الضروري أن نهتم أيضًا بطباعة 
هذه التش���ريعات. فضاًل عن ذلك، وحيث إن التصديق على االتفاقيات 
الدولي���ة يجعله���ا بمثاب���ة القانون الداخل���ي، ويصبح م���ن الواجب على 
كافة السلطات املعنية االلتزام بها والنزول على أحكامها، كان من 
الس���ائغ أن يمتد االهتمام إلى طباعة االتفاقيات واملواثيق الدولية التي 

قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها.

وهك���ذا، ش���رعت دائ���رة القض���اء يف طباعة ونش���ر مجموعة 
التش���ريعات املحلي���ة واالتحادي���ة واالتفاقيات الدولي���ة الالزمة للفصل 
يف القضاي���ا املتداول���ة أمام محاك���م الدائرة. ورغبة يف التيس���ير على 
الق���ارئ، وحرص���ًا على س���رعة الوصول إلى التش���ريع املنش���ود، فقد 
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ارتأينا أن تصدر املطبوعات يف ثالث سالس���ل خمتلفة، وبحيث تنفرد 
كل سلسلة منها بتصميم ولون خمتلف.

وبالنظ���ر ألهمي���ة أح���كام القض���اء يف فهم وتفس���ير نصوص 
القانون، ثمة سلسلة رابعة بلون خمتلف، تركز على مبادئ النقض يف 

شأن كل موضوع على حدة.
ورغبة يف تيس���ير العلم بالتشريعات املنظمة لأللعاب الرياضية، 
تق���وم الدائرة بطباعة وإصدار سلس���لة خامس���ة تحت عنوان »سلس���لة 
التشريعات الرياضية«، تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية 

ذات الصلة بالرياضة.

وحرص���ًا عل���ى إبراز اهتم���ام دولة اإلم���ارات العربي���ة املتحدة، 
وكفالته���ا لحقوق اإلنس���ان الواردة يف االتفاقي���ات واملواثيق الدولية، 
ارتأت الدائرة تكريس سلس���لة خاصة بحقوق اإلنسان، تعني بتجميع 
وتصنيف ونشر االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة يف مجال 

حقوق اإلنسان.

ورغب���ة يف إلق���اء الض���وء عل���ى النظ���ام القانون���ي للش���ركات 
اململوك���ة للحكومة، قامت الدائرة بتخصيص سلس���لة للش���ركات 
الحكومية، مع تصنيف هذه الش���ركات حسب مجال نشاطها، وما 
إذا كان النف���ط والطاقة بوجه عام أو التأمني أو الس���ياحة أو الزراعة 

إلى غير ذلك من مجاالت النشاط.

وبالنظ���ر ألهمي���ة التع���اون القضائ���ي الدولي، قام���ت الدائرة 
باس���تحداث سلس���لة لهذا املجال الحي���وي الهام، يش���تمل على كافة 
املوضوع���ات ذات الصل���ة بالتعاون القضائ���ي الدولي يف امل���واد املدنية 
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والتجارية واألحوال الشخصية وكذا يف املواد الجنائية.

ويف الختام، املأمول هو أن يحوز هذا الجهد على رضا القارئ، 
وأن يك���ون ذا فائ���دة وخدمة للقضاة واملتقاضني ولس���ائر املش���تغلني 

واملهتمني بالقانون.

واهلل ولي التوفيق،،،

         دائرة الق�ضاء ـــ اأبوظبي
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مقدمــة
م���ن املق���رر أن كل دولة له���ا مطلق الحري���ة يف وضع األحكام 
الخاص���ة بدخ���ول األجانب إل���ى إقليمها وتنظي���م إقامتهم فيه���ا. وتنبع 
س���لطة الدولة يف هذا الشأن مما تملكه من س���يادة إقليمية وما تمليه 
اعتب���ارات الحفاظ على األمن والس���المة العامة داخ���ل إقليمها. ويتفق 
ذلك مع القواعد العامة للقانون الدولي ونصوص املواثيق الدولية. ولعل 
ذل���ك يبدو جليًا من خالل قراءة املادة الثانية من إعالن حقوق اإلنس���ان 
لألفراد الذين ليسوا من مواطني الدولة التي يعيشون فيها، والتي تنص 
على أنه »... ال يفس���ر أي حكم من أحكام هذا اإلعالن على أنه يقيد 
حق أية دولة يف إصدار قوانني وأنظمة تتعلق بدخول األجانب وأحكام 
وشروط إقامتهم، أو يف وضع فروق بني الرعايا واألجانب، بيد أن هذه 
القوان���ني واألنظمة يجب أال تكون غير متفقة مع االلتزامات القانونية 

الدولية لتلك الدولة بما يف ذلك التزامها يف مجال حقوق اإلنسان«.

واتس���اقًا مع ما سبق، أصدر املش���رع االتحادي لدولة اإلمارات 
العربي���ة املتحدة القانون االتحادي رقم )6( لس���نة 1973 يف ش���أن دخول 
وإقامة األجانب. وقد صدر هذا القانون تحت مسمى »الهجرة واإلقامة«. 
وبموجب القانون االتحادي رقم )13( لس���نة 1996م، تم اس���تبدال عبارة 
»يف ش���أن دخول وإقامة األجانب« الواردة بعنوان القانون االتحادي رقم 

)6( لسنة 1973م بعبارة »يف شأن الهجرة واإلقامة«.

وق���د خضع ه���ذا القانون للتعدي���ل عدة م���رات، وذلك بموجب 
القوانني اآلتية:

القانون رقم )12( لسنة 1981م.  -
القانون رقم )7( لسنة 1985م.  -

القانون رقم )13( لسنة 1996م.  -
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املرسوم بقانون رقم )7( لسنة 2007م.  -

ويض���م هذا القان���ون أربع���ًا وأربعني م���ادة، موزعة على تس���عة 
فص���ول، وملحق���ًا ب���ه ج���دول بالرس���وم املس���تحقة على التأش���يرات 
والتصاري���ح والبطاق���ات الص���ادرة تنفيذًا ألح���كام القان���ون. ويتعلق 
الفصل األول بدخول األجانب. وورد الفصل الثاني تحت عنوان »أذونات 
وتأشيرات الدخول«. أما الفصل الثالث، فيحمل عنوان»إخطار الجهات 
املختص���ة«. ويتناول الفصل الراب���ع »إقامة األجان���ب«. وينصب الفصل 
الخامس على »س���لطة الرقاب���ة«. أما الفصل الس���ادس، فينظم إجراء 
»إبع���اد األجانب«. ويحدد الفصل الس���ابع »العقوب���ات« املقررة للجرائم 
املنصوص عليها يف هذا القانون. ويبني الفصل الثامن االس���تثناءات من 
تطبي���ق أحكام القان���ون. وأخيرًا، يتضمن الفصل التاس���ع األحكام 

االنتقالية والختامية.

وعلى حد تعبير أحد الفقهاء، فإن »القانون ليس مجرد ما تنطق 
ب���ه النصوص يف املدونات، بل هو تلك النص���وص على نحو ما يتردد به 

تفسيرها وإعمالها بني جدران املحاكم ويف ساحات القضاء«.

وانطالقًا مما س���بق، وللوقوف على حقيقة األحكام القانونية 
املنظم���ة لدخول وإقامة األجانب، وتبيان التفس���ير القانوني لها ومراد 
الش���ارع بش���أنها، نجد من الض���روري جمع األحكام الت���ي أصدرتها 
محكم���ة النقض بإم���ارة أبوظ���يب يف كتاب واحد، يض���م بني دفتيه 
االجتهاد القضائي لقضاة هذه املحكمة الكائنة على قمة القضاء يف 
إمارة أبوظيب يف كتاب واحد، بحيث يسهل لكل املشتغلني بالقانون 

الرجوع واإلطالع على هذه األحكام.
ويف الخت���ام، املأم���ول أن تك���ون ه���ذه املطبوع���ة عون���ًا لكل 
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املش���تغلني بالقان���ون، س���واء كان���وا قض���اة أو متقاض���ني أو محامني 
أو مستش���ارين أو باحث���ني قانوني���ني أو قائم���ني على تنفي���ذ القانون أو 

األكاديميني يف الجامعات والكليات واملعاهد العليا. 

واهلل ولي التوفيق،،،

دائرة الق�ضاء - اأبوظبي
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الأحكام ال�صادرة لعــام 2008
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جل�صة 6/ 1 /  2008 ) جـزائي (

برئاسة املستشار / فـرحان عبد الحميد بطـران   ـ رئيس الدائرة .
   وعضوية املستشارين : أحمد عـارف املعـلم ، طـارق زيــاده .

الطعن رقم 199  ل�صنة 2007 �س2  ق . اأ

    حكــم " ت�صبيبــه . ت�صبيــب غــر معيــب " . نق�ــس " اأ�صبــاب الطعــن . 
ماليقبل منها " .اإثبات " بوجه عام " " �صــهود " " �صــهادة " . حمكمة 

املو�صوع "�صلطتها".
- كفاية تشـــكك املحكمـــة الجزائيـــة يف صحة إســـناد التهمة إلى 
املتهم. للقضاء ببراءته. مادامت قد محصت الدعوى عن بصر وبصيره. 
- تقدير أقوال الشهود وإعترافات املتهمني .موضوعى .تنزله املحكمة 

املنزلة التى تراها . 
- محكمة املوضـــوع غير ملتزمه يف حالة القضـــاء بالبراءه بالرد على 
كل دليل من أدلة اإلتهام.  إغفالها التحدث عنها . مفاده : إطراحها لها 

لعدم إطمئنانها إليها يف إدانة املتهم 
- مثال يف قضاء بالبراءة يف جنحة استخدام أجنيب على غير كفالته.

ملـــا كان من املقرر قانونًا انه يكفـــي يف املحاكمات الجزائية 
ان تتشـــكك محكمة املوضوع يف صحة إســـناد التهمة للمتهم لكي 
تقضـــي له بالبـــراءة ، إذ املرجع يف ذلـــك إلى ما تطمئـــن إليه يف تقدير 
الدليل مادام حكمها يشـــتمل على مايفيد أنها محصت واقعة الدعوى 
وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها االتهام ، ووازنت بينها 
وبني أدلة النفي فرجحت دفاع املتهم أو داخلتها الريبة يف صحة عناصر 
اإلثبات ، وكان تقدير أقوال الشـــهود واعترافـــات املتهمني متروكًا 
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ملحكمـــة املوضوع تنزله املنزلة التي تراها بغير معقب وكان البني من 
الحكـــم املطعون فيـــه ان املحكمة ـ بعد أن اســـتعرضت أدلة الدعوى 
وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة ـ أسســـت قضاءها بالبراءة على 
تشـــككها يف صحة االتهام ملا اســـتظهرته من ان عمل املطعون ضده 
األول لـــدى املطعـــون ضده الثانـــي كان عماًل عرضيًا وغيـــر دائم وان 
مـــا تقاضاه منه كان على ســـبيل الصدقة والعطـــف ، ملا كان ذلك ، 
وكانت املحكمة غير ملزمة يف حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل 
دليل من أدلة االتهـــام ألن يف إغفال التحدث عنها ما يفيد انها طرحتها 
ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة املتهمني فإن ما تثيره الطاعنة بشأن 
تشـــكك املحكمة يف صحة ما نســـب إلى املطعـــون ضدهما ينحل يف 
حقيقتـــه إلى جدل يف تقدير الدليل ويف ســـلطة محكمـــة املوضوع يف 
وزن عناصـــر الدعوى واســـتنباط معتقدها وهو ما التجـــوز إثارته أمام 
محكمـــة النقض . ملا كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير 

أساس متعينًا رفضه 

املحكمـــة

حيـــث ان الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه تتحصل 
يف ان النيابـــة العامـــة اتهمت املطعون ضدهما أنهمـــا يف يوم 2006/7/3 

بدائرة مدينة العني :

الأول : 1 - هتـــك عرض املجني عليها ........... باإلكراه بأن قام 
باإلمساك بها عنوة واحتضنها على النحو املبني باألوراق .

2 - دخل مســـكن املطعون ضده الثاني خالفـــًا إلرادته يف غير 

األحـــوال املصرح بهـــا قانونًا بقصد ارتكاب جريمـــة على النحو املبني 
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بالتحقيقات .

3 - وهـــو أجنـــيب بنغالي الجنســـية عمل لدى شـــخص آخر وهو 

املطعـــون ضـــده الثاني دون االلتزام بالشـــروط واألوضـــاع املقررة لنقل 
الكفالة على النحو املبني باألوراق .

الثاين : استخدم أجنبيًا وهو املطعون ضده األول وهو على غير 
كفالته ودون االلتزام باألوضاع والشـــروط املقررة لنقل الكفالة على 

النحو املبني باألوراق .

وطلبـــت عقابهما طبقـــًا ألحكام  الشـــريعة اإلســـالمية الغراء 
واملـــواد 2/356 ، 1/434 ، 3 من قانون العقوبات االتحادي رقم 3 لســـنة 
1987 املعدل بالقانون رقم 34 لســـنة 2005 واملواد 1 ، 2/11 ، 34 مكرر 

أواًل و 34 مكـــرر 2 مـــن القانـــون االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 واملعدل 
بالقانون االتحادي رقم 13 لسنة 1996

ومحكمة العني الشـــرعية بعد أن عدلت وصـــف التهمة األولى 
بجعلهـــا أخـــل بـــاآلداب العامـــة ملجتمع املســـلمني بأن حاول اإلمســـاك 
باملجني عليهـــا ............. باإلكراه قضت حضوريًا بتاريخ 2006/11/29 
أواًل : بمعاقبة املطعون ضده األول بالحبس ملدة ستة أشهر عن التهمتني 
األولى والثانية وبالحبس ملدة شـــهر عن التهمـــة الثالثة واإلبعاد . ثانيًا : 

بمعاقبة املطعون ضده الثاني بغرامة ألفي درهم .

فاستأنف املحكوم عليهما هذا الحكم وكذلك النيابة العامة 
ـ ومحكمة استئناف العني الشرعية قضت حضوريًا بتاريخ 2007/2/6 
بقبول االســـتئنافني شـــكاًل ويف املوضوع بإلغـــاء حكم محكمة أول 
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درجة والقضاء مجددًا ببراءة املستأنف ضدهما مما نسب إليهما 

فطعنت النيابة العامـــة يف هذا الحكم بطريق النقض وأودعت 
صحيفـــة للطعـــن بتاريـــخ 2007/2/22 موقعة مـــن املحامي العـــام لنيابة 

استئناف العني .

تنعـــي الطاعنـــة على الحكم املطعـــون فيه انـــه إذ قضى ببراءة 
املطعـــون ضدهمـــا من تهمتي عمـــل املطعون ضده األول لـــدى املطعون 
ضـــده الثانـــي باملخالفـــة للشـــروط واألوضاع املقـــررة لنقـــل الكفالة 
واســـتخدام املطعون ضـــده الثاني لـــأول وهو على غيـــر كفالته دون 
االلتزام بالشروط واألوضاع املقررة لنقل الكفالة قد شابه الفساد يف 
االســـتدالل وخمالفة الثابـــت يف األوراق . ذلك انه اقـــام قضاءه على أن 
املطعون ضـــده األول كان يعمل عماًل عرضيًا وغير دائم لدى املطعون 
ضده الثاني وان ما تقاضاه كان صدقة ولم يفطن الحكم إلى ما اقر 
به املطعون ضدهما على نحو يســـتفاد منه قيام عالقة العمل بينهما ولم 
يتعرض لبحث املدة التي اســـتغرقها العمل واألجر الذي تقاضاه األخير 

مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

وحيـــث انه ملا كان من املقرر قانونًا انه يكفي يف املحاكمات 
الجزائية ان تتشكك محكمة املوضوع يف صحة إسناد التهمة للمتهم 
لكي تقضي له بالبراءة ، إذ املرجع يف ذلك إلى ما تطمئن إليه يف تقدير 
الدليل مادام حكمها يشـــتمل على مايفيد أنها محصت واقعة الدعوى 
وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها االتهام ، ووازنت بينها 
وبني أدلة النفي فرجحت دفاع املتهم أو داخلتها الريبة يف صحة عناصر 
اإلثبات ، وكان تقدير أقوال الشـــهود واعترافـــات املتهمني متروكًا 
ملحكمـــة املوضوع تنزله املنزلة التي تراها بغير معقب وكان البني من 
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الحكـــم املطعون فيـــه ان املحكمة ـ بعد أن اســـتعرضت أدلة الدعوى 
وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة ـ أسســـت قضاءها بالبراءة على 
تشـــككها يف صحة االتهام ملا اســـتظهرته من ان عمل املطعون ضده 
األول لـــدى املطعـــون ضده الثانـــي كان عماًل عرضيًا وغيـــر دائم وان 
مـــا تقاضاه منه كان على ســـبيل الصدقة والعطـــف ، ملا كان ذلك ، 
وكانت املحكمة غير ملزمة يف حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل 
دليل من أدلة االتهـــام ألن يف إغفال التحدث عنها ما يفيد انها طرحتها 
ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة املتهمني فإن ما تثيره الطاعنة بشأن 
تشـــكك املحكمة يف صحة ما نســـب إلى املطعـــون ضدهما ينحل يف 
حقيقتـــه إلى جدل يف تقدير الدليل ويف ســـلطة محكمـــة املوضوع يف 
وزن عناصـــر الدعوى واســـتنباط معتقدها وهو ماال تجـــوز إثارته أمام 
محكمـــة النقض . ملا كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير 

أساس متعينًا رفضه .
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جل�صة 11/25/ 2008 ) جزائي (

برئاسة املستشار / الصديق أبو الحسن   ـ رئيس الدائرة.
وعضوية املستشارين: مجاهد الحصري، فرحان عبد الحميد بطران.

الطعنان رقما 493،452  ل�صنة 2008 �س2  ق . اأ

جن�صية واإقامة. تدابر جنائية. حكم" ت�صببه. ت�صبيب معيب ". قانون 
"اخلطــاأ يف تطبيــق القانــون" نق�س " اأ�صــباب الطعن بالنق�ــس. ما يقبل 

منها". طعن "اأ�صباب الطعن. ما يقبل منها".
-إدانة الطاعن عن جريمة عدم مغادرة البالد حال انتهاء تصريح إقامته 
املعاقب عليها باملادة )21( مـــن قانون تنظيم دخول وإقامة األجانب رقم 
6 لســـنة 1973 دون بيان ما إذا كانت الســـلطة اإلدارية قد فرضت عليه 

الغرامة املقررة وأنه امتنع عن سدادها. قصور.
-معاقبـــة الطاعـــن باإلبعاد عـــن جريمة العمـــل لدى غيـــر كفيلة دون 

موافقة منه وموافقة إدارة الجنسية واإلقامة. خطأ يف تطبيق القانون.

ملـــا كانـــت الجريمة املنصـــوص عليها يف املـــادة )21( من قانون 
تنظيم دخول وإقامة األجانب معاقب عليها باملادة )35( من ذات القانون 
بالحبس مدة ال تقل عن شـــهر وبغرامـــة ال تقل عن ألف درهم أو بإحدى 
هاتـــني العقوبتني وليس فيها ما يخول املحكمة ســـلطة األمر باإلبعاد ـ 
وملـــا كانت اإلدانة بموجـــب املادة )21( من قانـــون تنظيم دخول وإقامة 
األجانب تقتضي أن تكون السلطات اإلدارية قد فرضت على املخالف 
غرامـــة مائة درهم عن كل يـــوم يقيم فيه إقامة غير مشـــروعة بالبالد 
اعتبـــارًا من تاريخ انتهاء املهلـــة وأن األجنيب املخالف لـــم يدفع الغرامة 
املقـــررة ويف هذه الحالـــة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشـــهر 
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أو بالغرامـــة التي ال تجـــاوز أربعة آالف درهم وعلـــى املحكمة أن تأمر 
باإلبعـــادـ ملـــا كان ذلـــك ، وكانت األوراق قـــد خلت مـــن دليل قاطع 
يشـــير إلى أن الســـلطات اإلدارية قد فرضت غرامة علـــى الطاعن وانه 
لـــم يدفعهـــا . وملـــا كان الحكم املطعـــون فيه أدان الطاعـــن عن تهمة 
عدم مغادرة البـــالد فور انتهاء تصريح إقامته وعاقبه عماًل باملادة )21( 
مـــن قانون تنظيم دخـــول وإقامة األجانب وخال من بيـــان ما إذا كانت 
الســـلطة اإلدارية قد فرضت على الطاعن الغرامة املشـــار إليها وامتنع 
عن سدادها فإنه يكون قاصرًا يف البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه ، 
وينسحب هذا القصور أيضًا على الحكم فيما قضى به بالنسبة للتهمة 
الثانيـــة إذ أن الحكم قد أنـــزل بالطاعن تدبير اإلبعاد خارج البالد عن 

التهمتني باعتبار التهمة األولى هي األشد.

ملا كان ما تقدم فإنه يتعني نقض الحكم املطعون فيه.

املحكمــــــــــــــــة

حيـــث إن واقعـــة الدعوى حســـبما يبـــني من الحكـــم املطعون 
فيه وســـائر األوراق تتحصل يف انه بتاريـــخ 2008/4/17 وبناًء على بالغ 
................... والذي يعمل فراشـــًا بمســـجد الشـــيخ خليفة ضد الطاعن 
لعبثـــه باملســـجد واتخـــاذه مكانـــًا لإلقامة والنـــوم به تبـــني أن األخير 
بصفتـــه أجنبيًا لم يغـــادر البالد بعد إلغاء تصريـــح إقامته بها وانه عمل 
لـــدى غير كفيله دون موافقة األخير الخطية وموافقة إدارة الجنســـية 
واإلقامة . وبســـؤال الطاعن أنكر ما أســـند إليه وأقر بأنه كان يعمل 
طبيبًا بمستشـــفى راشـــدـ  ثم عمل بمستشـــفى بدع زايد إلـــى أن انتهت 
إقامته وإذ توجه إلى إدارة جوازات أبوظيب لتعديل وضعه تم حجز جواز 
ســـفره لحـــني تعديل وضعه والعثور علـــى عملـ  فأحالتـــه النيابة العامة 
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للمحاكمة بوصف انه يف يوم 2008/4/17 بدائرة أبوظيب : 

1. بصفته أجنيب لم يغادر البالد حال إلغاء تصريح إقامته.
2. بصفتـــه أجنبيـــًا حاصاًل على تأشـــيرة عمـــل لدى غيـــر كفيله دون 
موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية واإلقامة ـ وطلبت عقابه باملواد 
)1(،)2/11(، )2/91(، )2/12-3 و 43 مكرر )2( من القانون االتحادي 
رقم 6 لسنة 1973 يف شأن دخول وإقامة األجانب املعدل بالقانون رقم 31 

لسنة 1996.

ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بتاريخ 2008/5/29 بتغريم 
املتهـــم ألف درهم عـــن التهمة األولى وإبعـــاده عن البـــالد ـ وببراءته من 

التهمة الثانية.

اســـتأنف الطاعن هذا الحكم كما اســـتأنفته النيابة العامة ـ 
ومحكمة استئناف أبوظيب قضت حضوريًا بتاريخ 2008/8/19 بقبول 
االســـتئنافني شـــكاًل ـ ويف املوضـــوع وبإجمـــاع اآلراء بإلغـــاء الحكم 
املســـتأنف فيما قضى به من بـــراءة الطاعن من التهمة الثانية والحكم 
مجـــددًا بإبعـــاده عن البالد بـــداًل من العقوبـــة املقيدة للحريـــة الخاصة 

بالتهمتني.

وملـــا لم يرتـــض الطاعن هـــذا الحكم أبـــدى رغبتـــه يف الطعن 
فيـــه بطريق النقض كتابة بتاريـــخ 2008/8/25 وقدم طلبًا لندب محام 
التخـــاذ إجـــراءات الطعن إذ أنه معســـر وال يملك أمـــوااًل لذلك وهو ما 
يتضمـــن يف الوقـــت ذاتـــه إعفاءه من رســـم التأمنيـ  فتم نـــدب محام له 
الذي أودع صحيفة بأســـباب طعنه يف قلم كتاب هذه املحكمة بتاريخ 
2008/9/28 بمـــا يكـــون معه الطعن قد أقيم يف امليعاد مســـتوفيًا باقي 
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أوضاعه الشـــكلية . وقدمت النيابـــة العامة مذكرة طلبت فيها رفض 
الطعن موضوعًا.

وبجلســـة املرافعة قـــررت املحكمة ضم الطعن رقـــم )452( إلى 
الطعن 493 لسنة 2008 لوحدة املوضوع وليصدر فيهما حكم واحد.

وحيـــث إن مما ينعـــاه الطاعن على الحكم املطعـــون فيه أنه إذ 
أدانـــه بجريمتي انه وبصفتـــه أجنبيًا لم يغادر البالد فـــور إلغاء تصريح 
إقامتـــه وعمل لـــدى غير كفيلـــه دون موافقته الخطيـــة وموافقة إدارة 
الجنسية واإلقامة. قد شابه القصور يف التسبيب ذلك انه لم يبني واقعة 
الدعـــوى بيانًا تتحقق به أركان الجريمتني اللتني أدانه بهما والظروف 
التي وقعت فيها . ولم يورد مؤدى أدلة اإلدانة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيـــث إن الجريمـــة املنصوص عليهـــا يف املـــادة )21( من قانون 
تنظيم دخول وإقامة األجانب معاقب عليها باملادة )35( من ذات القانون 
بالحبس مدة ال تقل عن شـــهر وبغرامـــة ال تقل عن ألف درهم أو بإحدى 
هاتـــني العقوبتني وليس فيها ما يخول املحكمة ســـلطة األمر باإلبعاد ـ 
وملـــا كانت اإلدانة بموجـــب املادة )21( من قانـــون تنظيم دخول وإقامة 
األجانب تقتضي أن تكون السلطات اإلدارية قد فرضت على املخالف 
غرامـــة مائة درهم عن كل يـــوم يقيم فيه إقامة غير مشـــروعة بالبالد 
اعتبـــارًا من تاريخ انتهاء املهلـــة وأن األجنيب املخالف لـــم يدفع الغرامة 
املقـــررة ويف هذه الحالـــة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشـــهر 
أو بالغرامـــة التي ال تجـــاوز أربعة آالف درهم وعلـــى املحكمة أن تأمر 
باإلبعـــاد ـ ملـــا كان ذلـــك ، وكانـــت األوراق قد خلت مـــن دليل قاطع 
يشـــير إلى أن الســـلطات اإلدارية قد فرضت غرامة علـــى الطاعن وانه 
لـــم يدفعهـــا . وملـــا كان الحكم املطعـــون فيه أدان الطاعـــن عن تهمة 
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عدم مغادرة البـــالد فور انتهاء تصريح إقامته وعاقبه عماًل باملادة )21( 
مـــن قانون تنظيم دخـــول وإقامة األجانب وخال من بيـــان ما إذا كانت 
الســـلطة اإلدارية قد فرضت على الطاعن الغرامة املشـــار إليها وامتنع 
عن سدادها فإنه يكون قاصرًا يف البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه ، 
وينسحب هذا القصور أيضًا على الحكم فيما قضى به بالنسبة للتهمة 
الثانيـــة إذ أن الحكم قد أنـــزل بالطاعن تدبير اإلبعاد خارج البالد عن 

التهمتني باعتبار التهمة األولى هي األشد.

ملا كان ما تقدم فإنه يتعني نقض الحكم املطعون فيه واإلحالة.



-  25  -

الأحكام ال�صادرة لعــام 2009
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جل�صة 24/ 2 /  2009 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / مجــــــاهد الحصري ، أحمد عارف املعلم.

الطعن رقم  609  ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ 

قانــون   . . تدابــر جنائيــة  "توقيعهــا"  "اأركانهــا" .عقوبــة  جرميــة 
"تطبيقه" . حكم "ت�صبيبه. ت�صبيب غر معيب" . نق�س"اأ�صباب الطعن 

. ما ل يقبل منها" . طعن "اأ�صباب الطعن ما ل يقبل منها". 
-القضاء بإلغاء تدبير اإلبعاد من عقوبة اإلقامة غير املشـــروعة بعد أن 

صحح املتهم وضعه باستخراج تأشيرة عمل . صحيح . علة ذلك؟. 

ملا كان اإلبعاد عن الدولة هو أحد التدابير املقيدة للحرية التي 
رأى املشرع اتخاذها يف شأن غير املواطنني الذي يشكل بقاؤهم بالدولة 
خطر على األمن العام وهو ما ال تماري فيه النيابة العامة الطاعنة _ وإذا 
كان املقصـــود من هذا التدبيـــر مواجهة خطـــورة إجرامية كامنة يف 
األجنيب أراد املشـــرع درأها عن املجتمع ، ومن ثم فال محل التخاذ هذا 
التدبير إال عند ثبوت تلك الخطورة وينبغي أن ينقضي بزوالها . وان يرد 
عليه ما يجعله ملتئما مع التطور الذي يعرض لتلك الخطورة التي وضع 
ملواجهتها  ذلـــك ألن الغرض من العقوبة هو الســـبيل املنطقي لتبريرها 
واإلقـــرار للمجتمع بشـــرعية  االلتجاء إليهـــا . إذ أنهـــا يف ذاتها إيالم ، 
أي شـــر وإيذاء وحرمان مـــن حق ذي أهمية اجتماعيـــه. لذلك لم يكن 
ســـائغا تبريرها يف ذاتها وإنما تبرر بالنظر إلـــى األغراض االجتماعية 
التي تســـتهدفها . فهذه األغراض هي التـــي تبيح وضع أحكام العقوبة 
وتطبيقهـــا وتنفيذها على الوجه الصحيـــح . فالعقوبة نظام اجتماعي ال 
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ينتـــج فائدتـــه للمجتمع إال بقدر مـــا يتجه إلى تحقيـــق أغراضه . وكل 
انحراف عنها يعنى يف ذاته ضررا اجتماعيا . ولذلك تعني على املشـــرع 
ان يرسم سياسته العقابية يف ضوء هذه األعراض . وتعني على القاضي 
أن يطبق أحكام العقوبات يف هذا الضوء كذلك إزاء كل مجرم على 
النحو الذي تقتضيه ظروف شـــخصيته ـ ال سيما وأن من قواعد أصول 

الفقه " أن الضرر يزال" وأنه " ال ضرر وال ضرار".

ملـــا كان ذلك وكان الثابت من مدونـــات الحكم املطعون فيه 
ان املطعون ضده دخل بتأشـــيرة الزيارة الصادرة من دبي يف 2008/8/4 
وضبط باملخالفة املســـندة إليـــه يف يوم2008/8/13 وصـــدر حكم أول 
درجة  ضده بجلســـة 2008/8/25 فعدل وضعه بتأشـــيرة العمل الصادرة 
يف 2008/10/9 ـ الشارقة ـ من وزارة الداخلية ويف 2008/10/29 أصدرت 
محكمة االســـتئناف حكمها موضـــوع الطعـــن . وإذ عرض الحكم 
لواقعـــة الدعـــوى على بصيرة ورد علـــى دفاع الطاعنـ  املســـتأنفـ  بأنه 
قـــد صحح وضعـــه يف البالد باســـتخراج تأشـــيرة عمل صـــادره بتاريخ 
2008/10/9 يف إمارة الشـــارقة فان وضعه يف البالد أصبح صحيحا مما 

يعنـــي إلغاء اإلبعاد يف حقه ، وتأييد الحكـــم فيما عدا ذلك ، ومن ثم 
فـــان الحكم يكون قـــد أصاب الحق إذ ان تأشـــيرة العمل صادرة من 
وزارة الداخليـــة وهي نفس الجهة التي قدمته باملخالفة . ولو ملســـت فيه 
خطـــورة ملا عدلت وضعه بالســـماح له بالعمل بالدولـــة . فيكون النعي 

على غير أساس.

املحكمـــة

حيـــث ان الوقائـــع ، علـــى ما يبني مـــن الحكم املطعـــون فيه ، 
وســـائر األوراق تتحصل يف أن الشـــرطة أثناء قيامهـــا بالدورية املعتادة 
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يف منطقة الختم اشـــتبهت يف الســـيارة رقم 45678 ميتسوبيشـــي بيضاء 
وبإيقافهـــا وســـؤال ســـائقها .................... عمـــا يحمل أفـــاد بأنه يحمل 
كمية من الديزل _ اشـــتراها هـــو و............، وينويـــان بيعها يف منطقة 
مصفـــح _ وأفادا بأنهما ال يحمالن تصريح ببيع وشـــراء الديزل _ وابرزا 
صورا من تأشـــيرة زيارة _ وجلبتهما الشرطة للقسم . وتم ضبط السيارة 
وحمولتها ، وبســـؤال ....................... أنكر تسليمه السيارة ................ 
كما أنكر قيامه بتشغيله . وال يعرف ملن تعود السيارة فأحالت النيابة 
العامـــة املتهمـــني 1- ............... 2- .................. ألنهمـــا يف 2008/8/13 

بدائرة بني ياس :-

املتهــم الأول : اســـتعمل املركبة املبينة باملحضـــر يف نقل مواد 
قابله لالشتعال دون تصريح.

املتهمــان الأول والثاين : بصفتهما حاصلني على تأشـــيرة زيارة 
عمال يف البالد خالفا لتأشـــيرة الزيـــارة ـ وأحالتهما إلى محكمة جنح 
بنـــي ياس االبتدائية وفقا للمواد 2، 4، 1/57 من القانون االتحادي رقم 
1995/21 يف شـــان الســـير واملرور املعـــدل بالقانون االتحادي 12 لســـنة 

2007 واملادة 79 مـــن الالئحة التنفيذية لذات القانون . واملواد 1، 1/11، 

34 مكـــرر )2( مـــن القانون االتحـــادي 1973/6 يف شـــأن دخول وإقامة 

األجانب املعدل بالقانون 2007/7 .

الجنـــح حضوريـــا 2008/8/25 حكمـــت محكمـــة   وبجلســـة 
1 - بإدانة املتهمني بجريمة العمل خالفا لتأشيرة الزيارة وبالغرامة ألف 

درهم ، واإلبعاد عن البالد لكل منهما.

2 - بإدانة األول بجريمة استعمال مركبة يف نقل مواد قابله لالشتعال 
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دون تصريـــح وتغريمـــه خمســـمائة درهـــم . فاســـتأنف طـــارق برقـــم 
2008/2445، وبجلسة 2008/10/29 حكمت املحكمة حضوريًا بقبول 

االستئناف شكاًل ويف املوضوع بإلغاء تدبير اإلبعاد ورفض االستئناف 
وتأييد الحكم املستأنف فيما عدا ذلك.

فطعنـــت النيابـــة العامة بالنقـــض املاثل، بصحيفـــة أودعت قلم 
كتاب املحكمة يف 2008/11/23.

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم املطعون فيه خمالفة 
القانـــون والخطـــأ يف تطبيقه . ذلـــك ان املحكمة انتهـــت يف حكمها 
علـــى املتهم بإلغاء اإلبعاد مع اعترافه بالتهمة املنســـوبة إليه على ســـند 
مـــن أنه قد قام بتصحيح وضعه يف الدولة بعد اســـتخراج تأشـــيره عمل 
له مـــن أمارة الشـــارقة وكان يتعني عليها تأييد حكـــم محكمة أول 
درجـــة الذي قضى بتغريم املطعون ضـــده ألف درهم واإلبعاد من الدولة 
وفقا لنص املادة 11 من القانون االتحادي 1973/6 يف شأن دخول وإقامة 
األجانـــب واملادة 34 مكـــرر 2 من القانون االتحادي 1996/13 يف شـــأن 
دخول وإقامة األجانبـ  الخاص بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي 
1973/6 يف شان الهجرة واإلقامة ـ وقد خالف الحكم املطعون فيه هذا 

النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيـــث ان هذا النعي غير قويـــم ، ذلك ان اإلبعاد عن الدولة هو 
أحـــد التدابيـــر املقيدة للحرية التي رأى املشـــرع اتخاذها يف شـــأن غير 
املواطنني الذي يشـــكل بقاؤهـــم بالدولة خطر على األمـــن العام وهو 
مـــا ال تماري فيه النيابـــة العامة الطاعنـــة _ وإذا كان املقصود من هذا 
التدبير مواجهة خطورة إجرامية كامنة يف األجنيب أراد املشرع درأها 
عـــن املجتمع ، ومن ثم فال محل التخـــاذ هذا التدبير إال عند ثبوت تلك 
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الخطـــورة وينبغي أن ينقضي بزوالها . وان يرد عليه ما يجعله ملتئما مع 
التطـــور الـــذي يعرض لتلك الخطـــورة التي وضع ملواجهتهـــا ، ذلك ألن 
الغرض مـــن العقوبة هو الســـبيل املنطقي لتبريرها واإلقـــرار للمجتمع 
بشـــرعية  االلتجاء إليها . إذ أنها يف ذاتها إيالم، أي شر وإيذاء وحرمان 
مـــن حق ذي أهميـــة اجتماعيه. لذلك لم يكن ســـائغا تبريرها يف ذاتها 
وإنما تبـــرر بالنظر إلى األغـــراض االجتماعية التي تســـتهدفها . فهذه 
األغراض هي التي تبيح وضع أحكام العقوبة وتطبيقها وتنفيذها على 
الوجـــه الصحيح . فالعقوبة نظام اجتماعـــي ال ينتج فائدته للمجتمع إال 
بقـــدر ما يتجه إلى تحقيق أغراضه. وكل انحـــراف عنها يعنى يف ذاته 
ضررا اجتماعيا . ولذلك تعني على املشرع ان يرسم سياسته العقابية يف 
ضوء هذه األعراض . وتعني علـــى القاضي أن يطبق أحكام العقوبات 
يف هذا الضوء كذلك إزاء كل مجرم على النحو الذي تقتضيه ظروف 
شخصيته ـ ال سيما وأن من قواعد أصول الفقه " أن الضرر يزال" وأنه 

" ال ضرر وال ضرار".

ملـــا كان ذلك وكان الثابت من مدونـــات الحكم املطعون فيه 
ان املطعون ضده دخل بتأشـــيرة الزيارة الصادرة من دبي يف 2008/8/4 
وضبط باملخالفة املســـندة إليـــه يف يوم2008/8/13 وصـــدر حكم أول 
درجة  ضده بجلســـة 2008/8/25 فعدل وضعه بتأشـــيرة العمل الصادرة 
يف 2008/10/9 ـ الشارقة ـ من وزارة الداخلية ويف 2008/10/29 أصدرت 
محكمة االســـتئناف حكمها موضـــوع الطعـــن . وإذ عرض الحكم 
لواقعـــة الدعـــوى على بصيرة ورد علـــى دفاع الطاعنـ  املســـتأنفـ  بأنه 
قـــد صحح وضعـــه يف البالد باســـتخراج تأشـــيرة عمل صـــادره بتاريخ 
2008/10/9 يف إمارة الشـــارقة فان وضعه يف البالد أصبح صحيحا مما 

يعنـــي إلغاء اإلبعاد يف حقه ، وتأييد الحكـــم فيما عدا ذلك ، ومن ثم 
فـــان الحكم يكون قـــد أصاب الحق إذ ان تأشـــيرة العمل صادرة من 
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وزارة الداخليـــة وهي نفس الجهة التي قدمته باملخالفة . ولو ملســـت فيه 
خطـــورة ملا عدلت وضعه بالســـماح له بالعمل بالدولـــة . فيكون النعي 

على غير أساس.

وملا تقدم يتعني رفض الطعن.
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جل�صة 24/ 3 /  2009 ) جزائي (

برئاسة املستشار / الصديق أبو الحسن   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية املستشارين / فرحان عبد الحميد بطران، أحمد عارف املعلم.

الطعن  رقم 7 ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ 

جرمية"اأركانها" . حكــم "ت�صبيبه .ت�صبيب غر معيب" . طعن "اأ�صباب 
الطعــن . مــا ل يقبــل منهــا". عمــل وعمال . عقوبــة "توقيعهــا" . نق�س 

"اأ�صباب الطعن بالنق�س . ما ل يقبل منها".  
-معاقبة املتهم الذي يســـتخدم أجنبيًا ليس على كفالته . شـــرطه:ان 
يكـــون صاحـــب عمل لـــه ا لســـيطرة على مـــن يكفله والقـــدرة على 
 توجيهـــه والوفـــاء بأجـــرة . تخلف ذلك . اثـــره: عدم قيـــام الجريمة يف

حقه .

ملـــا كان مؤدى النـــص يف املادة 34 مكرر)1( مـــن قانون دخول 
وإقامـــة األجانـــب رقـــم 1973/6 املعـــدل بالقانونني االتحاديـــني رقمي 
1996/13 و 2007/7 أنه يشترط ملعاقبة املتهم الذي يستخدم أجنبيًا ليس 

علـــى كفالته دون االلتزام بالشـــروط واألوضاع املقـــررة باملادة 68 من 
الئحته التنفيذية لنقل الكفالة بأن يكون صاحب عمل ، وأن يكون 
له الســـيطرة على من يكفلـــه والقدرة على توجيهـــه ، وعلى أن يوفيه 
أجره فإذا كان املتهـــم عاماًل مكفواًل لدى الغير ، فال تقوم الجريمة 
يف حقـــه لعجـــزه وهو بحالته هذه عن الســـيطرة على من يســـتخدمه أو 
يوجهه ، فضاًل عن عدم قدرته على أن يوفيه أجره ، ملا ورد بنص املادة 
67 من الالئحة املشـــار إليها مـــن وجوب التزام الكفيـــل ، أي صاحب 

العمل بعدم اســـتخدام أجنيب على غير كفالتـــه والتزام املكفول ـ أي 
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العامـــل ـ بالعمل لدى غير كفيله إال بالشـــروط واألوضاع املقررة لنقل 
الكفالة.

ملا كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم املطعون فيه 
أنـــه قد أقام قضاءه معلاًل بأن املطعون ضـــده ..................... يعمل بمهنة 
عامل مكفول وليس رب عمل فال يســـتطيع اســـتخدام غيره ، ومن ثم 
فإن أركان الجريمة املسندة إليه ال تكون متوفرة ، األمر الذي يتعني 
معه إلغاء الحكم املستأنف وإعالن براءته ، وهذه أسباب سائغة تتفق 
وصحيح القانون على النحو الســـالف بيانـــه ، ويكون النعي على غير 

أساس خليقًا بالرفض .

املحكمـــــة

حيـــث إن الوقائـــع ، علـــى ما يبني مـــن الحكم املطعـــون فيه ، 
وســـائر األوراق تتحصل يف أنـــه بتاريـــخ 2008/9/15 وبينما كان رجل 
الضبط ....................... يقوم مع زميلني له ، بجولة تفتيشـــية يف منطقة 
.................. يف مدينة العني ، ســـمع صوت تكسير جدران داخل املنزل 
رقم 27 وبدخول املنزل شاهدوا عاماًل وبيده مطرقة تم ضبطه و إحالته 
إلـــى التحقيق . اعترف بقيامه بالعمل باالتفاق مع ..................... ، كما 
اعترف هذا األخير بتشغيله بموقع الضبط منذ خمسة أيام بأجر قدره 
خمســـون درهمًا يف اليومـ  أســـندت النيابة العامة إلـــى 1 - ..................ـ  
بنغالي الجنســـية 2 - ...................... بنغالديش الجنسية 3 - ................. 
الكويتـــي ، إماراتـــي الجنســـية ، ألنهـــم بتاريـــخ 2008/9/15 وتواريخ 

سابقة:

 املتهــم الأول : وهـــو أجنيب عمل لدى شـــخص غير كفيله دون 
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االلتزام بالشروط واألوضاع املقررة لنقل الكفالة . 

املتهــم الثاين : اســـتخدم أجنبيًا ، املتهـــم األول ، وهو على غير 
كفالته دون االلتزام بالشروط املقررة لنقل الكفالة على النحو املبني 

باألوراق .

املتهم الثالث : ترك مكفوله ـ املتهم األول ـ يعمل لدى الغير دون 
االلتـــزام بالشـــروط واألوضاع املقررة لنقل الكفالـــة على النحو املبني 

باألوراق.

وطلبـــت معاقبتهـــم طبقـــًا للمـــواد 1 ، 1/11 ، 34 مكرر 1 ، 34 
مكـــرر 2 مـــن القانـــون االتحادي رقـــم 6 لســـنة 1973 املعـــدل بالقانون 

االتحادي رقم 13 لسنة 1996 يف شأن دخول وإقامة األجانب .

وبجلســـة 2008/10/19 قضت محكمة أول درجة بحبس املتهم 
األول ملـــدة شـــهر  وإبعاده عن الدولـــة ، وبتغريم املتهـــم الثانيـ  املطعون 
ضده ـ خمسني ألف درهمًا وإبعاده وبراءة املتهم الثالث عما أسند إليه . 
لم يرض الطاعن بهذا الحكم فاستأنفه  وبجلسة 2008/12/21 قضت 
محكمة االستئناف بإلغاء الحكم املستأنف والقضاء مجددًا ببراءته 
. وإذ لـــم تقبـــل النيابة العامة هـــذا الحكم فطعنت فيـــه بالطعن املاثل 

وطلبت نقضه واإلحالة .

حيث إن النيابة العامـــة تنعى على الحكم املطعون فيه بالخطأ 
يف تطبيق القانون ، وخمالفة الثابت باألوراق ، وتقول يف بيانه أن الثابت 
من األوراق أن املطعون ضده قام بتشـــغيل املتهم األول ملدة شهرين بأجر 
شـــهري قدره ألفا درهم ، وذلك مـــن خالل اعتراف املتهمني بمحضري 



-  36  -

اســـتدالالت الشـــرطة وتحقيقات النيابة العامة وشـــهادة رجل الضبط 
ســـيف مما يشـــكل جريمة اســـتخدام عامل على غيـــر الكفالة ، وال 
يشـــترط أن يكون من استخدم أجنبيًا رب عمل ، فمادام أنه استخدم 
أجنبيـــًا على غير الكفالة تقـــع الجريمة ، ولم يـــدن الحكم املطعون 
ضـــده عن جريمة اســـتخدام عامل على غير الكفالة ، تأسيســـًا على 
أنـــه ليس رب عمـــل فخالف املـــواد 1 ، 11 ، 34 مكـــرر 1 ، 34 مكرر 
2 مـــن القانون 1973/6 املعدل بالقانون 1996/13 يف شـــأن دخول وإقامة 

األجانب االتحادي ، مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير ســـديد ، ذلك أن مؤدى النص يف املادة 
34 مكـــرر)1( مـــن قانون دخول وإقامـــة األجانب رقـــم 1973/6 املعدل 

بالقانونـــني االتحاديني رقمـــي 1996/13 و 2007/7 أنه يشـــترط ملعاقبة 
املتهم الذي يســـتخدم أجنبيًا ليس على كفالته دون االلتزام بالشروط 
واألوضـــاع املقـــررة باملادة 68 مـــن الئحته التنفيذية لنقـــل الكفالة بأن 
يكـــون صاحـــب عمـــل ، وأن يكون لـــه الســـيطرة على مـــن يكفله 
والقـــدرة على توجيهـــه ، وعلى أن يوفيه أجره فـــإذا كان املتهم عاماًل 
مكفـــواًل لدى الغير ، فال تقـــوم الجريمة يف حقه لعجـــزه وهو بحالته 
هذه عن السيطرة على من يستخدمه أو يوجهه ، فضاًل عن عدم قدرته 
على أن يوفيه أجره ، ملا ورد بنص املادة 67 من الالئحة املشـــار إليها من 
وجوب التزام الكفيل ، أي صاحب العمل بعدم اســـتخدام أجنيب على 
غير كفالته والتزام املكفول ـ أي العامل ـ بالعمل لدى غير كفيله إال 

بالشروط واألوضاع املقررة لنقل الكفالة .

ملا كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم املطعون فيه 
أنـــه قد أقام قضاءه معلاًل بأن املطعون ضـــده ..................... يعمل بمهنة 
عامل مكفول وليس رب عمل فال يســـتطيع اســـتخدام غيره، ومن ثم 



-  37  -

فإن أركان الجريمة املسندة إليه ال تكون متوفرة ، األمر الذي يتعني 
معه إلغاء الحكم املستأنف وإعالن براءته ، وهذه أسباب سائغة تتفق 
وصحيح القانون على النحو الســـالف بيانـــه ، ويكون النعي على غير 

أساس خليقًا بالرفض .

وملا تقدم يتعني رفض الطعن .
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جل�صة 29/ 3 /  2009 ) جزائي (

برئاسة املستشار / الصديق أبو الحسن - رئيس الدائرة. 
وعضوية املستشارين/ فرحان عبد الحميد بطران، أحمد عارف املعلم.

الطعن  رقم 112 ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ 

جرميــة "اأركانهــا" . كفالــة . جن�صيــة واإقامة . عمل . حكــم "ت�صبيبه. 
ت�صبيــب معيــب" قانــون "اخلطــاأ يف تطبيــق القانــون" . نق�ــس "اأ�صباب 

الطعن بالنق�س . ما يقبل منها". 
- القضـــاء بالبراءة يف جريمة اســـتخدام أجنيب علـــى غير كفالته دون 
الحصول على موافقة إدارة الجنسية واإلقامة . خطأ يف تطبيق القانون. 
ولو كانت املؤسســـة املنقول إليها تابعة لصاحب املؤسسة الكافلة له 

أساس ذلك ؟. 

ملا كانت الفقـــرة األولى من املادة )34( مكررًا )1( من القانون 
االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامة األجانـــب املعدل 
بالقانونني رقمي 13 لســـنة 1996 و 207 لســـنة 2007 تنص على أن يعاقب 
بالحبس وبغرامة خمســـني ألف درهـــم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من استخدم أجنبيًا على غير كفالته دون االلتزام بالشروط واألوضاع 
املقررة قانونًا وكانت املادة )68( من الالئحة التنفيذية للقانون املشـــار 
إليه قد اشترطت لنقل كفالة األجنيب أن يحصل على موافقة الكفيل 
السابق والكفيل الجديد ومصادقة وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
وكـــذا موافقـــة إدارة الجنســـية واإلقامـــة . ملـــا كان ذلـــك ، وكان 
الحكـــم املطعون فيه قد اســـتند يف القضاء ببـــراءة املطعون ضده إلى 
تقديمه صورة شـــهادة نقل الكفالة وصورة لبطاقة عمل دون الحصول 
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على موافقة إدارة الجنســـية واإلقامة فإنه يكـــون قد أخطأ يف تطبيق 
القانـــون خطأ حجبه عن نظـــر املوضوع بما يتعني معـــه نقض الحكم 
املطعـــون فيه واإلحالة . وال يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم املطعون 
فيه من أن املتهم األول )العامل( كان على كفالة املؤسســـة املســـؤول 
عنها املستأنف )املطعون ضده( إذ من املقرر أنه ال يجوز للعامل أن يعمل 
يف غير املؤسسة الكفيلة ولو كانت تابعة لصاحب املؤسسة الكفيلة 
إال بعد نقل الكفالة طبقًا للقانون ألن الجريمة املسندة للمطعون ضده 
تكون قد اكتملت أركانها بمجرد تشغيل العامل على غير كفالته 
بغض النظر عن ملكيته أو مســـؤوليته عن املؤسسة األولى التي كان 
العامـــل على كفالتها ألن مناط توافـــر أركان تلك الجريمة هو بوقت 
اســـتخدام األجنيب الذي لم يكن على كفالة من اســـتخدمه بل كان 

على كفالة غيره وهو ما تتحقق به أركان الجريمة.

ملا كان ما تقدم فإنه يتعني نقض الحكم املطعون فيه .

املحكمـــــــة

حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبني من سائر أوراقها والحكم 
املطعـــون فيـــه تتحصل يف انـــه عقب اإلفـــراج عـــن املتهـــم ................... 
مـــن عقوبـــة حبس تبـــني انتهـــاء إقامتـــه يف الدولـــة وبســـؤاله بمحضر 
الضبـــط وتحقيقات النيابة أقر بأنه دخل الدولة على كفالة مؤسســـة 
................... للصيانـــة العامـــة وعمل لدى كفيله ملدة ثالث ســـنوات ثم 
قـــام كفيله بإلغاء رخصة املؤسســـة فقام بنقل كفالته على مؤسســـة 
................... للمقـــاوالت العامة ويمثلها املتهم الثالـــث ........................... 
بموافقة كفيله وقام باســـتخراج بطاقة عمل له على املؤسسة األخيرة 
وتبني أن املتهم األول مازال على كفالة املؤسسة األولى ولم يقم مسؤول 
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املؤسسة الثانية باستكمال إجراءات نقل الكفالة لدى إدارة الجنسية 
فأحالتهم النيابة العامة إلى املحاكمة بوصف أنهم يف يوم 2006/8/30 

بدائرة مدينة العني :
املتهم الأول : 1- وهو أجنيب ) باكســـتاني الجنســـية ( بقي يف البالد 
بصورة غير مشـــروعة بعد انتهاء تصريـــح إقامته بأن لم يقم بتجديدها 
أو مغادرة البالد وامتنع عن دفع الغرامة املقررة عليه  -2 بصفته سالفة 
الذكـــر عمل لدى املتهم الثالـــث وهو على غير كفالتـــه دون االلتزام 
بالشـــروط واألوضاع املقـــررة لنقل الكفالـــة وذلك علـــى النحو املبني 

باألوراق.
املتهــم الثــاين: ترك مكفولة املتهم األول يعمـــل لدى الغير على النحو 

املبني باألوراق.
املتهم الثالث : اســـتخدم أجنبيًا ) املتهم األول ( وهو على غير كفالته 
دون االلتـــزام بالشـــروط واألوضاع املقـــررة لنقل الكفالـــة على النحو 

املبني باألوراق.

وطلبت عقابهم باملواد )1(، )2/11(، )2/19(، )2-1/21(، )34( 
مكرر )1/1(، 34 مكرر ) 2 ( من القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1973 

املعدل.

ومحكمة جنح العني قضت حضوريًا لألول بتاريخ 2008/11/19 
بحبس املتهم األول شـــهرًا عـــن كل تهمة وأمرت بإبعـــاده عن الدولة- 
وغيابيـــًا للثانـــي ببراءتـــه وبتغريـــم املتهم الثالث خمســـني ألـــف درهم 
فاســـتأنف املتهـــم الثالـــث ) املطعون ضـــده ( هذا الحكـــم ومحكمة 
اســـتئناف العني قضت حضوريًا بتاريخ 2009/1/27 بقبول االســـتئناف 
شكاًل ويف املوضوع بإلغاء الحكم املستأنف وبراءة املستأنف فطعنت 

النيابة العامة يف هذا الحكم بطريق النقض.
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تنعـــى النيابـــة العامـــة على هـــذا الحكم أنـــه إذ قضـــى ببراءة 
املطعون ضده من تهمة استخدام أجنيب على غير كفالته دون االلتزام 
بالشروط واألوضاع املقررة قانونًا قد أخطأ يف تطبيق القانون ذلك أنه 
اســـتند يف ذلك إلـــى تقديم املطعون ضده صورة لشـــهادة نقل الكفالة 
وصـــورة لبطاقة عمـــل صادرة من مكتب عمل العـــني للعامل الذي قام 
باســـتخدامه وذلك بتاريخ الحق على ارتكابه الجريمة وبدون موافقة 

إدارة الجنسية واإلقامة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيـــث إن مـــا ذهبت إليه النيابـــة العامة فهو ســـديد ذلك أنه ملا 
كانـــت الفقرة األولـــى من املادة 34 مكررًا )1( مـــن القانون االتحادي 
رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخول وإقامـــة األجانب املعـــدل بالقانونني 
رقمـــي 13 لســـنة 1996 و 207 لســـنة 2007 تنص علـــى أن يعاقب بالحبس 
وبغرامـــة خمســـني ألـــف درهـــم أو بإحدى هاتـــني العقوبتـــني كل من 
اســـتخدم أجنبيًا على غيـــر كفالته دون االلتزام بالشـــروط واألوضاع 
املقررة قانونًا وكانت املادة )68( من الالئحة التنفيذية للقانون املشـــار 
إليه قد اشترطت لنقل كفالة األجنيب أن يحصل على موافقة الكفيل 
السابق والكفيل الجديد ومصادقة وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

وكذا موافقة إدارة الجنسية واإلقامة . 

ملـــا كان ذلـــك ، وكان الحكـــم املطعـــون فيه قد اســـتند يف 
القضاء ببـــراءة املطعون ضده إلى تقديمه صورة شـــهادة نقل الكفالة 
وصورة لبطاقة عمل دون الحصول على موافقة إدارة الجنسية واإلقامة 
فإنـــه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر املوضوع 
بمـــا يتعني معه نقض الحكم املطعون فيـــه واإلحالة . وال يغير من ذلك 
ما ذهب إليـــه الحكم املطعون فيه من أن املتهـــم األول )العامل( كان 
على كفالة املؤسسة املســـؤول عنها املستأنف ) املطعون ضده ( إذ من 
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املقرر أنه ال يجوز للعامل أن يعمل يف غير املؤسسة الكفيلة ولو كانت 
تابعة لصاحب املؤسســـة الكفيلة إال بعد نقـــل الكفالة طبقًا للقانون 
ألن الجريمـــة املســـندة للمطعون ضـــده تكون قد اكتملـــت أركانها 
بمجرد تشـــغيل العامل على غير كفالته بغـــض النظر عن ملكيته أو 
مســـؤوليته عن املؤسســـة األولى التي كان العامل علـــى كفالتها ألن 
منـــاط توافر أركان تلـــك الجريمة هو بوقت اســـتخدام األجنيب الذي 
لم يكن على كفالة من استخدمه بل كان على كفالة غيره وهو ما 

تتحقق به أركان الجريمة.

ملا كان ما تقدم فإنه يتعني نقض الحكم املطعون فيه واإلحالة.
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جل�صة 4/14/ 2009 ) جزائي (

برئاسة املستشار / الصديق أبو الحسن - رئيس الدائرة. 
وعضوية املستشارين/ فرحان عبد الحميد بطران، أحمد عارف املعلم.

الطعن  رقم 137 ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ 

هجرة  واإقامة . عقوبة "وقف تنفيذها" . حمكمة املو�صوع "�صلطتها". 
قانــون "اخلطــاأ يف تطبيق القانون" . حكم "ت�صبيبــه . ت�صبيب معيب" . 
نق�ــس "اأ�صبــاب الطعن بالنق�س . ما يقبل منها" . طعــن "اأ�صباب الطعن . 

ما يقبل منها". 
- وقـــف تنفيذ عقوبـــة الغرامة عن تهمـــة خمالفة أحـــكام القوانني يف 
نقطة الدخول الى الدولة والخروج منها واملساعدة على خمالفتها. عيب 

أساس ذلك ؟. 

ملـــا كان من املقرر عمـــاًل باملادة )36( مكرر مـــن قانون دخول 
وإقامة األجانب رقم )1996/13( بتعديل أحكام القانون االتحادي رقم 
)1973/6( يف شأن الهجرة واإلقامة أنه " يف تطبيق العقوبات املنصوص 
عليها يف املواد الســـابقة ال تســـري أحكام املواد )83( ، )121( ، )147( 
الخاصة بوقف التنفيذ ، واستبدال العقوبة والعفو القضائي الواردة يف 

القانون االتحادي رقم 3 لسنة 1987.

ملـــا كان ذلـــك ، وكان الحكم املطعون فيـــه قد قضى بوقف 
تنفيـــذ عقوبـــة الغرامـــة املقضـــي بها علـــى املطعون ضدهمـــا عن تهمة 
خمالفة أحـــكام القوانني واألنظمة املعمول بهـــا يف نقطة الدخول إلى 
الدولة والخروج منها ، واملساعدة على خمالفتها خالفًا ألحكام املادة 
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)36( مكرر سالفة الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه.

املحكمـــــــــــة

حيـــث إن الوقائـــع ، علـــى ما يبـــني مـــن الحكم املطعـــون فيه 
وســـائر األوراق تتحصـــل فيمـــا ورد بمحضر الضبط مـــن أنه تم ضبط 
املتهم األول حال عبوره منفذ خطم الشـــكلة قادمًا من سلطنة عمان ، 
بواسطة ســـيارة املتهم الثاني ، وكان متخفيًا بني البضائع ، وبسؤاله 
بمحضر الضبـــط وتحقيقات النيابة العامة اعترف بأنه طلب من املتهم 
الثانـــي مســـاعدته على دخـــول الدولة كونـــه ال يحمل جواز ســـفره ، 
وبسؤال املتهم الثاني بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة اعترف 
بمساعدة املتهم األول على دخول الدولة دون إثبات دخوله لدى املوظف 

املختص.

أســـندت النيابـــة العامـــة إلـــى املدعـــى عليهمـــا أنهمـــا بتاريـــخ 
2008/2/10 بدائرة العني : 

1. املتهــم الأول فقــط : وهـــو أجنـــيب لـــم يخضـــع ألحـــكام القوانني 

واألنظمـــة املعمول بها يف نقطة الدخول إلـــى الدولة والخروج منها على 
النحو املبني باألوراق.

2. املتهــم الثــاين فقــط : ســـاعد املتهـــم األول على خمالفـــة القوانني 

واألنظمـــة املعمـــول بها يف نقطة الدخـــول إلى الدولة علـــى النحو املبني 
باألوراق.

وطلبـــت معاقبتهمـــا باملـــواد )1( ، )3( ، )35( ، )36( من القانون 
االتحادي رقم 6 لسنة 1973 املعدل بالقانون االتحادي رقم 13 لسنة 1996 

يف شأن دخول وإقامة األجانب.
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وبجلســـة 2008/12/31 قضت محكمـــة أول درجة بتغريم كل 
متهـــم منهما عشـــرة آالف درهـــم ، فاســـتأنفا هذا الحكم وبجلســـة 
2009/2/10 قضـــت محكمة االســـتئناف حضوريًا بقبول االســـتئناف 

شـــكاًل ، ويف املوضوع برفضـــه وتأييد الحكم املســـتأنف ، وأمرت 
بوقـــف تنفيـــذ العقوبة املقضـــي بها ملدة ثالث ســـنوات تبدأ مـــن تاريخ 

صيرورة الحكم املستأنف نهائيًا.

وإذ لم تـــرض النيابة العامة بهذا الحكـــم فأقامت عليه الطعن 
بصحيفة ســـجلت يف قلم كتاب محكمة النقـــض برقم 2009/1/137 
تاريخ 2009/1/22 طلبت يف ختامها قبول الطعن شكاًل ، ويف املوضوع 

بنقض الحكم املطعون فيه واإلحالة.

تنعـــى النيابة العامة على الحكم املطعـــون فيه خمالفة القانون 
ســـندًا للمادة )36( مكرر من قانون دخول وإقامـــة األجانب االتحادي 
وتعديالته التي بمقتضاها ال تسري أحكام املواد )83( و )121( و )147( 
الخاصة بوقف التنفيذ واســـتبدال العقوبة والعفو القضائي عند تطبيق 
العقوبـــات املنصوص عليها يف املواد الســـابقة للمـــادة )36( املذكورة . 
وإذ قضـــى الحكم املطعون فيه بوقف تنفيـــذ عقوبة املطعون ضدهما 

يكون قد خالف القانون ويتعني نقضه.

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة هو سديد ، ذلك أن من املقرر عماًل 
باملـــادة )36( مكـــرر من قانون دخـــول وإقامة األجانب رقـــم )1996/13( 
بتعديل أحكام القانون االتحادي رقم )1973/6( يف شأن الهجرة واإلقامة 
أنـــه " يف تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف املواد الســـابقة ال تســـري 
أحكام املواد )83( ، )121( ، )147( الخاصة بوقف التنفيذ ، واستبدال 

العقوبة والعفو القضائي الواردة يف القانون االتحادي رقم 3 لسنة 1987.
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ملـــا كان ذلـــك ، وكان الحكم املطعون فيـــه قد قضى بوقف 
تنفيـــذ عقوبـــة الغرامـــة املقضـــي بها علـــى املطعون ضدهمـــا عن تهمة 
خمالفة أحـــكام القوانني واألنظمة املعمول بهـــا يف نقطة الدخول إلى 
الدولة والخروج منها ، واملساعدة على خمالفتها خالفًا ألحكام املادة 

)36( مكرر سالفة الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه واإلحالة.
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جل�صة 25/ 5 /  2009 ) جزائي (

برئاسة املستشار / الصديق أبو الحســـــــــــــــــــــــــــــن  
وعضوية املستشارين /  فرحان عبد الحميد ، محروس عبد الحليم . 

الطعن  رقم 155 ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ

    حكــم "ت�صبيبــه. ت�صبيــب معيب" . نق�س "اأ�صبــاب الطعن بالنق�س . ما 
يقبــل منها". طعن "اأ�صباب الطعن مــا يقبل منها" . عقوبة "توقيعها" . 

قانون "اخلطاأ يف تطبيق القانون". جن�صية واإقامة . 
-الحكـــم بوقـــف تنفيذ عقوبـــة الغرامة املقضى بهـــا يف جريمة دخول 
وإقامـــة األجانب املنصـــوص عليها يف املادة )36( مكـــرر 3 من القانون 
االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 املعـــدل بالقانون االتحادي رقم 13 لســـنة 

1996. خطأ يف تطبيق القانون . أساس ذلك ؟. 

ملا كان مـــن املقرر أنه متى كانت عبارات النص واضحة جلّية 
تكشف عن قصد املشـــرع من غير لبٍس أو غموض فال يجوز للقاضي 
االنحـــراف عنها عن طريق التفســـير أو التأويل أيـــًا كان الباعث على 
ذلـــك إذ ال محل لالجتهـــاد مع صراحة النص . وكان النص يف املادة 36 
مكـــرر ) 3 ( مـــن القانون االتحادي رقم  6 لســـنة 1973 املعدل بالقانون 
رقم 13 لســـنة 1996 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب قد جرى على أنه ال 
تســـري يف تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف املواد الســـابقة من هذا 
القانون أحكام املادة 83 من قانون العقوبات االتحادي رقم 3 لسنة 1987 
الخاصة بوقـــف التنفيذ بما مفاده أمام صراحة هـــذا النص عدم جواز 
شـــمول أٍي من العقوبات املقضي بها نفاذًا لهـــذا القانون بوقف التنفيذ 
أيًا كانت ُمبرراته . ملـــا كان ذلك وكان الثابت من ُمدونات الحكم 
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املطعون فيه أنه وإن خُلص إلى تأييد الحكم املســـتأنف فيما قضى به 
من إدانة املطعون ضدها على التهمة الثانية املسندة إليها طواعيًة لنص 
املادة 35 من قانون دخـــول وإقامة األجانب االتحادي املار ذكره إاّل أنه 
أمر بوقـــف تنفيذ عقوبة الغرامة املقضي بها عن تلـــك التهمة باملخالفة 
ملا أوجبته املادة 36 مكرر ) 3 ( من ذات القانون من عدم جواز ســـريان 
األحكام املتعلقة بوقف التنفيذ على ســـائر العقوبات الصادرة نفاذًا له 
ممـــا يصم هذا الحكـــم بمخالفة القانون والخطـــأ يف تطبيقه وُيوجب 

نقضه جزئيًا يف هذا الخصوص .

املحكمــــــــة

حيـــث إن الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق تتحصل فيما جاء بتقرير قسم ُمتابعة املخالفني واألجانب من أنه 
قد تم ضبط املطعون ضدها ............................ حال خروجها من الدولة 
عبر منفـــذ الهيلي بمدينة العني باملخالفة ألحـــكام القوانني واألنظمة 
املعمول بها بمنافذ الدولة بعد ســـبق دخولها إليها بصورة غير مشروعة 
. وإذ ُســـئلت املطعون ضدها بمحضري جمع االســـتالالت والتحقيقات 
أنكرت ماُنسب إليها فأحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنح العني 
بوصف أنها يف يوم 2008/12/30 وتاريخ ســـابق عليه بدائرة العني : أواًل 
وهي أجنبية دخلت البالد بصورة غير مشروعة من غير املنافذ الرسمية 
علـــى النحو املبّين بـــاألوراق . ثانيًا خالفت أحـــكام القوانني واألنظمة 
املعمـــول بها يف نقطـــة الدخول والخروج بأن حاولـــت الخروج من املنفذ 
املبّيـــن باملحضر على النحو املبني باألوراق . وطلبت عقابها طبقًا للمواد 
)1( ، )1/2(، )3(، )31(، )35( من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 
يف شـــأن دخول وإقامة األجانب وتعديالته . وبجلسة 2009/1/12 قضت 
محكمـــة أول درجة حضوريـــًا ببراءتها مـــن التهمة األولـــى وبتغريمها 
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عشـــرة آالف درهم عن التهمة الثانية . فاســـتأنفت برقم 60 لســـنة 2009 
س . جزائـــي العـــني . وبجلســـة 2009/2/8 قضت محكمة االســـتئناف 
حضوريًا بتأييد الحكم املســـتأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة 
املقضي بها ملدة ثالث ســـنوات اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم إعمااًل 
لنص املـــادة )83( من قانـــون العقوبات االتحادي . وإذ لـــم ُيصادف هذا 

الحكم قبواًل لدى النيابة العامة طعنت عليه بالنقض املاثل .

حيـــث إن النيابة العامة أقامت طعنها على ســـبب واحٍد تنعى به 
على الحكم املطعون فيه خمالفة القانون والخطأ يف تطبيقه إذ قضى 
بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة املقضي بها بحق املطعون ضدها عن التهمة 
الثانية املســـندة إليهـــا باملخالفة ملا جرى به نص املـــادة )36( مكرر )3(  
مـــن القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بالقانون االتحادي رقم 
13 لسنة 1996 يف شأن دخول وإقامة األجانب من أنه ال تسري يف تطبيق 

العقوبـــات املنصوص عليها يف املواد الســـابقة من هذا القانون أحكام 
املـــادة )83( مـــن قانون العقوبـــات االتحادي رقم 3 لســـنة 1987 الخاصة 

بوقف التنفيذ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي ســـديد ذلك إنه ملا كان من املقرر أنه متى 
كانت عبارات النص واضحة جلّية تكشف عن قصد املشرع من غير 
لبٍس أو غموض فال يجوز للقاضي االنحراف عنها عن طريق التفســـير 
أو التأويـــل أيًا كان الباعث علـــى ذلك إذ ال محل لالجتهاد مع صراحة 
النص . وكان النص يف املادة)36( مكرر )3( من القانون االتحادي رقم 
6 لســـنة 1973 املعدل بالقانون رقم 13 لســـنة 1996 يف شأن دخول وإقامة 
األجانـــب قـــد جرى على أنـــه التســـري يف تطبيق العقوبـــات املنصوص 
عليها يف املواد الســـابقة من هذا القانـــون أحكام املادة )83( من قانون 
العقوبات االتحادي رقم 3 لســـنة 1987 الخاصة بوقف التنفيذ بما مفاده 
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أمام صراحة هذا النص عدم جواز شمول أٍي من العقوبات املقضي بها 
نفاذًا لهذا القانون بوقف التنفيذ أيًا كانت ُمبرراته .

ملـــا كان ذلك وكان الثابت من ُمدونـــات الحكم املطعون فيه 
أنـــه وإن خُلص إلـــى تأييد الحكم املســـتأنف فيما قضى بـــه من إدانة 
املطعـــون ضدها على التهمة الثانية املســـندة إليها طواعيـــًة لنص املادة 
)35( مـــن قانون دخـــول وإقامة األجانـــب االتحادي املار ذكـــره إاّل أنه 
أمر بوقـــف تنفيذ عقوبة الغرامة املقضي بها عن تلـــك التهمة باملخالفة 
ملا أوجبته املادة )36( مكرر ) 3 ( من ذات القانون من عدم جواز سريان 
األحكام املتعلقة بوقف التنفيذ على ســـائر العقوبات الصادرة نفاذًا له 
ممـــا يصم هذا الحكـــم بمخالفة القانون والخطـــأ يف تطبيقه وُيوجب 

نقضه جزئيًا يف هذا الخصوص .

وحيـــث إنـــه ملـــا كان الطعـــن املاثل صالحـــًا للحكـــم فيه فإن 
املحكمـــة تتصـــدى للفصـــل يف موضوعـــه وتقضـــي بنقـــض الحكم 
املطعون فيه وبتصحيحه عماًل بنص املادة )2/249( من قانون اإلجراءات 

الجزائية االتحادي وذلك على النحو الوارد باملنطوق .
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جل�صة 2009/6/8 ) جزائي (

برئاسة املستشار / مجـاهد الحصـري.
وعضوية املستشارين/ فرحان عبد الحميد بطران، محروس عبد الحليم. 

الطعن رقم 316 ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ

جزائيــة  دعــوى   . "�صلطتهــا"  املو�صــوع  حمكمــة   . واإقامــة  جن�صيــة   
"حتريكهــا". قانــون "اخلطــاأ يف تطبيــق القانــون" . حكــم "ت�صبيبــه. 
ت�صبيــب معيب " . نق�س "اأ�صباب الطعــن بالنق�س "ما يقبل منها". نيابة 

عامة "حتريكها للدعوى اجلزائية ". 
-  عدم تقيد محكمة املوضوع  بالوصف القانوني الذي تســـبغه النيابة 
العامة على الفعل املسند للمتهم . شرطه: أن ال تتغير الواقعة التي رفعت 
بهـــا الدعوى . خمالفة ذلـــك . خمالفة للقانون وخطـــأ يف تطبيقه . مثال 
بشـــأن إدانة املطعون ضده عن جريمة أضافتها املحكمة دون أن ترفع 

بها الدعوى وتختلف الواقعة فيها عما قدم به للمحاكمة. 

لئـــن كان مـــن املقرر ملحكمـــة املوضـــوع أال تتقيـــد بالوصف 
القانوني الذي تســـبغه النيابة العامة على الفعل املسند إلى املتهم بل من 
واجبهـــا أن تمحص الواقعة املطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها 
وأن تطبـــق عليها نصـــوص القانون تطبيقـــًا صحيحًا مادامـــت الواقعة 
التـــي رفعت بها الدعوى الجزائية لـــم تتغير . ملا كان ذلك وكان البني 
مـــن الحكم املطعون فيـــه أن النيابة العامة أحالـــت املطعون ضده إلى 
محكمـــة أول درجة بوصف أنه اســـتخدم أجنبيني علـــى غير كفالته 
دون االلتزام بالشروط واألوضاع املقررة لنقل الكفالة . وكان الثابت 
من محضر جلسة 2008/6/17 أن محكمة أول درجة أسندت للمطعون 
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ضـــده تهمة العمل لـــدى غير كفيلـــه دون موافقته باإلضافـــة إلى تلك 
التي أحيـــل بها إليها وقضت ببراءته من التهمـــة األخيرة وبتغريمه ألف 
درهـــم عن التهمة التـــي أضافتها التي تختلف عـــن التهمة األصلية تمام 
االختالف ممـــا يعيب الحكم املطعون فيه بمخالفتـــه للقانون ويوجب 

نقضه على أن يكون مع النقض اإلحالة.

املحكمـــــــة

حيـــث إنه ملا كان مـــن املقرر وفقًا لنص املـــادة )256( من قانون 
اإلجـــراءات الجزائيـــة االتحـــادي أن للنائـــب العـــام من تلقاء نفســـه أن 
يطعن بطريق النقض لصالح القانـــون يف األحكام النهائية أيًا كانت 
املحكمة التي أصدرتها إذا كان الطعن مبنيًا على خمالفة القانون أو 
الخطـــأ يف تطبيقـــه أو تأويله وذلك يف األحكام التـــي ال يجيز القانون 
للخصـــوم الطعن فيها أو األحـــكام التي فوت الخصـــوم ميعاد الطعن 
فيهـــا أو نزلوا فيها عـــن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضـــي بعدم قبوله . 
ملـــا كان ذلك وكان الطعـــن املاثل قد أقيم من القائـــم بأعمال النائب 
العـــام لصالـــح القانون عن الحكـــم الحضوري الصـــادر من محكمة 
جنح الجنســـية واإلقامة بأبوظـــيب بجلســـة 2008/6/17 بإدانة املطعون 
ضـــده عن جريمة عمله لدى غير كفيله دون موافقته الخطية وموافقة 
إدارة الجنســـية واإلقامة على ذلك الذي صـــار نهائيًا بعدم طعن األخير 
عليـــه بأي مـــن طرق الطعن . وإذ اســـتوفى الطعن املاثـــل باقي أوضاعه 

الشكلية فإنه يكون مقبواًل شكاًل.

وحيـــث إن الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق تتحصـــل يف أن قـــوة مـــن أفراد قســـم شـــرطة متابعـــة املخالفني 
واألجانب التابع لإلدارة العامة للجنسية واإلقامة بأبوظيب ألقت القبض 
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على املطعون ضده وآخرين يف مساء يوم 2008/5/27 أثناء قيامهم بتثبيت 
الفتة ملؤسسة .............. للصرافة بأبوظيب وأقر بمحضر الضبط بأنه هو 
من أحضر الشـــخصني اآلخرين للقيام بذلك وإذ تبـــني أن الثالثة قدموا 
إلـــى الدولة على كفالة القيادة العامة لشـــرطة أبوظيب. أحالتهم النيابة 
العامة إلـــى املحاكمة الجزائيـــة بوصف أن املقبـــوض عليهما اآلخرين 
خـــالف الطاعن عمال لدى غيـــر كفيلهما دون موافقتـــه الخطية ودون 
موافقة اإلدارة العامة للجنسية واإلقامة وأن املطعون ضده استخدم هذين 
املتهمني وهما على غير كفالته دون االلتزام بالشروط واألوضاع املقررة 
لنقل الكفالة . وطلبت معاقبتهم باملـــواد )1( ، )2/11(، )34( مكررًا / 
)1( ، )34( مكرر )2( من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن 
دخول وإقامة األجانب املعدل بالقانونني االتحاديني رقمي 13 لسنة 1996 
، 7 لســـنة 2007 وبجلســـة 2008/6/17 أنكر املطعون ضـــده التهمة أمام 
محكمة أول درجة وأقر أنه كان بموقع العمل لتسليم املتهمني اآلخرين 
منشـــارًا الســـتخدامه فيما يقومون به من عمل فقررت املحكمة توجيه 
تهمة أنه عمل لدى غير كفيله دون موافقته إضافًة إلى التهمة املحال بها 
إليهـــا وقضت حضوريًا بتغريمه ألف درهم عـــن التهمة املضافة وببراءته 
من التهمة املحال بها فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم برقم 2023 
لســـنة 2008 جنح أبوظيب وبجلسة 2008/8/27 قضت محكمة استئناف 
أبوظيب غيابيًا بالنســـبة للمطعون ضده بقبول االســـتئناف شـــكاًل ويف 
املوضوع برفضه وتأييد الحكم املستأنف وإذ فوت املطعون ضده ميعاد 
الطعن باالستئناف ولم يطعن على حكم محكمة أول درجة بالنسبة ملا 
قضى به من إدانته عن تهمة العمل لدى غير كفيله وصار نهائيًا ، فطعن 
القائم بأعمال النائب العام على حكم محكمة أول درجة بالنقض املاثل 
بصحيفـــة أودعت قلم الكتاب طلب يف ختامها الحكم لصالح القانون 

بقبول الطعن شكاًل ويف املوضوع بنقض الحكم املطعون فيه.
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وحيـــث إن الطاعـــن ينعى علـــى الحكـــم املطعون فيـــه الخطأ 
يف تطبيـــق القانـــون إلدانة املطعون ضـــده ومعاقبته عـــن تهمة لم تكن 
الدعـــوى الجزائية مرفوعة عليه بواقعتهـــا ذلك أن النيابة العامة أقامت 
الدعـــوى املذكـــورة علـــى املطعون ضـــده وأحالتها إلـــى محكمة أول 
درجـــة ملحاكمته بوصف أنه اســـتخدم أجنبيني على غير كفالته دون 
االلتزام بالشروط واألوضاع املقررة لنقل الكفالة من ثم يكون قضاء 
الحكم املطعون فيه بإدانـــة املطعون ضده ومعاقبته عن تهمة أنه عمل 
لدى غير كفيله دون موافقته وهي خصومة لم تنعقد ولم ترفع الدعوى  
الجزائية عنهـــا فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه 

مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيـــث إن هـــذا النعـــي ســـديد ذلك إنـــه ولئن كان مـــن املقرر 
ملحكمـــة املوضـــوع أال تتقيد بالوصـــف القانوني الذي تســـبغه النيابة 
العامـــة على الفعل املســـند إلى املتهم بل من واجبهـــا أن تمحص الواقعة 
املطروحـــة عليها بجميع كيوفها وأوصافهـــا وأن تطبق عليها نصوص 
القانـــون تطبيقـــًا صحيحًا مادامـــت الواقعـــة التي رفعت بهـــا الدعوى 
الجزائيـــة لـــم تتغير . ملـــا كان ذلك وكان البني مـــن الحكم املطعون 
فيـــه أن النيابـــة العامة أحالت املطعـــون ضده إلى محكمـــة أول درجة 
بوصف أنه اســـتخدم أجنبيني على غير كفالته دون االلتزام بالشروط 
واألوضـــاع املقررة لنقـــل الكفالـــة . وكان الثابت من محضر جلســـة 
2008/6/17 أن محكمة أول درجة أســـندت للمطعون ضده تهمة العمل 

لدى غيـــر كفيله دون موافقته باإلضافة إلى تلـــك التي أحيل بها إليها 
وقضت ببراءته من التهمة األخيرة وبتغريمه ألف درهم عن التهمة التي 
أضافتها التـــي تختلف عن التهمـــة األصلية تمام االختـــالف مما يعيب 
الحكم املطعون فيه بمخالفتـــه للقانون ويوجب نقضه على أن يكون 

مع النقض اإلحالة .
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جل�صة 29/ 6 /  2009 ) جزائي (

برئاسة املستشار / مجاهد الحصري   
وعضوية املستشارين /  فرحان بطران  ، محروس عبد الحليم  . 

الطعن رقم 154 ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ

عقوبة “عقوبة اجلرائم املرتبطة”. ارتباط . حكم “ت�صبيبه. ت�صبيب 
معيب”. نق�س “اأ�صباب الطعن بالنق�س . ما يقبل منها”. حمكمة النق�س 

“�صلطتها” . حمكمة املو�صوع “نظرها الدعوى واحلكم فيها”.
-ســـلطة محكمة النقـــض يف تصحيح األخطـــاء القانونية التي ترد يف 
الحكـــم املطعون فيه مثـــال يف توقيع عقوبة مســـتقلة عن كل جريمة 

رغم قيام االرتباط بينها . 
-قيام االرتبـــاط املوجب لتوقيـــع عقوبة واحدة عن تلـــك الجرائم وهي 
عقوبة الجريمة األشد بني جريمتي دخول البالد بدون جواز سفر صالح 
وتأشـــيرة إقامة ســـارية وجريمة دخوله من غير األماكن املصرح بها . 

أساس ذلك ؟. 

لئـــن كان األصل يف تقدير قيام االرتبـــاط بني الجرائم هو مما 
يدخل يف حدود السلطة التقديرية ملحكمة املوضوع إال أنه متى كانت 
وقائـــع الدعوى كما أوردها الحكم املطعون فيه ال تتفق قانونًا مع ما 
انتهى إليه من عدم قيام االرتباط بني الجرائم وتوقيعه عقوبة مســـتقلة 
عـــن كل منها فإن ذلك منه يكـــون من قبيل األخطـــاء القانونية التي 
تســـتوجب تدخل محكمة النقـــض إلنزال حكم القانـــون على وجهه 
الصحيـــح. ملا كان ذلـــك وكان الثابت من مدونـــات الحكم املطعون 
فيـــه أنه أورد يف بيانه لواقعة الدعوى التـــي أثبتها يف حق املطعون ضده 
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أنه بتاريخ 2008/12/24 بدائرة الرحبة 1 - ...... 2 - بصفته أجنبيًا دخل 
البـــالد ولـــم يكن لديه جواز ســـفر صالحـــًا وتأشـــيرة أو إذن دخول أو 
تصريح إقامة ســـاري املفعول. -3 بصفته الســـابقة دخل البالد من غير 
األماكن التي حددها وزير الداخلية ودون التأشـــير على جواز الســـفر 
أو الوثيقـــة التي تقوم مقامه “فـــإن يف ذلك ما يقطع بأن ما وقع منه إنما 
كان فعـــاًل ماديـــًا واحـــدًا هو دخوله إقليـــم الدولة من غيـــر األماكن 
التـــي حددها وزير الداخليـــة حالة كونه لم يكن لديه جواز ســـفر أو 
إذن دخول يســـمح بذلك. مما يتحقق به معنى االرتباط الوارد باملادة 87 
من قانون العقوبات االتحـــادي وكان يتعني على الحكم املطعون فيه 
اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشـــد والحكم بعقوبتها دون غيرها مما 
يعيبـــه ويوجب نقضه نقضـــًا جزئيًا فيما قضى به عـــن هاتني التهمتني 

على النحو الوارد باملنطوق.

املحكمـــــــة

حيث ان الوقائع على ما يبـــني من مطالعة الحكم املطعون فيه 
وســـائر األوراق تتحصل يف ان النيابة العامـــة اتهمت املطعون ضده بأنه 
بتاريخ 2008/12/24 وتاريخ سابق عليه بدائرة الرحبة 1 - بصفته أجنبيًا 
غير مســـلم جلب بقصد االتجار ألمارة ابوظيب املشـــروبات الكحولية 
املبينة باألوراق وصفًا وقدرًا باألوراق بغير ترخيص من السلطة املرخصة 
علـــى النحو املبني بـــاألوراق. 2 - بصفته أجنبيًا دخـــل البالد ولم يكن 
لديه جواز أو وثيقة ســـفر صالحني، وتأشـــيرة أو إذن دخول أو تصريح 
إقامة ساري املفعول على النحو املبني باألوراق. 3- بصفته السابقة دخل 
البالد من غير األماكن التي حددها وزير الداخلية بقراره ودون تأشير 
من املوظف املختص على جواز الســـفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه على 
النحو املبني باألوراق. 4 - بصفته الســـابقة عاد إلى البالد بعد ان ســـبق 
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إبعـــاده منها دون حصوله على إذن خـــاص من وزير الداخلية على النحو 
املبـــني بـــاألوراق. 5 - قاد املركبـــة املبينة باملحضـــر دون حصوله على 
رخصة قيادة سارية املفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله قيادتها 
على النحو املبني باألوراق. 6 - لم يلتزم بعالمات السير وآدابه املوضوعة 
بأن لم يتوقف لرجال الشـــرطة عندما طلب منـــه ذلك على النحو املبني 
باألوراق. وطلبت معاقبته باملادة )2/121( من قانون العقوبات االتحادي 
واملـــواد )1(، )1/4(، )1/15(، )20( من القانـــون املحلي إلمارة ابوظيب 
رقـــم 1976/8 يف شـــان املشـــروبات الكحوليـــة واملـــواد )1(، )1/2(، 
)1/3(، )28(، )31( مـــن القانون االتحادي رقم 1973/6 يف شـــأن دخول 
وإقامة األجانب املعدل بالقانون االتحادي رقم 1996/13 املعدل بمرسوم 
بقانون اتحادي رقم 2007/7، واملواد )2(، )4(، )1/13(، )51(، )1/57( 
مـــن القانـــون االتحادي رقم 1995/21 يف شـــأن الســـير واملـــرور املعدل 
بالقانون االتحادي رقم 2007/12. وبجلسة 2009/1/11 قضت محكمة 
جنـــح الرحبة حضوريـــًا بمعاقبته بالحبس ملدة ســـنة وألف درهم غرامة 
عن التهمة األولى وبحبسه شهرين عن التهمتني الثانية والثالثة وبحبسه 
ملدة شهر عن كل تهمة من التهم الرابعة والخامسة والسادسة وبإبعاده 
عن البالد. فاســـتأنفه برقم 2009/196 س ابوظيب وبجلسة 2009/2/11 
قضت محكمة االســـتئناف حضوريًا بقبول االســـتئناف شـــكاًل ويف 
املوضوع بتعديل الحكم املســـتأنف إلى معاقبة املستأنف بالحبس ملدة 
ســـتة أشـــهر عن التهمة األولى ومعاقبته بالحبس ملدة شهر عن كل من 
باقي االتهامات املســـندة إليه وبإبعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة. وإذ 
لم يلق هذا الحكم قبواًل لدى النيابة العامة طعنت عليه بالنقض املاثل.

وحيث ان النيابة العامة أقامت الطعن على سبب واحد تنعى فيه 
علـــى الحكم املطعـــون فيه أنه إذ قضى بعقوبة عـــن كل من التهمتني 
الثانيـــة والثالثـــة حالة كونهمـــا مرتبطـــني ببعضهما ارتباطـــًا ال يقبل 
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التجزئة طواعيـــة لنص املادة )87( من قانـــون العقوبات االتحادي. فإنه 
يكـــون قد أخطأ يف تطبيق القانـــون وأضر باملطعون ضده الذي كان 
استئناف حكم محكمة أول درجة - الذي عاقبه عنهما بعقوبة واحدة 
- حاصاًل بناء على طلبه دون النيابة العامة إذ ال يجوز ان يضار الطاعن 

بطعنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان املقرر- يف قضاء هذه املحكمة 
- أنه وان كان األصل يف تقدير قيام االرتباط بني الجرائم هو مما يدخل 
يف حدود الســـلطة التقديرية ملحكمة املوضوع إال أنه متى كانت وقائع 
الدعـــوى كما أوردها الحكم املطعون فيه ال تتفـــق قانونًا مع ما انتهى 
إليه من عدم قيام االرتباط بني الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل 
منها فإن ذلك منه يكون من قبيل األخطاء القانونية التي تستوجب تدخل 
محكمـــة النقض إلنزال حكم القانون على وجهـــه الصحيح. ملا كان 
ذلـــك وكان الثابت من مدونات الحكم املطعون فيـــه أنه أورد يف بيانه 
لواقعـــة الدعوى التي أثبتها يف حق املطعون ضده أنه بتاريخ 2008/12/24 
بدائـــرة الرحبـــة 1 - ...... 2 - بصفته أجنبيًا دخل البـــالد ولم يكن لديه 
جواز سفر صالحًا وتأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري املفعول. 
3 - بصفته الســـابقة دخل البـــالد من غير األماكن التـــي حددها وزير 

الداخلية ودون التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه “فإن 
يف ذلك ما يقطع بـــأن ما وقع منه إنما كان فعاًل ماديًا واحدًا هو دخوله 
إقليـــم الدولة من غير األماكن التـــي حددها وزير الداخلية حالة كونه 
لم يكن لديه جواز سفر أو إذن دخول يسمح بذلك. مما يتحقق به معنى 
االرتبـــاط الوارد باملادة )87( مـــن قانون العقوبات االتحادي وكان يتعني 
على الحكم املطعون فيه اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشـــد والحكم 
بعقوبتها دون غيرها مما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به 

عن هاتني التهمتني على النحو الوارد باملنطوق.
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جل�صة 2009/7/12 ) جزائي (

برئاسة املستشار/ الصديق أبو الحسن - رئيس الدائرة.   
وعضوية املستشارين/ أحمد عارف املعلم، مجدي الجندي. 

الطعن رقم 569 ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ

حكــم "ت�صبيبه. ت�صبيب غر معيب". نق�س "اأ�صباب الطعن بالنق�س . ما 
ل يقبــل منها". عمال. جرمية "اأركانهــا" . قانون "تطبيقه" . كفالة . 

هجرة  واإقامة.
- عـــدم جواز اســـتخدام رب العمـــل أجنبيا علـــى غير كفالته . ســـواء 
كان العمـــل دائمًا أو مؤقتا مهما كانت املدة . إال إذا التزم بالشـــروط 

واألوضاع املنصوص عليها يف القانون لنقل الكفالة . أساس ذلك ؟. 

ملا كانت كلمة اســـتخدام الواردة يف املادة )34( مكرر)1( من 
القانون رقم 6 لســـنة 1973 وتعديالته يف شـــأن دخول وإقامة األجانب ، 
جاءت مطلقة، دون تحديد لنوع العمل املســـتخدم فيه العامل أو مدته، 
ومـــن ثم فان املطلق يجري على إطالقه، وبالتالي فال يجوز لرب العمل 
أن يســـتخدم أجنبيًا على غير كفالته ســـواء كان هذا العمل دائمًا أو 
مؤقتًا إال إذا التزم بالشروط واألوضاع املقررة يف القانون لنقل الكفالة 

وما يقتضي ذلك من موافقة الكفيل وإدارة الجنسية واإلقامة.

ملـــا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم املطعون فيه 
وســـائر األوراق إن العمـــال األجانـــب تم ضبطهم وهـــم يعملون ملصلحة 
الشـــركة الطاعنـــة لقاء أجر معـــني، وبتكليف مـــن ممثلها املهندس 
....................... وملصلحة الشـــركة، وقد اعترف العمال بذلك، كما 



-  60  -

اعترف ...................... بتشـــغيله العمال املشـــار إليهم، مما يكون معه 
النعي على غير أساس خليقًا بالرفض.

املحكمــــــــــــة

  حيـــث أن الوقائـــع، علـــى ما يبني مـــن الحكم املطعـــون فيه، 
وســـائر األوراق تتحصـــل يف انه بتاريـــخ 2009/3/23 وأثناء قيام موظف 
التفتيش يف قسم متابعة املخالفني. ضبط العمال ...................، والذين 
ســـبق محاكمتهم ، وكانـــوا يعملون لدى شـــركة .................... وهم 
على غير كفالتها، يف إنزال أكياس االسمنت من السيارة رقم 86418 
بالشركة سالفة الذكر، والتي يمثلها .................. يف منطقة املصفح 
الصناعية اعترف العمال بقيامهم بالعمل لدى الشركة وهم على غير 
كفلتها، وذلك بنـــاء لطلب املهنـــدس:.................... واقـــر هذا األخير 
بتشغيلهم لقاء اجر معني. فأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الرحبة 
االبتدائية، وأســـندت إلى الطاعنة املمثلـــة باملهندس ................ بوصف 
انها بتاريخ 2009/3/23 استخدمت أجانب وهم على غير كفالتها دون 
االلتزام بالشـــروط واألوضـــاع املقررة لنقل الكفالـــة. ومعاقبتها طبقًا 
ألحكام املادة )65( من قانـــون العقوبات االتحادي والقانون االتحادي 
رقم )1973/6( يف شأن دخول وإقامة األجانب املعدل بالقانون االتحادي 

رقم 13 لسنة 1996 املعدل بمرسوم بقانون رقم )2007/7(.

وبجلســـة 2009/3/30 قضت محكمة أول درجة حضوريًا بإدانة 
املتهمـــني ......................... بالحكـــم عليهـــم بالحبس ملدة شـــهرين مع 
اإلبعاد من البالد عن التهمتني األولى والثانيـــة وبإدانة ......................... 
)ممثل شركة ....................( بغرامة قدرها مائتي ألف درهم. استأنفت 
2009/5/5 قضـــت  الحكـــم وبجلســـة  هـــذا   ....................... شـــركة 
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محكمة االستئناف حضوريًا بقبول االستئناف شكاًل، ويف املوضوع 
برفضه وتأييد الحكم املســـتأنف، وإذ لم ترض الشـــركة املذكورة 
بهـــذا الحكم، فأقامـــت عليه الطعن بطريق النقـــض بصحيفة قيدت 
لدى قلـــم املحكمة برقم 2009/1/569 تاريـــخ 2009/6/2 مذيلة بتوقيع 
منسوب للمحامي ...................... طلبت يف ختامها قبول الطعن شكاًل، 
ويف املوضـــوع الحكم ببراءتها واحتياطًا نقـــض الحكم املطعون فيه 
واإلحالة. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكاًل 

ورفضه موضوعًا.

تنعـــى الطاعنـــة على الحكـــم املطعـــون فيه خمالفـــة القانون، 
والخطـــأ يف تطبيقـــه، والفســـاد يف االســـتدالل حينمـــا قضـــى بتأييد 
الحكم املســـتأنف الذي قال بأن املقصود بلفظ االســـتخدام الوارد يف 
نص املادة )34( مكرر من القانون رقم 7 لســـنة 2007 هو مجرد العمل، 
وهـــو غير صحيح، حيث أن العمل بطريقـــة عرضية أو لفترة محددة ال 
تتجاوز بضع ساعات، كما هو الحال بالدعوى املاثلة، ال ينطبق عليها 

معنى االستخدام الوارد يف القانون.

حيث أن ما نعته الطاعنة غير ســـديد، ذلك أن كلمة استخدام 
الواردة يف املادة )34( مكرر )1( من القانون رقم6 لسنة 1973 وتعديالته 
يف شأن دخول وإقامة األجانب ، جاءت مطلقة، دون تحديد لنوع العمل 
املستخدم فيه العامل أو مدته، ومن ثم فان املطلق يجري على إطالقه، 
وبالتالـــي فال يجوز لرب العمل أن يســـتخدم أجنبيـــًا على غير كفالته 
ســـواء كان هذا العمل دائمًا أو مؤقتًا إال إذا التزم بالشروط واألوضاع 
املقررة يف القانون لنقل الكفالة وما يقتضي ذلك من موافقة الكفيل 

وإدارة الجنسية واإلقامة.



-  62  -

ملـــا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم املطعون فيه 
وســـائر األوراق أن العمـــال األجانـــب تم ضبطهم وهـــم يعملون ملصلحة 
الشـــركة الطاعنـــة لقاء أجر معـــني، وبتكليف مـــن ممثلها املهندس 
................. وملصلحـــة الشـــركة، وقـــد اعترف العمـــال بذلك، كما 
اعتـــرف ................... بتشـــغيله العمال املشـــار إليهـــم، مما يكون معه 

النعي على غير أساس خليقًا بالرفض.

وملا تقدم يتعني رفض الطعن.
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جل�صة 2009/7/14 ) جزائي (

برئاسة املستشار/ الصديق أبو الحسن - رئيس الدائرة.   
وعضوية املستشارين/ أحمد عارف املعلم، مجدي الجندي. 

الطعن رقم 548 ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ

عقوبــة "نوعها" "عقوبة تبعية" . تدابــر جزائية . حكم "ت�صبيبه . 
ت�صبيــب معيب". نق�س "اأ�صباب الطعن بالنق�ــس . ما يقبل منها". هجرة  

واإقامة . قرار اإداري. 
-  معنـــى دخول األجنيب بصورة غير شـــرعية الى البالد يف نص املادتني 
)28( ، )31( مـــن القانون االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بالقانون 

االتحادي رقم 13 لسنة 1996 يف شأن دخول وإقامة األجانب؟. 
-  عـــدم جواز دخول األجنيب الذي ســـبق إبعاده من البالد اســـتنادا إلى 
نص املادة )23( إال بعد حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية. املادة 

)91( من الالئحة التنفيذية . 
-  اإلجراءات الواجب على من سبق إبعاده اتخاذها للحصول على اإلذن 
الخاص يف نص املادة )92( مـــن الالئحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة 

األجانب ؟. 
-  عدم جواز منح إدارة الجنسية واإلقامة تأشيرة دخول ملن سبق إبعاده. 
إال بعـــد صدور اإلذن الخاص من وزيـــر الداخلية . خمالفة ذلك . بطالن 
قرار الدخول . ملخالفته القانون .أثره: عدم اكتســـاب املتهم مشروعية  

الدخول . أساس ذلك ؟. 
- جواز إبعـــاد األجنيب بقرار من وزير الداخليـــة يف الحاالت املنصوص 

عليها يف املادة )23( من قانون دخول وإقامة األجانب. 
-  شرط الحصول على اإلذن الخاص من وزير الداخلية يف حالة اإلبعاد. 
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وجوبه يف حالة اإلبعاد القضائي واإلبعاد اإلداري . علة ذلك؟. 

ملـــا كان النـــص يف املادة رقم )28( من القانـــون االتحادي رقم 6 
لســـنة 1973 - املعدل بالقانون االتحادي رقم )1996/13( يف شأن دخول 
وإقامة األجانب على أنه ال يجوز لألجنيب الذي ســـبق إبعاده العودة إلى 
البـــالد إال بإذن خاص من وزير الداخلية. والنص يف املادة )31( منه على 
أن كل أجنيب دخل البالد بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة ال 
تقل عن شـــهر وبغرامة ال تقل عن ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني. 
وعلـــى املحكمة أن تأمر بإبعاده عن البالد. ويعد دخول األجنيب للبالد 
بصـــورة غير مشـــروعة باملعنى املقصـــود بالنص املتقـــدم إذا كان قد 
دخلها دون أن يكون لديه جواز أو وثيقة ســـفر صالحني وتأشيرة وإذن 
دخول وتصريح إقامة ســـاري املفعـــول صادرًا وفقًا ألحـــكام القانون. 
أو كان قـــد دخلها من غيـــر املنافذ الجوية والبحريـــة والبرية املعتمدة 
املنصوص عليهـــا يف املادة الثانية من القرار الـــوزاري رقم )1997/360( 
بإصـــدار الالئحـــة التنفيذيـــة لقانون دخـــول وإقامة األجانب الســـالف 
ذكـــره. وكانـــت املـــادة )13( مـــن هذه الالئحـــة قد حددت الشـــروط 
الواجـــب توافرها ملنح األجنيب إذنًا أو تأشـــيرة الدخول إلى البالد. ومن 
بينهـــا أال يكون قد ســـبق إبعـــاده من البالد، ما لـــم يحصل على اإلذن 
الخـــاص املنصوص عليـــه يف املادة )91( مـــن الالئحـــة، وكانت املادة 
)91( قـــد جرت على أنـــه ال يجوز لألجنيب الذي ســـبق إبعاده من البالد 
اســـتنادًا لنص املادة )23( من قانون دخـــول وإقامة األجانب العودة إليها 
إال بعـــد حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية وفقًا للمادة )28( من 
ذات القانـــون. كما تولت املادة )92( من تلـــك الالئحة بيان اإلجراءات 
الواجـــب على األجنيب إتباعها للحصول علـــى ذلك اإلذن بقولها ) يقدم 
طلـــب الحصول على اإلذن الخاص املشـــار إليه بنص املـــادة )91( - إلى 
إدارة الجنســـية واإلقامة املختصة بتلقي طلب أو إذن أو تأشيرة الدخول 
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على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات املتعلقة باإلقامة أو اإلقامات 
السابقة بالبالد وأســـباب اإلبعاد والظروف التي طرأت بعده. ويمكن 
أن تبـــرر الترخيص بدخـــول البالد مـــن جديد. وترفـــق بالطلب كافة 
الوثائـــق الثبوتية الالزمـــة يف هذا الشـــأن وترفع األوراق بعد اســـتيفاء 
هـــذه اإلجراءات إلى الجهة املختصة. وال يجوز البت يف طلب التأشـــيرة 
أو إذن الدخـــول إال بعد اســـتصدار اإلذن( بما مفاده أنه إذا ســـبق إبعاد 
املتهم األجنيب عن البالد اســـتنادًا لحكم قضائي صادر من محكمة 
خمتصة أو بناء على قرار إداري اقتضته املصلحة العامة، أو األمن العام 
أو اآلداب العامـــة أو لغيرها من الحاالت الواردة باملادة )23( من القانون 
دخـــول وإقامـــة األجانب فال يجـــوز العودة إليهـــا إال بموجب إذن خاص 
مـــن وزير الداخلية بعد تقديمه طلبًا بذلك إلى إدارة الجنســـية واإلقامة 
املختصـــة على أن يشـــتمل هـــذا الطلـــب على ســـائر البيانـــات املتعلقة 
بإقامته الســـابقة بالبالد وســـبب إبعاده عنها والظروف التي استجدت 
بعـــد اإلبعاد وتبرر الترخيـــص له بالعودة إليها من جديـــد. وأنه ال يجوز 
إلدارة الجنســـية واإلقامة منح املتهم تأشيرة أو إذن دخول إلى البالد إال 
بعد صدور هذا اإلذن الخاص فإذا هي منحته تأشيرة قبل صدور اإلذن 
فإن قرارها يكون باطاًل لصدوره بمخالفة املادة )28( من قانون دخول 
وإقامـــة األجانب، واملـــواد )13(، )91(، )92( من الئحتـــه التنفيذية. وال 
يكســـب املتهم مشـــروعية الدخول إلى البالد أو البقـــاء فيها ويضحي 
كمـــن دخلها ابتـــداء وأقام بصورة غير مشـــروعه وينـــدرج أمر عودته 
للبـــالد على هذه الصورة تحت طائلة املادة )31( من قانون دخول وإقامة 
األجانب. وإذ جرى نص املادة )28( - السالف ذكرها على أنه ) ال يجوز 
لألجنيب الذي ســـبق إبعـــاده العودة إلى البالد إال بـــإذن خاص من وزير 
الداخليـــة( فهو نص صريح وواضح يف موضوعه ويســـاند هذا الوضوح 
مـــا جرى عليه نص املـــادة )13( - ب - هـ من الالئحـــة التنفيذية للقانون 
االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1977 - الصادرة بالقرار الـــوزاري )1997/360( 
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والـــذي جرى على أن ) ال يجـــوز منح األجنيب إذن أو تأشـــيرة دخول إال 
إذا توافرت الشروط اآلتية: ب- أن توافق على دخوله الجهات الرسمية 
املختصة حســـب الغاية مـــن مجيئه. هـ- أال يكون قد ســـبق إبعاده من 
البالد ما لم يحصل على اإلذن الخاص املنصوص عليه يف املادة )91( من 
هـــذه الالئحة، وإذ تقول املادة )91( - املحـــال عليها ) ال يجوز لألجنيب 
الـــذي ســـبق إبعاده من البالد اســـتنادًا إلى املادة )23( مـــن قانون دخول 
وإقامة األجانب املشار إليه العودة إليها إال بعد حصوله على إذن خاص 
مـــن وزير الداخلية وفقًا للمادة )8( مـــن ذات القانون، وجرى نص املادة 
)23( مـــن ذات القانون على أنه ) يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بإبعاد أي 

أجنيب ولو كان حاصاًل على ترخيص باإلقامة يف األحوال اآلتية:
أ. إذا حكم على األجنيب وأوصت املحكمة يف حكمها بإبعاده.

ب. إذا لم يكن لألجنيب وسيلة ظاهره للعيش.
ج. إذا رأت سلطات األمن أن إبعاد األجنيب تستدعيه املصلحة العامة أو 

األمن العام أو اآلداب العامة.

فـــكل النصـــوص تتضافر على الجـــواز لوزيـــر الداخلية بإبعاد 
األجنيب إذا توافرت شـــروط اإلبعاد ســـواء إداريـــًا أو قضائيًا - على أن 
تكـــون العودة بعـــد اإلبعاد بإذن خاص مـــن وزير الداخليـــة غير مقيد 
بـــأن يكون اإلبعـــاد إداريًا أو قضائيـــًا ومن ثم ال يجـــوز االنحراف عن 
صراحة النص بطريق التأويل أو التفســـير بدعوى االهتداء بالحكمة 
الغائبـــة التي تفياها الشـــرع ما دام النص ال يكتنفـــه غموض أو إبهام. 
واألحكام تدور مع علتها ال حكمتها، وال مجال لالجتهاد مع صراحة 
النـــص.  ملا كان ذلك وكان الثابـــت من مدونات الحكم املطعون فيه 
ان املطعون ضـــده وهو أجنيب قَد تمَّ إبعاده عـــن البالد بحكم قضائي 
ثـــم عاد إليها بجواز وتأشـــيرة دخول، دون الحصـــول على إذن من وزير 
الداخليـــة بالعـــودة. وإذ أدانتـــه محكمة أول درجـــة، فقضى الحكم 
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املطعون فيه بإلغاء الحكم املســـتأنف والقضاء ببراءته على ســـند من 
أن اإلبعـــاد الذي يلزم للعودة بعده اســـتصدار إذن من وزير الداخلية هو 
اإلبعاد املســـتند لنص املادة )23( من القانون الذي عرفته املادة )86( من 
الالئحـــة بأنه اإلبعاد اإلداري إذ أن الفقرة )1( من املادة )23( التي تجيز 
لوزيـــر الداخلية إبعاد األجنـــيب املحكوم عليه وأوصـــت املحكمة يف 
حكمهـــا بإبعاده إنما تتعلق باإلبعـــاد اإلداري يف الحاالت التي ال تملك 
فيها املحكمة إبعاد املحكوم عليـــه فتوصي يف حكمها بإبعاده فإذا 
رأى وزير الداخلية األخـــذ بتوصية املحكمة إصدار قرار بإبعاده وهي 
حالـــة بعيـــدة كل البعد عن اإلبعـــاد القضائي والتي ال تســـتلزم للعودة 
بعدها إذنًا من وزير الداخلية. ومؤدى ذلك أن الحكم املطعون فيه فرق 
بـــني اإلبعـــاد اإلداري واإلبعاد القضائي بتعليل ال يتســـع له النص - وهو 
تقرير قانوني خاطئ جره إلى خطأ يف تأويل وتفســـير القانون والفساد 
يف االســـتدالل الســـيما وان اإلبعاد بتوصية من املحكمـــة هو األحرى 
بـــاال يعقبه دخـــول البالد إال بإذن خاص من وزيـــر الداخلية ألنه ال يوقع 
علـــى األجنيب إال معلاًل صراحـــة أو ضمنًا بما يســـتلزمه مقتضى املادة 
)129( من قانون العقوبات االتحادي )1987/3( ومن ثم يكون الحكم 

املطعون فيه حريًا بالنقض واإلحالة.

املحكمـــــــــة

حيـــث أن الوقائـــع تتلخـــص يف أن النيابـــة العامـــة أســـندت إلى 
املطعـــون ضده ................... أنه يف يوم 2009/4/23 وســـابق عليه بدائرة 
مدينة العـــني، بصفته أجنبيًا عاد إلى البالد بعـــد إبعاده دون الحصول 
علـــى إذن من وزير الداخلية. وأحالته إلـــى محكمة جنح العني ملعاقبته 
طبقـــًا للمواد )1(، )28(، )31( من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 
- املعـــدل بالقانـــون 1996/13 وبجلســـة 2009/5/3 حكمـــت محكمة 
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أول درجة حضوريًا بحبســـه شـــهرًا، وأمـــرت بإبعاده. فاســـتأنف برقم 
2009/618 وبجلســـة 2009/5/19 حكمـــت املحكمـــة حضوريًا بإلغاء 

الحكـــم املســـتأنف والقضاء ببراءته مما أســـند إليـــه. فطعنت النيابة 
العامة بالنقض املاثل.

حيـــث أن النيابة العامة تنعى على الحكم املطعون فيه خمالفته 
القانـــون والخطـــأ يف تطبيقـــه. وتقـــول يف بيانـــه أنـــه قد قضـــى ببراءة 
املطعـــون ضده من تهمة العـــودة إلى البالد بعد اإلبعـــاد دون إذن خاص 
من وزير الداخلية اســـتنادًا إلى أن اإلبعاد يكـــون بإذن خاص من وزير 
الداخلية فقط لإلبعاد اإلداري وذلك بالرغم من وضوح نص املادة )28( 
من قانون دخـــول وإقامة األجانب االتحـــادي وتعديالته، فضاًل عن أن 
كلمـــة اإلبعاد يف املادة جـــاءت على إطالقها دون تحديـــد ما إذا كان 
اإلبعـــاد إداريًا أو قضائيًا - فـــال يجوز االنحراف عن صراحة النص عن 
طريق التأويل أو التفســـير بدعوى االهتداء تفياها الشـــارع منه ذلك أن 
االهتداء بحكمه التشريع ودواعيه ال تكون إال عند غموض النص أو 
إبهامـــه وال اجتهاد مع صراحة النص. وقد حاد الحكم عن هذا النظر 

بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه ملا كان النص يف املادة رقم 
)28( من القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1973 - املعدل بالقانون االتحادي 
رقـــم )1996/13( يف شـــأن دخـــول وإقامـــة األجانـــب على أنـــه ال يجوز 
لألجنيب الذي ســـبق إبعـــاده العودة إلى البالد إال بـــإذن خاص من وزير 
الداخليـــة. والنص يف املـــادة )31( منه على أن كل أجنـــيب دخل البالد 
بصورة غير مشـــروعة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شـــهر وبغرامة ال 
تقـــل عن ألف درهم أو إحدى هاتني العقوبتني. وعلى املحكمة أن تأمر 
بإبعاده عـــن البالد. ويعد دخـــول األجنيب للبالد بصورة غير مشـــروعة 
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باملعنـــى املقصود بالنـــص املتقـــدم إذا كان قد دخلهـــا دون أن يكون 
لديه جواز أو وثيقة ســـفر صالحني وتأشيرة وإذن دخول وتصريح إقامة 
ســـاري املفعول صادرًا وفقـــًا ألحكام القانـــون. أو كان قد دخلها من 
غيـــر املنافذ الجوية والبحرية والبرية املعتمدة املنصوص عليها يف املادة 
الثانية من القرار الـــوزاري رقم )1997/360( بإصدار الالئحة التنفيذية 
لقانون دخول وإقامة األجانب الســـالف ذكره. وكانت املادة )13( من 
هذه الالئحة قد حددت الشـــروط الواجب توافرها ملنح األجنيب إذنًا أو 
تأشـــيرة الدخول إلى البـــالد. ومن بينها أال يكون قد ســـبق إبعاده من 
البالد، ما لـــم يحصل على اإلذن الخاص املنصوص عليه يف املادة )91( 
مـــن الالئحـــة، وكانت املادة )91( قد جرت علـــى أنه ال يجوز لألجنيب 
الذي ســـبق إبعاده من البالد اســـتنادًا لنص املادة )23( من قانون دخول 
وإقامـــة األجانب العودة إليها إال بعد حصوله علـــى إذن خاص من وزير 
الداخليـــة وفقًا للمادة )28( مـــن ذات القانون. كما تولت املادة )92( من 
تلك الالئحة بيـــان اإلجراءات الواجب على األجنـــيب إتباعها للحصول 
على ذلك اإلذن بقولها ) يقدم طلب الحصول على اإلذن الخاص املشـــار 
إليه بنص املادة )91( - إلى إدارة الجنسية واإلقامة املختصة بتلقي طلب 
أو إذن أو تأشـــيرة الدخول على أن يشـــتمل الطلـــب على جميع البيانات 
املتعلقة باإلقامة أو اإلقامات السابقة بالبالد وأسباب اإلبعاد والظروف 
التـــي طرأت بعده. ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البالد من جديد. 
وترفـــق بالطلب كافة الوثائـــق الثبوتية الالزمة يف هذا الشـــأن وترفع 
األوراق بعد استيفاء هذه اإلجراءات إلى الجهة املختصة. وال يجوز البت 
يف طلـــب التأشـــيرة أو إذن الدخول إال بعد اســـتصدار اإلذن( بما مفاده 
أنه إذا ســـبق إبعاد املتهـــم األجنيب عن البالد اســـتنادًا لحكم قضائي 
صـــادر من محكمة خمتصة أو بناء علـــى قرار إداري اقتضته املصلحة 
العامة، أو األمن العـــام أو اآلداب العامة أو لغيرها من الحاالت الواردة 
باملـــادة )23( من القانـــون دخول وإقامة األجانب فال يجـــوز العودة إليها 
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إال بموجـــب إذن خاص من وزيـــر الداخلية بعد تقديمـــه طلبًا بذلك إلى 
إدارة الجنسية واإلقامة املختصة على أن يشتمل هذا الطلب على سائر 
البيانات املتعلقة بإقامته الســـابقة بالبالد وسبب إبعاده عنها والظروف 
التي اســـتجدت بعد اإلبعاد وتبرر الترخيص له بالعودة إليها من جديد. 
وأنه ال يجوز إلدارة الجنســـية واإلقامة منح املتهم تأشـــيرة أو إذن دخول 
إلـــى البالد إال بعد صـــدور هذا اإلذن الخاص فإذا هي منحته تأشـــيرة 
قبل صـــدور اإلذن فإن قرارها يكـــون باطاًل لصـــدوره بمخالفة املادة 
)28( مـــن قانون دخول وإقامـــة األجانب، واملواد )13( ، )91( ، )92( من 
الئحته التنفيذية. وال يكســـب املتهم مشـــروعية الدخول إلى البالد أو 
البقاء فيها ويضحـــي كمن دخلها ابتداء وأقام بصورة غير مشـــروعه 
وينـــدرج أمـــر عودته للبـــالد على هذه الصـــورة تحت طائلة املـــادة )31( 
من قانـــون دخول وإقامة األجانب. وإذ جرى نص املادة )28( - الســـالف 
ذكرها على أنه ) ال يجوز لألجنيب الذي سبق إبعاده العودة إلى البالد 
إال بإذن خاص من وزير الداخلية( فهو نص صريح وواضح يف موضوعه 
ويساند هذا الوضوح ما جرى عليه نص املادة )13( - ب - هـ من الالئحة 
التنفيذيـــة للقانـــون االتحـــادي رقـــم 6 لســـنة 1977 - الصـــادرة بالقرار 
الوزاري )1997/360( والذي جرى على أن ) ال يجوز منح األجنيب إذن أو 
تأشيرة دخول إال إذا توافرت الشروط اآلتية: ب- أن توافق على دخوله 
الجهات الرســـمية املختصة حسب الغاية من مجيئه. هـ- أال يكون قد 
ســـبق إبعاده من البالد ما لم يحصل على اإلذن الخاص املنصوص عليه 
يف املادة )91( من هذه الالئحة، وإذ تقول املادة )91( - املحال عليها ) ال 
يجوز لألجنيب الذي ســـبق إبعاده من البالد اســـتنادًا إلى املادة )23( من 
قانـــون دخول وإقامة األجانب املشـــار إليه العـــودة إليها إال بعد حصوله 
علـــى إذن خاص من وزيـــر الداخلية وفقًا للمادة )8( مـــن ذات القانون، 
وجرى نص املادة )23( مـــن ذات القانون على أنه ) يجوز لوزير الداخلية 
أن يأمـــر بإبعاد أي أجنيب ولو كان حاصـــاًل على ترخيص باإلقامة يف 
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األحوال اآلتية:
أ. إذا حكم على األجنيب وأوصت املحكمة يف حكمها بإبعاده.

ب. إذا لم يكن لألجنيب وسيلة ظاهره للعيش.
ج. إذا رأت سلطات األمن أن إبعاد األجنيب تستدعيه املصلحة العامة أو 

األمن العام أو اآلداب العامة.

فـــكل النصـــوص تتضافر على الجـــواز لوزيـــر الداخلية بإبعاد 
األجنيب إذا توافرت شـــروط اإلبعاد ســـواء إداريـــًا أو قضائيًا - على أن 
تكـــون العودة بعـــد اإلبعاد بإذن خاص مـــن وزير الداخليـــة غير مقيد 
بـــأن يكون اإلبعـــاد إداريًا أو قضائيـــًا ومن ثم ال يجـــوز االنحراف عن 
صراحة النص بطريق التأويل أو التفســـير بدعوى االهتداء بالحكمة 
الغائبـــة التي تفياها الشـــرع ما دام النص ال يكتنفـــه غموض أو إبهام. 
واألحكام تدور مع علتها ال حكمتها، وال مجال لالجتهاد مع صراحة 
النـــص. ملا كان ذلك وكان الثابت من مدونـــات الحكم املطعون فيه 
أن املطعون ضـــده وهو أجنيب قَد تمَّ إبعاده عـــن البالد بحكم قضائي 
ثـــم عاد إليها بجواز وتأشـــيرة دخول، دون الحصـــول على إذن من وزير 
الداخليـــة بالعـــودة. وإذ أدانتـــه محكمة أول درجـــة، فقضى الحكم 
املطعون فيه بإلغاء الحكم املســـتأنف والقضاء ببراءته على ســـند من 
أن اإلبعـــاد الذي يلزم للعودة بعده اســـتصدار إذن من وزير الداخلية هو 
اإلبعاد املســـتند لنص املادة )23( من القانون الذي عرفته املادة )86( من 
الالئحـــة بأنه اإلبعاد اإلداري إذ أن الفقرة )1( من املادة )23( التي تجيز 
لوزيـــر الداخلية إبعاد األجنـــيب املحكوم عليه وأوصـــت املحكمة يف 
حكمهـــا بإبعاده إنما تتعلق باإلبعـــاد اإلداري يف الحاالت التي ال تملك 
فيها املحكمة إبعاد املحكوم عليـــه فتوصي يف حكمها بإبعاده فإذا 
رأى وزير الداخلية األخـــذ بتوصية املحكمة إصدار قرار بإبعاده وهي 
حالـــة بعيـــدة كل البعد عن اإلبعـــاد القضائي والتي ال تســـتلزم للعودة 
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بعدها إذنًا من وزير الداخلية. ومؤدى ذلك أن الحكم املطعون فيه فرق 
بـــني اإلبعـــاد اإلداري واإلبعاد القضائي بتعليل ال يتســـع له النص - وهو 
تقرير قانوني خاطئ جره إلى خطأ يف تأويل وتفســـير القانون والفساد 
يف االســـتدالل الســـيما وان اإلبعاد بتوصية من املحكمـــة هو األحرى 
بـــاال يعقبه دخـــول البالد إال بإذن خاص من وزيـــر الداخلية ألنه ال يوقع 
علـــى األجنيب إال معلاًل صراحـــة أو ضمنًا بما يســـتلزمه مقتضى املادة 
)129( من قانون العقوبات االتحادي )1987/3( ومن ثم يكون الحكم 

املطعون فيه حريًا بالنقض واإلحالة.
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جل�صة 2009/10/26 ) جزائي (  

برئاسة املستشار/ مجاهد الحصري - رئيس الدائرة. 
وعضوية املستشارين/ فرحان بطران، محروس عبد الحليم.

الطعن  رقم 499 ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ

قانــون "تف�صره" "تطبيقه" . حكم "ت�صبيبــه. ت�صبيب معيب" . نق�س 
"اأ�صباب الطعن بالنق�س . ما يقبل منها" . هجره  واإقامة . قانون "اخلطاأ 

يف تطبيق القانون". حمكمة املو�صوع "�صلطتها". 
- عـــدم جواز االنحـــراف عن النص متـــى كان واضحًا وصريحـــًا . أيا 

كان الباعث على ذلك ؟. 
- عدم جواز عودة األجنيب الذي أبعد عن البالد بحكم قضائي أو قرار 
إداري أو بغير ذلك من الحاالت املنصوص عليها يف املادة )23( من قانون 
دخول وإقامة األجانب. دون صدور إذن بذلك من وزير الداخلية . عودته 
دون ذلـــك . مؤداها : اعتباره دخل إلى البالد بصورة غير مشـــروعة ولو 
كان ذلك بإذن أو تأشيرة وانطباق أحكام املادة )31( من ذات القانون 
عليه دون تفرقة بني ســـبب اإلبعاد سواء كان قضائيًا أو إداريًا. أساس 

ذلك وعلته ؟. 
- خمالفة ذلك خمالفة للقانون وخطأ يف تفسيره وتأويله ؟.

ملـــا كان من امُلقرر أنه متى كانت ِعبـــارات النص واضحًة جلّيًة 
تكشـــف عن قصد املشـــرع من غْير لبٍس أو غموض فال يجوز للقاضي 
االنحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيًا كان الباعث على ذلك إذ 
ال َمَحل لالجتهاد مع صراحِة النص. وكان النص يف املادة )28( من القانون 
االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 امُلعدل بالقانون االتحادي رقم 13 لسنة 1996 
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يف شأن دخول وإقامة األجانب قد جرى على أنه )ال يجوز لألجنيب الذي 
سبق إبعاده العودة إلى البالد إال بإذن خاص من وزير الداخلية( بما مفاده 
إزاء صراحة هذا النص أنه إذا سبق إبعاد امُلتهم األجنيب عن البالد سواء 
اســـتنادًا لحكٍم قضائي صادر من محكمة ُمختصـــة أو بناًء على قرار 
إداري اقتضته املصلحُة العامـــة أو األمن العام أو اآلداب العامة أو غيرها 
من الحاالت الواردِة باملادة )23( من ذات القانون فال يجوز له العودُة إليها 
مـــن جديد إاّل بموجـــب إذٍن خاص من وزير الداخليـــة وإاّل كانت عودته 
إلى البالد وإقامته فيها ولو بإذٍن أو تأشـــيرِة دخول قبل صدور هذا اإلذن 
الخـــاص غير مشـــروعة ويندرج من ثم أمر عودته إليهـــا وإقامته بها على 
هذه الصورة تحت طائلة املادة )31( من قانون دخول وإقامة األجانب املار 
ذكـــُره والقوُل بغْير ذلك وبقصِر قيام الجريمة امُلشـــار إليها على اإلبعاد 
اإلداري دون اإلبعاد القضائي مع اتفاقهما يف الِعلة باعتبار أن صدورهما 
ســـواء من املحكمة أو من الجهة اإلداريـــة امُلختصة إنما يكون ملواجهة 
خطورة امُلتهم على أمن وســـالمة امُلجتمع ابتغاء امُلحافظة على استقراره 
ال يستقيم مع العقل واملنطق وفيه تقييد مُلطلق النص املتقدم وتخصيص 
ِلعمومه بغْير ُمســـوغ. ملا كان ذلك وكانت الثابت من ُمدونات الحكم 
املطعون فيه أنه أســـس قضاءه بإلغاء الحكم امُلستأنف وِببراءة املطعون 
ضـــده من جريمة العـــودة إلى البالد بعد اإلبعاد على ســـند من القوِل بأن 
منـــاط قيام هـــذه الجريمة هـــو أن يكون اإلبعـــاد الســـابق إداريًا وليس 
قضائيـــًا كما هـــو الحال يف الدعـــوى املطروحة وقّيد بذلـــك من ُمطلق 
نص املادة )28( من قانون دخول وإقامة األجانب االتحادي ســـند التجريم 
وخصص من عمومـــه بغير ُمقتٍض رغم صراحته ووضوحه وعدم تمييزه 
بْيـــن اإلبعاد القضائي واإلبعاد اإلداري كشـــرٍط لقيام تلك الجريمة بما 
ال مجـــال معه لالجتهاد يف تأويله وتفســـيره حيـــث ال اجتهاد مع صراحة 
النص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ يف تفسيره وتأويله بما يعيبه 

وُيوجب نقضه على أن يكون مع النقض اإلحالة.
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املحكمـــــــــــــة

حيـــث إن الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق تتحصـــل يف أن النيابـــة العامة اتهمت املطعـــون ......................... 
بأنه يف يوم 2009/3/27 وتاريخ ســـابق عليه بدائرة العني: بصفته أجنبيًا 
)باكستاني الجنســـية( عاد إلى البالد بعد سبق إبعاده دون أن يكون 
 حاصـــاًل على إذٍن خاص من وزير الداخلية علـــى النحو املبّين باألوراق. 
وطلبـــت ِعقابـــه طبقـــًا للمـــواد )1(، )28(، )31( من القانـــون االتحادي 
رقم 6 لســـنة 1973 امُلعدل بالقانون االتحادي رقم 13 لسنة 1996 يف شأن 
دخـــول وإقامة األجانـــب. وبجلســـة 2009/4/13 قضـــت محكمة ُجنح 
العني حضوريًا بُمعاقبته بالحبس ملدة شهر عما ُنسب إليه. ولعدم قضاء 
الحكم بتدبير اإلبعاد استأنفته النيابة العامة برقم 510 لسنة 2009 س. 
جزائي العني. وبجلسة 2009/5/10 قضت محكمة االستئناف حضوريًا 
بقبول االستئناف شكاًل ويف املوضوع برفضه والقضاء بإلغاء الحكم 
امُلســـتأنف وِببراءة املطعون ضده من االتهام امُلسند إليه. وإذ لم ُيصادف 

هذا الحكم قبواًل لدى النيابة العامة طعنت عليه بالنقض املاثل.

حيـــث إن النيابة العامة أقامت طعنها على ســـبٍب واحد تنعى به 
علـــى الحكم املطعون فيه ُمخالفـــة القانون والخطأ يف تأويله إذ قضى 
بإلغاء الحكم امُلســـتأنف وببراءة املطعون ضـــده من جريمة العودة إلى 
البـــالد بعد ســـبق اإلبعـــاد دون إذٍن خاص مـــن وزير الداخليـــة قواًل بأن 
منـــاط التأثيـــم يف هـــذه الجريمة هو أن يكـــون اإلبعاد الســـابق إداريًا 
وليـــس قضائيًا بامُلخالفة مُلؤدى نص املـــادة )28( من قانون دخول وإقامة 
األجانـــب االتحـــادي الذي جاء ُمطلقـــًا بغير تمييز بْيـــن اإلبعاد اإلداري 
واإلبعاد القضائي كشـــرٍط للحصول على هـــذا اإلذن الخاص ولقيام 

تلك الجريمة مما ُيعيب الحكم ويستوجب نقضه.
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وحيث إن هذا النعي ســـديد ذلك إنه ملا كان من امُلقرر أنه متى 
كانت ِعبارات النص واضحًة جلّيًة تكشف عن قصد املشرع من غْير 
لبٍس أو غموض فال يجوز للقاضي االنحراف عنها عن طريق التفســـير 
والتأويـــل أيـــًا كان الباعث على ذلك إذ ال َمَحـــل لالجتهاد مع صراحِة 
النـــص. وكان النص يف املـــادة )28( من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 
1973 امُلعدل بالقانون االتحادي رقم 13 لسنة 1996 يف شأن دخول وإقامة 

األجانـــب قد جرى على أنه )ال يجوز لألجنيب الذي ســـبق إبعاده العودة 
إلـــى البالد إال بإذن خاص مـــن وزير الداخلية( بما مفـــاده إزاء صراحة 
هذا النص أنه إذا ســـبق إبعاد امُلتهم األجنيب عن البالد ســـواء اســـتنادًا 
لحكٍم قضائي صـــادر من محكمة ُمختصة أو بنـــاًء على قرار إداري 
اقتضتـــه املصلحُة العامة أو األمن العـــام أو اآلداب العامة أو غيرها من 
الحـــاالت الواردِة باملادة )23( من ذات القانـــون فال يجوز له العودُة إليها 
مـــن جديد إاّل بموجب إذٍن خاص من وزيـــر الداخلية وإاّل كانت عودته 
إلى البالد وإقامته فيها ولو بإذٍن أو تأشيرِة دخول قبل صدور هذا اإلذن 
الخاص غير مشـــروعة ويندرج من ثم أمـــر عودته إليها وإقامته بها على 
هـــذه الصورة تحـــت طائلة املادة )31( من قانون دخـــول وإقامة األجانب 
املـــار ذكُره والقـــوُل بغْير ذلك وبقصِر قيام الجريمة امُلشـــار إليها على 
اإلبعـــاد اإلداري دون اإلبعـــاد القضائي مـــع اتفاقهما يف الِعلـــة باعتبار 
أن صدورهما ســـواء من املحكمة أو من الجهـــة اإلدارية امُلختصة إنما 
يكون ملواجهة خطورة امُلتهم على أمن وسالمة امُلجتمع ابتغاء امُلحافظة 
على اســـتقراره ال يســـتقيم مع العقل واملنطق وفيه تقييـــد مُلطلق النص 
املتقدم وتخصيص ِلعمومه بغْير ُمســـوغ. ملـــا كان ذلك وكانت الثابت 
مـــن ُمدونات الحكـــم املطعون فيه أنه أســـس قضـــاءه بإلغاء الحكم 
امُلستأنف وِببراءة املطعون ضده من جريمة العودة إلى البالد بعد اإلبعاد 
على ســـند من القوِل بأن مناط قيام هذه الجريمة هو أن يكون اإلبعاد 
الســـابق إداريـــًا وليس قضائيًا كمـــا هو الحال يف الدعـــوى املطروحة 



-  77  -

وقّيد بذلك من ُمطلـــق نص املادة )28( من قانون دخول وإقامة األجانب 
االتحادي سند التجريم وخصص من عمومه بغير ُمقتٍض رغم صراحته 
ووضوحه وعدم تمييزه بْين اإلبعاد القضائي واإلبعاد اإلداري كشرٍط 
لقيام تلك الجريمة بما ال مجال معه لالجتهاد يف تأويله وتفسيره حيث 
ال اجتهـــاد مع صراحة النص فإنه يكـــون قد خالف القانون وأخطأ يف 
تفســـيره وتأويلـــه بما يعيبه وُيوجـــب نقضه على أن يكـــون مع النقض 

اإلحالة.



-  78  -

جل�صة 2009/11/8 ) جزائي (

برئاسة املستشار/ الصديق أبو الحسن - رئيس الدائرة. 
وعضوية املستشارين/ أحمد عارف املعلم، مجدي الجندي.

الطعن  رقم 1091 ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ

جرميــة "نوعهــا" عقوبــة "نوعها" . تدابــر جنائيــة " الإبعاد" حكم 
"ت�صبيبــه . ت�صبيــب معيــب" . نق�س "اأ�صبــاب الطعن بالنق�ــس . ما يقبل 

منها". قانون "اخلطاأ يف تطبيق القانون، هجرة واإقامة. 
- وجـــوب الحكم بإبعـــاد األجنيب عن البالد. متى أديـــن يف جريمة من 
الجرائـــم الواقعة على العرض . خمالفـــة ذلك : خطأ يف تطبيق القانون. 

مثال بشأن ارتكاب جريمة الفعل الفاضح العلني.
- مـــن هو األجنيب يف حكم املادة )57( من القانون املدني واملادة األولى 

من قانون الهجرة واإلقامة؟.

ملا كان مـــن املقرر وفق نص املـــادة )121( من قانـــون العقوبات 
االتحـــادي أن إصـــدار أمر إبعـــاد األجنيب املدان يف جريمـــة واقعة على 
العـــرض وجوبي وليس متروكًا لتقدير املحكمة. وإذ كان نص املادة 
سالفة البيان أنه )إذا حكم على أجنيب بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية 
أو جنحـــة جـــاز للمحكمـــة أن تأمر يف حكمهـــا بإبعاده عـــن الدولة، 
ويجـــب األمر باإلبعـــاد يف الجرائم الواقعـــة على العـــرض ، مما مفاده 
أنه يتعني األمر بإبعاد وإقصاء األجنيب الذي يســـتهني بالقيم ويخل بها 
عـــن البالد درءًا للمفاســـد وحماية املجتمع من االنحالل حتى ال تشـــيع 
الفاحشـــة فيـــه تحقيقًا ملقاصد الشـــريعة اإلســـالمية واألجنيب هو من 
ال يحمل جنســـية الدولة وفقـــًا للمادة )57( من قانـــون املعامالت املدنية 
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واملادة األولى من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن الهجرة 
واإلقامـــة. وكانـــت جريمة الفعـــل الفاضح املخل بالحيـــاء علنًا املؤثمة 
باملـــادة )1/358( مـــن قانـــون العقوبات االتحـــادي من الجرائـــم املتعلقة 
بالعرض املنصـــوص عليها يف الفرع الثاني من الفصل الخامس بشـــأن 
الجرائم الواقعـــة على العرض فيجب األمر بإبعـــاد كل أجنيب حكم 
بإدانته بارتـــكاب جريمة من الجرائم الواقعة على العرض عماًل بنص 
املادة رقم )121( ســـالفة البيان. ملا كان ذلك وكان الحكم املستأنف 
املؤيد ألســـبابه قد قضى بإدانة الطاعن وأخـــرى وان الحكم املطعون 
فيه أيد به يف خصوص قضائه باإلدانة إال أنه عدل القيد والصوف إلى 
ارتـــكاب الفعل الفاضح علنـــًا وأدانه بمقتضى املـــادة )212( من قانون 
اإلجـــراءات الجزائيـــة وعاقبـــه طبقـــًا للمادتـــني )121( ، )1/358( من 
قانـــون العقوبات االتحادي يف حدود العقوبة املقضـــي بها ابتدائيًا على 
ســـند من القول أن عقوبة الحبس املقضي بهـــا ابتدائيًا تدخل يف حدود 
العقوبة املقررة لجريمة الفعل الفاضح العلني التي أدين بها الطاعن بعد 
أعمال الظروف املخففة وان املحكمـــة ال ترى موجبًا لإلبعاد اكتفاء 
بعقوبـــة الحبـــس املقضي بها. وهو اســـتخالص غير ســـديد يف مواجهة 
املـــادة )121( من قانون العقوبات إذ أن الجريمة التي أســـندها الحكم 
للمطعون ضـــده من الجرائم الواقعة على العرض. واإلبعاد فيها وجوبي 
بنص ذات املادة وال يخضع لتقدير املحكمة وقد ثبت أن املطعون ضده 
أجنيب عن الدولة كما هو ظاهر من األوراق بما يوجب نقض الحكم 
املطعـــون فيه جزئيًا يف هذا الخصوص. وملا كانـــت املادة )2/249( من 
قانـــون اإلجراءات الجزائيـــة تنص على أنه إذا قبلـــت املحكمة الطعن 
وكان املوضوع صالحًا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها 
تتصـــدى للفصل فيه ، وكانـــت الجزئية مثار الطعـــن صالحة للفصل 
فيها فان هذه املحكمة تتصدى للفصل فيها وفقًا ملا سيرد باملنطوق.   
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املحكمــــــــــة

حيـــث ان الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق توجز فيمـــا أبلغ به النقيـــب ...................... أنه حال وجوده أمام 
بنك دبي الوطني شـــاهد املطعون ضده وأخرى يحتضنان ، فتوجه إلى 
رجلي الشـــرطة املوجودين أمام البنـــك .................... ، ......................... 
وســـألهما أن كانا قد شـــاهدا الواقعة  فأجابا باإليجاب ، فاستوقف 
املتهمني ، وســـألهما ، فأقرا بالواقع ، فاقتادتهما الى قســـم الشـــرطة 

وبناء على روايته يف البالغ أسندت النيابة العامة إلى املتهمني:
.................. .1

2. ....................... ألنهمـــا يف ليلـــة 2009/8/1: 1- ارتكبـــا جريمة هتك 
العرض بالرضا بـــأن مكنت املتهمة األولى املتهم الثاني من احتضانها 
على النحو املبني بالتحقيقات. 2- أتيا علنًا فعاًل خماًل بالحياء بأن تعانقا 
يف مكان عام. وطلبت معاقبتهما طبقًا ألحكام الشـــريعة اإلسالمية 
واملـــواد )9 بنـــد 2( ، )1/121( ، )1/356( من قانون العقوبات االتحادي. 
وبجلســـة 2009/8/24 حكمـــت محكمة أول درجـــة عليهما حضوريًا 
بالحبس شـــهرًا واحدًا عن التهمتني املســـندتني إليهمـــا لالرتباط، مع 
إبعادهما عـــن الدولة . فاســـتأنف ........................ برقـــم )2009/1258( 
جزاء العني. وبجلســـة 2009/9/15 حكمـــت املحكمة حضوريًا بقبول 
االســـتئناف شـــكاًل ويف املوضـــوع بتعديـــل الحكم املســـتأنف بإلغاء 
تدبير اإلبعاد ورفض االســـتئناف فيمـــا عدا ذلك - وذلك بعد أن عدلت 
يف حيثياتهـــا القيد والوصف من هتك العرض إلى الفعل الفاضح املخل 
بالحيـــاء علنًا املؤثـــم باملادة )1/358( من قانون العقوبـــات وأدانته عماًل 
بنص املـــادة )212( من قانون اإلجراءات الجزائيـــة وعاقبته طبقًا لنص 
املادتـــني )121( ، )1/358( مـــن قانون العقوبات. فطعنـــت النيابة العامة 

بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب املحكمة يف 2009/10/4.
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وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم املطعون فيه خمالفة 
القانـــون والخطأ يف تطبيقه وتقـــول يف بيان ذلك أنه قضى بإلغاء تدبير 
اإلبعـــاد املحكوم به على املطعون ضده رغـــم إدانته بارتكاب جريمة 
الفعـــل الفاضح املخل بالحياء علنًا ، املؤثمـــة باملادة )1/358( من قانون 
العقوبات االتحادي وهي من الجرائم الواقعة على العرض واإلبعاد فيها 
وجوبي ليس متروكًا لتقدير املحكمة مما يســـتوجب نقض الحكم 

واإلحالة.

وحيـــث أن هـــذا النعي قويم ذلـــك أنه من املقرر وفـــق نص املادة 
)121( مـــن قانـــون العقوبـــات االتحادي أن إصـــدار أمر إبعـــاد األجنيب 
املـــدان يف جريمـــة واقعة على العـــرض وجوبي وليس متـــروكًا لتقدير 
املحكمة. وإذ كان نص املادة سالفة البيان أنه )إذا حكم على أجنيب 
بعقوبـــة مقيـــدة للحرية يف جنايـــة أو جنحة جاز للمحكمـــة أن تأمر يف 
حكمهـــا بإبعاده عن الدولة ، ويجب األمر باإلبعاد يف الجرائم الواقعة 
علـــى العرض ، مما مفاده أنه يتعني األمر بإبعاد وإقصاء األجنيب الذي 
يســـتهني بالقيم ويخل بهـــا عن البالد درءًا للمفاســـد وحمايـــة املجتمع 
مـــن االنحالل حتى ال تشـــيع الفاحشـــة فيـــه تحقيقًا ملقاصد الشـــريعة 
اإلسالمية واألجنيب هو من ال يحمل جنسية الدولة وفقًا للمادة )57( من 
قانون املعامالت املدنية واملادة األولى من القانون االتحادي رقم 6 لسنة 
1973 يف شـــأن الهجرة واإلقامة. وكانت جريمـــة الفعل الفاضح املخل 

بالحيـــاء علنًا املؤثمة باملادة )1/358( مـــن قانون العقوبات االتحادي من 
الجرائم املتعلقة بالعرض املنصـــوص عليها يف الفرع الثاني من الفصل 
الخامس بشـــأن الجرائم الواقعة على العرض فيجب األمر بإبعاد كل 
أجنـــيب حكم بإدانتـــه بارتـــكاب جريمة مـــن الجرائـــم الواقعة على 
العرض عماًل بنص املادة رقم )121( سالفة البيان. ملا كان ذلك وكان 
الحكم املســـتأنف املؤيد ألسبابه قد قضى بإدانة الطاعن وأخرى وان 
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الحكم املطعـــون فيه أيد به يف خصوص قضائـــه باإلدانة إال أنه عدل 
القيد والوصف إلى ارتكاب الفعل الفاضح علنًا وأدانه بمقتضى املادة 
)212( مـــن قانون اإلجـــراءات الجزائية وعاقبه طبقـــًا للمادتني )121( ، 
)1/358( من قانـــون العقوبات االتحادي يف حـــدود العقوبة املقضي بها 
ابتدائيًا على ســـند مـــن القول أن عقوبـــة الحبس املقضي بهـــا ابتدائيًا 
تدخـــل يف حدود العقوبـــة املقررة لجريمـــة الفعل الفاضـــح العلني التي 
أديـــن بها الطاعن بعد أعمـــال الظروف املخففـــة وان املحكمة ال ترى 
موجبـــًا لإلبعاد اكتفـــاء بعقوبة الحبس املقضي بها. وهو اســـتخالص 
غير ســـديد يف مواجهة املادة )121( من قانـــون العقوبات إذ أن الجريمة 
التي أسندها الحكم للمطعون ضده من الجرائم الواقعة على العرض. 
واإلبعـــاد فيها وجوبي بنص ذات املادة وال يخضع لتقدير املحكمة وقد 
ثبـــت أن املطعـــون ضده أجنيب عـــن الدولة كما هو ظاهـــر من األوراق 
بما يوجب نقـــض الحكم املطعون فيه جزئيًا يف هـــذا الخصوص. وملا 
كانـــت املادة )2/249( من قانون اإلجراءات الجزائية تنص على أنه إذا 
قبلـــت املحكمة الطعن وكان املوضـــوع صالحًا للحكم فيه أو كان 
الطعـــن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ، وكانت الجزئية مثار 
الطعن صالحـــة للفصل فيها فان هذه املحكمـــة تتصدى للفصل فيها 

وفقًا ملا سيرد باملنطوق.
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الأحكام ال�صادرة لعــام 2010



-  84  -



-  85  -

جل�صة 24/ 1/ 2010 ) جزائي (

برئاسة املستشار / الصديق أبو الحسن  ـ رئيس الدائرة. 
وعضوية املستشارين / عارف املعلم ، مجدي الجندي.

الطعن رقم 1491 ل�صنة 2010 �س4  ق . اأ

1( نيابــة عامة"الطعــن بالنق�ــس من النيابــة العامة". قانــون "الطعن 
بالنق�س مل�صلحة القانون". طعن "الطعن بالنق�س مل�صلحة القانون".

-  الطعن بالنقض من النيابة العامـــة ملصلحة القانون. ما هيته. وحاالته 
وإجراءاته يف معنى املادة )256( من قانون اإلجراءات الجزائية؟. 

2( هجــرة واإقامــة . حكــم "ت�صبيبــه. ت�صبيــب معيــب". نق�ــس "اأ�صباب 
الطعــن بالنق�ــس. مــا يقبــل منهــا". "الطعــن للمــرة الثانيــة". حمكمة 

النق�س "�صلطتها". 
-  إدانة املطعون ضده بجريمة البقاء داخل البالد بصورة غير مشـــروعة 
خـــالل املهلة التـــي منحها لـــه القانون لتعديـــل وضعه. خطـــأ يف تطبيق 

القانون. 
-  ســـلطة محكمة النقض يف التصدي للفصل يف موضوع الطعن متى 

كان صالحًا للفصل فيه. أو كان الطعن للمرة الثانية. مثال. 

1.  ملـــا كان نص املـــادة )256( من قانـــون اإلجـــراءات الجزائية على أن 
)للنائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب خطي من وزير العدل أن 
يطعن بطريق النقض لصالح القانـــون يف األحكام النهائية أيًا كانت 
املحكمـــة التي أصدرتها. وذلـــك إذا كان الطعن مبنيـــًا على خمالفة 

القانون أو الخطأ يف تطبيقه أو تأويله، وذلك يف الحالتني اآلتيتني:-
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1.  األحكام التي ال يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2.  األحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو تنازلوا فيها عن 
الطعن، أو رفعوا طعنـــًا فيها قضى بعدم قبوله. ويرفع الطعن بصحيفة 
يوقعها النائب العام( يدل على ان املشرع قصد بنظام الطعن من النائب 
العـــام مصلحـــة القانون يف األحـــكام النهائية التي اســـتقرت مراكز 
الخصوم فيها - سواء بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم 
مليعـــاده، أو لنزولهم عنه -  مواجهته للصعوبـــات التي تعرض يف العمل 
وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء يف املســـألة القانونية الواحدة. مما 
يجدر معه ملصلحة القانون والعدالة عرض هذه املســـألة على محكمة 
النقـــض لتقول كلمتها فيها، فتضع حـــدًا لتضارب األحكام. ولذلك 
فقد قصر املشرع حق النائب العام يف الطعن يف األحكام التي تكون 
مبنيـــة على خمالفة القانـــون أو الخطأ يف تطبيقه وتأوليه دون ســـواها 
مـــن األحوال التي يجوز للنيابة العامة واملحكـــوم عليه واملدعي بالحق 
املدنـــي أن يطعنوا فيهـــا بطريق النقض. والتي أوردتهـــا املادة )442( من 
قانـــون اإلجراءات الجزائية. وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها 

املشرع.

ملا كان ذلك. وكان الثابت من األوراق ان الحكم املطعون فيه 
قـــد صدر حضوريًا بجلســـة 2009/8/23. وقد خلـــت األوراق من الطعن 
عليـــه بطريـــق النقض. فطعن عليـــه النائب العام بصحيفـــة أودعت قلم 
كتاب املحكمة بتأريـــخ 2009/12/29 - ملصلحة القانون عماًل بالحق 
املخول له بالفقرة الثانية من املادة رقم )256( سالفة البيان، فان الطعن 

يكون قد حاز أوضاعه القانونية.

2.  ملـــا كان نص املـــادة )1/12( من القانون رقم 6 لســـنة 3791 يف شـــأن 
الجنسية والهجرة، املعدل بالقانون 31 لسنة 6991 وتعديله 7 لسنة 7002 
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قد جرى نصها على أن ) كل أجنيب ألغى إذن تأشيرة دخوله، وتصريح 
إقامته، أو انتهت إقامته بانتهاء مدة اإلذن أو تأشيرة الدخول أو تصريح 
اإلقامة، ولم يبادر بالتجديد - يف الحاالت التي يجوز فيها ذلك - خالل 
مهلـــة ال تتجاوز ثالثني يومًا من تاريـــخ االنتهاء. أو لم يغادر البالد خالل 
هـــذه املهلة، توقـــع عليه غرامة ال تزيد علـــى )001( مائة درهم عن كل 
يوم يقيم فيه إقامة غير مشـــروعة بالبالد اعتبارًا من تاريخ انتهاء املهلة 
ومؤدى ذلك أن املشرع منح األجنيب املقيم بالبالد مهلة ثالثني يومًا بعد 
انتهاء إقامته أو إذن دخوله ليرتب أوضاعه فيها بالتجديد أو املغادرة وال 
يعتبر خمالفًا خالل هذه املهلة، وال يستحق عقابًا. ملا كان ذلك وكان 
الثابـــت من مدونات الحكم املطعون فيه أن محكمة أول درجة أدانت 
املحكـــوم عليه عـــن جريمة البقـــاء بالبالد بصورة غير مشـــروعة بعد 
انتهاء تصريح إقامتـــه دون أن يقوم بتجديدها أو يغادر الدولة. وعاقبته 
بالحبس مدة شـــهر و أمرت بإبعاده وأيد الحكم املطعون فيه الحكم 
املستأنف يف هذا الشـــق من االتهام. وكان الثابت من تفاصيل - إقامة 
املطعـــون ضـــده - بأنظمة الجنســـية واإلقامـــة املرفق بامللـــف أن تأريخ 
إصدار إقامته هو يوم 2006/7/9 وتأريخ انتهائها هو يوم 2009/7/8. وان 
تأريخ ضبطه هو يوم 2009/7/21 وان تاريخ صدور الحكم املســـتأنف 
هـــو يـــوم 2009/7/82 - بينما مـــدة املهلة القانونية املتاحـــة له تمتد حتى 
يـــوم 2009/8/7. ولم يفطن الحكم املطعون فيـــه للخطأ الذي وقع فيه 
الحكم املســـتأنف وأيده يف هذا الشق ألســـبابه بما جره للخطأ أيضًا 

بما يوجب نقضه. 

وملا كانـــت املادة )1/249( مـــن قانون اإلجـــراءات الجزائية قد 
جرى نصها على انه )إذا قبلت املحكمة الطعن وكان املوضوع صالحًا 
للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ...(. 
ملا كان ذلك وكان الثابت مما تقدم بيانه أن املحكوم عليه لم يقترف 
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جريمـــة يعاقب عليها، إذ كان أثناء ضبطـــه ومحاكمته يتمتع باملهلة 
التـــي قررها القانـــون ، مما تكون معه إدانتـــه وعقابه خطأ يف تطبيق 
القانون وتفسيره يوجب نقض الحكم املطعون فيه جزئيًا يف خصوص 
تأييده الحكم املستأنف بإدانة املطعون عن اإلقامة بالدولة بعد انتهاء 
تصريـــح إقامته ، ويمتد هذا الخطأ إلى الحكم املســـتأنف بما يوجب 

إلغاءه جزئيًا يف ذات الخصوص والقضاء ببراءة املطعون ملصلحته.

 املحكمــــــــــــة

حيـــث أن الواقعة تتلخـــص بإيجاز يف أن النيابة العامة أســـندت 
إلى املطعـــون ضـــده .............. وآخرين انـــه بتاريـــخ 2009/7/12 وتاريخ 
ســـابق عليه بدائـــرة مدنية العـــني: 1 - وهو أجنيب بقـــي بالبالد بصورة 
غير شـــرعية  بعد انتهاء تصريح إقامته بان لم يقم بتجديدها أو مغادرة 
البـــالد. وامتنع عن دفع الغرامة املقـــررة عليه. 2 - وهو أجنيب عمل لدى 
شـــخص غير كفيله. دون االلتزام بالشـــروط واألوضـــاع املقررة لنقل 
الكفالـــة على النحو املبني يف باألوراق. وطلبـــت معاقبتهم باملواد )1(، 
)2/11(، )2/19(، )3/1/21( مكـــرر )1(/4/2/1( و)34( مكـــرر )2( 

من القانون االتحادي 6، 1973 وتعديالته.

وبتاريـــخ 2009/7/28 حكمـــت محكمـــة أول درجـــة حضوريًا 
بحبســـه مدة شـــهر عن كل تهمة وأمرت بإبعاده عن الدولة. فاستأنف 
برقم 1150 لسنة 2009. وبتاريخ 2009/8/23 حكمت املحكمة حضوريًا 
بإلغاء الحكم املستأنف فيما قضى به من إدانته بتهمة العمل لدى غير 

الكفيل وببراءته منها، وتأييد الحكم املستأنف فيما عدا ذلك.

وحيـــث أن نص املادة )256( من قانـــون اإلجراءات الجزائية على 
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أن )للنائـــب العـــام مـــن تلقاء نفســـه، أو بناء على طلب خطـــي من وزير 
العدل أن يطعـــن بطريق النقض لصالح القانـــون يف األحكام النهائية 
أيًا كانت املحكمـــة التي أصدرتها. وذلك إذا كان الطعن مبنيًا على 
خمالفـــة القانـــون أو الخطأ يف تطبيقـــه أو تأويله، وذلـــك يف الحالتني 

اآلتيتني:-
1. األحكام التي ال يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

2. األحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو تنازلوا فيها عن 
الطعن، أو رفعوا طعنـــًا فيها قضى بعدم قبوله. ويرفع الطعن بصحيفة 

يوقعها النائب العام( .

يدل على أن املشرع قصد بنظام الطعن من النائب العام مصلحة 
القانـــون يف األحكام النهائية التي اســـتقرت مراكز الخصوم فيها - 
ســـواء بســـبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصـــوم مليعاده، أو 
لنزولهـــم عنه -  مواجهته للصعوبات التي تعـــرض يف العمل وتؤدي الى 
تعارض أحكام القضاء يف املســـألة القانونيـــة الواحدة. مما يجدر معه 
ملصلحـــة القانون والعدالة عرض هذه املســـألة علـــى محكمة النقض 
لتقـــول كلمتها فيهـــا، فتضع حدًا لتضـــارب األحـــكام. ولذلك فقد 
قصر املشـــرع حق النائـــب العـــام يف الطعن يف األحـــكام التي تكون 
مبنيـــة على خمالفة القانـــون أو الخطأ يف تطبيقه وتأوليه دون ســـواها 
مـــن األحوال التي يجوز للنيابة العامة واملحكـــوم عليه واملدعي بالحق 
املدنـــي ان يطعنوا فيهـــا بطريق النقض. والتي أوردتهـــا املادة )244( من 
قانـــون اإلجراءات الجزائية. وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها 

املشرع.

ملـــا كان ذلـــك. وكان الثابت مـــن األوراق أن الحكم املطعون 
فيه قد صدر حضوريًا بجلسة 2009/8/23. وقد خلت األوراق من الطعن 
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عليـــه بطريـــق النقض. فطعن عليـــه النائب العام بصحيفـــة أودعت قلم 
كتاب املحكمة بتاريـــخ 2009/12/29 - ملصلحة القانون عماًل بالحق 
املخـــول له بالفقرة الثانية من املادة رقم 256 ســـالفة البيان، فان الطعن 

يكون قد حاز أوضاعه القانونية.

وحيـــث أن النائب العام ينعي على الحكـــم املطعون فيه الخطأ 
يف تفســـير القانـــون وتطبيقـــه. ويقول يف بيانـــه أن املحكـــوم عليه قد 
تـــم ضبطـــه بتاريـــخ 2009/7/12 وان تاريخ انتهاء إقامتـــه يف 2009/7/8 
واســـتخلص من الحكم االبتدائي بقاءه بالدولة بصورة غير مشـــروعة 
مـــن مجرد ما ثبت بـــاألوراق من انتهـــاء تصريح إقامتـــه عند الضبط، 
رغـــم عدم فوات مدة الثالثني يومًا املقررة قانونـــًا ملغادرته البالد. وقبل 
اســـتحقاقه ثمة غرامات عليه. ورتب على ذلك إدانته بجريمة البقاء يف 
البالد بصورة غير شرعية بعد انتهاء تصريح إقامته باعتبار قيام الحالة 
املنصوص عليها يف املادة )21( من القانون رقم )1973/6( يف شأن دخول 
وإقامة األجانب وتعديله )996/13( يف شـــأن الجنسية والهجرة وتعديله 
رقم 7 لســـنة 2007 ممـــا يعيبه بوجه النعي بما يســـتوجب نقضه وإعمال 

صحيح القانون.

وحيـــث أن هذا النعي ســـديد - ذلـــك أن نص املـــادة )1/21( من 
القانون رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن الجنسية والهجرة، املعدل بالقانون 
13 لسنة 1996 وتعديله 7 لسنة 2007 قد جرى نصها على إن ) كل أجنيب 

ألغى إذن تأشيرة دخوله، وتصريح إقامته، أو انتهت إقامته بانتهاء مدة 
اإلذن أو تأشـــيرة الدخول أو تصريـــح اإلقامة، ولم يبادر بالتجديد - يف 
الحـــاالت التي يجـــوز فيها ذلك - خالل مهلة ال تتجـــاوز ثالثني يومًا من 
تاريـــخ االنتهاء. أو لم يغادر البالد خالل هذه املهلة، توقع عليه غرامة ال 
تزيد على )100( مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشـــروعة 
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بالبـــالد اعتبـــارًا مـــن تاريخ انتهـــاء املهلة ومـــؤدى ذلك إن املشـــرع منح 
األجنـــيب املقيم بالبالد مهلة ثالثني يومًا بعد انتهاء إقامته أو إذن دخوله 
ليرتب أوضاعه فيها بالتجديـــد أو املغادرة وال يعتبر خمالفًا خالل هذه 
املهلة، وال يســـتحق عقابـــًا. ملا كان ذلـــك وكان الثابت مـــن مدونات 
الحكـــم املطعون فيه أن محكمة أول درجة أدانت املحكوم عليه عن 
جريمة البقاء بالبالد بصورة غير مشـــروعة بعـــد انتهاء تصريح إقامته 
دون إن يقـــوم بتجديدها أو يغـــادر الدولة. وعاقبته بالحبس مدة شـــهر 
و أمـــرت بإبعاده وأيد الحكم املطعون فيه الحكم املســـتأنف يف هذا 
الشـــق من االتهـــام. وكان الثابت من تفاصيل - إقامـــة املطعون ضده- 
بأنظمة الجنسية واإلقامة املرفق بامللف أن تاريخ إصدار إقامته هو يوم 
2006/7/9 وتاريـــخ انتهائها هو يوم 2009/7/8. وان تاريخ ضبطه هو يوم 

2009/7/12 وان تاريخ صدور الحكم املســـتأنف هو يوم 2009/7/28 - 

بينما مدة املهلة القانونية املتاحة له تمتد حتى يوم 2009/8/7. ولم يفطن 
الحكم املطعون فيه للخطأ الذي وقع فيه الحكم املستأنف وأيده يف 

هذا الشق ألسبابه بما جره للخطأ أيضًا بما يوجب نقضه.

وملا كانـــت املادة )1/249( مـــن قانون اإلجـــراءات الجزائية قد 
جرى نصها على انه )إذا قبلت املحكمة الطعن وكان املوضوع صالحًا 
للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ...(. 
ملا كان ذلك وكان الثابت مما تقدم بيانه إن املحكوم عليه لم يقترف 
جريمـــة يعاقب عليها ، إذ كان أثنـــاء ضبطه ومحاكمته يتمتع باملهلة 
التـــي قررها القانـــون ، مما تكون معه إدانتـــه وعقابه خطأ يف تطبيق 
القانون وتفسيره يوجب نقض الحكم املطعون فيه جزئيًا يف خصوص 
تأييده الحكم املستأنف بإدانة املطعون عن اإلقامة بالدولة بعد انتهاء 
تصريـــح إقامته ، ويمتد هذا الخطأ إلى الحكم املســـتأنف بما يوجب 

إلغاءه جزئيًا يف ذات الخصوص والقضاء ببراءة املطعون ملصلحته.
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 جل�صة 13/ 4 /2010 ) جزائي (

برئاسة املستشار / مجاهد الحصري - رئيس الدائرة 
وعضوية املستشارين / فرحان بطران، محروس عبد الحليم .

الطعن رقم 133 ل�صنة 2010 �س4  ق . اأ 

حكم"ت�صبيبــه. ت�صبيب معيب". نق�س"اأ�صباب الطعن بالنق�س . ما يقبل 
منها". اإثبات "بوجه عام". "�صــهادة" "�صــهود". دفاع "الإخالل بحق 

الدفاع. ما يوفره". 
-الدفاع الجوهري وجوب إيراده والرد عليه بما يقسطه. خمالفة ذلك: 
قصور وإخالل بحق الدفاع. مثال يف طلب سماع شهادة شهود يف جريمة 

عدم اإلبالغ عن أجنيب مقيم لديه.

ملـــا كان من املقـــرر ان الدفـــاع الجوهري هو الذي يقرع ســـمع 
املحكمـــة وقـــد يتغير ببحثـــه وجه الـــرأي يف الدعـــوى، فـــإذا لم تعن 
بتحقيقه وإقســـاطه حقه مـــن البحث والتدقيق بلوغًا الـــى غايته األمر 

فيه، شاب حكمها القصور يف التسبيب، واإلخالل بحق الدفاع.

ملـــا كان ذلك، وكان الثابـــت باألوراق ان الطاعن تمســـك يف 
دفاعه ومذكراته أمام محكمتي املوضوع بإنكاره التهمة املنســـوبة 
إليـــه، ودعوة شـــهوده املحيطني بســـكنه ويعرفون األشـــخاص الذين 
يترددون إليه. وإذ لم يواجه الحكم املطعون فيه هذا الدفاع الجوهري 
الـــذي قـــد يتغيـــر بتحقيقـــه وجه الـــرأي يف الدعـــوى، ولم يـــرد عليه، 
واكتفى بأقـــوال املتهمني اآلخرين ببينة ضده، وهي أن صلحت قرينة 
لالســـتئناس بها. فال تصلـــح بينة قاطعة يبني عليهـــا الحكم وحدها، 
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إذ من املقرر شـــرعًا أنه ال تقبل شـــهادة متهم وال ظنني وال ذي إحنه. وإذ 
كان دفاع الطاعن بســـماع شـــهوده، وهو دفاع جوهري، ولم يستجب 
الحكـــم له، فانه يكـــون معيبًا باإلخالل بحق الدفـــاع، والقصور يف 

التسبيب مما يستوجب نقضه واإلحالة.  

املحكمـــــــة

حيـــث ان الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق تتحصـــل يف ان النيابـــة العامـــة أســـندت للطاعـــن أنـــه بتاريـــخ 

2009/11/16 بدائرة الرحبة.

1. ............... حالـــة كونهـــا أجنبيـــة، بأن أســـكنها يف مكان يخضع 
إلشرافه، ولم يقم باإلبالغ عنها، وذلك خالل املدة املقرر قانونًا.

2. ســـاعد املتهمـــة ............ علـــى البقاء يف البالد بصورة غير مشـــروعة 
بأن ســـمح لها باإلقامة بمقر ســـكنه املبني باملحضر على النحو املبني 

باألوراق.

وطلبت معاقبته طبقًا للمادتني )35( و )36( من القانون االتحادي 
رقم 1973/6 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب املعدل بالقانون االتحادي 
رقم 13 لســـنة 1996 املعدل بمرســـوم بقانون اتحادي رقم 7 لســـنة 2007. 
وبجلســـة 2009/12/7 قضت محكمة أول درجة حضوريًا بتغريمه مائة 
ألف درهم إليوائه متسللة، املتهمة األولى ...........، وتغريمه عشرة أالف 
درهم ملساعدته املتهمة الثانية ............ على البقاء يف الدولة بصورة غير 
شرعية، استأنف الطاعن هذا الحكم باالستئناف رقم 2009/4056، 
وبجلســـة 2010/1/27 قضـــت محكمة االســـتئناف بقبول االســـتئناف 
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شـــكاًل، ويف املوضوع برفضه وتأييد الحكم املســـتأنف. لم ينل هذا 
الحكم قبواًل لدى الطاعن، فأقام عليه الطعن بطريق النقض بالطعن 
املاثل رقـــم 2010/133. وأودعت النيابة العامـــة مذكرة رأت فيها قبول 

الطعن شكاًل، ويف املوضوع برفضه.

حيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم املطعون فيه القصور 
يف التســـبيب، واإلخالل بحـــق الدفاع، والتفاته عـــن دفاعه الجوهري 
الرامي الى سماع شـــهوده لنفي التهمة املسندة إليه، وقال يف بيان ذلك 
انـــه دفع بأنه يســـكن يف غرفة من فيال تســـتثمرها امرأة صينية، وان 
حضور املتهمتني الى غرفته إلصالح حاسبهما املحمول، وشكتا عليه 
بعد ان شـــكا عليهما بســـرقة حافظة نقوده، وادعاؤهما عليه بقصد 
الكيد اليه، خاصة وان الشـــهود املطلوب سماعهم هم من األشخاص 
املحيطني بســـكنه ال سيما املستثمرة التي يســـتأجر منها الغرفة التي 
يقيم فيها وتقيم هي يف نفس الفيال، وتعرف األشخاص الذين يقيمون 
يف حجراتها. إال ان املحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري 
علـــى الرغم من تمســـك الطاعن بـــه أمام محكمتي املوضـــوع ولم يرد 

عليه، مما يعيب الحكم املطعون فيه ويستوجب نقضه واإلحالة.

وحيـــث ان من املقـــرر ان الدفاع الجوهري هو الذي يقرع ســـمع 
املحكمـــة وقـــد يتغير ببحثـــه وجه الـــرأي يف الدعـــوى، فـــإذا لم تعن 
بتحقيقه وإقســـاطه حقه مـــن البحث والتدقيق بلوغًا الـــى غايته األمر 

فيه، شاب حكمها القصور يف التسبيب، واإلخالل بحق الدفاع.

ملـــا كان ذلك، وكان الثابـــت باألوراق ان الطاعن تمســـك يف 
دفاعه ومذكراته أمام محكمتي املوضوع بإنكاره التهمة املنســـوبة 
إليـــه، ودعوة شـــهوده املحيطني بســـكنه ويعرفون األشـــخاص الذين 
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يترددون إليه. وإذ لم يواجه الحكم املطعون فيه هذا الدفاع الجوهري 
الـــذي قـــد يتغيـــر بتحقيقـــه وجه الـــرأي يف الدعـــوى، ولم يـــرد عليه، 
واكتفى بأقـــوال املتهمني اآلخرين ببينة ضده، وهي أن صلحت قرينة 
لالســـتئناس بها. فال تصلـــح بينة قاطعة يبني عليهـــا الحكم وحدها، 
اذ من املقرر شـــرعًا أنه ال تقبل شـــهادة متهم وال ظنني وال ذي إحنه. وإذ 
كان دفاع الطاعن بســـماع شـــهوده، وهو دفاع جوهري، ولم يستجب 
الحكـــم له، فانه يكـــون معيبًا باإلخالل بحق الدفـــاع، والقصور يف 

التسبيب مما يستوجب نقضه واإلحالة.
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جل�صة 21/ 4 /2010 ) جزائي (

برئاسة املستشار / مجاهد الحصري   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية املستشارين / فرحان بطران ، محروس عبد الحليم .

الطعن رقم 204 ل�صنة 2010 �س4  ق . اأ 

ق�صــد جنائــي. جرميــة "اأركانهــا". دفــاع "الإخــالل بحــق الدفــاع. مــا 
"اأ�صــباب الطعــن  "ت�صــبيبه. ت�صــبيب معيــب". نق�ــس  يوفــره". حكــم 
بالنق�س. ما يقبل منها". دفوع "الدفع بعدم العلم". اإثبات "اإعرتاف". 
- دفاع الطاعنـــة بعدم علمها بدخول من آوتها إلـــى البالد بغير الطريق 
القانونـــي. دفاع جوهري وجـــوب الرد عليه بما يقســـطه. خمالفة ذلك: 

قصور وإخالل بحق الدفاع. 
- إيـــراد الحكـــم يف معـــرض رده على هـــذا الدفع أن املتهمـــة إعترفت 

بالجريمة. ال يكفي يف إيفاء الرد حقه. علة ذلك؟. 

ملـــا كان من املقرر أن القصد الجنائـــي يف الجريمة التي أدينت 
الطاعنة بها )إيواء متسللة( يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة 
علمًا يقينيـــًا بتوافر أركانها فإذا ما نازع امُلتهـــم يف توافر هذا القصد 
كان لزامـــًا علـــى املحكمة اســـتظهاره اســـتظهارًا كافيـــًا وكانت 
الطاعنة قد جادلت يف توافر ذلك القصد يف حقها قائلة أنها ال تعلم بأن 
مـــن آوتها قد دخلت البالد بطريق التســـُلل إذ وعدتهـــا األخيرة إحضار 
صـــورة مـــن جواز ســـفرها عندما طلبتـــه منها فـــإن القدر الـــذي أورده 
الحكـــم ردًا علـــى هذا الدفـــاع يف ســـبيل التدليل علـــى توافر القصد 
الجنائـــي لـــدى الطاعنة ال يكفـــي لتوافره وقـــد كان على املحكمة 
تحقيـــق ذلك الدفـــاع بلوغًا إلـــى غاية األمر فيـــه هذا إلـــى أن ما أورده 
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الحكم من أن الطاعنة اعترفت بارتكاب الجريمة ال يجدي يف توافر 
هذا القصـــد إذ أن اعترافها لم يكن نصـــًا يف ارتكاب الجريمة ذلك 
أن الثابت من ُمدونات الحكم ذاته أنها تنكر علمها بتسُلل املحكوم 
عليهـــا األولى. ملا كان ذلـــك فإن الحكم املطعون فيه يكون مشـــوبًا 
بالُقصور والفساد يف االستدالل بما يعيبه وُيوجب نقضه واإلحالة بغْير 

حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع رد التأمني. 

املحكمـــــــة

حيث إن الوقائع حســـبما يبني من مطالعة الحكم املطعون فيه 
وســـائر األوراق تتحصل يف أن النيابة العامة اتهمـــت كاًل من .............
والطاعنـــة ............. بأنهمـــا بتاريـــخ ســـابق على يـــوم 2010/1/4 بدائرة 

الرحبة:

اأوًل: امُلتهمـــة األولـــى: 1- بصفتهـــا أجنبية دخلـــت البالد بدون 
جواز أو وثيقة ســـفر صالحْين أو تأشـــيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة 
ســـاري املفعول. 2- بصفتها الســـابقة دخلت البالد مـــن غْير األماكن 
التي حددهـــا وزير الداخلية ودون التأشـــير من امُلوظـــف امُلختص على 

جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. 

ثانيًا: الطاعنة: آوت امُلتهمة األولى حالة كْونها أجنبية ُمتسللة 
دون إبـــالغ الُســـلطات امُلختصة خـــالل امُلدة امُلحددة قانونـــًا على النحو 

املبّين باألوراق.

و)34(  و)31(  و)1/2(و)3(   )1( باملـــواد  ُمعاقبتهمـــا  وطلبـــت 
مكـــرر)1( بنـــد 3 مـــن القانـــون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن 
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دخول وإقامة األجانب امُلعدل بالقانونْين رقمي 13 لســـنة 1996 و7 لسنة 
2007. ومحكمـــة أول درجـــة قضت حضوريًا لألولـــى وغيابيًا الطاعنة 

يف 2010/1/20 بُمعاقبـــة امُلتهمة اأُلولى بالحبس مُلدة شـــهرين وإبعادها 
خـــارج البالد عن الُتهمتْيـــن وبُمعاقبة الطاعنة بغرامـــة مائة ألف درهم. 
فاستأنفته الطاعنة ومحكمة استئناف أبوظيب قضت حضوريًا بتاريخ 
2010/2/22 بتأييد الحكم املستأنف. فطعنت يف هذا الحكم بطريق 

النقض وســـددت التأمـــني. وقدمت النيابـــة العامة ُمذكـــرة طلبت يف 
ختامها رفض الطعن موضوعًا. 

حيـــث إن ممـــا تنعاه الطاعنـــة على الحكم املطعـــون فيه أنه إذ 
أدانها بجريمة إيواء ُمتســـللة قد شابه الُقصور يف التسبيب والفساد يف 
االستدالل ذلك أنه أدانها رغم انتفاء القصد الجنائي يف حقها إذ أنها ال 
تعلم بأن املحكوم عليها األولى دخلت البالد ُمتســـللة وأنها طلبت منها 
جواز ســـفرها ووعدتها بإحضاره ورّد على دفاعاها يف هذا الخصوص 

بما ال يصلح للرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيـــث إن مـــن املقـــرر أن القصـــد الجنائـــي يف الجريمـــة التي 
أدينت الطاعنة بها )إيواء متســـللة( يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب 
الجريمـــة علمـــًا يقينيًا بتوافـــر أركانها فإذا مـــا نازع امُلتهـــم يف توافر 
هذا القصد كان لزامًا على املحكمة اســـتظهاره اســـتظهارًا كافيًا 
وكانـــت الطاعنة قد جادلت يف توافـــر ذلك القصد يف حقها قائلة أنها 
ال تعلم بأن من آوتها قد دخلت البالد بطريق التسُلل إذ وعدتها األخيرة 
إحضـــار صورة من جواز ســـفرها عندمـــا طلبته منها فـــإن القدر الذي 
أورده الحكم ردًا على هذا الدفاع يف سبيل التدليل على توافر القصد 
الجنائـــي لـــدى الطاعنة ال يكفـــي لتوافره وقـــد كان على املحكمة 
تحقيـــق ذلك الدفـــاع بلوغًا إلـــى غاية األمر فيـــه هذا إلـــى أن ما أورده 
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الحكم من أن الطاعنة اعترفت بارتكاب الجريمة ال يجدي يف توافر 
هذا القصـــد إذ أن اعترافها لم يكن نصـــًا يف ارتكاب الجريمة ذلك 
أن الثابت من ُمدونات الحكم ذاته أنها تنكر علمها بتسُلل املحكوم 
عليهـــا األولى. ملا كان ذلـــك فإن الحكم املطعون فيه يكون مشـــوبًا 
بالُقصور والفساد يف االستدالل بما يعيبه وُيوجب نقضه واإلحالة بغْير 

حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع رد التأمني. 
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جل�صة 25/ 4 /2010 ) جزائي (

برئاسة املستشار/ الصديق أبو الحسن - رئيس الدائرة. 
وعضوية املستشارين/ أحمد عارف املعلم، مجدى الجندي.

 الطعن رقم 223 ل�صنة 2010 �س4  ق . اأ 

عقوبة "توقيعها" . ا�صــرتاك.  هجرة  واإقامة. حكم "ت�صبيبه. ت�صبيب 
معيب". نق�س "اأ�صــباب الطعن بالنق�س. ما يقبــل منها". قانون "اخلطاأ 

يف تطبيق القانون". فاعل اأ�صلي.  
- وجوب الحكم بمعاقبة الشريك يف جريمة مساعدة الغير على البقاء 
يف البالد بصورة غير مشـــروعة بذات العقوبة املقـــررة للفاعل األصلي 
لها عماًل بنص املادة )63( من قانون دخول وإقامة األجانب رقم 6 لســـنة 

3791 املعدل. خمالفة ذلك: خطأ يف تطبيق القانون.

ملا كان من املقـــرر بمقتضى املادة )21( من قانون دخول وإقامة 
األجانب رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بالقانون االتحادي رقم 13 لسنة 1996 
أن كل أجنـــيب الغي إذن دخوله أو تصريح إقامته، أو انتهت مدة اإلذن 
أو تأشـــيرة الدخول، أو تصريح اإلقامة ولم يبادر بالتجديد يف الحاالت 
التـــي يجـــوز له ذلك، خالل مهلـــة ال تجاوز ثالثني يومـــًا أو يغادر البالد 
خـــالل هذه املهلة، توقع عليه غرامة ال تزيـــد على )100( مائة درهم عن 
كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشـــروعة بالبالد اعتبارًا من تاريخ انتهاء 
املهلة... ويف حالة عدم دفع الغرامة املقررة يعاقب املخالف بالحبس مدة 
ال تزيـــد علـــى ثالثة أشـــهر أو بالغرامة التي ال تجـــاوز أربعة أالف درهم 

ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده.
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ونصـــت املادة )36( من القانون ســـالف الذكر علـــى أن: “ كل 
من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى هذا القانون، أو شارك 
فيـــه، أو تآمر أو ســـاعد حرض أو أغـــرى الغير علـــى ارتكابه يعاقب 

بالعقوبة املقررة ملرتكب الجرم نفسه “.

وحيث أن املطعون ضده أحيل للمحاكمة بتهمة مساعدة أجنبية 
على البقاء يف البالد بصورة غير مشـــروعة واإلقامة بمقر ســـكنه بعد 
انتهـــاء مدة إقامتهـــا، فتكون العقوبـــة الواجبة التطبيـــق يف حقه هي 
العقوبـــة املقـــررة ملرتكبة الجريمة نفســـها عمـــاًل باملادة )36( ســـالفة 
الذكـــر. وإذ خالف الحكـــم املطعون فيه هذا النظـــر وقضى بتطبيق 
أحـــكام املادة )35( مـــن ذات القانون باعتبار أن الجريمـــة لم يقرر لها 
عقوبة بالفصل السابع من القانون فيكون قد اخطأ يف تطبيق القانون 
الن عقوبة الجرم املســـند للمطعون ضده حددتها املادة )36( املذكورة 

مما يعيب الحكم فيه ويوجب نقضه. 

املحكمـــــــــــة

حيـــث أن الوقائـــع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق تتحصل يف أن النيابة العامة أســـندت إلى املطعـــون ضده .......... 
أنه بتاريخ 2009/10/1 بدائرة الرحبة 1- املتهم األول:ســـاعد األجنبيتني 
........... على البقاء يف البالد بصورة غير مشروعة، بأن سمح لهما باإلقامة 
بمقر سكنه املبني وصفًا باألوراق. واملتهم الثاني بصفته كفياًل .......... 
لم يقم بتشـــغيلها وتركها تعمل لدى الغير دون إبالغ الســـلطة املختصة 
عـــن تركها العمل خالل املدة القانونية. وطلبت معاقبتهما طبقًا للمواد 
)1(، )1/2(، )3(، )35( مـــن القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 املعدل 
بالقانـــون رقـــم 13 لســـنة 2007. وبجلســـة 2009/10/15 قضت محكمة 
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أول درجة بتغريمه عشـــرة أالف درهم عن كل متهمة قام بمســـاعدتها. 
وبتغريـــم الثاني خمســـني ألـــف درهم عما نســـب إليه، وإذ لـــم ينل هذا 
الحكـــم قبواًل لـــدى .......... فاســـتأنفه ، وبجلســـة 2009/11/17 قضت 
محكمة االســـتئناف بتعديل الحكم املســـتأنف إلـــى معاقبته بغرامة 

قدرها عشرة أالف درهم عما اسند إليه.

لم ترضـــى النيابـــة العامة بهـــذا الحكم فطعنت فيـــه بالنقض 
رقـــم )2009/1381(، وبجلســـة 2010/1/24 قضـــت محكمـــة النقـــض 
بنقـــض الحكـــم املطعون فيه لعيـــب تعلق بمســـودته ، وإحالة الدعوى 
إلى محكمة االســـتئناف التي أصدرته لنظرها مجـــددًا بهيئة مغايرة. 
وبتاريخ 2010/3/24 قضت محكمة االستئناف بعد النقض واإلحالة، 
بتعديـــل الحكـــم املســـتأنف إلى تغريم املســـتأنف عشـــرة آالف درهم 
ملســـاعدته .......... على البقاء يف البالد بصورة غير مشـــروعة بأن سمح 
لها باإلقامة بمقر ســـكنه ســـندًا للمادة )35( من قانـــون دخول وإقامة 
األجانب ســـالف الذكر. وإذ لم ترضى النيابـــة العامة بهذا الحكم ، 

فطعنت فيه بالنقض املاثل رقم 2010/223.

تنعى النيابـــة العامة على الحكم املطعون فيـــه خمالفة القانون 
والخطـــأ يف تطبيقـــه ذلـــك ألنه املطعون ضـــده قـــدم للمحاكمة بتهمة 
مســـاعدة الغير علـــى البقاء يف البـــالد بعد انتهاء مـــدة إقامته. وكانت 
العقوبة املقررة للفاعل األصلي املنصوص عليها يف املادة )21( من قانون 
دخول وإقامة األجانب هي الواجبة التطبيق بحقه سندًا للمادة )36( منه 
وإذ خالف الحكم املطعون فيه ذلك وقضى بتغريم املطعون ضده عشرة 
أالف درهم اســـتنادًا للمادة )35( من القانون ســـالف الذكر باعتبار أن 
الجريمة لم يقرر لها عقوبة بالفصل الســـابع من القانون فإنه يكون قد 
خالف القانون واخطأ يف تطبيقه فيما يعيبه ويستوجب نقضه واإلحالة.
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وحيث أن هذا النعي ســـديد، ذلك أنه من املقرر بمقتضى املادة 
)21( من قانون دخول وإقامة األجانب رقم 6 لسنة 1973 املعدل بالقانون 
االتحادي رقم 13 لســـنة 1996 أن كل أجنيب الغي إذن دخوله أو تصريح 
إقامته، أو انتهت مدة اإلذن أو تأشيرة الدخول ، أو تصريح اإلقامة ولم 
يبـــادر بالتجديد يف الحـــاالت التي يجوز له ذلك، خـــالل مهلة ال تجاوز 
ثالثـــني يومًا أو يغادر البالد خالل هذه املهلة، توقع عليه غرامة ال تزيد 
على )100( مائة درهم عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة بالبالد 
اعتبارًا من تاريخ انتهاء املهلة... ويف حالة عدم دفع الغرامة املقررة يعاقب 
املخالف بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز 

أربعة أالف درهم ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده.

ونصـــت املادة )36( من القانون ســـالف الذكـــر على أن : " كل 
من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى هذا القانون، أو شارك 
فيه، بأن تآمر أو ســـاعد أو حرض أو أغرى الغير على ارتكابه يعاقب 

بالعقوبة املقررة ملرتكب الجرم نفسه ".

وحيث أن املطعون ضده أحيل للمحاكمة بتهمة مساعدة أجنبية 
على البقاء يف البالد بصورة غير مشـــروعة واإلقامة بمقر ســـكنه بعد 
انتهـــاء مدة إقامتهـــا، فتكون العقوبـــة الواجبة التطبيـــق يف حقه هي 
العقوبـــة املقـــررة ملرتكبة الجريمة نفســـها عمـــاًل باملادة )36( ســـالفة 
الذكـــر. وإذ خالف الحكـــم املطعون فيه هذا النظـــر وقضى بتطبيق 
أحـــكام املادة )35( مـــن ذات القانون باعتبار أن الجريمـــة لم يقرر لها 
عقوبة بالفصل السابع من القانون فيكون قد اخطأ يف تطبيق القانون 
الن عقوبة الجرم املســـند للمطعون ضده حددتها املادة )36( املذكورة 

مما يعيب الحكم فيه ويوجب نقضه.



-  104  -

جل�صة 18/ 2010/7 ) جزائي (

برئاسة املستشار/ مشهور كـــــــــــــــــــــوخ - رئيس الدائرة. 
وعضوية املستشارين / أحمد عارف املعلم، فرحان بطران.

 الطعن رقم 424 ل�صنة 2010 �س4  ق . اأ 

اإقامة وجن�صــية. حكم "ت�صبيب. ت�صــبيب معيب". نق�س "اأ�صباب الطعن 
بالنق�ــس. مــا يقبل منهــا". قانون اخلطــاأ يف تطبيــق القانــون". عقوبة 

"تطبيقها".
-  معاقبـــة املطعون ضـــده بموجب املـــادة )35( من قانون دخـــول وإقامة 
األجانب رقم 6 لســـنة 1973 عن جريمة املســـاعدة على البقاء يف الدولة 
بصورة غير مشروعة . دون املادة )36( من ذات القانون. خطأ يف  تطبيق 

القانون. أساس ذلك؟. 

ملـــا كان الثابـــت إن النيابـــة العامـــة اتهمت املطعـــون ضده بأنه 
ســـاعد املتهمـــات على البقـــاء يف البالد بصـــورة غير مشـــروعة النتهاء 
تصريح إقامتهن وحيث إنه من املقرر وفقًا للمادة )21( من قانون دخول 
وإقامـــة األجانـــب رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بالقانون االتحـــادي رقم 13 
لســـنة 1997 أن كل أجنيب ألغي إذن دخوله أو تصريح إقامته أو انتهت 
مدة اإلذن أو تأشـــيرة الدخول أو تصريح اإلقامة ولم يبادر بالتجديد يف 
الحـــاالت الذي يجوز له ذلك خـــالل مهلة ال تتجاوز ثالثني يومًا أو يغادر 
البالد خالل هذه املهلـــة، توقع عليه غرامة ال تزيد عن مائة درهم كل 
يوم يقيم فيه إقامة غير مشـــروعة بالبالد اعتبارًا من تاريخ انتهاء املهلة 
ويف حالة عدم دفع الغرامة املقررة يعاقب املخالف بالحبس مدة ال تزيد 
على ثالثة أشـــهر أو بالغرامـــة التي ال تتجاوز أربعـــة أالف درهم ويجوز 
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للمحكمة أن تأمر بإبعاده ، كما نصت املادة )36( من القانون سالف 
الذكـــر أن كل من حـــاول ارتكاب جرم يعاقب عليـــه بمقتضى هذا 
القانون أو شـــارك فيه أو ساعد أو حرض أو أغرى الغير على ارتكابه 

يعاقب بالعقوبة املقررة ملرتكب الجرم نفسه.

وحيـــث إن املطعـــون ضـــده أحيـــل للمحاكمة بتهمة مســـاعدة 
أجنبيـــات على البقـــاء يف البالد بصـــورة غير مشـــروعة واإلقامة بمقر 
ســـكنه بعد انتهاء مـــدة إقامتهن فتكـــون العقوبة املقـــررة ملرتكيب 
الجريمة نفســـها عماًل باملادة )36( من ذات القانون. وإذ خالف الحكم 
املطعـــون فيه هذا النظر وقضى بتطبيق املادة )35( من ســـالف الذكر 

فيكون الخطأ بتطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

املحكمــــــــــــــة

حيث أن واقعـــة الدعوى على ما يبني مـــن الحكم املطعون فيه 
وســـائر األوراق تتحصـــل أن النيابـــة العامـــة أســـندت للمطعون ضدها 
ألنـــه بتاريـــخ 2010/4/5 وتاريخ ســـابق عليـــه بدائرة بني ياس : ســـاعد 
املتهمـــون 1- ...... و2 - ....... و 3- ........... علـــى البقـــاء يف الدولة بصورة 
غير مشروعة على النحو املبني باألوراق وطلق عقابه طبقًا للمواد )2/1( 
و )34(  و )34( مكـــرر )2(  و )1/21(  و )2/19(  و )1/12(  و )11(  و)3( 
و )36( مـــن القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخول وإقامة 
األجانب املعدل بالقانون رقم 7 لســـنة 2007. وبجلسة 2010/4/28 قضت 
محكمة بنـــي ياس االبتدائية حضوريًا يف الدعـــوى رقم )2010/1912( 
إدانـــة املتهمـــات........... بجريمـــة العمل لـــدى غير الكفيـــل والحكم 
عليهن بالحبس ملدة شـــهر واإلبعاد كما قضت بإدانـــة املتهمني .......... 
بجريمـــة اإلقامـــة غير املشـــروعة والحكـــم عليها بالحبس ملدة شـــهر 
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واإلبعاد وقضت على املطعون ضده ............ بجريمة مســـاعدة أجنبيات 
على البقاء بصورة غير مشـــروعة والحكم عليـــه بالغرامة ثالثني ألف 
درهم. وملا لم يلق هـــذا الحكم قبواًل لدى املتهم ................ فطعن عليه 
باالســـتئناف رقم )2010/2360( وبجلســـة 2010/5/24 قضت محكمة 
االستئناف حضوريًا بقبول االستئناف شكاًل ورفضه موضوعًا وتأييد 
الحكم املستأنف. وقدمت النيابة العامة طعنها املاثل بتاريخ 2010/6/8 

طلبت فيه نقض الحكم واإلحالة.

تنعى النيابـــة العامة على الحكم املطعون فيه الخطأ يف تطبيق 
القانون إذ قضـــى بتطبيق املادة )35( من قانون دخـــول وإقامة األجانب 
رقم 6 لســـنة 1973 واملعدل بالقانون االتحادي رقم 7 لســـنة 2007 باعتبار 
أن الجريمة املســـندة للمطعون ضده قد حددتها املادة )36( من القانون 

سالف الذكر. 

ملـــا كان ذلك وكان الثابـــت أن النيابة العامـــة اتهمت املطعون 
ضده بأنه ســـاعد املتهمات على البقاء يف البالد بصورة غير مشـــروعة 
النتهاء تصريح إقامتهن وحيث إنه من املقرر وفقًا للمادة )21( من قانون 
دخول وإقامة األجانب رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بالقانون االتحادي رقم 
13 لسنة 1997 أن كل أجنيب ألغي إذن دخوله أو تصريح إقامته أو انتهت 

مدة اإلذن أو تأشـــيرة الدخول أو تصريح اإلقامة ولم يبادر بالتجديد يف 
الحـــاالت الذي يجوز له ذلك خـــالل مهلة ال تتجاوز ثالثني يومًا أو يغادر 
البالد خالل هذه املهلـــة، توقع عليه غرامة ال تزيد عن مائة درهم كل 
يوم يقيم فيه إقامة غير مشـــروعة بالبالد اعتبارًا من تاريخ انتهاء املهلة 
ويف حالة عدم دفع الغرامة املقررة يعاقب املخالف بالحبس مدة ال تزيد 
على ثالثة أشـــهر أو بالغرامـــة التي ال تتجاوز أربعـــة أالف درهم ويجوز 
للمحكمة أن تأمر بإبعاده، كما نصت املادة )36( من القانون ســـالف 
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الذكـــر أن كل من حـــاول ارتكاب جرم يعاقب عليـــه بمقتضى هذا 
القانون أو شـــارك فيه أو ساعد أو حرض أو أغرى الغير على ارتكابه 

يعاقب بالعقوبة املقررة ملرتكب الجرم نفسه.

وحيـــث إن املطعـــون ضـــده أحيـــل للمحاكمة بتهمة مســـاعدة 
أجنبيـــات على البقـــاء يف البالد بصـــورة غير مشـــروعة واإلقامة بمقر 
ســـكنه بعد انتهاء مـــدة إقامتهن فتكـــون العقوبة املقـــررة ملرتكيب 
الجريمة نفســـها عماًل باملادة )36( من ذات القانون. وإذ خالف الحكم 
املطعـــون فيه هذا النظر وقضى بتطبيق املادة )35( من ســـالف الذكر 

فيكون الخطأ بتطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
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جل�صة 22/ 2010/8 ) جزائي (

برئاسة املستشار/ الصديق أبو الحسن - رئيس الدائرة. 
وعضوية املستشارين/ د. عــــــــــرار خريس، مجدي الجندي.

 الطعن رقم 473 ل�صنة 2010 �س4  ق . اأ 

هجــرة واإقامــة. جرميــة "اأركانها" . حكم "ت�صــبيبه. ت�صــبيب معيب". 
نق�ــس "اأ�صــباب الطعــن بالنق�س. مــا يقبل منهــا". طعن "اأ�صــباب الطعن 

بالنق�س . ما يقبل منها". 
-  الحكـــم ببراءة املطعون ضده من جريمة تـــرك مكفوله  يعمل لدى 
الغيـــر دون اإلبالغ عنه. اســـتنادا إلـــى كتاب إدارة الجنســـية واإلقامة 
بإلغـــاء إقامـــة العامل دون التأكـــد من بالغه إدارة الجنســـية والهجرة 
خطيا خالل ســـبعة أيـــام من تاريخ انقطاع عالقة العمـــل بينهما وتأمني 

جواز سفره . خطأ يف تطبيق القانون . أساس ذلك ؟. 

ملا كانت املـــادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 354 لســـنة 1993 
تنفيـــذ أحكام القانـــون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن الهجرة 
واإلقامـــة قـــد أوجبت على صاحـــب العمل الذي تنتهـــي خدمة األجنيب 
لديـــه إن يخطـــر خطيـــًا إدارة الجنســـية والهجرة خالل ســـبعة أيام من 
انقطـــاع عالقـــة العمـــل مـــع تأمـــني جـــواز الســـفر وإال اتخـــذت بحقه 
اإلجـــراءات القانونيـــة. ملـــا كان ذلـــك، وكان الحكـــم املطعون فيه 
قد اســـتند يف القضاء ببـــراءة املطعون ضده إلى تقديمـــه كتاب إدارة 
الجنســـية واإلقامة املـــؤرخ يف 2010/5/10 املتضمن إلغـــاء إقامة العامل 
الباكســـتاني ......... بتاريخ 2009/2/26 دون قيام املطعون ضده بإبالغ 
إدارة الجنسية والهجرة خطيًا خالل سبعة أيام من تاريخ انقطاع عالقة 
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العمـــل بينهما ودون تأمني جواز ســـفر العامل املذكور فانه يكون قد 
أخطـــأ يف تطبيق القانون الذي حجبه عن تقديـــر أدلة الدعوى والقرار 

الوزاري الصادر بمقتضاه بما يتعني معه نقضه واإلحالة.  

املحكمــــــــــــة

وحيث أن واقعة الدعوى - حســـبما يتبـــني من الحكم املطعون 
فيه وســـائر أوراقها - تتلخص يف أن النيابة العامة اتهمت املطعون ضده 
أنـــه بتاريخ ســـابق علـــى 2010/5/9 بدائرة مدينة العـــني ترك مكفوله 
املحكـــوم عليـــه ................. يعمل لـــدى الغير ولم يقم بإبالغ الشـــرطة 
عنـــه خالل ثالثة أشـــهر من تاريـــخ تركه العمل لديـــه وطلبت معاقبته 
طبقـــًا للمـــواد )1( ، )2/11( ، )2/19( ، )1/21( ، )1/34( و)2( مكرر 
مـــن القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 وتعديالته. بتاريخ 2010/5/31 
قضت محكمة جنح العني حضوريًا بتغريم املطعون ضده خمسني ألف 
درهم فاســـتأنف هذا الحكم باالستئناف رقم )2010/930( ومحكمة 
اســـتئناف العني قضـــت حضوريًا بتاريـــخ 2010/6/13 بإلغـــاء الحكم 
املســـتأنف والحكم ببراءة املطعون ضده فطعنت النيابة العامة يف هذا 

الحكم بالطعن املاثل.

وحيث إن النيابـــة العامة تنعى على الحكم املطعون فيه الخطأ 
يف تطبيق القانون وتأويله إذ قضى ببراءة املطعون ضده مما نسب إليه، 
ذلـــك إن املـــادة الثالثة من القرار الـــوزاري رقم 354 لســـنة 1993 بتنظيم 
أحكام القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن الهجرة واإلقامة 
قـــد نصـــت على أنه علـــى صاحب العمـــل أو الجهة التـــي تنهي خدمات 
األجنيب لديها أن تخطر خطيًا إدارة الجنســـية والهجرة الذي يقع محل 
العمل مع تأمني جواز السفر وإال اتخذت يف شأنه اإلجراءات القانونية. 
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ملـــا كان ذلـــك وكان الثابـــت بـــاألوراق أن املطعون ضـــده هو كفيل 
العامل ................ الباكســـتاني الجنســـية وقد عمل لديه مدة شهرين 
وبعد أن قام بإلغاء إقامته بتاريخ 2009/2/26 قام بتســـليمه جواز سفره 
وتركـــه يعمل داخل الدولة أكثر من ســـنة إلى إن تـــم ضبطه من قبل 
الشـــرطة بتاريـــخ 2010/5/9 وان املطعون ضده لم يبلـــغ إدارة الجوازات 
أو الشـــرطة وتركه يعمل يف الدولة لدى أشخاص آخرين مما يشكل 
خطرًا على األمن والسالمة وإذ خالف الحكم املطعون فيه هذا النظر 
فانـــه يكون معيبًا بالخطأ يف تطبيـــق القانون مما يتعني معه نقضه مع 

اإلحالة.

وحيـــث انه مـــا ذهبت إليه النيابة العامة ســـديد، ذلـــك إن املادة 
الثالثة مـــن القرار الوزاري رقم 354 لســـنة 1993 تنفيذ أحكام القانون 
االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن الهجـــرة واإلقامة قد أوجبت على 
صاحـــب العمل الذي تنتهي خدمة األجنيب لديـــه أن يخطر خطيًا إدارة 
الجنســـية والهجرة خالل ســـبعة أيام من انقطاع عالقة العمل مع تأمني 
جواز الســـفر وإال اتخذت بحقـــه اإلجراءات القانونيـــة. ملا كان ذلك، 
وكان الحكـــم املطعـــون فيـــه قد اســـتند يف القضاء ببـــراءة املطعون 
ضده إلى تقديمه كتاب إدارة الجنسية واإلقامة املؤرخ يف 2010/5/10 
املتضمن إلغاء إقامة العامل الباكستاني ............... بتاريخ 2009/2/26 
دون قيـــام املطعـــون ضده بإبالغ إدارة الجنســـية والهجـــرة خطيًا خالل 
سبعة أيام من تاريخ انقطاع عالقة العمل بينهما ودون تأمني جواز سفر 
العامل املذكور فانه يكون قـــد أخطأ يف تطبيق القانون الذي حجبه 
عـــن تقدير أدلة الدعـــوى والقرار الوزاري الصـــادر بمقتضاه بما يتعني 

معه نقضه واإلحالة.
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جل�صة 25/ 2010/10 ) جزائي (

برئاسة املستشار / مشهور كـــــــــــــــــــــوخ - رئيس الدائرة. 
وعضوية املستشارين / فرحان بطران، محروس عبد الحليم.

الطعن رقم 732 ل�صنة 2010 �س4  ق . اأ

جن�صــية واإقامــة. جرميــة "اأركانهــا". دفــاع "الإخــالل بحــق الدفــاع. 
مــا يوفــره". حكم "ت�صــبيبه. ت�صــبيب معيــب". نق�ــس "اأ�صــباب الطعن 

بالنق�س. ما يقبل منها". 
-  تمسك الطاعنة يف جريمة العودة إلى البالد بعد سبق إبعادها وإدالئها 
باسم غير اســـمها بأنها لم تبعد عن البالد وأن اسمها تغير بعد زواجها 
حسب عادات بالدها. دفاع جوهري يوجب على املحكمة إيراده والرد 

عليه بما يقسطه. خمالفة ذلك. قصور وإخالل بحق الدفاع. 

ملا كان يبني من مذكرات دفاع الطاعنة أمام درجتي التقاضي 
أنهـــا أنكرت التهمة املســـندة إليها وأثار املدافع عنهـــا أنها لم تبعد من 
البالد بناء على الحكم رقم 858 لسنة 1999 رأس الخيمة إذ انه تضمن 
عقابها بالغرامة ألف درهم ويف حالة عدم دفع الغرامة تحبس ملدة شهر 
وتبعد عن البالد فقامت بســـداد الغرامة وغادرت البالد، وأنها لم تدِل 
ببيـــان كاذب ولكـــن تغيير اســـمها كان بناء على زواجها فتســـمت 
باســـم عائلة زوجهـــا كالعرف املســـتقر يف بالدها وقدمـــت صورة من 
الحكم املشار إليه وصورة من وثيقة الزواج مترجمني إلى اللغة العربية 
وكان البـــني من االطالع علـــى الحكم املطعون فيه أنـــه بعد أن أورد 
دفـــاع الطاعنة على الســـياق املتقدم وهو دفاع هـــام وجوهري ملا يترتب 
عليـــه من أثر يف تحديد مســـؤوليتها الجنائية وجودًا أو عدمًا مما كان 
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يتعني معه على املحكمة أن تعرض له اســـتقالاًل وأن تمحص عناصره 
وأن تـــرد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحـــه خاصة وقد قدمت لها صورة 
من الحكم املشـــار إليه وصـــورة من عقد زواجها مترجمـــني إلى اللغة 
العربيـــة أما وقد أمســـكت املحكمة عن ذلـــك وتنكبت تحقيق هذه 
املســـتندات لبيان ما إذا كانت الطاعنة قد ارتكبت ما أسند إليها من 
اتهام وأعرضت عن تقدير األثر املترتب على ذلك فإن حكمها يكون 
مشـــوبًا بالقصور يف التســـبيب فضاًل عن اإلخالل بحق الدفاع وهو ما 

يعيب ويوجب نقضه.

  املحكمــــــــــة

حيث أن الواقعة حســـبما يبني من مطالعة الحكم املطعون فيه 
وسائر األوراق تتحصل يف أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها يف يوم 

2010/8/1 وتاريخ سابق عليه بدائرة الرحبة:

1. بصفتهـــا أجنبية عادت إلى البالد بعد ســـبق إبعادهـــا دون الحصول 
على إذن خاص من وزير الداخلية.

2. أعطـــت بيانـــًا كاذبًا ملوظـــف عام بأن تســـمت بغير اســـمها بقصد 
التهرب من أحكام القانون.

وطلبـــت عقابهـــا باملـــواد )1( ، )28( ، )31( ، )33( مـــن القانون 
االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامة األجانـــب املعدل 
بالقانونـــني رقمـــي 13 لســـنة 1996  و7 لســـنة 2007 ومحكمة أول درجة 
قضـــت حضوريـــًا بتاريـــخ 2010/8/4 بمعاقبتهـــا بالحبـــس ملـــدة شـــهر 
عـــن التهمة األولـــى وبالحبس ملدة ثالثة أشـــهر عـــن التهمـــة الثانية مع 
إبعادهـــا عن البالد- فاســـتأنفته املحكوم عليه ومحكمة اســـتئناف 
أبوظيب قضت حضوريًا بتاريخ 2010/9/14 بتعديل الحكم املســـتأنف 
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واالكتفاء  بحبسها ملدة شهر عن التهمة الثانية وتأييده فيما عدا ذلك. 
وملـــا لم يلق هذا الحكم قبواًل من املحكـــوم عليها طعنت عليه بطريق 
النقـــض بواســـطة محاميها املـــوكل . وقدمت النيابـــة العامة مذكرة 

طلبت يف ختامها نقض الحكم املطعون فيه واإلحالة. 

تنعـــى الطاعنة على الحكم املطعون فـــه أنه إذ أدانها بجريمتي 
العودة إلى البالد بعد ســـبق اإلبعاد وإدالئهـــا ببيان كاذب ملوظف عام 
بأن تســـمت بغير اسمها قد شـــابه القصور يف التسبيب واإلخالل بحق 
الدفاع ذلك أنها تمســـكت أمام محكمة املوضـــوع بأن الحكم رقم 
858 لســـنة 1999 الصادر من محكمـــة رأس الخيمة قد صدر بتغريمها 

ألف درهم ويف حالة عدم دفعها الغرامة تحبس ملدة شهر وإبعادها خارج 
البالد وقد قامت بســـداد الغرامة فلم تبعد بناء على ذلك الحكم، وان 
تغييـــر اســـمها كان نتيجة زواجها فتســـمت باســـم عائلـــة زوجها وهو 
العـــرف املتبـــع يف بالدها وقدمت تأييـــدًا لدفاعها صـــورة من الحكم 
الصـــادر يف الجنحة رقم 858 لســـنة 1999 رأس الخيمة. وصورة من عقد 
زواجها بيد أن الحكم رغم تحصيله لهذا الدفاع لم يعرض له بالرد بما 

يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيـــث انـــه يبني مـــن مذكـــرات دفـــاع الطاعنة أمـــام درجتي 
التقاضي أنها أنكرت التهمة املســـندة إليها وأثار املدافع عنها أنهما لم 
تبعـــد من البالد بناء على الحكم رقم 858 لســـنة 1999 رأس الخيمة إذ 
انه تضمن عقابها بالغرامة ألف درهم ويف حالة عدم دفع الغرامة تحبس 
ملـــدة شـــهر وتبعد عن البالد فقامت بســـداد الغرامة وغـــادرت البالد ، 
وأنها لم تدِل ببيان كاذب ولكن تغيير اســـمها كان بناء على زواجها 
فتسمت باسم عائلة زوجها كالعرف املستقر يف بالدها وقدمت صورة 
من الحكم املشـــار إليه وصـــورة من وثيقة الـــزواج مترجمني إلى اللغة 
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العربيـــة وكان البـــني من االطـــالع على الحكم املطعـــون فيه أنه بعد 
أن أورد دفـــاع الطاعنـــة على الســـياق املتقدم وهو دفاع هـــام وجوهري 
ملا يترتب عليه من أثر يف تحديد مســـؤوليتها الجنائيـــة وجودًا أو عدمًا 
مما كان يتعني معه على املحكمة أن تعرض له استقالاًل وأن تمحص 
عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه خاصة وقد قدمت لها 
صورة من الحكم املشـــار إليه وصورة من عقـــد زواجها مترجمني إلى 
اللغة العربية أما وقد أمســـكت املحكمة عـــن ذلك وتنكبت تحقيق 
هذه املستندات لبيان ما إذا كانت الطاعنة قد ارتكبت ما أسند إليها 
مـــن اتهـــام وأعرضت عن تقديـــر األثر املترتب على ذلـــك فإن حكمها 
يكون مشـــوبًا بالقصور يف التســـبيب فضاًل عن اإلخالل بحق الدفاع 

وهو ما يعيب ويوجب نقضه.
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جل�صة 7/ 2010/11 ) جزائي (

برئاسة املستشار / الصديق أبو الحســـــــــــن - رئيس الدائرة. 
وعضوية املستشارين / أحمد عارف املعلم، مجدي الجندي.

 الطعنان رقما 707، 708 ل�صنة 2010 �س4  ق . اأ 

جرمية"اأركانهــا". جن�صــية واإقامــة . كفالة. حكم "ت�صــبيبه. ت�صــبيب 
معيب" "بياناته. بيانات حكم الإدانة". نق�س "اأ�صباب الطعن بالنق�س. 

ما يقبل منها". عقوبة "تطبيقها". تدابري جنائية "الإبعاد".
-  معاقبة الطاعن عن جريمة استخدام األجنيب للعمل لدى غير كفيله 
دون بيـــان توافر موافقة الكفيـــل واإلدارة العامة للجنســـية على عمل 
األجنيب مـــن عدمه. عماًل باملادة )2/11( من القانون رقم 6 لســـنة 1973 

يعيب الحكم.
-  وجوب نقض الحكم بالنســـبة للطاعنة األخـــرى التصال العيب بها 

ولحسن سير العدالة.
-  القضاء بإبعاد الطاعن األول عن البالد. برغم عدم توافر حالة العود. 

خطأ يف تطبيق القانون .أساس ذلك؟.

ملـــا كان البني مـــن مطالعـــة الفقرة الثانيـــة من املـــادة )11( من 
القانون رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــان دخـــول وإقامة األجانـــب املعدل أن 
شـــرط معاقبـــة األجنيب على العمل لـــدى غير كفيلـــه أن يكون ذلك  
بغيـــر موافقته الخطيـــة وموافقـــة اإلدارة العامة للجنســـية على ذلك ، 
ومـــن ثم يتعني على الحكم الذي يقضي باإلدانـــة عن تلك الجريمة أن 
يعنـــي ببحث توافر هذا الشـــرط وهو تخلف موافقـــة الكفيل واإلدارة 
العامة للجنســـية على عمل األجنيب لدى غيـــر الكفيل ، وإذ ما كان 
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ذلك ، وكان ال يبني من مدونات الحكم املطعون فيه أنه قد استظهر 
توافـــر هذا الشـــرط إذ لم يعن البتـــة ببحثه  للوقوف علـــى عدم موافقة 
الكفيل واإلدارة املذكورة على عمل األجنبية - املتهمة األخرى- لدى 
الطاعـــن مع ما لهذا األمـــر من أثر جوهري يف توافـــر أركان الجريمة 
محل اإلدانة بالنســـبة للطاعنني فإنه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه 
بالنســـبة للطاعنني لوحـــدة ولتعلق ذات العيب باملتهمة األخرى وحســـن 
ســـير العدالة ، واإلحالة،  وذلك بغيـــر حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 
وتنـــوه املحكمة إلى ما شـــاب الحكم املطعون فيه من خطأ يف تطبيق 
القانـــون لتجاوز مقـــدار العقوبة قانونًا باملـــادة )34( مكرر من القانون 
املار ذكره بالنسبة للطاعنة األولى ، وقضائه بإبعاد الطاعن األول عن 
البالد الذي ال يكون إال يف حالة العود وفقًا للمادة )34( مكررًا )6/1( 
من ذات القانون بما كان يؤذن بتصحيح هذا الخطأ إال أنه وقد انتهت 
املحكمة إلى نقض الحكم واإلحالة فيترك األمر ملحكمة املوضوع.

املحكمــــــــــــــة

............  )1  : اتهمـــت  العامـــة  النيابـــة  أن  يف  الواقعـــة   تخلـــص 
2( ............. ألنهما يف يوم 2006/6/2 بدائرة أبوظيب:- 

املتهمــة الأوىل : بصفتها أجنبية حاصلة علـــى تصريح باإلقامة للعمل 
عملت لدى غير كفيلها دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنســـية 

واإلقامة على ذلك. 
املتهم الثاين: اســـتخدم املتهمة األولى وهي أجنبية وعلى غير كفالته 
دون االلتـــزام بالشـــروط واألوضـــاع املقـــررة لنقـــل الكفالـــة. وأمرت 
بإحالتهمـــا للمحاكمـــة أمـــام محكمـــة جنح أبوظـــيب طبقـــًا للمواد 
)1/1( و )2/11( و )2001/19( و )34( مكـــررًا بنـــد )1( فقرة )1( و )34( 
مكرر )2( من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 املعدل. واملحكمة 
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املذكورة قضـــت حضوريًا بجلســـة 2010/7/11 ببراءتهما مما أســـند 
إليهما . فاســـتأنفته النيابة العامة ، وقضت محكمة استئناف أبوظيب 
حضوريًا بجلســـة 2010/8/25 وبإجماع اآلراء بإلغاء الحكم  املستأنف 
وبتغريـــم كل مـــن املســـتأنف ضدهمـــا مبلغ خمســـني ألـــف درهم مع 
إبعادهما عـــن الدولة. فطعن املحامـــي ............ يف هذا الحكم بطريق 
النقض بصفته وكياًل عن املحكوم عليها ............... بمقتضى توكيل 
صـــادر له مـــن محاميهـــا ......... الوكيل عنها بتوكيـــل موثق وأودعت 
مذكرة بأســـباب الطعن ممهورة بتوقيع نســـب للمحامـــي املقرر، قيد 
برقـــم )2010/707( وســـدد التأمني . كمـــا طعن املحامـــي ................... 
املدفوع يف ذات الحكم بطريـــق النقض بصفته وكياًل عن املحكوم 
عليه ............ بمقتضى توكيل موثق وأودعت صحيفة بأســـباب الطعن 
ممهورة بتوقيع نســـب له  قيد برقم )2010/708( وسدد التأمني. وقدمت 

نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفض الطعن. 

وحيـــث أن مما ينعاه الطاعن .............. يف الطعن رقم 708 لســـنة 
2010 علـــى الحكـــم  املطعـــون فيه القصور يف التســـبيب والفســـاد يف 

االســـتدالل والخطأ يف القانون ، ذلك بأن املحكمـــة أدانته رغم عدم 
توافر أركان الجريمة إذ لم يثبت استخدامه للمتهمة األخرى وآية ذلك 
أن كفيلها لم يبلغ عن هروبها ولم ُيقَدم بتهمة عدم اإلبالغ عن ذلك بما 
يدل علـــى أن املتهمة األخرى كانت تعمل تحت رقابته وإشـــرافه وأنها 
لم تتقاضا مقاباًل ماديًا لعملها الذي كان على سبيل املساعدة، وذلك 

مما يعيب الحكم ويستوجب تقضه.

وحيـــث انه يبني مـــن مطالعة الفقـــرة الثانية من املـــادة )11( من 
القانون رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــان دخـــول وإقامة األجانـــب املعدل أن 
شـــرط معاقبـــة األجنيب على العمل لـــدى غير كفيلـــه أن يكون ذلك 
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بغيـــر موافقته الخطيـــة وموافقـــة اإلدارة العامة للجنســـية على ذلك ، 
ومـــن ثم يتعني على الحكم الذي يقضي باإلدانـــة عن تلك الجريمة أن 
يعنـــي ببحث توافر هذا الشـــرط وهو تخلف موافقـــة الكفيل واإلدارة 
العامة للجنســـية على عمل األجنيب لدى غيـــر الكفيل ، وإذ ما كان 
ذلك ، وكان ال يبني من مدونات الحكم املطعون فيه أنه قد استظهر 
توافـــر هذا الشـــرط إذ لم يعن البتـــة ببحثه  للوقوف علـــى عدم موافقة 
الكفيل واإلدارة املذكورة على عمل األجنبية - املتهمة األخرى- لدى 
الطاعـــن مع ما لهذا األمـــر من أثر جوهري يف توافـــر أركان الجريمة 
محل اإلدانة بالنســـبة للطاعنني فإنه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه 
بالنســـبة للطاعنني لوحـــدة ولتعلق ذات العيب باملتهمة األخرى وحســـن 
ســـير العدالة ، واإلحالة،  وذلك بغيـــر حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 
وتنـــوه املحكمة إلى ما شـــاب الحكم املطعون فيه من خطأ يف تطبيق 
القانـــون لتجاوز مقـــدار العقوبة قانونًا باملـــادة )34( مكرر من القانون 
املار ذكره بالنسبة للطاعنة األولى ، وقضائه بإبعاد الطاعن األول عن 
البالد الذي ال يكون إال يف حالة العود وفقًا للمادة )34( مكررًا )6/1( 
من ذات القانون بما كان يؤذن بتصحيح هذا الخطأ إال أنه وقد انتهت 
املحكمة إلى نقض الحكم واإلحالة فيترك األمر ملحكمة املوضوع.

وحيـــث أنه عن الطعـــن رقم 707 ســـنة 2010 املقام مـــن الطاعنة 
.......... فإنـــه ملـــا كانت املحكمة قـــد انتهت يف الطعن رقم 708 لســـنة 
2010 إلـــى نقض الحكـــم املطعون فيـــه واإلحالة بالنســـبة للطاعنني، 

فتنتفي الجدوى من بعد يف بحث أوجه الطعن املثارة يف هذا الطعن. مع 
رد مبلغي التأمني املسددين من الطاعنني.



-  119  -

جل�صة 22/ 2010/12 ) جزائي (

برئاسة املستشار/ مشهور كـــــــــــــــــــوخ - رئيس الدائرة. 
وعضوية املستشارين/ فرحان بطران، محروس عبد الحليم.

الطعن رقم 752 ل�صنة 2010 �س4  ق . اأ 

عقوبــة "عقوبة تكميليــة". تدابري جزائيــة. هجره وجن�صــية. قانون 
"اخلطــاأ يف تطبيــق القانون". حكم "ت�صــبيبه. ت�صــبيب معيــب". نق�س 

"اأ�صباب الطعن بالنق�س. ما يقبل منها". 
-  معاقبـــة املطعون ضده عـــن جريمة العمل لدى غيـــر الكفيل بتدبير 
اإلبعـــاد بداًل من توقيع عقوبة الحبس . خطأ يف تطبيق القانون. أســـاس 

ذلك؟. 

ملا كانت املادة )36( مكررًا من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 
1973 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب املعدل بالقانونني رقمي 13 لســـنة 

1996 و 7 لســـنة 2007 قـــد جـــرى نصها على أنـــه )يف تطبيـــق العقوبات 

املنصوص عليها يف املواد السابقة ال تسرى أحكام املواد )83(، )121(، 
)147( الخاصـــة بوقـــف التنفيـــذ واســـتبدال العقوبة والعفـــو القضائي 
الواردة يف القانون االتحادي رقم 3 لســـنة 1987 املشـــار إليه ( . ملا كان 
ذلك، وكان الحكم املطعون اذ قضى باستبدال تدبير اإلبعاد بعقوبة 
الحبـــس األصلية املقضـــي بها من محكمة أول درجـــة وذلك باملخالفة 
للمـــادة )36( مكررًا من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن 
دخول وإقامة األجانب املار ذكره فانه يكون اخطأ يف تطبيق القانون 
وكان ذلك الخطأ بتقدير العقوبـــة اتصاال وثيقًا فانه يتعني ان يكون 

مع النقض واإلحالة.



-  120  -

املحكمـــــــــــــة

حيث أن الواقعة حســـبما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق تتحصـــل يف أن النيابة العامة اتهمـــت املطعون ضده بأنه يف يوم 

سابق على يوم 2010/8/18 بدائرة الرحبة :-
1.  بصفتـــه أجنبيـــًا بقي بالبالد بصورة غير مشـــروعة بعـــد انتهاء مدة 
إقامته ولم يبادر إلى تجديدها أو مغادرة البالد عند انتهائها وامتنع عن 

دفع الغرامة املستحقة.
2. بصفته الســـابقة دخل الدولة بتأشـــيرة عمل وعمل لدى غير كفيله 
ودون موافقتـــه الخطيـــة وموافقـــة إدارة الجنســـية واإلقامـــة - وطلبت 
عقابـــه باملـــواد )1( ، )2/11( ، )2/19( ، )3،1/21( )34( مكـــررًا )2( 
من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شأن دخول وإقامة األجانب 
املعدل بالقانونني رقمي 31 لســـنة 1996 و 7 لسنة 2007 - ومحكمة أول 
درجة قضت حضوريًا بتاريخ 2010/9/2 بمعاقبته بالحبس ملدة شـــهرين 
واإلبعاد عما اسند إليه - فاستأنفه املحكوم عليه ومحكمة استئناف 
أبوظيب قضت حضوريًا بتاريخ 2010/10/5 بتعديل الحكم املســـتأنف 
بإلغـــاء عقوبة الحبس وإبعاده عن البالد - فطعنت النيابة العامة يف هذا 

الحكم بطريق النقض.

وحيث أن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم املطعون فيه هو 
الخطأ يف تطبيق القانون ذلك انه استبدل تدبير اإلبعاد بعقوبة الحبس 
األصليـــة وهو ما ال يجوز عماًل بحكم املـــادة )36( مكررًا من القانون 

االتحادي رقم 6 لسنة 1973 يف شأن دخول وإقامة األجانب املعدل.

وحيـــث أن املـــادة )36( مكـــررًا مـــن القانـــون االتحـــادي رقم 6 
لســـنة 1973 يف شـــأن دخول وإقامة األجانـــب املعـــدل بالقانونني رقمي 
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13 لســـنة 1996 و 7 لســـنة 2007 قـــد جـــرى نصهـــا على أنـــه ) يف تطبيق 

العقوبـــات املنصوص عليها يف املواد الســـابقة ال تســـرى أحكام املواد 
)83( ، )121(، )147( الخاصة بوقف التنفيذ واســـتبدال العقوبة والعفو 
القضائي الواردة يف القانون االتحادي رقم 3 لسنة 1987 املشار إليه (. ملا 
كان ذلك، وكان الحكم املطعون اذ قضى باســـتبدال تدبير اإلبعاد 
بعقوبـــة الحبـــس األصليـــة املقضي بها مـــن محكمـــة أول درجة وذلك 
باملخالفـــة للمادة )36( مكررًا من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 
يف شأن دخول وإقامة األجانب املار ذكره فانه يكون اخطأ يف تطبيق 
القانـــون وكان ذلك الخطأ بتقدير العقوبة اتصاال وثيقًا فانه يتعني أن 

يكون مع النقض واإلحالة. 
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الأحكام ال�صادرة لعــام 2011
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جل�صة 7/ 3/  2011 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كــــــــــــــــوخ   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / فرحان بطران ، أحمد عارف املعلم.

الطعن رقم 40 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ

هجــرة  واإقامــة. جرميــة "اأركانها". حكم "ت�صــبيبه. ت�صــبيب معيب". 
نق�ــس "اأ�صباب الطعــن بالنق�س. ما يقبــل منها". كفالة . عمــال . قانون 

"اخلطاأ يف تطبيق القانون".
-إدانـــة الطاعـــن عـــن جريمة اســـتخدام أجنـــي على غيـــر كفالته أو 
أجنبيًا متســـلاًل. دون اإللتزام بالشـــروط املنصوص عليها يف املادة )68( 
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 6 لســـنة 1973 املعدل . ومعاقبته عنها. 
دون أن يكون صاحب عمل له سيطرة على من يستخدمه والقدرة على 
توجيهـــه والوفاء بأجرة . خطـــأ يف تطبيق القانون. ولو كان   مفوضًا يف 

ذلك من جانب صاحب العمل. مثال.

ملـــا كان من املقرر وفقًا ملؤدى املـــادة )34( مكرر 1 من القانون 
االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامة األجانـــب املعدل 
بالقانونني رقمي 13 لسنة 1996 و 7 لسنة 2007  انه يشترط ملعاقبة املتهم 
الذي يســـتخدم أجنبيًا على غير كفالته أو أجنبيًا متسلاًل دون االلتزام 
بالشـــروط واألوضـــاع املقررة باملـــادة )68( مـــن الئحتـــه التنفيذية لنقل 
الكفالة ان يكون صاحب عمل وان يكون له حق الســـيطرة على من 
يستخدمه والقدرة على توجيهه وعلى ان يوفيه أجره. فإذا كان العامل 
مكفواًل لدى الغير فانه ال يملك استخدام غيره لعجزه بصفته هذه عن 
توجيهه أو الســـيطرة عليه أو ان يوفيه أجره مـــن ماله ملا ورد بنص املادة 
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1/67 من ذات الالئحة. ملا كان ذلك وكان الثابت باألوراق ان الطاعن 

كاتب بشـــركة نجم املســـتقبل لألعمال الكهربائية وعلى كفالتها 
فانه تنتفي عنه صفة صاحـــب عمل األمر الذي ينتفي معه أحد أركان 
الجريمة التي ادين بها دون ان ينال من ذلك انه مغوض يف كل ما يتعلق 
بالعمال من قبل الشـــركة. وإذ خالف الحكم املطعـــون فيه ذلك فانه 
يكون قد خالف القانون ويضحي نعي الطاعن يف هذا الشـــأن سديدًا 
مما يوجـــب نقضه. وملا كان الطعن مقدم للمـــرة الثانية مما يتعني معه 
تحديد جلســـة لنظـــر املوضوع عمـــاًل باملـــادة 249 من قانـــون العقوبات 

اإلجراءات الجزائية. 

املحكمـــــــة

حيث ان الوقائع حسبما يبني من الحكم املطعون فيه وسائر األوراق 
تتحصـــل ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه يف يوم ســـابق على تاريخ 
2009/12/12 بدائرة بني ياس أواًل : استخدم املتهمني ................... أجانب 

علـــى غير كفالته دون االلتزام باألوضاع والشـــروط واألوضاع املقررة 
لنقل الكفالة على النحو املبني باألوراق. ثانيًا : استخدم ....................... 
وهم متســـللون على النحو املبني باألوراق وطلبـــت عقابه باملواد 1 و 1/2 
و 3 و 34 مكرر 1 من القانون رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخول وإقامة 
األجانب املعدل. ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بتاريخ 2010/1/2 
بمعاقبـــة بغرامة ثالثمائة ألـــف درهم عن التهمة األولـــى وبالحبس ملدة 
شـــهرين وغرامـــة أربعمائـــة ألف درهم عـــن التهمـــة الثانية فاســـتأنفه 
الطاعن ومحكمة االســـتئناف قضت حضوريـــًا بتاريخ 2010/3/30 يف 
االســـتئناف رقم 2010/513 بتأييد الحكم فطعن به بالنقض وبجلســـة 
2010/6/9 قضـــت محكمة النقـــض يف الطعن رقـــم 2010/280 بنقض 

الحكم واإلحالة وبتاريخ 2010/12/19 قضت محكمة اإلحالة بتأييد 
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الحكـــم املســـتأنف وملا لم يرتـــض الطاعن هـــذا الحكـــم طعن عليه 
بطريـــق النقض للمرة الثانية وقدمت النيابـــة العامة مذكرة طلبت فيه 
ختامها نقض الحكم. ينعى الطاعن على الحكم املطعون فيه خمالفة 
القانون والخطأ يف تطبيقه وتأويله على ســـند من أنه ليس صاحب عمل 
أو كفيـــل وإنما مجرد كاتب لـــدى شـــركة ................. وليس له حق 

السيطرة أو توجيه العمال الذين نسب إليه استخدامهم لدى آخرين.

وحيث انـــه من املقرر وفقًا ملؤدى املـــادة 34 مكرر 1 من القانون 
االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامة األجانـــب املعدل 
بالقانونـــني رقمـــي 13 لســـنة 1996 و 7 لســـنة 2007  انه يشـــترط ملعاقبة 
املتهـــم الذي يســـتخدم أجنبيًا على غير كفالته أو أجنبيًا متســـلاًل دون 
االلتزام بالشروط واألوضاع املقررة باملادة 68 من الئحته التنفيذية لنقل 
الكفالة ان يكون صاحب عمل وان يكون له حق الســـيطرة على من 
يستخدمه والقدرة على توجيهه وعلى ان يوفيه أجره. فإذا كان العامل 
مكفـــواًل لدى الغير فانه ال يملك اســـتخدام غيره لعجـــزه بصفته هذه 
عـــن توجيهه أو الســـيطرة عليـــه أو ان يوفيه أجره من مالـــه ملا ورد بنص 
املـــادة 1/67 مـــن ذات الالئحة. ملا كان ذلـــك وكان الثابت باألوراق ان 
الطاعن كاتب بشركة .............. وعلى كفالتها فانه تنتفي عنه صفة 
صاحـــب عمل األمر الذي ينتفـــي معه أحـــد أركان الجريمة التي ادين 
بهـــا دون ان ينـــال من ذلك انه مفوض يف كل ما يتعلـــق بالعمال من قبل 
الشـــركة. وإذ خالف الحكم املطعون فيه ذلك فانه يكون قد خالف 
القانون ويضحي نعي الطاعن يف هذا الشـــأن سديدًا مما يوجب نقضه. 
وملا كان الطعن مقدم للمرة الثانية مما يتعني معه تحديد جلســـة لنظر 

املوضوع عماًل باملادة 249 من قانون العقوبات اإلجراءات الجزائية.
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جل�صة 13/ 3/  2011 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / أحمد عارف املعلم ، مجدي الجندي.

الطعن رقم 69 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ

قانــون "اخلطاأ يف تطبيق القانون". عقوبــة "وقف تنفيذها". حمكمة 
املو�صــوع "�صلطتها".حكــم "ت�صبيبــه. ت�صبيــب معيــب". نق�ــس "اأ�صباب 
الطعــن بالنق�س. مــا يقبل منها". حمكمــة ال�صتئنــاف "نظرها الدعوى 

واحلكم فيها". حمكمة اأول درجة "نظرها الدعوى واحلكم فيها". 
-وقـــف الحكـــم املطعون فيـــه تنفيذ عقوبـــة الغرامة املقضـــي بها من 
محكمـــة أول درجة . يف جريمة من الجرائـــم املنصوص عليها يف املادة 
)36( مكـــرر من القانون االتحادي رقم 13 لســـنة 1996 يف شـــأن دخول 
وإقامـــة األجانـــب املعدل للقانـــون رقم 6 لســـنة 1973 . خطـــأ يف تطبيق 

القانون. أساس ذلك؟.

ملا كانت املادة )1/35( من القانون االتحادي 1996/13 يف شـــأن 
دخول وإقامة األجانب املعدل للقانون االتحادي 1973/6 يف شأن الهجرة 
واإلقامـــة أنه ) فيما عدا العقوبات املقـــررة للجرائم املنصوص عليها يف 
هذا الفصل يعاقب كل من يخالـــف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو 
األوامر الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة ال تقل عن شـــهر وبغرامة ال تقل 
عن ألف درهـــم أو بإحدى هاتني العقوبتني(. وتنـــص املادة )36( مكرر 
من ذات القانون املشـــار إليـــه على أنه ) يف تطبيـــق العقوبات املنصوص 
عليها يف املواد الســـابقة ال تســـري أحـــكام املـــواد )83( و)121( و)147( 
الخاصـــة بوقف التنفيذ واســـتبدال العقوبـــة والعفو القضائـــي الواردة 
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يف القانـــون االتحادي رقم 1987/3 املشـــار إليـــه(. وإذ أجازت املادة )83( 
مـــن القانون االتحـــادي 1987/3 للمحكمة األمر بوقـــف تنفيذ العقوبة 
بالغرامة غير النســـبية أو بالحبس لألســـباب الـــواردة بها حصرًا. كما 
أجازت املـــادة 121 من ذات القانون للمحكمـــة أن تأمر بإبعاد األجني 
املحكـــوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية أو جنحة وأوجبت إبعاده 
يف الجرائـــم الواقعة علـــى العرض كما أجـــازت املـــادة )147( من ذات 
القانون للقاضي ان يعفو عن الجاني يف الجنح وذلك يف الحاالت الواردة 
يف ذات املـــادة. وقد اســـتثنت املادة 36 مكرر ســـالفة البيـــان العقوبات 
الـــواردة يف قانون دخول وإقامة األجانب املعدل لقانون الهجرة واإلقامة 
- من تطبيق أحكام املواد )83(، )121(، )147( سالفة البيان عليها وإذ 
كان ذاك وكان الثابت من األوراق أن الحكم املطعون فيه قد قضى 
بتعديل الحكم املســـتأنف إلى وقف تنفيذ عقوبـــة الغرامة املقضي بها 
طبقًا لقانون دخول وإقامة األجانب املعدل للقانون 1973/6 فإنه يكون 
قـــد أخطأ يف تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيًا يف هذا الخصوص 

وتصحيحه فيما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة وإلغاء الوقف.  

املحكمـــــــة

تتلخص الوقائع يف ان النيابة العامة أسندت إلى املطعون ضدهم :
....................... -1

......................... -2

........................ -3

......................... -4

......................... -5

أنهم بتاريخ 2010/11/29 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبوظي :
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األول : بصفته وكياًل البنتيه ........و............ ســـاعد مكفولتيه على 
اإلقامة يف البالد بصورة غير مشـــروعة بأن لم تغـــادرا البالد حال إلغاء 

تصريح إقامتها وامتنع عن دفع الغرامة املقررة قانونًا.

املتهمات الثانية حتى الخامســـة : بصفتهـــن أجنبيات لم يغادرن 
البـــالد حـــال إلغاء تصريـــح إقامتهن اومتنعـــن عن دفع الغرامـــة املقررة 
قانونـــًا. وطلبـــت عقابهـــم باملـــواد 1، 19/2، 21/1، 3، 36 مـــن القانون 
االتحادي 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب املعدل بالقانون 
رقم 13 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامـــة األجانب املعـــدل بالقانون 
رقم 13 لســـنة 1996.  وبجلســـة 2010/12/6 حكمـــت محكمة أبوظي 
االبتدائيـــة - دائـــرة الجنســـية حضوريـــًا على املتهمـــة الرابعـــة وغيابيًا 
علـــى بقيـــة املتهمـــني بتغريـــم املتهمـــني 400 درهم لـــكل واحـــد منهم. 
فاســـتأنفه :........ برقـــم 2010/5161، ................ برقم 2010/5162، 
.............. برقـــم 2010/5163، ........... برقم 2010/5164، .............. برقم 
2010/5165. وبجلســـة 2011/1/12 حكمـــت املحكمة حضوريًا بقبول 

االســـتئنافات شكاًل ويف املوضوع بتعديل الحكم املستأنف إلى وقف 
تنفيذ عقوبة الغرامة املقضي بها يف حق املتهمني ملدة ثالث ســـنوات من 
تاريـــخ صيرورة الحكـــم نهائيًا.فطعنت النيابة العامـــة بالنقض بتقرير 
موقع من رئيس اســـتئناف نيابة أبوظـــي أودع قلم كتاب املحكمة يف 
2011/1/26. تنعـــى النيابة على الحكم املطعـــون فيه الخطأ يف تطبيق 

القانون وتقول فيـــه ان الحكم املطعون فيه قضى بوقف تنفيذ العقوبة 
وطبقـــًا للمادة 36 مكرر مـــن القانون 1996/13 يف شـــأن دخول وإقامة 
األجانب املعدل للقانون 1973/6 انه يف تطبيق العقوبات املنصوص عليها 
يف املواد السابقة ال تسري أحكام املواد 83، 121، 147 - الخاصة بوقف 
التنفيذ واســـتبدال العقوبة والعفو القضائي الواردة يف القانون 1983/3 
وقد قضى الحكم املطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة على خالف 
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القانون مما يستوجب نقضه واإلحالة.

وحيـــث إن هذا النعي ســـديد ذلك ان املـــادة )1/35( مـــن القانون 
االتحـــادي 1996/13 يف شـــأن دخـــول وإقامـــة األجانـــب املعـــدل للقانون 
االتحـــادي 1973/6 يف شـــأن الهجـــرة واإلقامة أنه ) فيما عـــدا العقوبات 
املقـــررة للجرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل يعاقب كل من يخالف 
أحكام هذا القانون أو اللوائح أو األوامر الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة 
ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني(. 
وتنص املادة )36( مكرر من ذات القانون املشار إليه على أنه ) يف تطبيق 
العقوبات املنصوص عليها يف املواد السابقة ال تسري أحكام املواد )83( 
و)121( و)147( الخاصة بوقف التنفيذ واستبدال العقوبة والعفو القضائي 
الواردة يف القانون االتحادي رقم 1987/3 املشـــار إليـــه(. وإذ أجازت املادة 
)83( من القانون االتحادي 1987/3 للمحكمة األمر بوقف تنفيذ العقوبة 
بالغرامة غير النســـبية أو بالحبس لألســـباب الواردة بهـــا حصرًا. كما 
أجـــازت املادة )121( من ذات القانـــون للمحكمة أن تأمر بإبعاد األجني 
املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية أو جنحة وأوجبت إبعاده يف 
الجرائم الواقعة على العرض كما أجـــازت املادة )147( من ذات القانون 
للقاضي ان يعفو عن الجاني يف الجنـــح وذلك يف الحاالت الواردة يف ذات 
املادة. وقد اســـتثنت املادة )36( مكرر سالفة البيان العقوبات الواردة يف 
قانون دخول وإقامة األجانب املعدل لقانون الهجرة واإلقامة - من تطبيق 
أحـــكام املواد )83(، )121(، )147( ســـالفة البيان عليهـــا وإذ كان ذاك 
وكان الثابـــت مـــن األوراق أن الحكـــم املطعون فيه قـــد قضى بتعديل 
الحكم املستأنف إلى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة املقضي بها طبقًا لقانون 
دخـــول وإقامة األجانب املعدل للقانـــون 1973/6 فإنه يكون قد أخطأ يف 
تطبيق القانـــون بما يوجب نقضه جزئيًا يف هـــذا الخصوص وتصحيحه 

فيما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة وإلغاء الوقف.  
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جل�صة 28/ 3/  2011 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كــــــــــــــــوخ   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / فرحان بطران ، أحمد عارف املعلم.

الطعن رقم 168 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ 

هجــرة واإقامة . عقوبة "نوعها" "تقديرها". فاعل اأ�صــلي. ا�صــراك. 
حكم "ت�صــبيبه. ت�صــبيب معيــب". نق�س. "اأ�صــباب الطعــن بالنق�س. ما 

يقبل منها". قانون "اخلطاأ يف تطبيق القانون". 
-معاقبـــة املطعـــون لصالحه بغرامـــة مقدارها خمســـة آالف درهم عن 
مســـاعدته املتهمة على البقاء يف البالد بصورة غير مشـــروعة. خطأ يف 

تطبيق القانون . أساس ذلك؟. 

ملا كان من املقرر بمقتضى املـــادة )21( من قانون دخول وإقامة 
األجانـــب رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بالقانونني رقمي 13 لســـنة 1996 و 7  
لســـنة 2007 أن كل أجني الغـــي إذن دخوله أو تصريح إقامته أو انتهت 
مدة اإلذن أو تأشـــيرة الدخول أو تصريح اإلقامة ولم يبادر بالتجديد يف 
الحـــاالت التي يجوز فيها ذلك خالل مهلة ال تجاوز ثالثني يومًا أو يغادر 
البـــالد خالل هذه املهلـــة توقع عليه غرامة ال تزيد علـــى مائة درهم عن 
كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشـــروعة بالبالد اعتبارًا من تاريخ انتهاء 
املهلـــة ويف حالة عدم دفع الغرامة املقـــررة يعاقب املخالف بالحبس مدة 
ال تزيـــد علـــى ثالثة أشـــهر أو بالغرامة التي ال تجـــاوز أربعة آالف درهم 
ويجـــوز للمحكمة ان تأمر بإبعاده. كمـــا نصت املادة )36( من القانون 
رقم 6 لسنة 1973  سالف اإلشارة إليه على ان " كل من حاول ارتكاب 
جرم معاقب عليه بمقتضى هذا القانون أو شارك فيه بان تآمرا وساعد 
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أو حرض أو أغرى الغير على ارتكابه يعاقب بالعقوبة املقرر ملرتكب 
الجـــرم نفســـه. ملا كان ذلـــك وكان املطعـــون لصالحه قـــد أحيل إلى 
املحاكمة بتهمة مســـاعدة أجنبيات على البقـــاء يف البالد بصورة غير 
مشـــروعة واإلقامة بســـكنه بعد انتهاء مدة إقامتهـــن فتكون العقوبة 
الواجبـــة التطبيق يف حقه هي العقوبة املقررة للفاعل األصلي مرتكب 
تلك الجريمة والتي ال تزيـــد فيها الغرامة على أربعة آالف درهم إعماال 
لحكم املادتني )21(، )31( من القانون رقم 6 لســـنة 1973 سالف البيان. 
وإذ خالف الحكم املطعون فيه هذا النظر وقضى بتغريمه خمسة آالف 
درهم عن كل متهمة ســـاعدها يف البقاء بالبالد بصورة غير مشروعة 
يكون قد أخطأ يف تطبيـــق القانون بما يوجب نقض الحكم املطعون 
فيه نقضًا جزئيـــًا وتصحيحه واالكتفاء بمعاقبته بالغرامة أربعة آالف 

درهم عن متهمة ساعدها يف البقاء بالبالد بصورة غير مشروعة.

املحكمـــــــة

حيث أن الواقعة حسبما يبني من األوراق والحكم املطعون فيه 
أن النيابـــة العامة اتهمت كاًل مـــن 1- ............ 2- ............... 3- ............ 
 "  ................  -8  ...............-7  ..............  -6  ...............  -5..................-4

طاعن " بأنهما يف تاريخ سابق على يوم 2010/12/20 بدائرة الرحبة.

أواًل : املتهمـــات مـــن األولى إلى الســـابعة - حالة كونهـــن أجنبيات 
حاصالت على تأشـــيرة دخول للبالد أقمن بصورة غير مشروعة وكان 
ذلـــك بـــأن انتهـــت تأشـــيراتهن دون أن يحصلـــن على تصريـــح باإلقامة 

وامتنعن عن سداد الغرامة املقررة.

ثانيـــًا : املتهمات من األولى إلى السادســـة : حالـــة كونهن أجنبيات 
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حاصالت على تأشـــيرة عمـــل يف البالد عملن لدى غيـــر كفيلهن  دون 
الحصول على إذن وموافقة منه ومن اإلدارة العامة للجنسية واإلقامة.

ثالثًا : املتهمة الســـابعة حالة كونها أجنبية ســـبق إبعادها عادت إلى 
البالد دون الحصول على إذن.

رابعـــًا: املتهـــم الثامـــن " الطاعن " ســـاعد املتهمات مـــن األولى حتى 
السادســـة علـــى البقـــاء يف البالد بصورة غير مشـــروعة بان ســـمح لهن 
باإلقامـــة بمقر ســـكنه - وطلبـــت معاقبتهم باملـــواد 1، 2/11، 1/12، 
2/14/ 1،3/21 ، 28، 31، 34 مكـــرر 221 ، 1،2/35، 36 مـــن القانون 

االتحـــادي رقـــم 6 لســـنة 1971 يف شـــأن دخـــل وإقامة األجانـــب املعدل 
بالقانونـــني رقمي 13 لســـنة 1996، 7 لســـنة 2007ومحكمـــة أول درجة 
قضـــت حضوريـــًا بتاريـــخ 2010/12/12 بمعاقبـــة املتهمات مـــن األولى 
إلـــى الســـابعة بحبس كل منهن ملدة شـــهر واإلبعاد عـــن التهمة األولى. 
وبمعاقبـــة املتهمات من األولى إلى السادســـة بالحبس ملدة شـــهر لكل 
منهـــن واإلبعاد عن التهمـــة الثانية - وبمعاقبة املتهمة الســـابعة بالحبس 
ملدة شهر واإلبعاد عما اسند إليها بالتهمة وبمعاقبة املتهم الثامن بغرامة 
قدرها عشـــرة آالف درهم عن كل خمالفة. وملا لم يرتض املتهم الثامن 
هـــذا الحكـــم طعن عليـــه بطريق االســـتئناف - ومحكمة اســـتئناف 
أبوظي قضت حضوريًا 2011/1/31 بتعديل الحكم املستأنف بالنسبة 
له واالكتفاء بتغريمه خمســـة آالف درهم عن كل متهمة ساعدها يف 
البقـــاء بالبـــالد بصورة غير مشـــروعة - فطعنت النيابـــة العامة يف هذا 
الحكم بطريق النقض. تنعـــى النيابة العامة على الحكم املطعون فيه 
أنه إذ أدانه املطعون لصالحه بجريمة مســـاعدة املتهمات من األولى إلى 
الســـابعة على البقاء يف البالد بصورة غير مشـــروعة وأوقع عليه عقوبة 
الغرامة خمســـة آالف درهم عن كل متهمة قد أخطأ يف تطبيق القانون 
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ذلـــك العقوبة الواجبـــة التطبيق يف حقـــه هي العقوبة املقـــررة ملرتكب 
الجريمـــة " الفاعل األصلي " عماًل باملادة )36( مـــن قانون دخول وإقامة 
األجانـــب املعدل وهـــي الحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشـــهر أو الغرامة 

التي ال تجاوز أربعة آالف درهم بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث انه من املقرر بمقتضى املادة )21( من قانون دخول وإقامة 
األجانـــب  رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بالقانونني رقمي 13 لســـنة 1996 و 7  
لســـنة 2007 ان كل أجني الغي إذن دخولـــه أو تصريح إقامته أو انتهت 
مدة اإلذن أو تأشـــيرة الدخول أو تصريح اإلقامة ولم يبادر بالتجديد يف 
الحاالت التي يجوز فيهـــا ذلك خالل مهلة ال تجاوز ثالثني يومًا أو يغادر 
البالد خـــالل هذه املهلة توقـــع عليه غرامة ال تزيد علـــى مائة درهم عن 
كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشـــروعة بالبـــالد اعتبارًا من تاريخ انتهاء 
املهلة ويف حالة عدم دفع الغرامة املقررة يعاقب املخالف بالحبس مدة ال 
تزيد على ثالثة أشهر أو بالغرامة التي ال تجاوز أربعة آالف درهم ويجوز 
للمحكمة ان تأمـــر بإبعاده. كما نصت املـــادة )36( من القانون رقم 6 
لســـنة 1973  سالف اإلشـــارة إليه على أن " كل من حاول ارتكاب جرم 
معاقب عليه بمقتضى هذا القانون أو شـــارك فيه بان تآمرا وســـاعد أو 
حـــرض أو أغرى الغير علـــى ارتكابه يعاقب بالعقوبـــة املقرر ملرتكب 
الجرم نفســـه. ملـــا كان ذلـــك وكان املطعـــون لصالحه قـــد أحيل الى 
املحاكمة بتهمة مســـاعدة أجنبيات على البقـــاء يف البالد بصورة غير 
مشـــروعة واإلقامة بســـكنه بعد انتهاء مدة إقامتهـــن فتكون العقوبة 
الواجبة التطبيق يف حقه هـــي العقوبة املقررة للفاعل األصلي مرتكب 
تلـــك الجريمة والتي ال تزيد فيها الغرامـــة على أربعة آالف درهم إعماال 
لحكم املادتني )21(، )31( من القانون رقم 6 لســـنة 1973 سالف البيان.  
واذ خالف الحكم املطعون فيه هذا النظر وقضى بتغريمه خمسة آالف 
درهم عن كل متهمة ســـاعدها يف البقاء بالبالد بصورة غير مشـــروعة 
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يكـــون قد أخطأ يف تطبيق القانون بمـــا يوجب نقض الحكم املطعون 
فيه نقضًا جزئيًا وتصحيحـــه واالكتفاء بمعاقبته بالغرامة أربعة آالف 

درهم عن متهمة ساعدها يف البقاء بالبالد بصورة غير مشروعة.
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جل�صة 10/ 4/  2011 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ  ـ  رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / فرحان بطران ، مجدي الجنـــدي.

 الطعن رقم 75 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ 

هجرة واإقامة. حكم "ت�صــبيبه. ت�صــبيب معيب". نق�س "اأ�صــباب الطعن 
بالنق�ــس. ما يقبل منهــا". قانون "اخلطــاأ يف تطبيق القانــون". عقوبة 

"توقيعها" ظروف خمففة. 
-عـــدم جـــواز إعمال أحـــكام الظـــروف املخففة عنـــد معاقبـــة املتهم 
علـــى ارتكابـــه للجريمـــة املنصوص  عليهـــا يف املـــادة )34(مكرر )1( 
مـــن القانون رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخول وإقامـــة األجانب املعدل. 
الخاصة باســـتخدام وإيـــواء املتســـللني . خمالفة ذلك: خطـــأ يف تطبيق 

القانون. أساس ذلك؟. 
-اســـتعمال املحكمـــة لقواعد الرأفـــة بتغريم املتهم دون حبســـه عماًل 
بأحـــكام القانون . طعنـــه بالنقض وحـــده دون النيابة العامـــة . مؤداه: 
وقوف املحكمة عند حد تصحح الحكم دون الحكم بحبســـه . حتى 

ال يضار الطاعن بطعنه.

ملا كانت املادة )34( مكررًا )1( من القانون رقم 6 لسنة 1973 يف 
شـــأن دخول وإقامة األجانب املعدل قد نصـــت يف فقرتها الثالثة على ان 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة ألف درهم 
كل من اســـتخدم أو آوى متسلاًل، كما نصت الفقرة الثانية منها على 
أن تســـتثني الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة من ســـريان أحكام 

الظروف املخففة املنصوص عليها يف قانون العقوبات املشار إليه. 
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وحيـــث إن البني من مدونات الحكـــم املطعون فيه أنه قد أعمل 
أحـــكام الرأفة واملادتني )99( و)100( مـــن قانون العقوبات على خالف 
مـــا تقضي به أحكام املادة 34 مكررًا )1( املار ذكرها وقضى بتغريم 
املطعون ضده عن تهمة إيواء متســـللة بالغرامة خمســـني ألف درهم فإنه 
يكـــون قد أخطـــأ يف تطبيق القانـــون بما يوجب نقضـــه جزئيًا يف هذا 
الشـــأن وتصحيحـــه، ويف هذا الســـياق تنوه املحكمة إلـــى أن ما تردى 
فيـــه الحكم املطعـــون فيه مـــن خطأ كان يـــؤذن بتصحيحـــه بحبس 
املطعـــون ضده وتغريمه مائـــة ألف درهم إعمااًل لحكـــم القانون إال أن 
هذه املحكمة تقف عـــن حد تصحيح الحكم بتعديـــل عقوبة الغرامة 
املقضـــي بها عن تلـــك التهمة إلى مائـــة ألف درهم دون حبـــس املطعون 
ضـــده، ذلك أنه من املقرر يف أصول املحاكمـــات الجنائية أنه ال يضار 
الطاعـــن بطعنـــه وإذ كان املطعون ضـــده هو الذي اســـتأنف الحكم 
االبتدائي القاضي بتغريمه مائة ألف درهم عن تلك التهمة ولم تستأنفه 
النيابـــة العامة مما جر الدعـــوى إلى قضاء النقض فـــال يصح أن يضار 

املستأنف باستئنافه للحكم االبتدائي.

املحكمـــــــة

تخلص الواقعة يف ان النيابة العامة اتهمت 1- ........... 2- .............. 
3-.............. ألنهم بتاريخ 2010/10/26 وسابق عليه بدائرة الرحبة :

األولى : 1- وهي أجنبية بقيت يف البالد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء 
إذن دخولهـــا - تأشـــيرة زيارة - بأن لم تقم بتجديدهـــا أو مغادرة البالد 

وامتنعت عن دفع الغرامة املقررة عليها.
2- بصفتها سالفة الذكر، عملت بخالف التأشيرة املمنوحة لها.

الثانية : 1- بصفتها أجنبية دخلـــت البالد ولم يكن لديها جواز أو وثيقة 
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سفر صالحني وتأشيرة زيارة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري املفعول.
2- بصفتها الســـابقة دخلت البالد من غير األماكن التي حددها وزير 

الداخلية بقراره ودون التأشير من املوظف املختص على جواز السفر أو 
الوثيقة التي تقوم مقامه.

3- بصفتهـــا ســـالفة الذكر، عـــادت للبالد بعد أن تـــم إبعادها دون أن 

تكون حاصلة على إذن خاص من وزير الداخلية.
الثالـــث :- املطعـــون ضده - : 1- قام بإيواء املتهمـــة األولى ولم يبلغ عن 

اسمها وعنوانها خالل املدة املحددة قانونًا.
2- قام بإيواء املتهمة الثانية حالة كونها متسللة.

وأمرت بإحالتهم للمحاكمة أمـــام محكمة جنح الرحبة طبقًا 
للمـــواد 1 و1/2 و3 و1/11 1/12 و2/14 و1/21 و28 و31 و34 مكـــرر 3/1 
و 34 مكـــرر 2 و35 مـــن القانـــون االتحـــادي رقـــم 6 لســـنة 1973 املعدل. 
واملحكمـــة املذكـــورة قضـــت بجلســـة 2010/11/1 حضوريـــًا بحبس 
املتهمة األولى ملدة شـــهرين واإلبعاد وبإدانـــة املتهمة الثانية عن التهمتني 
األولـــى والثانيـــة بالحبـــس ملـــدة شـــهرين واإلبعاد وعـــن التهمـــة الثالثة 
بالحبس شـــهرًا واإلبعاد،وبتغريم الثالـــث .................... املطعون ضده، 
عن التهمة األولى بتغريمه عشـــرة آالف درهـــم وبتغريم مائة ألف درهم 
عن التهمة الثانية. فاســـتأنفته املحكوم عليها األولى واملطعون ضده، 
وقضت محكمة استئناف أبوظي بجلسة 2010/12/29 بإلغاء الحكم 
املســـتأنف وبحبس املتهمة األولى ملدة شـــهر واحد واإلبعاد عما أســـند 
إليها. وبتعديل الحكم املســـتأنف بالنسبة للمطعون ضده إلى معاقبته 
بالغرامة خمســـة آالف درهم عن التهمة األولى وخمسني ألف درهم عن 
التهمـــة الثانية. فطعنـــت النيابة العامة يف هذا الحكـــم بطريق النقض 
وأودعت صحيفة بأســـباب الطعـــن بتاريـــخ 2011/1/27 ممهورة بتوقيع 
وكيل أول نيابة اســـتئناف أبوظي ومعتمدة من رئيســـها. وتنعى النيابة 
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العامة علـــى الحكم املطعون فيه أنه إذ قضى يف جريمة إيواء متســـللة 
املســـندة إلى املطعون ضده ............ بالغرامة خمسني ألف درهم يكون 

قد أخطأ يف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن املادة )34( مكررًا )1( من القانون رقم 6 لسنة 1973 يف 
شـــأن دخول وإقامة األجانب املعدل قد نصـــت يف فقرتها الثالثة على ان 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة ألف درهم 
كل من اســـتخدم أو آوى متسلاًل، كما نصت الفقرة الثانية منها على 
أن تســـتثني الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة من ســـريان أحكام 

الظروف املخففة املنصوص عليها يف قانون العقوبات املشار إليه. 

وحيـــث إن البني من مدونات الحكـــم املطعون فيه أنه قد أعمل 
أحـــكام الرأفة واملادتني )99( و)100( من قانـــون العقوبات على خالف 
مـــا تقضي به أحكام املادة 34 مكررًا )1( املار ذكرها وقضى بتغريم 
املطعون ضده عن تهمة إيواء متســـللة بالغرامة خمســـني ألف درهم فإنه 
يكـــون قد أخطـــأ يف تطبيق القانـــون بما يوجب نقضـــه جزئيًا يف هذا 
الشـــأن وتصحيحـــه، ويف هذا الســـياق تنوه املحكمة إلـــى أن ما تردى 
فيـــه الحكم املطعـــون فيه مـــن خطأ كان يـــؤذن بتصحيحـــه بحبس 
املطعـــون ضده وتغريمه مائـــة ألف درهم إعمااًل لحكـــم القانون إال أن 
هذه املحكمة تقف عـــن حد تصحيح الحكم بتعديـــل عقوبة الغرامة 
املقضـــي بها عن تلـــك التهمة إلى مائـــة ألف درهم دون حبـــس املطعون 
ضـــده، ذلك أنه من املقرر يف أصول املحاكمـــات الجنائية أنه ال يضار 
الطاعـــن بطعنـــه وإذ كان املطعون ضـــده هو الذي اســـتأنف الحكم 
االبتدائي القاضي بتغريمه مائة ألف درهم عن تلك التهمة ولم تستأنفه 
النيابـــة العامة مما جر الدعـــوى إلى قضاء النقض فـــال يصح أن يضار 

املستأنف باستئنافه للحكم االبتدائي.
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جل�صة 12/ 4/  2011 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ  ـ  رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / فرحان بطران ، محروس عبد الحليم.

 الطعن رقم 163 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ 

كفالــة . هجرة واإقامة. عمال . حكم "ت�صــبيبه. ت�صــبيب معيب". نق�س 
"اأ�صــباب الطعــن بالنق�ــس. مــا يقبل منهــا". قانــون "اخلطــاأ يف تطبيق 

القانون" . اأجره . م�صئولية جنائية. 
-إدانة الطاعن الرتكابه جريمة اســـتخدام أجني ليس على كفالته. 
دون االلتزام بالشروط املقررة باملادة )68( من الالئحة التنفيذية للقانون 
رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخول و إقامة األجانب املعـــدل. دون بيان ما 
إذ كان صاحب عمل له عليه ســـلطة الرقابـــة والتوجيه وعليه الوفاء له 

باألجر. خمالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه. أساس ذلك؟. 

ملا كان مـــن املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن يشـــترط ملعاقبة 
املتهم الذي يســـتخدم أجنبيًا ليس على كفالته دون االلتزام بالشروط 
واألوضـــاع املقررة باملـــادة )68( من الالئحـــة التنفيذية للقانون 6 لســـنة 
1973 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب املعـــدل، أن يكون صاحب عمل 

وأن يكون له عليه ســـلطة الرقابة والتوجيه علـــى أن يوفيه أجره، فإذا 
كان املتهم عاماًل مكفواًل لـــدى الغير فال تقوم هذه الجريمة يف حقه 
لعجـــزه وهو بصفته عن توجيهه والســـيطرة عليه فضاًل عن عدم قدرته 
علـــى أن يوفيه أجره ملـــا ورد بنص املادة 67 من الالئحة املشـــار إليها من 
وجـــوب التـــزام الكفيل أي صاحـــب العمل بعد اســـتخدام أجني على 
غيـــر كفالته والتزام املكفول - أي العامل - بالعمل لدى غير كفيله 
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إال بالشـــروط واألوضاع املقـــررة لنقل الكفالة، مما مـــؤداه وجوب أن 
يســـتظهر الحكم توافر هذه الصفة يف املتهم قبل الحكم بإدانته عن 
هذه الجريمة وإال كان مشـــوبًا بالقصور يف التســـبيب املبطل. ملا كان 
ذلـــك وكان الحكم املطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم املســـتأنف 
لألســـباب التي بنـــي عليها وكان الحكـــم األخير لم يســـتظهر توافر 
تلـــك الصفة يف املتهـــم - الطاعن - قبـــل أن يقضي بإدانتـــه عن جريمة 
اســـتخدامه املتهم األول - وهو أجني - على غير كفالته دون االلتزام 
بالشـــروط واألوضاع املقررة لنقل الكفالـــة، فإنه يكون - وقد صدر 
على هذا النحو مشـــوبًا بالقصور يف التسبيب الذي يبطله، وال يعصمه 
مـــن هذا البطـــالن قول الحكـــم ) أن املتهـــم األول - األجني - ضبط 
وهو يعمل على نقل الرمال بواســـطة شـــيول من داخـــل مزرعة ........ إلى 
خـــارج املزرعة بمنطقـــة الفقع بالعني وهـــو على غير كفالة املؤسســـة 
املســـؤولة، وبســـؤاله بمحضـــر الضبـــط وتحقيقـــات النيابـــة اعتـــرف 
بالعمـــل لـــدى املتهم الثانـــي ملدة ثالثـــة أشـــهر مقابل ألف وخمســـمائة 
درهم شـــهريًا وبســـؤال املتهم الثانـــي بتحقيقات النيابـــة العامة اعترف 
باســـتخدام املتهـــم األول لديه ملدة ثالثة أشـــهر مقابل ألف وخمســـمائة 
درهم شـــهريًا وهو على غير كفالته(. إذ ان ما خلص إليه الحكم على 
النحو الســـابق ال يفيد توافر صفة صاحـــب العمل يف الطاعن إذ لم يبني 
عالقة الطاعن باملؤسســـة القائمة بالعمل باملزرعة املبينة بالحكم وما 
إذا كان مالـــكًا لها حتـــى يكون صاحب عمل أنـــه عامل فيها كما 
 ذهـــب يف صحيفـــة طعنـــه، مما يصـــم الحكـــم بالقصـــور املبطل له، 

مما يتعني بنقضه واإلحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
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املحكمـــــــة

حيث ان الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه، وســـائر 
األوراق تتحصـــل يف ان النيابة العامة أحالـــت الطاعن .................. وآخر 
إلـــى املحاكمة بوصـــف أنهما يف يوم 2010/12/27 ويف يوم ســـابق عليه 

بدائرة مدينة العني :

املتهم األول: - اآلخر :- وهو أجني عمل لدى شخص غير كفيله دون 
االلتزام بالشـــروط واألوضـــاع املقررة لنقل الكفالـــة وذلك على النحو 

املبني باألوراق.
املتهم الثاني: - الطاعن :- استخدم املتهم األول وهو على غير كفالته 
دون االلتـــزام بالشـــروط واألوضاع املقررة لنقـــل الكفالة، على النحو 
املبني باألوراق. وطلبت معاقبتهما باملواد 1، 2/11، 34 مكررًا )1/1(، 
34 مكـــررًا )2( مـــن القانـــون االتحـــادي رقـــم 6 لســـنة 1973 املعدل. 
وبجلسة 2011/1/12 قضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبة املتهم 
األول بالحبس شـــهرًا وأمرت بإبعاده عن الدولـــة، وبتغريم املتهم الثاني 
- الطاعن - خمســـني ألف درهم. فاســـتأنفه املحكوم عليـــه الثاني - 
الطاعن - برقم 141 لســـنة 2011 س جزائي العني. وبجلســـة 2011/1/30 
قضت محكمة االستئناف حضوريًا بتأييد الحكم املستأنف، وإذ لم 
يلق هذا القضاء قبواًل لدى املحكوم عليه، طعن عليه بالنقض املطروح 
بواســـطة محاميه املوكل، وقدمـــت النيابة العامة مذكـــرة رأت فيها 

رفض الطعن.

وحيـــث إن مما ينعاه الطاعـــن على الحكم املطعـــون فيه أنه إذ 
أدانه عن جريمة اســـتخدامه للمتهم األول وهو علـــى غير كفالته دون 
االلتـــزام بالشـــروط واألوضاع املقـــررة لنقل الكفالة فإنـــه يكون قد 
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خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه وشـــابه القصور يف التسبيب والفساد 
يف االستدالل إذ أنه مجرد سائق باملؤسسة التي ضبط املتهم األول يعمل 
لحســـابها فليس صاحب العمل الذي ضبـــط املتهم األول يعمل به وليس 
مرتبطـــًا به بعقد عمل يجيز له رقابـــة املتهم املذكور وتوجيهه ويكون 
تابعًا له مقابل مـــا يمنحه له من أجر، فإن أركان تلك الجريمة تكون 
منتفية يف األوراق وإذ خالف الحكـــم املطعون فيه ذلك وقضى بإدانته 

عن تلك الجريمة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيـــث إن هذا النعي ســـديد ذلـــك أنه من املقـــرر يف قضاء هذه 
املحكمـــة أن يشـــترط ملعاقبة املتهم الذي يســـتخدم أجنبيـــًا ليس على 
كفالته دون االلتزام بالشروط واألوضاع املقررة باملادة 68 من الالئحة 
التنفيذية للقانون 6 لســـنة 1973 يف شأن دخول وإقامة األجانب املعدل، 
أن يكـــون صاحب عمل وأن يكون له عليه ســـلطة الرقابـــة والتوجيه 
علـــى أن يوفيه أجره، فإذا كان املتهم عامـــاًل مكفواًل لدى الغير فال 
تقوم هـــذه الجريمة يف حقه لعجزه وهو بصفته عن توجيهه والســـيطرة 
عليـــه فضاًل عن عدم قدرتـــه على أن يوفيه أجره ملـــا ورد بنص املادة 67 
مـــن الالئحة املشـــار إليها من وجوب التزام الكفيـــل أي صاحب العمل 
بعد استخدام أجني على غير كفالته والتزام املكفول - أي العامل - 
بالعمل لدى غير كفيله إال بالشروط واألوضاع املقررة لنقل الكفالة، 
ممـــا مـــؤداه وجوب أن يســـتظهر الحكـــم توافر هذه الصفـــة يف املتهم 
قبـــل الحكم بإدانته عـــن هذه الجريمة وإال كان مشـــوبًا بالقصور يف 
التســـبيب املبطل. ملا كان ذلك وكان الحكـــم املطعون فيه قد صدر 
بتأييـــد الحكم املســـتأنف لألســـباب التي بني عليهـــا وكان الحكم 
األخير لم يســـتظهر توافـــر تلك الصفـــة يف املتهم - الطاعـــن - قبل أن 
يقضي بإدانته عن جريمة اســـتخدامه املتهم األول - وهو أجني - على 
غير كفالته دون االلتزام بالشـــروط واألوضاع املقررة لنقل الكفالة، 
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فإنه يكون - وقد صدر على هذا النحو مشـــوبًا بالقصور يف التســـبيب 
الذي يبطله، وال يعصمه من هذا البطالن قول الحكم ) أن املتهم األول 
- األجني - ضبط وهو يعمل على نقل الرمال بواسطة شيول من داخل 
مزرعـــة ............. إلى خارج املزرعة بمنطقـــة الفقع بالعني وهو على غير 
كفالة املؤسسة املسئولة، وبسؤاله بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة 
اعترف بالعمل لدى املتهم الثاني ملدة ثالثة أشهر مقابل ألف وخمسمائة 
درهم شـــهريًا وبســـؤال املتهم الثانـــي بتحقيقات النيابـــة العامة اعترف 
باســـتخدام املتهـــم األول لديه ملدة ثالثة أشـــهر مقابل ألف وخمســـمائة 
درهم شـــهريًا وهو على غير كفالته(. إذ ان ما خلص إليه الحكم على 
النحو الســـابق ال يفيد توافر صفة صاحـــب العمل يف الطاعن إذ لم يبني 
عالقة الطاعن باملؤسســـة القائمة بالعمل باملزرعة املبينة بالحكم وما 
إذا كان مالـــكًا لها حتـــى يكون صاحب عمل أنـــه عامل فيها كما 
ذهب يف صحيفـــة طعنه، مما يصم الحكم بالقصـــور املبطل له، مما 

يتعني بنقضه واإلحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
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جل�صة 2011/5/25 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كـــــــــــــــــــــــــــــــــوخ   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / فرحان بطران ، أحمد عارف املعلم.

الطعن رقم 330 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ 

"اخلطــاأ يف تطبيــق القانــون". حكــم  هجــرة واإقامــة . عمــل. قانــون 
"ت�صــبيبه. ت�صــبيب معيــب". نق�س "اأ�صــباب الطعــن بالنق�س. مــا يقبل 

منها".
-عدم جواز قيام األجني الذي دخل البالد بتأشيرة زيارة بأي عمل فيها 
بأجر أو بدون أجر أو كرب عمل. خمالفة ذلك. مؤداه: وجوب الحكم 
عليـــه بموجب نص املادتني )6( ، )34( من القانون رقم 6 لســـنة 1973 يف 

شأن إقامة األجانب. خمالفة ذلك.  خمالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه. 

ملـــا كان من املقرر وفقـــًا للمـــادة )11( من القانون رقم 6 لســـنة 
1973 يف شـــان إقامـــة األجانب انـــه )اذا كانـــت التأشـــيرة للزيارة فال 

يحـــق لألجني العمل يف أي مكان يف البالد ســـواء بأجـــر أو بغير أجر 
أو كصاحـــب عمل( ونصت املـــادة )34( مكرر 2 مـــن ذات القانون انه 
)يعاقب على خمالفة أحـــكام املادة )11( من هذا القانون بالحبس مدة 
ال تتجـــاوز ثالثة أشـــهر وبغرامة ال تتجاوز عشـــرة آالف درهم أو بإحدى 
هاتـــني العقوبتني وعلى املحكمة ان تأمر بإبعاد املخالف ( ومؤدى ذلك 
ان األجنـــي الـــذي دخل البالد بتأشـــيرة زيارة عليه ان يلتـــزم بها وان ال 
يقوم بأي عمل ســـوا بأجر أو بغير أجر أو كصاحب عمل. ملا كان ذلك 
وكان الثابـــت مـــن األوراق ان املطعون ضدهما قامـــا بعملية مضاعفة 
األموال )تحويل األوراق الســـوداء( وهـــو عمل مجرم بذاته وبنص خاص 
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خالفًا للنص الوارد يف املادة 11 من القانون سالف الذكر والذي يقضي 
بمالحقـــة األجني الذي تجـــاوز مدة اإلقامة. ممـــا يقتضي مالحقتهما 
عنهـــا وملا كان الحكم املطعون فيه اذا قضى ببراءة املطعون ضدهما 
من هذه التهمة على ســـند ان مالحقتهما عنها ليس لها ما يبررها ما دام 
املطعون ضدهما ليست لهما تأشيرة حتى تتم خمالفتهما بالعمل خالفا 
لهـــا يكون قـــد خالف القانون وأخطـــأ يف تطبيقه ممـــا يقتضي نقضه 

نقضًا جزئيًا فيما قضى به من براءة املطعون ضدهما واإلحالة.

املحكمـــــــة

حيث ان واقعة الدعوى كمـــا تحصلتها املحكمة من الحكم 
املطعـــون فيـــه وســـائر األوراق تتلخـــص يف ان النيابـــة العامة أســـندت 
للمطعـــون ضدهمـــا ألنهمـــا وبتاريخ ســـابق لتاريـــخ 2011/1/10 بدائرة 
أبوظي أوال: شـــرعا وآخر مجهول يف االســـتيالء على مـــال الغير وذلك 
باالســـتعانة بطريقـــة احتيالية وقد أوقـــف أثر الجريمة لســـبب ال دخل 
إلرادتهما وذلك بضبطهما متلبسني بالجريمة على النحو املبني باألوراق 
. ثانيا: بصفتهما أجنبني أقاما يف البالد بصورة غير مشروعة حال انتهاء 
تأشيرتهما وذلك خالفًا للقانون . ثالثا: بصفتهما السابقة عمال يف البالد 
خالفًا للتأشـــيرة املمنوحة لهما. بتاريخ 2011/2/28 حكمت محكمة 
أبوظـــي االبتدائية حضوريـــًا يف الدعوى رقـــم 2011/1129 بحبس كل 
مـــن املطعون ضدهما ملدة ثالثة أشـــهر عن االتهـــام األول وبالحبس ملدة 
شـــهر عن االتهام الثاني وبالحبس شـــهر عن االتهام الثالث. لم يلق هذا 
الحكـــم قبواًل لدى املحكوم عليهما فطعنا عليه باالســـتئنافني رقمي 
998و989 لســـنة 2011 وبتاريـــخ 2011/3/21 قضـــت محكمة اســـتئناف 

أبوظي حضوريًا بمعاقبة كل من الطاعنني بالحبس ملدة شـــهرين عن 
االتهام األول وبالحبس ملدة شهر عن االتهام الثاني وبراءتهما عن التهمة 
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الثالثة مع اإلبعاد عن البالد. 

وحيـــث لـــم يلق هذا القضـــاء قبواًل لـــدى النيابـــة العامة تقدمت 
بتقرير طعنها بالنقض.

تنعـــى النيابة العامـــة على الحكم املطعون فيـــه اذ قضى ببراءة 
املطعون ضدهما من تهمة العمل بالبالد خالفًا للتأشـــيرة املمنوحة لهما 
خمالفـــة القانون والخطأ يف تطبيقه مما يســـتوجب نقضه. ملا كان من 
املقرر وفقًا للمادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 1973 يف شان إقامة األجانب 
انه )اذا كانت التأشيرة للزيارة فال يحق لألجني العمل يف أي مكان 
يف البالد ســـواء بأجر أو بغير أجـــر أو كصاحب عمل( ونصت املادة 34 
مكرر 2 من ذات القانون انه )يعاقب على خمالفة أحكام املادة 11 من 
هذا القانون بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تتجاوز عشرة 
آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتـــني وعلى املحكمة أن تأمر بإبعاد 
املخالف ( ومؤدى ذلك ان األجني الذي دخل البالد بتأشيرة زيارة عليه 
أن يلتزم بها وان ال يقوم بأي عمل ســـوا بأجر أو بغير أجر أو كصاحب 
عمـــل. ملا كان ذلك وكان الثابت من األوراق أن املطعون ضدهما قاما 
بعمليـــة مضاعفـــة األموال )تحويل األوراق الســـوداء( وهـــو عمل مجرم 
بذاتـــه وبنص خاص خالفًا للنص الوارد يف املادة 11 من القانون ســـالف 
الذكر والذي يقضي بمالحقـــة األجني الذي تجاوز مدة اإلقامة. مما 
يقتضـــي مالحقتهمـــا عنها وملـــا كان الحكم املطعون فيـــه إذا قضى 
ببـــراءة املطعون ضدهما من هذه التهمة على ســـند ان مالحقتهما عنها 
ليـــس لها ما يبررها ما دام املطعون ضدهما ليســـت لهما تأشـــيرة حتى 
تتـــم خمالفتهما بالعمل خالفا لها يكون قـــد خالف القانون وأخطأ يف 
تطبيقه مما يقتضي نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من براءة املطعون 

ضدهما واإلحالة.
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جل�صة 2011/5/30 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كــــــــــــــــــــــــوخ   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / فرحان بطران ، أحمد املعلم.

 الطعن رقم 406 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ

ارتبــاط. هجرة واإقامة . ت�صــول. جرميــة "اأركانهــا". عقوبة "عقوبة 
اجلرائــم املرتبطــة" "تقديرهــا". تدابــر جنائيــة. حكم "ت�صــبيبه. 

ت�صبيب معيب". قانون "اخلطاأ يف تطبيق القانون". ارتباط.
-جريمتـــي الدخـــول إلى البـــالد بصورة غير مشـــروعة والتســـول غير 
مرتبطتني. توقيع عقوبة واحدة عنهما. خطأ يف تطبيق القانون. أســـاس 

ذلك؟. 
-إلغـــاء الحكم املطعـــون فيه عقوبـــة اإلبعاد التي قضـــي بها الحكم 
الصـــادر مـــن محكمـــة أول درجـــة يف تلـــك الجريمة. خطـــأ يف تطبيق 

القانون. أساس ذلك؟. 

ملا كان من املقرر ان مناط تطبيق املادة )88( من قانون العقوبات 
ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة 
لبعضها البعـــض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحـــدة اإلجرامية التي 
عناها املشـــرع بالحكـــم الوارد باملـــادة املشـــار إليها وانـــه ولئن كان 
األصل ان تقدير قيام االرتباط بني الجرائم مما يدخل يف حدود السلطة 
التقديرية ملحكمة املوضوع إال ان شـــرط ذلك ان تكون الوقائع كما 
أثبتهـــا الحكم تفيد ان ما وقع من املتهم يتحقـــق به معنى االرتباط وملا 
كان ما وقع من املطعون ضدها من دخول البالد بصورة غير مشـــروعة 
وقيامها بالتســـول بما ال تتوافر وحدة النشاط اإلجرامي بني الجريمتني 
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اللتـــني أدينت بهما وال يتحقق به االرتباط الـــذي ال يقبل التجزئة بينهما 
- فإن الحكم املطعـــون فيه إذ أوقع على املطعون ضدها عقوبة واحدة 
عنهمـــا يكون قد خالـــف القانون بمـــا يوجب نقضه.وملـــا كان تقدير 
العقوبـــة موضوعي فانه يتعني ان يكون مع النقض إحالة.ملا كان ذلك 
وكان مؤدى نص املادة )31( من القانون رقم 6 لسنة 1973يف شأن دخول 
وإقامة األجانب انه يجب توقيع تدبير اإلبعاد باإلضافة إلى العقوبة على 
كل أجني دخل البالد بصورة غير مشـــروعة وكان الحكم املطعون 
فيـــه قد قضى بإلغـــاء تدبير اإلبعاد املقضي به مـــن محكمة أول درجة 
األمـــر الـــذي يعيبه بالخطأ يف تطبيـــق القانون بمـــا كان يوجب نقضه 
نقضـــًا جزئيـــًا وتصحيحه - إال أنه ملـــا كنا قد انهينا ســـلفًا إلى نقض 

الحكم املطعون فيه واإلحالة فال حاجة بنا للتصحيح.

املحكمـــــــة

حيث ان الواقعة حســـبما يبني من مطالعة الحكم املطعون فيه 
وســـائر األوراق تتحصـــل يف ان النيابـــة العامة اتهمـــت املطعون ضدها 
بأنها يف يوم ســـابق على يوم 2011/3/8 بدائـــرة الرحبة: بصفتها أجنبية 
دخلت البالد ولم يكن لديها جواز أو وثيقة ســـفر صالحان وتأشيرة أو 
إذن دخـــول أو تصريح إقامة ســـاري املفعول على النحـــو املبني باألوراق. 
بصفتهـــا الســـابقة دخلت البالد من غيـــر األماكن التـــي حددها وزير 
الداخليـــة بقراره ودون تأشـــيرة من املوظف املختص على جواز الســـفر 
أو الوثيقـــة التي تقوم مقامه على النحو املبـــني باألوراق.بصفتها أجنبية 
عادت إلى البالد بعد سبق إبعادها منها دون حصولها على إذن من وزير 
الداخلية.كونها صحيحة البنية تسولت يف األماكن العامة على النحو 
املبـــني بـــاألوراق - وطلبـــت عقابهـــا 1، 1/2 ، 1/3، 28، 31 من القانون 
االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شأن دخول وإقامة األجانب املعدل و1/1 
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، 1/2 ، 3 من القانون املحلي إلمارة أبوظي رقم 15 لســـنة 1975 يف شأن 
منع التســـول- ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بتاريخ 2011/3/13 
بمعاقبتهـــا بالحبس ملدة شـــهرين واإلبعاد عن التهمتـــني األولى والثانية 
وبالحبـــس ملدة شـــهر عن التهمة الثالثـــة واإلبعاد وبتغريمها خمســـمائة 
درهـــم عـــن التهمـــة الرابعـــة ، فاســـتأنفته املطعون ضدهـــا ومحكمة 
اســـتئناف أبوظي قضـــت حضوريًا بتاريـــخ 2011/4/10 بإلغاء الحكم 
املســـتأنف وببراءتهـــا عن التهمـــة الثالثة- وبتعديل الحكم املســـتأنف 
فيما قضى عن باقـــي االتهامات األخرى إلى حبس املطعون ضدها ملدة 
شهر عن باقي التهم وإلغاء تدبير اإلبعاد- فطعنت النيابة العامة يف هذا 

الحكم بطريق النقض.

حيـــث ان ممـــا تنعـــاه النيابة العامـــة على الحكـــم املطعون فيه 
الخطأ يف تطبيـــق القانون ذلك انه اعمل أحـــكام االرتباط بني تهمتي 
الدخـــول إلى البالد بصورة غير شـــرعية وجريمة التســـول رغم خمالفة 
ذلك للمادة )88( من قانون العقوبـــات وألغى عقوبة اإلبعاد رغم وجوبها 
عمـــاًل باملادة 31 من القانون رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامة 
األجانب املعدل بما يعيبه ويستوجب نقضه. ملا كان من املقرر ان مناط 
تطبيق املادة )88( من قانـــون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها 
خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون 
منهـــا مجتمعة الوحدة اإلجراميـــة التي عناها املشـــرع بالحكم الوارد 
باملادة املشـــار إليها وانه ولئن كان األصـــل ان تقدير قيام االرتباط بني 
الجرائم مما يدخل يف حدود الســـلطة التقديريـــة ملحكمة املوضوع إال 
ان شـــرط ذلك ان تكون الوقائع كما أثبتهـــا الحكم تفيد ان ما وقع 
من املتهم يتحقق به معنى االرتباط وملا كان ما وقع من املطعون ضدها 
من دخول البالد بصورة غير مشـــروعة وقيامها بالتســـول بما ال تتوافر 
وحدة النشـــاط اإلجرامي بني الجريمتني اللتـــني أدينت بهما وال يتحقق 
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به االرتباط الـــذي ال يقبل التجزئة بينهما - فـــإن الحكم املطعون فيه 
إذ أوقـــع على املطعـــون ضدها عقوبـــة واحدة عنهما يكـــون قد خالف 
القانون بما يوجب نقضه.وملا كان تقدير العقوبة موضوعي فانه يتعني 
ان يكون مع النقض إحالة.ملا كان ذلك وكان مؤدى نص املادة 31 من 
القانون رقم 6 لســـنة 1973يف شأن دخول وإقامة األجانب انه يجب توقيع 
تدبير اإلبعاد باإلضافة إلى العقوبة على كل أجني دخل البالد بصورة 
غيـــر مشـــروعة وكان الحكـــم املطعون فيه قـــد قضى بإلغـــاء تدبير 
اإلبعـــاد املقضي به من محكمة أول درجة األمر الذي يعيبه بالخطأ يف 
تطبيـــق القانون بمـــا كان يوجب نقضه نقضًا جزئيـــًا وتصحيحه - إال 
أنه ملا كنا قد انهينا سلفًا إلى نقض الحكم املطعون فيه واإلحالة فال 

حاجة بنا للتصحيح.
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جل�صة 2011/5/30 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كــــــــــــــــــــــــوخ   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / فرحان بطران ، أحمد املعلم.

 الطعن رقم 410 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ

1(�صــرقة. عقوبــة "تقديرهــا". قانون "اخلطــاأ يف تطبيــق القانون". 
ظروف خمففة. حكم "ت�صــبيبه. ت�صــبيب معيب". نق�س "اأ�صباب الطعن 

بالنق�س. ما يقبل منها".
-نـــزول املحكمة يف توقيـــع العقوبة عن جريمة الســـرقة املعاقب عليها 
بالســـجن املؤقت للظـــروف املخففة التـــي رأتها عن الحد املقـــرر طبقًا 
ألحكام الفقـــرة )ج( من املادة )98( عقوبات. خطـــأ يف تطبيق القانون. 

مثال. 

2(هجــرة واإقامة. عقوبة "نوعهــا". تدابر جنائية. حكم "ت�صــبيبه. 
ت�صــبيب معيب". نق�س "اأ�صــباب الطعن بالنق�س. ما يقبــل منها". قانون 

"اخلطاأ يف تطبيق القانون". 
-اكتفـــاء املحكمـــة بإبعاد املطعـــون ضدها عن البـــالد دون القضاء 
بالعقوبـــة األصلية للجريمة املعاقب عليها يف بنـــص املادة )34( مكرر2 
مـــن القانـــون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بشـــأن دخـــول وإقامة 

األجانب. خطأ يف تطبيق القانون. أساس ذلك. مثال. 

1-ملـــا كان الحكم املطعون فيه الخطأ يف تطبيـــق القانون لوجهني ، 

وقالـــت يف بيـــان ذلك عن الوجـــه األول ان مؤدي نص املـــادة )3/98( من 
قانون العقوبات ان تكون العقوبة جريمة الســـرقة املنصوص عليها يف 
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املـــادة )2/388( من القانون املذكور التي أدان الحكم املطعون ضدها 
بهـــا هي الحبس الـــذي ال تقل مدته عن ثالثة أشـــهر وإذ قضى الحكم 
املطعون فيه بالحبس ملدة شهرين فقط فانه يكون قد أخطأ يف تطبيق 
القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه واإلحالة. ومن جهة ثانية ان الحكم 
قضى بإدانة املطعون ضدها بجريمة العمل لدى غير الكفيل واكتفى 
بإبعادها دون القضـــاء بالعقوبة األصلية لهذه الجريمة املنصوص عليها 
يف املادة 34مكرر/2 فانه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون مما يعيبه 

ويستوجب نقضه واإلحالة.
2-ملا كان مـــن املقرر بنص املادة )34( مكرر2 مـــن القانون االتحادي 

رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بشـــأن دخول وإقامة األجانب انه " يعاقب على 
خمالفة أحكام املادة 11 من هذا القانون -) وهي املتعلقة بعقوبة العمل 
لدى غير الكفيل( بالحبس ملدى ال تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تجاوز 
ألف درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني ، وعلى املحكمة تأمر باإلبعاد. 
وملـــا كان الحكم املطعون فيه قـــد اكتفى بالقضـــاء بإبعاد املطعون 
ضدهـــا دون القضاء بالعقوبة األصليـــة، فإنه يكون قد خالف القانون 
وأخطـــأ يف تطبيقه مما يعيبـــه ويوجب نقضه وملـــا كان تقدير العقوبة 

موضوعي فإنه يتعني مع النقض اإلحالة.

املحكمـــــــة

حيـــث ان الوقائـــع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق تتحصـــل يف ان النيابة العامة أســـندت إلـــى املطعون ضدها انها 

بتاريخ 2010/9/19 وتاريخ الحق عليه بدائرة أبوظي:

سرقت املبلغ النقدي املبني قدرًا باملحضر، واململوك .................. 
وكان ذلـــك يف املـــكان الـــذي تعمل فيه علـــى النحو املبني بـــاألوراق. 
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وهي أجنبية عملت لدى شـــخص غير كفيلها بـــدون موافقته وموافقة 
إدارة الجنســـية واإلقامة دون االلتزام بالشروط واألوضاع املقررة لنقل 
الكفالة.وطلبـــت محاكمتهـــا طبقـــًا ألحكام الشـــريعة اإلســـالمية 
الغراء واملـــواد )1/121(، )2/388( من قانون العقوبات االتحادي املعدل 
واملـــواد 1، 2/11، 1/19، )34( مكرر)2( مـــن القانون االتحادي رقم 6 
لســـنة 1973 املعدل يف شأن دخول وإقامة األجانب. وبجلسة 2011/3/29 
قضـــت محكمة أول درجـــة حضوريًا بحبس املطعون ضدها ملدة ســـتة 
أشـــهر عن جريمة السرقة وحبسها مدة شـــهرين عن جريمة عملها لدى 
غير الكفيل، وإبعادها عن الدولة . اســـتأنفته باالســـتئناف رقم 1452 
تاريخ 2011/3/31 0 وبجلســـة 2011/4/19 قضت محكمة  االســـتئناف 
حضوريـــًا بقبول االســـتئناف شـــكاًل ، ويف املوضـــوع بتعديل الحكم 
املســـتأنف بحبـــس املطعون ضدها ملدة شـــهرين عن جريمة الســـرقة ، 
واالكتفـــاء باإلبعـــاد عن جريمة العمـــل لدى غير الكفيـــل.وإذ لم ينل 
هذا الحكـــم قبواًل لدى النيابـــة العامة، أقامت عليـــه الطعن بالنقض 
املطروح رقم 410 تاريـــخ 2011/5/12.تنعي النيابـــة العامة على الحكم 
املطعون فيه الخطأ يف تطبيق القانون لوجهني ، وقالت يف بيان ذلك عن 
الوجه األول ان مـــؤدي نص املادة )3/98( من قانون العقوبات ان تكون 
العقوبة جريمة الســـرقة املنصوص عليها يف املـــادة )2/388( من القانون 
املذكـــور التي أدان الحكـــم املطعون ضدها بها هـــي الحبس الذي ال 
تقـــل مدته عن ثالثة أشـــهر وإذ قضـــى الحكم املطعون فيـــه بالحبس 
ملدة شـــهرين فقط فانه يكـــون قد أخطأ يف تطبيـــق القانون مما يعيبه 
ويســـتوجب نقضـــه واإلحالة. ومن جهـــة ثانية ان الحكـــم قضى بإدانة 
املطعـــون ضدها بجريمـــة العمل لدى غير الكفيـــل واكتفى بإبعادها 
دون القضـــاء بالعقوبة األصلية لهـــذه الجريمة املنصوص عليها يف املادة 
)34(مكـــرر/2 فانـــه يكون قـــد أخطأ يف تطبيـــق القانون ممـــا يعيبه 

ويستوجب نقضه واإلحالة.
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وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك ان الحكم املطعون فيه قضى 
بإدانة املطعون ضدها بجريمة السرقة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية 
من املادة 388 من قانون العقوبات االتحادي املعاقب عليها بالســـجن مدة 
ال تقل عن خمس ســـنوات، وال تزيد على سبع سنوات، إال أن املحكمة 
نظـــرًا لظروف تخفيفيه نزلـــت بالعقوبة إلى مدة شـــهرين فقط تطبيقًا 
للفقرة)ج( من املادة 98 من قانون العقوبات السالف الذكر. وملا كانت 
هذه املادة تنص على انه إذا كانت العقوبة املقررة للجناية هي الســـجن 
املؤقت) كما هي الحال يف جناية الســـرقة التي أدان الحكم املطعون 
ضدهـــا بها( جاز إنزال العقوبة إلـــى الحبس الذي ال تقل مدته عن ثالثة 
أشهر، وإذ قضى الحكم املطعون بحبس املطعون ضدها مدة شهرين 
فقـــط فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه 

واإلحالة.

وحيث ان النيابة العامة تنعي بالوجه الثاني على الحكم الخطأ 
يف تطبيق القانون غذ قضى بإبعـــاد املطعون ضدها عن الدولة بجريمة 
العمل لدى غيـــر الكفيل دون الحكـــم عليها بالعقوبـــة األصلية لهذه 

الجريمة.

وحيـــث إن نعـــي النيابة العامة ســـديد، ذلك إن مـــن املقرر بنص 
املادة 34 مكرر2 من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بشـــأن 
دخـــول وإقامة األجانـــب انه " يعاقب على خمالفة أحـــكام املادة 11 من 
هذا القانون -) وهي املتعلقة بعقوبة العمل لدى غير الكفيل( بالحبس 
ملدى ال تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تجاوز ألف درهم، أو بإحدى هاتني 
العقوبتني ، وعلـــى املحكمة تأمر باإلبعاد. وملا كان الحكم املطعون 
فيه قـــد اكتفى بالقضاء بإبعاد املطعون ضدهـــا دون القضاء بالعقوبة 
األصليـــة، فإنه يكون قد خالف القانـــون وأخطأ يف تطبيقه مما يعيبه 
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ويوجب نقضه وملا كان تقدير العقوبة موضوعي فإنه يتعني مع النقض 
اإلحالة.
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جل�صة 2011/6/20 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / فرحان بطران ، أحمد عارف املعلم.

 الطعن رقم 472  ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ

هجرة واإقامة . حكم "ت�صــبيبه. ت�صــبيب معيب". نق�س "اأ�صباب الطعن 
بالنق�ــس. مــا يقبل منها". عقوبــة "نوعها". تدابر جنائيــة "اإبعاد". 

قانون "اخلطاأ يف تطبيق القانون".
-اســـتبدال العقوبة األصلية يف جريمة املـــواد 1 ، 1/2 ، 3 ، 28 ، 31ـ 35 
من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب 

املعدل. بعقوبة اإلبعاد. خطأ يف تطبيق القانون. أساس ذلك؟. 

ملـــا كان من املقـــرر بمقتضى املادة 36 مكرر مـــن قانون دخول 
وإقامـــة األجانـــب أنه يف تطبيـــق العقوبـــات املنصوص عليهـــا يف املواد 
الســـابقة ومن بينها املواد موضوع هذه الدعوى ال تســـري أحكام املواد 
)83( و )121( و )147( الخاصـــة بوقـــف التنفيـــذ ، واســـتبدال العقوبـــة 
، والعفـــو القضائـــي الـــوارد يف القانـــون االتحادي رقم 3 لســـنة 1987 ، 
وكانـــت محكمـــة االســـتئناف ، رغـــم هـــذا الحظر، قد اســـتبدلت 
اإلبعـــاد بالعقوبة األصليـــة فتكون قد أخطأت يف تطبيـــق القانون مما 
يعيب الحكم املطعـــون فيه ويوجب نقضه ، وملـــا كان تقدير العقوبة 
األصلية مما يدخل يف ســـلطة محكمة املوضوع ، فإنه يتعني أن يكون 

مع النقض واإلحالة.
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املحكمـــــــة

حيث أن الوقائـــع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق تتحصل يف أن النيابة العامة أســـندت إلى .......... اندونيسية إنها 
بتاريخ 2011/4/6 وتاريخ ســـابق عليه ، بدائرة الرحبة.  بصفتها أجنبية 
دخلت البالد ولم يكن لديها جواز أو وثيقة ســـفر صالحني ، وتأشـــيرة 
زيـــارة أو إذن دخول ، أو تصريح إقامة ســـارية املفعول على النحو املبني 
بـــاألوراق. بصفتهمـــا الســـابقة دخلـــت البالد مـــن غير األماكـــن التي 
حددها وزير الداخلية بقراره، ودون التأشيرة من املوظف املختص على 
جواز الســـفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. بصفتها سالفة الذكر عادت 
للبالد بعد أن تم إبعادها دون أن تكون حاصلة على إذن خاص من وزير 
الداخليـــة. وطلبت النيابـــة العامة معاقبتها طبقًا للمـــواد: 1، 1/2 ، 3 ، 
28 ،  31، 35 مـــن القانـــون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخول 

وإقامـــة األجانب ، املعدل بالقانون االتحادي رقم 13 لســـنة 1996 املعدل 
بمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لســـنة 2007. وبجلسة 2011/4/13 قضت 
محكمـــة أول درجة حضوريًا:- بإدانة املتهمة بالتهمتني األولى والثانية 
ومعاقبتهـــا عنهمـــا شـــهرين واإلبعـــاد لالرتبـــاط، وإدانتها عـــن التهمة 
الثالثة ومعاقبتها بالحبس ملدة شـــهر واإلبعاد استأنفت باالستئناف رقم 
2011/1704 بتاريخ 2011/4/17 وقضت محكمة االســـتئناف حضوريًا 

بقبول االستئناف شكاًل ، ويف املوضوع بتعديل الحكم املستأنف إلى 
معاقبة املستأنفة بإبعادها عن الدولة بداًل من عقوبة الحبس املقضي بها 
عليهـــا. وإذ لم ينل هذا الحكم قبواًل لـــدى النيابة العامة ، أقامت عليه 
الطعن بطريق النقض بالطعن املطروح رقم 2011/472 تاريخ 2011/6/1. 
تنعـــى النيابة العامة على الحكم املطعون فيه خمالفة أحكام املادة 36 
من قانون دخول وإقامة األجانب  التي تنص على انه يف تطبيق العقوبات 
املنصوص عليها يف املواد السابقة ال تسري أحكام املادة 128 من قانون 
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العقوبات االتحادي والخاصة باستبدال العقوبة وكانت املحكمة رغم 
ذلك الحظر قد اســـتبدلت اإلبعاد بالعقوبـــة األصلية ومن ثم تكون قد 
أخطأت يف تطبيق  القانون مما يعيب الحكم املطعون فيه ويســـتوجب 

نقضه واإلحالة.

وحيث أن هذا النعي ســـديد، ذلك أنه من املقرر بمقتضى املادة 
36 مكـــرر من قانـــون دخول وإقامـــة األجانب أنه يف تطبيـــق العقوبات 

املنصوص عليها يف املواد السابقة ومن بينها املواد موضوع هذه الدعوى 
ال تســـري أحكام املـــواد )83( و )121( و )147( الخاصـــة بوقف التنفيذ 
، واســـتبدال العقوبـــة ، والعفـــو القضائي الـــوارد يف القانون االتحادي 
رقم 3 لســـنة 1987 ، وكانت محكمة االستئناف ، رغم هذا الحظر، 
قد اســـتبدلت اإلبعاد بالعقوبة األصلية فتكـــون قد أخطأت يف تطبيق 
القانـــون مما يعيـــب الحكم املطعون فيـــه ويوجب نقضـــه ، وملا كان 
تقديـــر العقوبة األصلية مما يدخل يف ســـلطة محكمة املوضوع ، فإنه 

يتعني أن يكون مع النقض واإلحالة.



-  161  -

جل�صة 2011/6/27 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كـــــــــــــــــــــــــــــــوخ   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / فرحان بطران ، أحمد عارف املعلم.

 الطعن رقم 434 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ

هجــرة واإقامــة . عمال. حكم "ت�صــبيبه. ت�صــبيب غر معيــب". كفالة . 
نق�س "اأ�صباب الطعن بالنق�س. ما ل يقبل منها". جرمية "اأركانها".

-معاقبـــة املتهم الســـتخدامه أجنبيًا علـــى غير كفالتـــه. دون اإللتزام 
بالشروط واألوضاع املقررة قانونًا ولو كان العامل على كفالة منشأة 

أخرى مملوكة للمتهم. صحيح. أساس ذلك.

ملـــا كانت الفقرة األولى مـــن املادة 34 مكـــررًا )2( من القانون 
االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامة األجانـــب املعدل 
بالقانونني رقمي 13 لســـنة 1996 و207 لســـنة 2007 تنـــص على أن يعاقب 
بالحبـــس أو بإحـــدى هاتـــني العقوبتـــني كل من اســـتخدم أجني على 
غير كفالته دون االلتزام بالشـــروط واألوضـــاع املقررة قانونًا وكانت 
املـــادة 68 من الالئحـــة التنفيذية للقانون املشـــار إليه قد اشـــترط لنقل 
كفالة األجنـــي أن يحصل علـــى موافقة الكفيل الســـابق والكفيل 
الجديـــد ومصادقة وزارة العمل والشـــؤون االجتماعيـــة وكذا موافقة 
إدارة الجنســـية واإلقامـــة وملـــا كان الطاعـــن لم يحصل علـــى موافقة 
إدارة الجنســـية وإلقامة على نقل الكفالة فإن منعاه يف هذا الخصوص 
ال يكـــون ســـديدًا. ملا كان ذلـــك وكان ما ذهب إليـــه الطاعن من أن 
العامل األجني كان على كفالة املنشأة املسؤول هو عنها وأنه يمتلك 
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املنشـــأتني وهو املســـؤول عنهما ال يجديه نفعًا ذلك أنـــه من املقرر أنه ال 
يجوز للعامل أن يعمل يف غير املؤسســـة أو املنشـــأة الكفيلة ولو كانت  
تابعة لصاحب املؤسســـة أو املنشأة الكفيلة إال بعد نقل الكفالة طبقًا 
للقانون ألن الجريمة املسندة لألجني من عمله لدى غير كفيله تكون 
قد اكتملت أركانها بمجرد تشـــغيل العامـــل على غير كفالته بغض 
النظر عن ملكيته أو مســـؤوليته عن املنشـــأة األولى التي كان العامل 
على كفالتها ألن مناط توافر أركان تلك الجريمة هو بوقت استخدام 
األجني الذي لم يكن على كفالة من استخدمه بل كان على كفالة 
غيره وهو ما تتحقق به أركان الجريمة. ملا كان ذلك ، وكان الحكم 
املطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم املستأنف فيما قضى به بالنسبة 
للمســـتأنف األول واالكتفاء بتغريمه مائتي درهم. وبرفض االستئناف 
املقام من املتهم الثاني وتأييد الحكم املســـتأنف فيما قضى به بالنسبة 
لـــه. وكان من املقرر أن التناقض الـــذي يعيب الحكم هو الذي يقع يف 
أســـبابه أو منطوقه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض اآلخر وال يعرف 
أي األمرين قصدته املحكمة وهو ما لم يترد فيه الحكم املطعون فيه 
ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. ملا كان ما تقدم فإن الطعن برمته 

يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.  

املحكمـــــــة

حيث ان الواقعة حســـبما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق تتحصـــل يف أن النيابة العامة اتهمـــت كاًل من 1-................ 2- 

................ ألنهما يف 2011/4/17 وتاريخ سابق عليه بدائرة العني.

املتهـــم األول:- وهو أجني عمل لدى شـــخص غيـــر كفيله دون 
االلتـــزام بالشـــروط واألوضـــاع املقررة قانونـــًا املتهم الثاني: أســـتخدم 
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أجنبيـــًا هو املتهـــم األول وهو على غير كفالته دون االلتزام بالشـــروط 
واألوضـــاع املقـــررة قانونًا لنقل الكفالـــة . وطلبت عقابهمـــا باملواد 1، 

2/11 ، 34 مكرر )2( من القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1973 املعدل. 

ومحكمـــة أول درجة قضت حضوريًا بتاريخ 2011/5/3 بمعاقبة 
املتهم األول بالحبس ملدة شـــهر وأمرت بإبعاده عن الدولة وبتغريم املتهم 
الثاني خمســـني ألف درهم - فاســـتأنفه املحكـــوم عليهما ومحكمة 
اســـتئناف العني قضت حضوريـــًا بتاريـــخ 2011/5/15 بتعديل الحكم 
املســـتأنف للمســـتأنف األول بجعلهـــا الغرامـــة مائتـــي درهـــم ورفـــض 
االســـتئناف وتأييـــد الحكم املســـتأنف فيما عدا ذلك . وملـــا لم يرتض 
املحكـــوم عليهمـــا هذا الحكـــم طعنا عليـــه بطريق النقـــض بالطعن 
املطـــروح وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت يف ختامها رفض الطعن. 
ينعـــى الطاعنان علـــى الحكم املطعـــون فيـــه أنـــه إذ أدان املتهم األول 
بجريمـــة العمل لدى غيـــر كفيله وأدان الثاني بتهمة اســـتخدام أجني 
على غير كفالته دون االلتزام بالشـــروط واألوضـــاع املقررة قانونًا قد 
شابه الخطأ يف تطبيق القانون والقصور والتناقض يف التسبيب ذلك أن 
العامل األجني قد ألغى إقامته لدى كفيله األول وحصل على تأشـــيرة 
العمـــل واإلقامة لـــدى كفيله الثانـــي الذي قام باســـتخدامه كما وان 
املتهم الثاني هو املســـؤول عن املنشأتني والكفيل لألجني يف كليهما 
بما ال يوفر أركان الجريمة يف حقهما هذا إلى أن الحكم املطعون قد 
قضى يف منطوقـــه بالتعديل والرفض يف آن واحد بمـــا يعيبه بالتناقض 

األمر املستوجب لنقض الحكم املطعون فيه. 

وحيـــث أن الطعن برمتـــه على غير أســـاس متعينًا رفضـــه ملا هو 
مقـــرر أن الفقرة األولى من املـــادة 34 مكررًا )2( مـــن القانون االتحادي 
رقـــم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامـــة األجانب املعـــدل بالقانونني 
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رقمي 13 لســـنة 1996 و207 لســـنة 2007 تنص علـــى أن يعاقب بالحبس أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من استخدم أجني على غير كفالته دون 
االلتزام بالشـــروط واألوضاع املقررة قانونًا وكانت املادة 68 من الالئحة 
التنفيذية للقانون املشار إليه قد اشترط لنقل كفالة األجني أن يحصل 
على موافقة الكفيل الســـابق والكفيل الجديد ومصادقة وزارة العمل 
والشـــؤون االجتماعية وكذا موافقة إدارة الجنســـية واإلقامة وملا كان 
الطاعن لم يحصل على موافقة إدارة الجنسية وإلقامة على نقل الكفالة 
فـــإن منعاه يف هـــذا الخصوص ال يكون ســـديدًا. ملـــا كان ذلك وكان 
ما ذهب إليـــه الطاعن من أن العامل األجني كان على كفالة املنشـــأة 
املسؤول هو عنها وأنه يمتلك املنشأتني وهو املسؤول عنهما ال يجديه نفعًا 
ذلك أنه من املقرر أنه ال يجوز للعامل أن يعمل يف غير املؤسسة أو املنشأة 
الكفيلة ولو كانت  تابعة لصاحب املؤسسة أو املنشأة الكفيلة إال بعد 
نقل الكفالة طبقًا للقانون ألن الجريمة املســـندة لألجني من عمله لدى 
غير كفيلـــه تكون قد اكتملت أركانها بمجرد تشـــغيل العامل على 
غير كفالته بغض النظر عن ملكيته أو مســـؤوليته عن املنشـــأة األولى 
التـــي كان العامل على كفالتها ألن منـــاط توافر أركان تلك الجريمة 
هو بوقت اســـتخدام األجني الذي لم يكن على كفالة من اســـتخدمه 
بل كان على كفالة غيره وهو مـــا تتحقق به أركان الجريمة. ملا كان 
ذلك ، وكان الحكم املطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم املستأنف 
فيما قضى به بالنسبة للمستأنف األول واإلكتفاء بتغريمه مائتي درهم. 
وبرفض االستئناف املقام من املتهم الثاني وتأييد الحكم املستأنف فيما 
قضى به بالنسبة له. وكان من املقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو 
الذي يقع يف أسبابه أو منطوقه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض اآلخر 
وال يعـــرف أي األمريـــن قصدتـــه املحكمة وهو ما لم يتـــرد فيه الحكم 
املطعـــون فيه ومن ثم كان هذا النعي غير ســـديد. ملا كان ما تقدم فإن 

الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.  
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جل�صة 2011/8/16 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / أحمد عارف املعلم ، مجدي الجندي.

 الطعن رقم 526 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ

اإرتباط. حمكمة املو�صــوع "�صــلطتها" . هجرة واإقامة. حكم "ت�صبيبه. 
ت�صــبيب معيب"". نق�س "اأ�صــباب الطعن. ما يقبل منها". قانون "اخلطاأ 

يف تطبيق القانون".
-االرتباط ماهيته يف معنى املادة 88 من قانون العقوبات؟. 

-جريمـــة دخول البالد. دون جواز ســـفر وتأشـــيرة ومـــن غير األماكن 
املحـــددة. جريمة وقتيـــة. تكرارها بعد مـــدة. ال يوفر االرتبـــاط بينها . 

وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل منها. أساس ذلك؟.

ملـــا كان مـــن املقـــرر بمقتضى املـــادة 88 مـــن قانـــون العقوبات 
االتحـــادي أنه " اذ وقعت عـــدة جرائم لغرض واحـــد، وكانت مرتبطة 
ببعضهـــا ارتباطا ال يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة 
والحكم بالعقوبة املقررة ألشـــد تلك الجريمة." مفاد ذلك ان االرتباط 
املقصـــود بهذه املادة يشـــترط توافر عنصرين األول وحـــدة الغرض من 
الجرائم والثاني هو عدم قابلية التجزئة فيما بينها أي ان تكون الجرائم 
قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعًا 
إجراميا واحدًا ال ينفصـــم بحيث اذا انتفى أحد العنصرين املذكورين 
انتفت الوحدة اإلجرامية التي عناها الشـــارع بهذا النص ووجب تطبيق 
القاعـــدة العامة يف التشـــريع وهي تعـــدد العقوبات بقصـــد الجرائم. ملا 
كان ذلـــك وكان البني مـــن األوراق ان املطعون ضده أقدم على دخول 
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البالد دون ان يكون لديه جواز أو وثيقة ســـفر صالحة وتأشيرة أو اذن 
دخول أو تصريـــح إقامة ودخل من غير األماكـــن املجددة فهذه جرائم 
وقتيه تم فيها الســـلوك اإلجرامي وانتهى بمجـــرد حصوله . وحاول بعد 
مدة الخروج من الدولة دون ان يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحني 
وتأشـــيرة أو اذن دخول أو تصريح إقامة ســـاري املفعـــول، وهي جريمة 
مســـتقلة عن األولـــى وال يوجد بينهما وحدة يف الفـــرض أو عدم القابلية 
للتجزئـــة ومن ثم تكون الجرائم قد تعـــددت وتتعدد تبعًا لذلك العقوبة 
الواجـــب تطبيقها على كل منها واذ خالـــف الحكم املطعون فيه هذا 
النظر وقضى بعقوبة واحدة عليها جميعًا لالرتباط على سند من القول 
ان تلك األفعال تشكل جريمة مستمرة فانه يكون قد أخطأ يف تطبيق 

القانون والخطأ يف تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه واإلحالة.

املحكمـــــــة

حيـــث ان الوقائـــع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق تتحصل يف ان النيابة العامة أسندت الى املطعون ضده ............. 

........... الجنسية، أنه بتاريخ 2011/5/12 بدائرة بني ياس :

1- وهـــو أجني دخـــل الدولة دون ان يكـــون لديه جواز أو وثيقة ســـفر 

صالحني وتأشيرة دخول أو تصريح إقامة ساري املفعول.
2- بصفته السابقة دخل الدولة من غير األماكن املحددة لذلك قانونًا.

3- بصفته الســـابقة حاول الخروج من الدولة دون ان يكون لديه جواز 

أو وثيقة ســـفر صالحني وتأشـــيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري 
املفعول.

وطلبت محاكمته طبقًا للمواد 1، 1/2، 3، 31، 36 من القانون 
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االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامة األجانـــب املعدل 
بالقانونية االتحاديني رقمي 13 لسنة 1996 و 7 لسنة 2007.

وبجل�صة 2011/5/18 ق�صت حمكمة اأول درجة ح�صوريًا :
1- بإدانـــة املطعون ضـــده ................. بجرائم دخـــول الدولة دون اذن أو 

جواز أو وثيقة ســـفر من غير األماكن املحددة والحكم عليه بالحبس 
ملدة شهرين واإلبعاد.

2- بإدانتـــه بجريمة محاولة الخروج من الدولة دون جواز أو وثيقة ســـفر 

من غير األماكن املحددة وحبسه ملدة شهر واإلبعاد.
بتاريـــخ  الحكـــم  هـــذا   ............. عليـــه  املحكـــوم  اســـتأنف 
2011/5/19 باالســـتئناف رقـــم 2380، وقضـــت محكمـــة االســـتئناف 

حضوريـــًا بتاريـــخ 2011/6/8 بقبول االســـتئناف شـــكاًل ويف املوضوع 
بإلغاء الحكم املســـتأنف لبطالنه والحكم مجددًا بحبس املســـتأنف 
ملدة شـــهر عما أســـند إليه لالرتباط. واذ لم ينل هذا الحكم قبواًل لدى 
النيابـــة العامة أقامـــت عليه الطعـــن بطريق النقض بالطعـــن املاثل رقم 
526 تاريخ 2011/6/21 وطلبت قبول الطعن شـــكاًل ويف املوضوع نقض 

الحكم املطعون فيه وإعمال صحيح القانون.

وحيث ان النيابـــة العامة تنعى على الحكـــم املطعون فيه انه اذ 
قضى بعقوبة واحدة عن الجرائم املســـندة الـــى املطعون ضده لالرتباط 
على ســـند من ان تلك الجرائم تشـــكل جريمة مســـتمرة، فانه يكون 
قـــد خالـــف القانون وأخطـــأ يف تطبيقه لعـــدم توافر عناصـــر االرتباط 
واالســـتمرارية فيما بينتها مما يعيبه ويســـتوجب نقضه وتطبيق صحيح 

القانون.

وحيـــث انـــه من املقـــرر بمقتضى املـــادة 88 من قانـــون العقوبات 
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االتحـــادي أنه " اذ وقعت عـــدة جرائم لغرض واحـــد، وكانت مرتبطة 
ببعضهـــا ارتباطا ال يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة 
والحكم بالعقوبة املقررة ألشـــد تلك الجريمة." مفاد ذلك ان االرتباط 
املقصـــود بهذه املادة يشـــترط توافر عنصرين األول وحـــدة الغرض من 
الجرائم والثاني هو عدم قابلية التجزئة فيما بينها أي ان تكون الجرائم 
قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعًا 
إجراميا واحدًا ال ينفصـــم بحيث اذا انتفى أحد العنصرين املذكورين 
انتفت الوحدة اإلجرامية التي عناها الشـــارع بهذا النص ووجب تطبيق 
القاعـــدة العامة يف التشـــريع وهي تعـــدد العقوبات بقصـــد الجرائم. ملا 
كان ذلـــك وكان البني مـــن األوراق ان املطعون ضده أقدم على دخول 
البالد دون ان يكون لديه جواز أو وثيقة ســـفر صالحة وتأشيرة أو إذن 
دخول أو تصريـــح إقامة ودخل من غير األماكـــن املجددة فهذه جرائم 
وقتيه تم فيها الســـلوك اإلجرامي وانتهى بمجـــرد حصوله . وحاول بعد 
مدة الخروج من الدولة دون ان يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحني 
وتأشـــيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ســـاري املفعـــول، وهي جريمة 
مســـتقلة عن األولـــى وال يوجد بينهما وحدة يف الفـــرض أو عدم القابلية 
للتجزئـــة ومن ثم تكون الجرائم قد تعـــددت وتتعدد تبعًا لذلك العقوبة 
الواجـــب تطبيقها على كل منها واذ خالـــف الحكم املطعون فيه هذا 
النظر وقضى بعقوبة واحدة عليها جميعًا لالرتباط على سند من القول 
ان تلك األفعال تشكل جريمة مستمرة فانه يكون قد أخطأ يف تطبيق 

القانون والخطأ يف تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه واإلحالة.
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جل�صة 2011/10/9 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن   ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / مجدي الجندي ، محروس عبد الحليم.

 الطعن رقم 507 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ جزائي

هجرة وجن�صــية. عقوبة "توقيعها" "تقديرها" "وقــف تنفيذها". عفو 
ق�صائي. تدابر جنائية "اإبعاد". قانون "اخلطاأ يف تطبيق القانون". حكم 
"ت�صبيبه. ت�صبيب معيب". نق�س "اأ�صباب الطعن بالنق�س. ما يقبل منها". 

-عدم جواز شـــمول الحكم الصـــادر يف جريمة من الجرائم املنصوص 
عليها يف الفصل الســـابع من القانون رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخول 
وإقامة األجانب. وقف التنفيذ أو اســـتبدالها حبسًا أو سجنًا باإلبعاد أو 

العفو القضائي. خمالفة ذلك. خطأ يف تطبيق القانون. مثال. 

ملـــا كانت املـــادة 36 مكـــررًا مـــن القانـــون االتحادي 6 لســـنة 
1973يف شأن دخول وإقامة األجانب قد جرى نصها على أنه ) يف تطبيق 

العقوبـــات املنصوص عليها يف املواد الســـابقة - املـــواد الواردة بالفصل 
الســـابع املتعلقـــة بالعقوبات - ال تســـرى أحكام املـــواد 83، 121، 147 
الخاصة بوقف التنفيذ واســـتبدال العقوبـــة والعفو القضائي الواردة يف 
القانون االتحادي رقم 3 لسنة 1987 ( مما مفاده اذا ما قضى على أجني 
يف أيـــة جريمـــة من الجرائـــم املبينة يف مـــواد الفصل الســـابع من قانون 
دخـــول وإقامة األجانب رقم 6 لســـنة 1973 بالعقوبة املنصوص عليها يف 
تلك املواد فال يجوز شـــمول الحكم بوقف التنفيذ املنصوص عليها يف 
املادة 83 من قانون العقوبات االتحادي رقم 3 لســـنة 1987 املعدل، كما 
ال يجوز استبدالها - اذ كانت حبسًا أو سجنًا باإلبعاد فقط املنصوص 
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عليهـــا يف املادة 2/121 مـــن قانون العقوبات االتحـــادي املتقدم ذكره، 
وكذلك ال يجوز اســـتبدالها - بالعفو القضائي املنصوص عليه 1/147 
مـــن القانـــون األخير، ملـــا كان ذلك وكانـــت الجريمتان املســـندتان 
للمتهمتني على النحو آنف الذكر من الجرائم الواردة بالفصل السابع 
من القانون 6 لسنة 1973 يف شأن دخول وإقامة األجانب من ثم فال يجوز 
اســـتبدال العقوبة املنصوص عليها يف مادة العقاب الخاصة بكل منها 
بعقوبة اإلبعـــاد وإال كان الحكم معيبًا بمخالفـــة القانون والخطأ يف 
تطبيقـــه، ملا كان ذلـــك وكان حكم محكمـــة أول درجة قد قضى 
بمعاقبة كل من املتهمني بالحبس ملدة شـــهر واإلبعاد عما أسند إليهما 
عمـــاًل بمـــواد القيد التي بينها املـــادة 34 مكرر 2/1 وهـــي إحدى مواد 
الفصل السابع سالف الذكر التي ال تسرى عليها املواد 83، 121، 147 
من قانون العقوبات االتحادي واســـتبدل الحكم املطعون فيه عقوبتي 
الحبس واإلبعـــاد باإلبعاد فقط األمر الذي يكـــون قد صدر على هذا 

النحو معيبًا بما يوجب نقضه واإلحالة.

املحكمـــــــة

حيـــث ان الوقائـــع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق تتحصل يف ان النيابة العامة أحالت ...................... الى املحاكمة 

بوصف أنهما بتاريخ 2011/4/13 ويف تاريخ سابق عليه بدائرة الرحبة:

1- بصفتهما أجنبيتني حاصلتني على تأشيرة عمل بالبالد، عملتا لدى 

غير كفيلهما دون موافقته أو موافقة اإلدارة العامة للجنســـية واإلقامة 
على ذلك على النحو املبني باألوراق.

2- بصفتهما السابقة أقامتا يف البالد بعد انتهاء تصريح أقامتيهما ولم 

تغادرا البالد عند انتهاء التصريح ولم تبادران بتجديده على النحو املبني 
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باألوراق. وطلبت معاقبتهما باملواد 1، 2/11، 1/12، 2/19، 3/121، 34 
مكرر/2 من القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1973 يف شأن دخول وإقامة 
األجانب املعدل بالقانون االتحادي رقم 13 لســـنة 1996 املعدل باملرســـوم 
بالقانون االتحادي رقم 7 لســـنة 2007. وبجلسة 2011/4/18 قضت دائرة 
الجنـــح بمحكمة الرحبة االبتدائية حضوريًا بمعاقبة كل من املتهمني 
بالحبس ملدة شهر عن كل تهمة واإلبعاد فاستأنفتاه األولى - .............. 
برقم 1814 لســـنة 2011 - والثانية .................... برقم 1815 لسنة 2011 س 
جزاء أبوظي، وبجلســـة 2011/5/17 قضت محكمة االستئناف - بعد 
ان ضمت االســـتئنافني - بتعديل الحكم املستأنف إلى الحكم بإبعاد 
املســـتأنفتني عن البالد بداًل من عقوبة الحبـــس واذ لم يلق هذا القضاء 
قبـــواًل لدى النيابة العامـــة طعنت عليه بطريق النقـــض بالطعن املطروح 
بتقريـــر محتٍو على أســـباب الطعن ممهورة بتوقيـــع ..................... رئيس 
النيابة تـــم إيداعه قلم الكتـــاب بتاريخ 2011/6/13. وحيـــث ان النيابة 
العامـــة أقامت الطعن على ســـبب واحد تنعى به علـــى الحكم املطعون 
فيـــه الخطأ يف تطبيق القانون لقضائه بإبعـــاد املتهمتني بداًل من عقوبة 
الحبس املقضي عليهما باملخالفة للمادة 36 مكرر من القانون االتحادي 
رقم 6 لسنة 1973 املتقدم ذكره، مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث ان 
هذا النعي سديد ذلك ان املادة 36 مكررًا من القانون االتحادي 6 لسنة 
1973يف شأن دخول وإقامة األجانب قد جرى نصها على أنه ) يف تطبيق 

العقوبـــات املنصوص عليها يف املواد الســـابقة - املـــواد الواردة بالفصل 
الســـابع املتعلقـــة بالعقوبات - ال تســـرى أحكام املـــواد 83، 121، 147 
الخاصة بوقف التنفيذ واســـتبدال العقوبة والعفـــو القضائي الواردة يف 
القانون االتحادي رقم 3 لسنة 1987 ( مما مفاده اذا ما قضى على أجني 
يف أية جريمة من الجرائم املبينة يف مواد الفصل السابع من قانون دخول 
وإقامة األجانب رقم 6 لسنة 1973 بالعقوبة املنصوص عليها يف تلك املواد 
فال يجوز شـــمول الحكـــم بوقف التنفيذ املنصـــوص عليها يف املادة 83 
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مـــن قانون العقوبات االتحادي رقم 3 لســـنة 1987 املعدل، كما ال يجوز 
استبدالها - اذ كانت حبسًا أو سجنًا باإلبعاد فقط املنصوص عليها يف 
املـــادة 2/121 من قانون العقوبات االتحادي املتقدم ذكره، وكذلك ال 
يجوز اســـتبدالها - بالعفو القضائي املنصوص عليه 1/147 من القانون 
األخير، ملـــا كان ذلك وكانت الجريمتان املســـندتان للمتهمتني على 
النحو آنـــف الذكر من الجرائم الواردة بالفصل الســـابع من القانون 6 
لســـنة 1973 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب من ثم فال يجوز اســـتبدال 
العقوبـــة املنصوص عليها يف مـــادة العقاب الخاصة بـــكل منها بعقوبة 
اإلبعـــاد واال كان الحكم معيبًا بمخالفة القانون والخطأ يف تطبيقه، 
ملا كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة قد قضى بمعاقبة كل 
من املتهمني بالحبس ملدة شـــهر واإلبعاد عما أســـند إليهما عماًل بمواد 
القيـــد التي بينها املادة 34 مكرر 2/1 وهي إحدى مواد الفصل الســـابع 
ســـالف الذكـــر التي ال تســـرى عليهـــا املـــواد 83، 121، 147 من قانون 
العقوبـــات االتحادي واســـتبدل الحكم املطعون فيـــه عقوبتي الحبس 
واإلبعـــاد باإلبعـــاد فقط األمر الذي يكـــون قد صدر علـــى هذا النحو 

معيبًا بما يوجب نقضه واإلحالة.
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جل�صة 2011/10/11 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن    ـ رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين املستشارين / مجدي الجندي ، محروس عبد الحليم.

  الطعن رقم 525 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ جزائي

هجرة وجن�صية. عقوبة "عقوبة تكميلية". تدابر جنائية "الإبعاد". 
حكم "ت�صبيبه. ت�صبيب معيب". نق�س "اأ�صباب الطعن بالنق�س. ما يقبل 

منها". قانون "اخلطاأ يف تطبيق القانون".
-عـــدم جواز عودة األجني الذي ســـبق إبعـــاده عن البالد اســـتنادًا إلى 
نـــص املادة 28 من قانون دخول وإقامـــة األجانب إليها إال بإذن خاص من 
وزير الداخليـــة. خمالفة ذلك. مؤداه: اعتباره دخل إلى البالد وأقام فيها 
بصورة غير مشروعة وخضوعه ألحكام املادة 31 من ذات القانون. ولو 

صدرت له تأشيرة أو إذن دخول من إدارة الجنسية واإلقامة.

ملا كان النص يف املادة رقم 28 من القانون االتحادي رقم 6 سنة 
1973 املعدل بالقانون االتحادي رقم 13 سنة 1996 يف شأن دخول وإقامة 

األجانـــب على أنه ال يجوز لألجني الذي ســـبق إبعاده العودة إلى البالد 
إال بـــإذن خاص من وزير الداخلية والنـــص يف املادة 31 منه على أن كل 
أجني دخل البالد بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 
شـــهر وبغرامة ال تقل عن ألـــف درهم أو إحدى هاتـــني العقوبتني وعلى 
املحكمة أن تأمر بإبعاده عن البالد . ويعد دخول األجني للبالد بصورة 
غير مشـــروعة باملعنى املقصود بالنص املتقدم إذا كان قد دخلها دون 
أن يكـــون لديـــه جواز أو وثيقة ســـفر صالحني أو تأشـــيرة وإذن دخول 
وتصريح إقامة ســـاري املفعول صادرا وفقا ألحـــكام القانون أو كان 
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قد دخلها من غير املنافذ الجويـــة والبحرية والبرية املعتمدة املنصوص 
عليهـــا يف املادة الثانية مـــن القرار الوزاري رقم 360 ســـنة 1997 بإصدار 
الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون دخول وإقامـــة األجانب الســـالف ذكره . 
وكانت املادة 13 من هذه الالئحة قد حددت الشروط الواجب توافرها 
ملنـــج األجني إذنا أو تأشـــيرة الدخول إلى البالد ومـــن بينها أال يكون 
قد سبق إبعاده عن البالد ، ما لم يحصل على اإلذن الخاص املنصوص 
عليـــه يف املـــادة 91 من الالئحة - وكانت املـــادة 91 قد جرت على انه ال 
يجوز لألجني الذي ســـبق إبعاده عن البالد اســـتنادا لنص املادة 23 من 
قانـــون دخول وإقامـــة األجانب العـــودة إليها اال بعد حصولـــه على إذن 
خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة 28 من ذات القانون . بما مفاده انه 
ال يجوز إلدارة الجنســـية واإلقامة منح املتهم تأشـــيرة او إذن دخول إلى 
البـــالد اال بعد صـــدور هذا اإلذن الخاص فإذا هي منحته تأشـــيرة قبل 
صدور اإلذن فان قرارها يكون باطال لصدوره باملخالفة للمادة 28 من 
قانون دخول وإقامـــة األجانب، واملواد 13 و91 و92 من الئحته التنفيذية 
وال بكسب املتهم مشروعية الدخول إلى البالد أو البقاء فيها ويضحي 
كمـــن دخلها ابتـــداء وأقام بصورة غير مشـــروعة وينـــدرج أمر عودته 
للبالد على هـــذه الصورة تحت طائلة املادة 31 مـــن قانون دخول وإقامة 
األجانـــب . ملا كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم املطعون 
فيـــه ومن األوراق أن املطعون ضـــده وهو أجني - أمريكي - تم إبعاده 
عـــن البالد بحكم قضائي لشـــرب الخمر ثم عاد إليهـــا بعد أن حصل 
علـــى إقامة جديدة دون أن يكون حاصال علـــى اذن من وزير الداخلية 
بذلك باملخالفـــة القانونية ، وقضى ببراءته ، فانه يكون قد اخطأ يف 

تطبيق القانون بما يوجب نقضه واإلحالة .
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املحكمـــــــة

تلخـــص الواقعة يف أن النيابـــة العامة اتهمـــت ............. - ألنه يف 
تاريخ ســـابق على 2011/3/23 بدائرة بنـــي ياس. وهو أجني "أمريكي" 
دخـــل البالد رغم ســـبق إبعاده منهـــا دون إذن خاص من وزيـــر الداخلية 
وأمرت بإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنح بني ياس طبقًا للمواد 1 
و1/2 و28 و31 و36 مكرر من القانون االتحادي رقم 6 ســـنة 1973 املعدل 
. واملحكمـــة املذكـــورة قضت بجلســـة 2011/4/7 حضوريـــا اعتباريا 
بحبســـه ملدة شـــهر واإلبعاد. فاســـتأنفه ، وقضت محكمة اســـتئناف 
أبوظي بجلســـة 2011/5/22 حضوريا بإلغاء الحكم املســـتأنف وبراءة 
املســـتأنف مما اسند إليه فطعنت النيابة العامة يف هذا الحكم بطريق 
النقض ، وأودعت صحيفة بأســـباب الطعن بتاريخ 2011/6/21 ممهورة 

بتوقيع املحامي العام ، ملكتب للنائب العام.

وتنعـــى النيابة العامـــة على الحكـــم املطعون فيه أنـــه إذ قضى 
بتبرئـــة املطعون ضـــده من تهمة دخوله البالد رغم ســـبق إبعاده دون إذن 
خاص من وزير الداخلية على ســـند من القول بشرعية إقامته يف البالد 
لصدور إقامة الحقة له على الحكم الصادر بإبعاده ، يكون قد أخطأ 

يف تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيـــث إنه ملا كان النص يف املادة رقـــم 28 من القانون االتحادي 
رقم 6 ســـنة 1973 املعـــدل بالقانون االتحادي رقم 13 ســـنة 1996 يف شـــأن 
دخول وإقامة األجانب على أنه ال يجوز لألجني الذي ســـبق إبعاده العودة 
إلـــى البالد إال بإذن خاص مـــن وزير الداخلية والنص يف املادة 31 منه على 
أن كل أجني دخل البالد بصورة غير مشـــروعة يعاقب بالحبس مدة ال 
تقل عن شـــهر وبغرامة ال تقـــل عن ألف درهم أو إحـــدى هاتني العقوبتني 
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وعلـــى املحكمة أن تأمر بإبعاده عن البـــالد . ويعد دخول األجني للبالد 
بصورة غير مشروعة باملعنى املقصود بالنص املتقدم إذا كان قد دخلها 
دون أن يكون لديه جواز أو وثيقة ســـفر صالحني أو تأشـــيرة وإذن دخول 
وتصريح إقامة ســـاري املفعول صادرا وفقا ألحكام القانون أو كان قد 
دخلها من غير املنافذ الجوية والبحرية والبرية املعتمدة املنصوص عليها 
يف املـــادة الثانية مـــن القرار الوزاري رقم 360 ســـنة 1997 بإصدار الالئحة 
التنفيذية لقانون دخول وإقامة األجانب الســـالف ذكره . وكانت املادة 
13 من هذه الالئحة قد حددت الشـــروط الواجـــب توافرها ملنح األجني 

إذنا أو تأشيرة الدخول إلى البالد ومن بينها إال يكون قد سبق إبعاده عن 
البـــالد ، ما لم يحصل على اإلذن الخاص املنصوص عليه يف املادة 91 من 
الالئحة - وكانت املادة 91 قد جرت على انه ال يجوز لألجني الذي سبق 
إبعاده عن البالد اســـتنادا لنص املادة 23 من قانون دخول وإقامة األجانب 
العودة إليها اال بعد حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة 
28 مـــن ذات القانون . بما مفاده انه ال يجوز إلدارة الجنســـية واإلقامة منح 

املتهم تأشـــيرة او إذن دخول إلى البـــالد إال بعد صدور هذا اإلذن الخاص 
فـــإذا هي منحته تأشـــيرة قبـــل صـــدور اإلذن فان قرارهـــا يكون باطال 
لصـــدوره باملخالفة للمـــادة 28 من قانون دخول وإقامـــة األجانب ، واملواد 
13 و91 و92 من الئحته التنفيذية وال بكســـب املتهم مشـــروعية الدخول 

إلى البـــالد أو البقاء فيها ويضحي كمن دخلها ابتداء وأقام بصورة غير 
مشـــروعة ويندرج أمـــر عودته للبالد على هذه الصـــورة تحت طائلة املادة 
31 مـــن قانون دخول وإقامة األجانب . ملـــا كان ذلك ، وكان الثابت من 

مدونات الحكم املطعـــون فيه ومن األوراق أن املطعون ضده وهو أجني 
- أمريكي - تم إبعاده عن البالد بحكم قضائي لشـــرب الخمر ثم عاد 
إليها بعد أن حصل على إقامة جديدة دون أن يكون حاصال على اذن من 
وزير الداخلية بذلك باملخالفـــة القانونية ، وقضى ببراءته ، فانه يكون 

قد اخطأ يف تطبيق القانون بما يوجب نقضه واإلحالة .



-  177  -

الأحكام ال�سادرة �سنة 2012
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جل�سة 15/ 1 /2012 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن    ـ رئيس  الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين / فرحان بطران  ، مجدي الجنـــدي.

أحمد عــــــــــارف املعلم. محروس عبد الحليم.

الطعن رقم 557 ل�سنة 2011 �س 6 ق . اأ 

هجرة واإقامة. كفالة. عمل وعمال. عقوبة "توقيعها". حكم "ت�س��بيبه. 
ت�سبيب غري معيب". نق�س "اأ�سباب الطعن بالنق�س. ما ل يقبل منها".

-عدم اتخاذ الطاعنة إجراءات نقل كفالة العاملة التي على كفالتها. 
ارتكابها  مؤداه:  بذلك.  لها  التصريح  دون  غيرها  لدى  عملها  عند 
للجريمة املنصوص عليها يف املادة 34 مكرر الفقرة الثالثة من القانون 

االتحادي رقم 6 لسنة 1973 يف شأن دخول وإقامة األجانب املعدل.
درهم   50000 بتغريمها  عليها  الجريمة  لهذه  املقررة  العقوبة  -توقيع 

صحيح.

 ملـــا كان مـــن املقـــرر ان القوانني تطبـــق من امليعـــاد املحدد بها 
واألصـــل العام انها تطبق بأثر فورى وال تطبـــق باثر رجعي على الوقائع 
التي سبقت صدورها اال اذا نص القانون صراحة على ذلك، وملا كان 
القرار الوزاري 354 لسنة 1993 قد نص على أنه يعمل به من تاريخ نشره 
كما خال من اي نص صريح على ان ينطبق على الوقائع الســـابقة على 
ذلك التاريخ دون سواها وكان الثابت يف األوراق ان تاريخ انتهاء إقامة 
العاملة ............... قد حصل يف 2011 وهو تاريخ تال لتاريخ صدور القرار 
سالف الذكر فان أخذ الحكم الطاعنة بأحكامه يكون صحيحًا، 
ويكون النعي قائم على فهم خاطئ للقانون وقضت املحكمة برفضه. 
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وملا تقدم يتعني رفض الطعن.

املحكم�������ة

حيـــث ان الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق األخرى تتحصل يف ان النيابـــة العامة أحالت الطاعنة .............. 
ويمثلهـــا ................... ألنه يف تاريخ ســـابق على 2011/4/4 بدائرة مدينة 
أبوظـــي : بصفتها كفياًل ................... – اثيوبية الجنســـية – تركتها 
تعمل لدى الغير دون اتباع االجراءات القانون على النحو املبني باألوراق. 
وطلبت معاقبتها طبقًا للمادة 65 من قانون العقوبات االتحادي واملادتني 
1، 34 مكررا ) 1/1( الفقرة الثالثة من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 

1973 يف شـــأن دخول واقامة االجانب املعدل بالقانون االتحادي رقم 13 

لسنة 1996 املعدل باملرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2007، واملادة 76 
من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 املار ذكره، 
واملـــادة 3 من القرار الوزاري رقم 354 لســـنة 1993 بتنفيذ بعض أحكام 
القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1973 سالف الذكر. وبجلسة 2011/4/24 
قضت دائرة جنح الجنسية واالقامة بمحكمة أبوظي االبتدائية بمثابة 
الحضوري براءة املتهم مما اســـند اليه. فاســـتأنفته النيابة العامة برقم 
1970 لسنة 2011 س جزائي أبوظي، وبجلسة 2011/6/5 قضت محكمة 

االســـتئناف حضوريًا بقبول االستئناف شـــكاًل ويف املوضوع وباجماع 
اآلراء، بالغـــاء الحكم املســـتأنف والقضاء مجددًا بتغريم املســـتأنف 
ضدهـــا خمســـني ألف درهم مـــن أجل املنســـوب اليها. واذ لـــم يلق هذا 
القضاء قبواًل لدى املحكوم ضدها طعن عليه املحامي ....................... 
بالنيابة عن وكيلها ................... بطريق النقض بالطعن املطروح وأودع 
صحيفة الطعن قلم الكتاب بتاريخ 2011/6/28، وقدمت النيابة العامة 

مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
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وحيـــث ان الطاعنـــة أقامت الطعن على ســـببني تنعى بالســـبب 
األول منهمـــا على الحكم املطعون فيه انه اذ قضى بتغريمها خمســـني 
ألف درهم عن التهمة املســـندة اليها حالة ان مواد القيد قد خلت من أية 

عقوبة فانه يكون معيبًا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.

وحيـــث ان هـــذا النعي غيـــر صحيح ذلك ان من بـــني مواد القيد 
املحالة بها الدعـــوى املادة 34 مكررا ) 1/1 ( الفقرة الثالثة من القانون 
االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامة األجانـــب املعدل 
وكان نـــص املادة املذكورة قد جرى على انه بند ) 1 ( ) يعاقب بغرامة 
مقدارها 50000 خمســـون ألف درهم كل من استخدم أجنبيًا على غير 
كفالته دون االلتزام بالشروط واالوضاع املقررة لنقل الكفالة أو دون 
الحصول على التصريح الالزم لذلك. وتكون العقوبة الحبس والغرامة 
التـــي مقدارهـــا ) 50000 ( خمســـون ألف دهـــم يف حالة العـــود. ويعاقب 
الكفيل بـــذات العقوبة املنصـــوص عليها يف الفقرتني الســـابقتني من 
هـــذا البند اذا لم يقم بتشـــغيل مكفوله وتركه يعمـــل لدى الغير دون 
اتباع االجراءات القانونية املقـــررة لذلك. وملا كانت الطاعنة ال تمارى 
يف أنهـــا يف تاريخ الواقعة كانت كفياًل للعاملـــة .................... وانها لم 
تتخذ االجـــراءات القانونية املقررة لنقل الكفالة عندما عملت العاملة 
املذكـــورة لدى غيرها فانها تكون قـــد ارتكبت الجريمة املنصوص 
عليها بالفقرة الثالثة من البند رقم ) 1 ( من املادة 34 مكرر من القانون 
االتحادي رقم 6 لسنة 1973 املعدل سالف البيان املعاقب عليها بالغرامة 
التـــي مقدارها )50000 ( خمســـون ألف درهـــم، واذ التزم الحكم هذا 
النظـــر فانـــه يكون قد صـــدر مطابقًا للقانـــون ويكون النعـــي خليقًا 

برفضه.

وحيـــث ان الطاعنـــة تنعى علـــى الحكم املطعون فيه بالســـبب 
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الثانـــي انه اذ قضى بمعاقبتها عن التهمة املســـندة اليها عماًل بأحكام 
القرار الوزاري رقم 354 لسنة 1993 فإنه يكون مشوبًا بمخالفة القانون 
والخطأ يف تطبيقه اذ ان هذا القرار الوزاري ال ينطبق اال على من انتهت 
اقامتهـــم من العاملني الوافدين قبل ســـريان هذا القـــرار يف 1973 بينما 
انقضـــت اقامة العاملـــة ......................... ســـنة 2011 واذ خالف الحكم 

هذا النظر فانه يكون معيبًا بما يستوجب معه نقضه.

وحيـــث ان هذا النعي غير ســـديد ذلك أنه من املقرر ان القوانني 
تطبـــق من امليعاد املحـــدد بها واألصل العـــام انها تطبق بأثـــر فورى وال 
تطبق بأثر رجعي على الوقائع التي سبقت صدورها اال اذا نص القانون 
صراحة علـــى ذلك، وملا كان القرار الوزاري 354 لســـنة 1993 قد نص 
علـــى أنه يعمل بـــه من تاريخ نشـــره كما خال من اي نـــص صريح على 
ان ينطبـــق على الوقائع الســـابقة على ذلك التاريخ دون ســـواها وكان 
الثابت يف األوراق ان تاريخ انتهاء اقامة العاملة ....................... قد حصل 
يف 2011 وهـــو تاريخ تال لتاريخ صدور القرار ســـالف الذكر فإن أخذ 
الحكـــم الطاعنة بأحكامه يكـــون صحيحًا، ويكـــون النعي قائم 
علـــى فهم خاطـــئ للقانون وقضـــت املحكمة برفضه.وملـــا تقدم يتعني 

رفض الطعن.
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جل�سة 12/ 2 /2012 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن    ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين / مشهور كوخ  ، مجدي الجنــــدي.

أحمد عــــــــــارف املعلم. محروس عبد الحليم.

الطعن رقم 885 ل�سنة 2011 �س 6 ق . اأ 

دفاع "الإخالل بح��ق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بعدم تعلق التهام 
ب�س��خ�س املتهم". حكم "ت�س��بيبه. ت�س��بيب معيب". نق�س "اأ�س��باب الطعن 

بالنق�س. ما يقبل منها". هجرة واإقامة. اإثبات "بوجه عام". 
-الدفع بعدم تعلق االتهام بشخص املتهم. دفاع جوهري. وجوب إيراده 
الدفاع.  بحق  وإخالل  قصور  ذلك.  خمالفة  يقسطه.  بما  عليه  والرد 
أساس ذلك وعلته؟ مثال يف جريمة العودة إلى البالد بعد سبق إبعادها 

منها دون الحصول على إذن خاص. 
-االستناد يف إدانة الطاعنة إلى دليل ال أصل له يف األوراق. فساد يف 

االستدالل. مثال.

ملـــا كان من املقـــرر ان الدفـــاع يعتبر جوهريـــًا اذا كان ظاهر 
التعلـــق بموضوع الدعوى بمعنـــى ان يكون الفصل فيـــه الزمًا للفصل 
يف موضـــوع الدعوى ذاته، ومقتضى ذلك ان يكون هذا الدفاع متعلقًا 
اما بواقع الدعـــوى أو بالقانون فيما ومن ثم مؤثرًا يف التطبيق القانوني 
علـــى الواقعة يف النهاية، ومـــن املقرر انه يتعني علـــى املحكمة ان ترد 
علـــى ما يثيره املتهم أو املدافع عنه من أوجـــه دفاع أو دفوع على نحو ما 
ســـلف، وواجبها يف ذلك  مســـتمد مـــن احترام حقوق الدفاع وســـالمة 
تســـبيب االحكام. ملا كان ذلك، وكان البني من أوراق الطعن ان ما 
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تثيره الطاعنة من أوجه دفاع له أصله يف أوراق الدعوى ومن مذكرتي 
دفاعها أمام درجتي التقاضي ومدونات الحكم املطعون فيه اذ نازعت 
الطاعنـــة يف تعلـــق االتهام بهـــا وتمســـكت باختالف شـــخصيتها عن 
األخرى املبعدة عن البالد وقدمت مســـتندات لتأييد دفاعها وطلبت من 
املحكمة خماطبة جهة الجوازات للتحقق من ذلك وانه قد صدرت لها 
اقامـــة وهوية من ســـلطات الدولة، وكان هذا الدفـــاع يعد جوهريًا يف 
شأن الدعوى املاثلة اذ من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي يف الدعوى 
بما كان تقتضي من املحكمة ان تقسطه حقه من البحث والتمحيص 
والـــرد عليه بمـــا يدحضـــه ان رأت االلتفات عنه واذ لم تفعـــل ولم تثبت 
اطالعها على الحكم أو القرار أساس الدعوى الصادر بابعاد الطاعنة 
للتحقـــق من تعلقه بها يف ضوء ما أثارتـــه من دفاع فان حكمها يكون 
قـــد تعيب بما يوجـــب نقضه واالحالـــة. ومن جهة اخـــرى فقد اعتمدت 
املحكمـــة يف االدانة على القول " ما ثبت من نظـــم املعلومات والبصمة 
العشرية بانه قد سبق ابعادها من الدولة باسم ........................... دون ان 
يكون لهذا التقرير ســـند من أوراق الدعوى فانه يكون قد اعتمد يف 
االدانـــة على دليل ال أصل لـــه يف األوراق بما يعيبه من جهة أخرى ويوفر 

سببًا اخر لنقض الحكم.

املحكم�������ة

توجـــز الواقعـــة يف ان النيابة العامـــة اتهمـــت .......... ألنها بتاريخ 
2011/11/16 وتاريخ سابق عليه – بدائرة مدينة العني:

1- وهي أجنبية عادت للبالد بعد ان تم ابعادها دون ان تكون حاصلة 

على اذن خاص من وزير الداخلية.
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من  التهرب  بقصد  كاذبًا  بيانًا  أعطت  الذكر  سالفة  بصفتها   -2

أحكام قانون دخول واقامة االجانب.

وأمـــرت باحالتها للمحاكمـــة أمام محكمة جنـــح العني طبقًا 
للمـــواد 1، 28، 33، 35 من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 املعدل. 
واملحكمة املذكورة قضت حضوريًا بجلسة 2011/11/30 بحبسها ملدة 
شـــهرين عما أســـند اليها لالرتباط وبابعادها عن الدولة. فاســـتأنفته، 
وقضت محكمة استئناف العني حضوريًا بجلسة 2011/12/11 بتعديل 
الحكم املستأنف واالكتفاء بحبسها شهرًا واحدًا ورفض االستئناف 
وتأييـــد الحكم املســـتأنف فيما عدا ذلـــك. فطعـــن محاميها املوكل 
.............. يف هـــذا الحكـــم بطريق النقض وأودعت صحيفة بأســـباب 

الطعن بتاريخ 2011/12/20 ممهورة بتوقيع نسب له.

وقدمـــت نيابـــة النقض مذكرة بالـــرأي انتهت فيهـــا الى نقض 
الحكم املطعون فيه.

وتنعى الطاعنة على الحكم املطعون فيه القصور يف التســـبيب 
والفســـاد يف االســـتدالل واالخـــالل بحق الدفـــاع وخمالفـــة الثابت يف 
األوراق، ذلك بان املحكمة التفتت عن دفاعها الجوهري بان لم يسبق 
ابعادهـــا عـــن الدولة ولم تقم بتغيير اســـمها وان املقصـــود بذلك اخرى 
تختلف عنها اسمًا وسنًا وجنسية والتفتت عن طلبها تحقيق هذا الدفاع 
بمخاطبـــة جهـــة الجـــوازات لتقديم بيانـــات تلك األخـــرى وبحث مدى 
مطابقة االســـم والجنســـية والبصمة للطاعنة خاصة وقـــد صدرت لها 
بعد عودتها اقامة بالدولة وبطاقة هوية مما يدل على ســـالمة اجراءات 
دخولهـــا واطرحت ما قدمته من مســـتندات يف هذا الشـــأن، ولم تطلع 
املحكمـــة على الحكم الصـــادر باالبعـــاد للتحقق من توافـــر االتهام 
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فضـــاًل عن ان تســـفيرها من البالد من قبل لم يكـــن لحكم بابعادها 
انما ملخالفتها شـــروط االقامة وقد سددت الغرامة املطلوبة هذا الى ان 
املحكمـــة اعتمدت يف ادانتها على دليل ال أصـــل له يف األوراق، وذلك 

كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث انه مـــن املقرر ان الدفاع يعتبر جوهريـــًا اذا كان ظاهر 
التعلق بموضـــوع الدعوى بمعنى ان يكون الفصل فيه الزمًا للفصل يف 
موضـــوع الدعوى ذاته، ومقتضـــى ذلك ان يكون هـــذا الدفاع متعلقًا 
اما بواقع الدعـــوى أو بالقانون فيما ومن ثم مؤثرًا يف التطبيق القانوني 
علـــى الواقعة يف النهاية، ومـــن املقرر انه يتعني علـــى املحكمة ان ترد 
علـــى ما يثيره املتهم أو املدافع عنه من أوجـــه دفاع أو دفوع على نحو ما 
ســـلف، وواجبها يف ذلك  مســـتمد مـــن احترام حقوق الدفاع وســـالمة 
تســـبيب االحكام. ملا كان ذلك، وكان البني من أوراق الطعن ان ما 
تثيره الطاعنة من أوجه دفاع له أصله يف أوراق الدعوى ومن مذكرتي 
دفاعهـــا أمـــام درجتـــي التقاضـــي ومدونـــات الحكم املطعـــون فيه اذ 
نازعت الطاعنة يف تعلق االتهام بها وتمســـكت باختالف شـــخصيتها 
عن األخرى املبعدة عن البالد وقدمت مستندات لتأييد دفاعها وطلبت 
من املحكمة خماطبة جهة الجوازات للتحقق من ذلك وانه قد صدرت 
لها اقامة وهوية من ســـلطات الدولة، وكان هـــذا الدفاع يعد جوهريًا 
يف شـــأن الدعـــوى املاثلة اذ من شـــأنه – لو صح – تغييـــر وجه الرأي يف 
الدعـــوى بمـــا كان تقتضي من املحكمة ان تقســـطه حقه من البحث 
والتمحيـــص والرد عليه بما يدحضـــه ان رأت االلتفات عنه واذ لم تفعل 
ولم تثبت اطالعها على الحكم أو القرار أساس الدعوى الصادر بابعاد 
الطاعنـــة للتحقق من تعلقه بها يف ضوء ما أثارته من دفاع فان حكمها 
يكـــون قد تعيب بمـــا يوجب نقضـــه واالحالـــة. ومن جهـــة اخرى فقد 
اعتمـــدت املحكمـــة يف االدانة على القول " ما ثبـــت من نظم املعلومات 



-  187  -

والبصمة العشـــرية بانه قد سبق ابعادها من الدولة باسم ............ " دون 
ان يكون لهذا التقرير ســـند من أوراق الدعوى فانه يكون قد اعتمد 
يف االدانـــة علـــى دليـــل ال أصل لـــه يف األوراق بما يعيبه مـــن جهة أخرى 

ويوفر سببًا آخر لنقض الحكم.



-  188  -

جل�سة 11/ 3 /2012 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن    ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين / مشهور كوخ ، مجدي الجنــــدي.

أحمد عــــــــــارف املعلم. محروس عبد الحليم

الطعن رقم 39 ل�سنة 2012�س 6 ق . اأ 

هج��رة واإقام��ة . طع��ن " اأ�س��باب الطع��ن. ما يقبل منه��ا". نق�س "اأ�س��باب 
الطع��ن بالنق�س. ما يقبل منها". دفاع "الإخالل بحق الدفاع. ما يوفره". 
قان��ون "اخلط��اأ يف تطبي��ق القان��ون". حمكمة املو�س��وع "نظره��ا الدعوى 

واحلكم فيها". 
املدة  يف  مكفولته  بهروب  العمل  مكتب  أبلغ  بأنه  الطاعن  -دفاع 
املحددة قانونًا يف جريمة تركها تعمل لدى الغير دون إبالغ السلطات 
املختصة. دفاع جوهري. وجوب إيراده والرد عليه بما يقسطه. خمالفة 

ذلك. قصور وإخالل بحق الدفاع. علة ذلك؟. 

ملا كان من املقرر يف قضاء النقض ان محكمة املوضوع ملزمة 
ببحـــث الدفاع الجوهري الذي يثيره املتهم والذي من شـــأنه إن صح أن 
يتغيـــر به وجـــه الرأي يف الدعـــوى  وان تمحصه وترد عليـــه وصوال إلى 
غايـــة األمر فيه. فإن لم يتناول الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري 
بما يقســـطه حقه من البحث و التمحيـــص فانه يكون معيبا باإلخالل 
بحـــق الدفاع. ملا كان ذلـــك وكان الثابت مـــن األوراق ان الطاعن قد 
أودع مذكرته املقدمة بجلســـة 2011/11/23 لدى محكمة االستئناف 
وأورد فيها دفاعه بأنه بلغ مكتب العمل بتاريخ 2010/9/26 عن هروب 
مكفولتـــه من العمـــل. وان هذا املكتب وجهه بإتمـــام اإلجراءات لدى 
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إدارة اإلقامة والجنسية فعمم عليها يف 2011/12/21 وانه قد تم القبض 
عليهـــا يف 2010/12/10 فانه قد التزم صحيح القانـــون اذ العبرة بتاريخ  
إبـــالغ مكتب العمـــل يف 2010/9/26. وان التعميم بتاريخ 2010/12/21 
إلدارة اإلقامة والجنســـية ما هو اال إجراء تكميلـــي ملا أداه من اإلبالغ 
عنها قبـــل القبض عليها واذ لم يورد الحكـــم املطعون فيه هذا الدفاع 
ولـــم يرد عليه وصوال لغاية األمر فيـــه فانه يكون معيبا باإلخالل بحق 

الدفاع مما يوجب نقضه واإلحالة.   

املحكم������ة

حيـــث إن الواقعـــة توجـــز يف أن النيابـــة العامة اتهمـــت الطاعنة 
.............. يمثلهـــا .............، ألنهـــا يف يـــوم 2010/12/10 بدائرة أبو ظي 
بصفتـــه كفيـــال ............ تركها تعمـــل لدى الغير دون إبالغ الســـلطة 
املختصة عـــن تركها العمل خالل املدة املحددة قانونا .و طلبت عقابها 
طبـــق املـــواد 34 مكـــرر)1( بنـــد )1( فقـــرة )3( والبند)2( مـــن القانون 
االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامة األجانـــب املعدل 
بالقانـــون االتحـــادي 1996/3- املعـــدل بالقانون رقن 2007/7 وبجلســـة 
2011/6/6 حكمـــت محكمة أبو ظي االبتدائية يف الدعوى الجزائية 

رقـــم 2011/1781 جزاء جنســـية وإقامة  أبو ظـــي حضوريا ببراءة املتهم 
مما اسند إليه. فاستأنفته النيابة العامة برقم 2011/2733 جنح أبوظي. 
وبجلســـة 2011/10/10 حكمت املحكمـــة غيابيا بإجماع اآلراء بإلغاء 
الحكـــم املســـتأنف والحكـــم مجـــددا بإدانـــة املتهـــم بما اســـند إليه 
ومعاقبته بالغرامة خمســـني ألـــف درهم. فعارض فيـــه برقم 2011/125 
وبجلســـة 2011/12/20 حكمت محكمة االســـتئناف بقبول املعارضة 
شـــكال ورفضها موضوعـــا. فطعن بالنقـــض املاثل بصحيفـــة أودعها 
وكيلـــه املحامـــي قلـــم كتـــاب املحكمـــة يف 2012/1/19 وأودع مبلغ 
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التأمني. كما أودعت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم.

حيـــث إن ما ينعى به الطاعن علـــى الحكم املطعون فيه الخطأ 
يف تطبيق القانون والفساد يف االستدالل ويقول فيه إن غياب مكفولته 
لم يكن هروبا واضحا، فقد كان بطلبها إجازة. خمسة وأربعني يوما. 
لظروف إنســـانيه هو مرض شـــقيقتها يف دبي، ثم مـــرض والدتها، ثم 
وفـــاة األخيرة – فعادت إلى عملهـــا ثم انقطعت عنه فبلغ مكتب العمل 
بمصفح يف يوم 2010/9/26. وبعد مدة وجهه مكتب العمل بأن يكمل 
اإلجراءات بالتعميم عليها لدى – دائرة اإلقامة والجنســـية فعمم عليها 
يف 2011/2/21. وقـــد تم القبض عليها الحقا لتاريخ اإلبالغ عن هروبها. 
فهـــو لـــم يتركها تعمل لـــدى الغير وغير مســـئول بعد إبالغـــه عنها يف 
2010/9/26 عمال باملادة 34 بند )1( مكرر 3 من القانون 1973/6 واملادة 

)1( من القرار الوزاري لسنة 2006. وقد عاقبه الحكم على خالف هذا 
النظر مما يستوجب نقضه.

وحيـــث انه مـــن املقرر يف قضـــاء النقض ان محكمـــة املوضوع 
ملزمة ببحث الدفاع الجوهري الذي يثيره املتهم والذي من شأنه إن صح 
أن يتغير به وجه الرأي يف الدعوى – وان تمحصه وترد عليه وصوال إلى 
غايـــة األمر فيه. فإن لم يتناول الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري 
بما يقســـطه حقه من البحث و التمحيـــص فانه يكون معيبا باإلخالل 
بحـــق الدفاع. ملا كان ذلـــك وكان الثابت مـــن األوراق ان الطاعن قد 
أودع مذكرته املقدمة بجلســـة 2011/11/23 لدى محكمة االستئناف 
وأورد فيها دفاعه بأنه بلغ مكتب العمل بتاريخ 2010/9/26 عن هروب 
مكفولتـــه من العمـــل. وان هذا املكتب وجهه بإتمـــام اإلجراءات لدى 
إدارة اإلقامة والجنسية فعمم عليها يف 2011/12/21 وانه قد تم القبض 
عليهـــا يف 2010/12/10 فانه قد التزم صحيح القانـــون اذ العبرة بتاريخ  
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إبـــالغ مكتب العمـــل يف 2010/9/26. وان التعميم بتاريخ 2010/12/21 
إلدارة اإلقامة والجنســـية ما هو اال إجراء تكميلـــي ملا أداه من اإلبالغ 
عنها قبـــل القبض عليها واذ لم يورد الحكـــم املطعون فيه هذا الدفاع 
ولـــم يرد عليه وصوال لغاية األمر فيـــه فانه يكون معيبا باإلخالل بحق 

الدفاع مما يوجب نقضه واإلحالة.   
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جل�سة 10/ 2012/6 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار /الصديق أبو الحسن  ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين / مشهور كوخ، مجدي الجندي.

أحمد عارف املعلم، محروس عبد الحليم.

 الطعن رقم 199 ل�سنة 2012 جزائي �س 6 ق . اأ

هج��رة واإقام��ة. قان��ون "اخلط��اأ يف تطبي��ق القان��ون". حكم "ت�س��بيبه. 
عمال. منها".  يقبل  ما  بالنق�س.  الطعن  "اأ�سباب  نق�س  ت�سبيب معيب". 

-عدم إبالغ صاحب العمل إدارة الجنسية والهجرة عن انتهاء خدمات 
العمل  عالقة  انقطاع  تاريخ  من  أيام  سبعة  خالل  خطيًا  لديها  العامل 
اإلجراءات  اتخاذ  وجوب  مؤداه:  له.  سفر  جواز  تأمني  ودون  لديها. 

القانونية ضده. خمالفة ذلك: خمالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه.

 ملا كان من املقرر يف قضاء النقض وفقًا لنص املادة 3 من القرار 
الـــوزاري رقم 354 لســـنة 1993 بتنفيذ بعض أحـــكام القانون االتحادي 
رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن الهجرة واإلقامة انه ) على صاحب العمل أو 
الجهـــة التي تنهي خدمـــات األجني لديها أن تخطـــر خطيًا بذلك إدارة 
الجنســـية والهجرة التي يقع محل العمل يف دائرتها خالل سبعة أيام من 
انقطـــاع العالقـــة الوظيفية أو عالقة العمل مع تأمني جواز الســـفر وإال 
اتخذت يف شـــأنه اإلجـــراءات القانونية(. ملا كان ذلـــك وكان الثابت 
مـــن األوراق ان النيابة اتهمت .............يمثلهـــا ............... بصفته كفياًل 
................ بأنه يف 2011/4/13 وسابق عليه ترك األخير يعمل لدى الغير 
دون اتبـــاع اإلجـــراءات القانونية وبنـــاء على إذن النيابـــة العامة الصادر 
بتفتيش املزرعة رقم 134 شارع شخبوط رقم 131 تم ضبط ...................... 
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بتاريـــخ 2011/4/11 الذي تبني انه يعمل على كفالـــة ................ والذي 
اعترف بمحضر االســـتدالل املحرر يف 2011/4/12 انه ترك العمل لدى 
كفيله منذ ســـنة وانه يعمل لدى الغير وإذ قضى الحكم املطعون فيه 
ببراءة القلعة البرونزية يف مواجهة ممثلهـــا املطعون ضده ..................... 
استنادًا إلى تقديمه كتاب إدارة الجنسية واإلقامة املؤرخ 2012/12/14 
املتضمن إلغاء إقامة مكفوله العامل ......... بتاريخ 2010/4/1 دون قيام 
املطعـــون ضده بإبالغ إدارة الجنســـية والهجرة خطيًا خالل ســـبعة أيام 
مـــن تاريخ انقطاع عالقـــة العمل بينهما ودون تأمني جواز ســـفر العامل 
فإنـــه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانـــون األمر الذي حجبه عن تقدير 

مقتضى القرار الوزاري سالف البيان مما يوجب نقضه واإلحالة.     

املحكمة 

تتلخص الواقعة يف ان النيابة العامة اتهمت ـ ...............للمقاوالت 
ـ ويمثلهـــا ........... ألنـــه يف يـــوم 2011/4/13 وســـابق عليـــه بدائرة مدينة 
أبوظي بصفتـــه كفيـــاًل ............... تركه يعمل لـــدى الغير دون اتباع 
اإلجراءات القانونية . وطلبـــت محاكمته طبقًا للمادة 34 مكررًا 1/1 
الفقـــرة 3 والبنـــد 2 من القانـــون االتحادي رقم 1973/6 يف شـــأن دخول 
وإقامـــة األجانب املعدل بالقانون االتحادي 2006/13 ـ املعدل بالقانونني 
االتحادين 1996/13 و 2007/7 . وبجلسة 2011/7/10 حكمت محكمة 
أبوظي االبتدائية ـ دائرة الجنسية واإلقامة حضوريًا ببراءته مما اسند 
إليه ـ فاســـتأنفته النيابة العامة برقم 2011/3319 وبجلســـة 2011/9/14 
حكمـــت املحكمة غيابيـــًا بقبول االســـتئناف شـــكاًل ويف املوضوع 
بإجمـــاع اآلراء بإلغاء الحكم املســـتأنف والحكم مـــن جديد بمعاقبة 
املســـتأنف ضده بغرامة قدرها 50,000 درهم عما أسند إليه. فعارضت 
فيـــه برقم 2012/20 وبجلســـة 2012/2/22 حكمت املحكمة حضوريًا 
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بقبـــول املعارضة شـــكاًل ويف املوضـــوع بإلغاء الحكـــم املعارض فيه 
والحكـــم من جديد ببـــراءة ـ املتهم ـ املعارض مما أســـند إليه. فطعنت 
النيابـــة العامـــة بالنقـــض بصحيفـــة أودعتها قلم كتـــاب املحكمة يف 
2012/3/22. تنعـــى النيابة العامة على الحكـــم املطعون فيه الخطأ يف 

تطبيـــق القانون ذلك انه قد اســـتند يف قضائه ببراءة املطعون ضده إلى 
تقديمه كتاب إدارة الجنســـية واإلقامة املـــؤرخ 2011/12/14 املتضمن 
إلغـــاء إقامة العامل ............. بتاريـــخ 2010/4/1 دون قيام املطعون ضده 
بإبالغ إدارة الجنسية والهجرة خطيًا خالل سبعة أيام من تاريخ انقطاع 
عالقـــة العمل بينهمـــا ودون تأمني جواز ســـفر العامـــل املذكور عماًل 

باملادة الثالثة من القرار الوزاري 1993/354 مما يستوجب نقضه.

حيـــث انـــه من املقـــرر يف قضاء النقـــض وفقًا لنص املـــادة 3 من 
القـــرار الـــوزاري رقم 354 لســـنة 1993 بتنفيـــذ بعض أحـــكام القانون 
االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شأن الهجرة واإلقامة انه ) على صاحب 
العمل أو الجهة التي تنهي خدمات األجني لديها أن تخطر خطيًا بذلك 
إدارة الجنســـية والهجـــرة التي يقع محل العمل يف دائرتها خالل ســـبعة 
أيام من انقطاع العالقة الوظيفية أو عالقة العمل مع تأمني جواز السفر 
وإال اتخذت يف شأنه اإلجراءات القانونية(. ملا كان ذلك وكان الثابت 
من األوراق ان النيابـــة اتهمت ................. يمثلهـــا ......... بصفته كفياًل 
................ بأنه يف 2011/4/13 وسابق عليه ترك األخير يعمل لدى الغير 
دون اتبـــاع اإلجـــراءات القانونية وبنـــاء على إذن النيابـــة العامة الصادر 
بتفتيش املزرعة رقم 134 شـــارع شـــخبوط رقم 131 تم ضبـــط .............. 
بتاريـــخ 2011/4/11 الـــذي تبني انه يعمل على كفالـــة القلعة البرونزية 
والذي اعترف بمحضر االستدالل املحرر يف 2011/4/12 انه ترك العمل 
لدى كفيله منذ ســـنة وانه يعمل لدى الغير وإذ قضى الحكم املطعون 
فيـــه ببـــراءة ................... يف مواجهـــة ممثلهـــا املطعون ضـــده ............. 
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استنادًا إلى تقديمه كتاب إدارة الجنسية واإلقامة املؤرخ 2012/12/14 
املتضمن إلغاء إقامة مكفوله العامل ................ بتاريخ 2010/4/1 دون 
قيام املطعون ضده بإبالغ إدارة الجنســـية والهجرة خطيًا خالل ســـبعة 
أيـــام من تاريـــخ انقطاع عالقـــة العمل بينهمـــا ودون تأمني جواز ســـفر 
العامل فإنه يكون قـــد أخطأ يف تطبيق القانون األمر الذي حجبه عن 
تقدير مقتضى القرار الوزاري سالف البيان مما يوجب نقضه واإلحالة.
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جل�سة 14/ 2012/8 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار /الصديق أبو الحسن  ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين / مشهور كوخ، أحمد عارف املعلم.

محروس عبد الحليم،املصطفى جالل. 

الطعن رقم 322 جزائي ل�سنة 2012�س 6 ق . اأ

هج��رة واإقام��ة. قان��ون "اخلط��اأ يف تطبي��ق القان��ون". عقوب��ة "عقوبة 
"اأ�س��باب الطع��ن  "ت�س��بيبه. ت�س��بيب معي��ب". نق���س  تكميلي��ة". حك��م 

"اإبعاد". جنائية  تدابري  بالنق�س. ما يقبل منها". 
-القضاء ببراءة املتهم من تهمة العودة إلى البالد بصورة غير  مشروعة 
على  الحصول  دون  إليها  وعودته  منها  بإبعاده  الحكم  سبق  برغم 
القانون  )28( من  باملادة  املنصوص عليه  الداخلية  وزير  إذن خاص من 
االتحادي رقم 6 لسنة 1973 املعدل. خمالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه. 

.
أساس ذلك وعلته؟

 ملا كانت املادة 28 من القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1973 املعدل 
بالقانون االتحادي رقم 7 لســـنة 2007 يف شأن دخول وإقامة األجانب قد 
نصـــت على انـــه ال يجوز لألجني الذي ســـبق إبعاده العـــودة إلى البالد 
إال بـــإذن خاص من وزيـــر الداخلية، والنص يف املـــادة )31( منه على ان 
كل من دخل البالد بصورة غير مشـــروعة يعاقـــب بالحبس أو الغرامة 
أو بإحـــدى هاتني العقوبتني وعلى املحكمة ان تأمر بإبعاده عن البالد. 
ويعـــد دخـــول األجني للبالد بصـــورة غير مشـــروعة باملعنـــى املقصود 
بالنـــص املتقـــدم إذ كان قد دخلها دون ان يكون لديـــه جواز أو وثيقة 
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ســـفر صالحني أو تأشـــيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامـــة صادرًا وفقًا 
ألحكام القانون، وكان املادة 13 من الالئحة التنفيذية لقانون دخول 
وإقامة األجانب قد حددت الشروط الواجب توافرها ملنح األجني إذنًا 
أو تأشـــيرة دخول إلى البـــالد، ومن بينها ان ال يكون قد ســـبق إبعاده 
مـــن البالد ما لم يكـــن قد حصل علـــى إذن خاص من وزيـــر الداخلية 
املنصـــوص عليه يف املـــادة 91 من الالئحة التنفيذيـــة، وكانت املادة 91 
قد جرت على انه ال يجوز لألجني الذي سبق إبعاده من البالد استنادًا 
للمـــادة 23 من قانون دخول وإقامة األجانب العودة إليها إال بعد حصوله 
علـــى إذن خاص من وزير الداخلية، ومن ثم فإذا منحته إدارة الجنســـية 
واإلقامة تأشيرة قبل صدور اإلذن فإن قرارها يكون خمالفًا ألحكام 
املادة 28 من القانون املذكور، وال يكســـب املتهم مشـــروعية الدخول 
إلـــى البـــالد أو البقاء فيها. ملـــا كان ذلك، وكان الثابـــت من مدونات 
الحكـــم املطعـــون فيه ان املطعون ضـــده، وهو أجني ، قـــد تم إبعاده 
عن الدولة ، ثم عاد إليها بجواز ســـفر وتأشـــيرة دخـــول دون الحصول 
علـــى إذن خاص بالصورة صادر عن وزير الداخلية، وإذ قضى الحكم 
املطعون فيه عال خـــالف ذلك فانه يكون قد خالف القانون مما يعيبه 

ويوجب نقضه واإلحالة.

املحكم������ة

حيـــث ان الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق ـ تتحصل يف ان النيابة العامة أســـندت إلى الطاعن ................، 
انـــه بتاريخ ســـابق علـــى 2011/9/9 بدائرة أبو ظي، بوصفـــه أجنبيًا ، 
.......... الجنسية، عاد إلى الدولة بعد إبعاده عنها دون الحصول على إذن 
خاص من وزير الداخليـــة. وطلبت معاقبته طبقًا للمواد: 1 ، 28 ، 1/35 
من القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1973 يف شأن دخول وإقامة األجانب، 
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املعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2007. وبجلسة 2012/2/16 قضت محكمة 
أبـــو ظي االبتدائية حضوريًا ببراءته مما أســـند إليه. اســـتأنفت النيابة 
العامـــة هـــذا الحكـــم بتاريـــخ 2012/3/4. وبجلســـة 2012/4/8 قضت 
محكمة اســـتئناف أبو ظي بقبول االســـتئناف شكاًل، ويف املوضوع 
برفضـــه وتأييد الحكم املســـتأنف. وإذ لم ينل هذا الحكم قبواًل لدى 
النيابة العامة أقامت عليه الطعن بطريق النقض بالطعن املاثل رقم 322 

بتاريخ 2012/5/6 وطلبت نقضه واإلحالة.

وحيـــث ان ما تنعاه النيابة العامة ســـديد، ذلـــك ان املادة 28 من 
القانـــون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بالقانـــون االتحادي رقم 7 
لســـنة 2007 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب قد نصـــت على انه ال يجوز 
لألجني الذي ســـبق إبعـــاده العودة إلى البالد إال بـــإذن خاص من وزير 
الداخليـــة، والنص يف املادة 31 منه على ان كل من دخل البالد بصورة 
غير مشـــروعة يعاقب بالحبـــس أو الغرامة أو بإحـــدى هاتني العقوبتني 
وعلـــى املحكمة ان تأمر بإبعاده عن البالد. ويعد دخول األجني للبالد 
بصورة غير مشروعة باملعنى املقصود بالنص املتقدم إذ كان قد دخلها 
دون ان يكـــون لديـــه جواز أو وثيقة ســـفر صالحني أو تأشـــيرة أو إذن 
دخـــول أو تصريح إقامة صـــادرًا وفقًا ألحكام القانـــون، وكان املادة 
13 مـــن الالئحة التنفيذيـــة لقانون دخـــول وإقامة األجانـــب قد حددت 

الشـــروط الواجـــب توافرها ملنـــح األجني إذنـــًا أو تأشـــيرة دخول إلى 
البالد، ومن بينها ان ال يكون قد ســـبق إبعـــاده من البالد ما لم يكن 
قـــد حصل علـــى إذن خاص من وزير الداخلية املنصـــوص عليه يف املادة 
91 من الالئحة التنفيذيـــة، وكانت املادة 91 قد جرت على انه ال يجوز 

لألجني الذي سبق إبعاده من البالد استنادًا للمادة 23 من قانون دخول 
وإقامـــة األجانب العودة إليها إال بعد حصوله علـــى إذن خاص من وزير 
الداخليـــة، ومن ثم فـــإذا منحته إدارة الجنســـية واإلقامة تأشـــيرة قبل 
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صـــدور اإلذن فإن قرارها يكون خمالفًا ألحكام املادة 28 من القانون 
املذكور، وال يكســـب املتهم مشـــروعية الدخول إلى البالد أو البقاء 
فيهـــا. ملا كان ذلك، وكان الثابت مـــن مدونات الحكم املطعون فيه 
ان املطعـــون ضده، وهو أجني ، قد تم إبعاده عن الدولة ، ثم عاد إليها 
بجواز ســـفر وتأشـــيرة دخـــول دون الحصول على إذن خـــاص بالصورة 
صادر عن وزيـــر الداخلية، وإذ قضى الحكم املطعون فيه عال خالف 

ذلك فانه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب نقضه واإلحالة.
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جل�سة 14/ 2012/8 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار /الصديق أبو الحسن  ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين / مشهور كوخ، أحمد عارف املعلم.

محروس عبد الحليم،املصطفى جالل. 

الطعن رقم 348 جزائي ل�سنة 2012�س 6 ق . اأ

عم��ل وعمال. هج��رة واإقامة. دفاع "الإخ��الل بحق الدفاع. م��ا يوفره". 
حكم "ت�س��بيبه. ت�سبيب معيب". نق�س "اأ�س��باب الطعن بالنق�س. ما يقبل 

منها".
-دفاع الطاعن بأنه أبلغ إدارة الهجرة واإلقامة بهروب العامل من عنده 
إيراده  وجوب  جوهري  دفاع  بذلك.  شهادة  وتقديمه  املحدد  املوعد  يف 
والرد عليه بما يقسطه. خمالفة ذلك. قصور يف التسبيب وإخالل بحق 

الدفاع. مثال.

 ملـــا كان مـــن املقرر ان الدفـــاع يعتبر جوهريـــًا إذا كان ظاهر 
التعلـــق بموضوع الدعوى، بمعنى ان يكون الفصـــل فيه الزمًا للفصل 
يف موضـــوع الدعوى ذاته، ومقتضى ذلك ان يكون هذا الدفاع متعلقًا 
إما بواقع الدعوى أو بالقانون فيها، ومن ثم مؤثرًا يف التطبيق القانوني 
علـــى الواقعـــة. ويتعني على املحكمـــة ان ترد على ما يثيـــره املتهم ، أو 
املدافع عنه، من أوجه دفاع ودفوع على نحو ما سلف، وواجبها يف ذلك 
مســـتمد من احترام حقوق الدفاع وســـالمة تسبيب األحكام. ملا كان 
ذلك، وكان الثابت ان الطاعن قد تمســـك أمام محكمة االســـتئناف 
بدفاع حاصله انه قام بإبالغ إدارة الجنســـية واإلقامة عن هروب العامل 
لديهـ  .........................ـ  من عنده بتاريخ 2008/8/4، وقدم سندًا لدفاعه 
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هذا صورة من بدل فاقد لشهادة طلب إلغاء بطاقة عمل العامل املذكور 
يبني منها أنها معتمدة وموقعة من مدير إدارة الجنســـية واإلقامة بتاريخ 
2008/8/4 غيـــر ان الحكـــم املطعون فيه رد على هـــذا الدفاع بقوله :" 

وكان املســـتأنف لم يدفع االتهـــام املدفع عليه بثمة دفـــع أو دفاع يغير 
وجه الرأي يف الدعوى ســـوى ما يدعيه من انه قام بإلغاء بطاقة العمل، 
وهـــو دفاع ظاهر البطالن إذ ان القانون اشـــترط  إبالغ إدارة الجنســـية 
واإلقامـــة دون غيرهـــا" األمر الذي يفيـــد ـ مع وجود الشـــهادة الصادرة 
عـــن إدارة الجنســـية واإلقامـــة املبـــرزة يف امللـــف ـ ان رد املحكمة على 
دفـــاع الطاعن ال يســـوغ إطراحه، وكان عليها ان تقســـط هذا الدفاع 
الجوهري حقه مـــن البحث والتمحيص بلوغًا إلـــى غاية األمر فيه. وإذ 
هي لـــم تفعل فان حكمها يكـــون معيبًا بالقصـــور املبطل مما يوجب 

نقضه واإلحالة.    

املحكم������ة

حيـــث ان الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق ـ تتحصـــل يف ان النيابـــة العامـــة أســـندت إلـــى كل مـــن: 1- 

....................    2- ................ إنهما بتاريخ 2008/8/4، بدائرة العني: 

البالد بصورة غير مشروعة،  بقي يف  أجني،  وهو   -1 الأول:  املتهم 
أو  إقامته،  بتثبيت  يقم  لم  بأن  ـ  عمل  تأشيرة  ـ  دخوله  إذن  انتهاء  بعد 
بصفته،   -2 عليه.     املقررة  الغرامة  دفع  عن  وامتنع  البالد،  مغادرة 
سالفة الذكر، عمل لدى شخص غير كفيله دون االلتزام بالشروط 

واألوضاع املقررة لنقل الكفالة، وذلك على النحو املبني باألوراق.

املتهم الثاين: 1- ساعد مكفوله، املتهم األول، على البقاء يف البالد 
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دفع  عن  وامتنع  إقامته،  بتثبيت  يقم  لم  بأن  مشروعة،  غير  بصورة 
الغرامة املقررة، على النحو املبني باألوراق. 2- ترك مكفوله، سالف 
أشهر  ثالثة  خالل  الشرطة  بإبالغ  يقم  ولم  الغير  لدى  يعمل  الذكر، 
العامة  النيابة  وطلبت  باألوراق.  املبني  النحو  على  العمل،  تركه  من 
لسنة   3 رقم  االتحادي  العقوبات  قانون  من   65 للمادة  وفقًا  معاقبتهما 
1987، واملواد: 1، 2/11 ، 1/12 ، 1/21-3 ، 34 مكرر )1( فقرة 2-1 ، 

34 مكرر )2( ، 36 من القانون االتحادي رقم 1973/6 املعدل بالقانون 

1996 يف شأن دخول وإقامة األجانب. وبجلسة  13 لسنة  االتحادي رقم 
املتهم  بحبس  االبتدائية حضوريًا  العني  2011/11/23 قضت محكمة 

األول شهرًا عن كل تهمة، وأمرت بإبعاده عن الدولة، وغيابيًا بتغريم 
ـ ألفي درهم عن التهمة األولى، وخمسني ألف  ـ الطاعن  املتهم الثاني 
درهم عن التهمة الثانية. فاستأنف املحكوم عليه الثاني ـ الطاعن ـ يف 
هذا الحكم باالستئناف رقم 2012/1126. وبجلسة 2012/4/17 قضت 
ويف  شكاًل،  االستئناف  بقبول  حضوريًا  العني  استئناف  محكمة 
الحكم  هذا  ينل  لم  وإذ  املستأنف.  الحكم  وتأييد  برفضه  املوضوع 
املطروح  بالطعن  النقض  بطريق  الطعن  عليه  أقام  الطاعن  لدى  قبواًل 
يف  رأت  مذكرة  النقض  نيابة  وأودعت   .2012/5/15 بتاريخ   348 رقم 
ختامها قبول الطعن شكاًل، ويف املوضوع نقض الحكم املطعون فيه. 
ينعى الطاعن على الحكم املطعون فيه انه إذ قضى بإدانته بما نسب 
إليه قد عابه الخطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب واإلخالل 
بحق الدفاع وقال يف بيان ذلك ان أركان الجرائم املسندة إليه منتفية 
.................. من  املتهم األول  ـ  العامل  انه بمجرد هروب  يف حقه، ذلك 
الجنسية  إدارة  عنه  وأبلغ  عمله  بطاقة  أعطى   2008/8/4 بتاريخ  عنده 
واإلقامة وقام مديرها بالتأشير على شهادة طلب إلغاء عامل بتوقيعه و 
خاتمه وتاريخ اإلبالغ وقدم الطاعن هذه الشهادة ملحكمة االستئناف، 
غير ان املحكمة لم تعتد بها دون مسوغ. مما يعيب الحكم املطعون 
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يعتبر  الدفاع  ان  املقرر  انه من  واإلحالة. وحيث  فيه ويستوجب نقضه 
يكون  ان  بمعنى  الدعوى،  بموضوع  التعلق  ظاهر  كان  إذا  جوهريًا 
الفصل فيه الزمًا للفصل يف موضوع الدعوى ذاته، ومقتضى ذلك ان 
ومن  فيها،  بالقانون  أو  الدعوى  بواقع  إما  متعلقًا  الدفاع  هذا  يكون 
ثم مؤثرًا يف التطبيق القانوني على الواقعة. ويتعني على املحكمة ان 
أو املدافع عنه، من أوجه دفاع ودفوع على  املتهم ،  يثيره  ترد على ما 
الدفاع  حقوق  احترام  من  مستمد  ذلك  يف  وواجبها  سلف،  ما  نحو 
الطاعن  ان  الثابت  ملا كان ذلك، وكان  وسالمة تسبيب األحكام. 
قد تمسك أمام محكمة االستئناف بدفاع حاصله انه قام بإبالغ إدارة 
الجنسية واإلقامة عن هروب العامل لديهـ  ...................ـ  من عنده بتاريخ 
2008/8/4، وقدم سندًا لدفاعه هذا صورة من بدل فاقد لشهادة طلب 

أنها معتمدة وموقعة من  يبني منها  املذكور  العامل  إلغاء بطاقة عمل 
مدير إدارة الجنسية واإلقامة بتاريخ 2008/8/4 غير ان الحكم املطعون 
فيه رد على هذا الدفاع بقوله: " وكان املستأنف لم يدفع االتهام املدفع 
عليه بثمة دفع أو دفاع يغير وجه الرأي يف الدعوى سوى ما يدعيه من 
القانون  ان  إذ  البطالن  ظاهر  دفاع  وهو  العمل،  بطاقة  بإلغاء  قام  انه 
ـ  اشترط  إبالغ إدارة الجنسية واإلقامة دون غيرها" األمر الذي يفيد 
مع وجود الشهادة الصادرة عن إدارة الجنسية واإلقامة املبرزة يف امللف 
ـ ان رد املحكمة على دفاع الطاعن ال يسوغ إطراحه، وكان عليها ان 
إلى  بلوغًا  والتمحيص  البحث  من  حقه  الجوهري  الدفاع  هذا  تقسط 
غاية األمر فيه. وإذ هي لم تفعل فان حكمها يكون معيبًا بالقصور 

املبطل مما يوجب نقضه واإلحالة.    
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جل�سة 17/ 2012/9 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كــــــــــــــــوخ  ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين/ فرحان بطران، أحمد عارف املعلم.

مجدي الجندي،محروس عبد الحليم. 

الطعن رقم 410 جزائي ل�سنة 2012�س 6 ق . اأ

هج��رة واإقام��ة. عقوبة "تقديره��ا". حكم "ت�س��بيبه. ت�س��بيب معيب". 
نق�س "اأ�سباب الطعن بالنق�س. ما يقبل منها". ا�سرتاك.

-وجوب معاقبة الشريك يف إحدى الجرائم املنصوص عليها يف القانون 
الفاعل  بعقوبة  املعدل  األجانب  وإقامة  دخول  بشأن   1973 لسنة   6 رقم 
املادة  مثال.  للقانون وخطأ يف تطبيقه.  األصلي. خمالفة ذلك. خمالفة 

36 من ذات القانون.

ملـــا كان من املقـــرر بمقتضى املادة 21 من قانـــون دخول وإقامة 
األجانـــب رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بالقانونني رقمي 13 لســـنة 1996 و 7 
لســـنة 2007 ان كل أجني ألغـــي إذن دخوله أو تصريح إقامته أو انتهت 
مدة اإلذن أو تأشـــيرة الدخـــول أو تصريح اإلقامة ولم يبـــادر بالتجديد 
يف الحاالت التـــي يجوز له فيها ذلك خالل مهلة ال تجاوز ثالثني يومًا أو 
يغادر البالد خالل هـــذه املهلة توقع عليه غرامة ال تزيد على مائة درهم 
عـــن كل يـــوم يقيم فيـــه إقامة غير مشـــروعة بالبالد من تاريـــخ انتهاء 
املهلة. ويف حالة عدم دفـــع الغرامة املقررة يعاقب املخالف بالحبس مدة 
ال تزيـــد علـــى ثالثة أشـــهر أو بالغرامة التي ال تجـــاوز أربعة آالف درهم 
ويجـــوز للمحكمة ان تأمر بإبعاده ونصت املادة 36 من القانون ســـالف 
البيـــان علـــى ان كل من حاول ارتـــكاب جرم معاقـــب عليه بمقتضى 
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هذا القانون أو شـــارك فيه بأن تأمر أو ســـاعد أو حرض أو أغرى الغير 
علـــى ارتكابه يعاقب بالعقوبة املقررة ملرتكب الجرم نفســـه، وحيث 
ان الحكم املطعون فيه قد عاقب املطعون لصالحه عن تهمة مســـاعدة 
أجنبية على البقاء يف البالد بصورة غير مشروعة واإلقامة يف مسكنه 
حال بقائهـــا بالبالد بصـــورة غير مشـــروعة فتكون العقوبـــة الواجبة 
التطبيـــق يف حقه هي العقوبـــة املقررة ملرتكب الجريمة نفســـها عماًل 
باملادة 36 ســـالف اإلشـــارة إليها وإذ خالف الحكم املطعون هذا النظر 
وعاقبـــه بالغرامة خمســـة آالف درهم فإنه يكون قـــد أخطأ يف تطبيق 
القانون متعينًا نقضه. وملا كان تقدير العقوبة موضوعي فإنه يتعني ان 

يكون مع النقض اإلحالة دون حاجة لبحث الوجه األخر من الطعن. 

املحكم������ة

حيث ان الواقعة حســـبما يبني من الحكم املطعون فيه تتحصل 
يف ان النيابة العامة اتهمـــت ..................... بأنه يف يوم 2012/3/6 بدائرة 
الرحبة ـ آوى املتهمني األولـــى والثانية .................و................. دون إبالغ 
السلطات املختصة خالل املدة املحددة قانونًا . وطلبت عقابه باملواد 1 ، 
2/11 ، 1/12 ، 2/14 ، 19 ، 1،3/21 ، 34 مكرر )2( ، 35 من القانون 

االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامة األجانـــب املعدل 
بالقانونني رقمي 13 لسنة 1976 ، 7 لسنة 2007 . ومحكمة جنح الرحبة 
قضـــت حضوريـــًا بتاريـــخ 2012/3/14 بتغريمه عشـــرة آالف درهم عن 
كل خمالف، فاستأنفه ومحكمة استئناف أبو ظي قضت حضوريًا 
بتاريخ 2012/5/15 بتعديل الحكم املســـتأنف إلى تغريمه خمسة آالف 
درهم عن كل خمالف. وملا لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم طعنت 

عليه بطريق النقض.
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وحيـــث ان مما تنعاه النيابة العامة على الحكم املطعون فيه انه 
إذ أدان املحكوم ضده بتهمة مســـاعدة أجنبيـــات على البقاء يف البالد 
بصورة غير مشروعة وأنزل عقوبة الغرامة خمسة آالف درهم عن كل 
خمالف قد أخطأ يف تطبيق ذلك ان العقوبة املقررة لهذه الجريمة عماًل 
باملادة 36 من القانون رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب 
املعدل هي الغرامة التي ال تزيد على أربعة آالف درهم أو الحبس مدة ال 
تزيد على ثالثة أشـــهر بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث انه من املقرر 
بمقتضـــى املـــادة 21 من قانون دخول وإقامة األجانب رقم 6 لســـنة 1973 
املعـــدل بالقانونني رقمي 13 لســـنة 1996 و 7 لســـنة 2007 ان كل أجني 
ألغـــي إذن دخولـــه أو تصريـــح إقامتـــه أو انتهت مـــدة اإلذن أو تأشـــيرة 
الدخـــول أو تصريح اإلقامة ولم يبـــادر بالتجديد يف الحاالت التي يجوز 
له فيها ذلك خالل مهلة ال تجاوز ثالثني يومًا أو يغادر البالد خالل هذه 
املهلـــة توقـــع عليه غرامة ال تزيد على مائة درهـــم عن كل يوم يقيم فيه 
إقامة غير مشـــروعة بالبالد من تاريخ انتهـــاء املهلة. ويف حالة عدم دفع 
الغرامـــة املقررة يعاقب املخالف بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشـــهر 
أو بالغرامة التي ال تجـــاوز أربعة آالف درهم ويجوز للمحكمة ان تأمر 
بإبعاده ونصت املادة 36 من القانون سالف البيان على ان كل من حاول 
ارتـــكاب جرم معاقب عليـــه بمقتضى هذا القانون أو شـــارك فيه بأن 
تأمر أو ســـاعد أو حرض أو أغـــرى الغير على ارتكابه يعاقب بالعقوبة 
املقـــررة ملرتكب الجرم نفســـه، وحيـــث ان الحكم املطعـــون فيه قد 
عاقب املطعون لصالحه عن تهمة مساعدة أجنبية على البقاء يف البالد 
بصورة غير مشـــروعة واإلقامة يف مسكنه حال بقائها بالبالد بصورة 
غير مشـــروعة فتكـــون العقوبة الواجبة التطبيـــق يف حقه هي العقوبة 
املقررة ملرتكب الجريمة نفســـها عماًل باملادة 36 ســـالف اإلشارة إليها 
وإذ خالـــف الحكم املطعون هذا النظر وعاقبه بالغرامة خمســـة آالف 
درهـــم فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون متعينًا نقضه. وملا كان 
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تقدير العقوبة موضوعـــي فإنه يتعني ان يكون مع النقض اإلحالة دون 
حاجة لبحث الوجه األخر من الطعن.
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جل�سة 23/ 2012/9 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن  ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين/ مشهور كـــــــوخ، أحمد عارف املعلم.

مجدي الجندي،محروس عبد الحليم. 

الطعن رقم 321 جزائي ل�سنة 2012�س 6 ق . اأ

هج��رة واإقامة. جرمي��ة "اأركانها". قان��ون "اخلطاأ يف تطبي��ق القانون". 
حكم "ت�س��بيبه. ت�سبيب معيب". نق�س "اأ�س��باب الطعن بالنق�س. ما يقبل 

منها".
-الحكم بتبرئة املطعون ضدهما من جريمة العمل لدى غير الكفيل 
دون البحث يف توافر موافقة اإلدارة العامة للجنسية واإلقامة اكتفاء 

بموافقة الكفيل. خطأ يف تطبيق القانون.

ملا كانـــت الفقرة الثانية مـــن املادة )11( مـــن القانون االتحادي 
رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامـــة األجانب املعـــدل قد نصت 
على انه " وإذا كانت التأشـــيرة للعمل لدى أي شـــخص أو مؤسسة فال 
يحق لصاحبها ان يعمل لدى غير ذلك الشـــخص أو يف غير املؤسسة إال 
بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة اإلدارة العامة للجنسية واإلقامة 
على ذلك" ومفاد ذلك انه يتعني توافر املوافقتني معًا موافقة جهة العمل 
وموافقـــة اإلدارة العامـــة للجنســـية واإلقامة للعمل لـــدى غبر الكفيل 
وتوافر إحـــدى املوافقتني وحدها ال تغني يف ذلـــك، وإذ كان الحكم 
املطعون فيه قد قضى بتبرئـــة املطعون ضدها من تهمة العمل لدى غير 
الكفيل اســـتنادًا إلى موافقـــة صاحب العمل وحدهـــا دون البحث يف 
مـــدى توافر موافقة اإلدارة العامة للجنســـية واإلقامـــة على ذلك، فإنه 
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يكـــون قـــد أخطأ يف القانـــون بما يوجـــب نقضه يف خصـــوص التهمة 
الثانية واإلحالة ألن األمر يقتضي تقديرًا موضوعيًا.  

املحكمة

 توجـــز الواقعة يف ان النيابة العامة اتهمت: 1-..........  2- حضانة 
...............وتمثلهـــا ................ زوجـــة ...........ـ  ألنهمـــا يف يوم 2012/2/29 

بدائرة أبو ظي: 

الأوىل: 1- تســـببت بخطئهـــا يف إحـــداث إصابـــة املجني عليه 
الطفل ................ وكان ذلك ناشـــئًا عن إهمالهـــا ورعونتها بأن قامت 
بســـكب املاء الســـاخن على جســـده فأحدثت به اإلصابات املوصوفة 
بالتقرير الطـــي املرفق. 2- بصفتها أجنبية حاصلة على تأشـــيرة عمل 
بالدولـــة عملت لدى غير كفيلها دون موافقتـــه الخطية وموافقة إدارة 

الجنسية واإلقامة. 

املتهم��ة الثاني��ة: اســـتخدمت املتهمـــة األولـــى وهـــي على غير 
كفالتهـــا دون االلتـــزام بالشـــروط واألوضـــاع املقررة قانونـــًا. وأمرت 
بإحالتهمـــا للمحاكمـــة أمام محكمـــة جنح أبوظي طبقـــًا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية واملواد 43 و 65 و 1/339 من قانون العقوبات االتحادي 
واملـــواد 1 و 2/11 و 34 مكـــرر 1 و 34 مكـــرر 2 من القانـــون االتحادي 
رقم 6 لســـنة 1973 املعدل. واملحكمة املذكورة قضت حضوريًا لألولى 
وغيابيًا للثانية بجلسة 2012/3/19 بتغريم األولى مبلغ ثالثة آالف درهم 
عـــن التهمـــة األولى وألف درهـــم عن التهمـــة الثانية وإبعادهـــا وبتغريم 
الثانية 50.000 درهم عما نسب إليها. فاستأنفته األولى ............ وقضت 
محكمة استئناف أبو ظي بجلسة 2012/4/15 حضوريًا بإلغاء الحكم 
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املســـتأنف فيما قضى به عن التهمة الثانية املسندة إليها وببراءتها فيها 
وبتعديل فيما قضى به عن التهمة األولى املسندة إليها إلى تغريمها ألف 
درهـــم. فطعنت النيابة العامة يف هـــذا الحكم بطريق النقض وأودعت 
صحيفة بأســـباب الطعن بتاريـــخ 2012/5/6 ممهورة بتوقيع وكيل أول 
نيابة اســـتئناف أبوظي ومعتمدة من رئيسها. وتنعى النيابة العامة على 
الحكـــم املطعون فيه انـــه إذ قضى بتبرئة املطعون ضدهـــا ........... من 
تهمة العمل لدى غير الكفيل ، اســـتنادًا إلـــى وجود موافقة خطية من 
صاحب العمل دون موافقة إدارة الجنسية واإلقامة على ذلك يكون قد 

أخطأ يف القانون بما يستوجب نقضه.

 وحيـــث ان الفقـــرة الثانية من املادة )11( مـــن القانون االتحادي 
رقم 6 لسنة 1973 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب املعدل قد نصت على 
انه “ وإذا كانت التأشـــيرة للعمل لدى أي شـــخص أو مؤسسة فال يحق 
لصاحبهـــا ان يعمـــل لدى غيـــر ذلك الشـــخص أو يف غير املؤسســـة إال 
بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة اإلدارة العامة للجنسية واإلقامة 
على ذلك” ومفاد ذلك انه يتعني توافر املوافقتني معًا موافقة جهة العمل 
وموافقـــة اإلدارة العامـــة للجنســـية واإلقامة للعمل لـــدى غبر الكفيل 
وتوافر إحـــدى املوافقتني وحدها ال تغني يف ذلـــك، وإذ كان الحكم 
املطعون فيه قد قضى بتبرئـــة املطعون ضدها من تهمة العمل لدى غير 
الكفيل اســـتنادًا إلى موافقـــة صاحب العمل وحدهـــا دون البحث يف 
مـــدى توافر موافقة اإلدارة العامة للجنســـية واإلقامـــة على ذلك، فإنه 
يكـــون قـــد أخطأ يف القانـــون بما يوجـــب نقضه يف خصـــوص التهمة 

الثانية واإلحالة ألن األمر يقتضي تقديرًا موضوعيًا.  
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جل�سة 24/ 2012/9 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كوخ  ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين/ فرحان بطران، أحمد عارف املعلم.

مجدي الجندي،محروس عبد الحليم. 

 الطعن رقم 512جزائي ل�سنة 2012�س 6 ق . اأ

"اإبع��اد". حك��م  "اأركانه��ا". تداب��ري جنائي��ة  هج��رة واإقام��ة. جرمي��ة 
"ت�سبيبه. ت�سبيب معيب". نق�س "اأ�سباب الطعن بالنق�س. ما يقبل منها". 

قانون "اخلطاأ يف تطبيق القانون". عقوبة "عقوبة تكميلية".
-وجوب حصول األجني الذي سبق إبعاده من البالد على اذن خاص 
ذلك.   خمالفة  أخرى.  مرة  البالد  إلى  دخوله  قبل  الداخلية  وزير  من 
مؤداه: قيام جريمة العودة إلى البالد دون الحصول على اإلذن ا لخاص 

املنصوص عليه يف القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1973  املعدل. 
القضائي.  واإلبعاد  اإلداري  اإلبعاد  بني  ذلك  يف  التفرقة  جواز  -عدم 

خمالفة ذلك. خطأ يف تطبيق القانون. أساس ذلك. مثال. 

 ملا كان من املقرر انه متى كانت عبارات النص واضحة وجلية 
تكشـــف عن قصد املشرع من غير لبس او غموض, فال يجوز للقاضي 
االنحـــراف عنهـــا عن طريق التفســـير او التأويـــل , اذ ال محل لالجتهاد 
يف معـــرض النـــص . و كان النـــص يف املـــادة 28 من القانـــون االتحادي 
رقم )6( لســـنة 1973 , يف شـــأن دخول و إقامة األجانب . و تعديالته , قد 
جـــرى على انه ) ال يجوز لالجني الذي ســـبق ابعاده العـــودة إلى البالد 
اال بـــإذن خاص من وزيـــر الداخلية ( بما مفاده , ازاء صراحة هذا النص 
, انه اذا ســـبق إبعاد املتهم االجني عن البالد , ســـواء اســـتنادًا لحكم 
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قضائـــي او بناء على قـــرار اداري , فال يجوز له العـــودة اليها من جديد 
اال بموجب إذن خاص من وزير الداخلية , واال كانت عودته الى البالد 
و اقامتـــه فيها , ولو بإذن او تأشـــيرة دخول , قبـــل صدور االذن الخاص 
غيـــر مشـــروعة , و يندرج تحت طائلة املادة 31 مـــن قانون دخول و إقامة 
األجانـــب املار ذكره . و القول بغير ذلك و بقصر قيام الجريمة املشـــار 
اليهـــا على االبعـــاد االداري دون االبعاد القضائي مـــع اتفاقهما يف العلة 
باعتبار ان حدودهما سواء من املحكمة او من الجهة االدارية املختصة 
انمـــا يكـــون ملواجهة خطورة املتهـــم على امن و ســـالمة املجتمع ابتغاء 
املحافظـــة على اســـتقراره , ملا كان ذلـــك . و كان الثابت من مدونات 
الحكـــم املطعـــون فيه انه اســـس قضاؤه ببـــراءه املطعـــون ضدها من 
جريمة العودة الى البالد بعد االبعاد على سند من القول بأن مناط قيام 
هذه الجريمة هو ان يكون االبعاد الســـابق اداريًا و ليس قضائيًا كما 
هـــو الحال بالدعوى املطروحـــة , و قيد بذلك من مطلـــق نص املادة 28, 
ســـالفة الذكر , بما ال مجال معه لالجتهاد يف تأويله و تفســـيره , فإنه 
يكون قد خالف القانون و أخطأ يف تفسيره و تأويله بما يعيبه و يوجب 

نقضه و اإلحالة .     

املحكم�������ة

حيث ان الوقائع , على ما يبني من الحكم املطعون فيه و ســـائر 
األوراق , تتحصـــل يف ان النيابـــة العامـــة اســـندت الـــى املطعون ضدها 
.................... انهـــا و هـــي اجنبيـــة عـــادت الى البالد بعـــد ان تم ابعادها 
دون ان تكـــون حاصلـــة على اذن خاص من وزيـــر الداخلية و ذلك على 
النحـــو املبني باالوراق و طلبت معاقبتها طبقـــًا للمواد 1 , 28 , 31 , 1/35 
36 مكـــرر من القانون االتحـــادي رقم 6 لســـنة 1973 املعدل بالقانون   ,
االتحادي رقم 3 لســـنة 1966 يف شـــأن دخول و اقامـــة األجانب , واملعدل 
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باملرســـوم بقانـــون اتحـــادي رقم 7 لســـنة 2007 يف شـــأن دخـــول واقامة 
االجانـــب. و بجلســـة 2012/3/28 قضـــت محكمـــة الرحبـــة االبتدائية 
حضوريًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم . فاستأنفت النيابة العامة 

هذا الحكم بتاريخ 2012/4/4.

و بجلســـة 2012/6/27 قضـــت محكمـــة االســـتئناف حضوريًا 
بقبول االســـتئناف شـــكاًل , ويف املوضوع بإلغاء الحكم املســـتأنف و 
القضـــاء مجددًا ببراءة املســـتأنف ضدها ................... مما اســـند اليها 
ذلك ألنها لم تستبعد اداريًا , بل كان ابعادها بحكم قضائي و دخلت 
بتأشيرة صحيحة. لم ينل هذا الحكم قبواًل لدى النيابة العامة فأقامت 
عليه الطعن بالنقض املاثل رقم 512 تاريخ 2012/7/11 . و قدمت املطعون 
ضدها بتاريخ 2012/8/29 مذكرة التمســـت يف ختامها رفض الطعن و 
تأييد الحكـــم املطعون فيه . تنعى النيابة العامة على الحكم املطعون 
فيه انه اذ قضى ببراءة املطعون ضدها مما استند اليها تأسيسًا على ان 
املتهمة لم تســـتبعد اداريًا , بل كان ابعادها بحكم قضائي و من ثم ال 
ينطبق يف حقها مقتضيات املادة 28 من القانون رقم 1973/6 و تعديالته , 
رغم خلو األوراق من حصولها على اذن خاص من وزير الداخلية بالعودة 
للبـــالد , فإنه يكون قد شـــابه الخطأ يف تطبيق القانون و الفســـاد يف 

االستدالل مما يعيبه و يستوجب نقضه و االحالة .

  و حيـــث انه مـــن املقرر انه متى كانت عبـــارات النص واضحة 
وجلية تكشـــف عن قصد املشـــرع من غير لبس او غموض , فال يجوز 
للقاضـــي االنحراف عنهـــا عن طريق التفســـير او التأويـــل , اذ ال محل 
لالجتهـــاد يف معـــرض النـــص . و كان النـــص يف املادة 28 مـــن القانون 
االتحـــادي رقم )6( لســـنة 1973 , يف شـــأن دخـــول و إقامـــة األجانب . و 
تعديالته , قد جرى على انه ) ال يجوز لالجني الذي سبق ابعاده العودة 
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إلـــى البالد اال بإذن خاص من وزيـــر الداخلية ( بما مفاده , ازاء صراحة 
هذا النص , انه اذا ســـبق إبعاد املتهم االجني عن البالد , سواء استنادًا 
لحكـــم قضائي او بناء على قرار اداري , فـــال يجوز له العودة اليها من 
جديـــد اال بموجـــب إذن خاص من وزيـــر الداخليـــة , واال كانت عودته 
الى البالد و اقامته فيها , ولو بإذن او تأشـــيرة دخول , قبل صدور االذن 
الخاص غير مشـــروعة , و يندرج تحت طائلة املـــادة 31 من قانون دخول 
و إقامـــة األجانب املار ذكره . و القول بغير ذلك و بقصر قيام الجريمة 
املشـــار اليها على االبعاد االداري دون االبعاد القضائي مع اتفاقهما يف 
العلـــة باعتبار ان حدودهما ســـواء من املحكمة او مـــن الجهة االدارية 
املختصة انما يكون ملواجهة خطورة املتهم على امن و ســـالمة املجتمع 
ابتغـــاء املحافظـــة على اســـتقراره , ملـــا كان ذلـــك . و كان الثابت من 
مدونات الحكم املطعون فيه انه اســـس قضاؤه ببراءه املطعون ضدها 
من جريمة العودة الى البالد بعد االبعاد على ســـند من القول بأن مناط 
قيـــام هذه الجريمة هو ان يكون االبعاد الســـابق اداريًا و ليس قضائيًا 
كمـــا هو الحال بالدعـــوى املطروحة , و قيد بذلك من مطلق نص املادة 
28, ســـالفة الذكر , بما ال مجال معه لالجتهاد يف تأويله و تفسيره , 

فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ يف تفســـيره و تأويله بما يعيبه و 
يوجب نقضه و اإلحالة .     
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جل�سة 2012/10/14 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن  ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين/ مشهور كوخ، أحمد عارف املعلم.

مجدي الجندي،محروس عبد الحليم. 

الطعن رقم 507 ل�سنة 2012�س 6 ق . اأ

عمال. �س��ركات. هجرة واإقامة. كفالة. حكم "ت�س��بيبه. ت�سبيب معيب". 
نق�س "اأ�سباب الطعن بالنق�س. ما يقبل منها".

-معاقبة الطاعن عن جريمة العمل لدى غير كفيله. برغم انه شريك 
ذلك؟  أساس  تطبيقه.  يف  وخطأ  للقانون  خمالفة  العمل.  يف  مستثمر 

مثال.  

ملـــا كانت املادة األولى من القانون االتحادي رقم 8 لســـنة 1980 
وتعديلـــه قد عرفت عقد العمل بأنه ) كل اتفـــاق محدد املدة يبرم بني 
صاحـــب العمـــل والعامل يتعهد فيه العامل بـــأن يعمل يف خدمة صاحب 
العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل( كما 
تنـــص نفس املادة علـــى ان العامل هو كل ذكر وأنثـــى يعمل لقاء أجر 
مهمـــا كان نوعـــه، يف خدمة صاحـــب العمل وتحت إدارته وإشـــرافه. 
ومقتضـــى هذيـــن النصـــني ان عالقـــة العمل بـــني العامـــل ورب العمل 
بمفهومها القانوني البد فيها من عنصر أساســـي هو رابطة التبعية التي 
تتجســـد يف كون العامل يتبع رب العمل ويخضع لســـلطته ولســـيطرته 
وإشرافه. ومن مظاهر التبعية القانونية تحديد نوع العمل الذي يقوم به 
املتعاقد معـــه ومنحه أجرًا. فإذا لم يتوافر هذا العنصر ال يكون هناك 
عقد عمـــل باملفهوم القانوني. ويف عقد الشـــراكة يكون الشـــركاء 
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جميعـــًا على قدم املســـاواة يف عالقتهم ببعضهم البعـــض ويف تحمل ما 
يسفر عنه نشاط الشركة من ربح وخسارة ـ وقد نصت املادة 2/11 من 
القانون االتحادي رقم 1973/6 ـ املعدل بالقانون االتحادي رقم 1996/13 
ـ املعدل بالقانون االتحادي رقم 2007/7 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب 
على انه ) إذا كانت التأشـــيرة للعمل لدى أي شـــخص أو مؤسســـة فال 
يحق لصاحبها ان يعمل لدى غير ذلك الشـــخص أو غير تلك املؤسســـة 
إال بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية واإلقامة على 
ذلـــك( والعمل املعني يف هذه املادة هو العمـــل املعني يف قانون جمعا بني 
النصوص القانونية. وعلى ذلك فإن العمل املقصود منها هو ذلك العمل 

الذي يخضع فيه العامل إلدارة وسلطة وإشراف رب العمل ال غيره.

املحكمة

 تتلخص الواقعة يف ان النيابة العامة اتهمت .....................ألنه يف 
تاريـــخ 2012/4/12 بدائرة الرحبة: حال انه أجني حاصل على تأشـــيرة 
عمـــل يف البالد عمل لدى غيـــر كفيله دون الحصول على إذن وموافقة 
منه. وال من اإلدارة العامة للجنســـية واإلقامة. وطلبت عقابه طبق املواد 
1 ، 2/11 ، 34 مكـــرر)2( من القانون االتحادي رقم 1973/6 يف شـــأن 
دخـــول وإقامـــة األجانب املعـــدل بالقانـــون االتحـــادي 1996/13ـ املعدل 
بالقانون االتحـــادي 2007/7. وبجلســـة 2012/6/11 حكمت محكمة 
الرحبة االبتدائية دائرة الجنـــح حضوريًا بإدانته ومعاقبته عن الجريمة 
املســـندة إليه بالحبس مدة شـــهر مع إبعاده عن البالد. فاســـتأنفه برقم 
2012/3290 ـ أبوظي. وبجلسة 2012/6/24 حكمت املحكمة برفضه 

وتأييـــد الحكم املســـتأنف فطعـــن بالنقض بصحيفـــة أودعها وكيله 
املحامي قلـــم كتاب املحكمة يف 2012/7/10 وأودعـــت النيابة العامة 

مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
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وحيـــث ان الطاعن ينعـــى على الحكم املطعـــون فيه الخطأ يف 
تطبيق القانون والفساد يف االســـتدالل والقصور يف التسبيب وخمالفة 
الثابت باألوراق ذلك ان لم يســـتظهر شـــروط العمل لدى غير الكفيل 
الـــذي تبينه املادة 2/11 من القانون رقم 1973/6 يف شـــأن دخول وإقامة 
األجانـــب املعـــدل. ولم يبحـــث مســـتندات الطاعن الثابـــت بها حصوله 
على موافقة إدارة الجنســـية واإلقامة علـــى التصريح له بالحصول على 
ترخيص بإنشـــاء ترخيص تجاري مع شريكه الوارد اسمه بالرخصة ـ 
صالون حالقةـ  شريكًا بنسبة 49%ـ  فهو مستثمرـ  مما ينتفي معه االتهام 
يف حقـــه النتفاء الركن املـــادي واملعنوي للجريمـــة لقيامه باإلجراءات 
القانونية املطلوبة وتقديم املســـتندات الرسمية فضاًل عن حصوله على 
موافقة إدارة الجنســـية واإلقامة رغم تعنت الكفيل الســـابق الذي بلغ 
عنـــه بالهروب كيـــدًا حينما طالبه بتســـليمه جواز ســـفره. وقد أصدر 

الحكم هذا الدفاع مما يستوجب نقضه.

وحيـــث ان هـــذا النعي قويـــم ذلك ان املـــادة األولى مـــن القانون 
االتحادي رقم 8 لســـنة 1980 وتعديله قـــد عرفت عقد العمل بأنه ) كل 
اتفاق محدد املدة يبرم بني صاحب العمل والعامل يتعهد فيه العامل بأن 
يعمل يف خدمة صاحب العمل وتحت إدارته وإشـــرافه مقابل أجر يتعهد 
به صاحب العمل( كما تنص نفس املادة على ان العامل هو كل ذكر 
وأنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه، يف خدمة صاحب العمل وتحت 
إدارته وإشـــرافه. ومقتضى هذين النصني ان عالقـــة العمل بني العامل 
ورب العمل بمفهومها القانوني البد فيها من عنصر أساســـي هو رابطة 
التبعية التي تتجســـد يف كون العامل يتبع رب العمل ويخضع لســـلطته 
ولســـيطرته وإشـــرافه. ومن مظاهر التبعية القانونية تحديد نوع العمل 
الـــذي يقوم به املتعاقد معه ومنحـــه أجرًا. فإذا لم يتوافر هذا العنصر ال 
يكون هناك عقد عمل باملفهوم القانوني. ويف عقد الشـــراكة يكون 



-  218  -

الشـــركاء جميعًا على قدم املســـاواة يف عالقتهم ببعضهم البعض ويف 
تحمل ما يسفر عنه نشاط الشركة من ربح وخسارة ـ وقد نصت املادة 
2/11 مـــن القانون االتحادي رقـــم 1973/6 ـ املعـــدل بالقانون االتحادي 

رقـــم 1996/13ـ  املعـــدل بالقانون االتحادي رقم 2007/7 يف شـــأن دخول 
وإقامة األجانب على انه ) إذا كانت التأشـــيرة للعمل لدى أي شـــخص 
أو مؤسســـة فال يحق لصاحبها ان يعمل لدى غير ذلك الشخص أو غير 
تلك املؤسسة إال بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية 
واإلقامـــة على ذلـــك( والعمل املعنـــي يف هذه املادة هـــو العمل املعني يف 
قانـــون جمعا بني النصـــوص القانونية. وعلى ذلك فـــإن العمل املقصود 
منهـــا هو ذلك العمل الذي يخضع فيه العامل إلدارة وســـلطة وإشـــراف 

رب العمل ال غيره.

ملـــا كان ذلك وكان الثابت من مدونـــات الحكم املطعون فيه 
ان الطاعـــن تم ضبطه يوم 2012/4/12 من جهة قســـم متابعة املخالفني 
األجانـــب أثنـــاء حملته التفتيشـــية ـ وهـــو يعمـــل بمركـــز ...................
لتجميـــل الرجالـ  بمنطقة الخالدية وأحالتـــه النيابة العامة للمحاكمة 
تحـــت املـــواد 1 و 2/11 و 34 مكرر من القانون 1973/6 يف شـــأن دخول 
وإقامـــة األجانـــب وتعديالتـــه وثابـــت من التحقيقـــات انه دخـــل البالد 
بتأشـــيرة عمـــل يف عـــام 2010 علـــى كفالـــة.................... ........ويقيـــم 
بطريقة مشـــروعة تنتهـــي يف 2013/5/8 ومـــن املســـتندات التي قدمها 
تعزيـــرًا لدفاعه باملحاكمـــة انه تعاقد بصفته شـــريكًا ـ طرفـــًا ثانيًا 
ـ مـــع ...................... طرفـــًا أول يف 2011/10/27علـــى شـــراكة ملكية 
الرخصـــة املســـماة ) مركـــز ...................... ( وصـــدق الكاتب العدل 
علـــى هذا العقد يف 2011/10/30 واســـتصدر الطرفان يف 2011/11/11 
عدم ممانعة من دائرة التنمية االقتصادية باســـتخراج ترخيص للنشاط 
التجـــاري صالون رجاليـ  حالقةـ  كما وافقت على الشـــراكة مبدئيًا 
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من 2012/2/22 وانتهـــاء يف 2012/5/21. وإذ وافقت وزارة العمل ـ قطاع 
العمـــلـ  يف 2012/4/8 علـــى إلغـــاء كفالته الســـابقة بدون جواز ســـفر 
اســـتثناء مع رفع الحرمان. واشـــتكى عليه كفيله الســـابق . بالقضية 
رقـــم 2012/9 ـ إداري جنســـية وإقامـــة ـ إدعاء عمل لـــدى غير الكفيل 
فأمر الســـيد وكيل النيابة بتاريخ 2012/4/10 وأعطاه رئيس استئناف 
أبوظي شـــهادة ملـــن يهمه األمـــر يف 2012/6/3 يف القضيـــة 2012/500 ـ 
املســـتأنفة برقم 2012/2516 بتهمة مزاولة نشـــاط تجاري دون الحصول 
على ترخيص. وبأنه تم استبعاده من اتهام العمل لدى غير الكفيل. فإن 
جماع مؤدى هذه املســـتندات املطروحة يف الدعوى املاثلة ان الطاعن ال 
تنطبق عليه مواد االتهام 1 ، 2/11 ، 34 مكرر )2( من القانون 1977/3 
ســـالف البيان ومن ثم ال تتوافر يف حقه جريمة العمل لدى غير كفيله 
ألنه يعمل لنفسه شريكًا مستثمرًا وليس تحت أمره وسيطرته شخص 
يتقاضـــى منه أجرًا وإذا حاد الحكـــم املطعون فيه عن هذا النظر فإنه 
يكون مشـــوبًا بالخطأ يف تطبيق القانون. وإذا كانت الدعوى جاهزة 
البتـــداء الـــرأي فيها بمـــا توفر من تعليـــل فإن هـــذه املحكمة تتصدى 

وتقضي وفق سيجيء باملنطوق
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جل�سة 2012/10/22 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / مشهور كوخ  ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين/ فرحان بطران، أحمد عارف املعلم.

مجدي الجندي،محروس عبد الحليم. 

 الطعن رقم 608 ل�سنة 2012�س 6 ق . اأ

هج��رة واإقامة. جرمية "اأركانها". حكم "ت�س��بيبه. ت�س��بيب غري معيب". 
نق�س "اأ�سباب الطعن بالنق�س. ما ليقبل منها".

-العودة إلى البالد بعد سبق اإلبعاد منها ألي سبب من األسباب الواردة 
إذن  على  الحصول  دون  األجانب  وإقامة  دخول  قانون  من   23 املادة  يف 
خاص من وزير الداخلية تتوافر به أركان جريمة دخول البالد بصورة 
غير مشروعة وجريمة عدم الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية 

ولو كان قد حصل على تأشيرة دخول صحيحة. أساس ذلك وعلته؟. 

ملـــا كان  النص يف املـــادة 28 من القانون االتحـــادي رقم 973/6 
املعدل باملرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2007 يف شأن دخول و إقامة 
األجانـــب انه ال يجوز لألجني الذي ســـبق إبعاده العـــودة إلى البالد اال 
بـــإذن خاص من وزيـــر الداخلية . و النص يف املـــادة 31 منه على ان كل 
اجنـــي دخل البالد بصورة غير مشـــروعة يعاقب بالحبـــس مدة ال تقل 
عـــن شـــهر , و بغرامـــة ال تقل عن الف درهم او بإحـــدى هاتني العقوبتني 
و علـــى املحكمة ان تأمر بابعاده . و يعـــد دخول األجني البالد بصورة 
غير مشـــروعة باملعنى املقصود بالنص املتقدم اذا كان قد دخلها دون 
ان يكون لديه اذن دخول او تصريح اقامة ســـاري املفعول وفق احكام 
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القانـــون . و كانت املادة 13 من الالئحة التنفيذية لقانون دخول و إقامة 
األجانـــب قد حددت الشـــروط الواجـــب توافرها ملنح األجنـــي إذنًا أو 
تأشـــيرة الدخـــول الى البالد , و مـــن بينها ان ال يكون قد ســـبق إبعاده 
مـــن البالد ما لم يحصل اإلذن الخاص املنصـــوص عليه يف املادة 91 من 
الالئحـــة . و كانت املادة 91 قد جـــرت على انه )ال يجوز لألجني الذي 
ســـبق إبعاده من البالد اســـتنادًا لنص املادة 31 من قانون دخول و إقامة 
األجانـــب العودة اليها اال بعد حصوله على اذن خاص من وزير الداخلية 
وفقـــًا للمادة 28 من ذات القانون . كمـــا تولت املادة 92 من تلك الالئحة 
بيان اإلجراءات الواجب على االجني اتباعها للحصول على ذلك اإلذن 
بقولها ) يقدم طلب الحصول على االذن الخاص املشـــار اليه بنص املادة 
91 إلى ادارة الجنســـية  و االقامة املختصة بتلقي طلب او إذن او تأشيرة 

الدخول على ان يشـــتمل الطلب على جميع البيانات املتعلقة باالقامة او 
االقامات السابقة بالبالد , و أسباب اإلبعاد و الظروف التي طرأت بعده 
, و يمكن ان تبرر الترخيص بدخول البالد من جديد , و ترفق بالطلب 
كافة الوثائق الالزمة يف هذا الشأن , و ترفع األوراق بعد استيفاء هذه 
اإلجـــراءات إلى الجهة املختصـــة, و ال يجوز البت يف طلب التأشـــيرة او 
اذن الدخـــول اال بعـــد إســـتصدار "االذن" . بما مفاده انه اذا ســـبق ابعاد 
املتهم االجني عن البالد اســـتنادًا لحكم قضائي صادر من محكمة 
خمتصة او بناء على قـــرار اداري اقتضته املصلحة العامة او لغيرها من 
الحـــاالت الواردة باملادة 23 من قانون دخول و اقامة األجانب , فال يجوز 
العـــودة اليها اال بموجب إذن خاص مـــن وزيرالداخلية بعد تقديمه طلبًا 
بذلك إلى إدارة الجنســـية و االقامة املختصة على ان يشتمل هذا الطلب 
على ســـائر البيانـــات املتعلقة بإقامته بالبالد و ســـبب ابعـــاده عنها،  و 
الظروف التي اســـتجدت بعد اإلبعاد و تبـــرر الترخيص له بالعودة اليها 
من جديد , و انه ال يجوز الدارة الجنســـية و االقامة منح تأشـــيرة او اذن 
دخـــول إلى البالد اال بعـــد صدور هذا االذن الخـــاص , فإذا هي منحته 
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تأشـــيرة قبل صدور اإلذن فإن قرارهـــا يكون باطاًل لصدوره بمخالفة 
املادة 28 من قانون دخول و إقامة االجانب و املواد 13 , 91 , 92 من الئحته 
التنفيذية . و ال يكســـب املتهم مشـــروعية الدخول إلى البالد او البقاء 
فيهـــا . و يضحـــي كمن دخلها ابتـــداء و اقام بصوره غير مشـــروعة . و 
ينـــدرج امر عودته للبالد على هذه العودة تحت طائلة املادة 31 من قانون 
دخول و اقامة األجانب . و اذ جرى نص املادة 28 الســـالف ذكرها على 
انـــه : " ال يجوز لالجني الذي ســـبق ابعـــاده العودة إلى البـــالد اال بإذن 
خاص من وزير الداخلية " فهو نص صريح وواضح يف موضوعه و سليم 
يف مضمونـــه , و من ثم فال يجوز االنحراف عـــن صراحة النص بطريق 
التأويـــل او التفســـير بدعوى االهتـــداء بالحكمة الغائبـــة التي تفياها 
الشـــارع ما دام النص ال يكتنفه غموض او ابهام , و االحكام تدور مع 
علتهـــا ال حكمتهـــا , و ال مجال لالجتهاد مع صراحـــة النص.  ملا كان 
ذلـــك . و كان الثابـــت من مدونـــات الحكم املطعون فيـــه ان الطاعن 
, و هـــو أجنـــي قد تم ابعاده عـــن البالد بحكم قضائي , ثـــم عاد اليها 
بتأشيرة دخول دون الحصول على اذن خاص من وزير الداخلية , و اورد 
على ثبوت هذه التهمة يف حقه ادلة سائغة لها اصلها الثابت باألوراق من 
شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها من ادانة خاصة و قد اعترف 
بها يف جميع مراحل التحقيق  و املحاكمة بارادة حرة و واعية . و من ثم 

فان نعيه يكون على غير أساس و يتعني رفضه .   

املحكم�������ة

 حيث ان الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه و ســـائر 
األوراق تتحصل يف ان النيابة العامة اسندت الى الطاعن .................. انه 

بتاريخ سابق على 2012/5/21 , بدائرة مدينة العني .
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املبني  النحو  على   , مشروعة  غير  بصورة  البالد  دخل   , اجني  1-وهو 

باألوراق.

2-بصفته سالفة الذكر , عاد للبالد بعد ان تم إبعاده دون ان يكون 

املبني  النحو  على  ذاك  و   , الداخلية  وزير  من  خاص  إذن  على  حاصاًل 
باألوراق . و احالته الى محكمة جنح جنسية و اقامة العني ملحاكمته 
35 من القانون االتحادي   ,31  ,28 , 3 , 1/2 و معاقبته طبقًا للمواد : 1, 
, املعدل باملرسوم  1973 يف شأن دخول و اقامة األجانب    6 لسنة  رقم 
قضت   2012/6/26 بجلسة  و   .2007 لسنة   7 رقم  اتحادي  بقانون 
................ ثالثة أشهر عن  االبتدائية حضوريًا بحبس  العني  محكمة 
التهمتني لالرتباط و بإبعاده عن الدولة . فاستأنف هذا الحكم بتاريخ 
2012/6/28 برقم 2567 و بجلسة 2012/8/13 قضت محكمة استئناف 

العني حضوريًا بقبول االستئناف شكاًل , و يف املوضوع بإلغاء الحكم 
املستأنف فيما قضى به عن جريمة الدخول , و ببراءة املستأنف منها . 
و بتعديله فيما قضى به عن تهمة العودة بعد االبعاد باالكتفاء بحبسه 
شهرًا . و رفض االستئناف  و تأييد الحكم املستأتف فيما عدا ذلك . 
و اذ لم ينل هذا الحكم قبواًل لدى الطاعن. اقام عليه الطعن بطريق 
النقض بالطعن املاثل رقم 608 تاريخ 2012/9/20 بصحيفة مذيلة بتوقيع 
ينعى   . النقض  محكمة  امام  املقبول   ................... للمحامي  منسوب 
الدولة  عن  بإبعاده  قضى  اذ  انه  فيه  املطعون  الحكم  على  الطاعن 
الفساد  و  التسبيب  القصور يف  و  القانون  فقد شابه الخطأ يف تطبيق 
يف االستدالل ذلك أنه عاد الى البالد بعد حصوله على تأشيرة دخول 
عقوبة  الى  باالضافة  البالد  عن  بإبعاده  الحكم  قضى  اذ  و  صحيحة 
35 من قانون دخول و اقامة األجانب  الحبس خمالفًا بذلك نص املادة 
التي لم ترتب الحكم باإلبعاد فانه يكون قد خالف القانون مما يعيبه 

و يستوجب نقضه جزئيًا و تصحيحه بإلغاء تدبير االبعاد .
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973/6 املعدل  28 من القانون االتحادي رقم  و حيث ان النص يف املادة 
اقامة  و  دخول  شأن  يف   2007 لسنة   7 رقم  اتحادي  بقانون  باملرسوم 
اال  البالد  إلى  العودة  إبعاده  الذي سبق  يجوز لألجني  انه ال  األجانب 
31 منه على ان كل  . و النص يف املادة  بإذن خاص من وزير الداخلية 
تقل  ال  مدة  بالحبس  يعاقب  مشروعة  غير  بصورة  البالد  دخل  اجني 
العقوبتني  او بإحدى هاتني  , و بغرامة ال تقل عن الف درهم  عن شهر 
و على املحكمة ان تأمر بابعاده . و يعد دخول األجني البالد بصورة 
غير مشروعة باملعنى املقصود بالنص املتقدم اذا كان قد دخلها دون 
ان يكون لديه اذن دخول او تصريح اقامة ساري املفعول وفق احكام 
القانون . و كانت املادة 13 من الالئحة التنفيذية لقانون دخول و إقامة 
أو  إذنًا  األجني  ملنح  توافرها  الواجب  الشروط  حددت  قد  األجانب 
إبعاده  ان ال يكون قد سبق  بينها  و من   , البالد  الى  الدخول  تأشيرة 
من البالد ما لم يحصل اإلذن الخاص املنصوص عليه يف املادة 91 من 
الالئحة . و كانت املادة 91 قد جرت على انه ) ال يجوز لألجني الذي 
31 من قانون دخول و اقامة  سبق إبعاده من البالد استنادًا لنص املادة 
األجانب العودة اليها اال بعد حصوله على اذن خاص من وزير الداخلية 
وفقًا للمادة 28 من ذات القانون . كما تولت املادة 92 من تلك الالئحة 
بيان اإلجراءات الواجب على االجني اتباعها للحصول على ذلك اإلذن 
بقولها ) يقدم طلب الحصول على االذن الخاص املشار اليه بنص املادة 
91 إلى ادارة الجنسية  و االقامة املختصة بتلقي طلب او إذن او تأشيرة 

الدخول على ان يشتمل الطلب على جميع البيانات املتعلقة باالقامة او 
االقامات السابقة بالبالد , و أسباب اإلبعاد و الظروف التي طرأت بعده 
, و يمكن ان تبرر الترخيص بدخول البالد من جديد , و ترفق بالطلب 
كافة الوثائق الالزمة يف هذا الشأن , و ترفع األوراق بعد استيفاء هذه 
, و ال يجوز البت يف طلب التأشيرة او  اإلجراءات إلى الجهة املختصة 
ابعاد  سبق  اذا  انه  مفاده  بما   . “االذن”  إستصدار  بعد  اال  الدخول  اذن 
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املتهم االجني عن البالد استنادًا لحكم قضائي صادر من محكمة 
لغيرها  او  العامة  املصلحة  اقتضته  اداري  قرار  على  بناء  او  خمتصة 
, فال  23 من قانون دخول و اقامة األجانب  من الحاالت الواردة باملادة 
يجوز العودة اليها اال بموجب إذن خاص من وزيرالداخلية بعد تقديمه 
طلبًا بذلك إلى إدارة الجنسية و االقامة املختصة على ان يشتمل هذا 
الطلب على سائر البيانات املتعلقة بإقامته بالبالد و سبب ابعاده عنها , 
و الظروف التي استجدت بعد اإلبعاد و تبرر الترخيص له بالعودة اليها 
من جديد , و انه ال يجوز الدارة الجنسية و االقامة منح تأشيرة او اذن 
, فإذا هي منحته  الخاص  بعد صدور هذا االذن  اال  البالد  إلى  دخول 
تأشيرة قبل صدور اإلذن فإن قرارها يكون باطاًل لصدوره بمخالفة 
املادة 28 من قانون دخول و إقامة االجانب و املواد 13 , 91 , 92 من الئحته 
التنفيذية . و ال يكسب املتهم مشروعية الدخول إلى البالد او البقاء 
و   . مشروعة  غير  بصوره  اقام  و  ابتداء  دخلها  كمن  يضحي  و   . فيها 
يندرج امر عودته للبالد على هذه العودة تحت طائلة املادة 31 من قانون 
دخول و اقامة األجانب . و اذ جرى نص املادة 28 السالف ذكرها على 
بإذن  اال  البالد  إلى  العودة  ابعاده  سبق  الذي  لالجني  يجوز  ال   “  : انه 
خاص من وزير الداخلية “ فهو نص صريح وواضح يف موضوعه و سليم 
, و من ثم فال يجوز االنحراف عن صراحة النص بطريق  يف مضمونه 
تفياها  التي  الغائبة  بالحكمة  االهتداء  بدعوى  التفسير  او  التأويل 
الشارع ما دام النص ال يكتنفه غموض او ابهام , و االحكام تدور مع 
, و ال مجال لالجتهاد مع صراحة النص . ملا كان  علتها ال حكمتها 
ذلك . و كان الثابت من مدونات الحكم املطعون فيه ان الطاعن ،  
اليها  عاد  ثم   , قضائي  بحكم  البالد  عن  ابعاده  تم  قد   . اجني  هو  و 
بتأشيرة دخول دون الحصول على اذن خاص من وزير الداخلية، و اورد 
على ثبوت هذه التهمة يف حقه ادلة سائغة لها اصلها الثابت باألوراق من 
شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها من ادانة خاصة و قد اعترف 
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بها يف جميع مراحل التحقيق  و املحاكمة بارادة حرة و واعية . و من ثم 
فان نعيه يكون على غير أساس و يتعني رفضه .   
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جل�سة 2012/11/20 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن  ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين/ مشهور كوخ، أحمد عارف املعلم.

مجدي الجندي، مبارك العوض.

الطعن رقم 679 ل�سنة 2012�س 6 ق . اأ

هج��رة واإقام��ة. عقوب��ة "تقديرها". ظ��روف خمففة. حكم "ت�س��بيبه. 
ت�س��بيب معي��ب". نق�س "اأ�س��باب الطعن بالنق���س. ما يقبل منه��ا". قانون 

تطبيق القانون". كفالة. يف  "اخلطاأ 
غير  لدى  العمل  جريمة  يف  املتهم  مع  املخففة  الظروف  -استعمال 

الكفيل. خمالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه. أساس ذلك؟ مثال. 

ملا كانت املادة 34 مكرر )1( من القانون االتحادي رقم 6 لسنة 
1973 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب املعـــدل بالقانون االتحادي رقم 7 

لســـنة 2007 قد نصـــت يف البند الثامن منها على انه ) تســـتثنى الجرائم 
املنصـــوص عليها يف هذه املادة من ســـريان أحـــكام الظروف املخففة 
املنصوص عليها يف قانون العقوبات املشـــار إليه( ومؤدى ذلك االستثناء 
حرمان املحكوم عليه باملادة سالفة البيان من التمتع بالظروف املخففة 
املنصـــوص عليهـــا يف املادتـــني 99 و 100 من قانون العقوبـــات االتحادي 
1987/3 وتعديالته.وملـــا كان الثابت من مدونات الحكم املطعون فيه 

ان محكمـــة أول درجة أدانت املطعون ضده وعاقبته بمقتضى املادة 34 
مكرر )1( ســـالفة البيان بغرامة قدرها خمســـون ألـــف درهم. فقضى 
الحكم املطعون فيه بتخفيضها إلى عشرة آالف درهم إعمااًل للظروف 
املخففـــة عماًل باملادتني 99 و 100 من قانون العقوبات االتحادي 1987/3 
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فإنـــه يكون قد أخطأ يف تطبيـــق القانون بما يوجـــب نقضه جزئيًا يف 
هذا الخصـــوص وتصحيحه إعمااًل لصحيح القانـــون مادامت الدعوى 

صالحة للحكم فيها عماًل باملادة 249 ـ إجراءات.

املحكمة

توجـــز الواقعـــة يف ان النيابـــة العامة اتهمـــت كاًل مـــن .........، 
و...........، و............ ألنهم يف ليلية 2012/7/15 بدائرة الرحبة: 

املتهمان األول والثاني: شرعا يف سرقة وقود الديزل املبني قدرًا 
وقيمـــة باملحضر لشـــركة ........... للنقـــل البري العام. وقـــد أوقف أثر 
الجريمة لسبب ال دخل إلرادتهما فيه وهو ضبطهما متلبسني بالجريمة.

املتهـــم األول: 1 -بصفتـــه حاصاًل على تأشـــيرة عمـــل بالبالد، 
عمـــل لدى غير كفيله دون موافقته أو موافقة اإلدارة العامة للجنســـية 

واإلقامة.

املتهـــم الثالـــث: اســـتخدم األول وهـــو علـــى غيـــر كفالته دون 
االلتزام بالشـــروط واألوضاع املقـــررة لنقل الكفالـــة. وطلبت عقابهم 
طبقـــًا للمـــواد 1/34 ، 2/121 ، 388 بند أواًل فقـــرة )1( ، 392 من قانون 
العقوبـــات االتحـــادي واملـــواد 1 ، 2/11 ، 1/19 ، 34 مكـــررًا)1( مـــن 
القانون االتحادي رقم 1973/6 يف شـــأن دخول وإقامة األجانب، املعدل 
بالقانون االتحادي رقم 1996/13 ـ املعدل باملرســـوم بقانون اتحادي رقم 
2007/7ـ  وبتاريـــخ 2012/8/6 حكمـــت محكمـــة الرحبـــة االبتدائيـــة 

حضوريـــًا:1 -بإدانة 1 -...............  2 -................ ومعاقبتهما عن جريمة 
الشـــروع يف الســـرقة بالحبس ملدة ســـنة لـــكل مع اإلبعـــاد.    2 -بإدانة 
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...................... عـــن جريمـــة العمل لدى غير كفيله بالحبس ملدة شـــهر 
مع اإلبعاد.   3 -بإدانة ................ عن جريمة اســـتخدام املتهم األول وهو 
على غير كفالته بالغرامة خمسني ألف درهم.   4- بحفظ الحق املدني 
للمتضـــرر من الجريمـــة يف الرجوع على املتهمني بالتعويض املناســـب، 
 ،4237  ،4236 باالســـتئنافات  .............و.............   ،........... فاســـتأنفه 
4304 لســـنة 2012 على التوالي وبتاريـــخ 2012/9/25 حكمت محكمة 

اســـتئناف أبوظي حضوريًا بتعديل الحكم املســـتأنف إلى حبس كل 
مـــن املســـتأنفني األول والثاني مـــدة ثالثة أشـــهر واإلبعاد عـــن جريمة 
الشـــروع يف السرقة وتغريم الثالث ............. عشرة آالف درهم عن تهمة 
العمـــل لدى غير غيـــر كفيله. فطعنت النيابة العامة ضـــد ................... 
بالطعن املاثل بصحيفة أودعتها قلم كتاب املحكمة يف 2012/10/22. 

كما أودع املطعون ضده صحيفة بالرد.

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم املطعون فيه الخطأ يف 
تطبيـــق القانون وتقول فيه انه أعمـــل الظروف املخففة وخفض العقوبة 
املقضـــي بها على املتهم ............ خمالفًا ما تضمنته املادة 34 مكرر )1( 
مـــن القانون االتحادي 1973/6ـ  املعـــدل بالقانون االتحادي 2007/7 مما 

يستوجب نقضه وإعمال صحيح القانون.

وحيـــث ان هذا النعي ســـديد ذلـــك ان املادة 34 مكـــرر )1( من 
القانـــون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن دخـــول وإقامة األجانب 
املعدل بالقانون االتحادي رقم 7 لســـنة 2007 قـــد نصت يف البند الثامن 
منهـــا على انـــه ) تســـتثنى الجرائم املنصـــوص عليها يف هـــذه املادة من 
ســـريان أحكام الظروف املخففة املنصوص عليها يف قانون العقوبات 
املشار إليه( ومؤدى ذلك االستثناء حرمان املحكوم عليه باملادة سالفة 
البيـــان من التمتـــع بالظروف املخففة املنصوص عليهـــا يف املادتني 99 و 
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100 من قانون العقوبات االتحادي 1987/3 وتعديالته. وملا كان الثابت 

من مدونات الحكم املطعون فيه ان محكمة أول درجة أدانت املطعون 
ضـــده وعاقبتـــه بمقتضى املـــادة 34 مكرر )1( ســـالفة البيـــان بغرامة 
قدرها خمســـون ألف درهم. فقضى الحكم املطعـــون فيه بتخفيضها 
إلى عشرة آالف درهم إعمااًل للظروف املخففة عماًل باملادتني 99 و 100 
مـــن قانون العقوبات االتحادي 1987/3 فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق 
القانون بما يوجب نقضـــه جزئيًا يف هذا الخصوص وتصحيحه إعمااًل 
لصحيـــح القانون مادامـــت الدعوى صالحة للحكم فيهـــا عماًل باملادة 

249 ـ إجراءات.
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جل�سة 2012/12/16 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن   ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين/ مجدي الجندي. احمد عارف املعلم.

محروس عبد الحليم، مبـــــــــــــــارك العوض.

الطعن رقم 687 ل�سنة 2012�س 6 ق . اأ

هج��رة واإقام��ة. كفال��ة. جرمي��ة "اأركانه��ا". حك��م "ت�س��بيبه. ت�س��بيب 
معيب". نق�س "اأ�س��باب الطعن بالنق�س. م��ا يقبل منها". قانون "اخلطاأ يف 

تطبيق القانون".
غير  بصورة  البالد  يف  البقاء  على  املكفول  مساعدة  جريمة  -قيام 
الجهات  إبالغ  دون  الغير  لدى  يعمل  له  تركه  وجريمة  مشروعة. 
خالل  خطيًا  والهجرة  الجنسية  إدارة  يبلغ  لم  انه  ثبت  متى  املختصة. 

سبعة أيام من انقطاعه عن العمل وتأمني جواز سفر له. 
تطبيقه.  يف  وخطأ  للقانون  خمالفة  بالبراءة.  والقضاء  ذلك  -خمالفة 

أساس ذلك؟ مثال.

ملا كانت املـــادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 354 لســـنة 1993 
بتنفيـــذ بعـــض أحـــكام القانـــون رقـــم 6 لســـنة 1973 يف شـــأن الهجرة 
واإلقامة قد أوجبت على صاحب العمل الذي تنتهي خدمة األجني لديه 
ان يخطـــر خطيًا إدارة الجنســـية والهجرة خالل ســـبعة أيام من انقطاع 
عالقـــة العمل مـــع تأمني جـــواز الســـفر وإال اتخذت بحقـــه اإلجراءات 
القانونيـــة، ملـــا كان ذلـــك وكان الحكم املطعون فيه قد اســـتند يف 
قضائـــه ببـــراءة املطعون ضده إلـــى انه قام وقبل ضبطـــه بإلغاء كفالة 
مكفوله ............ـ  الباكســـتانيـ  يف 2008/8/4 وهو تاريخ ســـابق على 
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التاريـــخ الذي تم ضبط مكفولـــه فيه دون قيام املطعـــون ضده بإبالغ 
إدارة الجنسية والهجرة خطيًا خالل سبعة أيام من تاريخ انقطاع عالقة 
العمـــل بينهما ودون تأمني جواز ســـفر العامل املذكور فإنه يكون قد 
أخطـــأ يف تطبيق القانون الذي حجبه عن تقديـــر أدلة الدعوى والقرار 

الوزاري الصادر بمقتضاه بما يتعني نقضه واإلحالة.

املحكمة

حيـــث ان الوقائع على ما يبني من الحكم املطعون فيه وســـائر 
األوراق األخـــرى تتحصـــل يف ان النيابـــة العامة أحالـــت املطعون ضده 
.......................... وآخر هو ..........................إلى املحاكمة بوصف أنهما 
بتاريـــخ 2008/8/4 بدائرة مدينة العـــني: املتهـــم األول: ............ 1- وهو 
أجني بقى يف البالد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن دخولهـ  تأشيرة 
عمـــل ـ بأن لم يقم بتثبيت إقامته ومغادرة البالد وامتنع عن دفع الغرامة 
املقررة عليه.  2- بصفته ســـالفة الذكر، عمل لدى غير كفيله، دون 
االلتزام بالشـــروط واألوضاع املقررة لنقل الكفالـــة وذلك على النحو 
املبني األوراق.   املتهم الثاني: ســـاعد مكفولـــه املتهم األول على البقاء 
يف البـــالد بصورة غير مشـــروعة بأن لم يقم بتثبيـــت إقامته وامتنع عن 
دفع الغرامة املقررة على النحو املبني باألوراق. 2- ترك مكفوله سالف 
الذكر يعمل لدى الغير ولم يقم بإبالغ الشـــرطة خالل ثالثة أشهر من 
تركه العمل علـــى النحو املبني باألوراق. وطلبـــت معاقبتهما باملادة 65 
من قانون العقوبات االتحادي رقم 3 لسنة 1987 واملواد 1 و 2/11 و 1/12 
و 1/21 – 3 و 34 مكـــررًا )1( فقـــرة ) 1 – 2 ( و34 مكـــررًا )2( و 36 
من القانون االتحادي رقم 6 لســـنة 1973 يف شأن دخول وإقامة األجانب 
املعـــدل بالقانون االتحادي رقم 13 لســـنة 1996. وبجلســـة 2011/11/23 
قضت دائرة جنح الجنســـية واإلقامة حضوريًا بحبس املتهم األول شهرًا 
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عـــن كل تهمة وأمرت بإبعاده عن الدولـــة وغيابيًا بتغريم املتهم الثاني ـ 
الطاعن ـ ألفي درهم عن التهمة األولى وخمســـون ألف درهم عن التهمة 
الثانيـــة. فاســـتأنفه املحكوم عليه الثانيـ  الطاعنـ  برقم 11026 لســـنة 
2012 س جزائي العني. وبجلســـة 2012/4/7 قضت محكمة االستئناف 

حضوريًا بجلسة 2012/4/17 بتأييد الحكم املستأنف. فطعن املحكوم 
عليه يف هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 348 لســـنة 2012 نقض 
جزائي، وبجلســـة 2012/8/14 قضت محكمة النقض بنقض الحكم 
املطعـــون فيه واإلحالة. وبجلســـة 2012/10/7 قضـــت محكمة اإلحالة 
حضوريًا بإلغاء الحكم املستأنف وببراءة املستأنف مما أسند إليه. وإذ 
لم يلق هـــذا القضاء قبواًل من جانب النيابة العامـــة طعنت عليه بطريق 
النقـــض بالطعـــن املطـــروح بتقرير احتـــوى على أســـباب الطعن ممهور 
بتوقيـــع ....................... رئيـــس النيابة، تم إيداعه قلـــم الكتاب بتاريخ 

.2012/10/23

وحيث ان النيابـــة العامة تنعى على الحكم املطعون فيه الخطأ 
يف تطبيق القانون إذ لم يقض بإدانة املطعون ضده بصفته صاحب العمل 
الذي انتهـــت خدمات املتهـــم................. لديه لم يخطر إدارة الجنســـية 
واإلقامة خالل ســـبعة أيام من انقطاع عالقة العمل باملخالفة ألحكام 
القـــرار الوزاري رقم 354 لســـنة 1993 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 

6 لسنة 1973 يف شأن الهجرة واإلقامة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيـــث ان هـــذا النعي ســـديد ذلك ان املـــادة الثالثة مـــن القرار 
الوزاري رقم 354 لســـنة 1993 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 
1973 يف شـــأن الهجـــرة واإلقامة قـــد أوجبت على صاحـــب العمل الذي 

تنتهي خدمة األجني لديه ان يخطر خطيًا إدارة الجنسية والهجرة خالل 
ســـبعة أيام من انقطاع عالقة العمل مع تأمني جواز السفر وإال اتخذت 
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بحقـــه اإلجـــراءات القانونية، ملـــا كان ذلـــك وكان الحكم املطعون 
فيه قد اســـتند يف قضائه ببراءة املطعون ضده إلى انه قام وقبل ضبطه 
بإلغاء كفالة مكفوله ................. ـ الباكســـتاني ـ يف 2008/8/4 وهو 
تاريخ سابق على التاريخ الذي تم ضبط مكفوله فيه دون قيام املطعون 
ضده بإبالغ إدارة الجنســـية والهجرة خطيًا خالل ســـبعة أيام من تاريخ 
انقطـــاع عالقة العمـــل بينهما ودون تأمني جواز ســـفر العامل املذكور 
فإنـــه يكون قد أخطـــأ يف تطبيق القانون الذي حجبـــه عن تقدير أدلة 

الدعوى والقرار الوزاري الصادر بمقتضاه بما يتعني نقضه واإلحالة.
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جل�سة 2012/12/18 ) جزائي (

برئاسة السيد املستشار / الصديق أبو الحسن   ـ رئيس الدائرة.
وعضوية السادة املستشارين/ احمد عارف املعلم. مجدي الجندي.

محروس عبد الحليم، مبـــــــــــــــارك العوض. 

الطعن رقم 629 ل�سنة 2012�س 6 ق . اأ

 هجرة واإقامة. جرمية "اأركانها" "نوعها. اجلرمية الوقتية" "انق�ساوؤها". 
حكم "ت�س��بيبه. ت�سبيب معيب". نق�س "اأ�س��باب الطعن بالنق�س. ما يقبل 
منها". قان��ون "اخلطاأ يف تطبيق القانون". تقادم. نيابة عامة "طعنها يف 

الطعن مل�سلحة القانون". طعن "الطعن من النيابة العامة". 
إذن  على  الحصول  دون  منها  اإلبعاد  بعد  البالد  إلى  العودة  -جريمة 
خاص من وزير الداخلية. قيامها سواءًا كان األبعاد إداريًا أو قضائيًا. 

خمالفة ذلك. خمالفة للقانون. وخطأ يف تطبيقه. أساس ذلك؟.
-هذه الجريمة من الجرائم الوقتية. تنتهي بإنتهاء وقت إرتكابها. 

-سقوط الدعوى فيها بالتقادم بمضي خمس سنني من تاريخ وقوعها. 
القانون  ملصلحة  والنقض  باالستئناف  الطعن  يف  العامة  النيابة  -حق 

واملتهم. علة ذلك؟. مثال.

ملا كان من املقرر انه متى كانت عبارات النص واضحة وجلية 
تكشـــف عن قصد الشـــرع من غير لبس أو غموض فال يجوز للقاضي 
االنحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيًا كان الباعث على ذلك. 
إذ ال محـــل لالجتهاد مـــع صراحة النص. وكان النـــص يف املادة 28 من 
القانون االتحادي رقم 1973/6 ـ املعدل بالقانون االتحادي رقم 1996/13 
يف شـــأن دخول وإقامة األجانـــب قد جرى على انـــه ) ال يجوز لألجني 
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الذي ســـبق إبعاده العودة إلى البالد إال بـــإذن خاص من وزير الداخلية( 
بمـــا مفاده إزاء صراحة هذا النص انه إذ ســـبق إبعاد املتهم األجني عن 
البالد سواء استنادًا إلى حكم قضائي صادر من محكمة خمتصة أو 
بنـــاء على قرار إداري اقتضته املصلحـــة العامة أو األمن العام أو اآلداب 
العامـــة أو غيرهـــا من الحاالت الـــواردة باملادة 23 مـــن ذات القانون فال 
يجوز له العودة إليها من جديد إال بموجب إذن خاص من وزير الداخلية.

وملـــا كان من املقـــرر ان النيابة العامة وهي تمثـــل الصالح العام 
وتســـعى إلـــى تحقيق موجبات القانـــون من جهة الدعـــوى الجزائية هي 
َحكـــم عـــادل تختص بمركـــز قانوني خـــاص يجيز لهـــا ان تطعن يف 
األحكام وان لم يكن لها كســـلطة اتهام مصلحـــة خاصة يف الطعن 
بـــل كانـــت املصلحة للمحكـــوم عليه. وملـــا كانت مصلحـــة املجتمع 
تقتضـــي ان تكون اإلجـــراءات صحيحة يف كل مراحـــل الدعوى وان 
تبنـــى األحكام فيها علـــى تطبيق قانوني صحيح خاٍل مما يشـــوبه من 
أســـباب الخطأ والبطالن كما انه عماًل باملادة 7 من قانون اإلجراءات 
الجزائيـــة فإن النيابة العامـــة دون غيرها هي التي تقـــوم برفع الدعوى 
الجزائية ومباشـــرتها يف وجه املتهم. وبذلك تعتبر خصمًا أصياًل فيها، 
إال ان خصومتها له شـــريفة ال تســـتهدف منها ســـوى حماية املجتمع من 
الجريمـــة وبالتالي يقبل منها اســـتئناف الحكم الـــذي يصدر فيها ولو 
لصالـــح املتهم. ومـــن ثم فإنه يترتـــب عليه طرح الدعـــوى الجزائية على 
املحكمة االستئنافية من جديد بجميع عناصرها الواقعية والقانونية. 
ويكون من حق املحكمة ان تعدل الحكم املستأنف على النحو الذي 
تراه صحيحًا سواء ضد املتهم أو لصالحه كما لها ان تبقيه دون تعديل.

ملـــا كان ذلـــك، وكان الثابت من مدونات الحكم املســـتأنف 
مـــن جهة النيابـــة العامة قد قضى وفق منطوقه الســـالف الذكر وأيده 
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الحكم املطعون فيه يف خصوص قضائه ببراءة املســـتأنف ضدها من 
جريمة إعطاء بيان كاذب وألقاه يف خصوص قضائه بانقضاء الدعوى 
الجزائية بالتقادم بالنســـبة لجريمة العودة بعـــد اإلبعاد دون إذن خاص 
من وزيـــر الداخلية وقضى مجـــددًا ببراءتها من هذه التهمة على ســـند 
مـــن القول: ان مناط قيام هـــذه الجريمة هو ان يكون اإلبعاد الســـابق 
إداريـــًا وليس قضائيًا كما هو الحال يف الدعوى املطروحة وقيد بذلك 
مطلق نص املادة 28  من قانون دخول وإقامة األجانب االتحادي. فهو وان 
اخطأ يف التفريق بني اإلبعاد اإلداري واإلبعاد القضائي إال انه التقى مع 
الحكم املســـتأنف يف النتيجة وهو إعالن براءة املســـتأنف ضدها مما 

يبرر لهذه املحكمة ان تتصدى عماًل باملادة 249 إجراءات جزائية.

وملـــا كان مـــن املقـــرر ان الجريمة الوقتيـــة تنتهـــي بانتهاء وقت 
ارتكابهـــا وقد جـــرى نص املـــادة 20 من قانـــون اإلجـــراءات الجزائية 
االتحـــادي انه فيما عـــدا جرائم الحدود والقصـــاص والدية والجنايات 
املعاقـــب عليهـــا باإلعدام أو الســـجن املؤبد تنقضي الدعـــوى الجزائية 
بمضي عشـــرين ســـنة يف مواد الجنايات األخرى. كما تنقضي بمضي 
خمس ســـنني يف مـــواد الجنح. وملـــا كان الثابت من مفـــردات الحكم 
املستأنف انه وفق أقوال املتهمة أنها دخلت البالد عام 1987 وتم اتهامها 
عـــام 1990 فصـــدر حكم عليهـــا يف قضية تـــرك العمل لـــدى كفيلها 
والســـرقة وتم إبعادهـــا لبالدها يف نفس العام. وتزوجت وحصلت اســـم 
عائلـــة زوجها وعادت مع طفلها عام 1990 وانه حســـب أنظمة املعلومات 
الجنائية يتبني انه تم إبعادها عام 1990 بموجب حكم قضائي وحسب 
تقريـــر إدارة جوازات املنفذ أنها قامت بتثبيت إقامة يف ســـنة 1999 على 
كفالـــة زوجها وتوجد لديها حركة دخول وخروج منذ 1999 وإلى اآلن 
على الرقم املوحـــد 6265723. وملا كانت املطعون ضدها قد عادت بعد 
إبعادهـــا وتثبت إقامتهمـــا منذ 1999 وحصلت علـــى رقم موحد وأخذت 
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تمـــارس الدخول والخروج إلـــى ان تم ضبطهـــا يف 2011/6/19 بعد مدة 
طويلـــة منذ دخولها األول بعد اإلبعاد.  وان مبدأ تقادم الجريمة يبدأ من 
اليوم الذي يقوم فيه فاعلها بعمله املادي املحقق لوجودها. وان ســـقوط 
الدعـــوى الجزائيـــة بالتقادم تقرر جزاء على التراخي يف إقامتها ســـواء 
مـــن جانب الدولـــة املمثلة يف النيابـــة العامة أو املتضرر مـــن الجريمة أو 
املجني عليه. وكانت جريمة املطعون ضدها هي جنحة وقتية ارتكبت 
منـــذ دخولها األول للبالد عام 1999 وقـــد مضى عليها أكثر من خمس 
ســـنوات فإنها تكون قد انقضـــت بالتقادم وهي من النظـــام العام. وال 
عبـــرة بدخولها األخيـــر يف 2011/6/19 ويكون مـــا ذهب إليه الحكم 
املســـتأنف قد صادف صحيـــح القانون ممـــا يلزم معـــه نقض الحكم 
املطعـــون فيـــه جزئيًا يف خصـــوص قضائـــه بإلغاء الحكم املســـتأنف 
وتصحيحـــه يف ذلك والقضاء برفض اســـتئناف النيابة وتأييد الحكم 
املســـتأنف لصحة أســـبابه وان كان الطاعن بالنقض هي النيابة ألنها 
تطعـــن لصالـــح املجتمع كما تطعـــن ملصلحة املتهم ملا لهـــا من مركز 

قانوني شرعي فيه صحة تطبيق القانون.

املحكمة

توجز الواقعة يف ان النيابة العامة أسندت إلى املتهمة ...................... 
أنهـــا يف 2011/6/19 بدائرة بني ياس: 1- وهي أجنبية دخلت إلى البالد 
علـــى الرغم من ســـابق إبعادها دون حصولها علـــى إذن خاص من وزير 
الداخلية.  2- بصفتها السالفة أعطت بيانًا كاذبًا ملوظف مطار أبوظي 
الدولـــي بأن تســـمت باســـم ....................، بقصد التهـــرب من أحكام 
قانون دخول وإقامة األجانب االتحادي. وطلبت عقابها طبق املواد 1 ، 28 
، 33 ، 1/35 ، 36 مكررًا من القانون االتحادي 1973/6 يف شأن دخول 
وإقامة األجانـــب املعدل بالقانون االتحادي 1996/13 واملرســـوم بقانون 
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اتحـــادي رقـــم 2007/7 واملادتني 91 ، 92 من الالئحـــة التنفيذية للقانون 
ســـالف الذكر، وبجلســـة 2012/5/31 حكمت محكمـــة بني ياس ـ 
دائرة الجنح حضوريًا: 1- بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم بالنســـبة 
لجريمة العودة بعد اإلبعاد دون إذن خاص من وزير الداخلية.  2- ببراءة 
املتهمـــة من جريمة إعطاء بيان كاذب. فاســـتأنفته النيابة العامة برقم 
2012/3370. وبتاريخ 2012/9/13 حكمت محكمة اســـتئناف أبوظي 

حضوريـــًا بإلغـــاء الحكم املســـتأنف فيما قضى به عـــن االتهام األولـ  
الدخـــول إلى البالد دون إذن من وزير الداخلية ـ والقضاء مجددًا ببراءة 
املتهمة عما أسند إليها. وتأييد الحكم فيما قضى به ببراءة املتهمة من 
االتهام التاليـ  اإلدالء ببيانات كاذبة. فطعنت النيابة بالنقض بصحيفة 
أودعتهـــا قلم كتاب املحكمة يف 2012/10/2. تنعى النيابة العامة على 
الحكـــم املطعون فيه الخطأ يف تطبيق القانون وتفســـيره وتأويله ذلك 
ان الحكـــم املطعـــون فيه قضـــى ببراءة املطعـــون ضدهـــا التي دخلت 
البـــالد بهد إبعادهـــا بحكم قضائي بدون إذن مـــن وزير الداخلية على 
ســـند من القول بأن مناط قيام هذه الجريمة ان يكون اإلبعاد الســـابق 
إداريًا وليس قضائيًا كما هو الحال يف الدعوى املطروحة. وقيد بذلك 
مطلق املادة 28 من قانون دخول وإقامة األجانب االتحادي سند التجريم 
وخصـــص من عمومه بغير مقتضى برغم صراحـــة النص وعدم تمييزه 
بني اإلبعاد القضائي واإلبعاد اإلداري كشـــرط لقيام تلك الجريمة بما 

ال مجال لالجتهاد يف تفسير النص وتأويله مما يستوجب نقضه.

وحيـــث انه مـــن املقرر انه متـــى كانت عبـــارات النص واضحة 
وجليـــة تكشـــف عن قصد الشـــرع من غير لبس أو غمـــوض فال يجوز 
للقاضي االنحراف عنها عن طريق التفســـير والتأويل أيًا كان الباعث 
علـــى ذلك. إذ ال محـــل لالجتهاد مـــع صراحة النـــص. وكان النص يف 
املادة 28 من القانون االتحـــادي رقم 1973/6 ـ املعدل بالقانون االتحادي 
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رقـــم 1996/13 يف شـــأن دخول وإقامـــة األجانب قد جرى علـــى انه ) ال 
يجـــوز لألجني الذي ســـبق إبعاده العودة إلى البـــالد إال بإذن خاص من 
وزيـــر الداخلية( بمـــا مفاده إزاء صراحـــة هذا النص انه إذ ســـبق إبعاد 
املتهم األجني عن البالد ســـواء اســـتنادًا إلى حكم قضائي صادر من 
محكمـــة خمتصة أو بناء على قرار إداري اقتضتـــه املصلحة العامة أو 
األمن العام أو اآلداب العامة أو غيرها من الحاالت الواردة باملادة 23 من 
ذات القانون فال يجوز لـــه العودة إليها من جديد إال بموجب إذن خاص 

من وزير الداخلية.

 وملـــا كان من املقرر ان النيابة العامة وهـــي تمثل الصالح العام 
وتســـعى إلـــى تحقيق موجبات القانـــون من جهة الدعـــوى الجزائية هي 
َحكـــم عـــادل تختص بمركـــز قانوني خـــاص يجيز لهـــا ان تطعن يف 
األحكام وان لم يكن لها كســـلطة اتهام مصلحـــة خاصة يف الطعن 
بـــل كانـــت املصلحة للمحكـــوم عليه. وملـــا كانت مصلحـــة املجتمع 
تقتضـــي ان تكون اإلجـــراءات صحيحة يف كل مراحـــل الدعوى وان 
تبنـــى األحكام فيها علـــى تطبيق قانوني صحيح خاٍل مما يشـــوبه من 
أســـباب الخطأ والبطالن كما انه عماًل باملادة 7 من قانون اإلجراءات 
الجزائيـــة فإن النيابة العامـــة دون غيرها هي التي تقـــوم برفع الدعوى 
الجزائية ومباشـــرتها يف وجه املتهم. وبذلك تعتبر خصمًا أصياًل فيها، 
إال ان خصومتها له شـــريفة ال تســـتهدف منها ســـوى حماية املجتمع من 
الجريمـــة وبالتالي يقبل منها اســـتئناف الحكم الـــذي يصدر فيها ولو 
لصالـــح املتهم. ومـــن ثم فإنه يترتـــب عليه طرح الدعـــوى الجزائية على 
املحكمة االستئنافية من جديد بجميع عناصرها الواقعية والقانونية. 
ويكون مـــن حق املحكمـــة ان تعدل الحكم املســـتأنف علـــى النحو 
الذي تراه صحيحًا ســـواء ضد املتهم أو لصالحه كما لها ان تبقيه دون 
تعديـــل. ملا كان ذلـــك، وكان الثابت من مدونات الحكم املســـتأنف 
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مـــن جهة النيابـــة العامة قد قضى وفق منطوقه الســـالف الذكر وأيده 
الحكم املطعون فيه يف خصوص قضائه ببراءة املســـتأنف ضدها من 
جريمة إعطاء بيان كاذب وألقاه يف خصوص قضائه بانقضاء الدعوى 
الجزائية بالتقادم بالنســـبة لجريمة العودة بعـــد اإلبعاد دون إذن خاص 
من وزيـــر الداخلية وقضى مجـــددًا ببراءتها من هذه التهمة على ســـند 
مـــن القول: ان مناط قيام هـــذه الجريمة هو ان يكون اإلبعاد الســـابق 
إداريـــًا وليس قضائيًا كما هو الحال يف الدعوى املطروحة وقيد بذلك 
مطلق نص املادة 28  من قانون دخول وإقامة األجانب االتحادي. فهو وان 
اخطأ يف التفريـــق بني اإلبعاد اإلداري واإلبعـــاد القضائي إال انه التقى 
مـــع الحكم املســـتأنف يف النتيجة وهو إعالن براءة املســـتأنف ضدها 
ممـــا يبرر لهذه املحكمة ان تتصدى عماًل باملادة 249 إجراءات جزائية. 
وملـــا كان من املقرر ان الجريمة الوقتية تنتهـــي بانتهاء وقت ارتكابها 
وقـــد جرى نص املادة 20 مـــن قانون اإلجراءات الجزائيـــة االتحادي انه 
فيما عـــدا جرائم الحدود والقصاص والديـــة والجنايات املعاقب عليها 
باإلعدام أو الســـجن املؤبد تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشـــرين 
ســـنة يف مواد الجنايات األخرى. كما تنقضي بمضي خمس ســـنني يف 
مـــواد الجنح. وملا كان الثابت من مفردات الحكم املســـتأنف انه وفق 
أقـــوال املتهمة أنها دخلت البالد عام 1987 وتم اتهامها عام 1990 فصدر 
حكم عليها يف قضية ترك العمل لدى كفيلها والســـرقة وتم إبعادها 
لبالدهـــا يف نفس العام. وتزوجت وحصلت اســـم عائلـــة زوجها وعادت 
مع طفلها عام 1990 وانه حســـب أنظمـــة املعلومات الجنائية يتبني انه تم 
إبعادها عام 1990 بموجب حكم قضائي وحســـب تقرير إدارة جوازات 
املنفذ أنها قامت بتثبيت إقامة يف ســـنة 1999 على كفالة زوجها وتوجد 
لديهـــا حركة دخـــول وخروج منـــذ 1999 وإلى اآلن علـــى الرقم املوحد 
6265723. وملـــا كانـــت املطعون ضدها قـــد عادت بعـــد إبعادها وتثبت 

إقامتهمـــا منذ 1999 وحصلت على رقـــم موحد وأخذت تمارس الدخول 
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والخـــروج إلى ان تم ضبطها يف 2011/6/19 بعد مدة طويلة منذ دخولها 
األول بعـــد اإلبعـــاد.  وان مبدأ تقادم الجريمة يبدأ مـــن اليوم الذي يقوم 
فيه فاعلها بعمله املادي املحقق لوجودها. وان سقوط الدعوى الجزائية 
بالتقـــادم تقرر جزاء على التراخي يف إقامتها ســـواء مـــن جانب الدولة 
املمثلة يف النيابة العامة أو املتضرر من الجريمة أو املجني عليه. وكانت 
جريمـــة املطعون ضدهـــا هي جنحة وقتية ارتكبت منـــذ دخولها األول 
للبالد عام 1999 وقد مضى عليها أكثر من خمس سنوات فإنها تكون 
قد انقضـــت بالتقادم وهي من النظام العـــام. وال عبرة بدخولها األخير 
يف 2011/6/19 ويكـــون ما ذهـــب إليه الحكم املســـتأنف قد صادف 
صحيـــح القانـــون مما يلزم معه نقـــض الحكم املطعون فيـــه جزئيًا يف 
خصوص قضائه بإلغاء الحكم املستأنف وتصحيحه يف ذلك والقضاء 
برفض اســـتئناف النيابة وتأييد الحكم املســـتأنف لصحة أسبابه وان 
كان الطاعـــن بالنقض هـــي النيابة ألنها تطعن لصالـــح املجتمع كما 
تطعن ملصلحة املتهم ملا لها من مركز قانوني شرعي فيه صحة تطبيق 

القانون.
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الفهر�س
حة

�صف
ال

-كفاية تش���كك املحكمة الجزائية يف صحة إس���ناد 1(
التهمة إل���ى املتهم . للقضاء ببراءته. مادامت قد محصت 

الدعوى عن بصر وبصيره. 
- تقدير أقوال الش���هود واعترافات املتهمني .موضوعي . 

تنزله املحكمة املنزلة التي تراها . 
- محكم���ة املوض���وع غي���ر ملتزم���ة يف حال���ة القض���اء 
بالب���راءة بالرد على كل دليل من أدل���ة االتهام.  إغفالها 
التحدث عنها. مفاده : إطراحها لها لعدم اطمئنانها إليها 

يف إدانة املتهم 
- مثال يف قضاء بالبراءة يف جنحة استخدام أجنيب على 

غير كفالته. 
15الطعن رقم 199 ل�صنة 2007 �س2 ق.اأ جزائي – جل�صة 2008/1/6

- إدان���ة الطاعن ع���ن جريمة ع���دم مغ���ادرة البالد حال 2(
انته���اء تصريح إقامت���ه املعاق���ب عليها بامل���ادة )21( من 
قان���ون تنظيم دخول وإقامة األجانب رقم 6 لس���نة 1973 
دون بيان ما إذا كانت السلطة اإلدارية قد فرضت عليه 

الغرامة املقررة وأنه امتنع عن سدادها. قصور.
- معاقب���ة الطاع���ن باإلبعاد عن جريم���ة العمل لدى غير 
كفيلة دون موافقة منه وموافقة إدارة الجنسية واإلقامة. 

خطأ يف تطبيق القانون.
 الطعن��ان رقم��ا 452،493 ل�صن��ة 2008 ���س2 ق.اأ جزائي-جل�ص��ة 

2008/11/2520
-القض���اء بإلغاء تدبي���ر اإلبعاد من عقوب���ة اإلقامة غير 3(

املش���روعة بعد أن صحح املتهم وضعه باستخراج تأشيرة 
عمل. صحيح . علة ذلك ؟. 

الطع��ن رق��م 609 ل�صن��ة 2008 ���س3  ق . اأ جزائ��ي- جل�ص��ة 24/ 2 / 
 200927
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-معاقبة املتهم الذي يستخدم أجنبيًا ليس على كفالته. 4(
ش���رطه : ان يك���ون صاحب عمل له الس���يطرة على من 
يكفل���ه والق���درة على توجيه���ه والوفاء بأج���رة . تخلف 

ذلك. اثره: عدم قيام الجريمة يف حقه.
33الطعن رقم 7 ل�صنة 2008 �س3 ق . اأ- جزائي-جل�صة 24/ 3 / 2009 

-القضاء بالبراءة يف جريمة اس���تخدام أجنيب على غير 5(
كفالت���ه دون الحص���ول عل���ى موافق���ة إدارة الجنس���ية 
واإلقامة. خطأ يف تطبيق القانون . ولو كانت املؤسس���ة 
املنقول إليها تابعة لصاحب املؤسسة الكافلة له أساس 

ذلك؟.
38الطعن رقم 112 ل�صنة 2008 �س3 ق.اأ جزائي– جل�صة 2009/3/29 

-وق���ف تنفيذ عقوبة الغرامة ع���ن تهمة خمالفة أحكام 6(
القوان���ني يف نقط���ة الدخول إل���ى الدولة والخ���روج منها 

واملساعدة على خمالفتها. عيب أساس ذلك ؟.
الطعن رقم137 ل�صنة 2008 �س3 ق.اأ جزائي– جل�صة 2009/4/14

43
-الحك���م بوقف تنفي���ذ عقوبة الغرام���ة املقضي بها يف 7(

جريمة دخ���ول وإقامة األجانب املنصوص عليها يف املادة 
)36( مكرر 3 من القانون االتحادي رقم 6 لس���نة 1973 
املع���دل بالقانون االتحادي رقم 13 لس���نة 1996. خطأ يف 

تطبيق القانون . أساس ذلك ؟. 
47الطعن رقم 155 ل�صنة 2008 �س3  ق . اأ جزائي-جل�صة 25/ 5 / 2009 

-عدم تقيد محكم���ة املوضوع بالوصف القانوني الذي 8(
تس���بغه النيابة العامة على الفعل املسند للمتهم. شرطه: 
أن ال تتغي���ر الواقع���ة التي رفع���ت بها الدع���وى. خمالفة 
ذل���ك. خمالف���ة للقانون وخط���أ يف تطبيقه. مثال بش���أن 
إدانة املطعون ضده ع���ن جريمة أضافتها املحكمة دون 
أن ترف���ع بها الدعوى وتختلف الواقع���ة فيها عما قدم به 

للمحاكمة. 
الطعن رقم 316 ل�صنة 2008 �س3 ق.اأ جزائي – جل�صة 2009/6/8

51
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-سلطة محكمة النقض يف تصحيح األخطاء القانونية 9(
التي ترد يف الحكم املطع���ون فيه مثال يف توقيع عقوبة 

مستقلة عن كل جريمة رغم قيام االرتباط بينها. 
-قي���ام االرتباط املوج���ب لتوقيع عقوب���ة واحدة عن تلك 
الجرائم وهي عقوبة الجريمة األشد بني جريمتي دخول 
الب���الد بدون جواز س���فر صالح وتأش���يرة إقامة س���ارية 
وجريمة دخوله م���ن غير األماكن املصرح بها. أس���اس 

ذلك ؟. 
الطعن رقم 154 ل�صنة 2008 �س3 ق . اأ جزائي-جل�صة 29/ 6 / 2009 

55
-ع���دم ج���واز اس���تخدام رب العم���ل أجنبي���ا عل���ى غير 10(

كفالته . سواء كان العمل دائمًا أو مؤقتا مهما كانت 
املدة . إال إذا التزم بالش���روط واألوضاع املنصوص عليها 

يف القانون لنقل الكفالة. أساس ذلك ؟. 
59الطعن رقم 569 ل�صنة 2008 �س3 ق.اأ جزائي – جل�صة 2009/7/12

- معنى دخ���ول األجنيب بصورة غير ش���رعية إلى البالد 11(
يف نص املادتني )28(، )31( من القانون االتحادي رقم 6 
لسنة 1973 املعدل بالقانون االتحادي رقم 13 لسنة 1996 

يف شأن دخول وإقامة األجانب؟. 
- ع���دم ج���واز دخ���ول األجن���يب الذي س���بق إبع���اده من 
البالد اس���تنادا إلى نص املادة )23( إال بعد حصوله على 
إذن خ���اص من وزي���ر الداخلية. امل���ادة )91( من الالئحة 

التنفيذية . 
- اإلج���راءات الواج���ب على من س���بق إبع���اده اتخاذها 
للحص���ول عل���ى اإلذن الخاص يف ن���ص امل���ادة )92( من 

الالئحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة األجانب ؟. 
- عدم جواز منح إدارة الجنس���ية واإلقامة تأشيرة دخول 
ملن س���بق إبعاده . إال بعد ص���دور اإلذن الخاص من وزير 
الداخلي���ة. خمالفة ذلك. بطالن ق���رار الدخول. ملخالفته 
القانون. أثره: عدم اكتس���اب املتهم مشروعية الدخول. 

أساس ذلك ؟. 
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- ج���واز إبع���اد األجن���يب بق���رار م���ن وزي���ر الداخلية يف 12(
الحاالت املنصوص عليها يف املادة )23( من قانون دخول 

وإقامة األجانب. 
- ش���رط الحصول على اإلذن الخاص من وزير الداخلية 
يف حالة اإلبعاد . وجوبه يف حالة اإلبعاد القضائي واإلبعاد 

اإلداري . علة ذلك ؟. 
جل�ص��ة   – جزائ��ي  ق.اأ  ���س3    2008 ل�صن��ة   548 رق��م  الطع��ن   

 2009/7/1463
- ع���دم جواز االنح���راف عن النص مت���ى كان واضحًا 13(

وصريحًا. أيا كان الباعث على ذلك ؟. 
- ع���دم ج���واز ع���ودة األجن���يب ال���ذي أبع���د ع���ن البالد 
بحك���م قضائي أو قرار إداري أو بغير ذلك من الحاالت 
املنص���وص عليها يف املادة )23( م���ن قانون دخول وإقامة 
األجانب. دون صدور إذن بذلك من وزير الداخلية. عودته 
دون ذل���ك. مؤداه���ا : اعتب���اره دخ���ل إلى الب���الد بصورة 
غير مش���روعة ول���و كان ذلك بإذن أو تأش���يرة وانطباق 
أحكام املادة )31( من ذات القانون عليه دون تفرقة بني 
س���بب اإلبعاد سواء كان قضائيًا أو إداريًا . أساس ذلك 

وعلته ؟. 
- خمالف���ة ذل���ك خمالف���ة للقان���ون وخط���أ يف تفس���يره 

وتأويله؟.
جل�ص��ة   – جزائ��ي  ق.اأ  ���س3   2008 ل�صن��ة   499 رق��م  الطع��ن 

2009/10/2673
- وج���وب الحكم بإبعاد األجنيب ع���ن البالد. متى أدين 14(

يف جريم���ة من الجرائ���م الواقعة على الع���رض . خمالفة 
ذل���ك : خطأ يف تطبي���ق القانون . مثال بش���أن ارتكاب 

جريمة الفعل الفاضح العلني.
- من هو األجنيب يف حكم املادة )57( من القانون املدني 

واملادة األولى من قانون الهجرة واإلقامة ؟.
الطعن  رقم 1091 ل�صنة 2008 �س3 ق.اأ جزائي – 2009/11/8

78
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- إدانة املطعون ضده بجريمة البقاء داخل البالد بصورة 15(
غير مشروعة خالل املهلة التي منحها له القانون لتعديل 

وضعه. خطأ يف تطبيق القانون. 
الطعن رقم 1491 ل�صنة 2010 �س4 ق.اأ جزائي – جل�صة 2010/1/24

85
-الدفاع الجوهري وجوب إيراده والرد عليه بما يقسطه. 16(

خمالف���ة ذلك: قصور وإخالل بحق الدفاع. مثال يف طلب 
س���ماع ش���هادة ش���هود يف جريمة عدم اإلبالغ عن أجنيب 

مقيم لديه.
الطعن رقم 133 ل�صنة 2010 �س4 ق. اأ جزائي-جل�صة2010/4/13

92
-دفاع الطاعن���ة بعدم علمها بدخول من آوتها إلى البالد 17(

بغي���ر الطريق القانوني. دفاع جوه���ري وجوب الرد عليه 
بما يقسطه. خمالفة ذلك: قصور وإخالل بحق الدفاع. 

-إيراد الحكم يف معرض رده على هذا الدفع أن املتهمة 
اعترف���ت بالجريم���ة. ال يكفي يف إيفاء ال���رد حقه. علة 

ذلك؟.
96الطعن رقم 204 ل�صنة 2010 �س4 ق . اأ جزائي-جل�صة2010/4/21

-وجوب الحكم بمعاقبة الش���ريك يف جريمة مس���اعدة 18(
الغي���ر على البقاء يف البالد بصورة غير مش���روعة بذات 
العقوب���ة املق���ررة للفاعل األصل���ي لها عم���اًل بنص املادة 
)36( من قانون دخول وإقامة األجانب رقم 6 لسنة 1973 

املعدل. خمالفة ذلك: خطأ يف تطبيق القانون.
100الطعن رقم 223 ل�صنة 2010 �س4 ق.اأ جزائي – جل�صة 2010/4/25

-معاقب���ة املطعون ض���ده بموجب امل���ادة )35( من قانون 19(
دخ���ول وإقام���ة األجانب رق���م 6 لس���نة 1973 عن جريمة 
املس���اعدة على البق���اء يف الدولة بصورة غير مش���روعة. 
دون املادة )36( من ذات القانون. خطأ يف  تطبيق القانون. 

أساس ذلك؟. 
الطعن رقم 424 ل�صنة 2010 �س4 ق.اأ جزائي – جل�صة 2010/7/18

104
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-الحكم ببراءة املطعون ضده من جريمة ترك مكفوله 20(
يعم���ل لدى الغي���ر دون اإلبالغ عنه. اس���تنادا إلى كتاب 
إدارة الجنسية واإلقامة بإلغاء إقامة العامل دون التأكد 
من بالغ���ه إدارة الجنس���ية والهجرة خطيا خالل س���بعة 
أيام من تاريخ انقط���اع عالقة العمل بينهما وتأمني جواز 

سفره. خطأ يف تطبيق القانون . أساس ذلك ؟. 
الطعن رقم 473 ل�صنة 2010 �س4 ق. اأ جزائي – جل�صة 2010/8/22

108
-تمس���ك الطاعنة يف جريمة العودة إلى البالد بعد سبق 21(

إبعاده���ا وإدالئها باس���م غير اس���مها بأنها ل���م تبعد عن 
البالد وأن اسمها تغير بعد زواجها حسب عادات بالدها. 
دفاع جوه���ري يوجب على املحكمة إي���راده والرد عليه 

بما يقسطه. خمالفة ذلك. قصور وإخالل بحق الدفاع. 
جل�ص��ة   – جزائ��ي  ق.اأ  ���س4   2010 ل�صن��ة   732 رق��م  الطع��ن 

2010/10/25111
- معاقب���ة الطاعن عن جريمة اس���تخدام األجنيب للعمل 22(

ل���دى غير كفيل���ه دون بي���ان تواف���ر موافق���ة الكفيل 
واإلدارة العامة للجنس���ية على عم���ل األجنيب من عدمه. 
عماًل باملادة )2/11( من القانون رقم 6 لسنة 1973 يعيب 

الحكم.
- وج���وب نق���ض الحك���م بالنس���بة للطاعن���ة األخ���رى 

التصال العيب بها ولحسن سير العدالة.
- القض���اء بإبع���اد الطاعن األول عن الب���الد. برغم عدم 
توافر حالة العود . خطأ يف تطبيق القانون .أساس ذلك؟.
الطعن��ان رقم��ا707، 708 ل�صن��ة 2010 ���س4 ق.اأ جزائ��ي– جل�ص��ة 

2010/11/2115
-معاقب���ة املطع���ون ض���ده عن جريم���ة العمل ل���دى غير 23(

الكفي���ل بتدبير اإلبعاد بداًل من توقي���ع عقوبة الحبس. 
خطأ يف تطبيق القانون. أساس ذلك؟.

119الطعن رقم 752 ل�صنة 2010 �س4 ق.اأ جزائي – جل�صة 2010/12/22
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-إدان���ة الطاع���ن ع���ن جريمة اس���تخدام أجن���يب على غير 24(
بالش���روط  االلت���زام  دون  متس���لاًل.  أجنبي���ًا  أو  كفالت���ه 
املنص���وص عليه���ا يف امل���ادة )68( م���ن الالئح���ة التنفيذية 
للقانون رقم 6 لس���نة 1973 املع���دل . ومعاقبته عنها. دون أن 
يكون صاحب عمل له سيطرة على من يستخدمه والقدرة 
عل���ى توجيهه والوفاء بأجرة . خط���أ يف تطبيق القانون. ولو 

كان   مفوضًا يف ذلك من جانب صاحب العمل. مثال.
الطعن رقم 40 ل�صنة 2011 �س5 ق . اأ- جزائي- جل�صة 2011/3/7

125

-وقف الحكم املطعون فيه تنفيذ عقوبة الغرامة املقضي 25(
به���ا م���ن محكم���ة أول درج���ة . يف جريم���ة م���ن الجرائم 
املنص���وص عليه���ا يف امل���ادة )36( مك���رر م���ن القان���ون 
االتح���ادي رق���م 13 لس���نة 1996 يف ش���أن دخ���ول وإقامة 
األجان���ب املع���دل للقان���ون رق���م 6 لس���نة 1973 . خطأ يف 

تطبيق القانون. أساس ذلك؟.
128الطعن رقم 69 ل�صنة 2011 �س5  ق . اأ- جزائي -جل�صة 2011/3/13 

-معاقبة املطعون لصالحه بغرامة مقدارها خمس���ة آالف 26(
درهم عن مس���اعدته املتهمة عل���ى البقاء يف البالد بصورة 

غير مشروعة. خطأ يف تطبيق القانون . أساس ذلك؟. 
132الطعن رقم 168 ل�صنة 2011 �س5  ق .اأ - جزائي -جل�صة 2011/3/28

-ع���دم جواز إعمال أحكام الظ���روف املخففة عند معاقبة 27(
املتهم على ارتكابه للجريمة املنصوص  عليها يف املادة )34( 
مك���رر )1( من القانون رقم 6 لس���نة 1973 يف ش���أن دخول 
وإقامة األجانب املعدل. الخاصة باستخدام وإيواء املتسللني 

. خمالفة ذلك: خطأ يف تطبيق القانون. أساس ذلك؟. 
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-استعمال املحكمة لقواعد الرأفة بتغريم املتهم دون حبسه 28(
عماًل بأح���كام القانون . طعنه بالنقض وح���ده دون النيابة 
العامة . مؤداه: وق���وف املحكمة عند حد تصحيح الحكم 

دون الحكم بحبسه . حتى ال يضار الطاعن بطعنه.
137الطعن رقم 75 ل�صنة 2011 �س5 ق. اأ- جزائي - جل�صة 2011/4/10 

-إدان���ة الطاعن الرتكابه جريمة اس���تخدام أجنيب ليس 29(
على كفالته. دون االلتزام بالش���روط املقررة باملادة )68( 
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 6 لس���نة 1973 يف شأن 
دخ���ول و إقام���ة األجان���ب املع���دل. دون بيان م���ا إذ كان 
صاحب عمل له عليه سلطة الرقابة والتوجيه وعليه الوفاء 
له باألجر. خمالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه. أساس ذلك؟. 
141الطعن رقم 163 ل�صنة 2011 �س5 ق . اأ-جزائي- جل�صة 2011/4/12 

-عدم جواز قيام األجنيب الذي دخل البالد بتأشيرة زيارة 30(
ب���أي عمل فيها بأجر أو بدون أجر أو كرب عمل. خمالفة 
ذلك. م���ؤداه: وجوب الحكم عليه بموج���ب نص املادتني 
)6(، )34( من القانون رقم 6 لس���نة 1973 يف ش���أن إقامة 
األجانب. خمالفة ذلك.  خمالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه. 
الطعن رقم 330 ل�صنة 2011 �س5 ق . اأ-جزائي -جل�صة 2011/5/25 

146

-جريمت���ي الدخ���ول إل���ى البالد بص���ورة غير مش���روعة 31(
والتسول غير مرتبطتني. توقيع عقوبة واحدة عنهما. خطأ 

يف تطبيق القانون. أساس ذلك؟. 
-إلغاء الحكم املطعون فيه عقوبة اإلبعاد التي قضي بها 
الحكم الصادر من محكمة أول درجة يف تلك الجريمة. 

خطأ يف تطبيق القانون. أساس ذلك؟. 
149الطعن رقم 406 ل�صنة 2011 �س5 ق . اأ -جزائي -جل�صة 2011/5/30 
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-اكتفاء املحكمة بإبعاد املطعون ضدها عن البالد دون 32(
القضاء بالعقوبة األصلية للجريمة املعاقب عليها يف بنص 
امل���ادة )34( مكرر2 م���ن القانون االتحادي رقم 6 لس���نة 
1973 املعدل بشأن دخول وإقامة األجانب. خطأ يف تطبيق 

القانون. أساس ذلك. مثال.
153الطعن رقم 410 ل�صنة 2011 �س5 ق . اأ- جزائي -جل�صة 2011/5/30 

-استبدال العقوبة األصلية يف جريمة املواد 1، 1/2 ، 3 ، 33(
28 ، 31 ، 35 من القانون االتحادي رقم 6 لس���نة 1973 يف 
ش���أن دخول وإقامة األجانب املعدل. بعقوبة اإلبعاد. خطأ 

يف تطبيق القانون. أساس ذلك؟.
الطعن رقم 472 ل�صنة 2011 �س 5 ق . اأ جزائي � جل�صة 2011/6/20 

158

-معاقب���ة املتهم الس���تخدامه أجنبيًا على غي���ر كفالته. 34(
دون االلت���زام بالش���روط واألوض���اع املق���ررة قانون���ًا ولو 
كان العامل على كفالة منش���أة أخرى مملوكة للمتهم. 

صحيح. أساس ذلك؟.
161الطعن رقم 434 ل�صنة 2011 �س 5 ق . اأ جزائي � جل�صة 2011/6/27 

م���ن قان���ون 35( امل���ادة )88(  -االرتب���اط ماهيت���ه يف معن���ى 
العقوبات؟.

-جريمة دخول البالد دون جواز س���فر وتأشيرة ومن غير 
األماكن املح���ددة. جريمة وقتية. تكراره���ا بعد مدة ال 
يوفر االرتباط بينها. وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل 

منها. أساس ذلك؟.
الطعن رقم 526 ل�صنة 2011 �س 5 ق . اأ جزائي � جل�صة 2011/8/16

165

-ع���دم ج���واز ش���مول الحك���م الص���ادر يف جريم���ة من 36(
الجرائ���م املنصوص عليها يف الفصل الس���ابع من القانون 
رقم 6 لس���نة 1973 يف ش���أن دخول وإقامة األجانب. وقف 
التنفيذ أو اس���تبدالها حبس���ًا أو س���جنًا باإلبع���اد أو العفو 

القضائي. خمالفة ذلك. خطأ يف تطبيق القانون. مثال.
169الطعن رقم 507 ل�صنة 2011 �س 5 ق . اأ جزائي � جل�صة 2011/10/9 
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-ع���دم ج���واز ع���ودة األجنيب الذي س���بق إبعاده ع���ن البالد 37(
استنادًا إلى نص املادة )28( من قانون دخول وإقامة األجانب 
إليه���ا إال بإذن خاص من وزير الداخلية. خمالفة ذلك. مؤداه: 
اعتب���اره دخ���ل الب���الد وأق���ام فيها بص���ورة غير مش���روعة 
وخضوعه ألحكام املادة )31( من ذات القانون. ولو صدرت 

له تأشيرة أو إذن دخول من إدارة الجنسية واإلقامة.
173الطعن رقم 525 ل�صنة 2011�س 5 ق . اأ جزائي � جل�صة 2011/10/11 

-عدم اتخاذ الطاعنة إجراءات نق���ل كفالة العاملة التي 38(
على كفالتها. عند عمله���ا لدى غيرها دون التصريح لها 
بذل���ك. م���ؤداه: ارتكابه���ا للجريمة املنص���وص عليها يف 
امل���ادة )34( مك���رر الفقرة الثالثة م���ن القانون االتحادي 

رقم 6 لسنة 1973 يف شأن دخول وإقامة األجانب املعدل.
-توقي���ع العقوب���ة املقررة له���ذه الجريمة عليه���ا بتغريمها 

50000 درهم صحيح.
الطعن رقم 557 ل�صنة 2011 �س 6 ق. اأ جزائي جل�صة 15/ 1 /2012 

179

-الدفع بعدم تعلق االتهام بش���خص املتهم. دفاع جوهري. 39(
وجوب إيراده والرد عليه بما يقسطه. خمالفة ذلك. قصور 
وإخالل بحق الدفاع. أس���اس ذلك وعلته؟ مثال يف جريمة 
الع���ودة إلى البالد بعد س���بق إبعادها منه���ا دون الحصول 

على إذن خاص. 
-االستناد يف إدانة الطاعنة إلى دليل ال أصل له يف األوراق. 

فساد يف االستدالل. مثال.
الطعن رقم 885 ل�صنة 2011 �س 6 ق. اأ-جزائي-جل�صة 12/ 2 /2012 

183

-دفاع الطاعن بأنه أبلغ مكتب العمل بهروب مكفولته يف 40(
املدة املح���ددة قانونًا يف جريمة تركها تعمل لدى الغير دون 
إبالغ السلطات املختصة. دفاع جوهري. وجوب إيراده والرد 
عليه بما يقس���طه. خمالفة ذلك. قصور وإخالل بحق الدفاع. 

علة ذلك؟. 
188الطعن رقم 39 ل�صنة 2012�س 6 ق. اأ- جزائي-جل�صة 11/ 3 /2012 
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-ع���دم إب���الغ صاح���ب العم���ل إدارة الجنس���ية والهج���رة 41(
عن انتهاء خدم���ات العامل لديها خطيًا خالل س���بعة أيام 
من تاري���خ انقطاع عالقة العمل لديه���ا. ودون تأمني جواز 
س���فر له. مؤداه: وجوب اتخاذ اإلجراءات القانونية ضده. 

خمالفة ذلك: خمالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه.
�س6ق.اأ-جزائي-جل�ص��ة  جزائ��ي   2012 ل�صن��ة   199 رق��م  الطع��ن 

 2012/6/10
192

-القضاء ببراءة املتهم من تهم���ة العودة إلى البالد بصورة 42(
غير  مش���روعة برغم س���بق الحكم بإبعاده منها وعودته 
إليه���ا دون الحص���ول عل���ى إذن خاص من وزي���ر الداخلية 
املنص���وص عليه بامل���ادة )28( من القان���ون االتحادي رقم 
6 لس���نة 1973 املعدل. خمالفة للقان���ون وخطأ يف تطبيقه. 

أساس ذلك وعلته؟.
2012�س6ق.اأ-جزائي-جل�ص��ة  ل�صن��ة  جزائ��ي   322 رق��م  الطع��ن 

 2012/8/14
196

-دف���اع الطاعن بأنه أبل���غ إدارة الهج���رة واإلقامة بهروب 43(
العامل من عنده يف املوعد املحدد وتقديمه ش���هادة بذلك. 
دف���اع جوه���ري وجوب إي���راده وال���رد عليه بما يقس���طه. 
خمالف���ة ذلك. قصور يف التس���بيب وإخالل بح���ق الدفاع. 

مثال.
الطع��ن رق��م 348 جزائ��ي ل�صن��ة 2012���س6ق.اأ –جزائ��ي- جل�ص��ة 

 2012/8/14
200

-وج���وب معاقبة الش���ريك يف إحدى الجرائ���م املنصوص 44(
عليها يف القانون رقم 6 لس���نة 1973 بش���أن دخول وإقامة 
األجان���ب املع���دل بعقوبة الفاع���ل األصل���ي. خمالفة ذلك. 
خمالفة للقان���ون وخطأ يف تطبيقه. مث���ال. املادة )36( من 

ذات القانون.
الطع��ن رق��م 410 جزائ��ي ل�صن��ة 2012���س6ق.اأ –جزائ��ي- جل�ص��ة 

 2012/9/17
204
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-الحك���م بتبرئة املطعون ضدهما من جريمة العمل لدى 45(
غي���ر الكفيل دون البحث يف توافر موافقة اإلدارة العامة 
للجنس���ية واإلقامة اكتف���اء بموافق���ة الكفيل. خطأ يف 

تطبيق القانون.
6 ق.اأ-جزائي-جل�ص��ة  2012���س  ل�صن��ة  321 جزائ��ي  رق��م  الطع��ن 

  2012/9/23208

-وج���وب حص���ول األجنيب الذي س���بق إبعاده م���ن البالد 46(
عل���ى اذن خاص من وزير الداخلي���ة قبل دخوله إلى البالد 
م���رة أخرى. خمالفة ذلك.  مؤداه: قي���ام جريمة العودة إلى 
البالد دون الحصول عل���ى اإلذن ا لخاص املنصوص عليه 

يف القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1973 املعدل. 
--عدم جواز التفرقة يف ذلك بني اإلبعاد اإلداري واإلبعاد 
القضائ���ي. خمالفة ذلك. خطأ يف تطبيق القانون. أس���اس 

ذلك. مثال. 
الطع��ن رقم 512جزائ��ي ل�صنة 2012���س 6 ق. اأ-جزائي-جل�صة 24/ 

2012/9211

-معاقبة الطاعن عن جريمة العمل لدى غير كفيله. برغم انه 47(
ش����ريك مس����تثمر يف العمل. خمالفة للقانون وخطأ يف تطبيقه. 

أساس ذلك؟ مثال. 
215الطعن رقم 507 ل�صنة 2012�س 6 ق. اأ- جزائي-جل�صة 2012/10/14

-الع���ودة إلى البالد بعد س���بق اإلبعاد منها ألي س���بب من 48(
األس���باب الواردة يف امل���ادة )23( من قان���ون دخول وإقامة 
األجان���ب دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية 
تتواف���ر ب���ه أركان جريم���ة دخ���ول الب���الد بص���ورة غير 
مش���روعة وجريمة عدم الحصول على إذن خاص من وزير 
الداخلية ولو كان قد حصل على تأشيرة دخول صحيحة. 

أساس ذلك وعلته؟. 
220الطعن رقم 608 ل�صنة 2012�س 6 ق. اأ- جزائي -جل�صة 2012/10/22 
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-اس���تعمال الظروف املخففة مع املته���م يف جريمة العمل 49(
لدى غي���ر الكفيل. خمالف���ة للقانون وخط���أ يف تطبيقه. 

أساس ذلك؟ مثال. 
227الطعن رقم 679 ل�صنة 2012�س 6 ق.اأ- جزائي -جل�صة 2012/11/20 

-قي���ام جريمة مس���اعدة املكفول على البق���اء يف البالد 50(
بصورة غير مش���روعة. وجريمة تركه له يعمل لدى الغير 
دون إب���الغ الجهات املختص���ة. متى ثبت انه ل���م يبلغ إدارة 
الجنس���ية والهجرة خطيًا خالل س���بعة أي���ام من انقطاعه 

عن العمل وتأمني جواز سفر له. 
--خمالفة ذلك والقضاء بالبراءة. خمالفة للقانون وخطأ 

يف تطبيقه. أساس ذلك؟ مثال.
231الطعن رقم 687 ل�صنة 2012�س 6 ق . اأ-جزائي-جل�صة 2012/12/16

-جريم���ة العودة إلى البالد بعد اإلبعاد منها دون الحصول 51(
عل���ى إذن خاص من وزي���ر الداخلية. قيامها س���واءًا كان 
األبع���اد إداريًا أو قضائيًا. خمالفة ذل���ك. خمالفة للقانون. 

وخطأ يف تطبيقه. أساس ذلك؟.
--هذه الجريمة م���ن الجرائم الوقتية. تنتهي بانتهاء وقت 

ارتكابها. 
--س���قوط الدعوى فيها بالتقادم بمضي خمس سنني من 

تاريخ وقوعها. 
--ح���ق النياب���ة العامة يف الطع���ن باالس���تئناف والنقض 

ملصلحة القانون واملتهم. علة ذلك؟. مثال.
235الطعن رقم 629 ل�صنة 2012�س 6 ق . اأ- جزائي-جل�صة 2012/12/18 
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