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غرفة الإحالة
- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1603لعام 2017
قرار 1572 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/5
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة.
ال�سادة :محمد خالد خليل – يو�سف اليون�س
– هبا فطوم.
ال����������م����������ب����������د�أ :اف������������ت������������راء –
�إث����ب����ات����ه – ال���ع���ل���م ب����ال����ب����راءة.
الب��د في جريمة االف�ت��راء من توفر الجزمبالباطل� ،أو �إنكار الحق �أو بع�ض منه .والبد
م��ن ال�ع�ل��م ب �ب��راءة ال�م�ف�ت��رى ع�ل�ي��ه و�إقامة
الدليل على �أن غاية المخبر كانت االفتراء
ب��ال�غ�ي��ر ،و�إ� �ش �ب��اع رغ �ب��ة ال�ح�ق��د وال�ضغينة.
�أ�سباب الطعن:
في �أن القرار الطعين خالف مبد�أ اال�ستنتاج
واال�ستدالل القانوني و�أن الجرم ثابت بحق
المطعون �ضدها بموجب التحقيقات الأولية وما
�أفادته في �ضبط �شرطة الهنادي رقم  1396تا
 2010/12/4وبالتالي ف�إن �أركان وعنا�صر جرم
االف�ت��راء الجنائي متوافرة في حق المطعون
�ضدها لذلك طلبت النيابة العامة قبول الطعن
�شك ًال ومو�ضوع ًا.
في القانون:
لما ك��ان ي�شترط م��ن جريمة االف �ت��راء �أن
يتحقق على المتهم ببراءة الم�شكو منه �أي �أن
يتوفر �سوء ق�صد المتهم ويجب �إقامة الدليل
على ثبوت �سوء الق�صد الذي ال ي�صح افترا�ضه

من مجرد ثبوت الكذب �إذ قد يكون المتهم
باالفتراء معتقد َا �صحة الوقائع التي بلغ عنها
الأ�سباب الحالة فاندفع من غير تريث �إلى
التبليغ والأخبار عنها فال بد من العلم ببراءة
المفتري عليه و�إقامة الدليل �إن غاية المخبر
كانت �إنكار الحق او بع�ض منه وبما �أن القرار
المطعون فيه قد �أحاط بواقعة الدعوى ناق�ش
�أدلتها مناق�شة قانونية �سليمة وا�ستثبت من
توافر �أرك��ان الجرم القانونية بحقه م�ستند ًا
�إل��ى التحقيقات ال� ��واردة ف��ي ملف الق�ضية
و�أن المدعي عليها كانت قد تدخلت في حل
الخالف الجاري بين زوجة ولدها ووالدها و�أن
منزل ذوي زوج��ة ولدها بالقرب من منزلها
وح�صل �شيء بين ولدها و�أه��ل زوج��ة ولدها
حيث تعالت الأ�صوات فذهبت �إلى منزل ذوي
زوج��ة ابنها لحل الخالف وظنت �أن ال�شجار
تطور بين �شقيق زوجة ابنها وابنها فتقدمت
ب�شكوى �إلى ال�شرطة خوف ًا من تفاقم الم�شكلة
وقد ت�صالحت كافة الأطراف في الق�ضية وقد
راعى قا�ضي الإحالة عدم توافر كافة الأركان
القانونية للجرم وال�سيما �أن تقدير الأدلة ووزن
الوقائع وتكيف الفعل من �أعمال قا�ضي الإحالة
�شريطة ان�سجامها مع الواقع �أو القانون وحيث
�أن ال�ق��رار الطعين ج��اء معل ًال تعلي ًال �سائغ ًا
و�سليم ًا وجامع ًا لأ�سبابه الموجبة وال تنال منه
�أ�سباب الطعن المثارة ويتعين ردها.
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة  336وما بعدها
�أ.د.ج وخالف ًا لمطالبة النيابة العامة.
المحامون  -الأعداد  4 ، 3 ، 2 ، 1لعام  - 2018ال�سنة 83

 - 2ق�ضاء المحاكم

لذلك تقرر بالإجماع:
 -1رد الطعن مو�ضوع ًا.
 -2ال جمال للبحث بالر�سم كون اجلهة الطاعنة
جهة عامة معفاة من الر�سوم.
� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1607لعام 2017
قرار 1576 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/5
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة �آ.
ال�سادة :محمد خالد خليل – يو�سف اليون�س
– هبا فطوم.
المبد�أ� :إحالة – قرار منع المحاكمة
– طعن المدعى ال�شخ�صي � -أث��ره.
ال ُي�ق�ب��ل ط�ع��ن ال�م��دع��ي ال�شخ�صي بقرارم�ن��ع المحاكمة �إذا ك��ان ال �ق��رار مبنياً على
ع��دم كفاية الدليل �أو فقدانه� ،إال �إذا طعنت
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ف��ي ال �ق ��رار ط �ع �ن �اً �أ�صلياً.
في ال�شكل:
ال يقبل طعن ال�م��دع��ي ال�شخ�صي بقرار
منع المحاكمة �إذا كان القرار مبني ًا على عدم
كفاية الدليل �أو فقدانه �إال �إذا طعنت النيابة
العامة في القرار طعن ًا �أ�صلي ًا ولما تبين �أن جهة
االدع��اء ال�شخ�صي قد طعنت بالقرار طعن ًا
�أ�صلي ًا ب�صورة منفردة دون �أن يكون هناك
طعن ًا �أ�صلي ًا للنيابة مما يتعين معه رد طعن
الجهة المدعية �شك ًال لذلك وعم ًال ب�أحكام
المادة  336وما بعدها ال �أ.ج وخالف ًا لمطالبة
النيابة العامة.
لذلك تقرر بالإجماع:
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 -1رد الطعن مو�ضوع ًا.
 -2ال جمال للبحث بالر�سم كون اجلهة الطاعنة
جهة عامة معفاة من الر�سوم.
� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1608لعام 2017
قرار 1577 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/5
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة �آ.
ال�سادة :محمد خالد خليل – يو�سف اليون�س
– هبا فطوم.
ال���م���ب���د�أ�:إح���ال���ة – ط��ع��ن المدعي
ال�������ش���خ�������ص���ي م�������س����أل���ة ق�����ان�����ون -
ح���ال���ة ان����ع����دام ال���دل���ي���ل � -أث���ره���ا.
 �إن ال�ط�ع��ن ف��ي ق ��رار ق��ا��ض��ي الإح��ال��ة منال�م��دع��ي ال�شخ�صي ج��ائ��ز ف��ي ح ��ال اعتبار
القا�ضي �أن عنا�صر الجريمة غير متوافرة
لأنها م�س�ألة قانونية ولي�ست النعدام الدليل.
في ال�شكل:
لما ا�ستقر االج�ت�ه��اد الق�ضائي على �أن
الطعن في ق��رار قا�ضي الإح��ال��ة من المدعي
ال�شخ�صي جائز في حال اعتبار القا�ضي �أن
عنا�صر الجريمة غير متوافرة لأنها م�س�ألة
قانونية ولي�ست النعدام الدليل (المحامون �ص
 143لعام  451/437 – 1964تا 1964/6/2
وبما �أن القرار المطعون فيه قد ت�ضمن من
حيث النتيجة ت�صديق ق��رار قا�ضي التحقيق
المت�ضمن منع محاكمة المطعون �ضده كون
فعله ال ي�شكل جرم ًا وبما �أن الطعن مقدم �ضمن
المدة القانونية وم�ستوف �شرائطه ال�شكلية فهو
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مقبول �شك ًال.
في القانون:
لي�س في القوانين النافذة ما يمنع من حيازة
النقد الأجنبي و�أن االع �ت��راف ف��ي الق�ضايا
الجنائية �أث�ن��اء التحقيقات الأول �ي��ة ال يمكن
اعتماده دلي ًال في الإثبات �إذا عدل عنه من
ن�سب �إليه �أم��ام الق�ضاء و�إذا لم يقترن ذلك
االعتراف ب�أدلة وقرائن �أخرى ت�سانده وت�ؤيده.
ولما تبين من التحقيقات الأول�ي��ة �أن��ه تم
م�صادرة المبلغ �ضمن الأرا�ضي ال�سورية في
محافظة حماه ول��م يثبت �أن المطعون �ضده
قد تجاوز مركز ح��دودي كما �أب��رز م�شروعية
حيازته لهذا المبلغ ب�أنه نتيجة بيعه لمنزل
عائد له بموجب قرار �صادر عن محكمة البداية
المدنية و�أب��رز اي�صاالت الحواالت عن �شركة
الحافظ للحواالت بقيمة �ألف وخم�سمائة دوالر
وبما �أن تقدير الأدلة ووزن الوقائع وتكيف الفعل
من �أعمال قا�ضي الإحالة �شريطة ان�سجامها مع
الواقع والقانون وبما �أن القرار المطعون فيه قد
�أحاط بواقعة الدعوى والأدلة وناق�شها مناق�شة
قانونية �سليمة وا�ستثبت من عدم قيام �أركان
ال�ج��رم القانونية التي ترجح االت �ه��ام فجاء
في محله القانوني وم�ستجمع ًا لموجباته وال
تنال منه �أ�سباب الطعن المثارة ويتعين ردها
مو�ضوع ًا لذلك وعم ًال ب�أحكام المواد  336وما
بعدها �أ .د .ج ووفق ًا لمطالبة النيابة العامة.
تقرر بالإجماع:
 -1رد الطعن مو�ضوع ًا.
 -2ال جمال للبحث بالر�سم كون اجلهة الطاعنة
جهة عامة معفاة من الر�سوم.

� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1612لعام 2017
قرار 1580 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/5
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة.
ال�سادة :محمد خالد خليل – يو�سف اليون�س
– هبا فطوم.
ال����م����ب����د�أ :ج�����رم ال���ق���ت���ل – ال��ن��ي��ة
ال����ج����رم����ي����ة � -أدل�����������ة ف���ع���ل���ي���ة.
 القتل من الجرائم الثقيلة التي تحتاج لدليلخا�ص على توفر نية القتل دون �أن ي�شوبها �شك.
 الب � ��د ف� ��ي ال� ��رك� ��ن ال �م �ع �ن��وي م� ��ن توفرال� �ن� �ي ��ة ل� �ل ��و�� �ص ��ول �إل � � ��ى ال �ن �ت �ي �ج ��ة ،والب� ��د
م � ��ن وج � � � ��ود �أدل � � � � ��ة ف� �ع� �ل� �ي ��ة ،و�أن ي� �ك ��ون
اال�� �س� �ت� �ن� �ت ��اج � �س �ل �ي �م �اً م� � ��ن ت� �ل ��ك الأدل � � � ��ة.
�أ�سباب الطعن:
تتلخ�ص �أ�سباب الطعن في �أن القرار الطعين
مجحف ًا بحقه ومخالف للقانون وجاء مقت�ضب ًا
وعبارة عن ملخ�ص القرار قا�ضي التحقيق لم
يناق�ش مو�ضوع الق�ضية ولم يمح�ص في �أدلتها
وتم االتهام دون التحقق من ثبوت النية و�إن
الطلقات التي �أطلقها وجهها نحو الأ�سفل بدليل
�إ�صابة المدعي عليه فواز في قدمه فلم تتوفر
لديه نية �إزه��اق الروح و�أن الم�صاب المدعي
عليه ف��واز  ..قد �أ�سقط حقه ال�شخ�صي بعد
�صدور القرار الطعين لذلك التم�س المتهم
قبول الطعن �شك ًال ومو�ضوع ًا.
في القانون:
النية عن�صر خا�ص في جرائم القتل وال�شروع
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فيه والبد من �إثباتها ب�صورة م�ستقلة والتحدث
عنها ب�شكل وا�ضح حيث �أن��ه و�إن كان قا�ضي
الإحالة حق تقدير الأدلة �إال �أن ذلك معلق على
�أمور منها �سالمة اال�ستنتاج من تلك الأدلة حيث
�أن لكل جرم ثالثة عنا�صر هي الركن المعنوي
والركن المادي والركن القانوني حيث انه البد
في الركن المعنوي توفر النية على الو�صول �إلى
النتيجة والب��د من جود �أدل��ة فعلية و�أن يكون
اال�ستنتاج �سليم ًا في تلك الأدل��ة لي�س كل من
�ضرب �إن�سان ًا يريد قتله فالقتل �أمر ال�شروع فيه
من الجرائم الثقيلة التي تحتاج لدليل خا�ص
على توفر فيه القتل وحيث �أن ا�ستخال�ص نية
القتل من الأمور الح�سا�سة التي يجب �إظهارها
دون �أن ي�شوبها �شك حيث �أن الطاعن �أ�صاب
المدعو ف��واز ف��ي ق��دم��ه وف��ي م��وق��ع ال ي�شكل
خطر ًا على حياة ال�شخ�ص الم�صاب وهي ال
تعتبر مقت ًال كالقلب والرئتين والر�أ�س وما هو
في حكمها ويجب على القا�ضي �أن يعلل تعلي ًال
كافي ًا توفر النية لإح��داث النتيجة وحيث �أن
القا�ضي م�صدر القرار الطعين لم يعلل تعلي ًال
كافي ًا توفر النية الجرمية وقيام الدليل عليها
على �ضوء وثائق الدعوى فالقرار �سابق لأوانه
وتنال منه �أ�سباب الطعن المثارة ويتعين نق�ضه
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة  336وما بعدها �أ.
ج وخالف ًا لمطالبة النيابة العامة.
لذلك تقرر بالإجماع:
 -1قبول الطعن مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون
فيه.
� -2إعادة امللف مل�سلفه �أ�صو ًال.
� -3إع� ��ادة امل�ل��ف مل��رج�ع��ه لإج� ��راء املقت�ضى
المحامون  -الأعداد  4 ، 3 ، 2 ، 1لعام  - 2018ال�سنة .83

القانوين �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1615لعام 2017
قرار 1583 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/5
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة �آ.
ال�سادة :محمد خالد خليل – يو�سف اليون�س
– هبا فطوم.
ال���م���ب���د�أ :ع��م��ل��ة ����س���وري���ة م��زي��ف��ة-
اخت�صا�ص الم�صرف المركزي – مو�ضع
التزييف – �أق��وال المدعي – �أثرها.
 �إن ال �م �� �ص��رف ال �م��رك��زي ه ��و المخت�صوح � ��ده ب� ��إ�� �ص ��دار ال �ن �ق��د ال� ��� �س ��وري ،فالبد
م � ��ن ع � ��ر� � ��ض الأوراق ال � �م� ��زي � �ف� ��ة عليه
لمقابلتها ع�ل��ى ال�ن�م��اذج المحفوظة لديه،
وم�ع��رف��ة حقيقة �أم��ره��ا وم��و��ض��ع تزييفها.
ال يكفي للتدليل على ال�ت��زوي��ر �أق ��وال ذوي
العالقة ،وال يمكن اعتماد �أقوال المدعي وحده
للإدانة �إذا لم تتوافر معها �أدلة �أخرى ت�ساندها.
�أ�سباب الطعن:
في �أن التحقيقات الجارية وخا�صة �أقوال
المدعي ال�شخ�صي وماجاء في �إفادة ال�شاهد
مح�سن ..تثبت ارتكاب المطعون �ضده جرم
تزوير عملة �سورية مزيفة وحيث �أن القرار
خالف مبد�أ اال�ستنتاج واال�ستدالل القانوني
لذلك طلبت النيابة العامة قبول الطعن �شك ًال
ومو�ضوع ًا ونق�ض القرار المطعون فيه.
في القانون:
االدان� ��ة ب�ج��رم ج�ن��ائ��ي ال��و��ص��ف ي�ج��ب �أن
ت�ستند �إلى �أدل��ة بالغة حد اليقين وال يعتريها
ال�شك وال�شبهة و�أن الم�صرف المركزي هو
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المخت�ص وحده ب�إ�صدار النقد ال�سوري فالبد
من عر�ض الأوراق المزيفة عليه لمقابلتها على
النماذج المحفوظة لديه ومعرفة حقيقة �أمرها
ومو�ضع تزييفها وال يكفي التدليل على التزوير
�أقوال ذوي العالقة ف�إذا خال القرار من الدليل
الفني الذي ي�ستقيم به الق�ضاء باعتبار الأوراق
النقدية مزيفة ف�إنه يفقد م�ستنده القانوني
(نق�ض ��س��وري – جناية  503ق��رار  500تا
 )1963/6/29وال يمكن اعتماد �أقوال المدعي
وح��ده للإدانة �إذا لم يتوفر معها �أدل��ة �أخرى
ت�ساندها.
وبما �أن القرار المطعون فيه قد �سرد واقعة
الدعوى وناق�ش �أدلتها مناق�شة قانونية �سليمة
وا�ستثبت من ع��دم توافر الأدل��ة التي ترجح
االتهام �إذا �أن �أق��وال المدعي المجردة غير
كافية للإدانة �إذا �أن��ه لم يتم �إج��راء الخبرة
الفنية على الأوراق النقدية المدعى تزويرها
و�أن �أقوال المدعي ك�شاهدة وال�شاهد مح�سن
 ..غير كافية لترجيح االتهام وبالتالي ف�إن ما
انتهى اليه القرار مبني ًا على ح�سن اال�ستدالل
و�سالمة التقدير وال تنال منه �أ�سباب الطعن
المثارة ويتعين ت�صديقه ورد الطعن مو�ضوع ًا.
لذلك وعم ًال ب�أحكام المواد  336وما بعدها
�أ .د .ج وخالف ًا لمطالبة النيابة العامة.
لذلك تقرر بالإجماع:
 -1رد الطعن مو�ضوع ًا.
 -2ال جمال للبحث بالر�سم كون اجلهة الطاعنة
جهة عامة معفاة من الر�سوم.
� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1617لعام 2017
قرار 1585 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/5
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة �آ.
ال�سادة :محمد خالد خليل – يو�سف اليون�س
– هبا فطوم.
ال������م������ب������د�أ :ت������زوي������ر – ����ش���رط
ال�������ض���رر – ����ض���رر م������ادي – ���ض��رر
م��ع��ن��وي -اح��ت��م��ال ال�����ض��رر � -أث����ره.
 �إن ال �� �ض��رر ف ��ي ال �ت��زوي��ر – ال ي�شترط�أن ي�ك��ون م��ادي �اً ،ب��ل يكفي ان ي�ك��ون معنوياً
ف ��ي �إ� �ض �ع ��اف ال �ث �ق��ة ب��ال��وث��ائ��ق الر�سمية.
وق � ��وع وق� ��ع ال �� �ض��رر غ �ي��ر الزم ف ��ي جرائم
ال� �ت ��زوي ��ر و�إن� �م ��ا ي�ك�ت�ف��ي اح �ت �م��ال وق��وع��ه.
�أ�سباب الطعن:
ف��ي �أ��س�ب��اب الطعن ال�م�ث��ارة م��ن المتهمة
حميدة حراق وكيلتها المحامية ميادة:....
ف��ي �أن ال �ق��رار الطعين ج��ان��ب ال�صواب
ومجحف ًا بحقها �إذ �أن زوج الموكلة محمود ...هو
من قام باالتفاق مع المحامي ب�شار ...على كل
تفا�صيل الدعوى و�أن زوجها المتهم محمود...
طلب منه توكيل المحامي المتهم ب�شار ..من
�أج��ل ت�سجيل ملكية ال�شقة ال�سكنية العائدة
لزوجها �إرث � ًا و�أن وال��د زوجها محمد  ...كان
قد نظم حال حياته عقد بيع قطعي بينه وبين
الطاعنة حميدة لل�شقة المذكورة �إال �أنها فقدت
هذا العقد ب�سبب ظروف الحرب والنزوح وهذا
ما دفع زوجها �إلى الطلب منها بتوكيل المحامي
ب�شار ...من �أجل توثيق حقها قانون ًا و�أنه لي�س
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لديها �أي علم ببيان القيد المدني المزور �أمام
المحكمة المدنية و�أن��ه لي�س لديها �أي علم
باالتفاق بين المحامي ب�شار وزوجها المتهم
محمود بكافة المخالفات التي قاموا فيها وهي
امية ال تجيد القراءة و�أن عن�صر ال�ضرر هو
ركن من �أرك��ان التزوير وال يوجد �أي مت�ضرر
في هذه الدعوى كما �أن العن�صر المعنوي وهو
الق�صد الجرمي غير متوافر لذلك التم�س قبول
الطعن �شكال ًومو�ضوع ًا.
في القانون:
�إن ال�ضرر في التزوير ال ي�شترط �أن يكون
م��ادي� ًا ب��ل يكفي �أن يكون معنوي ًا ع��ن طريق
�إ�ضعاف الثقة بالوثائق الر�سمية ووقوع ال�ضرر
غير الزم في جرائم التزوير و�إنما يكتفي فيه
احتمال وقوعه.
و�إن �إثبات �إ�ضافة �أي عبارة �أو بيان مخالف
للحقيقة على ورقة ون�سبتها �إلى موظف مخت�ص
ال ت�صدر مثل هذه الإ�ضافة �أو البيان �إ َّال من ُه
ي�ك��ون جريمة ال�ت��زوي��ر ف��ي م�ح��رر ر�سمي وال
ي�شترط في تزوير الأوراق الر�سمية �أن يترتب
عليه �ضرر مادي بل يكفي �أن يكون من �ش�أنه
الإ� �ض��رار بالم�صالح الأدب �ي��ة �أو االجتماعية
للدولة ومجرد العبث ب��الأوراق الر�سمية يهدم
الثقة التي البد من وجودها في كل ورقة ر�سمية
ويلحق �ضرر ًا بالم�صلحة العام والنظام العام
والهيئة االجتماعية.
حيث �أن ال�ق��رار المطعون فيه ق��د �أحاط
ب��واق �ع��ة ال��دع��وى ول�خ����ص �أدل �ت �ه��ا وناق�شها
مناق�شة قانونية �سليمة وا�ستثبت من توافر
الأدلة وترجيح االتهام ا�ستناد ًا �إلى التحقيقات
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الجارية ف��ي ملف الق�ضية كما ا�ستثبت من
توافر �أركان الجرم والأثر ال�سلبي المترتب على
الم�صلحة العامة والنظام العام من جراء فعل
المتهمة والذي ثبت بموجب كافة التحقيقات
الأولية الجارية بملف الدعوى ومنها القيام
بتنظيم �ضبط بفقدان عقد بيع تم بينها وبين
والد زوجها المتوفي المتهم محمود ...وذلك
من �أجل �إبرازه �أمام المحكمة المدنية وتثبيت
تنازل زوجها لها عن ال�شقة بالرغم من عدم
وجود العقد الأولي والذي ادعت بفقدانه وكل
ذلك ثابت بموجب التحقيقات الجارية بملف
الق�ضية و�أقوال المتهم ب�شار  ..وزوجها المتهم
محمود ..حيث قامت ب�إبراز �ضبط بدل �ضائع
عن العقد الذي ادعت بوجوده بينها وبين والد
زوجها المتوفي وذل��ك �أم��ام محكمة البداية
المدنية.
وحيث �أن �أم��ر القناعة اليقينية يعود في
النتيجة لمحكمة المو�ضوع بح�سبان �أن قا�ضي
الإحالة يكفيه ترجيح الأدلة وبيان مدى كفايتها
لالتهام.
وحيث ان القرار المطعون فيه جاء في محله
القانوني وم�ستجمع ًا لموجباته وال تنال منه
�أ�سباب الطعن المثارة ويتعين ردها.
لذلك تقرر بالإجماع:
 -1رد الطعن مو�ضوع ًا.
 -2ت �� �ض �م�ين اجل� �ه ��ة ال �ط��اع �ن��ة ال��ر� �س��وم
وامل�صاريف.
 -3م�صادرة الت�أمني وقيده �إي ��راد ًا للخزينة
العامة.
� -4إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  1620لعام 2017
قرار 1588 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/5
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة �آ.
ال�سادة :محمد خالد خليل – يو�سف اليون�س
– هبا فطوم.
ال��م��ب��د�أ� :إح��ال��ة – ���ش��روط الإدان����ة
بجرمي االتجار بالمخدرات والتعاطي.
– البد للإدانة بجرمي االتجار بالمخدرات
والتعاطي بالمواد المخدرة من م�صادرة المادة
ال �م �خ��درة ب�ح�ي��ازة ال�م��دع��ى عليه وتحليلها
وثبوت �أنها تحتوي على الجواهر المخدرة
الواردة بالجدول المرفق بقانون المخدرات،
وال تعتبر جواهر مخدرة مالم تكن مدرجة
في الجدول رقم  /1/من مكافحة المخدرات.
�أ�سباب الطعن:
في �أ�سباب الطعن المثارة من قبل النيابة
العامة:
في �أن جرم االتجار بالمخدرات ثابت بحق
لمدعى عليهما �أحمد  ...و�سعد  ...حيث تم
م�صادرة حبوب البالتان م��ن المدعى عليه
�أحمد و�إن ال�شروع بالقتل ثابت بحق المدعى
عليه عمر ..لذلك طلب قبول الطعن �شك ًال
ومو�ضوع ًا.
في القانون:
حيث �أن االجتهاد الق�ضائي م�ستقر على �أنه
للإدانة بجرمي االتجار بالمخدرات والتعاطي
بالمواد المخدرة الب��د من م�صادرة المادة
المخدرة بحيازة المدعى عليه وتحليلها وثبوت

�أنها تحتوي على الجواهر المخدرة الواردة
بالجدول المرفق بقانون المخدرات وال تعتبر
جواهر مخدرة مالم تكن مدرجة في الجدول
رق��م  /1/من مكافحة المخدرات وال يجوز
الأخ ��ذ بالعطف الجرمي لأن ه��ذه الم�س�ألة
لي�ست �سوى معلومات عادية ي�ستقيها القا�ضي
الجزائية مجريات ال��دع��وى وعليه �أن يت�أكد
من �صحتها بما يتوافر لديه من �أدل��ة �أخرى.
و�إن اع�ت��راف المتهم محمد ال��ذي عثر معه
على حبوب البالتان وهي حبوب دوائية نف�سية
وه��ي م��درج��ة ف��ي ال�ج��دول ( )1م��ن مكافحة
المخدرات غير كافية لالتهام بجناية االتجار
بالمخدرات.
و�إن الإدان��ة بجرم جنائي الو�صف يجب �أن
يكون م�ستند ًا �إلى �أدل��ة بالغة حد اليقين و�إن
كل دليل يحمل بين طياته �شكا �أو �شبهه يكون
م�صيره الإهمال.
وح�ي��ث �أن ت�ق��دي��ر الأدل� ��ة وم ��دى كفايتها
لالتهام متروك لقا�ضي الإحالة وله عند عدم
ارتياحه واطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع
المحاكمة �إذا كان تقديره م�ستند ًا �إلى ما له
�أ�صل في ملف الدعوى .وحيث �أن تقدير الأدلة
ومدى كفايتها لالتهام متروك لقا�ضي الإحالة
وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة اتخاذ
القرار بمنع المحكمة �إذا كان تقديره م�ستند ًا
�إلى ماله �أ�صل في ملف الدعوى.
وحيث �أن القرار المطعون فيه قد �أحاط
بواقعة الدعوى وناق�ش �أدلتها مناق�شة قانونية
�سليمة وا�ستثبت من ع��دم توافر الأدل��ة التي
ترجح االتهام فجاء القرار مبني ًا على ح�سن
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اال�ستدالل و�سالمة التقدير وال تنال منه �أ�سباب
الطعن المثارة ويتعين ردها.
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة  336وما بعدها
�أ .د .ج وخالف ًا لمطالبة النيابة العامة.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1رد الطعن مو�ضوع ًا.
 -2ال جمال للبحث بالر�سم كون اجلهة الطاعنة
جهة عامة معفاة من الر�سوم.
� -3إعادة امللف ملرجعه اليداعه مرجعه الق�ضائي
املخت�ص للبت ما يف الفقرات ال�صادرة عن
قا�ضي التحقيق.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1698لعام 2017
قرار 1629 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/18
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة ج.
ال�سادة� :إبراهيم هالل – �سمير ا�سماعيل
– محمد الحمود.
المبد�أ� :إحالة – المدعي ال�شخ�صي
– ال��ط��ع��ن ب��ق��رار ق��ا���ض��ي الإح���ال���ة.
 يحق لجهة االدعاء ا�شخ�صي الطعن �أ�صلياًب�ق��رار قا�ضي الإح��ال��ة فقط �إذا ق�ضى بعدم
االخ�ت���ص��ا���ص �أو ب ��رد ال ��دع ��وى� ،أو �إذا ذهل
القا�ضي عن الف�صل في �أحد �أ�سباب االدعاء.
في ال�شكل:
من حيث �أن قا�ضي الإحالة م�صدر القرار
المطعون فيه قد خل�ص �إل��ى قبول ا�ستئناف
النيابة العامة �شك ًال ورده مو�ضوع ًا والمت�ضمن
منع محاكمة ال�م��دع��ى عليهم عبد المجيد
 ..وف ��را� ��س ..م��ن ج ��رم ال���س��رق��ة ف��ي حالة
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اال�ضطرابات وف��ق المادة /625ع ع��ام لعدم
قيام الدليل الكافي.
وحيث �أن النيابة العامة في ريف دم�شق قد
�شاهدت قرار قا�ضي الإحالة المطعون فيه ولم
تبادر �إلى الطعن فيه.
وحيث �أنه ال يحق للمدعي ال�شخ�صي فايز
 ...الطعن بقرار قا�ضي الإحالة �إال تبع ًا لطعن
النيابة العامة.
وب�م��ا �أن��ه يحق لجهة االدع ��اء ال�شخ�صي
الطعن �أ�صلي ًا بقرار قا�ضي الإحالة فقط �إذا
ق�ضى القرار بعدم االخت�صا�ص �أو برد الدعوى
�أو �إذا ذه��ل القا�ضي ع��ن الف�صل ف��ي �أحد
�أ�سباب االدعاء وحيث �أنه لم تتوفر في الدعوى
�أية حالة من حاالت المذكورة �أعاله ف�إن طعن
المدعي ال�شخ�صي في هذه الق�ضية �أ�ضحى
مردود �شك ًال.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1رد طعن املدعي ال�شخ�صي فايز� ..شك ًال.
 -2ت�ضمينه الر�سم.
 -3م�صادرة الت�أمني ل�صالح اخلزينة العامة.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1561لعام 2017
قرار 1646 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/19
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة ج.
ال�سادة :لونديو�س فهده  -ح�سن ال�شا�ش -
وداد �إ�سبر.
المبد�أ :افتراء جنائي – �أركانه –
علم المدعى عليه.
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 �إن ج��رم االف �ت��راء م��ن ال�ج��رائ��م الق�صديةول ��ه �أرك ��ان ��ه ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي ي �ت��وج��ب على
القا�ضي بحثها والت�أكد من قيامها في الأدلة.
 �إن �إث �ب��ات ع�ل��م ال �م��دع��ى ع�ل�ي��ه باالفتراءبعدم �صحة ادع��ائ��ه يقع على عاتق المدعي
ب � �ج� ��رم االف� � � �ت � � ��راء ،وه� � ��و � � �ش� ��رط �أ� �س ��ا� �س ��ي
م ��ن � �ش��رائ��ط �أ� �س��ا� �س��ي ف ��ي ج ��رم االف� �ت ��راء.
�أ�سباب الطعن:
 -1املوكلة الطاعنة �أبلغت عن جرمية االغت�صاب
وو�صفت اجلرمية بحذافريها وعنا�صر جرم
االفرتاء غري متوفرة بفعل املوكلة.
 -2ال �ق��رار غ�ير معلل ويقت�صر �إىل الأدل ��ة
وال�ق��ان��ون ا��ش�ترط يف ج��رم االف�ت�راء توفر
الق�صد ال�سيء و�أن يكون الفاعل عامل ًا بكذب
الوقائع التي ت�ضمنها بيانه و�أن يرمي �إىل
تقدمي منفعة غري م�شروعة بق�صد الإ�ضرار
ب�أحد النا�س و�إن ذك��ر الوقائع دون تعليل
�أو تدليل فهو ال يكفي لإثبات توفر الق�صد
اجلرمي.
� -3إن رجوع املوكلة عن الأ�صول و�إ�سقاط حقها
ال�شخ�صي ال يكفي لإث�ب��ات ج��رم االفرتاء
واالج�ت�ه��اد م�ستقر على �أن منع املحاكمة
لعدم كفاية الدليل ورجوع املدعي عن دعوته
ال يكفي العتبار املدعي مفرتي ًا.
النظر في الطعن:
حيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة م�صدر القرار
المطعون فيه ق��د خل�ص ب �ق��راره �إل��ى اتهام
المدعى عليها �أيلين ..بجناية االفتراء الجنائي
وفق �أحكام المادة  2/393عقوبات عام.
وح �ي��ث �أن ج ��رم االف� �ت ��راء م��ن الجرائم

الق�صدية ول��ه �أرك��ان��ه القانونية التي يتوجب
على القا�ضي بحثها والت�أكد من قيامها في
الأدلة و�إن مجرد �صدور حكم ق�ضائي يفيد نفي
الجرم المدعى به الأم��ر ال��ذي جرى الأخبار
عنه ال يكفي لإثبات جرم االفتراء والذي يقوم
�أ�ص ًال على علم المفتري بعدم �صحة ما �أخبر
عنه �أو ادعى به.
وحيث �أن قا�ضي الإحالة لم يناق�ش �أركان
ج��رم االف �ت��راء وم��دى تحقق ذل��ك م��ن الفعل
المن�سوب للطاعنة وخ��ا��ص��ة لجهة الق�صد
الجرمي وال��ذي ال ي�صح افترا�ضه والب��د من
�إقامة الدليل عليه �أذ قد يكون المتهم باالفتراء
مفتقد ًا �صحة الوقائع التي بلغ عنها لمالب�سات
الحالة.
ول �م��ا ك ��ان (�إث� �ب ��ات ع �ل��م ال �م��دع��ى عليه
باالفتراء بعدم �صحة ادعائه يقع على عاتق
المدعي بجرم االفتراء وهو �شرط �أ�سا�سي من
�شرائط توفر جرم االفتراء) هيئة عامة قرار
2011/1681/23
وحيث �أن قا�ضي الإحالة لم ي�ضع ذلك مو�ضع
البحث والمناق�شة على �ضوء وقائع الدعوى مما
ي�صم القرار المطعون فيه بالغمو�ض والق�صور
في البيان و�سبق الأوان وتنال منه الأ�سباب
المثارة في الئحة الطعن ويتعين نق�ضه.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1قبول الطعن مو�ضوع ًا.
 -2نق�ض القرار املطعون فيه بالن�سبة للطاعنة
�إيلني.
� -3إعادة الت�أمني مل�سلفه.
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� -4إعادة امللف ملرجعه.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1638لعام 2017
قرار 1647 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/19
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة ب.
ال�سادة :لونديو�س فهده -ح�سن ال�شا�ش –
وداد �إ�سبر.
ال��م��ب��د�أ :ج���رم ن��ا���ش��ئ ع��ن الوظيفة
– المحكمة الم�سلكية  -محكمة
ال����ج����ن����اي����ات  -ق�������رار االت�����ه�����ام .
 ال ي � �ج� ��وز م�ل�اح� �ق ��ة �أح � � � ��د العاملينف ��ي ال� ��دول� ��ة ب� �ج ��رم ن��ا� �ش��ئ ع ��ن الوظيفة
ق �ب��ل �إح ��ال� �ت ��ه �إل � ��ى ال �م �ح �ك �م��ة الم�سلكية.
 ال ي �ج��وز م �ح��اك �م��ة و�إح� ��ال� ��ة �أي �شخ�ص�أم � � ��ام م �ح �ك �م��ة ال� �ج� �ن ��اي ��ات ب� � ��دون �إ� � �ص ��دار
ق � � ��رار ات � �ه� ��ام ب� �ح� �ق ��ه ،لأن ال� �م� �ث ��ول �أم � ��ام
محكمة ال�ج�ن��اي��ات بحاجة �إل��ى ق��رار اتهام.
�أ�سباب الطعن:
�أ�سباب طعن النيابة العامة في الالذقية:
التحقيقات الجارية في هذه الق�ضية والأدلة
المتوفرة تبين امتناع المطعون �ضدهم عن
اتخاذ كافة الإج��راءات وال�ضمانات القانونية
التي من المتوجب اتخاذها حفاظ ًا على حقوق
�شركة الن�سيج من ال�ضياع وهذا ي�شكل بحقهم
جرم �إ�ساءة االئتمان على المال العام وتزويد
ال�سلطات بمعلومات غير �صحيحة مما �أدى
�إلى اتخاذ قرارات م�ضرة بم�صلحة االقت�صاد
الوطني.
�أ�سباب طعن المدعى عليه �إبراهيم:...
� -1إن �إ�شارة احلجز التنفيذي حتمي حقوق
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ال�شركة �إال �أنها ال حتقق عائد مادي ل�صندوق
املالية العامة و�أن املدعى عليهما املحامني
نبيل  ...وعبد احلميد ...وهما امل�ست�شاران
القانونيان لل�شركة اكتفيا ب�إ�شارة احلجز
التنفيذي.
 -2ال عالقة قانونية �أو معنوية بني املوكل الذي
يعمل رئي�س الدائرة التجارية وبني املحامني
وال ي�ستطيع االعرتا�ض على ما يورده املحامني
من �ضمانات بعد موافقة املدير العام.
 -3القرار املطعون فيه �صدر قبل �أوان��ه وقبل
البحث عن احلقيقة حيث �أن كل من قا�ضي
التحقيق ومن بعده قا�ضي الإحالة مل يكلف
نف�سه عناء تبليغ �أي� ًا من املدعى عليهم �أو
تقرير اح�ضارهم.
�أ�سباب طعن املدعى عليه عبد احلميد:...
 -1ال يجوز مالحقة �أح��د العاملني يف الدولة
بجرم نا�شئ عن الوظيفة قبل �إحالته �إىل
املحكمة امل�سلكية.
 -2التحقيق قا�صر وغري مرتكز على �أ�سانيد
قانونية وتقارير التفتي�ش ال ت�صلح �أ�سا�س
لالتهام.
 -3املوكل هو مدير �شركة الن�سيج بالالذقية وهو
ال يتخذ �أي قرار �إال بعد تقريره من ال�ش�ؤون
القانونية وحم��ام��ي ال�شركة وم�ست�شارها
القانوين واملوكل مل يرتكب �أي خط�أ ومل يقم
ب�أي عمل خمالف للقانون.
 -4مل يلحق بال�شركة �أي �أ�ضرار نتيجة الت�سوية
و�إن حت�صل ديون بال�شركة كاملة.
النظر في الطعن:
النظر بطعن النيابة العامة:
حيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة م�صدر القرار
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المطعون فيه قد خل�ص بقراره �إل��ى ت�صديق
الفقرتين ب وج م��ن ق��رار قا�ضي التحقيق
والمت�ضمن :ا�سقاط دع��وى الحق العام عن
المدعى عليهما المطعون �ضدهما م�صطفى
 ...وعبد الحميد  ...من جرم التدخل بارتكاب
جرم �إ�ساءة االئتمان على المال العام ل�شموله
ب�أحكام مر�سوم العفو العام رقم  22لعام 2014
لبلوغهما ال�سبعين من العمر و�إحالة الأوراق
�إل��ى الجنايات للنظر بالحقوق ال�شخ�صية
ومنع محاكمة المطعون �ضدهم �إبراهيم ...
وم�صطفى  ...وعبد الحميد ...وعبد الحميد...
ومحمد . ...ونبيل من جرم االحتيال الم�سند
للخم�سة الأوائ��ل وم��ن ج��رم تزويد ال�سلطات
بمعلومات غ�ي��ر �صحيحة م�م��ا �أدى التخاذ
ق��رارات م�ضرة بم�صلحة االقت�صاد الوطني
الم�سند للثالث والخام�س وال�ساد�س لعدم قيام
�أركان وعنا�صر هذين الجرمين.
وحيث �أنه ال يجوز محاكمة و�إحالة �أي �شخ�ص
�أمام محكمة الجنايات بدون �صدور قرار اتهام
بحقه لأن المثول �أمام محكمة الجنايات بحاجة
�إلى قرار اتهام لجهة الغرامة وحيث �أن قا�ضي
الإح��ال��ة قد �أح��ال المدعى عليهما م�صطفى
 ...وعبد الحميد ...لمحكمة الجنايات للنظر
ب��ال�ح�ق��وق ال�شخ�صية ب�ع��د ت�شميل العقوبة
المانعة للحرية بقانون العفو مما يعني نق�ض
القرار المطعون فيه لهذه الناحية وحيث �أن
قا�ضي الإحالة قد ناق�ش �أرك��ان جرمي تزويد
ال�سلطات بمعلومات غير �صحيحه واالحتيال
مناق�شة قانونية �سليمه و�أح�سن تقدير الوقائع
ووزن الأدل��ة وتحقق من خالل �أوراق الدعوى

والتحقيقات ال�ج��اري��ة فيها م��ن ع��دم توافر
�أركان وعنا�صر الجرمين و�أن الأدلة غير كافية
ل�ل�إدان��ة وك��ان تقدير الوقائع والأدل��ة متروك
لقا�ضي الإحالة وال رقابة لمحكمة النق�ض عليه
في ذلك مما يجعل الأ�سباب المثارة في الئحة
الطعن ال تنال من القرار المطعون فيه لهذه
الناحية ويتعين ت�صديقه.
النظر بطعن المدعى عليهما عبد الحميد
 ...و�إبراهيم:....
حيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة م�صدر القرار
المطعون فيه ق��د خل�ص ب �ق��راره �إل��ى اتهام
المدعى عليهما الطاعنان �إبراهيم  ...وعبد
الحميد ....بجناية التدخل ب�إ�ساءة االئتمان
على ال�م��ال ال�ع��ام وف��ق �أح �ك��ام ال �م��ادة  8من
القانون رقم  3لعام  2013بداللة المواد 218
و 219عقوبات عام.
وحيث �أن قا�ضي التحقيق المالي تبنى كافة
التحقيقات الجارية من قبل قا�ضي التحقيق
الثالث و�سطر كتاب �إلى �إدارة ق�ضايا الدولة
بالالذقية لت�أمين العناوين الوا�ضحة والوثيقة
ل�ك��ل م��ن ال �م��دع��ي عليهم وم ��ن ث��م ت�سطير
م��ذك��رات �إح���ض��ار بحقهم ث��م ق��رر ت�سطير
كتاب �إل��ى مديرية الم�صالح العقارية ب�إدلب
لت�أمين العناوين ثم تراجع عن القرار واكتفى
بالتحقيقات الجارية وك��ان قا�ضي التحقيق
الثالث قد اكتفى بالتحقيقات الجارية و�أحال
الدعوى �إلى قا�ضي التحقيق المالي.
وحيث �أن اال�ضبارة تخلو من �أي تبليغ للمدعى
عليهما الطاعنان �سواء �أمام قا�ضي التحقيق �أو
قا�ضي الإحالة وبما �أن �صدور قرار االتهام قبل
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ا�ستجواب المدعى عليه مخالف لأحكام المادة
� 69أ�صول جزائية وك��ان على قا�ضي الإحالة
�أن يتو�سع بالتحقيق ودع��وة المدعى عليهما
الطاعنان لال�ستجواب قبل �إ�صدار القرار بما
ي�صون حق الدفاع المقد�س الذي �صانه القانون
وحماه الد�ستور وك��ان �صدور القرار قبل لك
يجعله �سابق ًا لأوان��ه ومخالف لأحكام القانون
وتنال منه الأ�سباب المثارة في الئحة الطعن
ويتعين نق�ضه مو�ضوع ًا.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1قبول طعن املدعى عليهما عبد احلميد...
وحممد  ...مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون
فيه بالن�سبة لهما.
 -2قبول طعن النيابة العامة جزئي ًا ونق�ض
القرار املطعون فيه مبواجهة املدعى عليهما
م�صطفى وعبد احلميد ورد الطعن فيما
عدا ذلك.
� -3إعادة الت�أمني مل�سلفه.
� -4إعادة امللف ملرجعه.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1487لعام 2017
قرار 1722 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/20
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة ج.
ال���س��ادة� :إب��راه�ي��م ه�لال – محي الدين
حالق – محمد الحمود.
المبد�أ� :شروع بالجريمة– مفهومه -
�شروع بالقتل � -أركانه � -إرادة المجرم.
 �إذا لم تتحدد �إرادة المجرم باالتجاه �إلىالمحامون  -الأعداد  4 ، 3 ، 2 ، 1لعام  - 2018ال�سنة .83

�إحداث نتيجة جرمية معينة فال محل لل�شروع
الموجب للعقاب �إال �إذا كان الن�شاط الذي �صدر
عنه يعد جريمة قائمة بذاتها ،وكانت الإرادة
ال�صادرة عنه ت�صلح لأن تقوم بها هذه الجريمة.
 الب��د ل�لات�ه��ام ب�ج��رم ال���ش��روع بالقتل منت��واف��ر �أرك��ان��ه وال�ت��أك��د م��ن الق�صد الجرمي
ال��ذي يتطلب �إرادة ارت�ك��اب جريمة معينة.
�أ�سباب الطعن:
�أ�سباب طعن النيابة العامة:
 -1القرار جاء يف غري حمله القانوين وخمالف ًا
للأ�صول والقانون.
 -2مل يبحث قا�ضي الإحالة با�ستئناف النيابة
العامة لقرار قا�ضي التحقيق.
 -3اعترب القرار الطعني اجلرم �إيذاء مق�صود
وفق املادة  543عقوبات عام دون �أن يكون
هذا اجلرم مالحق به ابتداء حيث االدعاء
بجرم ال�شروع بالقتل.
� -4إن التحقيقات اجل��اري��ة والأدل ��ة املتوفرة
يف الق�ضية كافية لالتهام بجرم ال�شروع
بالقتل.
�أ�سباب طعن نهاد وماهر:...
 -1القرار املطعون فيه �صورة طبق الأ�صل عن
قرار قا�ضي التحقيق.
� -2أرك ��ان ج��رم ال���ش��روع بالقتل متوفرة يف
الق�ضية.
 -3مل يناق�ش ال �ق��رار الطعني �أق ��وال اجلهة
الطاعنة.
� -4إن �أماكن الإ�صابة دليل على جرم ال�شروع
بالقتل.
� -5إن القرار الطعني ومن قبله ق��رار قا�ضي
التحقيق مل يذكر �أي كلمة من �أقوال ال�شهود
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امل�سمني من اجلهة املدعية.
� �� -6س ��اوى ال� �ق���رار ال �ط �ع�ين ب�ي�ن اجل�ل�اد
وال�ضحية.
في القانون:
حيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة م�صدر القرار
المطعون فيه ق��د خل�ص ب �ق��راره �إل��ى اتهام
المدعى عليه المطعون �ضده مهند ...بجناية
الإيذاء المق�صود الم�ؤدي �إلى عجز وظيفي وفق
�أحكام المادة /543ع عام.
وحيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة ق��د �سرد واقعة
الدعوى و�أحاط بها �إحاطة �شامل و�أورد ملخ�ص ًا
عن �أدلتها وناق�شها مناق�شة قانونية �سليمة
�أح�سن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأ�س�س
التي اعتمد عليها بقراره وتحقق من خالل �أوراق
الدعوى والتحقيقات الجارية فيها من توافر
الأدلة التي ترجح اتهام المطعون �ضده بجرم
الإي��ذاء المق�صود المف�ضي �إلى عجز وظيفي
حيث �أن الإ�صابة قد نتجت عن �أثر م�شاجرة
�أنية بين الطرفين والبد لالتهام بجرم ال�شروع
بالقتل من توافر �أركانه والت�أكد من الق�صد
الجرمي ال��ذي يتطلب �إرادة ارتكاب جريمة
معينة وال يوجد في القانون �شروع ًا مجرد ًا من
غير جريمة محددة ويترتب على ذلك �أنه �إذا
لم تتحدد �إرادة المجرم باالتجاه �إلى �إحداث
نتيجة جرمية معينة فال محل لل�شروع الأوجه
للعقاب �إال �إذا كان الن�شاط الذي �صدر عنه يعد
جريمة قائمة بذاتها وكانت الإرادة ال�صادرة
عنه ت�صلح لأن تقوم بها هذه الجريمة.
وحيث �أن القرار الطعين �سار على هذا النهج
القانوني وح��دد التو�صيف القانوني ال�سليم

للفعل فجاء القرار الطعين م�ستند ًا �إلى ماله
ا�صله ب�أوراق الدعوى ومحمو ًال على �أ�سبابه وال
تنال منه الأ�سباب المثارة في الئحتي الطعن
ويتعين ت�صديقه.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1رد الطعنني مو�ضوع ًا.
 -2م�صادرة الت�أمني.
� -3إيداع امللف مرجعه املخت�ص.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1784لعام 2017
قرار 1738 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/22
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة.
ال���س��ادة� :إب��راه�ي��م ه�لال – محي الدين
حالق – محمود ال�شب.
ال��م��ب��د�أ� :أ���ص��ول – ق��ا���ض��ي الإح��ال��ة
– ق������رارات������ه – ال���ط���ع���ن ف��ي��ه��ا.
�إن ق� � � ��رارات ق��ا� �ض��ي الإح � ��ال � ��ة الفا�صلةب��ال �م��و� �ض��وع غ �ي��ر ق��اب �ل��ة ل�ل�ط�ع��ن بالنق�ض
�إال �إذا ب�ن��ي ع�ل�ي�ه��ا م�ن��ع ال���س�ي��ر بالدعوى.
�إن ق� � � ��رارات ق��ا� �ض��ي الإح� ��ال� ��ة القا�ضيةب� � � ��الإح� � � ��ال� � � ��ة �أم� � � � � � � ��ام م� � �ح � ��اك � ��م ال � �ج � �ن ��ح
وال� �م� �خ ��ال� �ف ��ات غ� �ي ��ر ق ��اب� �ل ��ة ل� �ل� �ط� �ع ��ن)*(.
في ال�شكل:
من حيث �أن قا�ضي الإحالة م�صدر القرار
المطعون فيه قد خل�ص �إلى:
 -1ق�ب��ول ا�ستئناف ح��اك��م م�صرف �سورية
*  -هذا لي�س باملطلق � ..إذ �إن املادة � /341/أ�صول جزائية تن�ص بفقرتها ب
على  :يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة واملدعى عليه �إذا ف�صلت
يف مو�ضوع االخت�صا�ص �أو مب�سائل ال متلك حمكمة الأ�سا�س تعديلها لذا
اقت�ضى التنويه.
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املركزي �إ�ضافة لوظيفته �شك ًال.
 -2رده مو�ضوع ًا وت�صديق قرار قا�ضي التحقيق
يف ريف دم�شق واملت�ضمن -1 :وقف املالحقة
اجلارية بحق املدعى عليه ميالد ...جلهة
ج ��رم ن�ق��ل وحت��وي��ل الأم � ��وال ب�ين �سورية
واخل���ارج دون ترخي�ص وذل��ك ال�شرتاك
ال �ط��رف الع�سكري م�ع��ه ب��اجل��رم ول�سبق
مالحقته �أمام الق�ضاء الع�سكري -2 .الظن
على امل��دع��ى عليه م�ي�لاد بجنحة مزاولة
تنفيذ احل ��واالت الداخلية دون ترخي�ص
وفق القانون رقم  /29/لعام  2012واملعدل
بالقانون رقم  /18/لعام .2013
وحيث �أن حاكم م�صرف �سورية المركزي
تقدم بالطعن بقرار قا�ضي الإحالة الم�شار �إليه
�أعاله.
وحيث �أن الفقرة الأول��ى من ق��رار قا�ضي
التحقيق الذي جرى ت�صديقه من قبل قا�ضي
الإحالة لم تف�صل في مو�ضوع الدعوى باعتبار
فقرة وقف المالحقة يمكن �أن تتقدم الجهة
المدعية ال�شخ�صية بطلب �إلى قا�ضي التحقيق
وتطلب فيه �إع��ادة المالحقة الق�ضائية بعد
زوال �أ�سباب الوقف ...باعتبار قرارات قا�ضي
الإحالة الفا�صلة بالمو�ضوع غير قابلة للطعن
بالنق�ض �إال �إذا انبنى عليها منع ال�سير بالدعوى
المادة � /337/أ�صول جزائية مما يتعين رد
الطعن �شك ًال.
وحيث �أن الفقرة الثانية من ق��رار قا�ضي
التحقيق التي جرى ت�صديقها من قبل قا�ضي
الإح��ال��ة �إن �م��ا ق�ضت بالظن على المطعون
�ضده بجنحة ممار�سة �أعمال تمويل)*( الأموال
*  -لعلها حتويل ..هكذا ورد من الأ�صل /املجلة.
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(ح��وال��ة داخلية) وحيث �أن ق ��رارات قا�ضي
الإحالة القا�ضية بالإحالة �أمام محاكمة الجنح
والمخالفات غير قابلة للطعن المادة /341/
�أ�صول جزائية مما يتعين رد الطعن �شك ًال لهذه
الناحية �أي�ض ًا.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1رد الطعن �شك ًال.
 -2عدم البحث بالر�سم.
� -3إيداع امللف مرجعه.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1679لعام 2017
قرار 1743 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/22
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة ج.
ال�سادة� :إبراهيم ه�لال – محيي الدين
حالق – محمد الحمود.
المبد�أ� :إحالة – دور قا�ضي الإحالة
– اح��ت��م��ال وق���وع ال��ج��رم – �أث���ره.
 يكفي لقا�ضي الإحالة ليقرر االتهام �أن يتحققمن احتمال وقوع الجرم ولي�س عليه الت�أكد
من وجود �أدلة كافية للحكم والإدان��ة ،والتي
يعود تمحي�صها وتقديرها لمحكمة المو�ضوع.
�أ�سباب الطعن:
�أ�سباب الطعن عالء...
� -1إن اركان جرم ال�سرقة غري متوفرة يف فعل
الطاعن و�إن كان هناك �سرقة فهي �سرقة
عادية.
� -2إن �أقوال الطاعن الأولية �أخذت حتت ال�شدة
والتعذيب لذلك ال ميكن اعتمادها دلي ًال بعد
�أن تراجع عنها الطاعن �أمام الق�ضاء.
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 -3مل يتم العثور على �أي مواد م�ضبوطة تعود
لعملية ال�سرقة لدى الطاعن.
 -4ال يوجد ادعاء �شخ�صي من �صاحب املحل
الذي تعر�ض لل�سرقة.
�أ�سباب طعن �شادية:....
 -1اجلرم غري ثابت بحق الطاعنة وهو مبني
على ال�شك نتيجة �إقامة الدعوى عليه عالء
مبنزل الطاعنة.
� -2إن قا�ضي الإحالة اعتمد على �أق��وال زوج
الطاعنة �أمام الأمن اجلنائي والتي �أخذت
حت��ت ال�شدة والتعذيب بحيازة الطاعنة
لأجهزة خليوية.
 -3ال يوجد �أي حالة من حاالت التدخل التي
عددتها املادة  /218/عقوبات بحق الطاعنة
فال يوجد �أي اتفاق م�سبق مع املدعى عليه
عالء.
 -4كان على قا�ضي الإحالة التو�سع بالتحقيق
و�سماع بقية ال�شهود.
في القانون:
حيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة م�صدر القرار
المطعون فيه ق��د خل�ص ب �ق��راره �إل��ى اتهام
المدعى عليهما الطاعنين ع�لاء  ..و�شادية
 ..بجناية ال�سرقة المو�صوفة للأول والتدخل
بال�سرقة المو�صوفة للثاني وفق المادة /625/
عقوبات بداللة المادة  /218/منه.
وحيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة ق��د �سرد واقعة
ال��دع��وى و�أح� ��اط بها �إح��اط��ة �شاملة و�أورد
ملخ�ص ًا وافي ًا عن �أدلتها وناق�ش الأدلة المتوفرة
فيها مناق�شة قانونية �سليمة ف�أح�سن تقدير
الوقائع ووزن الأدل��ة وبين الأ�س�س التي اعتمد
عليها بقراره وتحقق من خالل �أوراق الدعوى

التحقيقات ال�ج��اري��ة فيها م��ن ت��واف��ر الأدل��ة
التي ترجح الثبوت لالتهام باعتبار قا�ضي
الإحالة يكفي بالن�سبة �إليه لالتهام �أن يتحقق
من احتمال وق��وع الجرم ولي�س عليه الت�أكد
من وج��ود �أدل��ة كافية للحكم والإدان ��ة والتي
يعود تمحي�صها وتقديرها لمحكمة المو�ضوع
"هيئة عامة قرار � 334أ�سا�س  2208تاريخ
 "2011/8/23وحيث �أن القرار المطعون فيه
قد جاء م�ستند ًا �إلى ماله �أ�صله ب�أوراق الدعوى
ومحمو ًال على �أ�سبابه وال تنال منه الأ�سباب
المثارة في الئحتي الطعن ويتعين ت�صديقه.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1رد الطعنني مو�ضوع ًا وت�صديق القرار
املطعون فيه.
 -2م�صادرة الت�أمني لكال الطاعنني.
� -3إيداع امللف مرجعه املخت�ص.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1777لعام 2017
قرار 1746 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/22
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة ج.
ال�سادة� :إبراهيم هالل – �سمير �إ�سماعيل
با�شا – محمد الحمود.
ال��م��ب��د�أ� :إح���ال���ة – ق��ب��ول النيابة
العامة بقرار قا�ضي التحقيق – �أثره.
 لي�س للنيابة العامة الطعن بقرار قا�ضيالإح��ال��ة ب��رد ا�ستئناف ال�م��دع��ي ال�شخ�صي
ال��واق��ع على ق��رار قا�ضي التحقيق �إذا كانت
النيابة العامة �سبق لها �أن قبلت بقرار قا�ضي
التحقيق ،ور�ضخت له و�صدّقه قا�ضي الإحالة.
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في ال�شكل:
حيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة م�صدر القرار
المطعون فيه ق��د خل�ص �إل��ى ت�صديق قرار
قا�ضي التحقيق في الالذقية رقم  644لعام
 2009والمت�ضمن منع محاكمة المدعى عليهم
المطعون �ضدهم حبيب  ..ون�صر ...وجبران
 ...من جرائم ال�شروع بالقتل والتهديد والقدح
والذم الم�سند �إليهم وفق المواد  533و 199و
 568و  570و  560وحيث �أنه �سبق للنيابة العامة
في الالذقية �أن �شاهدت قرار قا�ضي التحقيق
الم�شار �إليه �أعاله دون المبادرة �إلى ا�ستئنافه
وانفردت جهة االدعاء ال�شخ�صي با�ستئنافه.
وحيث �أن اجتهاد هذه الغرفة م�ستقر على
�أن��ه لي�س للنيابة العامة الطعن بقرار قا�ضي
الإح ��ال ��ة ال�ق��ا��ض��ي ب ��رد ا��س�ت�ئ�ن��اف المدعي
ال�شخ�صي الواقع على قرار قا�ضي التحقيق �إذا
كانت النيابة العامة �سبق لها �أن قبلت بقرار
قا�ضي التحقيق ور�ضخت ل��ه و��ص��ده قا�ضي
الإحالة كما هو الحال في هذه الق�ضية (قرار
رقم  285/476تاريخ  1978/4/1من�شور في
مجلة المحامون �ص  /304/لعام  )1978مما
يتعين معه رد طعن النيابة العامة �شك ًال...
لذلك
تقرر بالإجماع
-1رد الطعن �شك ًال.
-2عدم البحث باال�سم.
�-3إيداع امللف م�صدره.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1792لعام 2017
قرار 1753 :لعام 2017
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تاريخ 2017/6/22
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة ج.
ال�سادة� :إبراهيم هالل – �سمير �إ�سماعيل
با�شا – محمد الحمود.
ال�����م�����ب�����د�أ� :إح�����ال�����ة – ات�����ه�����ام –
غ������ي������اب ال����م����ت����ه����م – �أث�����������ره.
 ال يكفي الت�ه��ام �شخ�ص بجناية االعتمادعلى قرينة الغياب عن ح�ضور التحقيقات ما
لم تقترن ب�أدلة وا�ضحة يمكن الركون �إليها.
�أ�سباب الطعن:
الجرم ثابت بحق المدعى عليه من خالل
�ضبط ال�شرطة والقرائن الوا�ضحة بالدعوى
ودفع ذويه مبلغ قدره /75000/ل�.س للمدعي
وقرينة عدم ح�ضور المدعى عليه وجاء يطلب
من حيث النتيجة قبول الطعن �شك ًال ومو�ضوع ًا
ونق�ض القرار.
في القانون:
من حيث �أن قا�ضي الإحالة م�صدر القرار
المطعون فيه ق��د خل�ص �إل��ى منع محاكمة
المدعى عليه المطعون �ضده عبد الرحمن..
من جرم ال�سرقة المو�صوفة وفق المادة /625/
ع عام لعدم كفاية الدليل.
وحيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة ق��د �سرد واقعة
الدعوى و�أح��اط بها �إحاطة �شاملة وناق�شها
مناق�شة قانونية �سليمة و�أورد ملخ�ص ًا وافي ًا عن
�أدلتها و�أح�سن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين
الأ�س�س التي اعتمد عليها وتحقق من خالل
�أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية عدم توافر
الأركان القانونية للجرم وجاء القرار الطعين
بما انتهى �إليه من نتيجة منع محاكمة المدعى
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عليه من جرم ال�سرقة المو�صوفة �إنما ا�ستند
�إلى ماله �أ�صل في الدعوى.
وحيث ال يكفي التهام �شخ�ص بجناية العتماد
على قرينة الغياب عن ح�ضور التحقيقات مالم
تقترن ب�أدلة وا�ضحة يمكن الركون �إليها.
وبما �أن الأمر كذلك ف�إن �أ�سباب الطعن ال
تنال من �سالمة القرار المطعون فيه.
لذلك
تقرر بالإجماع
-1رد الطعن مو�ضوع ًا وت�صديق القرار املطعون
فيه.
-2عدم البحث بالر�سم.
�-3إيداع امللف مرجعه.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1213لعام 2017
قرار 1837 :لعام 2017
تاريخ 2017/7/24
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة �آ.
ال�سادة :محمد خالد خليل – ن��ور الدين
الأمين – هبا فطوم.
ال�����م�����ب�����د�أ :ق���ا����ض���ي الإح������ال������ة –
���س��ل��ط��ات��ه – ت��ق��دي��ر ادل�����ة – منع
م����ح����اك����م����ة -رق������اب������ة ال���ن���ق�������ض.
 �إن تقدير الأدل��ة والوقائع متروك لقا�ضيالإح��ال��ة ،ول��ه عند ع��دم ارتياحه واطمئنانه
للأدلةاتخاذالقراربمنعالمحاكمة،واليخ�ضع
ذلكلرقابةمحكمةالنق�ض،طالما�أنا�ستدالله
�سليماً ،ول��ه م��ا ي ��ؤي��ده ف��ي �أوراق الدعوى.
�أ�سباب الطعن:
�إن الجرم الم�سند للمطعون �ضدهما ثابت
بحقهما بموجب التحقيقات الجارية في ملف

الق�ضية وال �سيما �ضبط الجمارك وم�صادرة
المادة المهربة بحوزتهما مما يجعل قرار منع
المحاكمة في غير محله القانوني لذلك التم�س
قبول الطعن �شك ًال ومو�ضوع ًا.
في القانون:
تقدير الأدلة والوقائع متروك لقا�ضي الإحالة
وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة اتخاذ
القرار بمنع المحاكمة وال يخ�ضع ذلك لرقابه
محكمة النق�ض طالما �أن ا�ستدالله �سليم ًا
وله ما ي�ؤيده في �أوراق الدعوى ومقدر ًا لكافه
وقائع الق�ضية وظروفها ولما كانت الب�ضاعة
الم�ضبوطة م�ستعملة �إ�ضافة �ضالة قيمتها ال
يعني حتم ًا وجود الق�صد الجرمي لدى المطعون
�ضدهما بالتهريب �إن �م��ا تفيد �أن �ه��ا بق�صد
اال�ستعمال ال�شخ�صي ولما كان �سبب الطعن
ال يعدو الجدل في �أمور تقديرية ف�إن الطعن ال
ينال منه من حيث النتيجة مما ي�ستوجب الرد
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة  336وما بعدها �أ.
ج وخالف ًا لمطالبة النيابة العامة.
لذلك
تقرر بالإجماع
-1رد الطعن مو�ضوع ًا.
-2ال جمال للبحث بالر�سم كون اجلهة الطاعنة
جهة عامة معفاة من الر�سوم.
�-3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  2610لعام 2017
قرار 1578 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/5
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محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة ج.
ال�سادة :محمد خالد خليل – يو�سف اليون�س
– هبا فطوم.
ال����م����ب����د�أ :ال��ت��ح��ق��ي��ق والإح�����ال�����ة
– دور ال��ق��ا���ض��ي – ال��ق��ن��اع��ة –
دور ال��م��ح��ك��م��ة – �أدل������ة يقينية.
 �إن �سلطتي التحقيق واالت �ه��ام ال َّتتوخى
م��ن �أج ��ل الإح ��ال ��ة ع�ل��ى م�ح�ك�م��ة الجنايات
ال�ي�ق�ي��ن ال �ت��ام ك �م��ا ت �ت��وخ��اه ��س�ل�ط��ة الحكم
ال �ت��ي ي�ج��ب �أن ُي �ق��ام ق �� �ض��ا�ؤه��ا ع�ل��ى الأدل ��ة
اليقينية وال�ح��ا��س�م��ة وال�ب�ع�ي��دة ع��ن ال�شك.
 و�إنما تكتفي بوجود �شبهات وقرائن و�شواهدمرجحة،
تجعل التهمة محتملة والإدان � ��ة َّ
وتبقى القناعة اليقينية من عمل المحكمة
ح�سبما يثبت لها من الأدلة المعرو�ضة عليها.
 ي �ح��ق ل�ق��ا��ض��ي الإح ��ال ��ة الأخ� ��ذ ب ��الأق ��والالأول �ي��ة واالع�ت��را��ض��ات الأول �ي��ة �إذا توافرت
ل ��دي ��ه ال �ق �ن��اع��ة ب ��االت � �ه ��ام ،و�إذا توافقت
ت � �ل ��ك ال� � �ق � ��رائ � ��ن م � ��ع الأدل� � � � � ��ة الأخ � � � � ��رى.
�أ�سباب الطعن:
في �أن التحقيقات الجارية في هذه الق�ضية
والأدلة المتوفرة فيها وهي �أقوال المدعي عليها
فاديا و�أق ��وال ال�شاهدة هبة � ..أم��ام قا�ضي
التحقيق تثبت ارتكاب المطعون �ضدهما لجرم
ال�شروع بال�سرقة المو�صوفة لذلك طلبت قبول
الطعن مو�ضوع ًا.
في �أ�سباب الطعن المثارة من المتهم ب�سام
 ..وكيله المحامي و�سام:....
في �أن القرار الطعين مجحف ًا بحقه وقد
اعتمد القرار الطعين في الأدانة على االعترافات
الأولية التي �أخذت تحت ال�شدة والتعذيب و�أن
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االعتراف في �ضبط فرع الأمن الجنائي لي�س
كافي ًا للأدلة وال�سيما �أن المتهم قد �أنكر ما
�أ�سند �إليه من جرم �أمام قا�ضي التحقيق لذلك
طلب قبول الطعن �شك ًال ومو�ضوع ًا.
في القانون:
االجتهاد م�ستقر على �أن �سلطتي التحقيق
واالت�ه��ام يكفي ترجيح الأدل��ة فهي ال َّ
تتوخى
من �أجل الإحالة على محكمة الجنايات اليقين
التام كما َّ
تتوخا ُه �سلطة الحكم التي يجب �أن
يقام ق�ضاءها على الأدلة اليقينية والحا�سمة
والبعيدة عن ال�شك و�إنما تكتفي بوجود �شبهات
وقرائن و�شواهد تجعل التهمة محتملة والإدانة
مرجحة وتبقى القناعة اليقينية م��ن عمل
المحكمة ح�سبما يثبت لها من الأدلة المعرو�ضة
عليها حيث �أن القرار مو�ضوع الطعن قد �أحاط
بواقعة الدعوى ولخ�ص �أدلتها وناق�شها مناق�شة
قانونية �سليمة وقد ت�ضمن �أوجه ا�ست�شهاده وجاء
في محله القانوني وحيث �أن االجتهاد ا�ستقر
على �أنه يحق لقا�ضي الإحالة الأخذ بالأقوال
الأولية واالعترافات الأولية �إذا توافرت لديه
القناعة باالتهام و�إذا توافقت تلك الأقوال مع
الأدلة الأخرى وحيث �أن ما دفع به الطاعن قد
خ�صه �أقوال المدعي ك�شاهد للحق العام �أمام
قا�ضي التحقيق �أما فيما يتعلق بطعن النيابة
العامة ب�أن جرم ال�شروع بال�سرقة المو�صوفة
ثابتة بحق المتهمة فاديا والمتهم ب�سام لما
كانت الجريمة ال تقع دفعة واحدة بل �أنها قبل
�أن تتحقق تمر بمراحل و�أدوار تطول �أو تق�صر
ح�سب الظروف وتبع ًا الختالف الجرائم ويتبع
الت�صميم على الجريمة والتح�ضير الرتكابها
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فيهيء الجاني الو�سائل التي تو�صله لتحقيق
غر�ضة ك�أن يهيء الآالت التي ي�ستعين بها بغية
الو�صول �إل��ى م��ا يريد �سرقته وم��ا �إل��ى ذلك
حتى �إذا ما تهي�أت له الأ�سباب بد�أ في تنفيذ
جريمته على �أن يتم تنفيذ الجريمة قد ال يتم
لأ�سباب متعددة فقد يعدل ال�شخ�ص باختياره
عن اتمامها بعد �أن يبد�أ بالتنفيذ وقد تحول
بينه وبين �إتمام جريمته ظ��روف خارجه عن
�إرادته ويختلف حكم القانون في هذه المراحل
المتعددة والإرادة المختلفة فهو ال يعاقب على
التفكير في الجرائم �أو الت�صميم على ارتكابها
وال على التح�ضير لها .ولما تبين من خالل
التحقيقات الجارية في ملف الدعوى �أن فعل
المدعي عليها فاديا اقت�صر على �سرقة مفاتيح
الخزنة ولم تبا�شر مع المتهم ب�سام �أي عمل من
�أعمال التنفيذ وقد ك�شف �أمرها قبل القيام ب�أي
�إجراء �أو عمل لتنفيذ الجريمة �أعمال التح�ضير
ال ت�ستمد عقوبتها من الجرم الأ�صلي وال تكون
معاقبه ما لم تكن بنف�سها عم ًال �إجرامي ًا وحيث
�أن ال�ق��رار ج��اء معل ًال تعلي ًال �سائغ ًا و�سليم ًا
وجامع ًا لأ�سبابه الموجبة وال تنال منه �أ�سباب
الطعن المثارة ويتعين ردها لذلك.
وعم ًال ب�أحكام المادة  336وما بعدها �أ.ج
وخالف ًا لمطالبة النيابة العامة.
لذلك
تقرر بالإجماع:
 -1رد الطعنني مو�ضوع ًا.
 -2ت�ضمني ال�ط��اع��ن ب���س��ام  ..الر�سوم
وامل�صاريف.
 -3م�صادرة الت�أمني وقيده �إيراد ًا للخزينة

العامة.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1619لعام 2017
قرار 1587 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/5
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة.
ال�سادة :خالد خليل – يو�سف اليون�س –
هبا فطوم.
المبد�أ� :أ�صول – قناعة قا�ضي – ترجيح
الأدل����ة – ج���رم ج��ن��ائ��ي – الو�صف.
 يحكم ال�ق��ا��ض��ي ال�ج��زائ��ي ب�م�ب��د�أ القناعةالوجدانية،وله�سلطةترجيحالأدلةتبعاًلذلك.
 �إن الإدان��ة بجرم جنائي الو�صف يجب �أنتكون م�ستندة �إل��ى �أدل��ة بالغة ح��د اليقين.
�أ�سباب الطعن:
في �أ�سباب الطعن المثارة من قبل النيابة
العامة:
في �أن القرار الطعين خالف مبد�أ اال�ستنتاج
القانوني ال�سليم و�أن التحقيقات الجارية في
ملف الق�ضية والأدلة المتوفرة فيها وخا�صة ما
جاء ب�إفادة ال�شهود قائد  ....وعائدة ...وعبد
الكريم� ...أم��ام قا�ضي التحقيق تكفي التهام
المدعى عليهم بجرم التحري�ض على جرمي
ال�سلب بالعنف وح�ج��ز ح��ري��ة م��ع التعذيب
الج�سدي الم�سند �إليهم لذلك طلبت قبول
الطعن �شك ًال ومو�ضوع ًا.
في القانون:
يحكم القا�ضي ال�ج��زائ��ي بمبد�أ القناعة
الوجدانية ول��ه �سلطة ترجيح الأدل��ة والأخذ
بما يقتنع به وطرح ما يراه غير مقنع ما دام
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ا�ستدالله �سليم ًا.
و�إن الإدان��ة بجرم جنائي الو�صف يجب �أن
يكون م�ستند ًا �إلى �أدلة بالغة حد اليقين و�إن كل
دليل يحمل بين طياته �شكا �أو �شبهه يجب �أن
يكون م�صيره الإهمال.
ت�ق��دي��ر الأدل� ��ة وال��وق��ائ��ع م �ت��روك لقا�ضي
الإحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة
اتخاذ القرار بمنع المحاكمة ولما كان القرار
المطعون فيه قد �أحاط بواقعة الدعوى وناق�شها
وناق�ش الأدلة مناق�شة قانونية �سليمة وا�ستثبت
من عدم توافر الأدلة التي ترجح االتهام و�أن
�أقوال ال�شهود الم�ستمعين �أمام قا�ضي التحقيق
غير كافية لإث�ب��ات ما ا�سند للمدعى عليهم
من جرم حيث جاءت لتثبت وجود خالف بين
الجهة ال�شاكية والمدعى عليهم كونهم �أقارب
حول الأر�ض.
وح�ي��ث �أن ال �ق��رار المطعون فيه ج��اء في
محله القانوني وم�ستجمع ًا لموجباته وال تنال
منه �أ�سباب الطعن المثارة والتي ال تعدو كونها
مجادلة قا�ضي الإحالة م�صدر القرار المطعون
فيه بتكوين قناعته بوقائع و�أدلة الق�ضية والتي
ه��ي م��ن �سلطته التقديرية المطلقة م��ا دام
ا�ستدالله �سليم ًا.
لذلك وعم ًال ب
�أحكام المادة  336وما بعدها �أ .د .ج وخالف ًا
لمطالبة النيابة العامة.
لذلك
تقرر بالإجماع
-1رد الطعن مو�ضوع ًا.
-2ال جمال للبحث بالر�سم كون اجلهة الطاعنة

جهة عامة معفاة من الر�سوم.
�-3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1633لعام 2017
قرار 1600 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/5
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة.
ال�سادة :محمد خالد خليل – يو�سف اليون�س
– هبا فطوم.
المبد�أ :جمركية – تهريب – ب�ضاعة
– من�ش�أ �أجنبي – ناقل -وجوب العلم.
 �إذا كانت الب�ضاعة ذات من�ش�أ �أجنبي فال يعني�أنها مهربة ،ما لم تكن قد دخلت البالد تهريباً.
اليجوزمعاقبةناقلالب�ضاعة�ضمنالأرا�ضيال�سورية �إذا انتفى علمه ب�أن الب�ضاعة مو�ضوع
النقل مهربة و�أنها مدخلة خالفاً للقانون.
�أ�سباب الطعن:
في �أ�سباب الطعن المثارة من قبل النيابة
العامة:
في �أن القرار الطعين جانب ال�صواب و�أن
ال �ج��رم ث��اب��ت بحق المطعون ��ض��ده بموجب
التحقيقات الجارية عليها الق�ضية ال�سيما
ال�ضبط الجمركي المقترن بالم�صادرات مما
يجعل قرار منع المحاكمة في غير محله القانوني
لذلك طلب قبول الطعن �شك ًال ومو�ضوع ًا.
في القانون:
ال يجوز اتهام �أحد بمجرد الظن وال�شبهة
والبد من قيام الدليل على الجريمة و�أن مجرد
كون الب�ضاعة ذات من�ش�أ �أجنبي ال يعني �أنها
مهربة وال يكفي لالتهام لمجرد الترتيب)*( فال
*  -لعلها التهريب  ..هكذا ورد من الأ�صل/املجلة.
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بد من التحقيق فيما �إذا كان يوجد مثيالتها
في ال�سوق ال�سورية وعما �إذا كانت قد دخلت
البالد تهريب ًا وم��ا هي الأدل��ة التي تثبت �أن
المطعون �ضده قام بتهريبها �أو �أنها ا�ستوردها
من الخارج ب�صورة غير نظامية و�أن��ه يعرف
�أنها مهربة ومدخلة ب�صورة غير نظامية.
وب�م��ا �أن ال �ق��رار المطعون فيه ق��د �أحاط
بواقعة الدعوى وناق�شها وناق�ش �أدلتها مناق�شة
قانونية �سليمة وا�ستثبت من عدم قيام �أركان
الجرم القانونية التي ترجح االتهام وال�سيما
�أنه تبين من التحقيقات الأولية �أن المطعون
�ضده مجرد ناقل للب�ضاعة ب�أجر داخل �سورية
والب��د من �أج��ل معاقبة ناقل الب�ضاعة �ضمن
الأرا� �ض��ي ال�سورية م��ن ا�ستثبات علمه ب�أن
الب�ضاعة مو�ضوع النقل مهربة و�أنها مدخلة
�إلى �سورية خالف ًا للطرق القانونية و�أن يكون
الق�صد من كل ذلك التجارة وال يفتر�ض علم
ال�سائق لأن من قيام الدليل على ذلك وحيث
�أن القرار المطعون فيه ا�ستثبت من عدم توافر
العنا�صر الأ�سا�سية لجعل فعل المدعي عليه
جرم ًا معاقب ًا عليه �إذ �أن مجرد ثبوت قيام بنقل
الب�ضاعة �ضمن �سورية غير معاقب قانون ًا عليه
�إذ لم تتوفر العنا�صر الآنفة الذكر مما يجعل
القرار الطعين قد �صدر في محله القانوني وال
تنال منه �أ�سباب الطعن المثارة ويتعين ردها.
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة  336وما بعدها
�أ.ج .وخالف ًا لمطالبة النيابة العامة
لذلك
تقرر بالإجماع:
-1رد الطعن مو�ضوع ًا.

-2ال جمال للبحث بالر�سم كون اجلهة الطاعنة
جهة عامة معفاة من الر�سوم.
�-3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1635لعام 2017
قرار 1602 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/5
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة.
ال�سادة :محمد خالد خليل – يو�سف اليون�س
– هبا فطوم.
ال���م���ب���د�أ :ج��م��رك��ي��ة – ت��ه��ري��ب –
ات���ه���ام – دل��ي��ل��ه – �أ���س�����س ث��اب��ت��ة.
 �إن ت� �ق ��دي ��ر �أدل� � � ��ة االت � �ه � ��ام ف� ��ي ج ��رائ ��مال�ت�ه��ري��ب �أم ��ر م��و��ض��وع��ي ي�ع��ود �إل ��ى قا�ضي
ال �م��و� �ض��وع ،وي �ج��ب �أن ي �ك��ون م���س�ت�ن��داً �إلى
�أ��س����س ثابتة ف��ي ال��دع��وى ،ال �إل��ى تقديرات
واع � �ت � �ب� ��ارات ل �ي �� �س��ت ل �ه��ا م � ��ؤي� ��د ق��ان��ون��ي.
�أ�سباب الطعن:
في �أ�سباب الطعن المثارة من قبل النيابة
العامة:
في �أن القرار المطعون فيه جانب ال�صواب
و�أن الجرم ثابت بموجب التحقيقات الأولية
وال�ضبط الجمركي الم�ؤيد بالم�صادرة مما
يجعل ال�ق��رار منع المحاكمة ف��ي غير محله
ال�ق��ان��ون��ي ل��ذل��ك طلبت ق�ب��ول الطعن �شك ًال
ومو�ضوع ًا.
في القانون:
�إن تقدير كفاية الأدل��ة لالتهام في جرائم
ال�ت�ه��ري��ب �أم ��ر م��و��ض��وع��ي ي �ع��ود �إل ��ى قا�ضي
المو�ضوع �إال �أن ه��ذا التقدير يجب �أن يكون
م�ستند ًا �إلى �أ�س�س ثابتة في اال�ضبارة ال �إلى
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تقديرات واعتبارات ال م�ؤيد قانوني لها حيث
�أن القرار المطعون فيه لم يلحظ توافر عنا�صر
الجرم القانونية بحق المطعون �ضده فالرجوع
�إلى ال�ضبط الجمركي تبين �أن المادة المحملة
في ال�ب��راد هي م��ادة البطاطا وال�ب��راد بدون
لوحات وقادمة من منطقة �سرمد الحدودية مع
تركيا وتم و�ضع اللوحات لل�سيارة الم�صادرة
والمحملة بالبطاطا داخل حلب وهذا ما دون
في ال�ضبط الجمركي وكانت ال�سيارة ت�سير
�ضمن قافلة الترفيق التابعة للدفاع الوطني
وعثر بداخلها على كميات كبيرة من البطاطا
وتبين �أن ق�سم منها ذات من�ش�أ �أجنبي وق�سم
محلي الم�صدر و�سيرها �ضمن قافلة الترفيق
التابع للدفاع الوطني ي�ستدل من ذلك بق�صد
تمريرها وت�أمين �سيرها دون تفتي�شها وحيث �أن
القرار المطعون فيه لم يلحظ توافر الأدلة التي
ترجح اتهامه وه��و ال�ضبط الجمركي وكمية
الب�ضاعة الم�صادرة كبيرة مرور ال�سيارة �ضمن
�سيارات الترفيق القادمة التابعة للدفاع الوطني
كل ذلك يرجح توفر الأدل��ة لالتهام ومالحقة
كل من يظهر له عالقة بهذه الب�ضاعة فيما
بعد وحيث �أن �أ�سباب الطعن المثارة ترد على
القرار المطعون فيه وتنال منه ويتعين نق�ضه.
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة  336وما بعدها
�أ .د .ج وخالف ًا لمطالبة النيابة العامة.
لذلك
تقرر بالإجماع
-1قبول الطعن مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون
فيه مو�ضوع ًا.
�-2إع�� ��ادة امل �ل��ف مل��رج�ع��ه لإج� ��راء املقت�ضى
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القانوين �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  1661لعام 2017
قرار 1659 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/19
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة ب.
ال�سادة :لونديو�س فهده – ح�سن ال�شا�ش –
وداد �أ�سبر.
ال�����م�����ب�����د�أ :ع����ق����وب����ات  -ق���ت���ل –
�������ش������روع – ن����ي����ة – �إث����ب����ات����ه����ا.
 �إن ال �ن �ي��ة ال �ج��رم �ي��ة ه ��ي ع�ن���ص��ر خا�صف� ��ي ج� ��رائ� ��م ال �ق �ت ��ل وك� � ��ذا ال� ��� �ش ��روع فيها
ف�ل�اب ��د م� ��ن �إث� �ب ��ات� �ه ��ا ب� ��� �ص ��ورة م�ستقلة.
 �إن ال �ن �ي��ة م ��ن الأم � � ��ور ال �ب��اط �ن �ي��ة التيي �� �س �ت��دل ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن ظ � � ��روف ك� ��ل ق�ضية
ومالب�ساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها.
�أ�سباب الطعن:
 -1خالف القرار ن�ص امل��ادة � /365/أ�صول
جزائية فلم يتبع النق�ض ومل يعمل به.
 -2ال يكفي لالتهام بجرائم القتل توفر الق�صد
العام فقط بل البد من توفر ق�صد خا�ص
متمثل بالنيه يف �إزه��اق روح املجني عليه
وهذا الق�صد غري متوفر بامللف لأنه لو كان
لدى املوكل نية القتل كان كرر الطعن مرة
ثانية و�إن مكان الإ�صابة بعيد عن القلب وال
ي�سبب القتل.
 -3امل�صاب �أ�سقط حقه ال�شخ�صي وهذه قرينة
�إ�ضافية على عدم توفر نية القتل.
النظر في الطعن:
حيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة م�صدر القرار
المطعون فيه ق��د خل�ص ب �ق��راره �إل��ى اتهام
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المدعى عليه فا�ضل  ..بجناية ال�شروع التام
بالقتل ق�صدا وفق �أحكام المادة  533بداللة
 200عقوبات.
ولما كان يتبين من حكم النق�ض ال�صادر
ب��ال��دع��وى بتاريخ � 2014/11/24أن��ه ق�ضى
بنق�ض قرار االتهام ال�سابق ت�أ�سي�س ًا على (�إن
االجتهاد الق�ضائي م�ستقر على �أن الق�صد
الجرمي في جريمة القتل وال�شروع فيه من
الجرائم التي ينبغي توافر �أركانه والتحدث
عنها ب�صورة وا�ضحة و�إن النية عن�صر خا�ص،
والبد من �إقامة الدليل على �أن الفاعل ق�صد
من ارتكاب الفعل ازه��اق روح المعتدى عليه
وهذا العن�صر بطبيعته �أم��ر ًا داخلي ًا في نف�س
الفاعل مما يتعين معه �إقامة الدليل والتحدث
عنه ب�صورة وا�ضحة بح�سبان �أنه لي�س كل طعنه
ب�آله حادة دليل على توفر نية القتل وحيث �أن
قا�ضي الإح��ال��ة ل��م ي�ضع على ب�ساط البحث
والمناق�شة كافة الأدلة الواردة بالق�ضية وال�سيما
�أقوال ال�شهود الم�ستمعين �أمام قا�ضي التحقيق
وتقرير الطبيب ال�شرعي و�أ�سباب الطعن مما
يجعل ال�ق��رار المطعون فيه قا�صر في بيانه
و�سابق لآوان��ه وتنال منه الأ�سباب المثارة في
الئحة الطعن ويتعين نق�ضه.
وحيث �إن اتباع النق�ض يجب �أن يكون اتباع ًا
فعلي ًا وفق ما ورد بالقرار الناق�ض لأنه عندما
تطبق محكمة النق�ض ال��ر�أي ال��ذي ت��ورده في
حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها
ف�إنها ت�ك��ون ق��د ف�صلت ف��ي تطبيق القانون
على واقع مطروح �أمامها ويكون لحكمها بهذا
الخ�صو�ص حجية ملزمه وعلى الغرفة ذات

العالقة بمحكمة النق�ض مراعاة حجية الحكم
الناق�ض عندما يطعن في الق�ضية للمرة الثانية
واالج�ت�ه��اد م�ستقر على �أن الحكم الناق�ض
واج��ب االتباع من المحكمة التي تحال �إليها
الدعوى ومن ذات الغرفة الناظرة في الدعوى
امام محكمة النق�ض.
وبما �أن التحقيقات الجارية في الملف ت�شير
�إلى �أن كل من الطاعن المدعى عليه وال�شاكي
يعمالن برعي الأغنام و�أن الطاعن زرع �أر�ضه
بال�شعير وقد تم الرعي فيها من الغير وبتاريخ
الحادث ح�صلت مال�سنه كالمية طويلة بين
الطاعن وال�شاكي حول من رعى ب�أر�ض الطاعن
وعلى �أثر ذلك اقدم المدعى عليه الطاعن على
�ضرب ال�شاكي ب�أداة حاده في �صدره وي�ستح�صل
على تقرير من الطبيب ال�شرعي يت�ضمن �أن
الإ�صابة تحتاج لمدة �شهر لل�شفاء يعطل فيها
عن العمل مدة ثالثة �أ�سابيع.
وحيث �أن ال�شاكي قد �أفاد بمح�ضر ا�ستجوابه
�أم��ام قا�ضي التحقيق ف��ي خال�صته (ح�ضر
المدعى عليه فا�ضل وق��ال لي عوافي لو �أنك
ما ت�ستاهلها) ف��دارت مال�سنه كالمية بيننا
وا�شتدت لن�صف �ساعة تقريب ًا وقال لي ا�ضربني
فقلت له �أنا ال �أ�ضرب الأكبر مني �سن ًا عندها
اقترب مني و�ضربني با�سفل الثدي الأي�سر بيده
وبعد حوالي دقيقتين �شاهدت دما ينزف من
�أ�سفل الثدي ولم �أ�شاهد بماذا �ضربني و�أن
كانت �سكين �أو �أي �أداة حادة غيرها كوني لم
�أ�شاهدها) كما �أفاد ال�شاهد �سركي�س بركيل
�أم��ام قا�ضي التحقيق بما خال�صته� :شاهدت
المدعي والمدعى عليهما يتال�سنان ...وقاما
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ب��زي��ادة ال���ص��راخ بينهما وتوجيه الإ�ساءات
لبع�ضهما ثم قام المدعى عليه بطعن المدعي
بمو�س كبا�س وال �أعرف من �أين �أخرجه وكان
موجود عامل يعمل عند المدعى عليه ال �أعرف
ا�سمه فقمت ووال ��دي بالتحييز بينهما كون
المدعي حاول �ضرب المدعى عليه بع�صا كانت
بيده حيث قمت ب�إبعاد المدعى عليه ووالدي
قام ب�إبعاد المدي وقال المدعى عليه (�إن قام
المدعي ب�ضربي بالع�صا التي بيده ف�أ�ضربه
بال�سكين).
كما �أف��اد ال�شاهد محمد� ...أم��ام قا�ضي
التحقيق بما خال�صته (�شاهدت المدعى عليه
وال�شاكي يت�شاجران مع بع�ضهما وكان المدعو
�سركي�س بركيل يقوم بالتحييز بينهما ف�أقبلت
لم�ساعدته وعند و�صولي �شاهدت يو�سف ي�ضع
يده على �صدره الأي�سر والدماء تنزف منه ولم
�أ�شاهد المدعى عليه ي�ضربه ولم �أ�شاهد �أي
�سالح بيده) كما �أفاد ال�شاهد لونديو�س  ..بما
خال�صته � (:شاهدت الدم ينزف من ال�شاكي
يو�سف وكان المدعى عليه فا�ضل يقف قريب ًا
منه و�شاهدت بيده �أداة �أظن �أنها �سكين ولم
�أ�شاهد المدعى عليه وهو يطعن ال�شاكي كوني
و�صلت �إليهما بعد ذل��ك وت ��أخ��رت ع��ن ولدي
�سركي�س عدة دقائق).
وحيث �أن النية عن�صر خا�ص من جرائم
القتل وال�شروع منه)*( والبد من �إثباتها ب�صورة
م�ستقلة وحيث �أن النية من الأمور الباطنية التي
ي�ستدل عليها من ظروف كل ق�ضية ومالب�ساتها
وال�ع��وام��ل الباعثة على ارتكابها فلي�س لكل

جرح ب�آلة قاتلة �شروع ًا في القتل �إذا لم تقم
من الأدل��ة مما ي�ؤكد وج��ود هذا الق�صد لدى
المدعى عليه وحيث �أن الفقرة الأولى من المادة
 /199/عقوبات عام قد عرفت ال�شروع ب�أنه كل
مجادلة)**( الرتكاب جناية بد�أت ب�أفعال ترمي
مبا�شرة �إلى اقترافها تعتبر كالجناية نف�سها
�إذا لم يحل دون اتمامها �سوى ظروف خارجة
عن �إرادة الفاعل.
وحيث �أن فعل المدعى عليه اقت�صر على
طعن ال�شاكي لمرة واحدة وكان ب�إمكانه تكرار
الطعن وح�صل ذلك بعد �أكثر من ن�صف �ساعة
من المال�سنة الكالمية بينهما حول رعي ال�شاكي
ب�أر�ض الطاعن وقد �أكد ال�شهود الم�ستمعين
�أمام قا�ضي التحقيق �أن المدعى عليه كان يقف
قرب ال�شاكي وكانت الدماء تنزف ولم ي�شاهد
�أي ًا من ال�شهود واقعة ال�ضرب و�إن ما ذهب �إليه
قا�ضي الإحالة بالقرار المطعون فيه ال يتوافق
مع �أق��وال ال�شاكي وال�شهود ب�أن المدعى عليه
ق��ام بجميع الأف�ع��ال الرامية �إل��ى �إتمام فعله
�أ�سباب خارجة عن �إرادته والأدلة الم�ستظهرة
في الملف تنفي فيه القتل لدى الطاعن عندما
طعنه بال�سكين و�إن نفاذ الطعنه ومكان الإ�صابة
ال يكفيا ال�ستخال�ص نية القتل بح�سبان �أن النية
في القتل ال يمكن �أن ي�ستدل عليها من مجرد �أن
(الحادثة وقعت �أثر مال�سنه كالمية بين ال�شاكي
والمدعى عليه على �أثر خالف بينهما حول رعي
الأغنام والماعز بعقار الطاعن �إ�ضافة �إلى نوع
الأداة الم�ستعملة ومكان الطعنه).
وحيث �أن نية القتل غير متوفرة وبالتالي ف�إن

*  -لعل ال�صحيح  ..فيها /املجلة.

**  -لعل ال�صحيح ..حماولة/املجلة.
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فعل المدعى عليه ي�شكل جرم الإيذاء المق�صود
وفق �أحكام المادة )*( 342عقوبات عام تبدي ًال
للو�صف الجرمي ولو �إنه بادعاء النيابة العامة
وحيث �أن الجرم واقع قبل تاريخ 2014/6/9
مما يعني ا�سقاط الدعوى العامة بقانون العفو
العام رقم  22لعام .2014
وحيث �أن الأ�سباب المثارة في الئحة الطعن
تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نق�ضه.
لذلك
تقرر بالإجماع:
– 1قبول الطعن م��و��ض��وع� ًا ونق�ض القرار
املطعون فيه واحلكم مبا يلي:
�أ -تو�صيف فعل املدعى عليه الطاعن فا�ضل...
بجنحة الإي��ذاء املق�صود واملن�صو�ص عنها
باملادة  542عقوبات ع��ام تبدي ًال للو�صف
اجلرمي الوارد بادعاء النيابة العامة وقرار
االتهام.
ب -ا�سقاط دعوى احلق العام عن املدعى عليه
ف��ا��ض��ل ...ل�شمول ج��رم الإي ��ذاء املق�صود
بقانون العفو العام رقم  22لعام .2014
ج� -إعادة الت�أمني مل�سلفه.
د� -إعادة امللف ملرجعه.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1669لعام 2017
قرار 1666 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/19
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة .
ال�سادة :لونديو�س فهده – ح�سن ال�شا�ش –
*  -لعلها املادة  542عقوبات ...هكذا ورد من
الأ�صل.

وداد �أ�سبر.
المبد�أ� :أ�صول – قرار قا�ضي الإحالة
– تبديل و�صف جرمي – طعن فيه.
 �إن ق� � ��رار ق��ا� �ض��ي الإح � ��ال � ��ة المت�ضمنب� �ت� �ب ��دي ��ل ال ��و� � �ص ��ف ال � �ج ��رم ��ي �إل� � � ��ى ج ��رم
ج �ن �ح��وي و�إح ��ال ��ة ال �ظ �ن �ي��ن �إل� ��ى المحكمة
ال �م �خ �ت �� �ص��ة ال ي �ق �ب��ل ال �ط �ع ��ن بالنق�ض.
في ال�شكل:
حيث �أن ال�ق��رار المطعون فيه انتهى �إلى
تبديل الو�صف الجرمي لفعل المدعى عليهم
المطعون �ضدهم م��ن ج��رم التدخل بتزوير
�أوراق ر�سمية �إل��ى التدخل بتزوير م�صدقات
كاذبة وفق المادتين  218و  455عقوبات عام
للجميع وا�ستعمال المزور لكل من فايز و�سامر
ومحمد ومحاكمتهم �أمام محكمة بداية الجزاء
بالالذقية.
وحيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة قد ب��دل بقراره
فعل المدعى عليه �إلى جنحة التدخل بالتزوير
وا�ستعمال المزور.
وحيث �أن القرار المت�ضمن تبديل الو�صف
الجرمي �إل��ى ج��رم جنحوي وال�ظ��ن و�إحالة
الأظناء �إلى المحكمة المخت�صة ال يقبل الطعن
بالنق�ض �سند ًا لأحكام المادة /341ب �أ�صول
جزائية مما يجعل الطعن غير من�سجم مع
�أحكام القانون ويتعين رده �شك ًال.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1رد الطعن �شك ًال.
 -2عدم البحث بالر�سم.
� -3إعادة الأوراق �إىل مرجعها.

- -
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الق�ضية� :أ�سا�س  1738لعام 2017
قرار 1668 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/19
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة .
ال�سادة :لونديو�س فهده – ح�سن ال�شا�ش –
وداد �أ�سبر.
المبد�أ :عقوبات – تزوير – تو�صيفه.
 �إن التزوير في الأوراق الر�سمية التي لهاحجة على ال�ن��ا���س ك��اف��ة وينظمها الموظف
��ض�م��ن ح� ��دود ��س�ل�ط�ت��ه واخ�ت���ص��ا��ص��ه يعتبر
جنائياً� ،أما الوثائق الأخ��رى والبيانات التي
ت�ع�ط��ى ل ��ذوي ال�ع�لاق��ة ف�ت��زوي��ره��ا جنحوي
الو�صف وعليه ا�ستقر االج�ت�ه��اد الق�ضائي.
�أ�سباب الطعن:
 -1القرار املطعون فيه خالف �أحكام املادة 148
�أ�صول جزائية عندما جرم املوكل رغم عدم
كفاية الأدلة و�أن جميع ال�شهود الذين ح�ضروا
�أمام قا�ضي التحقيق مل يذكروا ب�أن املوكل
الطاعن له عالقة مبو�ضوع املعاملة املزورة.
 -2مل يتم �إجراء �أي خربة على خط املوكل او
توقيعه �أو ا�ستكتابه للت�أكد من �أن��ه هو من
قام بالتزوير علم ًا �أن اخلربة قد �أكدت ب�أن
االحكام �صحيحة فكيف �أتت هذه الأختام
على املعاملة.
 -3املوكل انكر بكافة مراحل التحقيق معرفته
بوجود واقعة التزوير �إ�ضافة �إىل �أن �أحد ًا
من ال�شهود مل يذكر ب�أن املوكل هو من قام
ب�إجناز املعاملة.
 -4ال يوجد �أي دليل يف امللف على ارتكاب املوكل
لواقعة التزوير.
النظر في الطعن:
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حيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة م�صدر القرار
المطعون فيه ق��د خل�ص ب �ق��راره �إل��ى اتهام
المدعى عليه الطاعن رامز ..بجناية التزوير
ب� ��أوراق ر�سمية وتقليد توقيع موظف ر�سمي
وا�ستعمال المزور وف��ق �أحكام المواد  448و
 444و  445عقوبات عام.
وحيث �أن وظيفة قا�ضي الإحالة تنح�صر في
جمع الأدلة ومن ثم وزنها وترجيح ما ي�ؤكد واقعة
التجريم ف�إن وجدها وحدها كافية �أ�صدر قراره
باالتهام و�إن لم يجد قرر منع المحاكمة.
وحيث �أنه ولئن كان وزن الأدل��ة وتقديرها
من قبل قا�ضي الإحالة م�س�ألة واقع �إال �أن هذا
اال�ستدالل يجب �أن يكون �سائغ ًا ومقبو ًال وله
ما ي�ؤيده في �أوراق الدعوى ب�صورة تدعو �إلى
االطمئنان �سيما في جرم جنائي الو�صف يترتب
على �إجراءات المالحقة ومن ثم المحاكمة �إلى
�أن يت�ضح وجه الحقيقة نتائج ت�ؤثر على حرية
الإن�سان وكرامته.
وحيث �أن المدعى عليه الطاعن قد انكر ما
ا�سند �إليه بكافة مراحل التحقيق وكان التزوير
المدعى به قد وقع على وثيقة براءة ذمه وبين
من الخبرة الفنية و�أقوال العاملين بالمالية �أن
الخاتم وبع�ض التواقيع المن�سوبة للموظفين
العاملين بمديرية مالية جبله �صحيح وبع�ضها
الآخر مزور.
وحيث �أن الم�س�ؤولية الجزائية �شخ�صية
و�أن �صدور المعاملة مو�ضوع الدعوى من مكتب
ال�سالم ال�ع�ق��اري ال��ذي ي��دي��ره الطاعن غير
ك��اف لالتهام ما لم تنه�ض �أدل��ة كافية على
�أن المذكور هو من قام بالتزوير �أو يعلم ب�أن
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الوثيقة مزوره �إ�ضافة �إلى �أن القاعدة العامة
التي خل�ص �إليها االجتهاد الق�ضائي للتعريف
بين الم�صدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي
الو�صف والأوراق الر�سمية التي يعتبر تزويرها
جنائي ًا هي �أن الأخيرة لها حجة على النا�س
كافة وينظمها الموظف �ضمن ح��دود �سلطته
واخت�صا�صه ليثبت ما تم على يديه �أو تلقاه
من ذوي العالقة فيها وفق ًا لأحكام المادتين
 445و  446عقوبات عام لما في ذلك من بالغ
الأثر وعموم ال�ضرر �أما الوثائق الأخرى التي
ال تخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العالقة
ف�إن التزوير فيها جنحوي الو�صف.
وحيث �أن قا�ضي الإحالة لم يبين فيما �إذا
كان التزوير قد ح�صل في �سجالت المالية �أو
بالوثيقة المدعى �صدورها عن مديرية مالية
جبلة لما لذلك م��ن �أث��ر ف��ي تو�صيف الجرم
المدعى به مما ي�صم ال�ق��رار المطعون فيه
بالغمو�ض والق�صور في البيان و�سبق الآوان
وتنال منه الأ�سباب المثارة في الئحة الطعن
ويتعين نق�ضه مو�ضوع ًا.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1قبول الطعن مو�ضوع ًا.
 -2نق�ض القرار املطعون فيه.
� -3إعادة الت�أمني مل�سلفه.
� -4إعادة امللف ملرجعه.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  1742لعام 2017
قرار 1670 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/19

محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة .
ال�سادة :لونديو�س فهده – ح�سن ال�شا�ش –
وداد �أ�سبر.
المبد�أ� :أ�صول – طعن  -منع محاكمة.
 ال ي�ق�ب��ل ال �ط �ع��ن ب �ق��رار ق��ا� �ض��ي الإحالةالمت�ضمن منع المحاكمة من قبل المدعي
ال���ش�خ���ص��ي م �ن �ف��رداً دون ال �ن �ي��اب��ة العامة.
 ي �ق �ب��ل ال �ط �ع��ن م ��ن ال �م��دع��ي ال�شخ�صيط� �ع� �ن� �اً �أ�� �ص� �ل� �ي� �اً �إذا ق �� �ض��ى ال � �ق � ��رار بعدم
االخ �ت �� �ص ��ا� ��ص �أو ب � ��رد ال� ��دع� ��وى �أو ذه ��ل
ال �ق��ا� �ض��ي ع� ��ن ال �ف �� �ص��ل ف� ��ي �أح� � ��د �أ�سباب
االدع��اء وفقاً للمادة /341ج �أ�صول جزائية.
في ال�شكل:
حيث �أن ال�ق��رار المطعون فيه انتهى �إلى
ت�صديق قرار قا�ضي التحقيق الذي انتهى �إلى
منع محاكمة المدعى عليه نهاد ....من الجرم
الم�سند �إليه (االفتراء الجنائي) لعدم قيام
الدليل القانوني بحقه.
وح�ي��ث �أن الطعن ق��دم م��ن جهة االدع��اء
ال�شخ�صي منفرد ًا دون النيابة العامة التي
�شاهدت القرار ولم تطعن فيه وال تتوفر في
طعن المدعي ال�شخ�صي الحاالت المن�صو�ص
عنها ب�أحكام المادة /341ج �أ�صول جزائية مما
يجعل الطعن غير من�سجم مع �أحكام القانون
ويتعين رده �شك ًال.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1رد الطعن �شك ًال.
 -2م�صادرة الت�أمني.
� -3إعادة الأوراق �إىل مرجعها.
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الق�ضية� :أ�سا�س  1602لعام 2017
قرار 1685 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/19
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة .
ال�سادة :خالد خليل – يو�سف اليون�س –
هبا فطوم.
المبد�أ� :أ�صول – اعتراف – رجوع عنه.
 �إن االع � � �ت � ��راف ال� �ح ��ا�� �ص ��ل ام � � ��ام رج� ��الالأم � � � � ��ن ال� �ع� ��� �س� �ك ��ري ال ي� �م� �ك ��ن اع � �ت � �ب ��اره
دل � � �ي �ل � ً
ا م � ��ا ل � ��م ي � �ت � ��أي� ��د ب� ��دل � �ي� ��ل م � � ��ادي.
 �إن ال��رج��وع ع��ن االع �ت��راف ال ي�ح�ت��اج �إلى�إث�ب��ات ع��دم �صحته من قبل من يرجع عنه.
�أ�سباب الطعن:
في �أن القرار المطعون فيه جاء �سابق ًا لأوانه
وقبل دعوة ال�شاكي ب�شار ...الذي تقدم بت�صريح
خطي مرفق مع �ضبط الأمن ومن المفيد دعوته
ك�شاهد للحق العام ودعوة مختار قرية براب�شبو
ال��ذي تقدم �أي�ض ًا بت�صريح خطي يفيد ب�أن
المطعون �ضده من ذوي الأخالق ال�سيئة لذلك
طلب قبول الطعن �شك ًال ومو�ضوع ًا.
في القانون:
ل�م��ا ك ��ان االع� �ت ��راف �أم� ��ام رج���ال الأم ��ن
الع�سكري ال يمكن اعتباره دلي ًال ما لم يت�أيد
بدليل مادي مح�سوب)*( والرجوع عن االعتراف
ال يحتاج �إلى �إثبات عدم �صحته من قبل من
يرجع عنه �إنما يتعين على النيابة العامة �أن
ت�ستثبت �صحة االعتراف تقدير الأدلة والوقائع
متروك لقا�ضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه
*  -لعلها حم�سو�س  ..هكذا ورد من الأ�صل/املجلة.
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واطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة
طالما �أن اال�ستدالل �سيما ول��ه ما ي��ؤي��ده في
�أوراق الدعوى وبما �أن القرار المطعون فيه
�أح��اط بواقعة الدعوى وناق�ش �أدلتها مناق�شة
قانونية و�سليمة وا�ستثبت من عدم توافر الأدلة
التي ترجح االتهام م�ستند ًا �إل��ى �أن ال يوجد
في الملف �سوى االعترافات �أمام رجال الأمن
ال يمكن اعتباره دلي ًال كافي ًا لالتهام وال�سيما
المتهم تراجع في اعترافه مما يجعل القرار
المطعون فيه قد �صدر في محله القانوني وال
تنال منه �أ�سباب الطعن المثارة من قبل النيابة
العامة التي ال تعدو �سوى مجادلة قا�ضي الإحالة
بقناعته الوجدانية الم�ستمدة في �أوراق الدعوى
لذلك وعم ًال ب�أحكام المادة  336وما بعدها �أ.ج
وخالف ًا لمطالبة النيابة العامة.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1رد الطعن مو�ضوع ًا.
 -2ال جمال للبحث بالر�سم كون اجلهة الطاعنة
جهة عامة معفاة من الر�سوم.
� -3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.

- -

الق�ضية� :أ�سا�س  2739لعام 2017
قرار 2735 :لعام 2017
تاريخ 2017/11/6
محكمة النق�ض – الغرفة الإحالة ب .
ال�سادة :لونديو�س فهده – ح�سن ال�شا�ش –
وداد �أ�سبر.
ال��م��ب��د�أ� :أ���ص��ول – محكمة م�سلكية
– عامل – مالحقته  -ا�ستثناءات.
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 ال ي �ج��وز م�لاح �ق��ة �أح� ��د ال�ع��ام�ل�ي��ن �أم ��امال�ق���ض��اء ال �ج��زائ��ي ب �ج��رم ن��ا��ش��ئ ع��ن العمل
ق �ب��ل �إح ��ال� �ت ��ه �إل � ��ى ال �م �ح �ك �م��ة الم�سلكية.
 م��ا ل��م يكن ف��ي ح��ال��ة ال�ج��رم الم�شهود �أوف��ي ح��ال��ة وج ��ود �إدع� ��اء �شخ�صي ،والحاالت
الم�شمولة ب�ق��ان��ون ال�ع�ق��وب��ات االقت�صادية.
ال �م��ادة  23م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  7ل�ع��ام .1991
�أ�سباب الطعن:
 -1مت حت��ري��ك ال��دع��وى ال�ع��ام��ة ق�ب��ل �إحالة
التحقيقات للمجل�س الت�أديبي وهذا خمالف
للنظام العام.
 -2اجلرم املزعوم م�شمول بالتقادم.
 -3اجل ��رم املن�سوب للموكل ق��د ا�ستغرقته
ن�صو�ص مرا�سيم متتالية من العفو العام.
 -4وا�ستطراد ًا اجلرم املن�سوب للموكل مفتقر
لأي �سند �أو توكيل ومت االف�ت�راء ب��ه على
املوكل.
النظر في الطعن:
حيث �أن قا�ضي الإح��ال��ة م�صدر القرار
المطعون فيه قد خل�ص بقراره �إلى اتهام المدعى
عليه الطاعن عالء الدين  ..بجناية الر�شوة
وفق �أحكام المادة  /342/عقوبات عام حيث
�أنه �سبق لقا�ضي الإحالة في دم�شق �أن �أ�صدر
القرار رقم  1427/625تاريخ 2012/12/31
والمت�ضمن من حيث النتيجة وقف المالحقة
الق�ضائية الجارية بحق المدعى عليه الطاعن
عالء لجهة جرم تقا�ضي ر�شوة الم�سند �إليهما
وذلك ب�سبب تحريك دعوى الحق العام بحقهما
قبل احالتهما على المجل�س الت�أديبي وحفظ
الأوراق لمرور �أكثر من ع�شر �سنوات على تاريخ
ارتكاب الفعل الم�سند �إليه فطعن المحامي

العام بالقرار المذكور فق�ضت غرفة الإحالة
بمحكمة النق�ض بنق�ض القرار المطعون فيه
بتعليل (�أن��ه تبين من خ�لال جريدة الدعوى
�أمام قا�ضي التحقيق �أن �أخر �إجراء قد تم فيها
كان بتاريخ  2009/6/30كما �أنه ال يوجد في
الإج ��راءات ال�سابقة ما ي�شير �إل��ى م��رور مدة
التقادم وقد �صدر قرار قا�ضي التحقيق بتاريخ
 2011/12/21بالنتيجة التي انتهى �إليها قرار
قا�ضي التحقيق و�أن قا�ضي الإحالة لم يبين
بقراره على �ضوء �أوراق الدعوى ما هي الأدلة
التي اعتمد عليها بتطبيق �أحكام التقادم على
الدعوى لمرور �أكثر من ع�شر �سنوات وبالتالي
حفظ الأوراق لهذا ال�سبب) وبعد �إع��ادة قيد
الدعوى لديه ا�صدر القرار المطعون فيه.
ولما ك��ان النق�ض للمرة الثانية ي�ستوجب
الحكم ف��ي �أ�سا�س ال��دع��وى م��ن قبل محكمة
النق�ض.
وح�ي��ث �أن ال�ج��رم الم�سند للمدعى عليه
الطاعن هو جرم نا�شئ عن الوظيفة ولي�س في
الق�ضية ادع��اء �شخ�صي وال تتوفر فيها حالة
الجرم الم�شهود وغير م�شموله بقانون العقوبات
االقت�صادية.
وحيث �أن المادة  23من القانون رقم  7لعام
 1991قد ن�صت على �أنه ال يجوز مالحقة �أحد
العاملين �أمام الق�ضاء الجزائي بجرم نا�شئ
عن العمل قبل �إحالته �إلى المحكمة الم�سلكية
وفق ًا الحكام هذا القانون وي�ستثنى من �أحكام
الفقرة �أ ال�سابق حاله الجرم الم�شهود وحالة
االدع� ��اء ال�شخ�صي وال �ح��االت ال�ت��ي تنطبق
عليها �أحكام المادة  /3/من قانون العقوبات
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االقت�صادية.
وحيث �أن قانونية مالحقة العاملين �أمام
الق�ضاء بالجرائم النا�شئة عن الوظيفة من
النظام العام وللمحكمة �إثارته من تلقاء نف�سها
وحيث �أن القرار المطعون فيه لم يتبع النق�ض
فعلي ًا وتنال منه الأ�سباب المثارة في الئحة
الطعن ويتعين نق�ضه.
وحيث �أن الأ�سباب التي بني عليها النق�ض
تت�صل بغير الطاعن وهو المدعى عليه �أيهم...
مما يوجب �سحب �أثر الطعن عليه ونق�ض القرار
المطعون فيه فيما يخ�صه عم ًال ب�أحكام المادة
� 362أ�صول جزائية.
لذلك
تقرر بالإجماع
 -1قبول الطعن مو�ضوع ًا.
 -2نق�ض القرار املطعون فيه واحلكم مبا يلي:
�أ -وق��ف امل�لاح�ق��ة الق�ضائية اجل��اري��ة بحق
املدعى عليه الطاعن عالء..
ب� -سحب �أثر الطعن على املدعى عليه �أيهم
ونق�ض القرار املطعون فيه بالن�سبة له.
ج� -إي��داع امللف ال�سيد املحامي العام بدم�شق
لإحالة املدعى عليهما �إىل املحكمة امل�سلكية
لإجراء املقت�ضى القانوين.
د -عدم البحث حالي ًا بالر�سم.
ه� -إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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