محكمة صرمان الجزئية ،دائرة الجنح والمخالفات
نسخة محررة من الحكم .منشورة على موقع القاضيwww.dirbal.ly :

[القاعدة]
إلمتهم َ
َ
إلصك الدعائه كذبا
[إذإ جاء تصوير إلغريمين للوإقعة على نحو إن إلمجني عليه سلم
بالقدرة على سحب قيمته من حسابه إلمصرفي ،لكن هذإ حول إلمبلغ إلى حسابه وإستعمله لنفعه
إلخاص ،فان وصفها بجريمة إلنصب ال يوإفق صحيح إلقانون .يلزم لقيام إلركن إلمادي لهذه إلجريمة
مقارفة إلفاعل وإحدإ من إنماط إلسلوك إلمحددة حصرإ بالنص إلتجريمي :إستعمال طرق إحتيالية؛
إلتصرف في مال منقول ليس ملكا للجاني وال له حق إلتصرف فيه؛ إتخاذ إسم كاذب إو صفة غير
صحيحة.
إستالم إلمتهم إلصك من إلمجني عليه بارإدة هذإ إلسليمة وعلى سبيل إلحيازة إلناقصة ال
إلكاملة إلمقترنة بنقل إلملكية ،وذلك لغرض سحب قيمته وتسليمها له ،يعني إن إلتسليم كان من غير
إختالس وال باستعمال طرق إحتيالية ،وإذإ فاالستيالء على إلقيمة للحصول على نفع غير مشروع ال
يشكل جرمية إلنصب بل خيانة إالمانة].
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسوله حممد النيب الكرمي وعلى آله وصحبه،
ابجللسة املنعقدة علنا بتاريخ 29 :ذوالقعدة 1440هـ .املوافق2019-8-1 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحبوضرر عوضر النيابة العامة األستاذ  ،...وكاتب

اجللسة األخ ،...

أص ــدرت احملكمة ،بترفيق للا تعاىل ،هذا احلكم
الدعوى:
 2019-...جنح أبوعيسى.
المدعي:
النيابة العامة مبحكمة صرمان اجلزئية.
المتهم:
 32 ،...عاما ،مقيم أببوعيسى حملة الراقوبة.
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قرار االتهام:
بتاريخ  2019-6-25وما قبله بدائرة مركز شرطة أبوعيسى،
حصل على نفع غري مشروع لنفسه إضرارا آبخر ،وذلك أبن أوهم اجملين عليه  ...أبنه قادر
على سحب أربعة وثالثني ألف دينار من حسابه نقدا وإعطائه املبلغ ،فأضر ابجملين عليه سالف
الذكر دون حتقيق ما عرض عليه ،وعلى النحو الثابت ابألوراق.
الفعل املنطبق عليه اجلنحة املنصوص عليها ابملادة  )1(461من قانون العقوابت.

ملخص الدعوى
تلخص الدعـوى شكوى اجملين عليه يف  2019-6-26مبا فحواه أنه كان يف -12-15
 2018قد سلم املتهم صكا مصرفيا بقيمة أربعة وثالثني ألف دينار ليقوم بسحب املبلغ خالل
يومني تقريبا ويسلمه إليه ،لكنه مل يفعل.
أقر املتهم مبحضري مجع االستدالالت وحتقيق النيابة العامة ابستالم الصك ،ذاكرا يف
احملضر األول أن االستالم كان لغرض االستفادة من مبلغ الصك يف أعمال جتارية ليقوم بعد ذلك
بسداد القيمة ،لكن خسارة جتارته أعجزته عن ذلك وراكمت عليه الكثري من الديون .ويف حمضر
حتقيق النيابة العامة ،ذكر أنه أبلغ اجملين عليه ،خالفا للحقيقة ،أبن أحدا سيساعده يف سحب
املبلغ من احلساب ،لكنه يف الواقع استعمل الصك وصكوك أانس آخرين يف عمليات جتارية
انتهت به إىل اخلسارة والعجز عن الوفاء ابلديون.
بدأت هذه احملكمة نظر الدعوى جبلسة  .2019-7-25أمامها ،حضر املتهم حمبوسا
على ذمة القضية .وبسؤاله عن االهتام املسند إليه ،اعرتف ابستالم الصك من اجملين عليه ليستعمله
يف عمل جتاري ويرد قيمته من بعد إليه ،لكنه خسر التجارة وعجز عن الوفاء ابلدين .متسكت
النيابة العامة بقرار االهتام وطلبت تطبيق أقصى عقوبة.
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حجزت احملكمة الدعوى للحكم آبخر جلسة اليوم ،وفيها قضت ابلوارد ابملنطوق.
األسباب
احلمد هلل الذي قدر كل ٍ
يسره ومبا يسوءه ليبتلي يف
شيء فأحسن قدره ،وابتلى اإلنسان مبا ُّ
َّ
شكره وصربه .وبعد ،فإن احملكمة وقد تفحصت الدعوى استهدافا للفصل فيها ابحلق
احلالتني َ

التوفيق يف فهمها هلا واإلملام أبحكامها ،والسداد يف ما قضت به
والعدل القانوين ،تسأل هللا تعاىل
َ
بشأهنا .وإنه لقضاء أمضته بعد مساع أقوال املتهم وطلبات النيابة العامة ،ومطالعة أوراق الدعوى،
ٍ
وإمعان يف النظر يف ِّ
كل جوانبها .وهذه أسبابه فمنطوقه.
حيث مت نظر الدعوى على النحو املبني مبحضر جلساهتا ،وفيها حضر املتهم جلسةَ
املرافعة ،إذا فاحلكم الصادر فيها يكون حضوراي عمال ابملادتني  )1(210و 212من قانون
اإلجراءات اجلنائية.
وحيث إن الظاهر من األوراق أن مالك تصوير الغرميني للواقعة هو أن اجملين عليه سلم
الصك الدعائه ابلقدرة على سحب قيمته من حسابه املصريف يف الظروف الراهنة اليت تشهد
املتهم
َ
َ
استعصاء يف األمر .حول املتهم املبلغ إىل حسابه واستعمله لنفع اخلاص ومل يوف ابلوعد.
وحيث إنه ملا كانت الواقعة على هذا النحو ،فإن وصفها جبرمية النصب ال يوافق صحيح
القانون .ذلك أن النص التجرميي يتطلب لقيام الركن املادي هلذه اجلرمية مقارفةَ الفاعل واحدا من
أمناط السلوك الواردة يف بياهنا احلصري ابلنص :استعمال طرق احتيالية التصرف يف مال منقول
ليس ملكا للجاين وال له حق التصرف فيه اختاذ اسم كاذب أو صفة غري صحيحة .وحيث إنه
ليس يف األوراق ما يشري إىل استعمال املتهم أي من هذه األمناط فضال عما يربهن عليها ،بل إن
النيابة العامة نفسها ال تدعي ذلك فال تنسب إىل املتهم يف وصفها أاي منها ،مكتفية فيه ابلقول
إبيهام املتهم للمجين عليه بقدرته على سحب املبلغ .وهذا ،وال ريب ،ال يعدو أن يوصف بكذب
جمرد ،ومن مث ،فال يرقى إىل درجة الطرق االحتيالية.

 3من 4

 2019-...ج .أبوعيسى
القاضي

نسخة محررة من الحكم .منشورة على موقع القاضيwww.dirbal.ly :

ملا كان ذلك ،وكان الفعل املنسوب إىل املتهم يشكل ،إن صح ،جرمية خيانة األمانة
أبركاهنا القانونية كافة ،ال جرمية النصب وال أي جرمية أخرى .ذلك أن املتهم استلم الصك من
اجملين عليه إبرادة هذا األخري الواعية السليمة ،وعلى سبيل احليازة الناقصة ال الكاملة املقرتنة بنقل
امللكية ،أي من غري اختالس وال ابستعمال طرق احتيالية ،وذلك لغرض سحب قيمته وتسليمها
له ،لكنه استوىل عليها بغية احلصول على نفع غري مشروع لنفسه .هلذا وجب على احملكمة تعديل
قرار االهتام استنادا إىل نص املادة  181من قانون اإلجراءات اجلنائية ليجري القيد والوصف على
النحو التايل:
تقيد الواقعة جنحة ابملادة  )1(465من قانون العقوابت ضد املتهم،
ألنه بتاريخ  ،2018-12-15بدائرة مركز شرطة أبوعيسى،
كان يف حيازته منقول مملوك اجملين عليه ... :فاستحوذ عليه للحصول على نفع غري
مشروع لنفسه ،أبن استوىل على قيمة الصك املصريف الذي سلمه إايه من أجل سحبه ملصلحته،
وعلى النحو املدون ابألوراق.
وحيث إنه ملا كان رفع الدعوى اجلنائية بشأن هذه اجلرمية يتوقف على شكوى اجملين عليه،
وكان هذا قد اشتكى ،وكان ملن قدم الشكوى أن يتنازل عنها وفق املقرر ابملادة  )1(10من قانون
اإلجراءات اجلنائية ،وكان اجملين عليه قد تنازل كتابيا للمتهم عن شكواه مبوجب كتاب مصدق
عليه من حمرر العقود بصحة التوقيع ،وكانت الدعوى اجلنائية تنقضي ابلتنازل وفقا للمادة
 ،)2(10هلذا لزم القضاء ابنقضاء هذه الدعوى ابلتنازل وفق الوارد ابملنطوق.
الحكم
حكمت احملكمة حضوراي ،ابنقضاء الدعوى اجلنائية
الكاتب

ابلتنازل[ .انتهى منطوق الحكم]
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