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�لق�سية: �أ�سا�س 888 لعام 2017

قر�ر: 157 لعام 2017
تاريخ 2017/2/20

�لجنحية  �ل��غ��رف��ة    – �ل��ن��ق�����س  م��ح��ك��م��ة 
�لخام�سة.

 �ل�سادة: �سليمان �لقائد – هناده جز�ئرلي 
. فطوم   – هبا 

غيابي  – حكم  جزائية  اأ�سول  المبداأ: 
اأثره.  - بالنق�ض  – الطعن  – اعترا�ض 

المدعى  بمواجهة  غيابياً  الحكم  �صدر  اإذا   -
ي�صتدل  ول�����م  ب�����ال�����ذات  ي��ت��ب��ل��غ��ه  ول�����م  ع��ل��ي��ه 
م��ن م��ع��ام��ات اإن���ف���اذه ع��ل��م��ه ب�����ص��دوره فاإن 
م����ق����ب����واًل عمًا  ي���ب���ق���ى  ع���ل���ي���ه  االع����ت����را�����ض 
جزائية. اأ�����ص����ول   /206/ ال����م����ادة  ب���اأح���ك���ام 

الحكم  في  النق�ض  بطريق  الطعن  يقبل  -ال 
ما دام الطعن فيه بطريق االعترا�ض جائزاً.

الجرم:
�إ�ساءة �أمانة.

القرار المطعون فيه:
– في  جنح  ��ستئناف  محكمة  عن  �ل�سادر 

�ل�سويد�ء.
برقم 66/ 547

تاريخ 2016/02/04
�لطعن  ق��ي��د  م��ن��ط��وق��ه  وف����ق  �ل��م��ت�����س��م��ن 

2016/3/17
وعلى كافة �أور�ق �لدعوى.

في  �لموؤرخة  �لعامة  �لنيابة  مطالبة  وعلى 
2017/2/8 برقم 627

�لمت�سمنة طلب قبوله �سكاًل ورده مو�سوعًا.
في القانون:

غيابيًا  �سدر  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �أن  حيث 
يتبلغه  ول��م  �لطاعن  عليه  �لمدعى  بمو�جهة 
بالذ�ت ولم ي�ستدل من معامالت �نفاذه علمه 
ب�سدوره فاأن �العتر��س عليه يبقى مقبواًل عماًل 
باأحكام �لمادة )206( �أ�سول جز�ئية وحيث �أن 
�لمادة )338( من ذ�ت �لقانون ن�ست على �أنه 
)) ال يقبل �لطعن بطريق �لنق�س في �لحكم ما 
د�م �لطعن فيه بطريق �العتر��س جائزً�(( مما 
يوجب رف�س �لطعن �سكاًل لذلك وعماًل باأحكام 

�لمادة )336( وما بعدها �أ�سول جز�ئية.
تقرر بالإجماع:

1- رف�س �لطعن �سكاًل لوقوعه على قر�ر قابل 
لالعرت��س.

2- م�سادرة �لتاأمني وقيده �إير�دً� للخزينة.
3- ت�سمني �لطاعن �لر�سوم و�مل�ساريف.

4- �إعادة �مللف مل�سدره.
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�لق�سية: �أ�سا�س 896 لعام 2017
قر�ر: 161 لعام 2017

تاريخ 2017/2/20
�لجنحية  �ل��غ��رف��ة    – �ل��ن��ق�����س  م��ح��ك��م��ة 

�لخام�سة.

الغرفة اجلنحية
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 �ل�سادة: �سليمان �لقائد – هناده جز�ئرلي 
. فطوم   – هبا 

ال�سهود  – دعوة  المبداأ: بينات جزائي 
– اأثره. المو�سوع  المحكمة  رد  – عدم 

�صلباً  ال��رد  المو�صوع  محكمة  على  -يتوجب 
الدفاع  ���ص��ه��ود  دع����وة  ع��ل��ى ط��ل��ب  اإي���ج���اب���اً  اأو 
ومناق�صة  بحث  ع��ن  التفاتها  واإن  معلًا  رداً 
من  ويحد  قا�صراً  الحكم  يجعل  الطلب  هذا 
والد�صتور. القانون  كفله  ال��ذي  ال��دف��اع  ح��ق 

الجرم:
قطع ثالث �أ�سجار حر�جية.

القرار المطعون فيه:
– في  جنح  ��ستئناف  محكمة  عن  �ل�سادر 

�ل�سويد�ء.
برقم 1239/722

تاريخ 2016/5/26
�لطعن  ق��ي��د  م��ن��ط��وق��ه  وف����ق  �ل��م��ت�����س��م��ن 

2016/6/21
وعلى كافة �أور�ق �لدعوى.

في  �لموؤرخة  �لعامة  �لنيابة  مطالبة  وعلى 
2017/2/8 برقم 635

�لمت�سمنة طلب قبوله �سكاًل ورده مو�سوعًا.
اأ�سباب الطعن:

عدم قيام �ملدعى عليه �لطاعن بقطع �الأ�سجار 
�حلر�جية وفق ما جاء باأقو�ل �ل�سهود 

�أدلة  بتقدمي  عليه  للمدعى  �الت��اح��ة  ع��دم   -2
بر�ءته.

�سهوده  ودعوة  طعنه  قبول  يلتم�س  �لطاعن   -3
ه�سام.... وجمد.....

في القانون:
�لرد  �لمو�سوع  محكمة  على  يتوجب  حيث 
�لدفاع  �سهود  دعوة  طلب  على  �إيجابًا  �أم  �سلبًا 
بحث  ع��ن  �لتفاتها  و�إن  و�سليمًا  معلاًل  ردً� 
قا�سرً�  �لحكم  يجعل  �لطلب  ه��ذ�  ومناق�سة 
و�سابقًا الأو�نه ويحد من حق �لدفاع �لذي كفله 
قد  عليه  �لمدعى  �أن  وحيث  و�لد�ستور  �لقانون 
طلب بالئحة ��ستئنافه دعوة �سهوده وهم ه�سام 
.. ومجد .... ولم ترد �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر 
�لمطعون فيه على طلبه �سلبًا �أم �إيجابًا فيكون 
قر�رها معتاًل وناق�سًا و�سابقًا الأو�نه وتنال منه 

�أ�سباب �لطعن مما يوجب قبولها مو�سوعًا.
وما   )336( �ل��م��ادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 

بعدها �أ�سول جز�ئية.
تقرر بالإجماع:

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

2- �إعادة �لتاأمني مل�سلفه.
�ملقت�سى  الأج����ر�ء  مل�����س��دره  �مل��ل��ف  �إع����ادة   -3

�لقانوين.
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�لق�سية: �أ�سا�س 882 لعام 2017
قر�ر: 168 لعام 2017

تاريخ 2017/2/26
�لجنحية  �ل��غ��رف��ة    – �ل��ن��ق�����س  م��ح��ك��م��ة 

�لخام�سة.
 �ل�سادة: �سليمان �لقائد – هناده جز�ئرلي 

. فطوم   – هبا 
ال�����م�����ب�����داأ: اأ������س�����ول ج����زائ����ي����ة – 
اأث�������ره.  - ال���ن���ي���اب���ة  ط���ع���ن  ع������دم 
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-ع����دم ط��ع��ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ي��ع��ن��ي  انبرام 
ال�������ص���ق ال����ج����زائ����ي م�����ن ال������ق������رار. واأن���������ه ال 
فيما  اإال  ب��ال��ح��ك��م  ال��ط��ع��ن  ل��ل��م��دع��ي  ي��ح��ق 
اأ.م.ج(.  340 )م  ال�����ص��خ�����ص��ي  ب��ال��ح��ق  ي��ت��ع��ل��ق 

الجرم:
غ�سب عقار.

القرار المطعون فيه:
�ل�������س���ادر ع���ن حم��ك��م��ة ����س��ت��ئ��ن��اف ج��ن��ح – 
تاريخ   917/403 ب��رق��م  �ل�����س��وي��د�ء  يف 

.2016/3/17
�مل��ت�����س��م��ن وف�����ق م���ن���ط���وق���ه ق���ي���د �ل��ط��ع��ن 

 2016/10/31
وعلى كافة �أور�ق �لدعوى.

في  �لموؤرخة  �لعامة  �لنيابة  مطالبة  وعلى 
2017/2/8 برقم 621

�لمت�سمنة طلب قبوله �سكاًل ورده مو�سوعًا.
في �لقانون:

عدم طعن �لنيابة �لعامة يعني �نبر�م �ل�سق 
للمدعي  يحق  ال  �أن��ه  كما  �لقر�ر  من  �لجز�ئي 
�لطعن بالحكم �إال فيما يتعلق بالحق �ل�سخ�سي 

)م340 �أ.م.ج(.
ين�سب  �لمدعية  �لجهة  طعن  �أن  وح��ي��ث 
بالحق  لها  �لحكم  ل�سبق  �لعامة  �لدعوى  على 
هذه  و�لحالة  �لطعن  فاإن  وطلباتها  �ل�سخ�سي 

مردود �سكاًل.
لذلك وعماًل باأحكام �لمادة 336 وما بعدها 

�أ.م.ج وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة
تقرر بالإجماع:

1-رد �لطعن �سكاًل.
2-ال جمال للبحث بالر�سم كون �جلهة �لطاعنة 

جهة عامة معفاة من �لر�سوم.
3-�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.
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�لق�سية: �أ�سا�س 883 لعام 2017

قر�ر: 169 لعام 2017
تاريخ 2017/2/26

�لجنحية  �ل��غ��رف��ة    – �ل��ن��ق�����س  م��ح��ك��م��ة 
�لخام�سة.

 �ل�سادة: �سليمان �لقائد – هناده جز�ئرلي 
. فطوم   – هبا 

م�سمون   – جزائية  اأ���س��ول   ال��م��ب��داأ: 
– اأثرها. كافية  غير  – اأ�سباب  الحكم 

وافية  خ��ا���ص��ة  ال��ح��ك��م  ي��ت�����ص��م��ن  ل���م  -اإذا 
علله  على  ي�صتمل  ول��م  واالأدل���ة  الوقائع  ع��ن 
للنق�ض. م��ع��ر���ص��اً  ك����ان  ال��ك��اف��ي��ة  واأ����ص���ب���اب���ه 

الجرم:
�الحتيال و�لتدخل به.
�لقر�ر �لمطعون فيه:

– في  جنح  ��ستئناف  محكمة  عن  �ل�سادر 
�ل�سويد�ء.

برقم 1990 /2157.
تاريخ 2009/12/22

�لطعن  ق��ي��د  م��ن��ط��وق��ه  وف����ق  �ل��م��ت�����س��م��ن 
2011/1/9

وعلى كافة �أور�ق �لدعوى
في  �لموؤرخة  �لعامة  �لنيابة  مطالبة  وعلى 

2017/2/8 برقم 622
�لمت�سمنة طلب قبوله �سكاًل ورده مو�سوعًا.
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في القانون:
�إن �الجتهاد م�ستقر على وجوب بيان موؤدى 
يكفي مجرد  فال  كافيًا  بيانًا  �لحكم  في  �الأدلة 
�ال�سارة �لعابرة �أو �لتنويه عنها تنويهًا مقت�سيًا 
و�فيه  بطريقة  �لدليل  م�سمون  �سرد  ينبغي  بل 
يبين فيها مدى تاأييده للو�قعة ومدى �تفاقه مع 
باقي �الأدلة �لتي �أقرها �لحكم حتى يت�سح وجه 
�لحاالت  تبين  �أن  يجب  �نه  كما  بها  ��ستدالله 
�لطاعن  عليه  �لمدعي  فعل  على  �لمنطبقة 
و�لمن�سو�س عنها في �لمادة 641 عقوبات عام 
و�الأدلة �لتي تثبته لكي يت�سنى لمحكمة �لنق�س 
مر�قبة تطبيق �لقانون فاإذ� لم يت�سمن �لحكم 
ي�ستمل  ولم  و�الأدلة  �لوقائع  و�فيه عن  خال�سة 
على علله و�أ�سبابه �لكافية كان معر�سًا للنق�س 
ومن جهة �أخرى فاإن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر 
�لمدعي  �العتر��س  بقبول  ق�ست  قد  �لطعين 
عليه �سكاًل و�عتبار �لحكم �ل�سابق كان لم يكن 
وبالتالي فاإن هذ� �لحكم لم يعد له وجود ومن 
حكمية  فقر�ت  �سياغة  �إع��ادة  عليها  �لمتوجب 
�لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  �أن  وحيث  جديدة 
�لقانوني  �لنهج  على  ت�سر  ل��م  فيه  �لمطعون 
�لقر�ر  يجعل  �لذكر  �الآنفة  ولالأ�سباب  �ل�سليم 
�لطاعنة  للجهة  يتيح  ما  وهذ�  للنق�س  عر�سة 

�إثارة دفوعها مجددً� �أمام محكمة �لمو�سوع.
لذلك وعماًل باأحكام �لمادة 336 وما بعدها 

�أ.م.ج ووفقًا وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة.
تقرر بالإجماع:

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

�ملقت�سى  الإج����ر�ء  مل��رج��ع��ه  �مل��ل��ف  �إع����ادة   -2

�لقانوين �أ�سواًل.
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�لق�سية: �أ�سا�س 688 لعام 2017
قر�ر: 196 لعام 2017

تاريخ 2017/3/6
�لجنحية  �ل��غ��رف��ة    – �ل��ن��ق�����س  م��ح��ك��م��ة 

�لخام�سة.
 �ل�سادة: �سليمان �لقائد – هناده جز�ئرلي 

. فطوم   – هبا 
تعوي�ض   – ���س��ي��ر  ح�����ادث  ال���م���ب���داأ: 
ال���������س����ي����ارة. ح�����ائ�����ز  ح�����ق�����وق   –

اإقامة  ال��ح��ادث  ال�����ص��ي��ارة وق��ت  -ي��ح��ق لحائز 
به. الاحقة  باالأ�صرار  والمطالبة  الدعوى 

الجرم: 
وقيادة  �سير  وم��خ��ال��ف��ة  ب���االإي���ذ�ء  ت�سبب 

رعناء.
القرار المطعون فيه:

�ل�سادر عن محكمة ��ستئناف جنح – حلب 
برقم 117/112 تاريخ 2016/09/29. 

�لطعن  ق��ي��د  م��ن��ط��وق��ه  وف����ق  �ل��م��ت�����س��م��ن 
2016/12/13 وعلى كافة �أور�ق �لدعوى.

في  �لموؤرخة  �لعامة  �لنيابة  مطالبة  وعلى 
2017/1/31 برقم 429 �لمت�سمنة طلب قبوله 

�سكاًل ورده مو�سوعًا.
القرار:

�لحادث  ب��اأن  �ل��دع��وى  وثائق  من  تبين  لما 
 2011/10/8 بتاريخ  وق��ع  �ل��دع��وى  مو�سوع 
وتقدم بتاريخ 2011/11/15 بطلب �إلى محكمة 
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�ل�سلح �لجز�ء �لر�بعة لدفع �سلفة �الإدعاء وتم 
قبل  من  �الدع��اء  �سلفة  دفع  وتم  بذلك  تكليفه 
�لمدعي  �أن  بمعنى  هيثم...  �لمدعيه  �لجهة 
ما  و�أن  �لقانوني  موعدها  في  بدعو�ها  تقدم 
من  تنال  ال  فاأنه  �لتقادم  للجهة  �لطاعن  �أثاره 
�لقر�ر �لمطعون فيه ولل�سبب �لثاني فاأن �لجهة 
عقد  تخالف  لم  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  م�سدرة 
�لحادث  وقت  لل�سيارة  و�لحائز  �لز�مي  تاأمين 
باالأ�سر�ر  و�لمطالبة  �لدعوى  �إقامة  له  يحق 
�سروط  الأحد  �لمدعي  خالف  و�إذ�  به  �لالحقة 
�لطاعنة  عليها  �لمدعى  �لجهة  ف��اإن  �لتاأمين 
يحق له �لرجوع على م�سبب �ل�سرر و�إن تقدير 
�لمو�سوع  محكمة  �ط��الق��ات  م��ن  �لتعوي�س 
بمالها من �سلطة تقديرية في تقدير �لتعوي�س 
وتحديد  �لمدعية  بالجهة  لل�سرر  جابرً�  وكان 
�لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  قبل  من  �لم�سوؤولية 
و�لقانون  لالأ�سول  مو�فقًا  ج��اء  فيه  �لطعون 
من  �لمرتكبة  �الأخ��ط��اء  �العتبار  بعين  �آخ��ذة 
�أن  وحيث  ومكانه  �لحادث  وظ��روف  �لطرفين 
�لمطعون فيه جاءت  �لقر�ر  �لمحكمة م�سدرة 

مو�فقة وال تنال منه �أ�سباب �لطعن.
لذلك تقرر بالإجماع:

1- رف�س �لطعن.
2- م�سادرة �لتاأمني.

�ل���ر����س���وم  �ل���ط���اع���ن���ة  �جل���ه���ة  ت�����س��م��ني   -3
و�مل�ساريف.
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�لق�سية: �أ�سا�س 1088 لعام 2017

قر�ر: 206 لعام 2017
تاريخ 2017/3/6

�لجنحية  �ل��غ��رف��ة    – �ل��ن��ق�����س  م��ح��ك��م��ة 
�لخام�سة.

 �ل�سادة: �سليمان �لقائد – خليل �لعي�سى – 
هبا فطوم  .

– ���س��ن��د اأم���ان���ة-  ال���م���ب���داأ: ب��ي��ن��ات 
اأث������ره������ا.  – ت����ج����اري����ة  ع�����اق�����ة 

- اإذا نجم �صند االأمانة عن عاقة تجارية وثمن 
�صند  بتنظيم  الطرفين  ارت�صاء  فاإن  ب�صاعة. 
اأمانة بالمبلغ اإنما يفيد اتفاقهما على اإن�صاء 
التزام جديد بينهما يفيد تحويل المبلغ اإلى 
اأمانة، وال جدوى الإثبات اأن اأ�صل هذا المبلغ 
ناجم عن عاقة تجارية بالبنية ال�صخ�صية.

- /ه���ي���ئ���ة ع����ام����ة رق������م /1933/148/ت���������اري���������خ 
2009/5/18 ورقم 1026/182 تاريخ 2009/4/16.

الجرم:
�إ�ساءة �أمانة.

القرار المطعون فيه:
�ل�������س���ادر ع���ن م��ح��ك��م��ة ����س��ت��ئ��ن��اف جنح 

–دم�سق.
برقم 1213/647

تاريخ 2016/08/30
�لطعن  ق��ي��د  م��ن��ط��وق��ه  وف����ق  �ل��م��ت�����س��م��ن 

2016/10/19
وعلى كافة �أور�ق �لدعوى

في  �لموؤرخة  �لعامة  �لنيابة  مطالبة  وعلى 
2017/2/21 برقم 823

�لمت�سمنة طلب قبوله �سكاًل ورده مو�سوعًا.
اأ�سباب الطعن:
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1- خمالفة �أحكام �ملادة /342/ �أ�سول جز�ئية 
وعدم مناق�سة طلبات �لطاعن.

�ملدعي  ��ستجو�ب  لطلب  �ال�ستجابة  عدم   -2
�ل�سخ�سي �ساهدً� للحق �لعام.

�ملحاكمة  جل�سة  فتح  �ساعة  حتديد  ع��دم   -3
�ملنعقدة بتاريخ 2016/8/30 وال �ساعة ختمها 
بجل�سة  و�الإج����ر�ء�ت  �الأور�ق  ت��الوة  وع��دم 

�ملحاكمة �ملنعقدة بتاريخ 2016/7/17.
4- وقوع �ختالف يف �أ�سماء �أطر�ف �لدعوى يف 

�لقر�ر �لبد�ئي. 
في القانون:

�لنق�س  لمحكمة  �لعامة  �لهيئة  �أن  حيث 
�لمبادئ  �الأمانة  �إ�ساءة  قررت بخ�سو�س جرم 

�لقانونية �لتالية:
مبجرد  يتحقق  �الأمانة  �إ�ساءة  جرم  �إن   -1
حترير �سند �الأمانة وعدم �إنكار �سدوره عن 
�ملدعى عليه وال يجوز �إثبات عك�س �ل�سند �إال 
ببينة كتابية مماثلة و�إن عدم �نكاره لل�سند 

يجعله حجة عليه مبا ورد فيه.
بفر�س �أن مبلغ �ل�سند ناجم عن عالقة   -2
جتارية وثمن ب�ساعة فاأن �رت�ساء �لطرفني 
بتنظيم �سند �أمانة باملبلغ �إمنا يفيد �تفاقهما 
على �إن�ساء �لتز�م جديد بينهما يفيد حتويل 
�أ�سل  �أن  الإثبات  جدوى  وال  �أمانة  �إىل  �ملبلغ 
بالبينة  ناجم عن عالقة جتارية  �ملبلغ  هذ� 
�ل�سخ�سية. )هيئة عامة رقم )1933/148( 
)1026/182( ورق��م   2009/5/18 تاريخ 
�ملحكمة  �أن  وح��ي��ث   2009/4/16 ت��اري��خ 
م�سدرة �لقر�ر �ملطعون فيه �أحاطت بوقائع 
�إليه  �مل�سار  �لنهج  وف��ق  وناق�ستها  �لدعوى 
ووفق �الأدلة �ملتوفرة بامللف وهي �سند �الأمانة 

�لكتابي وعدم �إنكاره من �ملدعى عليه وردت 
على دفوعه ردً� �سائغًا فجاء قر�رها حممواًل 
على �أ�سبابه وقائمًا على �أ�سا�س قانوين �سليم 
�أق��و�اًل  بقيت  �لتي  �لطعن  �أ�سباب  تناله  ال 
جمردة يعوزها �لدليل �لقانوين مما يوجب 
رف�سها مو�سوعًا لذلك وعماًل باأحكام �ملادة 

)336( وما بعدها �أ�سول جز�ئية.
تقرر بالإجماع:

1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- م�سادرة �لتاأمني وقيده �إير�دً� للخزينة.

3- ت�سمني �لطاعن �لر�سوم و�مل�ساريف.
4- �إعادة �مللف مل�سدره.

- 291 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1094 لعام 2017

قر�ر: 211 لعام 2017
تاريخ 2017/3/6

�لجنحية  �ل��غ��رف��ة    – �ل��ن��ق�����س  م��ح��ك��م��ة 
�لخام�سة.

 �ل�سادة: �سليمان �لقائد – هناده جز�ئرلي 
. فطوم   – هبا 

ال�����م�����ب�����داأ: اإ��������س�������اءة الئ����ت����م����ان 
اأث���������ره.  – الإن��������������ذار  ع�������دم   –

- االإنذار ركن من اأركان اإ�صاءة االئتمان وخلو 
ال��م�����ص��ت��وف��ي �صروطه  ال���دع���وى م���ن االإن������ذار 
تكوينها. عنا�صر  من  عن�صر  الجريمة  يفقد 

الجرم:
�إ�ساءة �أمانة.

القرار المطعون فيه:
 – جنح  ��ستئناف  محكمة  ع��ن  �ل�����س��ادر 
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�سافيتا.
برقم 798/498

تاريخ 2016/11/30
�لطعن  ق��ي��د  م��ن��ط��وق��ه  وف����ق  �ل��م��ت�����س��م��ن 

2016/12/20
وعلى كافة �أور�ق �لدعوى.

في  �لموؤرخة  �لعامة  �لنيابة  مطالبة  وعلى 
2017/2/22 برقم 829

�لمت�سمنة طلب قبوله �سكاًل ورده مو�سوعًا
في القانون:

حيث �أن �الإنذ�ر ركن من �أركان جرم �إ�ساءة 
�الئتمان ولي�س و�سيلة من و�سائل �إثباتها حيث �أن 
كل من ت�سرف بمبلغ من �لمال �أو باأ�سياء �أخرى 
يعلم  لعمل معين وهو  �إليه  �سلمت  �لمثليات  من 
�إع��ادة مثلها  �أنه ال يمكن  �أن يعلم  �أو كان يجب 
بالحب�س  يعاقب  �الإن��ذ�ر  رغم  ذمته  يبرئ  ولم 
�لمردود  قيمه  ربع  حتى  وبالغر�مة  �سنه  حتى 
عام  عقوبات   657 و�ل��م��ادة  و�ل�سرر  و�لعطل 
�أن  �لجريمة  في هذه  ��سترط  �ل�سرع  �أن  وحيث 
ي�سبق �الدعاء بها �إنذ�ر م�ستوف �سروط �سحته 
ليتدبر �لموؤتمن �أمره ويبرئ ذمته بت�سليم �لمال 
�أو مثياًل له ويعتبر  �أوؤتمن عليه  �أو �ل�سيء �لذي 
�لجريمة ال و�سيلة من  �أرك��ان  �الإن��ذ�ر ركنًا من 
�الإنذ�ر  من  �لدعوى  خلت  فاإذ�  �الإثبات  و�سائل 
�لم�ستوفي �سروطه فقدت �لجريمة عن�سرً� من 
عنا�سر تكوينها بحيث ال يبقى لها وجود �أ�ساًل 
وبما �أن �لقر�ر �لمطعون فيه قد �سار على �لنهج 
�لقانوني �ل�سليم فجاء �لقر�ر في محله �لقانوني 
وال تنال منه �أ�سباب �لطعن �لمثارة ويتعين ردها 
بعدها  وما   336 �لمادة  باأحكام  وعماًل  لذلك 

�أ.م.ج ووفقًا وخالفًا لمطالبة �لنيابة �لعامة.

لذلك 
تقرر بالإجماع

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

جهة عامة معفاة من �لر�سوم.
3- �إعادة �مللف ملرجعه �أ�سواًل.
- 292 -

�لق�سية: �أ�سا�س 1075 لعام 2017
قر�ر: 215 لعام 2017

تاريخ 2017/3/6
�لجنحية  �ل��غ��رف��ة    – �ل��ن��ق�����س  م��ح��ك��م��ة 

�لر�بعة.
 �ل�سادة: عبد �لنا�سر �ل�سللي – عبد �الأحد 

�سفر – هبا فطوم  .
نظام   – ال��م��ح��اك��م  ت�سكيل  ال��م��ب��داأ: 
– اأثره. – غمو�ض  قا�سي  – ندب  عام 

- اإن قانونية ت�صكيل المحاكم من النظام العام 
وعدم االإ�صارة في �صبط الجل�صات اإلى ما ي�صير 
اإلى المرجع الذي انتدب القا�صي ورقم قرار 
المحكمة  ت�صكيل  وتاريخه مما يجعل  الندب 
للنق�ض. الحكم  وي��ع��ر���ض  للقانون  مخالفاً 

الجرم:
حرمة  – خرق  �سرر  و�إلحاق  عقار  غ�سب 

منزل.
القرار المطعون فيه:

 – جنح  ��ستئناف  محكمة  ع��ن  �ل�����س��ادر 
دم�سق.

برقم 392/796
تاريخ 2016/11/22
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�لطعن  ق��ي��د  م��ن��ط��وق��ه  وف����ق  �ل��م��ت�����س��م��ن 
2017/1/19

وعلى كافة �أور�ق �لدعوى.
في  �لموؤرخة  �لعامة  �لنيابة  مطالبة  وعلى 

2017/2/21 برقم 810
�لمت�سمنة طلب قبوله �سكاًل ورده مو�سوعًا.

في القانون:
�لعام  �لنظام  من  �لمحاكم  ت�سكيل  قانونية 
ما  �إلى  �لجل�سات  �سبوط  في  �الإ�سارة  عدم  �إن 
ورقم  �لقا�سي  �نتدب  �لذي  �لمرجع  �إلى  ي�سير 
�لمحكمة  ت�سكيل  يجعل  وتاريخه  �لندب  ق��ر�ر 
ولما  للنق�س  �لحكم  ويعر�س  للقانون  مخالفًا 
تبين �أنه في جل�سة 2016/10/12 ح�سل تبدل 
في �لهيئة دون �أن يرد على �ل�سبط �إلى �لمرجع 
�أن  كما  ورق��م��ه  �ل��ق��ر�ر  وت��اري��خ  �نتدبها  �ل��ذي 
علنية  ب�سورة  قبولها  تعلن  لم  �لجديدة  �لهيئة 
عن �الإجر�ء�ت �لتي تمت بغيابها فال يجوز �أن 
تعتمد على تحقيق جرى في غيابها �إال �إذ� قبلت 
باالإجر�ء�ت �لتي تمت في غيابها و�عتمدت هذ� 
�لتغيير �أن كل ما تم ذكره �سابقًا ي�سكل خلاًل في 
�إجر�ء�ت �لتقا�سي ويورث �لبطالن و�أن �لنق�س 
لهذه �لناحية يتيح للجهة �لطاعنة �إثارة دفوعها 

مجددً� �أمام محكمة �لمو�سوع.
لذلك وعمًا باأحكام المادة 336 وما بعدا 
النيابة  لمطالبة  وخ��اف��ًا  ووف��ق��ًا  اأ.م.ج 

العامة تقرر بالإجماع:
1- قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون فيه.
�ملقت�سى  الإج����ر�ء  مل��رج��ع��ه  �مل��ل��ف  �إع����ادة   -2

�لقانوين.

- 293 -
�لق�سية: �أ�سا�س 1079 لعام 2017

قر�ر: 219 لعام 2017
تاريخ 2017/3/6

�لجنحية  �ل��غ��رف��ة    – �ل��ن��ق�����س  م��ح��ك��م��ة 
�لر�بعة.

 �ل�سادة: عبد �لنا�سر �ل�سللي – عبد �الأحد 
�سفر – هبا فطوم  .

عام. نظام   – تطبيقه  العفو-  المبداأ: 

ويمكن  ال��ع��ام  النظام  م��ن  العفو  تطبيق  -اإن 
الدعوى. مراحل  من  مرحلة  اأي��ة  في  اإثارته 

الجرم:
ترك عمل.

القرار المطعون فيه:
جنح-  ����س��ت��ئ��ن��اف  محكمة  ع��ن  �ل�����س��ادر 

دم�سق.
برقم 1553/1022.

تاريخ 2015/11/15.
�لطعن  ق��ي��د  م��ن��ط��وق��ه  وف����ق  �ل��م��ت�����س��م��ن 

2017/2/6
وعلى كافة �أور�ق �لدعوى.

في  �لموؤرخة  �لعامة  �لنيابة  مطالبة  وعلى 
2017/2/21 برقم 814.

�لمت�سمنة طلب قبوله �سكاًل ورده مو�سوعًا.
في القانون:

فيما يتعلق بطعن �لنيابة �لعامة باأن تطبيق 
�أية  في  �إثارته  ويمكن  �لعام  �لنظام  من  �لعفو 
�لجرم  �أن  وحيث  �لدعوى  مر�حل  من  مرحلة 
وقع قبل تاريخ 2014/6/9 مما يجعله م�سمواًل 
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 2014 لعام   22 رق��م  �لعفو  مر�سوم  ب��اأح��ك��ام 
ويتعين نق�سه لهذه �لناحية.

�أما فيما يتعلق بطعن جهة �الدعاء �ل�سخ�سي 
ومو�د  �لد�خلية  للتجارة  �لعام  �لمدير  �ل�سيد 
ق�سايا  �إد�رة  تمثله  لتطبيقه  �إ�سافة  �لبناء 
�لدولة فاإن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون 
لل�سرر  �ل��ج��اب��ر  بالتعوي�س  ق�ست  ق��د  ف��ي��ه 
�سالحية  م��ن  �لتعوي�س  تقدير  �أن  وال�سيما 
بذمة  �لتي  للمبالغ  وبالن�سبة  �لمو�سوع  محكمة 
�لمطعون �سده و�لناتجة من �أق�ساط �لم�سرف 
�لجرم  عن  ناجمة  غير  هي  �ل�سعبي  �لت�سليف 
بين  عقدية  ناجمة عن عالقة  �إنما  به  �لالحق 
�لجهة �لمدعية و�لجهة �لمطعون �سدها و�لعقد 
�سريعة �لمتعاقدين وكل ما ين�ساأ عنه من خالف 
فاإن  وبالتالي  �لمدني  �لق�ساء  حله  مو�سوع 
�لمدعية  �لجهة  بمو�جهة  فيه  �لمطعون  �لقر�ر 

قد جاء في محله �لقانوني وال تنال منه �أ�سباب 
�لطعن �لمثارة.

وما   336 ال��م��ادة  ب��اأح��ك��ام  وع��م��ًا  لذلك 
لمطالبة  وخ��اف��ًا  ووف��ق��ًا  اأ.م.ج  بعدها 

النيابة العامة تقرر بالإجماع:
1- قبول طعن �لنيابة �لعامة مو�سوعًا.

و�ملدير  �ل�سخ�سي  �الدع��اء  جهة  طعن  رد   -2
�لعام للتجارة �لد�خلية ومو�د �لبناء �إ�سافة 

لوظيفته مو�سوعًا.
3- ت�سمني �جلهة �لطاعنة )�ملدعية( �لر�سوم 

�أ�سواًل.
للخزينة  �إي���ر�دً�  وقيده  �لتاأمني  م�سادرة   -4

�لعامة.
�ملقت�سى  الإج����ر�ء  مل��رج��ع��ه  �مل��ل��ف  �إع����ادة   -5

�لقانوين �أ�سواًل.


