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مذكرة ابلرأي
يف القضية رقم 2005/... :صرباتة
للعرض على األستاذ احملامي العام
حيث إنه بتمحيص ما انطوت عليه األوراق ،يبني أن ما انتهى إليه عضو النياية الكلية من
تقدي ٍر لتصرف عضو النيابة اجلزئية يف خصوصية استبعاد جرمية النصب املنصوص عليها ابملادة  461من
قانون العقوابت قد وافق صحيح القانون .بيد أن ترتيبه آاثرا على التنازل املقدَّم الحقا مل يكن كذلك.
فقد ثبت للنيابة العامة أن املتهم قارف جرمية خيانة األمانة مثار األوراق إساءة لعالقة العمل اليت كانت
تربطه ابلشاكي ،وعلى هذا فإن الفقرة الثانية من املادة  465من قانون العقوابت تكون متعينة
االستحضار ،فيمتنع توقف رفع الدعوى اجلنائية من بعد على شكوى الطرف املتضرر .وهلذا فال يكون
أي أث ٍر يف قيام اجلرمية ولزوم رفع الدعوى اجلنائية بشأهنا.
للتنازل املقدَّم َّ
ِ
ابنتهاء عالقة العمل اليت كانت قائمة بني الغرميني؛ إذ املرجع يف
ال يغري من هذا املنتهى القول
ِ
العمل وقتها ،فال يكون من
حتقق ظرف التشديد هو املناسبة اليت استود َ
ع املتهم األمانةَ فيها ،وقد كانت َ
مث حسبان لطبيعة العالقة وقت االستحواذ املكون للركن املادي للجرمية؛ فهو ،مىت كان ،مت على وديعة
كانت قد نشأت يف ظل عالقة عمل قائمة وبسببها.
وحيث إنه فيما خيص هتمة تزوير األوراق العرفية املوقعة على بياض واملنصوص عليها ابملادة
 351والراجحة ضد املتهم ،فهي من اجلسامة والداللة على اخلطورة الكامنة يف نفس املتهم مبا ميلي
تقدميه إىل القضاء للمحاكمة عنها ،وذلك من دون أن يكون للتنازل املقدم أي أتثري يف قرار النيابة
العامة.
لذلك نرى
أوالً :قيد الواقعة جنحة ابملادتني 351 :و ،1،2/461واملادة  2/76من قانون العقوابت
ضد
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...
ألنه قبل اتريخ  2005-07-16بدائرة مركز شرطة صرباته
 -1كان يف حيازته منقول مملوك للغري فاستحوذ عليه إساءة لعالقة عمل للحصول على نفع
غري مشروع؛ أبن استوىل على الصك رقم  211158املوصوف ابألوراق الذي سلمه إليه
اجملين عليه  ...بقصد حتصيل قيمته لصاحل الشركة العاملني هبا ،لكنه أودعه حسابه اخلاص،
على النحو الوارد ابألوراق.
 -2ا ْؤُتن على ورقة موقعة على بياض فأساءَ استعما َهلا أبن كتب عليها خالف املأذون له به
واستعملها؛ أبن جعل نفسه املستفيد يف الصك املوصوف سلفا ،واملوقع على بياض،
وقدمه إىل املسحوب عليه بقصد سحب مبلغ نقدي قدره ِمئتان ومخسون ألف دينار ،على
النحو الوارد ابألوراق.

اثنياً :تقدمي األوراق إىل حمكمة صرباتة اجلزئية (دائرة اجلنح واملخالفات) ملعاقبة املتهم طبق القيد

والصف املتقدمني.

عياد علي درابل
وكيل النيابة العامة
مبكتب احملامي العام مبحكمة استئناف الزاوية
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