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�لق�سية: �أ�سا�س 1603 لعام 2017

قر�ر: 1572 لعام 2017
تاريخ 2017/6/5

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة.
 �ل�سادة: محمد خالد خليل – يو�سف �ليون�س 

فطوم. – هبا 

ال����������م����������ب����������داأ: اف������������ت������������راء – 
ب����ال����ب����راءة. – ال���ع���ل���م  اإث����ب����ات����ه 

الجزم  االف��ت��راء من توفر  -الب��د في جريمة 
اأو بع�ض منه. والبد  اإنكار الحق  اأو  بالباطل، 
ال��م��ف��ت��رى ع��ل��ي��ه واإقامة  ب���ب���راءة  ال��ع��ل��م  م���ن 
االفتراء  كانت  المخبر  غاية  اأن  على  الدليل 
وال�ضغينة. ال��ح��ق��د  رغ��ب��ة  واإ���ض��ب��اع  ب��ال��غ��ي��ر، 

اأ�سباب الطعن: 
في �أن �لقر�ر �لطعين خالف مبد�أ �ل�ستنتاج 
بحق  ثابت  �لجرم  و�أن  �لقانوني  و�ل�ستدلل 
�لمطعون �سدها بموجب �لتحقيقات �لأولية وما 
�أفادته في �سبط �سرطة �لهنادي رقم 1396 تا 
2010/12/4 وبالتالي فاإن �أركان وعنا�سر جرم 
�لمطعون  حق  في  متو�فرة  �لجنائي  �لف��ت��ر�ء 
�سدها لذلك طلبت �لنيابة �لعامة قبول �لطعن 

�سكاًل ومو�سوعًا.
في القانون:

�أن  �لف��ت��ر�ء  جريمة  م��ن  ي�سترط  ك��ان  لما 

�أن  �أي  يتحقق على �لمتهم ببر�ءة �لم�سكو منه 
�لدليل  �إقامة  ويجب  �لمتهم  ق�سد  �سوء  يتوفر 
على ثبوت �سوء �لق�سد �لذي ل ي�سح �فتر��سه 
�لمتهم  يكون  قد  �إذ  �لكذب  ثبوت  مجرد  من 
عنها  بلغ  �لتي  �لوقائع  معتقدَ� �سحة  بالفتر�ء 
�إلى  تريث  غير  من  فاندفع  �لحالة  �لأ�سباب 
�لتبليغ و�لأخبار عنها فال بد من �لعلم ببر�ءة 
�لمخبر  غاية  �إن  �لدليل  و�إقامة  عليه  �لمفتري 
�أن �لقر�ر  �إنكار �لحق �و بع�س منه وبما  كانت 
�لمطعون فيه قد �أحاط بو�قعة �لدعوى وناق�س 
من  و��ستثبت  �سليمة  قانونية  مناق�سة  �أدلتها 
م�ستندً�  بحقه  �لقانونية  �لجرم  �أرك��ان  تو�فر 
�لق�سية  ملف  ف��ي  �ل����و�ردة  �لتحقيقات  �إل���ى 
حل  في  تدخلت  قد  كانت  عليها  �لمدعي  و�أن 
�لخالف �لجاري بين زوجة ولدها وو�لدها و�أن 
منزلها  من  بالقرب  ولدها  زوج��ة  ذوي  منزل 
ولدها  زوج��ة  و�أه��ل  ولدها  بين  �سيء  وح�سل 
�إلى منزل ذوي  �لأ�سو�ت فذهبت  تعالت  حيث 
�ل�سجار  �أن  وظنت  �لخالف  لحل  �بنها  زوج��ة 
فتقدمت  و�بنها  �بنها  زوجة  �سقيق  بين  تطور 
�إلى �ل�سرطة خوفًا من تفاقم �لم�سكلة  ب�سكوى 
وقد ت�سالحت كافة �لأطر�ف في �لق�سية وقد 
�لأركان  تو�فر كافة  �لإحالة عدم  ر�عى قا�سي 
�لقانونية للجرم ول�سيما �أن تقدير �لأدلة ووزن 
�لوقائع وتكيف �لفعل من �أعمال قا�سي �لإحالة 
�سريطة �ن�سجامها مع �لو�قع �أو �لقانون وحيث 
�سائغًا  تعلياًل  معلاًل  ج��اء  �لطعين  �ل��ق��ر�ر  �أن 
�لموجبة ول تنال منه  و�سليمًا وجامعًا لأ�سبابه 

غرفة الإحالة
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�أ�سباب �لطعن �لمثارة ويتعين ردها.
لذلك وعماًل باأحكام �لمادة 336 وما بعدها 

�أ.د.ج وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد �لطعن مو�سوعًا.

2- ل جمال للبحث بالر�سم كون �جلهة �لطاعنة 
جهة عامة معفاة من �لر�سوم.

3- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.
- 2 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1607 لعام 2017
قر�ر: 1576 لعام 2017

تاريخ 2017/6/5
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة �آ.

 �ل�سادة: محمد خالد خليل – يو�سف �ليون�س 
فطوم. – هبا 

المحاكمة  منع  قرار   – اإحالة  المبداأ: 
اأث��ره.  - ال�سخ�سي  المدعى  طعن   –

بقرار  ال�ضخ�ضي  ال��م��دع��ي  ط��ع��ن  ُي��ق��ب��ل  -ال 
على  مبنياً  ال��ق��رار  ك���ان  اإذا  المحاكمة  م��ن��ع 
طعنت  اإذا  اإال  فقدانه،  اأو  الدليل  كفاية  ع��دم 
اأ�ضلياً. ط��ع��ن��اً  ال���ق���رار  ف���ي  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة 

في ال�سكل:
بقر�ر  �ل�سخ�سي  �ل��م��دع��ي  طعن  يقبل  ل 
منع �لمحاكمة �إذ� كان �لقر�ر مبنيًا على عدم 
�لنيابة  طعنت  �إذ�  �إل  فقد�نه  �أو  �لدليل  كفاية 
�لعامة في �لقر�ر طعنًا �أ�سليًا ولما تبين �أن جهة 
طعنًا  بالقر�ر  طعنت  قد  �ل�سخ�سي  �لدع���اء 
هناك  يكون  �أن  دون  منفردة  ب�سورة  �أ�سليًا 

طعن  رد  معه  يتعين  مما  للنيابة  �أ�سليًا  طعنًا 
باأحكام  وعماًل  لذلك  �سكاًل  �لمدعية  �لجهة 
�لمادة 336 وما بعدها ل �أ.ج وخالفًا لمطالبة 

�لنيابة �لعامة.
 لذلك تقرر بالإجماع:

1- رد �لطعن مو�سوعًا.
2- ل جمال للبحث بالر�سم كون �جلهة �لطاعنة 

جهة عامة معفاة من �لر�سوم. 
3- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.

- 3 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1608 لعام 2017

قر�ر: 1577 لعام 2017
تاريخ 2017/6/5

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة �آ.
 �ل�سادة: محمد خالد خليل – يو�سف �ليون�س 

فطوم. – هبا 

– ط��ع��ن ال��م��دع��ي  ال���م���ب���داأ:اإح���ال���ة 
ال�������س���خ�������س���ي- م�������س���األ���ة ق����ان����ون- 
اأث���ره���ا. ح���ال���ة ان����ع����دام ال���دل���ي���ل - 

- اإن ال��ط��ع��ن ف��ي ق���رار ق��ا���ض��ي االإح���ال���ة من 
اعتبار  ح���ال  ف��ي  ج��ائ��ز  ال�ضخ�ضي  ال��م��دع��ي 
متوافرة  غير  الجريمة  عنا�ضر  اأن  القا�ضي 
الأنها م�ضاألة قانونية ولي�ضت النعدام الدليل.

في ال�سكل:
�أن  على  �لق�سائي  �لج��ت��ه��اد  ��ستقر  لما 
�لمدعي  من  �لإح��ال��ة  قا�سي  ق��ر�ر  في  �لطعن 
�أن  �لقا�سي  �عتبار  حال  في  جائز  �ل�سخ�سي 



المحامون - الأعداد 5 ، 6 ، 7 ، 8  لعام 2018 - ال�سنة 83

ق�ساء المحاكم - 391

م�ساألة  لأنها  متو�فرة  غير  �لجريمة  عنا�سر 
قانونية ولي�ست لنعد�م �لدليل )�لمحامون �س 
تا 1964/6/2   451/437 – لعام 1964   143
من  ت�سمن  قد  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �أن  وبما 
�لتحقيق  قا�سي  ق��ر�ر  ت�سديق  �لنتيجة  حيث 
كون  �سده  �لمطعون  محاكمة  منع  �لمت�سمن 
فعله ل ي�سكل جرمًا وبما �أن �لطعن مقدم �سمن 
�لمدة �لقانونية وم�ستوف �سر�ئطه �ل�سكلية فهو 

مقبول �سكاًل.
في القانون:

لي�س في �لقو�نين �لنافذة ما يمنع من حيازة 
�لق�سايا  ف��ي  �لع��ت��ر�ف  و�أن  �لأجنبي  �لنقد 
يمكن  ل  �لأول��ي��ة  �لتحقيقات  �أث��ن��اء  �لجنائية 
من  عنه  عدل  �إذ�  �لإثبات  في  دلياًل  �عتماده 
ذلك  يقترن  لم  و�إذ�  �لق�ساء  �أم��ام  �إليه  ن�سب 

�لعتر�ف باأدلة وقر�ئن �أخرى ت�سانده وتوؤيده.
تم  �أن��ه  �لأول��ي��ة  �لتحقيقات  من  تبين  ولما 
في  �ل�سورية  �لأر��سي  �سمن  �لمبلغ  م�سادرة 
�سده  �لمطعون  �أن  يثبت  ول��م  حماه  محافظة 
م�سروعية  �أب��رز  كما  ح��دودي  مركز  تجاوز  قد 
لمنزل  بيعه  نتيجة  باأنه  �لمبلغ  لهذ�  حيازته 
عائد له بموجب قر�ر �سادر عن محكمة �لبد�ية 
�سركة  عن  �لحو�لت  �ي�سالت  و�أب��رز  �لمدنية 
�لحافظ للحو�لت بقيمة �ألف وخم�سمائة دولر 
وبما �أن تقدير �لأدلة ووزن �لوقائع وتكيف �لفعل 
من �أعمال قا�سي �لإحالة �سريطة �ن�سجامها مع 
�لو�قع و�لقانون وبما �أن �لقر�ر �لمطعون فيه قد 
�أحاط بو�قعة �لدعوى و�لأدلة وناق�سها مناق�سة 
�أركان  قيام  عدم  من  و��ستثبت  �سليمة  قانونية 
فجاء  �لت��ه��ام  ترجح  �لتي  �لقانونية  �ل��ج��رم 

ول  لموجباته  وم�ستجمعًا  �لقانوني  محله  في 
ردها  ويتعين  �لمثارة  �لطعن  �أ�سباب  منه  تنال 
مو�سوعًا لذلك وعماًل باأحكام �لمو�د 336 وما 

بعدها �أ. د. ج ووفقًا لمطالبة �لنيابة �لعامة. 
تقرر بالإجماع:

1- رد �لطعن مو�سوعًا.
2- ل جمال للبحث بالر�سم كون �جلهة �لطاعنة 

جهة عامة معفاة من �لر�سوم.
3- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.

- 4 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1612 لعام 2017

قر�ر: 1580 لعام 2017
تاريخ 2017/6/5

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة.
 �ل�سادة: محمد خالد خليل – يو�سف �ليون�س 

فطوم. – هبا 

ال����م����ب����داأ: ج�����رم ال���ق���ت���ل- ال��ن��ي��ة 
ال�����ج�����رم�����ي�����ة- اأدل������������ة ف���ع���ل���ي���ة.

-القتل من الجرائم الثقيلة التي تحتاج لدليل 
خا�ض على توفر نية القتل دون اأن ي�ضوبها �ضك.

النية  م��ن توفر  المعنوي  ال��رك��ن  ف��ي  - الب��د 
اأدلة  النتيجة، والبد من وجود  اإلى  للو�ضول 
فعلية، واأن يكون اال�ضتنتاج �ضليماً في تلك االأدلة.

اأ�سباب الطعن:
تتلخ�س �أ�سباب �لطعن في �أن �لقر�ر �لطعين 
للقانون وجاء مقت�سبًا  مجحفًا بحقه ومخالف 
وعبارة عن ملخ�س �لقر�ر قا�سي �لتحقيق لم 
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يناق�س مو�سوع �لق�سية ولم يمح�س في �أدلتها 
و�إن  �لنية  ثبوت  من  �لتحقق  دون  �لتهام  وتم 
�لطلقات �لتي �أطلقها وجهها نحو �لأ�سفل بدليل 
�إ�سابة �لمدعي عليه فو�ز في قدمه فلم تتوفر 
�لمدعي  �لم�ساب  و�أن  �لروح  �إزه��اق  نية  لديه 
بعد  �ل�سخ�سي  حقه  �أ�سقط  قد   .. ف��و�ز  عليه 
�لمتهم  �لتم�س  لذلك  �لطعين  �لقر�ر  �سدور 

قبول �لطعن �سكاًل ومو�سوعًا.
في القانون:

�لنية عن�سر خا�س في جر�ئم �لقتل و�ل�سروع 
فيه ولبد من �إثباتها ب�سورة م�ستقلة و�لتحدث 
قا�سي  كان  و�إن  �أن��ه  حيث  و��سح  ب�سكل  عنها 
�لإحالة حق تقدير �لأدلة �إل �أن ذلك معلق على 
�أمور منها �سالمة �ل�ستنتاج من تلك �لأدلة حيث 
�أن لكل جرم ثالثة عنا�سر هي �لركن �لمعنوي 
و�لركن �لمادي و�لركن �لقانوني حيث �نه لبد 
في �لركن �لمعنوي توفر �لنية على �لو�سول �إلى 
يكون  و�أن  فعلية  �أدل��ة  جود  من  ولب��د  �لنتيجة 
من  كل  لي�س  �لأدل��ة  تلك  في  �سليمًا  �ل�ستنتاج 
�سرب �إن�سانًا يريد قتله فالقتل �أمر �ل�سروع فيه 
خا�س  لدليل  تحتاج  �لتي  �لثقيلة  �لجر�ئم  من 
نية  ��ستخال�س  �أن  �لقتل وحيث  فيه  توفر  على 
�لقتل من �لأمور �لح�سا�سة �لتي يجب �إظهارها 
�أ�ساب  �لطاعن  �أن  حيث  �سك  ي�سوبها  �أن  دون 
ي�سكل  ل  م��وق��ع  وف��ي  ق��دم��ه  ف��ي  ف���و�ز  �لمدعو 
ل  وهي  �لم�ساب  �ل�سخ�س  حياة  على  خطرً� 
وما هو  و�لر�أ�س  و�لرئتين  كالقلب  تعتبر مقتاًل 
في حكمها ويجب على �لقا�سي �أن يعلل تعلياًل 
�أن  وحيث  �لنتيجة  لإح��د�ث  �لنية  توفر  كافيًا 
�لقا�سي م�سدر �لقر�ر �لطعين لم يعلل تعلياًل 

عليها  �لدليل  وقيام  �لجرمية  �لنية  توفر  كافيًا 
لأو�نه  �سابق  فالقر�ر  �لدعوى  وثائق  على �سوء 
وتنال منه �أ�سباب �لطعن �لمثارة ويتعين نق�سه 
لذلك وعماًل باأحكام �لمادة 336 وما بعدها �أ. 

ج وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة.
لذلك تقرر بالإجماع:

1- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 
فيه.

2- �إعادة �مللف مل�سلفه �أ�سوًل.
�ملقت�سى  لإج����ر�ء  مل��رج��ع��ه  �مل��ل��ف  �إع����ادة   -3

�لقانوين �أ�سوًل.
- 5 - 

�لق�سية: �أ�سا�س 1615 لعام 2017
قر�ر: 1583 لعام 2017

تاريخ 2017/6/5
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة �آ.

 �ل�سادة: محمد خالد خليل – يو�سف �ليون�س 
فطوم. – هبا 

ال���م���ب���داأ: ع��م��ل��ة ����س���وري���ة م��زي��ف��ة- 
– مو�سع  المركزي  الم�سرف  اخت�سا�ص 
اأثرها.  – المدعي  اأق��وال   – التزييف 

المخت�ض  ه���و  ال���م���رك���زي  ال��م�����ض��رف  اإن   -
ال���������ض����وري، فالبد  ال���ن���ق���د  ب����اإ�����ض����دار  وح������ده 
عليه  ال����م����زي����ف����ة  االأوراق  ع�����ر������ض  م������ن 
لديه،  المحفوظة  ال��ن��م��اذج  ع��ل��ى  لمقابلتها 
تزييفها.  وم��و���ض��ع  اأم��ره��ا  حقيقة  وم��ع��رف��ة 
ذوي  اأق����وال  ال��ت��زوي��ر  على  للتدليل  يكفي  ال 
العالقة، وال يمكن اعتماد اأقوال المدعي وحده 
لالإدانة اإذا لم تتوافر معها اأدلة اأخرى ت�ضاندها.
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اأ�سباب الطعن: 
�أقو�ل  وخا�سة  �لجارية  �لتحقيقات  �أن  في 
�ل�ساهد  �إفادة  في  وماجاء  �ل�سخ�سي  �لمدعي 
جرم  �سده  �لمطعون  �رتكاب  تثبت  مح�سن.. 
�لقر�ر  �أن  وحيث  مزيفة  �سورية  عملة  تزوير 
�لقانوني  و�ل�ستدلل  �ل�ستنتاج  مبد�أ  خالف 
لذلك طلبت �لنيابة �لعامة قبول �لطعن �سكاًل 

ومو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �لمطعون فيه.
في القانون:

�لد�ن����ة ب��ج��رم ج��ن��ائ��ي �ل��و���س��ف ي��ج��ب �أن 
يعتريها  ول  �ليقين  حد  بالغة  �أدل��ة  �إلى  ت�ستند 
هو  �لمركزي  �لم�سرف  و�أن  و�ل�سبهة  �ل�سك 
�ل�سوري فالبد  �لنقد  باإ�سد�ر  �لمخت�س وحده 
من عر�س �لأور�ق �لمزيفة عليه لمقابلتها على 
�لنماذج �لمحفوظة لديه ومعرفة حقيقة �أمرها 
ومو�سع تزييفها ول يكفي �لتدليل على �لتزوير 
�أقو�ل ذوي �لعالقة فاإذ� خال �لقر�ر من �لدليل 
�لفني �لذي ي�ستقيم به �لق�ساء باعتبار �لأور�ق 
�لقانوني  م�ستنده  يفقد  فاإنه  مزيفة  �لنقدية 
تا   500 ق���ر�ر   503 جناية   – ���س��وري  )نق�س 
1963/6/29( ول يمكن �عتماد �أقو�ل �لمدعي 
�أخرى  �أدل��ة  معها  يتوفر  لم  �إذ�  لالإد�نة  وح��ده 

ت�ساندها.
وبما �أن �لقر�ر �لمطعون فيه قد �سرد و�قعة 
�سليمة  قانونية  مناق�سة  �أدلتها  وناق�س  �لدعوى 
ترجح  �لتي  �لأدل���ة  تو�فر  ع��دم  من  و��ستثبت 
غير  �لمجردة  �لمدعي  �أق��و�ل  �أن  �إذ�  �لتهام 
�لخبرة  �إج��ر�ء  يتم  لم  �أن��ه  �إذ�  لالإد�نة  كافية 
تزويرها  �لمدعى  �لنقدية  �لأور�ق  على  �لفنية 
مح�سن  و�ل�ساهد  ك�ساهدة  �لمدعي  �أقو�ل  و�أن 

.. غير كافية لترجيح �لتهام وبالتالي فاإن ما 
�ل�ستدلل  مبنيًا على ح�سن  �لقر�ر  �ليه  �نتهى 
�لطعن  �أ�سباب  منه  تنال  ول  �لتقدير  و�سالمة 
�لمثارة ويتعين ت�سديقه ورد �لطعن مو�سوعًا. 

لذلك وعماًل باأحكام �لمو�د 336 وما بعدها 
�أ. د. ج وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة. 

لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد �لطعن مو�سوعًا.

2- ل جمال للبحث بالر�سم كون �جلهة �لطاعنة 
جهة عامة معفاة من �لر�سوم.

3- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.

- 6 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1617 لعام 2017

قر�ر: 1585 لعام 2017
تاريخ 2017/6/5

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة �آ.
 �ل�سادة: محمد خالد خليل – يو�سف �ليون�س 

فطوم. – هبا 

����س���رط   – ت������زوي������ر  ال������م������ب������داأ: 
– ���س��رر  م������ادي  – ����س���رر  ال�������س���رر 
م��ع��ن��وي- اح��ت��م��ال ال�����س��رر- اأث����ره.

ي�ضترط  ال   – ال���ت���زوي���ر  ف���ي  ال�������ض���رر  اإن   -
معنوياً   ي��ك��ون  ان  يكفي  ب��ل  م��ادي��اً،  ي��ك��ون  اأن 
الر�ضمية.  ب���ال���وث���ائ���ق  ال���ث���ق���ة  ك���اإ����ض���ع���اف 

ج����رائ����م  ف�����ي  غ����ي����ر الزم  ال���������ض����رر  -وق����������وع 
ال���ت���زوي���ر واإن����م����ا ي��ك��ت��ف��ي اح���ت���م���ال وق���وع���ه.



المحامون - الأعداد 5 ، 6 ، 7 ، 8  لعام 2018 - ال�سنة 83.

394 - ق�ساء المحاكم

اأ�سباب الطعن: 
�لمتهمة  م��ن  �ل��م��ث��ارة  �لطعن  �أ���س��ب��اب  ف��ي 

حميدة .... وكيلتها �لمحامية ميادة....:
�ل�سو�ب  ج��ان��ب  �لطعين  �ل��ق��ر�ر  �أن  ف��ي 
ومجحفًا بحقها �إذ �أن زوج �لموكلة محمود... هو 
من قام بالتفاق مع �لمحامي ب�سار... على كل 
تفا�سيل �لدعوى و�أن زوجها �لمتهم محمود... 
من  ب�سار..  �لمتهم  �لمحامي  توكيل  منه  طلب 
�لعائدة  �ل�سكنية  �ل�سقة  ملكية  ت�سجيل  �أج��ل 
كان   ... محمد  زوجها  و�ل��د  و�أن  �إرث��ًا  لزوجها 
قد نظم حال حياته عقد بيع قطعي بينه وبين 
�لطاعنة حميدة لل�سقة �لمذكورة �إل �أنها فقدت 
هذ� �لعقد ب�سبب ظروف �لحرب و�لنزوح وهذ� 
ما دفع زوجها �إلى �لطلب منها بتوكيل �لمحامي 
ب�سار... من �أجل توثيق حقها قانونًا و�أنه لي�س 
لديها �أي علم ببيان �لقيد �لمدني �لمزور �أمام 
علم  �أي  لديها  لي�س  و�أن���ه  �لمدنية  �لمحكمة 
�لمتهم  وزوجها  ب�سار  �لمحامي  بين  بالتفاق 
محمود بكافة �لمخالفات �لتي قامو� فيها وهي 
هو  �ل�سرر  عن�سر  و�أن  �لقر�ءة  تجيد  ل  �مية 
مت�سرر  �أي  يوجد  ول  �لتزوير  �أرك��ان  من  ركن 
في هذه �لدعوى كما �أن �لعن�سر �لمعنوي وهو 
�لق�سد �لجرمي غير متو�فر لذلك �لتم�س قبول 

�لطعن �سكالً ومو�سوعًا.
في القانون:

يكون  �أن  ي�سترط  ل  �لتزوير  في  �ل�سرر  �إن 
طريق  ع��ن  معنويًا  يكون  �أن  يكفي  ب��ل  م��ادي��ًا 
�إ�سعاف �لثقة بالوثائق �لر�سمية ووقوع �ل�سرر 
فيه  يكتفي  و�إنما  �لتزوير  غير لزم في جر�ئم 

�حتمال وقوعه.
و�إن �إثبات �إ�سافة �أي عبارة �أو بيان مخالف 
للحقيقة على ورقة ون�سبتها �إلى موظف مخت�س 
منُه  �إَلّ  �لبيان  �أو  �لإ�سافة  هذه  مثل  ت�سدر  ل 
ول  ر�سمي  م��ح��رر  ف��ي  �ل��ت��زوي��ر  جريمة  ي��ك��ون 
يترتب  �أن  �لر�سمية  �لأور�ق  تزوير  في  ي�سترط 
�ساأنه  من  يكون  �أن  يكفي  بل  مادي  �سرر  عليه 
�لجتماعية  �أو  �لأدب��ي��ة  بالم�سالح  �لإ���س��ر�ر 
يهدم  �لر�سمية  ب��الأور�ق  �لعبث  ومجرد  للدولة 
�لثقة �لتي لبد من وجودها في كل ورقة ر�سمية 
�لعام  و�لنظام  �لعام  بالم�سلحة  �سررً�  ويلحق 

و�لهيئة �لجتماعية.
�أحاط  ق��د  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  حيث 
وناق�سها  �أدل��ت��ه��ا  ول��خ�����س  �ل���دع���وى  ب��و�ق��ع��ة 
تو�فر  من  و��ستثبت  �سليمة  قانونية  مناق�سة 
�لأدلة وترجيح �لتهام ��ستنادً� �إلى �لتحقيقات 
من  ��ستثبت  كما  �لق�سية  ملف  ف��ي  �لجارية 
تو�فر �أركان �لجرم و�لأثر �ل�سلبي �لمترتب على 
�لم�سلحة �لعامة و�لنظام �لعام من جر�ء فعل 
�لتحقيقات  كافة  بموجب  ثبت  و�لذي  �لمتهمة 
�لقيام  ومنها  �لدعوى  بملف  �لجارية  �لأولية 
بتنظيم �سبط بفقد�ن عقد بيع تم بينها وبين 
وذلك  محمود...  �لمتهم  �لمتوفي  زوجها  و�لد 
من �أجل �إبر�زه �أمام �لمحكمة �لمدنية وتثبيت 
بالرغم من عدم  �ل�سقة  لها عن  زوجها  تنازل 
وكل  بفقد�نه  �دعت  و�لذي  �لأولي  �لعقد  وجود 
بملف  �لجارية  �لتحقيقات  بموجب  ثابت  ذلك 
�لق�سية و�أقو�ل �لمتهم ب�سار .. وزوجها �لمتهم 
محمود.. حيث قامت باإبر�ز �سبط بدل �سائع 
عن �لعقد �لذي �دعت بوجوده بينها وبين و�لد 
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�لبد�ية  محكمة  �أم��ام  وذل��ك  �لمتوفي  زوجها 
�لمدنية.

في  يعود  �ليقينية  �لقناعة  �أم��ر  �أن  وحيث 
�أن قا�سي  �لمو�سوع بح�سبان  �لنتيجة لمحكمة 
�لإحالة يكفيه ترجيح �لأدلة وبيان مدى كفايتها 

لالتهام.
وحيث �ن �لقر�ر �لمطعون فيه جاء في محله 
منه  تنال  ول  لموجباته  وم�ستجمعًا  �لقانوني 

�أ�سباب �لطعن �لمثارة ويتعين ردها.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد �لطعن مو�سوعًا.

�ل���ر����س���وم  �ل���ط���اع���ن���ة  �جل���ه���ة  ت�����س��م��ن   -2
و�مل�ساريف. 

للخزينة  �إي���ر�دً�  وقيده  �لتاأمن  م�سادرة   -3
�لعامة.

4- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.
- 7 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1620 لعام 2017
قر�ر: 1588 لعام 2017

تاريخ 2017/6/5
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة �آ.

 �ل�سادة: محمد خالد خليل – يو�سف �ليون�س 
فطوم. – هبا 

ال��م��ب��داأ: اإح��ال��ة – ���س��روط الإدان����ة 
بجرمي التجار بالمخدرات والتعاطي.

بالمخدرات  – البد لالإدانة بجرمي االتجار 
والتعاطي بالمواد المخدرة من م�ضادرة المادة 
وتحليلها  عليه  ال��م��دع��ى  ب��ح��ي��ازة  ال��م��خ��درة 

المخدرة  الجواهر  على  تحتوي  اأنها  وثبوت 
الواردة بالجدول المرفق بقانون المخدرات، 
تكن مدرجة  تعتبر جواهر مخدرة مالم  وال 
في الجدول رقم /1/ من مكافحة المخدرات.

اأ�سباب الطعن: 
في اأ�سباب الطعن المثارة من قبل النيابة 

العامة:
في �أن جرم �لتجار بالمخدر�ت ثابت بحق 
تم  حيث   ... و�سعد   ... �أحمد  عليهما  لمدعى 
عليه  �لمدعى  م��ن  �لبالتان  حبوب  م�سادرة 
�لمدعى  بحق  ثابت  بالقتل  �ل�سروع  و�إن  �أحمد 
�سكاًل  �لطعن  قبول  طلب   لذلك   عمر..  عليه 

ومو�سوعًا.
في القانون:

حيث �أن �لجتهاد �لق�سائي م�ستقر على �أنه 
لالإد�نة بجرمي �لتجار بالمخدر�ت و�لتعاطي 
�لمادة  م�سادرة  من  لب��د  �لمخدرة  بالمو�د 
�لمخدرة بحيازة �لمدعى عليه وتحليلها وثبوت 
�لو�ردة  �لمخدرة  �لجو�هر  على  تحتوي  �أنها 
تعتبر  ول  �لمخدر�ت  بقانون  �لمرفق  بالجدول 
�لجدول  في  تكن مدرجة  مالم  جو�هر مخدرة 
يجوز  ول  �لمخدر�ت  مكافحة  من   /1/ رق��م 
�لم�ساألة  ه��ذه  لأن  �لجرمي  بالعطف  �لأخ���ذ 
�لقا�سي  ي�ستقيها  �سوى معلومات عادية  لي�ست 
�لجز�ئي من مجريات �لدعوى وعليه �أن يتاأكد 
�أخرى.  �أدل��ة  من  لديه  يتو�فر  بما  �سحتها  من 
معه  عثر  �ل��ذي  محمد  �لمتهم  �ع��ت��ر�ف  و�إن 
على حبوب �لبالتان وهي حبوب دو�ئية نف�سية 
وه��ي م��درج��ة ف��ي �ل��ج��دول )1( م��ن مكافحة 
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�لمخدر�ت غير كافية لالتهام بجناية �لتجار 
بالمخدر�ت.

�أن  �لو�سف يجب  �لإد�ن��ة بجرم جنائي  و�إن 
و�إن  �ليقين  حد  بالغة  �أدل��ة  �إلى  م�ستندً�  يكون 
�أو �سبهه يكون  كل دليل يحمل بين طياته �سكا 

م�سيره �لإهمال.
كفايتها  وم���دى  �لأدل����ة  ت��ق��دي��ر  �أن  وح��ي��ث 
لالتهام متروك لقا�سي �لإحالة وله عند عدم 
بمنع  �لقر�ر  �تخاذ  لالأدلة  و�طمئنانه  �رتياحه 
له  ما  �إلى  م�ستندً�  تقديره  كان  �إذ�  �لمحاكمة 
�أ�سل في ملف �لدعوى. وحيث �أن تقدير �لأدلة 
ومدى كفايتها لالتهام متروك لقا�سي �لإحالة 
وله عند عدم �رتياحه و�طمئنانه لالأدلة �تخاذ 
�لقر�ر بمنع �لمحكمة �إذ� كان تقديره م�ستندً� 

�إلى ماله �أ�سل في ملف �لدعوى.
�أحاط  قد  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �أن  وحيث 
قانونية  مناق�سة  �أدلتها  وناق�س  �لدعوى  بو�قعة 
�لتي  �لأدل��ة  تو�فر  ع��دم  من  و��ستثبت  �سليمة 
ح�سن  على  مبنيًا  �لقر�ر  فجاء  �لتهام  ترجح 
�ل�ستدلل و�سالمة �لتقدير ول تنال منه �أ�سباب 

�لطعن �لمثارة ويتعين ردها.
لذلك وعماًل باأحكام �لمادة 336 وما بعدها 

�أ. د. ج وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة.
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- رد �لطعن مو�سوعًا.

2- ل جمال للبحث بالر�سم كون �جلهة �لطاعنة 
جهة عامة معفاة من �لر�سوم.

3- �إعادة �مللف ملرجعه ليد�عه مرجعه �لق�سائي 
�ملخت�س للبت ما يف �لفقر�ت �ل�سادرة عن 

قا�سي �لتحقيق.
- 8 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1698 لعام 2017
قر�ر: 1629 لعام 2017

تاريخ 2017/6/18
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة ج.

 �ل�سادة: �إبر�هيم هالل – �سمير ��سماعيل 
�لحمود. – محمد 

ال�سخ�سي  المدعي   – اإحالة  المبداأ: 
الإح���ال���ة.  ق��ا���س��ي  ب��ق��رار  – ال��ط��ع��ن 

- يحق لجهة االدعاء ا�ضخ�ضي الطعن اأ�ضلياً 
بعدم  ق�ضى  اإذا  فقط  االإح��ال��ة  قا�ضي  ب��ق��رار 
ذهل  اإذا  اأو  ال���دع���وى،  ب���رد  اأو  االخ��ت�����ض��ا���ض 
القا�ضي عن الف�ضل في اأحد اأ�ضباب االدعاء.

في ال�سكل:
�لقر�ر  �لإحالة م�سدر  قا�سي  �أن  من حيث 
��ستئناف  قبول  �إل��ى  خل�س  قد  فيه  �لمطعون 
�لنيابة �لعامة �سكاًل ورده مو�سوعًا و�لمت�سمن 
�لمجيد  عبد  عليهم  �ل��م��دع��ى  محاكمة  منع 
ف��ي حالة  �ل�����س��رق��ة  وف���ر�����س.. م��ن ج���رم   ..
لعدم  ع��ام  625/ع  �لمادة  وف��ق  �ل�سطر�بات 

قيام �لدليل �لكافي. 
وحيث �أن �لنيابة �لعامة في ريف دم�سق قد 
�ساهدت قر�ر قا�سي �لإحالة �لمطعون فيه ولم 

تبادر �إلى �لطعن فيه.
فايز  �ل�سخ�سي  للمدعي  يحق  ل  �أنه  وحيث 
... �لطعن بقر�ر قا�سي �لإحالة �إل تبعًا لطعن 

�لنيابة �لعامة.
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�ل�سخ�سي  �لدع����اء  لجهة  يحق  �أن���ه  وب��م��ا 
�إذ�  فقط  �لإحالة  قا�سي  بقر�ر  �أ�سليًا  �لطعن 
ق�سى �لقر�ر بعدم �لخت�سا�س �أو برد �لدعوى 
�أحد  ف��ي  �لف�سل  ع��ن  �لقا�سي  ذه��ل  �إذ�  �أو 
�أ�سباب �لدعاء وحيث �أنه لم تتوفر في �لدعوى 
�أية حالة من حالت �لمذكورة �أعاله فاإن طعن 
�أ�سحى  �لق�سية  هذه  في  �ل�سخ�سي  �لمدعي 

مردود �سكاًل.
لذلك

تقرر بالإجماع
1- رد طعن �ملدعي �ل�سخ�سي فايز.. �سكاًل.

2- ت�سمينه �لر�سم.
3- م�سادرة �لتاأمن ل�سالح �خلزينة �لعامة.

- 9 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1561 لعام 2017

قر�ر: 1646 لعام 2017
تاريخ 2017/6/19

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة ج.
 �ل�سادة: لونديو�س فهده - ح�سن �ل�سا�س - 

ود�د �إ�سبر.

ال�����م�����ب�����داأ: اف������ت������راء ج����ن����ائ����ي – 
– ع���ل���م ال���م���دع���ى ع��ل��ي��ه. اأرك�����ان�����ه 

ال��ج��رائ��م الق�ضدية  اإن ج��رم االف��ت��راء م��ن   -
ول����ه اأرك����ان����ه ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��وج��ب على 
القا�ضي بحثها والتاأكد من قيامها في االأدلة.

باالفتراء  ع��ل��ي��ه  ال��م��دع��ى  ع��ل��م  اإث���ب���ات  اإن   -
ب�����ع�����دم ����ض���ح���ة ادع������ائ������ه ي����ق����ع ع����ل����ى ع���ات���ق 
�ضرط  وه������و  االف�������ت�������راء،  ب����ج����رم  ال����م����دع����ي 

اأ������ض�����ا������ض�����ي ف������ي ت������واف������ر ج��������رم االف�������ت�������راء.

اأ�سباب الطعن:
1- �ملوكلة �لطاعنة �أبلغت عن جرمية �لغت�ساب 
وو�سفت �جلرمية بحذ�فريها وعنا�سر جرم 

�لفرت�ء غري متوفرة بفعل �ملوكلة.
�لأدل���ة  �إىل  ويقت�سر  معلل  غ��ري  �ل��ق��ر�ر   -2
و�ل��ق��ان��ون ����س��رتط يف ج��رم �لف���رت�ء توفر 
�لق�سد �ل�سيء و�أن يكون �لفاعل عاملًا بكذب 
�إىل  يرمي  و�أن  بيانه  ت�سمنها  �لتي  �لوقائع 
تقدمي منفعة غري م�سروعة بق�سد �لإ�سر�ر 
تعليل  دون  �لوقائع  ذك��ر  و�إن  �لنا�س  باأحد 
�لق�سد  توفر  لإثبات  يكفي  ل  فهو  تدليل  �أو 

�جلرمي.
3- �إن رجوع �ملوكلة عن �لأ�سول و�إ�سقاط حقها 
�لفرت�ء  ج��رم  لإث��ب��ات  يكفي  ل  �ل�سخ�سي 
�ملحاكمة  منع  �أن  على  م�ستقر  و�لج��ت��ه��اد 
لعدم كفاية �لدليل ورجوع �ملدعي عن دعوته 

ل يكفي لعتبار �ملدعي مفرتيًا.
النظر في الطعن:

�لقر�ر  م�سدر  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  حيث 
�تهام  �إل���ى  ب��ق��ر�ره  خل�س  ق��د  فيه  �لمطعون 
�لمدعى عليها �أيلين.. بجناية �لفتر�ء �لجنائي 

وفق �أحكام �لمادة 2/393 عقوبات عام.
�لجر�ئم  م��ن  �لف���ت���ر�ء  ج���رم  �أن  وح��ي��ث 
يتوجب  �لتي  �لقانونية  �أرك��ان��ه  ول��ه  �لق�سدية 
في  قيامها  من  و�لتاأكد  بحثها  �لقا�سي  على 
�لأدلة و�إن مجرد �سدور حكم ق�سائي يفيد نفي 
�لأخبار  جرى  �ل��ذي  �لأم��ر  به  �لمدعى  �لجرم 
عنه ل يكفي لإثبات جرم �لفتر�ء و�لذي يقوم 
�أخبر  �لمفتري بعدم �سحة ما  �أ�ساًل على علم 
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عنه �أو �دعى به.
�أركان  يناق�س  لم  �لإحالة  قا�سي  �أن  وحيث 
ج��رم �لف��ت��ر�ء وم��دى تحقق ذل��ك م��ن �لفعل 
�لق�سد  لجهة  وخ��ا���س��ة  للطاعنة  �لمن�سوب 
من  ولب��د  �فتر��سه  ي�سح  ل  و�ل��ذي  �لجرمي 
�إقامة �لدليل عليه �إذ قد يكون �لمتهم بالفتر�ء 
مفتقدً� �سحة �لوقائع �لتي بلغ عنها لمالب�سات 

�لحالة.
ول��م��ا ك���ان )�إث���ب���ات ع��ل��م �ل��م��دع��ى عليه 
عاتق  على  يقع  �دعائه  �سحة  بعدم  بالفتر�ء 
�لمدعي بجرم �لفتر�ء وهو �سرط �أ�سا�سي من 
�لفتر�ء( هيئة عامة قر�ر  توفر جرم  �سر�ئط 

2011/1681/23
وحيث �أن قا�سي �لإحالة لم ي�سع ذلك مو�سع 
�لبحث و�لمناق�سة على �سوء وقائع �لدعوى مما 
ي�سم �لقر�ر �لمطعون فيه بالغمو�س و�لق�سور 
�لأ�سباب  منه  وتنال  �لأو�ن  و�سبق  �لبيان  في 

�لمثارة في لئحة �لطعن ويتعين نق�سه.
لذلك

تقرر بالإجماع
1- قبول �لطعن مو�سوعًا.

2- نق�س �لقر�ر �ملطعون فيه بالن�سبة للطاعنة 
�إيلن.

3- �إعادة �لتاأمن مل�سلفه.
4- �إعادة �مللف ملرجعه.

- 10 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1638 لعام 2017

قر�ر: 1647 لعام 2017
تاريخ 2017/6/19

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة ب.

 �ل�سادة: لونديو�س فهده- ح�سن �ل�سا�س – 
ود�د �إ�سبر.

الوظيفة  ع��ن  ن��ا���س��ئ  ج���رم  ال��م��ب��داأ: 
محكمة  ال��م�����س��ل��ك��ي��ة-  ال��م��ح��ك��م��ة   –
الت�����ه�����ام. ق��������رار   - ال����ج����ن����اي����ات 

العاملين  اأح���������د  م����الح����ق����ة  ي�����ج�����وز  ال   -
الوظيفة  ع����ن  ن���ا����ض���ئ  ب���ج���رم  ال�����دول�����ة  ف����ي 
الم�ضلكية. ال��م��ح��ك��م��ة  اإل������ى  اإح���ال���ت���ه  ق���ب���ل 

�ضخ�ض  اأي  واإح����ال����ة  م��ح��اك��م��ة  ي���ج���وز  ال   -
اأم��������ام م��ح��ك��م��ة ال���ج���ن���اي���ات ب������دون اإ�����ض����دار 
اأم������ام  ال����م����ث����ول  الأن  ب���ح���ق���ه،  ات�����ه�����ام  ق�������رار 
اتهام. ق���رار  اإل���ى  بحاجة  ال��ج��ن��اي��ات  محكمة 

اأ�سباب الطعن:
اأ�سباب طعن النيابة العامة في الالذقية:

�لتحقيقات �لجارية في هذه �لق�سية و�لأدلة 
عن  �سدهم  �لمطعون  �متناع  تبين  �لمتوفرة 
�لقانونية  و�ل�سمانات  �لإج��ر�ء�ت  كافة  �تخاذ 
�لتي من �لمتوجب �تخاذها حفاظًا على حقوق 
�سركة �لن�سيج من �ل�سياع وهذ� ي�سكل بحقهم 
وتزويد  �لعام  �لمال  �لئتمان على  �إ�ساءة  جرم 
�أدى  مما  �سحيحة  غير  بمعلومات  �ل�سلطات 
�إلى �تخاذ قر�ر�ت م�سرة بم�سلحة �لقت�ساد 

�لوطني.
اأ�سباب طعن المدعى عليه اإبراهيم...:

حقوق  حتمي  �لتنفيذي  �حلجز  �إ�سارة  �إن   -1
�ل�سركة �إل �أنها ل حتقق عائد مادي ل�سندوق 
�ملحامن  عليهما  �ملدعى  و�أن  �لعامة  �ملالية 
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نبيل ... وعبد �حلميد... وهما �مل�ست�سار�ن 
�حلجز  باإ�سارة  �كتفيا  لل�سركة  �لقانونيان 

�لتنفيذي.
2- ل عالقة قانونية �أو معنوية بن �ملوكل �لذي 
يعمل رئي�س �لد�ئرة �لتجارية وبن �ملحامن 
ول ي�ستطيع �لعرت��س على ما يورده �ملحامن 

من �سمانات بعد مو�فقة �ملدير �لعام.
وقبل  �أو�ن��ه  قبل  �سدر  فيه  �ملطعون  �لقر�ر   -3
�لبحث عن �حلقيقة حيث �أن كل من قا�سي 
�لتحقيق ومن بعده قا�سي �لإحالة مل يكلف 
�أو  عليهم  �ملدعى  من  �أي��ًا  تبليغ  عناء  نف�سه 

تقرير �ح�سارهم.
�أ�سباب طعن �ملدعى عليه عبد �حلميد...:

�لدولة  يف  �لعاملن  �أح��د  مالحقة  يجوز  ل   -1
�إىل  �إحالته  قبل  �لوظيفة  عن  نا�سئ  بجرم 

�ملحكمة �مل�سلكية.
�أ�سانيد  على  مرتكز  وغري  قا�سر  �لتحقيق   -2
�أ�سا�س  ت�سلح  ل  �لتفتي�س  وتقارير  قانونية 

لالتهام.
3- �ملوكل هو مدير �سركة �لن�سيج بالالذقية وهو 
ل يتخذ �أي قر�ر �إل بعد تقريره من �ل�سوؤون 
وم�ست�سارها  �ل�سركة  وحم��ام��ي  �لقانونية 
�لقانوين و�ملوكل مل يرتكب �أي خطاأ ومل يقم 

باأي عمل خمالف للقانون.
4- مل يلحق بال�سركة �أي �أ�سر�ر نتيجة �لت�سوية 

و�إن حت�سل ديون بال�سركة كاملة.
النظر في الطعن:

�لنظر بطعن �لنيابة �لعامة:
�لقر�ر  م�سدر  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  حيث 
ت�سديق  �إل��ى  بقر�ره  خل�س  قد  فيه  �لمطعون 
�لتحقيق  قا�سي  ق���ر�ر  م��ن  وج  ب  �لفقرتين 

عن  �لعام   �لحق  دع��وى  ��سقاط  و�لمت�سمن: 
م�سطفى  �سدهما  �لمطعون  عليهما  �لمدعى 
... وعبد �لحميد ... من جرم �لتدخل بارتكاب 
�إ�ساءة �لئتمان على �لمال �لعام ل�سموله  جرم 
باأحكام مر�سوم �لعفو �لعام رقم 22 لعام 2014 
�لأور�ق  و�إحالة  �لعمر  من  �ل�سبعين  لبلوغهما 
�ل�سخ�سية  بالحقوق  للنظر  �لجنايات  �إل���ى 
 ... �إبر�هيم  �سدهم  �لمطعون  محاكمة  ومنع 
وم�سطفى ... وعبد �لحميد... وعبد �لحميد... 
�لم�سند  �لحتيال  .ونبيل من جرم   ... ومحمد 
�ل�سلطات  تزويد  ج��رم  وم��ن  �لأو�ئ���ل  للخم�سة 
لتخاذ  �أدى  م��م��ا  �سحيحة  غ��ي��ر  بمعلومات 
�لوطني  �لقت�ساد  بم�سلحة  م�سرة  ق��ر�ر�ت 
�لم�سند للثالث و�لخام�س و�ل�ساد�س لعدم قيام 

�أركان وعنا�سر هذين �لجرمين.
وحيث �أنه ل يجوز محاكمة و�إحالة �أي �سخ�س 
�أمام محكمة �لجنايات بدون �سدور قر�ر �تهام 
بحقه لأن �لمثول �أمام محكمة �لجنايات بحاجة 
�إلى قر�ر �تهام لجهة �لغر�مة وحيث �أن قا�سي 
م�سطفى  عليهما  �لمدعى  �أح��ال  قد  �لإح��ال��ة 
للنظر  �لجنايات  �لحميد... لمحكمة  ... وعبد 
�لعقوبة  ت�سميل  ب��ع��د  �ل�سخ�سية  ب��ال��ح��ق��وق 
نق�س  يعني  مما  �لعفو  بقانون  للحرية  �لمانعة 
�أن  وحيث  �لناحية  لهذه  فيه  �لمطعون  �لقر�ر 
تزويد  جرمي  �أرك��ان  ناق�س  قد  �لإحالة  قا�سي 
و�لحتيال  �سحيحه  غير  بمعلومات  �ل�سلطات 
�لوقائع  تقدير  و�أح�سن  �سليمه  قانونية  مناق�سة 
�لدعوى  �أور�ق  خالل  من  وتحقق  �لأدل��ة  ووزن 
تو�فر  ع��دم  م��ن  فيها  �ل��ج��اري��ة  و�لتحقيقات 
�أركان وعنا�سر �لجرمين و�أن �لأدلة غير كافية 



المحامون - الأعداد 5 ، 6 ، 7 ، 8  لعام 2018 - ال�سنة 83.

400 - ق�ساء المحاكم

متروك  و�لأدل���ة  �لوقائع  تقدير  وك��ان  ل��الإد�ن��ة 
لقا�سي �لإحالة ول رقابة لمحكمة �لنق�س عليه 
في ذلك مما يجعل �لأ�سباب �لمثارة في لئحة 
لهذه  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  من  تنال  ل  �لطعن 

�لناحية ويتعين ت�سديقه.
�لحميد  عبد  عليهما  �لمدعى  بطعن  �لنظر 

... و�إبر�هيم....:
�لقر�ر  م�سدر  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  حيث 
�تهام  �إل���ى  ب��ق��ر�ره  خل�س  ق��د  فيه  �لمطعون 
وعبد   ... �إبر�هيم  �لطاعنان  عليهما  �لمدعى 
�لئتمان  باإ�ساءة  �لتدخل  بجناية  �لحميد.... 
على �ل��م��ال �ل��ع��ام وف��ق �أح��ك��ام �ل��م��ادة 8 من 
�لمو�د 218  بدللة  لعام 2013   3 رقم  �لقانون 

و219 عقوبات عام.
وحيث �أن قا�سي �لتحقيق �لمالي تبنى كافة 
�لتحقيق  قا�سي  قبل  من  �لجارية  �لتحقيقات 
�لدولة  ق�سايا  �إد�رة  �إلى  كتاب  و�سطر  �لثالث 
و�لوثيقة  �لو��سحة  �لعناوين  لتاأمين  بالالذقية 
ت�سطير  ث��م  وم���ن  عليهم  �ل��م��دع��ي  م��ن  ل��ك��ل 
ت�سطير  ق��رر  ث��م  بحقهم  �إح�����س��ار  م��ذك��ر�ت  
باإدلب  �لعقارية  �لم�سالح  مديرية  �إل��ى  كتاب 
�لقر�ر و�كتفى  �لعناوين ثم تر�جع عن  لتاأمين 
�لتحقيق  قا�سي  وك��ان  �لجارية  بالتحقيقات 
و�أحال  �لجارية  بالتحقيقات  �كتفى  قد  �لثالث 

�لدعوى �إلى قا�سي �لتحقيق �لمالي.
وحيث �أن �ل�سبارة تخلو من �أي تبليغ للمدعى 
عليهما �لطاعنان �سو�ء �أمام قا�سي �لتحقيق �أو 
قا�سي �لإحالة وبما �أن �سدور قر�ر �لتهام قبل 
��ستجو�ب �لمدعى  عليه مخالف لأحكام �لمادة 
�لإحالة  قا�سي  على  وك��ان  جز�ئية  �أ�سول   69

عليهما  �لمدعى  ودع��وة  بالتحقيق  يتو�سع  �أن 
بما  �لقر�ر  �إ�سد�ر  قبل  لال�ستجو�ب  �لطاعنان 
ي�سون حق �لدفاع �لمقد�س �لذي �سانه �لقانون 
لك  قبل  �لقر�ر  �سدور  وك��ان  �لد�ستور  وحماه 
�لقانون  لأحكام  ومخالف  لأو�ن��ه  �سابقًا  يجعله 
�لطعن  لئحة  في  �لمثارة  �لأ�سباب  منه  وتنال 

ويتعين نق�سه مو�سوعًا.
لذلك 

تقرر بالإجماع
�ملدعى عليهما عبد �حلميد...  1- قبول طعن 
وحممد ... مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 

فيه بالن�سبة لهما.
ونق�س  جزئيًا  �لعامة  �لنيابة  طعن  قبول   -2
�لقر�ر �ملطعون فيه مبو�جهة �ملدعى عليهما 
فيما  �لطعن  ورد  �حلميد  وعبد  م�سطفى 

عد� ذلك.
3- �إعادة �لتاأمن مل�سلفه.

4- �إعادة �مللف ملرجعه.

- 11 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1487 لعام 2017

قر�ر: 1722 لعام 2017
تاريخ 2017/6/20

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة ج.
�لدين  – محي  �إب��ر�ه��ي��م ه��الل  �ل�����س��ادة:   

حالق – محمد �لحمود.

مفهومه-  بالجريمة-  �سروع  المبداأ: 
اإرادة المجرم. اأركانه-   - �سروع بالقتل 

اإلى  باالتجاه  المجرم  اإرادة  تتحدد  لم  اإذا   -
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اإحداث نتيجة جرمية معينة فال محل لل�ضروع 
الموجب للعقاب اإال اإذا كان الن�ضاط الذي �ضدر 
عنه يعد جريمة قائمة بذاتها، وكانت االإرادة 
ال�ضادرة عنه ت�ضلح الأن تقوم بها هذه الجريمة.

ال�����ض��روع بالقتل من  ب��ج��رم  ل��الت��ه��ام  - الب���د 
اأرك��ان��ه وال��ت��اأك��د م��ن الق�ضد الجرمي  ت��واف��ر 
معينة. جريمة  ارت��ك��اب  اإرادة  يتطلب  ال���ذي 

م���������ض����روع����اً  ال������ق������ان������ون  ف�������ي  ي������وج������د  ال   -
م���������������ج���������������رداً م�������������ن غ�����������ي�����������ر  ج�������ري�������م�������ة.

اأ�سباب الطعن:
اأ�سباب طعن النيابة العامة:

1- �لقر�ر جاء يف غري حمله �لقانوين وخمالفًا 
لالأ�سول و�لقانون.

2- مل يبحث قا�سي �لإحالة با�ستئناف �لنيابة 
�لعامة لقر�ر قا�سي �لتحقيق.

3- �عترب �لقر�ر �لطعن �جلرم �إيذ�ء مق�سود 
يكون  �أن  دون  �ملادة 543 عقوبات عام  وفق 
هذ� �جلرم مالحق به �بتد�ء حيث �لدعاء 

بجرم �ل�سروع بالقتل.
�ملتوفرة  و�لأدل���ة  �جل��اري��ة  �لتحقيقات  �إن   -4
�ل�سروع  بجرم  لالتهام  كافية  �لق�سية  يف 

بالقتل.
اأ�سباب طعن نهاد وماهر...:

1- �لقر�ر �ملطعون فيه �سورة طبق �لأ�سل عن 
قر�ر قا�سي �لتحقيق.

يف  متوفرة  بالقتل  �ل�����س��روع  ج��رم  �أرك���ان   -2
�لق�سية.

�جلهة  �أق���و�ل  �لطعن  �ل��ق��ر�ر  يناق�س  مل   -3

�لطاعنة.
4- �إن �أماكن �لإ�سابة دليل على جرم �ل�سروع 

بالقتل.
قا�سي  ق��ر�ر  قبله  ومن  �لطعن  �لقر�ر  �إن   -5
�لتحقيق مل يذكر �أي كلمة من �أقو�ل �ل�سهود 

�مل�سمن من �جلهة �ملدعية.
ب���ن �جل���الد  �ل��ط��ع��ن  �ل����ق����ر�ر  ����س���اوى   -6

و�ل�سحية. 
في القانون:

�لقر�ر  م�سدر  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  حيث 
�تهام  �إل���ى  ب��ق��ر�ره  خل�س  ق��د  فيه  �لمطعون 
بجناية  مهند...  �سده  �لمطعون  عليه  �لمدعى 
�لإيذ�ء �لمق�سود �لموؤدي �إلى عجز وظيفي وفق 

�أحكام �لمادة 543/ع عام.
و�قعة  �سرد  ق��د  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  وحيث 
�لدعوى و�أحاط بها �إحاطة �سامل و�أورد ملخ�سًا 
�سليمة  قانونية  مناق�سة  وناق�سها  �أدلتها  عن 
�أح�سن تقدير �لوقائع ووزن �لأدلة وبين �لأ�س�س 
�لتي �عتمد عليها بقر�ره وتحقق من خالل �أور�ق 
تو�فر  من  فيها  �لجارية  و�لتحقيقات  �لدعوى 
�لمطعون �سده بجرم  �تهام  �لتي ترجح  �لأدلة 
وظيفي  عجز  �إلى  �لمف�سي  �لمق�سود  �لإي��ذ�ء 
م�ساجرة  �أثر  عن  نتجت  قد  �لإ�سابة  �أن  حيث 
�أنية بين �لطرفين ولبد لالتهام بجرم �ل�سروع 
�لق�سد  من  و�لتاأكد  �أركانه  تو�فر  من  بالقتل 
جريمة  �رتكاب  �إر�دة  يتطلب  �ل��ذي  �لجرمي 
معينة ول يوجد في �لقانون �سروعًا مجردً� من 
�إذ�  �أنه  غير جريمة محددة ويترتب على ذلك 
�إحد�ث  �إلى  بالتجاه  �لمجرم  �إر�دة  تتحدد  لم 
�لأوجه  لل�سروع  معينة فال محل  نتيجة جرمية 
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للعقاب �إل �إذ� كان �لن�ساط �لذي �سدر عنه يعد 
�ل�سادرة  �لإر�دة  وكانت  بذ�تها  قائمة  جريمة 

عنه ت�سلح لأن تقوم بها هذه �لجريمة.
وحيث �أن �لقر�ر �لطعين �سار على هذ� �لنهج 
�ل�سليم  �لقانوني  �لتو�سيف  وح��دد  �لقانوني 
ماله  �إلى  م�ستندً�  �لطعين  �لقر�ر  فجاء  للفعل 
��سله باأور�ق �لدعوى ومحموًل على �أ�سبابه ول 
�لطعن  لئحتي  في  �لمثارة  �لأ�سباب  منه  تنال 

ويتعين ت�سديقه.
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- رد �لطعنن مو�سوعًا.

2- م�سادرة �لتاأمن.
3- �إيد�ع �مللف مرجعه �ملخت�س.

- 12 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1784 لعام 2017

قر�ر: 1738 لعام 2017
تاريخ 2017/6/22

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لإحالة.
�لدين  – محي  �إب��ر�ه��ي��م ه��الل  �ل�����س��ادة:   

حالق – محمود �ل�سب.

ال��م��ب��داأ: اأ���س��ول – ق��ا���س��ي الإح��ال��ة 
ف��ي��ه��ا. ال���ط���ع���ن   – ق������رارات������ه   –

الفا�ضلة  االإح�����ال�����ة  ق���ا����ض���ي  ق��������رارات  -اإن 
بالنق�ض  ل��ل��ط��ع��ن  ق��اب��ل��ة  غ��ي��ر  ب��ال��م��و���ض��وع 
بالدعوى. ال�����ض��ي��ر  م��ن��ع  ع��ل��ي��ه��ا  ب��ن��ي  اإذا  اإال 

القا�ضية  االإح�����ال�����ة  ق���ا����ض���ي  ق��������رارات  -اإن 
ب���������االإح���������ال���������ة اأم�����������������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�سكل:
�لقر�ر  �لإحالة م�سدر  قا�سي  �أن  من حيث 

�لمطعون فيه قد خل�س �إلى:
�سورية  م�سرف  ح��اك��م  ��ستئناف  ق��ب��ول   -1

�ملركزي �إ�سافة لوظيفته �سكاًل.
2- رده مو�سوعًا وت�سديق قر�ر قا�سي �لتحقيق 
يف ريف دم�سق و�ملت�سمن: 1- وقف �ملالحقة 
جلهة  ميالد...  عليه  �ملدعى  بحق  �جلارية 
ب��ن �سورية  �لأم�����و�ل  ن��ق��ل وحت��وي��ل  ج���رم 
ل�سرت�ك  وذل���ك  ترخي�س  دون  و�خل����ارج 
ول�سبق  ب��اجل��رم  م��ع��ه  �لع�سكري  �ل��ط��رف 
مالحقته �أمام �لق�ساء �لع�سكري. 2- �لظن 
مز�ولة  بجنحة  م��ي��الد  عليه  �مل��دع��ى  على 
ترخي�س  دون  �لد�خلية  �حل���و�لت  تنفيذ 
وفق �لقانون رقم /29/ لعام 2012 و�ملعدل 

بالقانون رقم /18/ لعام 2013.
�لمركزي  �سورية  م�سرف  حاكم  �أن  وحيث 
تقدم بالطعن بقر�ر قا�سي �لإحالة �لم�سار �إليه 

�أعاله.
قا�سي  ق��ر�ر  من  �لأول��ى  �لفقرة  �أن  وحيث 
قا�سي  قبل  من  ت�سديقه  �لذي جرى  �لتحقيق 
�لإحالة لم تف�سل في مو�سوع �لدعوى باعتبار 
�لجهة  تتقدم  �أن  يمكن  �لمالحقة  وقف  فقرة 
�لمدعية �ل�سخ�سية بطلب �إلى قا�سي �لتحقيق 
بعد  �لق�سائية  �لمالحقة  �إع���ادة  فيه  وتطلب 

* - هذا لي�ض باملطلق.. اإذ اإن املادة /341/ اأ�ضول جزائية تن�ض بفقرتها ب 
على: يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة واملدعى عليه اإذا ف�ضلت 
لذا  االأ�ضا�ض تعديلها  اأو مب�ضائل ال متلك حمكمة  يف مو�ضوع االخت�ضا�ض 

اقت�ضى التنويه. 
)احملامي نزهان عيسى - هيئة التحرير(
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زو�ل �أ�سباب �لوقف... باعتبار قر�ر�ت قا�سي 
للطعن  قابلة  غير  بالمو�سوع  �لفا�سلة  �لإحالة 
بالنق�س �إل �إذ� �نبنى عليها منع �ل�سير بالدعوى 
رد  يتعين  مما  جز�ئية  �أ�سول   /337/ �لمادة 

�لطعن �سكاًل.
قا�سي  ق��ر�ر  من  �لثانية  �لفقرة  �أن  وحيث 
قا�سي  قبل  ت�سديقها من  �لتي جرى  �لتحقيق 
�لمطعون  على  بالظن  ق�ست  �إن��م��ا  �لإح��ال��ة 
�سده بجنحة ممار�سة �أعمال تمويل)*( �لأمو�ل 
قا�سي  ق���ر�ر�ت  �أن  وحيث  د�خلية(  )ح��و�ل��ة 
�لإحالة �لقا�سية بالإحالة �أمام محاكمة �لجنح 
 /341/ �لمادة  للطعن  قابلة  غير  و�لمخالفات 
�أ�سول جز�ئية مما يتعين رد �لطعن �سكاًل لهذه 

�لناحية �أي�سًا.
لذلك

تقرر بالإجماع
1- رد  �لطعن �سكاًل.

2- عدم �لبحث بالر�سم.
3- �إيد�ع �مللف مرجعه. 

- 13 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1679 لعام 2017

قر�ر: 1743 لعام 2017
تاريخ 2017/6/22

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة ج.
�لدين  محيي   – ه��الل  �إبر�هيم  �ل�سادة:   

حالق – محمد �لحمود.

الإحالة  قا�سي  دور   – اإحالة  المبداأ: 
– اأث���ره. ال��ج��رم  وق���وع  – اح��ت��م��ال 

* - لعلها حتويل... هكذا ورد من االأ�ضل/ املجلة.

- يكفي لقا�ضي االإحالة ليقرر االتهام اأن يتحقق 
التاأكد  عليه  ولي�ض  الجرم  وقوع  احتمال  من 
اأدلة كافية للحكم واالإدان��ة، والتي  من وجود 
يعود تمحي�ضها وتقديرها لمحكمة المو�ضوع.

اأ�سباب الطعن:
اأ�سباب الطعن عالء...

1- �إن �ركان جرم �ل�سرقة غري متوفرة يف فعل 
�سرقة  فهي  �سرقة  هناك  كان  و�إن  �لطاعن 

عادية.
2- �إن �أقو�ل �لطاعن �لأولية �أخذت حتت �ل�سدة 
و�لتعذيب لذلك ل ميكن �عتمادها دلياًل بعد 

�أن تر�جع عنها �لطاعن �أمام �لق�ساء.
3- مل يتم �لعثور على �أي مو�د م�سبوطة تعود 

لعملية �ل�سرقة لدى �لطاعن.
4- ل يوجد �دعاء �سخ�سي من �ساحب �ملحل 

�لذي تعر�س لل�سرقة.
اأ�سباب طعن �سادية....:

1- �جلرم غري ثابت بحق �لطاعنة وهو مبني 
على �ل�سك نتيجة �إقامة �لدعوى  عليه عالء 

مبنزل �لطاعنة.
زوج  �أق��و�ل  على  �عتمد  �لإحالة  قا�سي  �إن   -2
�أخذت  و�لتي  �جلنائي  �لأمن  �أمام  �لطاعنة 
�لطاعنة  بحيازة  و�لتعذيب  �ل�سدة  حت��ت 

لأجهزة خليوية.
�لتي  �لتدخل  �أي حالة من حالت  يوجد  ل   -3
عددتها �ملادة /218/ عقوبات بحق �لطاعنة 
�تفاق م�سبق مع �ملدعى عليه  �أي  فال يوجد 

عالء.
بالتحقيق  �لتو�سع  �لإحالة  قا�سي  كان على   -4

و�سماع بقية �ل�سهود.
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في القانون:
�لقر�ر  م�سدر  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  حيث 
�تهام  �إل���ى  ب��ق��ر�ره  خل�س  ق��د  فيه  �لمطعون 
و�سادية   .. ع��الء  �لطاعنين  عليهما  �لمدعى 
و�لتدخل  لالأول  �لمو�سوفة  �ل�سرقة  بجناية   ..
بال�سرقة �لمو�سوفة للثاني وفق �لمادة /625/ 

عقوبات بدللة �لمادة /218/ منه.
و�قعة  �سرد  ق��د  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  وحيث 
و�أورد  �ساملة  �إح��اط��ة  بها  و�أح����اط  �ل��دع��وى 
ملخ�سًا و�فيًا عن �أدلتها وناق�س �لأدلة �لمتوفرة 
تقدير  فاأح�سن  �سليمة  قانونية  مناق�سة  فيها 
�عتمد  �لتي  �لأ�س�س  وبين  �لأدل��ة  ووزن  �لوقائع 
�لدعوى  �أور�ق  عليها بقر�ره وتحقق من خالل 
�لأدل��ة  ت��و�ف��ر  م��ن  فيها  �ل��ج��اري��ة  �لتحقيقات 
قا�سي  باعتبار  لالتهام  �لثبوت  ترجح  �لتي 
يتحقق  �أن  �إليه لالتهام  بالن�سبة  يكفي  �لإحالة 
�لتاأكد  عليه  ولي�س  �لجرم  وق��وع  �حتمال  من 
و�لتي  و�لإد�ن���ة  للحكم  كافية  �أدل��ة  وج��ود  من 
�لمو�سوع  لمحكمة  وتقديرها  تمحي�سها  يعود 
تاريخ   2208 �أ�سا�س   334 قر�ر  عامة  "هيئة 
�أن �لقر�ر �لمطعون فيه  2011/8/23" وحيث 
قد جاء م�ستندً� �إلى ماله �أ�سله باأور�ق �لدعوى 
�لأ�سباب  منه  تنال  ول  �أ�سبابه  على  ومحموًل 

�لمثارة في لئحتي �لطعن ويتعين ت�سديقه.
لذلك 

تقرر بالإجماع
�لقر�ر  وت�سديق  مو�سوعًا  �لطعنن  رد   -1

�ملطعون فيه.
2- م�سادرة �لتاأمن لكال �لطاعنن.

3- �إيد�ع �مللف مرجعه �ملخت�س.

- 14 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1777 لعام 2017

قر�ر: 1746 لعام 2017
تاريخ 2017/6/22

محكمة �لنق�س – �لغرفة �لإحالة ج.
 �ل�سادة: �إبر�هيم هالل – �سمير �إ�سماعيل 

با�سا – محمد �لحمود.

النيابة  ق��ب��ول   – اإح���ال���ة  ال��م��ب��داأ: 
– اأثره. التحقيق  قا�سي  بقرار  العامة 

قا�ضي  بقرار  الطعن  العامة  للنيابة  لي�ض   -
ال�ضخ�ضي  ال��م��دع��ي  ا�ضتئناف  ب���رد  االإح���ال���ة 
كانت  اإذا  التحقيق  قا�ضي  ق��رار  على  ال��واق��ع 
النيابة العامة �ضبق لها اأن قبلت بقرار قا�ضي 
مة قا�ضي االإحالة. التحقيق، ور�ضخت له و�ضدَّ

في ال�سكل:
�لقر�ر  م�سدر  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  حيث 
قر�ر  ت�سديق  �إل��ى  خل�س  ق��د  فيه  �لمطعون 
لعام   644 رقم  �لالذقية  في  �لتحقيق  قا�سي 
2009 و�لمت�سمن منع محاكمة �لمدعى عليهم 
وجبر�ن  ون�سر...   .. حبيب  �سدهم  �لمطعون 
... من جر�ئم �ل�سروع بالقتل و�لتهديد و�لقدح 
و�لذم �لم�سند �إليهم وفق �لمو�د 533 و199  و 
568 و 570 و 560 وحيث �أنه �سبق للنيابة �لعامة 
في �لالذقية �أن �ساهدت قر�ر قا�سي �لتحقيق 
�لم�سار �إليه �أعاله دون �لمبادرة �إلى ��ستئنافه 

و�نفردت جهة �لدعاء �ل�سخ�سي با�ستئنافه.
على  م�ستقر  �لغرفة  هذه  �جتهاد  �أن  وحيث 
قا�سي  بقر�ر  �لطعن  �لعامة  للنيابة  لي�س  �أن��ه 
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�لمدعي  ����س��ت��ئ��ن��اف  ب���رد  �ل��ق��ا���س��ي  �لإح���ال���ة 
�ل�سخ�سي �لو�قع على قر�ر قا�سي �لتحقيق �إذ� 
بقر�ر  قبلت  �أن  لها  �سبق  �لعامة  �لنيابة  كانت 
قا�سي  و���س��ده  ل��ه  ور�سخت  �لتحقيق  قا�سي 
�لإحالة كما هو �لحال في هذه �لق�سية )قر�ر 
في  من�سور   1978/4/1 تاريخ   285/476 رقم 
مجلة �لمحامون �س /304/ لعام 1978( مما 

يتعين معه رد طعن �لنيابة �لعامة �سكاًل...
لذلك 

تقرر بالإجماع
1-رد �لطعن �سكاًل.

2-عدم �لبحث بال�سم.

3-�إيد�ع �مللف م�سدره.
- 15 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1792 لعام 2017
قر�ر: 1753 لعام 2017

تاريخ 2017/6/22
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة ج.

 �ل�سادة: �إبر�هيم هالل – �سمير �إ�سماعيل 
با�سا – محمد �لحمود.

 – – ات�����ه�����ام  اإح�����ال�����ة  ال�����م�����ب�����داأ: 
اأث�����������ره.  – ال����م����ت����ه����م  غ������ي������اب 

االعتماد  بجناية  �ضخ�ض  الت��ه��ام  يكفي  ال   -
على قرينة الغياب عن ح�ضور التحقيقات ما 
لم تقترن باأدلة وا�ضحة يمكن الركون اإليها.

اأ�سباب الطعن:
خالل  من  عليه  �لمدعى  بحق  ثابت  �لجرم 
بالدعوى  �لو��سحة  و�لقر�ئن  �ل�سرطة  �سبط 

ودفع ذويه مبلغ قدره /75000/ل.�س للمدعي 
وقرينة عدم ح�سور �لمدعى عليه وجاء يطلب 
من حيث �لنتيجة قبول �لطعن �سكاًل ومو�سوعًا 

ونق�س �لقر�ر.
في القانون:

�لقر�ر  �لإحالة م�سدر  قا�سي  �أن  من حيث 
محاكمة  منع  �إل���ى  خل�س  ق��د  فيه  �لمطعون 
�لرحمن..  عبد  �سده  �لمطعون  عليه  �لمدعى 
من جرم �ل�سرقة �لمو�سوفة وفق �لمادة /625/ 

ع عام لعدم كفاية �لدليل.
و�قعة  �سرد  ق��د  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  وحيث 
وناق�سها  �ساملة  �إحاطة  بها  و�أح��اط  �لدعوى 
مناق�سة قانونية �سليمة و�أورد ملخ�سًا و�فيًا عن 
�أدلتها و�أح�سن تقدير �لوقائع ووزن �لأدلة وبين 
خالل  من  وتحقق  عليها  �عتمد  �لتي  �لأ�س�س 
�أور�ق �لدعوى و�لتحقيقات �لجارية عدم تو�فر 
�لطعين  �لقر�ر  وجاء  للجرم  �لقانونية  �لأركان 
بما �نتهى �إليه من نتيجة منع محاكمة �لمدعى 
��ستند  �إنما  �لمو�سوفة  �ل�سرقة  جرم  من  عليه 

�إلى ماله �أ�سل في �لدعوى.
وحيث ل يكفي لتهام �سخ�س بجناية لعتماد 
على قرينة �لغياب عن ح�سور �لتحقيقات مالم 

تقترن باأدلة و��سحة يمكن �لركون �إليها.
ل  �لطعن  �أ�سباب  فاإن  �لأمر كذلك  �أن  وبما 

تنال من �سالمة �لقر�ر �لمطعون فيه.
لذلك 

تقرر بالإجماع
1-رد �لطعن مو�سوعًا وت�سديق �لقر�ر �ملطعون 

فيه.
2-عدم �لبحث بالر�سم.
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3-�إيد�ع �مللف مرجعه.
- 16 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1213 لعام 2017
قر�ر: 1837 لعام 2017

تاريخ 2017/7/24
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة �آ.

�لدين  ن��ور   – خليل  خالد  محمد  �ل�سادة:   
�لأمين – هبا فطوم.

ال�����م�����ب�����داأ: ق���ا����س���ي الإح������ال������ة – 
منع   – ادل�����ة  ت��ق��دي��ر   – ���س��ل��ط��ات��ه 
ال���ن���ق�������ص.  رق�����اب�����ة   - م���ح���اك���م���ة 

اإن تقدير االأدل��ة والوقائع متروك لقا�ضي   -
واطمئنانه  ارتياحه  ع��دم  عند  ول��ه  االإح��ال��ة، 
لالأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة، وال يخ�ضع 
ذلك لرقابة محكمة النق�ض، طالما اأن ا�ضتدالله 
الدعوى. اأوراق  ف��ي  ي��وؤي��ده  م��ا  ول���ه  �ضليماً، 

اأ�سباب الطعن: 
ثابت  �سدهما  للمطعون  �لم�سند  �لجرم  �إن 
ملف  في  �لجارية  �لتحقيقات  بموجب  بحقهما 
وم�سادرة  �لجمارك  �سبط  �سيما  ول  �لق�سية 
�لمادة �لمهربة بحوزتهما مما يجعل قر�ر منع 
�لمحاكمة في غير محله �لقانوني لذلك �لتم�س 

قبول �لطعن �سكاًل ومو�سوعًا.
في القانون: 

تقدير �لأدلة و�لوقائع متروك لقا�سي �لإحالة 
وله عند عدم �رتياحه و�طمئنانه لالأدلة �تخاذ 
�لقر�ر بمنع �لمحاكمة ول يخ�سع ذلك لرقابه 
�سليمًا  ��ستدلله  �أن  طالما  �لنق�س  محكمة 

لكافه  ومقدرً�  �لدعوى  �أور�ق  في  يوؤيده  ما  وله 
�لب�ساعة  كانت  ولما  وظروفها  �لق�سية  وقائع 
ل  قيمتها  �سالة  �إ�سافة  م�ستعملة  �لم�سبوطة 
يعني حتمًا وجود �لق�سد �لجرمي لدى �لمطعون 
بق�سد  �أن��ه��ا  تفيد  �إن��م��ا  بالتهريب  �سدهما 
�لطعن  �سبب  كان  ولما  �ل�سخ�سي  �ل�ستعمال 
ل يعدو �لجدل في �أمور تقديرية فاإن �لطعن ل 
ينال منه من حيث �لنتيجة مما ي�ستوجب �لرد 
لذلك وعماًل باأحكام �لمادة 336 وما بعدها �أ. 

ج وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة.
لذلك 

تقرر بالإجماع
1-رد �لطعن مو�سوعًا. 

2-ل جمال للبحث بالر�سم كون �جلهة �لطاعنة 
جهة عامة معفاة من �لر�سوم. 

3-�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل. 

- 17 -
�لق�سية: �أ�سا�س 2610 لعام 2017

قر�ر: 1578 لعام 2017
تاريخ 2017/6/5

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة ج.
 �ل�سادة: محمد خالد خليل – يو�سف �ليون�س 

فطوم. – هبا 

ال����م����ب����داأ: ال��ت��ح��ق��ي��ق والإح�����ال�����ة 
 – ال��ق��ن��اع��ة   – ال��ق��ا���س��ي  دور   –
يقينية.  اأدل������ة   – ال��م��ح��ك��م��ة  دور 

ى  تتوخَّ ال  واالت��ه��ام  التحقيق  �ضلطتي  اإن   -
ع��ل��ى م��ح��ك��م��ة الجنايات  االإح���ال���ة  اأج����ل  م���ن 
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ال��ي��ق��ي��ن ال���ت���ام ك��م��ا ت��ت��وخ��اه ���ض��ل��ط��ة الحكم 
ال��ت��ي ي��ج��ب اأن ُي���ق���ام ق�����ض��اوؤه��ا ع��ل��ى االأدل����ة 
ال�ضك. ع��ن  وال��ب��ع��ي��دة  وال��ح��ا���ض��م��ة  اليقينية 

- واإنما تكتفي بوجود �ضبهات وقرائن و�ضواهد 
حة،  مرجَّ واالإدان�����ة  محتملة  التهمة  تجعل 
المحكمة  عمل  من  اليقينية  القناعة  وتبقى 
ح�ضبما يثبت لها من االأدلة المعرو�ضة عليها. 

- ي��ح��ق ل��ق��ا���ض��ي االإح���ال���ة االأخ�����ذ ب���االأق���وال 
توافرت  اإذا  االأول��ي��ة  واالع��ت��را���ض��ات  االأول��ي��ة 
توافقت  واإذا  ب����االت����ه����ام،  ال���ق���ن���اع���ة  ل����دي����ه 
ت����ل����ك ال�����ق�����رائ�����ن م������ع االأدل�������������ة االأخ�����������رى.

اأ�سباب الطعن: 
في �أن �لتحقيقات �لجارية في هذه �لق�سية 
و�لأدلة �لمتوفرة فيها وهي �أقو�ل �لمدعي عليها 
قا�سي  �أم��ام   .. هبة  �ل�ساهدة  و�أق���و�ل  فاديا 
�لتحقيق تثبت �رتكاب �لمطعون �سدهما لجرم 
�ل�سروع بال�سرقة �لمو�سوفة لذلك طلبت قبول 

�لطعن مو�سوعًا.
في �أ�سباب �لطعن �لمثارة من �لمتهم ب�سام 

.. وكيله �لمحامي و�سام....:
وقد  بحقه  مجحفًا  �لطعين  �لقر�ر  �أن  في 
�عتمد �لقر�ر �لطعين في �لأد�نة على �لعتر�فات 
�أخذت تحت �ل�سدة و�لتعذيب و�أن  �لأولية �لتي 
لي�س  �لجنائي  �لأمن  فرع  في �سبط  �لعتر�ف 
ما  �أنكر  قد  �لمتهم  �أن  ول�سيما  لالأدلة  كافيًا 
�أ�سند �إليه من جرم �أمام قا�سي �لتحقيق لذلك 

طلب قبول �لطعن �سكاًل ومو�سوعًا. 
في القانون: 

�لتحقيق  �سلطتي  �أن  على  م�ستقر  �لجتهاد 
ى  تتوخَّ ل  فهي  �لأدل���ة  ترجيح  يكفي  و�لت��ه��ام 
من �أجل �لإحالة على محكمة �لجنايات �ليقين 
�أن  يجب  �لتي  �لحكم  �سلطة  اُه  تتوخَّ كما  �لتام 
و�لحا�سمة  �ليقينية  �لأدلة  على  ق�ساءها  يقام 
و�لبعيدة عن �ل�سك و�إنما تكتفي بوجود �سبهات 
وقر�ئن و�سو�هد تجعل �لتهمة محتملة و�لإد�نة 
عمل  م��ن  �ليقينية  �لقناعة  وتبقى  مرجحة 
�لمحكمة ح�سبما يثبت لها من �لأدلة �لمعرو�سة 
عليها حيث �أن �لقر�ر مو�سوع �لطعن قد �أحاط 
بو�قعة �لدعوى ولخ�س �أدلتها وناق�سها مناق�سة 
قانونية �سليمة وقد ت�سمن �أوجه ��ست�سهاده وجاء 
��ستقر  �لجتهاد  �أن  وحيث  �لقانوني  محله  في 
بالأقو�ل  �لأخذ  �لإحالة  لقا�سي  يحق  �أنه  على 
لديه  تو�فرت  �إذ�  �لأولية  و�لعتر�فات  �لأولية 
�لأقو�ل مع  و�إذ� تو�فقت تلك  �لقناعة بالتهام 
�لأدلة �لأخرى وحيث �أن ما دفع به �لطاعن قد 
خ�سه �أقو�ل �لمدعي ك�ساهد للحق �لعام �أمام 
�لنيابة  بطعن  يتعلق  فيما  �أما  �لتحقيق  قا�سي 
�لمو�سوفة  بال�سرقة  �ل�سروع  جرم  باأن  �لعامة 
لما  ب�سام  و�لمتهم  فاديا  �لمتهمة  بحق  ثابتة 
كانت �لجريمة ل تقع دفعة و�حدة بل �أنها قبل 
�أن تتحقق تمر بمر�حل و�أدو�ر تطول �أو تق�سر 
ح�سب �لظروف وتبعًا لختالف �لجر�ئم ويتبع 
لرتكابها  و�لتح�سير  �لجريمة  على  �لت�سميم 
لتحقيق  تو�سله  �لتي  �لو�سائل  �لجاني  فيهيء 
غر�سة كاأن يهيء �لآلت �لتي ي�ستعين بها بغية 
ذلك  �إل��ى  وم��ا  �سرقته  يريد  م��ا  �إل��ى  �لو�سول 
تنفيذ  في  بد�أ  �لأ�سباب  له  تهياأت  ما  �إذ�  حتى 
�أن يتم تنفيذ �لجريمة قد ل يتم  جريمته على 
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باختياره  �ل�سخ�س  يعدل  لأ�سباب متعددة فقد 
تحول  وقد  بالتنفيذ  يبد�أ  �أن  بعد  �تمامها  عن 
عن  خارجه  ظ��روف  جريمته  �إتمام  وبين  بينه 
�إر�دته ويختلف حكم �لقانون في هذه �لمر�حل 
�لمتعددة و�لإر�دة �لمختلفة فهو ل يعاقب على 
�لتفكير في �لجر�ئم �أو �لت�سميم على �رتكابها 
خالل  من  تبين  ولما  لها.  �لتح�سير  على  ول 
فعل  �أن  �لدعوى  ملف  في  �لجارية  �لتحقيقات 
�لمدعي عليها فاديا �قت�سر على �سرقة مفاتيح 
�لخزنة ولم تبا�سر مع �لمتهم ب�سام �أي عمل من 
�أعمال �لتنفيذ وقد ك�سف �أمرها قبل �لقيام باأي 
�إجر�ء �أو عمل لتنفيذ �لجريمة �أعمال �لتح�سير 
ل ت�ستمد عقوبتها من �لجرم �لأ�سلي ول تكون 
معاقبه ما لم تكن بنف�سها عماًل �إجر�ميًا وحيث 
و�سليمًا  �سائغًا  تعلياًل  معلاًل  ج��اء  �ل��ق��ر�ر  �أن 
�أ�سباب  تنال منه  �لموجبة ول  لأ�سبابه  وجامعًا 

�لطعن �لمثارة ويتعين ردها لذلك.
�أ.ج  بعدها  وما   336 �لمادة  باأحكام  وعماًل 

وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
رد �لطعنن مو�سوعًا.   -1

�لر�سوم   .. ب�����س��ام  �ل��ط��اع��ن  ت�سمن   -2
و�مل�ساريف.

م�سادرة �لتاأمن وقيده �إير�دً� للخزينة   -3
�لعامة. 

- 18 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1619 لعام 2017

قر�ر: 1587 لعام 2017
تاريخ 2017/6/5

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة.
 – �ليون�س  – يو�سف  خليل  خالد  �ل�سادة:   

هبا فطوم.

 – قا�سي  قناعة   – اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ: 
ترجيح الأدلة – جرم جنائي  الو�سف.

القناعة  ب��م��ب��داأ  ال��ج��زائ��ي  ال��ق��ا���ض��ي  يحكم   -
الوجدانية، وله �ضلطة ترجيح االأدلة تبعاً لذلك.

اأن  يجب  الو�ضف  جنائي  بجرم  االإدان���ة  اإن   -
اليقين. ح��د  بالغة  اأدل���ة  اإل��ى  م�ضتندة  تكون 

اأ�سباب الطعن: 
في اأ�سباب الطعن المثارة من قبل النيابة 

العامة:
في �أن �لقر�ر �لطعين خالف مبد�أ �ل�ستنتاج 
في  �لجارية  �لتحقيقات  و�أن  �ل�سليم  �لقانوني 
ملف �لق�سية و�لأدلة �لمتوفرة فيها وخا�سة ما 
جاء باإفادة �ل�سهود قائد .... وعائدة ...وعبد 
لتهام  تكفي  �لتحقيق  قا�سي  �أم��ام  �لكريم... 
جرمي  على  �لتحري�س  بجرم  عليهم  �لمدعى 
�لتعذيب  م��ع  ح��ري��ة  وح��ج��ز  بالعنف  �ل�سلب 
قبول  طلبت  لذلك  �إليهم  �لم�سند  �لج�سدي 

�لطعن �سكاًل ومو�سوعًا.
في القانون: 

�لقناعة  بمبد�أ  �ل��ج��ز�ئ��ي  �لقا�سي  يحكم 
و�لأخذ  �لأدل���ة  ترجيح  �سلطة  ول��ه  �لوجد�نية 
د�م  ما  ير�ه غير مقنع  ما  به وطرح  يقتنع  بما 

��ستدلله �سليمًا. 
�أن  �لو�سف يجب  �لإد�ن��ة بجرم جنائي  و�إن 
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يكون م�ستندً� �إلى �أدلة بالغة حد �ليقين و�إن كل 
�أن  �سبهه يجب  �أو  �سكا  بين طياته  دليل يحمل 

يكون م�سيره �لإهمال.
م��ت��روك لقا�سي  و�ل��وق��ائ��ع  �لأدل����ة  ت��ق��دي��ر 
�لإحالة وله عند عدم �رتياحه و�طمئنانه لالأدلة 
�لقر�ر  �تخاذ �لقر�ر بمنع �لمحاكمة ولما كان 
�لمطعون فيه قد �أحاط بو�قعة �لدعوى وناق�سها 
وناق�س �لأدلة مناق�سة قانونية �سليمة و��ستثبت 
و�أن  �لتهام  ترجح  �لتي  �لأدلة  تو�فر  من عدم 
�أقو�ل �ل�سهود �لم�ستمعين �أمام قا�سي �لتحقيق 
عليهم  للمدعى  ��سند  ما  لإث��ب��ات  كافية  غير 
من جرم حيث جاءت لتثبت وجود خالف بين 
�أقارب  كونهم  و�لمدعى عليهم  �ل�ساكية  �لجهة 

حول �لأر�س.
في  ج��اء  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  وح��ي��ث 
تنال  ول  لموجباته  وم�ستجمعًا  �لقانوني  محله 
منه �أ�سباب �لطعن �لمثارة و�لتي ل تعدو كونها 
مجادلة قا�سي �لإحالة م�سدر �لقر�ر �لمطعون 
فيه بتكوين قناعته بوقائع و�أدلة �لق�سية و�لتي 
د�م  م��ا  �لمطلقة  �لتقديرية  �سلطته  م��ن  ه��ي 

��ستدلله �سليمًا. 
لذلك وعماًل ب 

�أحكام �لمادة 336 وما بعدها �أ. د. ج وخالفًا 
لمطالبة �لنيابة �لعامة.

لذلك 
تقرر بالإجماع

1-رد �لطعن مو�سوعًا.
2-ل جمال للبحث بالر�سم كون �جلهة �لطاعنة 

جهة عامة معفاة من �لر�سوم.
3-�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل. 

- 19 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1633 لعام 2017

قر�ر: 1600 لعام 2017
تاريخ 2017/6/5

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة.
 �ل�سادة: محمد خالد خليل – يو�سف �ليون�س 

فطوم. – هبا 

– ب�ساعة  – تهريب  جمركية  المبداأ: 
العلم. وجوب  – ناقل-  اأجنبي  – من�ساأ 

- اإذا كانت الب�ضاعة ذات من�ضاأ اأجنبي فال يعني 
اأنها مهربة، ما لم تكن قد دخلت البالد تهريباً. 

- ال يجوز معاقبة ناقل الب�ضاعة �ضمن االأرا�ضي 
ال�ضورية اإذا انتفى علمه باأن الب�ضاعة مو�ضوع 
للقانون.  خالفاً  مدخلة  واأنها  مهربة  النقل 

اأ�سباب الطعن: 
في اأ�سباب الطعن المثارة من قبل النيابة 

العامة:
و�أن  �ل�سو�ب  جانب  �لطعين  �لقر�ر  �أن  في 
بموجب  ���س��ده  �لمطعون  بحق  ث��اب��ت  �ل��ج��رم 
ل�سيما  �لق�سية  عليها  �لجارية  �لتحقيقات 
مما  بالم�سادر�ت  �لمقترن  �لجمركي  �ل�سبط 
يجعل قر�ر منع �لمحاكمة في غير محله �لقانوني 

لذلك طلب قبول �لطعن �سكاًل ومو�سوعًا.
في القانون:

و�ل�سبهة  �لظن  بمجرد  �أحد  �تهام  يجوز  ل 
ولبد من قيام �لدليل على �لجريمة و�أن مجرد 
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�أنها  يعني  ل  �أجنبي  من�ساأ  ذ�ت  �لب�ساعة  كون 
مهربة ول يكفي لالتهام لمجرد �لترتيب)*( فال 
مثيالتها  يوجد  كان  �إذ�  فيما  �لتحقيق  من  بد 
دخلت  قد  كانت  �إذ�  وعما  �ل�سورية  �ل�سوق  في 
�أن  تثبت  �لتي  �لأدل���ة  هي  وم��ا  تهريبًا  �لبالد 
�لمطعون �سده قام بتهريبها �أو �أنها ��ستوردها 
يعرف  و�أن��ه  نظامية  غير  ب�سورة  �لخارج  من 

�أنها مهربة ومدخلة ب�سورة غير نظامية.
�أحاط  ق��د  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  وب��م��ا 
بو�قعة �لدعوى وناق�سها وناق�س �أدلتها مناق�سة 
�أركان  قيام  عدم  من  و��ستثبت  �سليمة  قانونية 
ول�سيما  �لتهام  ترجح  �لتي  �لقانونية  �لجرم 
�لمطعون  �أن  �لأولية  �لتحقيقات  من  تبين  �أنه 
�سده مجرد ناقل للب�ساعة باأجر د�خل �سورية 
�سمن  �لب�ساعة  ناقل  معاقبة  �أج��ل  من  ولب��د 
باأن  علمه  ��ستثبات  م��ن  �ل�سورية  �لأر����س��ي 
مدخلة  و�أنها  مهربة  �لنقل  مو�سوع  �لب�ساعة 
يكون  و�أن  �لقانونية  للطرق  خالفًا  �سورية  �إلى 
يفتر�س علم  �لتجارة ول  �لق�سد من كل ذلك 
وحيث  ذلك  على  �لدليل  قيام  من  لأن  �ل�سائق 
�أن �لقر�ر �لمطعون فيه ��ستثبت من عدم تو�فر 
عليه  �لمدعي  فعل  لجعل  �لأ�سا�سية  �لعنا�سر 
جرمًا معاقبًا عليه �إذ �أن مجرد ثبوت قيام بنقل 
�لب�ساعة �سمن �سورية غير معاقب قانونًا عليه 
يجعل  مما  �لذكر  �لآنفة  �لعنا�سر  تتوفر  لم  �إذ 
�لقر�ر �لطعين قد �سدر في محله �لقانوني ول 

تنال منه �أ�سباب �لطعن �لمثارة ويتعين ردها.
لذلك وعماًل باأحكام �لمادة 336 وما بعدها 

�أ.ج.  وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة

* - لعلها التهريب.... هكذا ورد يف االأ�ضل/ املجلة.

لذلك 
تقرر بالإجماع:

1-رد �لطعن مو�سوعًا. 
2-ل جمال للبحث بالر�سم كون �جلهة �لطاعنة 

جهة عامة معفاة من �لر�سوم.
3-�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.
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�لق�سية: �أ�سا�س 1635 لعام 2017
قر�ر: 1602 لعام 2017

تاريخ 2017/6/5
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة .

 �ل�سادة: محمد خالد خليل – يو�سف �ليون�س 
فطوم. – هبا 

 – – ت��ه��ري��ب  ال���م���ب���داأ: ج��م��رك��ي��ة 
ث��اب��ت��ة.  – اأ���س�����ص  – دل��ي��ل��ه  ات���ه���ام 

ج���رائ���م  ف����ي  االت�����ه�����ام  اأدل��������ة  ت���ق���دي���ر  اإن   -
ال��ت��ه��ري��ب اأم���ر م��و���ض��وع��ي ي��ع��ود اإل���ى قا�ضي 
اإلى  م�����ض��ت��ن��داً  ي��ك��ون  اأن  وي��ج��ب  ال��م��و���ض��وع، 
تقديرات  اإل���ى  ال  ال��دع��وى،  ف��ي  ثابتة  اأ���ض�����ض 
واع�����ت�����ب�����ارات ل��ي�����ض��ت ل���ه���ا م����وؤي����د ق���ان���ون���ي. 

اأ�سباب الطعن: 
في اأ�سباب الطعن المثارة من قبل النيابة 

العامة:
في �أن �لقر�ر �لمطعون فيه جانب �ل�سو�ب 
�لأولية  �لتحقيقات  بموجب  ثابت  �لجرم  و�أن 
مما  بالم�سادرة  �لموؤيد  �لجمركي  و�ل�سبط 
محله  غير  ف��ي  �لمحاكمة  منع  �ل��ق��ر�ر  يجعل 
�سكاًل  �لطعن  ق��ب��ول  طلبت  ل��ذل��ك  �ل��ق��ان��ون��ي 

ومو�سوعًا. 
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في القانون: 
جر�ئم  في  لالتهام  �لأدل��ة  كفاية  تقدير  �إن 
�ل��ت��ه��ري��ب �أم���ر م��و���س��وع��ي ي��ع��ود �إل���ى قا�سي 
يكون  �أن  يجب  �لتقدير  ه��ذ�  �أن  �إل  �لمو�سوع 
�إلى  ل  �ل�سبارة  في  ثابتة  �أ�س�س  �إلى  م�ستندً� 
حيث  لها  قانوني  موؤيد  ل  و�عتبار�ت  تقدير�ت 
�أن �لقر�ر �لمطعون فيه لم يلحظ تو�فر عنا�سر 
�لجرم �لقانونية بحق �لمطعون �سده فالرجوع 
�إلى �ل�سبط �لجمركي تبين �أن �لمادة �لمحملة 
بدون  و�ل��ب��ر�د  �لبطاطا  م��ادة  هي  �ل��ب��ر�د  في 
لوحات وقادمة من منطقة �سرمد �لحدودية مع 
�لم�سادرة  لل�سيارة  �للوحات  و�سع  وتم  تركيا 
دون  ما  وهذ�  حلب  د�خل  بالبطاطا  و�لمحملة 
ت�سير  �ل�سيارة  وكانت  �لجمركي  �ل�سبط  في 
�لوطني  للدفاع  �لتابعة  �لترفيق  قافلة  �سمن 
�لبطاطا  وعثر بد�خلها على كميات كبيرة من 
وق�سم  �أجنبي  من�ساأ  ذ�ت  منها  ق�سم  �أن  وتبين 
�لترفيق  قافلة  �سمن  و�سيرها  �لم�سدر  محلي 
بق�سد  ي�ستدل من ذلك  �لوطني  للدفاع  �لتابع 
تمريرها وتاأمين �سيرها دون تفتي�سها وحيث �أن 
�لقر�ر �لمطعون فيه لم يلحظ تو�فر �لأدلة �لتي 
وكمية  �لجمركي  �ل�سبط  وه��و  �تهامه  ترجح 
�لب�ساعة �لم�سادرة كبيرة مرور �ل�سيارة �سمن 
�سيار�ت �لترفيق �لقادمة �لتابعة للدفاع �لوطني 
�لأدل��ة لالتهام ومالحقة  توفر  يرجح  كل ذلك 
فيما  �لب�ساعة  بهذه  عالقة  له  يظهر  من  كل 
�أ�سباب �لطعن �لمثارة ترد على  �أن  بعد وحيث 

�لقر�ر �لمطعون فيه وتنال منه ويتعين نق�سه.
لذلك وعماًل باأحكام �لمادة 336 وما بعدها 

�أ. د. ج وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة. 

لذلك 
تقرر بالإجماع

1-قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون 
فيه مو�سوعًا. 

�ملقت�سى  لإج�����ر�ء  مل��رج��ع��ه  �مل��ل��ف  2-�إع������ادة 
�لقانوين �أ�سوًل. 

- 21 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1661 لعام 2017

قر�ر: 1659 لعام 2017
تاريخ 2017/6/19

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة ب.
 �ل�سادة: لونديو�س فهده – ح�سن �ل�سا�س – 

ود�د �أ�سبر.

 – ق���ت���ل  ال�����م�����ب�����داأ: ع����ق����وب����ات  - 
اإث����ب����ات����ه����ا.   – ن����ي����ة   – �������س������روع 

خا�ض  ع��ن�����ض��ر  ه���ي  ال��ج��رم��ي��ة  ال��ن��ي��ة  اإن   -
ف����ي ج����رائ����م ال���ق���ت���ل وك�������ذا ال���������ض����روع فيها 
م�ضتقلة. ب���������ض����ورة  اإث���ب���ات���ه���ا  م����ن  ف����الب����د 

التي  ال��ب��اط��ن��ي��ة  االأم��������ور  م����ن  ال���ن���ي���ة  اإن   -
ك�����ل ق�ضية  م�����ن ظ�������روف  ع���ل���ي���ه���ا  ي�������ض���ت���دل 
ومالب�ضاتها والعوامل الباعثة على ارتكابها. 

اأ�سباب الطعن: 
�أ�سول   /365/ �مل��ادة  ن�س  �لقر�ر  خالف    -1

جز�ئية فلم يتبع �لنق�س ومل يعمل به.
2- ل يكفي لالتهام بجر�ئم �لقتل توفر �لق�سد 
خا�س  ق�سد  توفر  من  لبد  بل  فقط  �لعام 
عليه  �ملجني  روح  �إزه���اق  يف  بالنيه  متمثل 
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وهذ� �لق�سد غري متوفر بامللف لأنه لو كان 
مرة  �لطعن  كرر  كان  �لقتل  نية  �ملوكل  لدى 
ثانية و�إن مكان �لإ�سابة بعيد عن �لقلب ول 

ي�سبب �لقتل.
3- �مل�ساب �أ�سقط حقه �ل�سخ�سي وهذه قرينة 

�إ�سافية على عدم توفر نية �لقتل.
النظر في الطعن: 

�لقر�ر  م�سدر  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  حيث 
�تهام  �إل���ى  ب��ق��ر�ره  خل�س  ق��د  فيه  �لمطعون 
�لتام  �ل�سروع  بجناية   .. فا�سل  عليه  �لمدعى 
بدللة   533 �لمادة  �أحكام  وفق  ق�سد�  بالقتل 

200 عقوبات.
�ل�سادر  �لنق�س  حكم  من  يتبين  كان  ولما 
ق�سى  �أن���ه   2014/11/24 بتاريخ  ب��ال��دع��وى 
)�إن  تاأ�سي�سًا على  �ل�سابق  �لتهام  قر�ر  بنق�س 
�لق�سد  �أن  على  م�ستقر  �لق�سائي  �لجتهاد 
من  فيه  و�ل�سروع  �لقتل  جريمة  في  �لجرمي 
و�لتحدث  �أركانه  تو�فر  ينبغي  �لتي  �لجر�ئم 
عنها ب�سورة و��سحة و�إن �لنية عن�سر خا�س، 
ق�سد  �لفاعل  �أن  على  �لدليل  �إقامة  من  ولبد 
عليه  �لمعتدى  روح  �زه��اق  �لفعل  �رتكاب  من 
نف�س  في  د�خليًا  �أم��رً�  بطبيعته  �لعن�سر  وهذ� 
�إقامة �لدليل و�لتحدث  �لفاعل مما يتعين معه 
عنه ب�سورة و��سحة بح�سبان �أنه لي�س كل طعنه 
�أن  �لقتل وحيث  نية  توفر  باآله حادة دليل على 
�لبحث  ب�ساط  على  ي�سع  ل��م  �لإح��ال��ة  قا�سي 
و�لمناق�سة كافة �لأدلة �لو�ردة بالق�سية ول�سيما 
�أقو�ل �ل�سهود �لم�ستمعين �أمام قا�سي �لتحقيق 
مما  �لطعن  و�أ�سباب  �ل�سرعي  �لطبيب  وتقرير 
بيانه  في  قا�سر  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  يجعل 

في  �لمثارة  �لأ�سباب  منه  وتنال  لآو�ن��ه  و�سابق 
لئحة �لطعن ويتعين نق�سه.

وحيث �إن �تباع �لنق�س يجب �أن يكون �تباعًا 
فعليًا وفق ما ورد بالقر�ر �لناق�س لأنه عندما 
ت��ورده في  �ل��ذي  �ل��ر�أي  �لنق�س  تطبق محكمة 
عليها  �لمتنازع  �لوقائع  من  و�قعة  على  حكمها 
�لقانون  تطبيق  ف��ي  ف�سلت  ق��د  ت��ك��ون  فاإنها 
�أمامها ويكون لحكمها بهذ�  و�قع مطروح  على 
ذ�ت  �لغرفة  وعلى  ملزمه  حجية  �لخ�سو�س 
�لعالقة بمحكمة �لنق�س مر�عاة حجية �لحكم 
�لناق�س عندما يطعن في �لق�سية للمرة �لثانية 
�لناق�س  �لحكم  �أن  على  م�ستقر  و�لج��ت��ه��اد 
�إليها  تحال  �لتي  �لمحكمة  من  �لتباع  و�ج��ب 
�لدعوى ومن ذ�ت �لغرفة �لناظرة في �لدعوى 

�مام محكمة �لنق�س.
وبما �أن �لتحقيقات �لجارية في �لملف ت�سير 
�إلى �أن كل من �لطاعن �لمدعى عليه و�ل�ساكي 
يعمالن برعي �لأغنام و�أن �لطاعن زرع �أر�سه 
بال�سعير وقد تم �لرعي فيها من �لغير وبتاريخ 
بين  طويلة  كالمية  مال�سنه  ح�سلت  �لحادث 
�لطاعن و�ل�ساكي حول من رعى باأر�س �لطاعن 
وعلى �أثر ذلك �قدم �لمدعى عليه �لطاعن على 
�سرب �ل�ساكي باأد�ة حاده في �سدره وي�ستح�سل 
�أن  يت�سمن  �ل�سرعي  �لطبيب  من  تقرير  على 
فيها  يعطل  لل�سفاء  �سهر  لمدة  تحتاج  �لإ�سابة 

عن �لعمل مدة ثالثة �أ�سابيع.
وحيث �أن �ل�ساكي قد �أفاد بمح�سر ��ستجو�به 
)ح�سر  خال�سته  ف��ي  �لتحقيق  قا�سي  �أم���ام 
�أنك  لو  عو�في  لي  وق��ال  فا�سل  عليه  �لمدعى 
بيننا  كالمية  مال�سنه  ف��د�رت  ت�ستاهلها(  ما 
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و��ستدت لن�سف �ساعة تقريبًا وقال لي ��سربني 
�أ�سرب �لأكبر مني �سنًا عندها  �أنا ل  فقلت له 
�قترب مني و�سربني با�سفل �لثدي �لأي�سر بيده 
من  ينزف  دما  �ساهدت  دقيقتين  حو�لي  وبعد 
و�أن  �سربني  بماذ�  �أ�ساهد  ولم  �لثدي  �أ�سفل 
لم  �أد�ة حادة غيرها كوني  �أي  �أو  كانت �سكين 
بركيل  �سركي�س  �ل�ساهد  �أفاد  كما  �أ�ساهدها( 
�ساهدت  خال�سته:  بما  �لتحقيق  قا�سي  �أم��ام 
وقاما  يتال�سنان...  عليهما  و�لمدعى  �لمدعي 
�لإ�ساء�ت  وتوجيه  بينهما  �ل�����س��ر�خ  ب��زي��ادة 
لبع�سهما ثم قام �لمدعى عليه بطعن �لمدعي 
�أخرجه وكان  �أين  �أعرف من  بمو�س كبا�س ول 
موجود عامل يعمل عند �لمدعى عليه ل �أعرف 
كون  بينهما  بالتحييز  وو�ل���دي  فقمت  ��سمه 
�لمدعي حاول �سرب �لمدعى عليه بع�سا كانت 
وو�لدي  عليه  �لمدعى  باإبعاد  قمت  حيث  بيده 
قام باإبعاد �لمدي وقال �لمدعى عليه )�إن قام 
فاأ�سربه  بيده  �لتي  بالع�سا  ب�سربي  �لمدعي 

بال�سكين(.
قا�سي  �أم��ام  محمد...  �ل�ساهد  �أف��اد  كما 
�لتحقيق بما خال�سته )�ساهدت �لمدعى عليه 
و�ل�ساكي يت�ساجر�ن مع بع�سهما وكان �لمدعو 
فاأقبلت  بينهما  بالتحييز  يقوم  بركيل  �سركي�س 
لم�ساعدته وعند و�سولي �ساهدت يو�سف ي�سع 
يده على �سدره �لأي�سر و�لدماء تنزف منه ولم 
�أي  �أ�ساهد  ولم  ي�سربه  عليه  �لمدعى  �أ�ساهد 
�سالح بيده( كما �أفاد �ل�ساهد لونديو�س .. بما 
�ل�ساكي  من  ينزف  �لدم  �ساهدت   (: خال�سته 
قريبًا  يقف  فا�سل  عليه  �لمدعى  وكان  يو�سف 
ولم  �سكين  �أنها  �أظن  �أد�ة  بيده  و�ساهدت  منه 

�أ�ساهد �لمدعى عليه وهو يطعن �ل�ساكي كوني 
ولدي  ع��ن  وت��اأخ��رت  ذل��ك  بعد  �إليهما  و�سلت 

�سركي�س عدة دقائق(.
جر�ئم  من  خا�س  عن�سر  �لنية  �أن  وحيث 
�لقتل و�ل�سروع منه)*( ولبد من �إثباتها ب�سورة 
م�ستقلة وحيث �أن �لنية من �لأمور �لباطنية �لتي 
ي�ستدل عليها من ظروف كل ق�سية ومالب�ساتها 
لكل  فلي�س  �رتكابها  على  �لباعثة  و�ل��ع��و�م��ل 
تقم  لم  �إذ�  �لقتل  في  �سروعًا  قاتلة  باآلة  جرح 
لدى  �لق�سد  هذ�  وج��ود  يوؤكد  مما  �لأدل��ة  من 
�لمدعى عليه وحيث �أن �لفقرة �لأولى من �لمادة 
/199/ عقوبات عام قد عرفت �ل�سروع باأنه كل 
مجادلة)**( لرتكاب جناية بد�أت باأفعال ترمي 
نف�سها  كالجناية  تعتبر  �قتر�فها  �إلى  مبا�سرة 
�إذ� لم يحل دون �تمامها �سوى ظروف خارجة 

عن �إر�دة �لفاعل.
على  �قت�سر  عليه  �لمدعى  فعل  �أن  وحيث 
طعن �ل�ساكي لمرة و�حدة وكان باإمكانه تكر�ر 
�لطعن وح�سل ذلك بعد �أكثر من ن�سف �ساعة 
من �لمال�سنة �لكالمية بينهما حول رعي �ل�ساكي 
�لم�ستمعين  �ل�سهود  �أكد  وقد  �لطاعن  باأر�س 
�أمام قا�سي �لتحقيق �أن �لمدعى عليه كان يقف 
قرب �ل�ساكي وكانت �لدماء تنزف ولم ي�ساهد 
�أيًا من �ل�سهود و�قعة �ل�سرب و�إن ما ذهب �إليه 
قا�سي �لإحالة بالقر�ر �لمطعون فيه ل يتو�فق 
عليه  �لمدعى  باأن  و�ل�سهود  �ل�ساكي  �أق��و�ل  مع 
فعله  �إتمام  �إل��ى  �لر�مية  �لأف��ع��ال  بجميع  ق��ام 
�أ�سباب خارجة عن �إر�دته و�لأدلة �لم�ستظهرة 

* - لعل ال�ضحيح...فيها/ املجلة.

** - لعل ال�ضحيح... حماولة/ املجلة.
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في �لملف تنفي فيه �لقتل لدى �لطاعن عندما 
طعنه بال�سكين و�إن نفاذ �لطعنه ومكان �لإ�سابة 
ل يكفيا ل�ستخال�س نية �لقتل بح�سبان �أن �لنية 
في �لقتل ل يمكن �أن ي�ستدل عليها من مجرد �أن 
)�لحادثة وقعت �أثر مال�سنه كالمية بين �ل�ساكي 
و�لمدعى عليه على �أثر خالف بينهما حول رعي 
�لأغنام و�لماعز بعقار �لطاعن �إ�سافة �إلى نوع 

�لأد�ة �لم�ستعملة ومكان �لطعنه(.
وحيث �أن نية �لقتل غير متوفرة وبالتالي فاإن 
فعل �لمدعى عليه ي�سكل جرم �لإيذ�ء �لمق�سود 
وفق �أحكام �لمادة )*(342 عقوبات عام تبدياًل 
للو�سف �لجرمي ولو �إنه بادعاء �لنيابة �لعامة 
 2014/6/9 تاريخ  قبل  و�قع  �لجرم  �أن  وحيث 
مما يعني ��سقاط �لدعوى �لعامة بقانون �لعفو 

�لعام رقم 22 لعام 2014. 
وحيث �أن �لأ�سباب �لمثارة في لئحة �لطعن 

تنال من �لقر�ر �لمطعون فيه ويتعين نق�سه.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
�لقر�ر  ونق�س  م��و���س��وع��ًا  �لطعن  –قبول   1

�ملطعون فيه و�حلكم مبا يلي:
تو�سيف فعل �ملدعى عليه �لطاعن فا�سل...   �أ- 
عنها  و�ملن�سو�س  �ملق�سود  �لإي��ذ�ء  بجنحة 
للو�سف  تبدياًل  ع��ام  عقوبات   542 باملادة 
�جلرمي �لو�رد بادعاء �لنيابة �لعامة وقر�ر 

�لتهام.
 ب- ��سقاط دعوى �حلق �لعام عن �ملدعى عليه 
�ملق�سود  �لإي���ذ�ء  ج��رم  ل�سمول  ف��ا���س��ل... 

بقانون �لعفو �لعام رقم 22 لعام 2014. 
* -  لعلها املادة 542 عقوبات... هكذا ورد من االأ�ضل /املجلة.

 ج- �إعادة �لتاأمن مل�سلفه.
 د- �إعادة �مللف ملرجعه. 

- 22 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1669 لعام 2017

قر�ر: 1666 لعام 2017
تاريخ 2017/6/19

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة .
 �ل�سادة: لونديو�س فهده – ح�سن �ل�سا�س – 

ود�د �أ�سبر.

الإحالة  قا�سي  – قرار  اأ�سول  المبداأ: 
فيه.  طعن   – جرمي  و�سف  تبديل   –

المت�ضمن  االإح�����ال�����ة  ق���ا����ض���ي  ق������رار  اإن   -
ب���ت���ب���دي���ل ال����و�����ض����ف ال����ج����رم����ي اإل��������ى ج����رم 
المحكمة  اإل�����ى  ال��ظ��ن��ي��ن  واإح����ال����ة  ج��ن��ح��وي 
بالنق�ض. ال���ط���ع���ن  ي���ق���ب���ل  ال  ال��م��خ��ت�����ض��ة 

في ال�سكل: 
�إلى  �نتهى  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  حيث 
عليهم  �لمدعى  لفعل  �لجرمي  �لو�سف  تبديل 
بتزوير  �لتدخل  ج��رم  م��ن  �سدهم  �لمطعون 
م�سدقات  بتزوير  �لتدخل  �إل��ى  ر�سمية  �أور�ق 
كاذبة وفق �لمادتين 218 و 455 عقوبات عام 
للجميع و��ستعمال �لمزور لكل من فايز و�سامر 
ومحمد ومحاكمتهم �أمام محكمة بد�ية �لجز�ء 

بالالذقية.
بقر�ره  ب��دل  قد  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  وحيث 
فعل �لمدعى عليه �إلى جنحة �لتدخل بالتزوير 

و��ستعمال �لمزور.
�لو�سف  تبديل  �لمت�سمن  �لقر�ر  �أن  وحيث 
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و�إحالة  و�ل��ظ��ن  جنحوي  ج��رم  �إل���ى  �لجرمي 
�لأظناء �إلى �لمحكمة �لمخت�سة ل يقبل �لطعن 
�أ�سول  341/ب  �لمادة  لأحكام  �سندً�  بالنق�س 
مع  من�سجم  غير  �لطعن  يجعل  مما  جز�ئية 

�أحكام �لقانون ويتعين رده �سكاًل.
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- رد �لطعن �سكاًل.

2- عدم �لبحث بالر�سم.
3- �إعادة �لأور�ق �إىل مرجعها. 

- 23 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1738 لعام 2017

قر�ر: 1668 لعام 2017
تاريخ 2017/6/19

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة .
 �ل�سادة: لونديو�س فهده – ح�سن �ل�سا�س – 

ود�د �أ�سبر.

– تو�سيفه. – تزوير  المبداأ: عقوبات 

لها  التي  الر�ضمية  االأوراق  في  التزوير  اإن   -
الموظف  وينظمها  ك��اف��ة  ال��ن��ا���ض  على  حجة 
���ض��م��ن ح����دود ���ض��ل��ط��ت��ه واخ��ت�����ض��ا���ض��ه يعتبر 
التي  والبيانات  االأخ��رى  الوثائق  اأما  جنائياً، 
ت��ع��ط��ى ل����ذوي ال��ع��الق��ة ف��ت��زوي��ره��ا جنحوي 
الق�ضائي. االج��ت��ه��اد  ا�ضتقر  وعليه  الو�ضف 

اأ�سباب الطعن: 
1- �لقر�ر �ملطعون فيه خالف �أحكام �ملادة 148 
�أ�سول جز�ئية عندما جرم �ملوكل رغم عدم 
كفاية �لأدلة و�أن جميع �ل�سهود �لذين ح�سرو� 

�أمام قا�سي �لتحقيق مل يذكرو�  باأن �ملوكل 
�لطاعن له عالقة مبو�سوع �ملعاملة �ملزورة.

2- مل يتم �إجر�ء �أي خربة على خط �ملوكل �و 
من  هو  �أن��ه  من  للتاأكد  ��ستكتابه  �أو  توقيعه 
قام بالتزوير علمًا �أن �خلربة قد �أكدت باأن 
�لأختام  هذه  �أتت  فكيف  �سحيحة  �لحكام 

على �ملعاملة. 
3- �ملوكل �نكر بكافة مر�حل �لتحقيق معرفته 
�أحدً�  �أن  �إىل  �إ�سافة  �لتزوير  و�قعة  بوجود 
من �ل�سهود مل يذكر باأن �ملوكل هو من قام 

باإجناز �ملعاملة. 
4- ل يوجد �أي دليل يف �مللف على �رتكاب �ملوكل 

لو�قعة �لتزوير.
النظر في الطعن: 

�لقر�ر  م�سدر  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  حيث 
�تهام  �إل���ى  ب��ق��ر�ره  خل�س  ق��د  فيه  �لمطعون 
�لتزوير  بجناية  ر�مز..  �لطاعن  عليه  �لمدعى 
ر�سمي  موظف  توقيع  وتقليد  ر�سمية  ب���اأور�ق 
و   448 �لمو�د  �أحكام  وف��ق  �لمزور  و��ستعمال 

444 و 445 عقوبات عام.
وحيث �أن وظيفة قا�سي �لإحالة تنح�سر في 
جمع �لأدلة ومن ثم وزنها وترجيح ما يوؤكد و�قعة 
�لتجريم فاإن وجدها وحدها كافية �أ�سدر قر�ره 

بالتهام و�إن لم يجد قرر منع �لمحاكمة.
وتقديرها  �لأدل��ة  وزن  كان  ولئن  �أنه  وحيث 
من قبل قا�سي �لإحالة م�ساألة و�قع �إل �أن هذ� 
وله  ومقبوًل  �سائغًا  يكون  �أن  يجب  �ل�ستدلل 
�إلى  تدعو  ب�سورة  �لدعوى  �أور�ق  في  يوؤيده  ما 
�لطمئنان �سيما في جرم جنائي �لو�سف يترتب 
على �إجر�ء�ت �لمالحقة ومن ثم �لمحاكمة �إلى 
توؤثر على حرية  نتائج  يت�سح وجه �لحقيقة  �أن 
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�لإن�سان وكر�مته.
وحيث �أن �لمدعى عليه �لطاعن قد �نكر ما 
��سند �إليه بكافة مر�حل �لتحقيق وكان �لتزوير 
�لمدعى به قد وقع على وثيقة بر�ءة ذمه وبين 
من �لخبرة �لفنية و�أقو�ل �لعاملين بالمالية �أن 
للموظفين  �لمن�سوبة  �لتو�قيع  وبع�س  �لخاتم 
�لعاملين بمديرية مالية جبله �سحيح وبع�سها 

�لآخر مزور.
�سخ�سية  �لجز�ئية  �لم�سوؤولية  �أن  وحيث 
و�أن �سدور �لمعاملة مو�سوع �لدعوى من مكتب 
غير  �لطاعن  ي��دي��ره  �ل��ذي  �ل��ع��ق��اري  �ل�سالم 
على  كافية  �أدل��ة  تنه�س  لم  ما  لالتهام  ك��اف 
باأن  يعلم  �أو  بالتزوير  قام  من  هو  �لمذكور  �أن 
�لعامة  �لقاعدة  �أن  �إلى  �إ�سافة  مزوره  �لوثيقة 
للتعريف  �لق�سائي  �لجتهاد  �إليها  خل�س  �لتي 
جنحوي  تزويرها  يعتبر  �لتي  �لم�سدقات  بين 
�لو�سف و�لأور�ق �لر�سمية �لتي يعتبر تزويرها 
�لنا�س  على  حجة  لها  �لأخيرة  �أن  هي  جنائيًا 
�سلطته  ح��دود  �سمن  �لموظف  وينظمها  كافة 
تلقاه  �أو  يديه  على  تم  ما  ليثبت  و�خت�سا�سه 
�لمادتين  لأحكام  وفقًا  فيها  �لعالقة  ذوي  من 
445 و 446 عقوبات عام لما في ذلك من بالغ 
�لتي  �لأخرى  �لوثائق  �أما  �ل�سرر  وعموم  �لأثر 
ل تخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي �لعالقة 

فاإن �لتزوير فيها جنحوي �لو�سف.
�إذ�  فيما  يبين  لم  �لإحالة  قا�سي  �أن  وحيث 
�أو  �لمالية  �لتزوير قد ح�سل في �سجالت  كان 
مالية  مديرية  عن  �سدورها  �لمدعى  بالوثيقة 
�لجرم  تو�سيف  ف��ي  �أث��ر  م��ن  لذلك  لما  جبلة 
فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  ي�سم  مما  به  �لمدعى 

�لآو�ن  و�سبق  �لبيان  في  و�لق�سور  بالغمو�س 
�لطعن  لئحة  في  �لمثارة  �لأ�سباب  منه  وتنال 

ويتعين نق�سه مو�سوعًا. 
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- قبول �لطعن مو�سوعًا. 

2- نق�س �لقر�ر �ملطعون فيه.
3- �إعادة �لتاأمن مل�سلفه.
4- �إعادة �مللف ملرجعه. 

- 24 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1742 لعام 2017

قر�ر: 1670 لعام 2017
تاريخ 2017/6/19

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة .
 �ل�سادة: لونديو�س فهده – ح�سن �ل�سا�س – 

ود�د �أ�سبر.

المبداأ: اأ�سول – طعن  - منع محاكمة. 

االإحالة  ق��ا���ض��ي  ب���ق���رار  ال��ط��ع��ن  ي��ق��ب��ل  ال   -
المدعي  قبل  من  المحاكمة  منع  المت�ضمن 
العامة. ال��ن��ي��اب��ة  دون  م���ن���ف���رداً  ال�����ض��خ�����ض��ي 

ال�ضخ�ضي  ال���م���دع���ي  م���ن  ال��ط��ع��ن  ي��ق��ب��ل   -
بعدم  ال�����ق�����رار  ق�������ض���ى  اإذا  اأ����ض���ل���ي���اً  ط���ع���ن���اً 
ذه���ل  اأو  ال�����دع�����وى  ب������رد  اأو  االخ���ت�������ض���ا����ض 
اأ�ضباب  اأح�������د  ف����ي  ال���ف�������ض���ل  ع����ن  ال���ق���ا����ض���ي 
جزائية.  اأ�ضول  341/ج  للمادة  وفقاً  االدع��اء 

في ال�سكل:
�إلى  �نتهى  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر  �أن  حيث 
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ت�سديق قر�ر قا�سي �لتحقيق �لذي �نتهى �إلى 
منع محاكمة �لمدعى عليه نهاد.... من �لجرم 
قيام  لعدم  �لجنائي(  )�لفتر�ء  �إليه  �لم�سند 

�لدليل �لقانوني بحقه.
�لدع���اء  جهة  م��ن  ق��دم  �لطعن  �أن  وح��ي��ث 
�لتي  �لعامة  �لنيابة  دون  منفردً�  �ل�سخ�سي 
في  تتوفر  ول  فيه  تطعن  ولم  �لقر�ر  �ساهدت 
�لمن�سو�س  �لحالت  �ل�سخ�سي  �لمدعي  طعن 
عنها باأحكام �لمادة 341/ج �أ�سول جز�ئية مما 
�لقانون  �أحكام  مع  من�سجم  غير  �لطعن  يجعل 

ويتعين رده �سكاًل.
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- رد �لطعن �سكاًل.

2- م�سادرة �لتاأمن.
3- �إعادة �لأور�ق �إىل مرجعها.
- 25 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1602 لعام 2017
قر�ر: 1685 لعام 2017

تاريخ 2017/6/19
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة .

 – �ليون�س  – يو�سف  خليل  خالد  �ل�سادة:   
هبا فطوم.

المبداأ: اأ�سول – اعتراف – رجوع عنه.

رج�����ال  ام�������ام  ال���ح���ا����ض���ل  االع������ت������راف  اإن   -
اع����ت����ب����اره  ي���م���ك���ن  ال����ع���������ض����ك����ري ال  االأم�����������ن 
دل������ي������اًل م������ا ل������م ي�����ت�����اأي�����د ب����دل����ي����ل م��������ادي. 

اإلى  ي��ح��ت��اج  ال��رج��وع ع��ن االع���ت���راف ال  اإن   -

اإث��ب��ات ع��دم �ضحته من قبل من يرجع عنه. 

اأ�سباب الطعن:
في �أن �لقر�ر �لمطعون فيه جاء �سابقًا لأو�نه 
وقبل دعوة �ل�ساكي ب�سار... �لذي تقدم بت�سريح 
خطي مرفق مع �سبط �لأمن ومن �لمفيد دعوته 
ك�ساهد للحق �لعام ودعوة مختار قرية بر�ب�سبو 
باأن  يفيد  خطي  بت�سريح  �أي�سًا  تقدم  �ل��ذي 
�لمطعون �سده من ذوي �لأخالق �ل�سيئة لذلك 

طلب قبول �لطعن �سكاًل ومو�سوعًا. 
في القانون:

ل��م��ا ك���ان �لع���ت���ر�ف �أم����ام رج����ال �لأم���ن 
يتاأيد  لم  ما  دلياًل  �عتباره  يمكن  ل  �لع�سكري 
بدليل مادي مح�سوب)*( و�لرجوع عن �لعتر�ف 
من  قبل  من  �سحته  عدم  �إثبات  �إلى  يحتاج  ل 
�أن  �لعامة  �لنيابة  على  يتعين  �إنما  عنه  يرجع 
ت�ستثبت �سحة �لعتر�ف تقدير �لأدلة و�لوقائع 
متروك لقا�سي �لإحالة وله عند عدم �رتياحه 
و�طمئنانه لالأدلة �تخاذ �لقر�ر بمنع �لمحاكمة 
في  ي��وؤي��ده  ما  ول��ه  �سيما  �ل�ستدلل  �أن  طالما 
فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �أن  وبما  �لدعوى  �أور�ق 
مناق�سة  �أدلتها  وناق�س  �لدعوى  بو�قعة  �أح��اط 
قانونية و�سليمة و��ستثبت من عدم تو�فر �لأدلة 
يوجد  ل  �أن  �إل��ى  م�ستندً�  �لتهام  ترجح  �لتي 
�أمام رجال �لأمن  في �لملف �سوى �لعتر�فات 
ول�سيما  لالتهام  كافيًا  دلياًل  �عتباره  يمكن  ل 
�لقر�ر  يجعل  مما  �عتر�فه  في  تر�جع  �لمتهم 
ول  �لقانوني  محله  في  �سدر  قد  فيه  �لمطعون 
تنال منه �أ�سباب �لطعن �لمثارة من قبل �لنيابة 

* - لعلها حم�ضو�ض.... هكذا ورد من االأ�ضل/املجلة.
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�لعامة �لتي ل تعدو �سوى مجادلة قا�سي �لإحالة 
بقناعته �لوجد�نية �لم�ستمدة في �أور�ق �لدعوى 
لذلك وعماًل باأحكام �لمادة 336 وما بعدها �أ.ج 

وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة.
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- رد �لطعن مو�سوعًا. 

2- ل جمال للبحث بالر�سم كون �جلهة �لطاعنة 
جهة عامة معفاة من �لر�سوم. 

3- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل. 
- 26 -

�لق�سية: �أ�سا�س 2739 لعام 2017
قر�ر: 2735 لعام 2017

تاريخ 2017/11/6
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لإحالة ب .

 �ل�سادة: لونديو�س فهده – ح�سن �ل�سا�س – 
ود�د �أ�سبر.

م�سلكية  محكمة   – اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ: 
ا�ستثناءات.  - مالحقته   – عامل   –

- ال ي���ج���وز م��الح��ق��ة اأح�����د ال��ع��ام��ل��ي��ن اأم����ام 
ال��ق�����ض��اء ال��ج��زائ��ي ب��ج��رم ن��ا���ض��ئ ع��ن العمل 
الم�ضلكية. ال��م��ح��ك��م��ة  اإل������ى  اإح���ال���ت���ه  ق���ب���ل 

اأو  الم�ضهود  ال��ج��رم  ف��ي ح��ال��ة  ل��م يكن  م��ا   -
والحاالت  �ضخ�ضي،  اإدع����اء  وج���ود  ح��ال��ة  ف��ي 
االقت�ضادية.   ال��ع��ق��وب��ات  ب��ق��ان��ون  الم�ضمولة 
ال��م��ادة 23 م��ن ال��ق��ان��ون رق���م 7 ل��ع��ام 1991.

اأ�سباب الطعن:

�إحالة  ق��ب��ل  �ل��ع��ام��ة  �ل��دع��وى  حت��ري��ك  مت   -1
�لتحقيقات للمجل�س �لتاأديبي وهذ� خمالف 

للنظام �لعام.
2- �جلرم �ملزعوم م�سمول بالتقادم.

��ستغرقته  ق��د  للموكل  �ملن�سوب  �جل���رم   -3
ن�سو�س مر��سيم متتالية من �لعفو �لعام.

للموكل مفتقر  4- و��ستطر�دً� �جلرم �ملن�سوب 
على  ب��ه  �لف����رت�ء  ومت  توكيل  �أو  �سند  لأي 

�ملوكل.
النظر في الطعن:

�لقر�ر  م�سدر  �لإح��ال��ة  قا�سي  �أن  حيث 
�لمطعون فيه قد خل�س بقر�ره �إلى �تهام �لمدعى 
�لر�سوة  بجناية   .. �لدين  عالء  �لطاعن  عليه 
�لمادة /342/ عقوبات عام حيث  �أحكام  وفق 
�أ�سدر  �أن  �لإحالة في دم�سق  لقا�سي  �سبق  �أنه 
تاريخ 2012/12/31  رقم 1427/625  �لقر�ر 
�لمالحقة  وقف  �لنتيجة  حيث  من  و�لمت�سمن 
�لق�سائية �لجارية بحق �لمدعى عليه �لطاعن 
عالء لجهة جرم تقا�سي ر�سوة �لم�سند �إليهما 
وذلك ب�سبب تحريك دعوى �لحق �لعام بحقهما 
وحفظ  �لتاأديبي  �لمجل�س  على  �حالتهما  قبل 
�لأور�ق لمرور �أكثر من ع�سر �سنو�ت على تاريخ 
�لمحامي  فطعن  �إليه  �لم�سند  �لفعل  �رتكاب 
�لإحالة  غرفة  فق�ست  �لمذكور  بالقر�ر  �لعام 
فيه  �لمطعون  �لقر�ر  بنق�س  �لنق�س  بمحكمة 
�لدعوى  جريدة  خ��الل  من  تبين  )�أن��ه  بتعليل 
�أمام قا�سي �لتحقيق �أن �أخر �إجر�ء قد تم فيها 
�أنه ل يوجد في  بتاريخ 2009/6/30 كما  كان 
مدة  م��رور  �إل��ى  ي�سير  ما  �ل�سابقة  �لإج���ر�ء�ت 
�لتقادم وقد �سدر قر�ر قا�سي �لتحقيق بتاريخ 
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2011/12/21 بالنتيجة �لتي �نتهى �إليها قر�ر 
يبين  لم  �لإحالة  قا�سي  و�أن  �لتحقيق  قا�سي 
�أور�ق �لدعوى ما هي �لأدلة  بقر�ره على �سوء 
�أحكام �لتقادم على  �لتي �عتمد عليها بتطبيق 
�أكثر من ع�سر �سنو�ت وبالتالي  �لدعوى لمرور 
قيد  �إع��ادة  وبعد  �ل�سبب(  لهذ�  �لأور�ق  حفظ 

�لدعوى لديه ��سدر �لقر�ر �لمطعون فيه.
ي�ستوجب  �لثانية  للمرة  �لنق�س  ك��ان  ولما 
محكمة  قبل  م��ن  �ل��دع��وى  �أ�سا�س  ف��ي  �لحكم 

�لنق�س.
عليه  للمدعى  �لم�سند  �ل��ج��رم  �أن  وح��ي��ث 
�لطاعن هو جرم نا�سئ عن �لوظيفة ولي�س في 
حالة  فيها  تتوفر  ول  �سخ�سي  �دع��اء  �لق�سية 
�لجرم �لم�سهود وغير م�سموله بقانون �لعقوبات 

�لقت�سادية.
وحيث �أن �لمادة 23 من �لقانون رقم 7 لعام 
1991 قد ن�ست على �أنه ل يجوز مالحقة �أحد 
نا�سئ  بجرم  �لجز�ئي  �لق�ساء  �أمام  �لعاملين 
�لم�سلكية  �لمحكمة  �إلى  �إحالته  قبل  �لعمل  عن 
�أحكام  وفقًا لحكام هذ� �لقانون وي�ستثنى من 
وحالة  �لم�سهود  �لجرم  حاله  �ل�سابق  �أ  �لفقرة 
تنطبق  �ل��ت��ي  و�ل��ح��الت  �ل�سخ�سي  �لدع����اء 
�لعقوبات  قانون  �لمادة /3/ من  �أحكام  عليها 

�لقت�سادية. 
�أمام  �لعاملين  مالحقة  قانونية  �أن  وحيث 
من  �لوظيفة  عن  �لنا�سئة  بالجر�ئم  �لق�ساء 
�لنظام �لعام وللمحكمة �إثارته من تلقاء نف�سها 
وحيث �أن �لقر�ر �لمطعون فيه لم يتبع �لنق�س 
لئحة  في  �لمثارة  �لأ�سباب  منه  وتنال  فعليًا 

�لطعن ويتعين نق�سه.

�لنق�س  عليها  بني  �لتي  �لأ�سباب  �أن  وحيث 
تت�سل بغير �لطاعن وهو �لمدعى عليه �أيهم... 
مما يوجب �سحب �أثر �لطعن عليه ونق�س �لقر�ر 
�لمطعون فيه فيما يخ�سه عماًل باأحكام �لمادة 

362 �أ�سول جز�ئية.
لذلك

تقرر بالإجماع
1- قبول �لطعن مو�سوعًا.

2- نق�س �لقر�ر �ملطعون فيه و�حلكم مبا يلي:
بحق  �جل��اري��ة  �لق�سائية  �مل��الح��ق��ة  وق��ف   �أ- 

�ملدعى عليه �لطاعن عالء..
�أيهم  عليه  �ملدعى  على  �لطعن  �أثر  �سحب   ب- 

ونق�س �لقر�ر �ملطعون فيه بالن�سبة له.
بدم�سق  �لعام  �ملحامي  �ل�سيد  �مللف  �إي��د�ع   ج- 
لإحالة �ملدعى عليهما �إىل �ملحكمة �مل�سلكية 

لإجر�ء �ملقت�سى �لقانوين.
 د- عدم �لبحث حاليًا بالر�سم.
�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل.   ه- 


