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رقم الق�ضية: 3/1339/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 362/د/ج/12 لعام 1429هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف: 48/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/1/21هـ

ر�ضوة – رجل اأمن – طلب واأخذ مبلغ مايل – وجود �ضوابق .

اإقامة الدعوى �صد املتهمني؛ لقيام الأول بو�صفه موظفًا عامًا بطلب واأخذ مبلغ مايل من خال املتهم 
الر�صوة  تقدمي  مع خاله على  باتفاقه  الثاين يف اجلرمية  وا�صرتاك  �صراحه،  اإطالق  مقابل  الثاين 
الرد على  الأول على  املتهم  اإليه وعدم قدرة  ملا هو من�صوب  ل  املف�صّ الثاين  املتهم  – اإقرار  لالأول 
اأدلة التهام، ل�صيما واأنه يعمل ميدانيًا يف املربع ذاته واملوقع الذي مت فيه القب�ض على املتهم الثاين 
وعدم العثور باإرادة الوافدين على اأوراق تخ�ض اإيقاف املتهم الثاين حتى ل ينك�صف اأمره باإطالق 
منه  مبلغ مايل  و�صلب  معاملة مقيم  اإ�صاءة  �صابقة يف  له  الأول  املتهم  كون  اإىل  بالإ�صافة  �صراحه، 
و�صدور حكم باإدانته، وكذلك حيازته وا�صتخدامه للمخدرات مما يدل على اأنه ل يتورع عن ارتكاب 

تلك اجلرائم – اأثر ذلك: ثبوت الإدانة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  الر�صوة  مكافحة  نظام  من   )10  ،3  ،1( املواد 
1412/12/29هـ.

لأنهما يف عام  املتهمني  ال�صرقية دعواه اجلزائية �صد  باملنطقة  والتحقيق  الرقابة  فرع هيئة  اأقام 
واأخذ )900(  الأول: ب�صفته موظفًا عامًا طلب  ال�صرقية: املتهم  الدمام باملنطقة  1428هـ بدائرة 
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بواجبات  اإخالله  – مقابل  اململكة  الثاين حاليًا خارج  املتهم  املدعو ).....( خال  ر�صوة من  رياٍل 
وظيفته باإطالق �صراح املتهم الثاين من توقيف اإدارة الوافدين باملنطقة ال�صرقية وقد مت ذلك فعاًل. 
املتهم الثاين: ا�صرتك يف جرمية الر�صوة املن�صوبة للمتهم الأول باأن اتفق مع خاله ).....( على تقدمي 
)900( رياٍل ر�صوة للمتهم املذكور فتم بناًء على ذلك تقدميها بعد اإطالق �صراحه هذا و�صاقت جهة 
الدعاء اأدلة التهام ويف مقدمتها اعرتاف املتهم الثاين مبا ن�صب اإليه وخل�صت من ذلك اإىل طلب 

معاقبة املتهمني وفق املواد )الأوىل والثالثة والعا�صرة( من نظام مكافحة الر�صوة.
باإحالة الق�صية اإىل الدائرة حدد ملحاكمة املتهم جل�صة الثالثاء 5/رجب/1429هـ، ح�صرها ممثل 
الدعاء ).....( كما ح�صر املتهم الثاين ).....(، اأما املتهم الأول فلم يح�صر، وبتالوة قرار التهام 
على املتهم الثاين اأجاب قائاًل: ما جاء يف قرار التهام غري �صحيح، ومل يح�صل اتفاق بيني وبني 
خايل على دفع الر�صوة، وخروجي من التوقيف بح�صب علمي اأنه عن طريق الكفيل، ومل اأعلم اأنها 
ر�صوة اإل بعد خروجي من التوقيف، حيث اأخربين خايل اأن خروجي كان ب�صبب اتفاقه مع الع�صكري 
)املتهم الأول( بدفع مبلغ، وكان التفاق على )األف( رياٍل، ثم مت تنزيل املبلغ اإىل )900( رياٍل، 
واكتفى بذلك، كما اكتفى ممثل الدعاء مبا جاء يف قرار التهام، وباجلل�صة ذاتها طلب املتهم �صورة 
من قرار التهام؛ ليقدم عليها ردًا مكتوبًا. وبجل�صة يوم الثالثاء 12/رجب/1429هـ، ح�صر ممثل 
م مذكرة نفى فيها التهمة املن�صوبة اإليه، واأن خاله مل  الدعاء ).....( كما ح�صر املتهم الثاين وقدَّ
واأو�صح  �صحية  لظروف  ولكن  هروبًا،  يكن  مل  اململكة  خارج  خاله  ووجود  الأول  املتهم  يعرف  يكن 
النقال  داخل اجلوازات وجهازه  كان  واأنه  اإليه،  املن�صوبة  الر�صوة  ي�صرتك يف جرمية  اأنه مل  املتهم 
ُمقفل ومودع يف �صندوق الأمانات، واأن ح�صور املتهم الأول الذي اأخرجه كان ب�صبب ات�صال بينه 
وبني خاله، واأنه كان يعتقد اأن خاله قد اأنهى اأموره مع كفيله؛ لكي يقوم بكفالته، وذكر املتهم اأنه مل 
يعلم اأن هناك ر�صوة اإل بعد خروجه، ولو كان يريد اأن ير�صي ملا تردد بدفعها مرة ثانية بعد علمه 
باأن الطرف الأول يريد )األفني وخم�صمائة( رياٍل، ومل يبلغ اجلوازات بحقيقة الر�صوة التي يطالب 
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بها املتهم الأول، واأنهى املتهم مذكرته اإىل عدم �صحة التهام املن�صوب اإليه وطلب احلكم برباءته، 
وباطالع ممثل الدعاء على مذكرة املتهم، قال: اإنه يكتفي مبا ورد يف قرار التهام، وبجل�صتي 16/
املتهم  كما ح�صر  و).....(   ).....( الدعاء  و8/رم�صان/1429هـ ح�صر ممثل  �صعبان/1429هـ، 
الثاين، ومل يح�صر املتهم الأول رغم الكتابة ملرجعه ح�صب اخلطابات املرَفقة �صورها مبلف الق�صية، 
وبجل�صة يوم الأحد املوافق 12/�صوال/1429هـ ح�صر ممثل الدعاء ).....( كما ح�صر املتهم الأول 
التهام غري �صحيح، وطلب  قرار  ما جاء يف  اإن  قائاًل:  اأجاب  عليه  التهام  قرار  وبتالوة   ).....(
�صورة من قرار التهام، وبجل�صة يوم الأربعاء 15/�صوال/1429هـ ح�صر املتهم الأول، وقدم مذكرة 
نفى فيها �صحة ما ُن�صب اإليه بقرار التهام، وبجل�صة هذا اليوم ال�صبت 18/�صوال/1429هـ، ح�صر 

ممثل الدعاء ).....( كما ح�صر املتهمان، وباجلل�صة ذاتها �صدر هذا احلكم.

حيث اإن هيئة الرقابة والتحقيق اأقامت هذه الدعوى �صد املتهمني؛ وذلك لإثبات جرمية الر�صوة يف 
حقهما ومعاقبتهما تبعًا لذلك على النحو الوارد تف�صيله بقرار التهام، ومقدمة هذا احلكم، وحيث 
اأنكرا ما ُن�صب اإليهما، اإل اأن اإنكارهما جمرد عن اأي دليل يع�صده، ومتعار�ض مع الأدلة والقرائن 
الثابتة �صدهما، ففيما يتعلق باملتهم الأول، فالثابت قيامه باأخذ الر�صوة من املدعو ).....( خال 
ال�صرقية،  باملنطقة  الوافدين  اإدارة  توقيف  من  الثاين  املتهم  �صراح  اإطالق  مقابل  الثاين  املتهم 
وذلك ح�صب اإفادة املتهم الثاين �صده، واأنه هو الذي ُقب�ض عليه وقام باإخراجه بعد ذلك من اإدارة 
الوافدين، وكذا اإفادة املدعو ).....( بتحقيقات املباحث الإدارية اأن املتهم الثاين �صبق واأن ُقب�ض 
عليه من ِقبل اإدارة الوافدين، ومت اإخراجه يف اليوم نف�صه مب�صاعدة �صخ�ض اآخر، واأو�صح يف تلك 
التحقيقات، وذلك يف اإجابته على �صوؤال ُوجه له باأنه ات�صل على املتهم الثاين، واأفاد املتهم الثاين 
باأن الذي ُقب�ض عليه هو ال�صخ�ض نف�صه الذي ُقب�ض عليه يف املرة الأوىل، وتطابق اإفادته مع اإفادة 
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املتهم الثاين دون اأن يقدم املتهم الأول مربرًا مقبوًل لتلك الإفادات الثابتة �صده، ل�صيما واأنه يعمل 
ميدانيًا، واأنه يف املربع ذاته واملوقع الذي مت فيه القب�ض على املتهم الثاين، ومل يعرث باإدارة الوافدين 
على اأوراق تخ�ض اإيقاف املتهم الثاين لديهم يف املرة الأوىل التي ُقب�ض عليه فيها مما يوؤكد عدم 
قيام املتهم الأول باإعداد تلك الأوراق حتى ل ُيك�صف عن ح�صوله على مبلغ الر�صوة مقابل اإطالق 
�صراح املتهم الثاين، والذي ات�صح من خالل الأوراق عدم وجود ما يدعو املتهم الثاين اإىل توريطه 
من عداوة اأو خ�صومة، اإ�صافة اإىل �صعف دفاعه وه�صا�صته؛ وكون املتهم له �صابقة يف اإ�صاءة معاملة 
مقيم و�صلب مبلغ مايل منه اأثناء اأداء مهام وظيفته، و�صدر حكم الدائرة اجلزائية احلادية ع�صرة 
رقم )246/د/ج/11( لعام 1429هـ باإدانته بذلك وحيازته وا�صتخدامه للمخدرات، مما يدل على 
اأن املتهم ل يتورع عن ارتكاب تلك اجلرائم و�صاحب ممار�صات تتنافى مع الدور املنوط به، مما 
اأقر  الثاين ).....( فقد  باملتهم  يتعلق  وفيما  اإليه  اإدانته مبا هو من�صوب  اإىل  الدائرة  تخل�ض معه 
ل مبا هو من�صوب اإليه يف التحقيق معه اأمام املباحث الإدارية من اأنه مت القب�ض عليه  باإقراره املف�صّ
مرتني من قبل املتهم الأول، ويف املرة الأوىل مت الت�صال عليه من ِقبل خاله، واأفاد باأنه تفاو�ض مع 
املتهم الأول على اإطالق �صراحه مقابل )ت�صعمائة( رياٍل، واأن خاله �صاأله هل لديه ا�صتعداد لدفع 
املبلغ؟ فاأجاب املتهم الثاين: نعم، وطلب منه دفع املبلغ على اأن يعطيه اإياه بعد خروجه من ال�صجن، 
وقد مت دفع املبلغ املتفق عليه، وحيث اإن الدائرة ترى اأن املتهم واإن طعن يف اإقراره اأمام املباحث 
لة  املف�صَّ اإجابته  ذلك  ومن  قبوله،  ميكن  برد  التهام  اأدلة  على  الرد  ي�صتطع  مل  اأنه  اإل  الإدارية، 
اإدارة الوافدين، وكون  باأنه متت امل�صاومة على )األف( رياٍل ُتدفع مقابل خروجه من  بالتحقيقات 
اإطالق  بعد  م  ُقدِّ املبلغ  اأن  اإىل  اإ�صافة  الأول،  للمتهم  الر�صوة  مبلغ  تقدمي  من  امل�صتفيد  هو  املتهم 
الدائرة  منه  وتخل�ض  تقدميه،  اتفاقه على  يوؤكد  ).....( مما  املدعو  اأفاد  كما  �صراحه وح�صوره، 
اإن املتهمني اقرتفا جرمية من اجلرائم الكربى  اإىل ثبوت تلك اجلرمية �صده واإدانته بها، وحيث 
مة �صرعًا بن�ض كتاب اهلل وعلى ل�صان  يرتتب عليها وعيد �صديد بالطرد من رحمة اهلل، فهي ُمرَّ
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ر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، وهي يف النظام من اجلرائم املخلة بال�صرف والأمانة ول ي�صملها العفو؛ 
لب�صاعتها وما يرتتب عليها من اإف�صاد للذمم، وخيانة لالأمانة، واإهدار للحقوق، وهي من املكا�صب 
اخلبيثة املحرمة، ومن ال�صحت واأكل اأموال النا�ض بالباطل .... مما تعني معه معاقبتهما عن تلك 

رة اأدناه. مة يف كافة ال�صرائع واملمنوعة يف كل الأنظمة بالعقوبة املقدَّ اجلرمية املحرَّ
بجرمية   – اجلن�ضية   ).....( و).....(  اجلن�ضية،   ).....(  ).....( باإدانة  الدائرة  حكمت  لذلك 

عر�س الر�ضوة املن�ضوبة اإليهما، وتعزير االأول ب�ضجنه ع�ضرة اأ�ضهر، وتغرميه اأربعة اآالف )4000( 

�ضب من تاريخ اإيقافه على ذمة الق�ضية، وتغرميه  رياٍل، وتعزير الثاين ب�ضجنه ثمانية اأ�ضهر تحُ

األفي )2000( رياٍل.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء ، مع ت�ضحيح منطوق احلكم با�ضتبعاد 

جملة عر�س الر�ضوة وا�ضتبدالها بجرمية الر�ضوة ، واعتبار احلكم نهائياً واجب النفاذ يف حق 

املتهم الثاين لعدم االعرتا�س عليه .


