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 بعض بالغات وزارة العدل (الهامة)
  موضوع البالغ  تاريخ البالغ  رقم البالغ

  من قانون أصول احملاكمات أثناء السري يف الدعوى144بشأن تطبيق املادة 3/8/1975 25
 حول شطب الدعوى 22/10/1975 25
  حول عدم تبليغ املدعي الشخصي قرارات قاضي التحقيق يف حالة عدم دفع السلفة 23/10/1975 26
  حول اإلجراءات التنفيذية والتقيد باختصاص دائرة التنفيذ املكاين 30/3/1976 14
ماهيـــــة مـــــذكرات التوقيـــــف الـــــيت يصـــــدرها قاضـــــي الصـــــلح يف املراكـــــز الـــــيت ال يوجـــــد فيهـــــا قاضـــــي  13/4/1976 18

  حتقيق
ـــــــا مـــــــن  13/10/1976 34 حـــــــول عـــــــدم اللجـــــــوء إىل اختـــــــاذ القـــــــرار بعـــــــدم االختصـــــــاص يف القضـــــــايا الـــــــيت يتضـــــــح أ

  اختصاص القضاء العسكري
وجـــــــوب تقريـــــــر قبـــــــول االعـــــــرتاض شـــــــكًال علـــــــى األحكـــــــام الغيابيـــــــة إذا مـــــــا تـــــــوافرت الشـــــــروط يف  28/3/1981 4

  اجللسات األوىل للمحاكمة
 على الدواوينوجوب إشراف القضاة 20/5/1981 6
  وجوب االلتزام بقرار جملس القضاء األعلى 28/5/1981 7
م  24/2/1982 5 إن قواعــــــــد اإلرث والوصــــــــية لكافــــــــة املــــــــواطنني الســــــــوريني مهمــــــــا اختلفــــــــت طــــــــوائفهم وديانــــــــا

ختضــــــــع للمبــــــــادئ املقــــــــررة يف قــــــــانون األحــــــــوال الشخصــــــــية وجهــــــــة االختصــــــــاص هــــــــي حمكمــــــــة 
القــــــانوين فــــــإن كافــــــة املــــــواطنني الســــــوريني أيضــــــاً خيضــــــعون لألحكــــــام الشــــــرعية أمــــــا قواعــــــد اإلرث 

ــــــة هــــــي املختصــــــة دون غريهــــــا  ــــــة وحمــــــاكم الصــــــلح املدني ــــــانون انتقــــــال األمــــــوال األمريي ــــــواردة يف ق ال
  للنظر فيها

  وجوب إدراج كافة البينات يف حماضر اجللسات 9/9/1982 10
  ة وعدم إصدار قرارات غري ذات جدوىوجوب توخي الدقة يف القرارات اإلعدادي 21/9/1982 11
  وجوب التشديد يف عقوبات جرائم سرقة السيارات 2/12/1982 16
حــــــــول تبليــــــــغ القــــــــرارات التحقيقيــــــــة إىل كافــــــــة األطــــــــراف ذوي العالقــــــــة الــــــــذين يوجــــــــب القــــــــانون  13/1/1983 1

  تبليغها إليهم
  حول حبس الكفيل يف القضايا اجلمركية 21/5/1983 4
 وجوب التقيد جبدول اخلرباء 27/12/1983 13
 حول دوام السادة القضاة 25/4/1984 4
ا وتوقيعها 26/4/1984 6   حول وجوب عدم تفهيم األحكام قبل كتابة مسودا
  حول أعمال النصوص القانونية اليت تساعد على سرعة حسم الدعاوى 27/5/1984 9
  جادة تعترب زلة مسلكيةاستعمال أسباب التخفيف دون وجود أسباب  8/7/1984 14
  وجوب متابعة القاضي لبالغات وتعميمات وزارة العدل 11/7/1984 20
 وجوب التشدد يف جرائم التسول 31/10/19844 3
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  موضوع البالغ  تاريخ البالغ  رقم البالغ
ـــــات الســـــابقة عـــــن مكـــــاتبهم  2/2/1985  ـــــة احملامـــــاة الالفت ـــــون يف مهن ـــــذين كـــــانوا يعمل ـــــة القضـــــاة ال وجـــــوب إزال

  أو دورهم
 اخلرباءحول تعيني 21/3/1985 13
  ما جتب أن تتضمنه كفاالت إخالء السبيل 4/4/1985 15
  حول عدم ضرورة توقيف سائقي القطارات 30/5/1985 25
حـــــــول احملكمـــــــة املختصـــــــة يف دعـــــــاوى األحـــــــوال الشخصـــــــية إذا كـــــــان أحـــــــد الطـــــــرفني خيضـــــــع يف  27/11/1985 4

  بالده للقانون املدين
 حول التوقيف وإخالء السبيل 2/3/1986 11
  لفت النظر إىل أن قرارات اهليئات اجلامعية املتعلقة بشؤون الطالب حمصنة 12/8/1986 30
  حول حتكني احملامني من اإلطالع على الدعاوى بدون أن تكون هناك وكالة 13/9/1986 37
  حول نسخ الوكاالت اليت حيتاج تصديقها إىل موافقة 10/11/1986 43
  الدعاوى اليت يقيمها القضاة أمام اهليئة العامة للمرسومحول عدم خضوع 17/1/1987 3
 حول وجوب إعادة السلف والوكاالت لألصيل أو الوكيل 17/1/1987 4
  حول وجوب عدم تعيني خبري قريب أو ذو صلة محيمة بالقاضي 1/7/1987 15
  حول موافقة جملس القضاء على التحكيم 13/2/1989 1
  القضاة على رأس عملهمحول وجوب تواجد 30/8/1992 1
  وجوب تبليغ احملامي الوكيل يف الدعوى احلكم الصادر فيها 19/4/1993 2
 حول تبليغ املذكرات القضائية 20/4/1993 3
ضــــــرورة التشــــــدد يف مراعـــــــاة قواعــــــد األصــــــول وااللتـــــــزام حبكــــــم القــــــانون يف جمـــــــال فــــــتح جلســـــــات  22/6/1993 22

  احملاكمة وحترير ضبوطها.
) وطلــــــب 139-138للمحــــــامني بإجرائهــــــا بأنفســــــهم وتطبيــــــق نــــــص املــــــادتني ( وعــــــدم الســــــماح

مــــــن إدارة التفتــــــيش القضــــــائي واحملــــــامني العــــــامني مراقبــــــة حســــــن تطبيــــــق وإعــــــالم الــــــوزارة عــــــن كــــــل 
  خمالفة

 حول قرار احلجز االحتياطي 30/9/1993 7
 حول تفتيش السجون ودور التوقيف 2/4/1994 2
 الطبيةحول التقارير 14/4/1994 3
 حول سرعة البت والفصل بالدعاوى 11/11/1994 14
وجــــــــــــــــــــــــــوب عـــــــــــــــــــــــــــدم اشـــــــــــــــــــــــــــرتاك القضـــــــــــــــــــــــــــاة باجتماعـــــــــــــــــــــــــــات أو مـــــــــــــــــــــــــــؤمترات يـــــــــــــــــــــــــــدعى  4/2/1995 5

إليهــــــا مــــــن قبــــــل جهــــــات عامــــــة إال مبوافقــــــة وزارة العــــــدل ووجــــــوب عــــــدم إدالء القاضــــــي بأيــــــة آراء 
  قانونية أو أحكام تفسريية دون علم أو موافقة الوزارة

 حول جرائم اجللسات 30/5/1996 16
  يتوجب على القاضي الذي يطلب استفساراً من الوزارة أن يعني رأيه فيما يطرحه 23/5/1996 15
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  موضوع البالغ  تاريخ البالغ  رقم البالغ
  حول وجوب تقيد احملاكم بقرار جملس القضاء األعلى 12/8/1996 27
تأنفة لـــــــدائرة حـــــــول وجـــــــوب إرفـــــــاق صـــــــورة عـــــــن القـــــــرار االســـــــتئنايف يف اإلضـــــــبارة التنفيذيـــــــة املســـــــ 18/8/1996 28

  التنفيذ
  حول تبليغ الوكيل عند اعتزاله عن الوكالة 9/9/1996 37
 حول األصول املتوجب إتباعها عند فقدان مسودة احلكم 23/10/1996 48
وجـــــــوب إرســـــــال ملـــــــف الـــــــدعوى اجلزائيـــــــة إىل احملكمـــــــة املســـــــلكية بعـــــــد انربامـــــــه إذا كـــــــان املـــــــدعى  31/10/1996 50

ــــــه مــــــن العــــــاملني يف  الدولــــــة مهمــــــا كــــــان احلكــــــم الصــــــادر فيهــــــا ولــــــو كــــــان بــــــالرباءة أو عــــــدم علي
  املسؤولية

  مدى التزام النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة تبعاً لورود اإلدعاء الشخصي 5/11/1996 51
  حول ضرورة البت يف القضايا املستعجلة بأقصر فرتة 5/11/1996 53
  فيها عند استئناف قرار رئاسة التنفيذاإلجراءات الواجبة السري 19/11/1996 54
ـــــة وحمـــــاكم االســـــتئناف واجلنايـــــات بالشـــــكليات يف القـــــرارات وحماضـــــر  5/3/1997 3 ـــــد قضـــــاة اإلحال وجـــــوب تقي

  اجللسات
  وجوب إشراف رؤساء احملاكم على الديوان واألعمال القلمية 13/7/1997 7
  سلفاً وجوب عدم استخدام مسودات مطبوعة ومعدة  31/7/1997 8
  عدم اختصاص دائرة التنفيذ املدين لتنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري 26/8/1997 10
ــــــه  7/9/1997 11 ــــــذي يقــــــدر مــــــا إن كــــــان العمــــــل الــــــذي ميكــــــن للقاضــــــي أن يقــــــوم ب إن جملــــــس للقضــــــاء هــــــو ال

  إضافة لعمله القضائي يضر بواجبه القضائي ويتفق مع ما يقتضيه منصبه أم ال
مشـــــــمول باحلصـــــــانة إال بعـــــــد موافقـــــــة أو إذن  يوجـــــــوب عـــــــدم قبـــــــول أي دعـــــــوى علـــــــى دبلوماســـــــ 12/10/1997 17

  من وزارة اخلارجية
 وجوب سرعة البت يف دعاوى القتل 6/1/1998 2
  احلاالت اليت جيب فيها إبالغ الوكيل واحلاالت اليت جيب فيها إبالغ األصيل 13/1/1998 2
  توفر شروط العضوية يف طريف دعوى إحالل العضويةوجوب التثبت من 14/1/1998 3
وجـــــــوب تســـــــليم احملضـــــــون للـــــــويل بعـــــــد انتهـــــــاء احلضـــــــانة دون حاجـــــــة إلنـــــــذار أو حماكمـــــــة ويقـــــــرر  21/1/1998 5

  القاضي بسلطة الوالئية
  حول أصول مالحقة الضابطة اجلمركية 26/1/1998 7
  قضائية على صورة باحلكمحول توقيع القاضي اخللف يف حمكمة أو دائرة  15/2/1998 8
  حول تنحي القاضي عن النظر يف الدعاوى دون أسباب جادة 16/2/1998 10
  ال جيوز وقف إجراءات تنفيذ احلكم جملرد الطعن بالنقض بأمر خطي فيه 1/3/1998 14
 حول تقليد العالمات الفارقة 22/3/1998 15
م والتعامــــــل علــــــى أســــــاس وجــــــوب مراعــــــاة األقدميــــــة بــــــني القضــــــاة يف  28/3/1998 17 ظهــــــورهم العــــــام واجتماعــــــا

  االحرتام املتبادل وتوقري األقدم ورعاية األحدث وعدم تناول بعضهم بأية أقاويل
 حول الصور املصدقة 19/5/1998 28
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  موضوع البالغ  تاريخ البالغ  رقم البالغ
وجــــــــوب مراعــــــــاة هــــــــدف املشــــــــرع يف محايــــــــة الطفولــــــــة عنــــــــد النظــــــــر يف الــــــــدعاوى العامــــــــة ســــــــنداً  6/6/1998 30

  1982لعام  13رقم للمرسوم التشريعي 
وجـــــــــوب التشــــــــــدد يف العقوبــــــــــات جبـــــــــرائم االحتيــــــــــال وإســــــــــاءة األمانـــــــــة والشــــــــــيكات النتشــــــــــارها  8/6/1998 32

ا   وخطور
 وجوب التشدد يف معاقبة مرتكيب جرائم استثمار الوظيفة 25/8/1998 46
يف اختصــاص القضــاء  وجــوب اســتجواب املوقــوفني قبــل تــركهم إذا كــان اجلــرم املنســوب إلــيهم يــدخل 3/9/1998 48

  العسكري وأن يكون قرار الرتك مربراً 
ــــــيس  14/9/1998 49 ــــــني احملكمــــــني يف مشــــــارطة التحكــــــيم ول ــــــيت حتــــــدد أصــــــول تعي ــــــزام بالنصــــــوص ال وجــــــوب االلت

  للمحكمة أن تعني حمكم إال بالشروط اخلاصة املبينة يف املشارطة
  د املدعني بالنسبة للمتدخلنيوجوب إعمال اجتهاد اهليئة العامة حول تعد 11/11/1998 56
ـــــة  24/11/1998 64 ـــــزوم حتـــــري النســـــبة احلقيقي ـــــة ول ـــــزوج الســـــوري علـــــى الزوجـــــة األجنبي عـــــدم جـــــواز إســـــباغ نســـــبة ال

  للزوجة
  حول تفسري األحكام القضائية عند استئنافها 30/11/1998 66
  الرضائية أو اجلربيةوجوب أخذ موافقة اجلهات البلدية املختصة على مشاريع القمة  7/6/1999 22
  عدم إجراء أي مقابلة مع وسائل إعالمية إال بعد احلصول على موافقة وزارة العدل 6/7/1999 29
  حول االتفاق القضائي السوري األردين 18/9/1999 33
  حول السماح للمحامني باإلطالع على أوراق الدعاوى وإعطاء صورة عنها 27/9/1999 35
 دعاوى احلضانة والنفقة والرضاعحول 18/10/1999 44
  حول تعديل عقود الشركات املنظمة من حمام 18/10/1999 45
 حول متلك غري السوريني 7/11/1999 54
حــــول اجلهــــة الــــيت حيــــق هلــــا بطلــــب تنحــــي مــــن رئــــيس أو أعضــــاء جلنــــة إزالــــة الشــــيوع املشــــكلة وفــــق  16/11/1999 53

  1986لعام  21القانون رقم 
 وجوب ارتداء الروب القضائي 27/4/2000 6
  وجوب عدم التساهل يف جرائم التسول والتشرد 18/8/2002 3
ــــــــذ اإلجــــــــراءات الــــــــيت تتخــــــــذها  3/10/2002 5 حــــــــول وجــــــــوب عــــــــدم إصــــــــدار قــــــــرارات مســــــــتعجلة بوقــــــــف تنفي

  الوحدات اإلدارية والبلدية الستيفاء الرسوم والتكاليف البلدية
 اجللساتحول تصوير ضبوط 21/10/2002 12
 حول وكالة السيارات 21/4/2003 3
ا عـــــدم إرســـــال أيـــــة إضـــــبارة  21/4/2003 4 بتوجـــــب علـــــى رؤســـــاء احملـــــاكم الـــــيت تنظـــــر بالقضـــــايا اجلمركيـــــة بـــــدرجا

ـــــل إدارة اجلمـــــارك إال بعـــــد اكتســـــاب القـــــرار  ـــــب ممث ـــــى طل ـــــاًء عل ـــــاً وال بن ـــــذ ال تلقائي ـــــرة التنفي إىل دائ
  الدرجة القطعية

ممارســــــة قضــــــاة النيابــــــة دورهــــــم يف الطعــــــن نفعــــــاً للقــــــانون يف القضــــــايا العماليــــــة إذا كانــــــت وجــــــوب 17/7/2003 5
  مشوبة خبطأ يف تطبيق القانون دون حاجة ملوافقة اللجنة الوزارة
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  موضوع البالغ  تاريخ البالغ  رقم البالغ
وجـــــــوب عـــــــدم إلقـــــــاء احلجـــــــز االحتيـــــــاطي علـــــــى األمـــــــوال واملوجـــــــودات املودعـــــــة يف املصـــــــارف إال  31/12/2003 8

  عند صدور حكم قطعي
تكليـــــــف الغرفـــــــة الثانيـــــــة مـــــــن حمـــــــاكم البدايـــــــة املدنيـــــــة يف كـــــــل حمافظـــــــة بالـــــــدعاوى املقامـــــــة ســـــــنداً  4/1/2004 1

  لقانون االستثمار
ام يف قضايا التهريب 22/4/2004 5   حول إخالء السبيل من قرار اال
  احلجز على املنشآت املقامة ضمن املناطق احلرة 22/4/2004 6
  توثيق قرار بالتنازل عن الطعن حبكم قبل صدوره فعالً حول عدم جواز قبول 17/6/2004 17
  بوجوب توثيق الوكاالت وعدم إحالتها للدوائر املالية 18/7/2004 18
  ال جيوز توقيف احملامي أو حتريك الدعوى العامة حبقه قبل إبالغ جملس الفرع التابع له 19/9/2004 10
  إىل احملامني الوكالءوجوب إعطاء صور عن حماضر اجللسات  19/9/2004 20
  حول وجوب سرعة االنتقال والتحقيق يف حوادث القطارات 24/9/2004 2
  وجوب التقيد باتفاقية التعاون القضائي يف تركيا 31/7/2005 1
عـــــدم إلـــــزام احملـــــامني واملتقاضـــــني وأصـــــحاب املعـــــامالت علـــــى اســـــتعمال األوراق املعـــــدة مـــــن قبـــــل  22/8/2005 2

  صندوق التعاون
حـــــــول أن اســـــــتئناف قـــــــرار التنفيـــــــذ ال يوقـــــــف التنفيـــــــذ ولكـــــــن مـــــــن حـــــــق حمكمـــــــة االســـــــتئناف أن  23/8/2005 3

  توقف التنفيذ
  وجوب إتباع األصول املدنية يف دعاوى احلق الشخصي اليت تقام تبعاً لدعوى احلق العام 23/8/2005 2
  وجوب طلب الدعوى املستأنفة من كاتب االستئناف 19/1/2006 1
 حول اإلراءة 22/1/2006 1
  وجوب التقيد باتفاقية الرياض للتعاون القضائي 25/1/2006 5
  حاالت احلجز على اجلهات العامة ذات الطابع االقتصادي 16/2/2006 4
ال يــتم نــدب أي قــاض إىل حمكمــة أخــرى إال خبصــوص دعــوى واحــدة فقــط وألســباب مشــروعة مــع  16/2/2006 11

  قرار الندبحتديد تلك األسباب يف 
  املتعلق بغسيل األموال 2005لعام 33حول تطبيق املرسوم التشريعي رقم 20/2/2006 12
  حول مفهوم وقف التنفيذ يف دعاوى املخاصمة 27/2/2006 15
للتعمــيم علــى احملــاكم الــيت تنظــر يف طلبــات املخاصــمة بعــدم اســرتداد املــذكرات وإطــالق الســراح يف  27/2/2006 18

  دعوى املخاصمة شكًالحال قبول 
وجــــــوب إرســــــال نســــــخة عــــــن احلكــــــم الصــــــادر مــــــن احملــــــاكم اجلزائيــــــة علــــــى أي حمــــــامي إىل فــــــرع  9/3/2006 18

  النقابة اليت يتبع إليها
  ختصيص وحتديد حماكم معينة للفصل يف النزاعات اليت تقوم بني املصارف 26/4/2006 38
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  )22بالغ رقم (
  

ــــــهمــــــل تطبيأن بعــــــض القضــــــاة  الحظــــــت إدارة التفتــــــيش القضــــــائي ــــــاء الســــــ )144ق املــــــادة (ي    ريمــــــن قــــــانون أصــــــول احملاكمــــــات أثن
  .يف الدعوى

م ودفـــــــــوعهم دفعـــــــــة   واحـــــــــدة وأجــــــــازت هلـــــــــم الـــــــــدفع بـــــــــبطالن إن هــــــــذه املـــــــــادة أوجبـــــــــت علــــــــى اخلصـــــــــوم أن يبينـــــــــوا مجيـــــــــع طلبــــــــا
  ة أخــــــــــرى مرفوعـــــــــــة إليهـــــــــــا ى إىل حمكمـــــــــــو بـــــــــــالنظر يف الــــــــــدعوى وإحالـــــــــــة الــــــــــدع مــــــــــذكرة الـــــــــــدعوى وعــــــــــدم اختصـــــــــــاص احملكمــــــــــة

ا. تلك الدعوى   أو دعوى ثانية مرتبطة 

  ونصـــــت الفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن هـــــذه املـــــادة علـــــى أن حيكـــــم يف هـــــذه الـــــدفوع علـــــى حـــــدة مـــــا مل تقـــــرر احملكمـــــة ضـــــمها إىل املوضـــــوع.
  

ــــــــــــنص يــــــــــــؤدي إىل عــــــــــــدم تراخــــــــــــي اخلصــــــــــــوم يف ــــــــــــق الشــــــــــــق األول مــــــــــــن هــــــــــــذا ال   إبــــــــــــداء دفــــــــــــوعهم وإتاحــــــــــــة الفرصــــــــــــة  إن تطبي
  احملكمة لسرعة الفصل يف الدعوى. إىل

ـــــــــــــيت ةوإن الشـــــــــــــق الثـــــــــــــاين املتعلـــــــــــــق بـــــــــــــاحلكم يف موضـــــــــــــوع الـــــــــــــدفوع األخـــــــــــــرى اجلوازيـــــــــــــ   تثـــــــــــــار قبـــــــــــــل التعـــــــــــــرض للموضـــــــــــــوع  ال
ـــــوا علـــــى بينـــــة ـــــأن يكون ـــــدعوى واجتـــــاه احملكمـــــة فيمـــــا إذا ا إمنـــــا يـــــؤدي إىل متكـــــني اخلصـــــوم ب ـــــدفع سمـــــن ســـــري ال تنســـــبت الفصـــــل يف ال

  ضوع.ضمه إىل املو  على حدة أو

  

ــــذلك نلفــــ ق القــــانون وســــري بيــــتطحســــن إىل التقيــــد بالقواعــــد القانونيــــة الســــابقة الــــيت هــــدف الشــــارع منهــــا  ةنظــــر الســــادة القضــــا تل
  العدالة .

  

  م3/8/1975دمشق يف 

  وزير العدل
  أديب النحوي
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  ادم واحلـــــق املـــــدعى بـــــه.تقـــــعلـــــى ال هـــــذا الشـــــطبتتســـــاءل حـــــول حـــــاالت شـــــطب الـــــدعوى وأثـــــر زال بعـــــض اجلهـــــات القضـــــائية تـــــال 
  

  عن حاالت شطب الدعوى:

  إن قـــــــــــــانون أصـــــــــــــول احملاكمـــــــــــــات ســـــــــــــن حـــــــــــــاالت خاصـــــــــــــة لشـــــــــــــطب الـــــــــــــدعوى ورتـــــــــــــب األثـــــــــــــر القـــــــــــــانوين هلـــــــــــــذا الشـــــــــــــطب.
ــــــــــــــــادتني (مــــــــــــــــن ويســــــــــــــــتفاد  ــــــــــــــــانون أ) 118و 115نــــــــــــــــص امل   أن شــــــــــــــــطب الــــــــــــــــدعوى  ول احملاكمــــــــــــــــات علــــــــــــــــىصــــــــــــــــمــــــــــــــــن ق

  ني:تال يكون إال يف حال

   ،بلــــــــــغ أصــــــــــوالً تاملــــــــــدعي الــــــــــذي  حضــــــــــر اجللســــــــــة األوىل دون حضــــــــــورالــــــــــذي ه وحــــــــــده يــــــــــتكــــــــــون بطلــــــــــب املــــــــــدعى عل ىل:األو 
  أو طلب احلكم يف موضوعها.الدعوى  إما طلب شطب،  اخليارفاملدعى عليه له 

  .تغيبهمامن احملكمة دون طلب من اخلصوم وذلك يف حال  ءإجراالثانية: 

ن القـــــانون رتـــــب هلـــــذه احلالـــــة إجـــــراء وذلـــــك أل،   وطلـــــب شـــــطب الـــــدعوىنيور الطـــــرفومل يـــــرد يف القـــــانون حالـــــة ثالثـــــة وهـــــي حضـــــ
  والتنـــــــــــــــــــــــازل عـــــــــــــــــــــــن اخلصـــــــــــــــــــــــومة باألوضـــــــــــــــــــــــاع املقـــــــــــــــــــــــررة يف املـــــــــــــــــــــــواد  ف اخلصـــــــــــــــــــــــومةقـــــــــــــــــــــــآخـــــــــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــــــــو املتعلـــــــــــــــــــــــق بو 

  ) أصول حماكمات.172و 170و 169و 163(

ـــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــانون. ـــــــــــــــــــــــنص علي ـــــــــــــــــــــــدعوى إجـــــــــــــــــــــــراء مل ي ـــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــطب ال ـــــــــــــــــــــــرى أن اتفـــــــــــــــــــــــاق الطـــــــــــــــــــــــرفني عل ـــــــــــــــــــــــذلك ن   ل
  آثار شطب الدعوى:عن  -

  غــــــــــــري خمتصــــــــــــة.حمكمــــــــــــة أمــــــــــــام  ) مــــــــــــدين ولــــــــــــو كــــــــــــان380باملــــــــــــادة ( مــــــــــــالً عــــــــــــاء أمــــــــــــام القضــــــــــــاء يقطــــــــــــع التقــــــــــــادم عن اإلدإ
  ).697/968قرار  70(أساس . النقض طب الدعوى ال يزيل أثر قطع التقادم على ما هو عليه اجتهاد حمكمةشوإن 

  املــــــــــــدة مــــــــــــا بــــــــــــني اإلدعــــــــــــاء  لالخــــــــــــالتقــــــــــــادم ن وقــــــــــــف ســــــــــــرياإىل دعــــــــــــاء الــــــــــــذي يعقبــــــــــــه شــــــــــــطب الــــــــــــدعوى يــــــــــــؤدي إلإن ا
   9/5/1968تــــــــــــــــــــــــاريخ  161وتــــــــــــــــــــــــاريخ شــــــــــــــــــــــــطب الــــــــــــــــــــــــدعوى، عمــــــــــــــــــــــــًال باجتهــــــــــــــــــــــــاد حمكمــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــنقض (قــــــــــــــــــــــــرار 

  ).26/3/1968تاريخ  557وقرار 

  ره إىل إســــــــقاط احلــــــــق ثميتــــــــد بــــــــأ الالــــــــدعوى فــــــــ الــــــــذي نــــــــص القــــــــانون علــــــــى مفعولــــــــه وهــــــــو إبطــــــــال اســــــــتدعاءوإن هــــــــذا الشــــــــطب 
ـــــــــــذوي العالقـــــــــــة املطالبـــــــــــة بـــــــــــاحلق دون االعتـــــــــــداد بالشـــــــــــطب حماكمـــــــــــات)  أصـــــــــــول 119أو اإلدعـــــــــــاء بـــــــــــه (مـــــــــــادة    مبعـــــــــــىن أن ل

  انه مل يتقادم. طاملا

  م22/10/1975مشق يف 

  وزير العدل
  أديب النحوي
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  )26(بالغ رقم 
ـــــــة العامـــــــئـــــــلت بعـــــــض دواءتســـــــا ـــــــق يف حـــــــال عـــــــدم دفـــــــع الســـــــلفة  راراتقـــــــعـــــــن تبليـــــــغ املـــــــدعي الشخصـــــــي  ةر النياب   قاضـــــــي التحقي

  م فيه .ين غري مقارة إذا كئمركز الدا خمتار يفل إقامة حم اذختعدم ا ءزاجو 

ذ ءراقومن است   املوضوع يتضح: ااملبادئ القانونية 

ــــــة أو جنحــــــة أن يقــــــدم شــــــكوى يتخــــــذ فهــــــا صــــــفة اإلدعــــــاء الشخصــــــي  ءمــــــن جــــــرااً شــــــخص يعــــــد نفســــــه متضــــــرر لكــــــل  -1   جناي
  ية).ئجزا أصول 3ملادة اإىل قاضي التحقيق املختص ( 

أو يف تصــــــريح الحــــــق أو ادعــــــى يف أحــــــدمها  خصــــــي صــــــراحةشذ صــــــفة اإلدعــــــاء الختــــــإذا ا إال اً شخصــــــي اً اكي مــــــدعيشــــــوال يعــــــد ال
ا (مادة أللوفقاً ات والرسوم قيعجل النف بتعويضات شخصية وعليه أن   جزائية).أصول  60حكام اخلاصة 

إىل تقـــــديرها أمـــــر الســـــلفة الـــــيت تـــــرك دفـــــع كيفيـــــة  ،105/1953م /قـــــر القضـــــائية انون الرســـــوم قـــــ) مـــــن 103املـــــادة ( تحـــــددقـــــد و 
ـــــاع املـــــدعيتويف حـــــال ام،  ةاحملكمـــــ ـــــة عـــــن دفـــــع الشخصـــــي  ن ـــــال يعتـــــرب مـــــدعياً شخصـــــياً ليلـــــزم النياب ة علـــــى العامـــــالســـــلفة املقـــــدرة ف

  ) أصول جزائية.1حتريك دعواها سنداً هلذا اإلدعاء الشخصي عمًال باملادة (

  الـــــــــدعوى وبالتـــــــــايل ال حاجـــــــــة لتبليغـــــــــه  يف اً امتنـــــــــع عـــــــــن دفـــــــــع الســـــــــلفة طرفـــــــــ يالـــــــــذ ويف مثـــــــــل هـــــــــذه احلـــــــــال ال يعتـــــــــرب الشـــــــــاكي
  قرارات قاضي التحقق.

  يف مركـــــــز قاضــــــــي التحقيــــــــق  يميقــــــــ الصــــــــفة وفـــــــق مــــــــا ســـــــبق والــــــــذي ال هعلـــــــى املــــــــدعي الشخصـــــــي الــــــــذي تــــــــوفرت فيـــــــه هــــــــذ -2
ـــــــه  اً أن يتخـــــــذ لـــــــه موطنـــــــ ـــــــد ر فقـــــــفعـــــــل يمل  نإو في ـــــــه ال حيـــــــق لـــــــه أن يعـــــــرتض ـــــــذا الشـــــــأن وهـــــــ اً خاصـــــــ اً القـــــــانون حكمـــــــ بت   و أن

  يــــــــة وهــــــــو جــــــــزاء خـــــــــاصئ) أصــــــــول جزا64باملـــــــــادة ( الً هــــــــا عمــــــــياغــــــــه إال يوجـــــــــب القــــــــانون إبيتتبليغــــــــه األوراق الــــــــ علــــــــى عــــــــدم
ـــــــــــز ال ةالقاعـــــــــــدالف خبـــــــــــ ـــــــــــيت جتي ـــــــــــغ يف لوحـــــــــــةتالعامـــــــــــة ال ـــــــــــف الاإلع بلي ـــــــــــة ختل ـــــــــــات يف حال ـــــــــــة ن   عـــــــــــن التزامـــــــــــه صـــــــــــاحب العالق

ــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــن اختــــــــــــــــــاذ حمــــــــــــــــــل إقامــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــار يف مركــــــــــــــــــز ال ــــــــــــــــــه وزارة العــــــــــــــــــدل ســــــــــــــــــرة القضــــــــــــــــــائية وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا ئخمت   بق وعاجلت
ا رقم /تبك   املعمم يف حينه. 13/11974/ تاريخ 409ا

  النتيجة:

القضـــــــائية  ةخصـــــــي املقـــــــدرة مـــــــن اجلهـــــــشالء الصـــــــفة إال بعـــــــد دفـــــــع ســـــــلفة اإلدعـــــــا هإن املـــــــدعي الشخصـــــــي ال يكتســـــــب هـــــــذ - 1
  قاضي التحقيق. توى وال حاجة لتبليغه قراراالسلفة جيعله غري طرف يف الدعه فع هذدصة وإن امتناعه عن تاملخ

  حيــــــــــق لــــــــــه  الاختيــــــــــار مــــــــــوطن خمتــــــــــار فــــــــــ صــــــــــر يفقرة التحقيــــــــــق و ئــــــــــيف مركــــــــــز دا اً إذا مل يكــــــــــن املــــــــــدعي الشخصــــــــــي مقيمــــــــــ - 2
  غه إياها.البليغه األوراق اليت يوجب القانون إبتأن يعرتض على عدم 

  م23/10/1975دمشق يف 

  وزير العدل
  أديب النحوي
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  )14(بالغ رقم 
  

   ةر ئــــــــــــاداإلجــــــــــــراءات التنفيذيــــــــــــة خــــــــــــارج ض ش القضــــــــــــائي مــــــــــــن أن بعــــــــــــض دوائــــــــــــر التنفيــــــــــــذ تقــــــــــــوم بــــــــــــبعيالتفتــــــــــــ ةشــــــــــــكت إدار 
ـــــذ 275(ة خيـــــالف أحكـــــام املـــــاد اختصاصـــــها املكـــــاين ممـــــا ـــــه إذا فـــــرض التنفي ـــــيت يســـــتفاد منهـــــا أن ) مـــــن قـــــانون أصـــــول احملاكمـــــات ال

  ع ر كـــــــون املشـــــــيو التنفيذيـــــــة  ابريتـــــــدخـــــــذ فيهـــــــا الت تيترة الـــــــئلـــــــداس التنفيـــــــذ إنابـــــــة ائـــــــيرة يقـــــــرر ر ئتـــــــدبري خـــــــارج منطقـــــــة الـــــــدا اختـــــــاذ
ــــــــــــد  ــــــــــــرة التنفاقي ــــــــــــختصــــــــــــاص دائ ــــــــــــه  Ratiane Loclاملكــــــــــــاين  صصــــــــــــاتخذ ضــــــــــــمن حــــــــــــدود االي ــــــــــــذي يراعــــــــــــى في   وهــــــــــــو ال

  علــــــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــــــه املبـــــــــــــــــــــني ، )1145رقــــــــــــــــــــم  Merleet Vitllيـــــــــــــــــــــة ئاجلزا قاحلقــــــــــــــــــــو ة (التقســــــــــــــــــــيم اجلغــــــــــــــــــــرايف للدولــــــــــــــــــــ
  . ) أصول حماكمات274املادة ( يف

  درت احلكم.صكمة اليت أالدائرة اليت توجد يف منطقه احمل -أ

  ت األسناد يف منطقتها.ئالدائرة اليت أنش -ب 

  ذ يف الدائرة اليت يوجد فيها املدين أو أمواله .يالتنف زجوا -ج 

  الدائرة اليت اشرتط الوفاء يف منطقتها. -د

ـــــــــــ ـــــــــــذ مبايول ـــــــــــدائرة التنفي ـــــــــــشـــــــــــس ل ـــــــــــدابري خـــــــــــارج منطقتهـــــــــــا عـــــــــــن طري ـــــــــــدائر  انتقـــــــــــال مـــــــــــوظفي قرة الت ـــــــــــك إو  ةال   منـــــــــــا بكـــــــــــون ذل
  ذي.ي التنفريبتداليت سيتخذ فيها ال ةر ئنابة الداإعن طريق 

ـــــــا نلفـــــــت النظـــــــر أإو    ذي يـــــــهـــــــذه الضـــــــوابط للقيـــــــام بـــــــإجراء تنف ذ خـــــــارج مقـــــــر عملـــــــه ضـــــــمنيـــــــإىل أن انتقـــــــال مـــــــأمور التنف اً ضـــــــينن
  وقتـــــــــــاً طـــــــــــويًال عجلة أو يف احلـــــــــــاالت الـــــــــــيت يســـــــــــتلزم إنفاذهـــــــــــا تاحلـــــــــــاالت املســـــــــــ يف )13(بعـــــــــــد الســـــــــــاعة  جيـــــــــــب أن ال يـــــــــــتم إال

  ذ وعلى مسؤوليته.يالتنفئيس ر من  وبإذن خاص

  م30/3/1976دمشق يف 

  وزير العدل
  أديب النحوي
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  )18(بالغ رقم 
ـــــــيت يســـــــت ـــــــف ال ـــــــة مـــــــذكرات التوقي ـــــــدوائر القضـــــــائية عـــــــن ماهي ـــــــيت ال يوجـــــــد فيهـــــــا  درهاصـــــــاءلت بعـــــــض ال ـــــــق.قاضـــــــي الصـــــــلح يف املراكـــــــز ال   قاضـــــــي حتقي

وأنيطـــــت  ،) مـــــن قـــــانون أصـــــول احملاكمـــــات اجلزائيـــــة7بصـــــراحة املـــــادة ( إن قاضـــــي التحقيـــــق باألصـــــل يقـــــوم بوظـــــائف الضـــــابطة العدليـــــة الـــــيت نصـــــت عليهـــــا
ذه الصفة   ) أصول حماكمات جزائية.167املادة ( بقاضي الصلح بصراحة يف املراكز اليت ال يوجد فيها قاضي حتقيق  أعماله 

  : لطة أصليةسبالنيابة عن  Atributionبنوعني من االختصاصات  راء هذه املادة يتضح أن قاضي الصلح يف هذه املراكز يتمتعمن استق

  .Suppleance Legale مستمد من القانون دون حاجة إىل تفويض السلطة األصلية :األول

فـال يقـوم بـه إال إذا صـدر التفـويض وكـان القـانون جييـزه  D' Elegation De Competence االختصـاص األصـلي ةالسـلطة صـاحبمـن القـانون مد سـتم :والثـاين
  )471ص  793رقم  Francois Bencit(احلقوق اإلدارية 

  ضــــــــــــــــاة الصــــــــــــــــلح ققــــــــــــــــوم يإذ ،  ار إليهــــــــــــــــاشــــــــــــــــامل )167وىل مــــــــــــــــن املــــــــــــــــادة (األ ةنصــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه الفقــــــــــــــــر  تصــــــــــــــــاص األول مــــــــــــــــاخويــــــــــــــــدخل يف اال
  ين ادخل يف زمــــــــــــرة االختصــــــــــــاص مــــــــــــن النــــــــــــوع الثــــــــــــيــــــــــــبينمــــــــــــا يــــــــــــة ف الضــــــــــــابطة العدلئوظــــــــــــاب يف املراكــــــــــــز الــــــــــــيت ال يوجــــــــــــد فيهــــــــــــا قضــــــــــــاة حتقيــــــــــــق

  بـــــــــــــــــالتحقيق يف الـــــــــــــــــدعاوى  ضـــــــــــــــــاة الصـــــــــــــــــلح يف هـــــــــــــــــذه املراكـــــــــــــــــزقنصـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه الفقـــــــــــــــــرة الثانيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــك املـــــــــــــــــادة : إذ يقـــــــــــــــــوم  مـــــــــــــــــا
  .اً خطي اً هم فيها قاضي التحقق تفويضضاليت يفو 

ــــــو  ــــــة اتصــــــاص قاضــــــي الصــــــلح يف احلخع ار د وســــــع املشــــــق ــــــه يفل ــــــأنيط ب ــــــة إصــــــدار مــــــذكرات دعــــــ األوىل ف ــــــدت تة وإحضــــــار و و هــــــذه احلال ــــــف بينمــــــا قي وقي
حبـــــق إعطـــــاء القـــــرار مبنـــــع احملاكمـــــة أو لزومهـــــا  هوحـــــد يلصـــــالصـــــلح املفـــــوض بـــــالتحقيق يف احلالـــــة الثانيـــــة إذ احـــــتفظ لقاضـــــي التحقيـــــق األ ســـــلطات قاضـــــي

  ).167من املادة  4(الفقرة 

  املــــــــــــذكرة الــــــــــــيت يصــــــــــــدرها باألصــــــــــــل قاضــــــــــــي التحقيـــــــــــــق  لصــــــــــــلح بإصــــــــــــدارها يف هــــــــــــذه املراكــــــــــــز تشــــــــــــملإن مــــــــــــذكرة التوقيــــــــــــف املخــــــــــــول قاضــــــــــــي ا
  فــــــــــرار املـــــــــدعى عليــــــــــه  أو املـــــــــذكرات الــــــــــيت يصـــــــــدرها يف حـــــــــال) أصـــــــــول حماكمــــــــــات جزائيـــــــــة 102( املــــــــــادة  ســـــــــواء بعـــــــــد اســــــــــتجواب املـــــــــدعى عليـــــــــه

  أصول حماكمات جزائية). 106تجواب (املادة سقبل اال

  جـــــــود قاضـــــــي حتقيـــــــق يف املركـــــــز وبالتـــــــايل فإنـــــــه مـــــــن الطبيعـــــــي و  اضـــــــي الصـــــــلح بإصـــــــدار مـــــــذكرة التوقيـــــــف بنوعيهـــــــا هـــــــو عـــــــدموإن احلكمـــــــة يف إنابـــــــة ق
أي النيابـــــة العامـــــة لقيامهـــــا يف املركـــــز حبكـــــم ر  بضـــــرورة أخـــــذ اً دون أن يكـــــون مقيـــــدســـــتثنائي ـــــذا الشـــــأن إىل قاضـــــي الصـــــلح بشـــــكل ا حيتهأن توكـــــل صـــــال

  القانون.

ع إىل شـــــــر صـــــــلي فيلجـــــــأ امليـــــــب الســـــــلطة ذات االختصـــــــاص األغت اإلدارة ال ميكـــــــن أن يشـــــــل بســـــــبب تئي شـــــــأنه شـــــــأن جهـــــــااألصـــــــل أن اجلهـــــــاز القضـــــــا
  .)472ص Benoit(املرجع السابق  مبدأ التفويض

  النتيجة:

  .العدليةالضابطة  ةقوم قاضي الصلح بوظيف، ي قييف املراكز اليت ال يوجد فيها قاض للتحق -1

 بإصدار مذكرات دعوة وإحضار وتوقيف. يف هذه املراكز حينما يقوم بوظيفة الضابطة العدلية خمول حإن قاضي الصل -2

  اســـــــــــــــــــتجواب املـــــــــــــــــــدعى عليـــــــــــــــــــه  دعـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــون بتصـــــــــــــــــــدرها قاضـــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــلح املـــــــــــــــــــذكور إمـــــــــــــــــــا أن ي يتإن مـــــــــــــــــــذكرات التوقيـــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــ -3
  جزائية). تحماكماأصول  106جوابه يف حال فراره (املادة تاس جزائية) وإما قبل تأصول حماكما 102(املادة 

  م13/4/1976دمشق يف 

  وزير العدل
  أديب النحوي
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  لــــــــــوحظ أن بعــــــــــض احملـــــــــــاكم اجلزائيــــــــــة يف معـــــــــــرض النظــــــــــر يف الـــــــــــدعاوى الــــــــــيت تـــــــــــرى أن االختصــــــــــاص فيهـــــــــــا جيــــــــــب أن ينعقـــــــــــد 
ا من الكري تقرر عدم اختصاصها سإىل القضاء الع   كرية.ستصاص احملاكم العخلنظر يف الدعوى بداعي أ

  

ني العـــادي والعســـكري نصـــت علـــى أن ئســـكري الـــيت قننـــت قواعـــد تعيـــني املرجـــع بـــني القضـــاع) مـــن قـــانون العقوبـــات ال51إن املـــادة (
ف يثـار لـدى مرجـع قضـائي آخـر يف حيتها أم ال وأن كـل خـالحدها هي اليت تقرر ما إذا كانـت القضـية مـن صـالو  السلطات العسكرية

  صل فيه قبل النظر بأساس الدعوى.حية حيال إليها لتفشأن الصال

  

ــــــــــــذا الشــــــــــــأن (قاعــــــــــــدة اويســــــــــــتفاد مــــــــــــن هــــــــــــذا الــــــــــــنص ومــــــــــــا قررتــــــــــــه حمكمــــــــــــة    جمموعــــــــــــة القواعــــــــــــد)  326ص 658لــــــــــــنقض 
ــــــــدعوى أ ــــــــت ال ــــــــري أمامهــــــــا بــــــــأن االختصــــــــاص ينعقــــــــد إىل القضــــــــاء العســــــــكري أحال ــــــــراءى هلــــــــا أو أث ــــــــة إذا مــــــــا ت   ن احملكمــــــــة العادي

  ،  ) عقوبــــــــــــــات عســــــــــــــكري دون أن تقــــــــــــــرر عــــــــــــــدم االختصــــــــــــــاص51ق املــــــــــــــادة (إىل الســـــــــــــلطات القضــــــــــــــائية العســــــــــــــكرية لتطبيــــــــــــــ
  ســــــــكرية إذ أن هــــــــذه الســــــــلطات ع) املشــــــــار إليهــــــــا كفلــــــــت تنظــــــــيم مــــــــا يســــــــفر عــــــــن قــــــــرار الســــــــلطات القضــــــــائية ال51وان املــــــــادة (

  أو تقـــــــرر اختصاصـــــــها فيهـــــــا فتنظـــــــر بالقضـــــــية  ، إمـــــــا أن تقـــــــرر عـــــــدم اختصاصـــــــها فتعيـــــــد األوراق إىل اجلهـــــــة الـــــــيت أحالتهـــــــا إليهـــــــا
  .وتبلغ اجلهة احمليلة قرارها

  

  ة :جالنتي

  ســــــــــكري عن القضـــــــــية مـــــــــن اختصـــــــــاص القضـــــــــاء الأعلـــــــــى الســـــــــلطات القضـــــــــائية العاديـــــــــة إذا مـــــــــا تـــــــــراءى هلــــــــــا أو أنـــــــــري أمامهـــــــــا 
ـذا أ س للسـلطات القضـائية العاديـة يأن إذ لـشـالن حتيلها إىل السلطات القضائية العسكرية اليت يعـود إليهـا وحـدها حتديـد االختصـاص 

  سكري. ععدم االختصاص أو أن القضية من اختصاص القضاء ال أن تقرر

  13/10/1976دمشق يف 
  وزير العدل
  أديب النحوي
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  األوىل أو الثانيـــــــــــة للمحاكمـــــــــــة االعرتاضـــــــــــية  ةســـــــــــيف اجلل الً درجـــــــــــت بعـــــــــــض احملـــــــــــاكم إىل عـــــــــــدم تقريـــــــــــر قبـــــــــــول االعـــــــــــرتاض شـــــــــــك
  رغم توفر شروط قبول االعرتاض.

ــــــــــــــــــــــــــ   .ئيارهــــــــــــــــــــــــــا النهــــــــــــــــــــــــــار ق عمــــــــــــــــــــــــــ الً عــــــــــــــــــــــــــرتاض شــــــــــــــــــــــــــكالمــــــــــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــــــــــدر هــــــــــــــــــــــــــذه احملــــــــــــــــــــــــــاكم قبوهلــــــــــــــــــــــــــا ل اً وغالب
  

  ات الـــــــــــيت قـــــــــــد تطـــــــــــول فتلجـــــــــــأ احملكمـــــــــــة ســـــــــــوقـــــــــــد يصـــــــــــادف أن املـــــــــــدعى عليـــــــــــه قـــــــــــد يتخلـــــــــــف عـــــــــــن حضـــــــــــور بعـــــــــــض اجلل
  اجلزائية.قانون أصول احملاكمات  ) من207لنص املادة ( اً تطبيق الً إىل رد االعرتاض شك

  

  ســــــــــبب مــــــــــا لباألصــــــــــل وختلفــــــــــوا  شــــــــــكًال إلحلــــــــــاق الضــــــــــرر باملعرتضــــــــــني الــــــــــذين يكــــــــــون اعرتاضــــــــــهم مقبــــــــــوالً  اً وحنــــــــــن نــــــــــرى منعــــــــــ
ــــــــــــــول اعرتاضــــــــــــــهم شــــــــــــــك ة مــــــــــــــن جلســــــــــــــات احملاكمــــــــــــــةســــــــــــــعــــــــــــــن حضــــــــــــــور جل ــــــــــــــر قب ــــــــــــــى تقري    الً االعرتاضــــــــــــــية أن يصــــــــــــــار عل

هــــــذا االعـــــــرتاض أو  ية وعـــــــدم اللجــــــوء إىل قبـــــــولالقبــــــول وذلـــــــك يف اجللســــــة األوىل للمحاكمـــــــة االعرتاضــــــ ط هـــــــذائراشــــــإذا تــــــوافرت 
  ي.ئعدمه مع احلكم النها

  غ .اليرجى التقيد مبضمون هذا الب

  28/3/1981 ـ وـ  23/5/1401دمشق يف 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  ال يعــــــــــريون دواويــــــــــن حمــــــــــاكمهم ة القضــــــــــاة وجــــــــــدنا بــــــــــأن الســــــــــاد ئيةر القضــــــــــائوالــــــــــدوا ســــــــــري األعمــــــــــال يف احملــــــــــاكم ةمــــــــــن مراقبــــــــــ
  .نيقاضتذمر املتمام الكايف مما أدى إىل تراكم األعمال و تااله

ـــــت الفقـــــرة الســـــابعة مـــــن املـــــادة السادســـــة مـــــن ال ـــــئوملـــــا كان ـــــالقرار  ش القضـــــائييحـــــة التفت   م26/3/1962تـــــاريخ  351الصـــــادرة ب
  التفتيش عليه. قد اعتربت إشراف القاضي على ديوانه من الواجبات اليت تدخل يف نطاق

ـــــــــــا نؤكـــــــــــد علـــــــــــى ب ـــــــــــا رقـــــــــــم /الفإنن   الســـــــــــادة القضـــــــــــاة االهتمـــــــــــام  مـــــــــــنآملـــــــــــني ـــــــــــذا الشـــــــــــأن  30/5/1974 خي/ تـــــــــــار 17غن
  سري العمل ويضمن مصاحل املتقاضني. أعمال دواوينهم ألن هذا االهتمام يؤثر يف حسن ةمبراقب

  20/5/1981 ـ وـ  17/7/1401دمشق يف 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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ـــــــــــــــــرار  ـــــــــــــــــدون بأحكـــــــــــــــــام ق ـــــــــــــــــ الحظـــــــــــــــــت وزارة العـــــــــــــــــدل أن بعـــــــــــــــــض الســـــــــــــــــادة القضـــــــــــــــــاة ال يتقي ـــــــــــــــــى  سجمل   القضـــــــــــــــــاء األعل
  ) منه .3و 2وخاصة ما يتعلق باملواد ( ا و 30/4/1980تاريخ  83رقم 

  توجــــــــــــب اإلحالــــــــــــة  لــــــــــــذلك جئنــــــــــــا نؤكــــــــــــد علــــــــــــى أحكــــــــــــام هــــــــــــذا القــــــــــــرار ونــــــــــــذكر بــــــــــــأن خمالفتــــــــــــه تشــــــــــــكل زلــــــــــــة مســــــــــــلكية
  القضاء األعلى.إىل جملس 

ــــــي ــــــا إىل إدارة التفت ــــــا مبختلــــــف شوقــــــد طلبن ــــــه  القضــــــائي واحملــــــامني العــــــامني موافاتن ــــــيت ختــــــالف أحكــــــام القــــــرار املشــــــار إلي احلــــــاالت ال
ذا   .نأالش ليصار إىل إجراء ما يلزم 

  28/5/1981ـ  وـ  25/7/1401 يفدمشق 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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م م رينيو الســـــــــــادة القضـــــــــــاة بـــــــــــأن قضـــــــــــايا اإلرث الشـــــــــــرعي والوصـــــــــــية جلميـــــــــــع الســـــــــــنـــــــــــذكر    همـــــــــــا كانـــــــــــت طـــــــــــوائفهم وديانـــــــــــا
  األحــــــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــــــية الصـــــــــــــــــادر باملرســــــــــــــــــوم التشــــــــــــــــــريعي  مــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــانون) 308حــــــــــــــــــىت  260قننتهـــــــــــــــــا املــــــــــــــــــواد مـــــــــــــــــن (

ــــــــــــــــــــــاريخ 59رقــــــــــــــــــــــم /   وأن احملــــــــــــــــــــــاكم الشــــــــــــــــــــــرعية  1975لعــــــــــــــــــــــام  /34/دل بالقــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــامل 17/9/1953/ ت
ـــــــاتهـــــــي صـــــــ ـــــــة العامـــــــة يف إثب ـــــــني احلصـــــــص للور  احبة الوالي ـــــــالوفـــــــاة وتعي   ) 535املـــــــادة ( ة وفقـــــــأ ملـــــــا جـــــــاء يف الفقـــــــرة (ب ) مـــــــنث

  ت.امن قانون أصول احملاكم

  يف تلـــــــك األمـــــــور ألنـــــــه حمجـــــــوب عنهــــــــا  ى ذلـــــــك أنـــــــه ميتنـــــــع علـــــــى أيـــــــة جهـــــــة أخـــــــرى مبـــــــا فيهـــــــا احملـــــــاكم الروحيـــــــة النظـــــــرمـــــــؤدو 
  فيها. النظر ذلك حبكم القانون وليس هلا والية

   هأنــــــــــــــــــــــ ىالــــــــــــــــــــــيت نصــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــ ة) مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــانون األحــــــــــــــــــــــوال الشخصــــــــــــــــــــــي308كمــــــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــــــري إىل أن املــــــــــــــــــــــادة (
  دينيــــــــــة تتعلــــــــــق يف اخلطبــــــــــة تشــــــــــريعية أحكــــــــــام  (يطبــــــــــق بالنســــــــــبة للطوائــــــــــف املســــــــــيحية واليهوديــــــــــة مــــــــــا لــــــــــدى كــــــــــل طائفــــــــــة مــــــــــن

   وحلــــــــــــــه وانفكــــــــــــــاك رباطــــــــــــــهن الــــــــــــــزواج الزوجيــــــــــــــة ونفقــــــــــــــة الصــــــــــــــغري وبطــــــــــــــال وشــــــــــــــروط الــــــــــــــزواج وعقــــــــــــــده واملتابعــــــــــــــة والنفقــــــــــــــة
  ،  قواعـــــــــــد اإلرث والوصـــــــــــية اء ال يتنـــــــــــاولثنوواضـــــــــــح أن هـــــــــــذا االســـــــــــت ، كانت علـــــــــــى ســـــــــــبيل االســـــــــــتثناءضـــــــــــانة)واحل ويف البائنـــــــــــة

  الواجــــــــــب التطبيــــــــــق (القواعــــــــــد املقــــــــــررة يف قــــــــــانون األحــــــــــوال الشخصــــــــــية)  صــــــــــل املقــــــــــرر ســــــــــواء جلهــــــــــة القــــــــــانونالــــــــــيت ختضــــــــــع لأل
  ).االختصاص (احملاكم الشرعية أو جلهة

  املـــــــواطنني العـــــــرب الســـــــوريني   كافـــــــة بأنـــــــه فيمـــــــا يتعلـــــــق بقواعـــــــد اإلرث القـــــــانوين فـــــــإن اً كـــــــذلك فإنـــــــه ال بـــــــد مـــــــن التـــــــذكري أيضـــــــ
م خيضــــــعون إىلتمهمــــــا اخ ، وحمــــــاكم  أحكــــــام اإلرث القــــــانوين الــــــواردة يف قــــــانون انتقــــــال األمــــــوال األمرييــــــة لفــــــت طــــــوائفهم وديانــــــا
  لوالية للنظر يف تلك األمور.اصاحبة املدنية دون غريها هي  الصلح

  لقانون.ا قيالقضائي واحملامني العامني مراقبة حسن تطب شيتونطلب إىل إدارة التف

  . 24/2/1982ـ و ـ  1/5/1402يف  قدمش
  وزير العدل

  القاضي خالد المالكي
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   ات احملاكمــــــــــةســــــــــشــــــــــكلية عنــــــــــد فــــــــــتح جل ع يف أخطــــــــــاءتقــــــــــبــــــــــني مــــــــــن تقــــــــــارير إدارة التفتــــــــــيش القضــــــــــائي أن بعــــــــــض احملــــــــــاكم ت
   ، أو املســـــــاعد ، أو عــــــدم ذكـــــــر اســــــم القاضـــــــي ، ، أو الســـــــنة أو التـــــــاريخ،  منهــــــا (عـــــــدم ذكــــــر اليـــــــوم الـــــــذي مت فيــــــه فـــــــتح اجللســــــة

  مفتوحــــــــــة  أو إبقــــــــــاء اجللســــــــــة "، .. اهليئــــــــــة كالســــــــــابق .. "بعبــــــــــارة "واالكتفــــــــــاء  ، بعــــــــــض هــــــــــؤالء القضــــــــــاة أو قضــــــــــاة اهليئــــــــــة ، أو
  تايل أو دون حتديد موعد هلا).إىل اليوم ال

ـــــــا آنفـــــــ ) مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول احملاكمـــــــات. قـــــــد نصـــــــت علـــــــى138وملـــــــا كانـــــــت املـــــــادة (   اً وجـــــــوب ذكـــــــر مجيـــــــع البيانـــــــات املنـــــــوه 
  وكان نص املادة املذكورة من النصوص اآلمرة . سند رمسي مبا دون فيه كما نصت على أن حمضر احملاكمة

ــــذكر إشــــكاالت قــــد يــــنجموكــــان يرتتــــب علــــى إمهــــال ذكــــر بعــــض    عــــريض اهليئــــات احلاكمــــة إىل خماصــــمتها تعنهــــا  البيانــــات اآلنفــــة ال
  ،  ة إصــــــــــــــــدار احلكــــــــــــــــمســــــــــــــــاد اهليئــــــــــــــــة يف جلر ادف تغــــــــــــــــري أحــــــــــــــــد أفــــــــــــــــصــــــــــــــــعنــــــــــــــــدما ي باإلدعــــــــــــــــاء بــــــــــــــــالتزوير يف مواجهتهــــــــــــــــا

  األخرى.  روفمن الظ أو يف أي ظرف

ا جب ة مـــن جلســـات احملاكمـــة تكـــون مســـتقلة عـــنســـكمـــا أن كـــل جل   ممـــا يوجـــب متتعهـــا بالكفايـــة الذاتيـــة  ميـــع مـــا يـــدون فيهـــاســـابقا
  . ت السابقة فيما يتعلق بتلك البياناتادون جواز اإلحالة على اجللس ، املدونة فيها جلهة البيانات

يــــــــــــــــــب بالســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــاة ورؤســــــــــــــــــاء احملــــــــــــــــــاكم والــــــــــــــــــدوا   حبكــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــانون  االلتــــــــــــــــــزام ةر القضــــــــــــــــــائيئلــــــــــــــــــذلك فإننــــــــــــــــــا 
  ) من قانون أصول احملاكمات.138وبصورة خاصة نص املادة (

  .خمالفةعن كل  وإعالمناالقانون  قيالقضائي واحملامني العامني مراقبة حسن تطب شونطلب إىل إدارة التفتي

  9/9/1982ـ و ـ  21/11/1402دمشق يف 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  )11بالغ رقم  (
  

  الــــــــــــــــدعاوى املنظــــــــــــــــورة أمامهــــــــــــــــا  تبــــــــــــــــني أن بعــــــــــــــــض احملــــــــــــــــاكم تتخــــــــــــــــذ قــــــــــــــــرارات إعداديــــــــــــــــة يف شنتيجــــــــــــــــة لتقــــــــــــــــارير التفتــــــــــــــــي
  ري الفصــــــــل خبعــــــــد عــــــــدم لزومهــــــــا أو جــــــــدواها ممــــــــا يــــــــؤدي إىل تــــــــأ بــــــــإجراء خــــــــربات أو كشــــــــوف أو تقــــــــدمي بينــــــــات يتضــــــــح فيمــــــــا

  .اً ود تذهب هدر هأطراف اخلصومة مصاريف وج يف الدعاوى وإىل تكبيد

  

  .اً مســـــــــــــلكي اً كل خطـــــــــــــشـــــــــــــي تلـــــــــــــك القـــــــــــــرارات اإلعداديـــــــــــــة الـــــــــــــيت ال طائـــــــــــــل منهـــــــــــــال ثـــــــــــــوملـــــــــــــا كـــــــــــــان التســـــــــــــرع بإصـــــــــــــدار م
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار.ت االعنيأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةالقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةب بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ب
  

  القضائي والنيابة العامة مراقبة حسن تنفيذ ذلك. شطالبني إىل إدارة التفتي

  21/9/1982ـ و ـ  3/12/1402دمشق يف 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  )16(رقم بالغ 
  

  مته عـــــــــدا عمـــــــــا تســـــــــببه اجملتمـــــــــع وســـــــــال أمـــــــــن سخلطـــــــــورة ســـــــــرقة الســـــــــيارات ومـــــــــا ميكـــــــــن أن يـــــــــنجم عنهـــــــــا مـــــــــن آثـــــــــار متـــــــــ اً نظـــــــــر 
  ع العقوبــــــــــــــة علــــــــــــــى مــــــــــــــرتكيب تلــــــــــــــك اجلــــــــــــــرائم يف القــــــــــــــانون شــــــــــــــر امل مــــــــــــــن أضــــــــــــــرار ماديــــــــــــــة ومعنويــــــــــــــة بالغــــــــــــــة ، فقــــــــــــــد شــــــــــــــدد

  مكرر. /625العقوبات برقم /الذي أضاف مادة جديدة على قانون 29/11/1975تاريخ / 18رقم /

لشــــــاقة االعقوبــــــات علــــــى أنــــــه يعاقــــــب باألشــــــغال  مكــــــرر) مــــــن قــــــانون625/ مــــــن املــــــادة (1إذ نصــــــت الفقــــــرة األوىل مــــــن البنــــــد /
ـــــة ملـــــدة ال تقـــــل عـــــن مخـــــس ســـــنوات ـــــة طريقـــــة ومـــــن أي مكـــــان) 5000إىل  2000(بغرامـــــة مـــــن و  املؤقت ـــــدم بأي  ل.س كـــــل مـــــن أق

  سري.لا الفقرة الثالثة من املادة األوىل من قانونعلى سرقة أي سيارة املعرفة يف 

ــــة  مكــــرر) مــــن قــــانون625مــــن املــــادة ( /2كمــــا نصــــت الفقــــرة (أ) مــــن البنــــد / ــــه يعاقــــب باألشــــغال الشــــاقة املؤقت العقوبــــات علــــى أن
ــــــــــــــــكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن أخــــــــــــــــذ أو اســــــــــــــــتعمل )ل.س  3000إىل  1500وبغرامــــــــــــــــة مــــــــــــــــن (   دون حــــــــــــــــق وســــــــــــــــائل النقــــــــــــــــل املبينــــــــــــــــة ب

  سرقتها. اً املادة إذا مل يكن قاصد األول من هذه يف البند

  ل غس مـــــــع الشـــــــبســـــــابق إىل احلـــــــل البنـــــــد ايفض العقوبـــــــة املنصـــــــوص عنهـــــــا / بأنـــــــه: ختفـــــــ2/كمـــــــا نصـــــــت الفقـــــــرة (ب ) مـــــــن البنـــــــد 
ـــــل والغرامـــــة مـــــن ـــــرية ســـــورية إذا أعـــــاد الفاعـــــل مـــــا أخـــــذه أو اســـــتعمله إىل) 1000إىل  500( ســـــنة واحـــــدة علـــــى األق صـــــاحبه أو  ل

  تلف فيه. أيام على األكثر من تاريخ الفعل دون إحداثالثة ثل مكان أخذه خال

ــــــــــه ال تطبــــــــــق ــــــــــاين مــــــــــن املــــــــــادة املــــــــــذكورة علــــــــــى أن ــــــــــد نصــــــــــت الفقــــــــــرة (د) مــــــــــن البنــــــــــد الث   م املعاقــــــــــب عليهــــــــــا ئعلــــــــــى اجلــــــــــرا وق
ــــــــــق علــــــــــى اجلــــــــــرا   م املعاقــــــــــب عليهــــــــــا وفقــــــــــأ حلكــــــــــم الفقــــــــــرة (ب) ئيف هــــــــــذه املــــــــــادة األســــــــــباب املخففــــــــــة التقديريــــــــــة كمــــــــــا ال تطب

  يليها. انون العقوبات وماقمن  )168(ذ املنصوص عنها يف املادة يأحكام وقف التنف / من هذه املادة2/البند من 

  أن هنــــــــــاك يف عــــــــــدد مــــــــــن القضــــــــــايا  ل اجلــــــــــداول املرفوعــــــــــة إىل وزارة العــــــــــدل حــــــــــول تلــــــــــك القضــــــــــايامــــــــــن خــــــــــال ظوقــــــــــد لــــــــــوح
  السبيل أو يف إنزال العقوبة. الءبعض التساهل إما يف إخ

ـــــــــذلك فإننـــــــــا ـــــــــق القـــــــــانون وإنـــــــــزال العقوبـــــــــات ا ل ـــــــــذكر آملـــــــــني التشـــــــــدد يف تطبي   نـــــــــذكر الســـــــــادة القضـــــــــاة باألحكـــــــــام الســـــــــالفة ال
  لقانونية الرادعة.

  منا.حسن تطبيق القانون وإعال القضائي واحملامني العامني وقضاة النيابة مراقبة شالتفتي إدارةونطلب إىل 

  2/12/1982 ـ وـ  16/2/1403دمشق يف 

  وزير العدل
  اضي خالد المالكيالق
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  ، القــــــــــرارات الــــــــــيت تصــــــــــدر  األطــــــــــراف القضــــــــــائي أن بعــــــــــض دوائــــــــــر التحقيــــــــــق ال تقــــــــــوم بتبليــــــــــغ بعــــــــــض شتبــــــــــني إلدارة التفتــــــــــي
ا مــــــــع اســــــــتئنافها أو دون اســــــــتئنافها  ، وأن تلــــــــك القــــــــرارات عـــــــن قضــــــــاة تلــــــــك الــــــــدوائر   ترســــــــل للمشــــــــاهدة وقــــــــد جتــــــــري مشــــــــاهد

ـــــــــد يصـــــــــدر ـــــــــرار يف موضـــــــــوعها  وق ـــــــــذي مل جيـــــــــر تبليعـــــــــن قضـــــــــاة اإل اً ق ـــــــــة مث يفاجـــــــــأ الطـــــــــرف ال ـــــــــه أصـــــــــ هـــــــــاغحال   بصـــــــــدورها  الً إلي
  حبيث يكون إزاء أمر واقع ال يقره القانون.

ــــــــــــــــــــيت تقــــــــــــــــــــع حتــــــــــــــــــــت طائلــــــــــــــــــــة املســــــــــــــــــــؤولي ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن األمــــــــــــــــــــور ال   ة املســــــــــــــــــــلكية.وحيــــــــــــــــــــث أن اإلمهــــــــــــــــــــال املتقــــــــــــــــــــدم بيان
  

ــــــــــوظفني ــــــــــدوائر القضــــــــــائية وامل ــــــــــدعو الســــــــــادة القضــــــــــاة ورؤســــــــــاء ال ــــــــــذلك ن ــــــــــغ  املختصــــــــــني ل   فيهــــــــــا إىل التأكــــــــــد مــــــــــن إجــــــــــراء تبلي
  هـــــــــــــا إلـــــــــــــيهم ومـــــــــــــن أن مجيـــــــــــــع غالعالقـــــــــــــة الـــــــــــــذين يوجـــــــــــــب القـــــــــــــانون تبلي لقـــــــــــــرارات التحقيقيـــــــــــــة إىل كافـــــــــــــة األطـــــــــــــراف وذويا

ــــــــد ــــــــغ املرســــــــلة ق ــــــــ أســــــــناد التبلي ــــــــا قانون ــــــــذي يقــــــــع االســــــــتئناف اً اســــــــتوفت أوضــــــــاعها وغايا ــــــــف التحقيقــــــــي ال ــــــــداع املل ــــــــل إي   ع قب
  املرجع املختص بنظر االستئناف. ىل قرار صادر فيه

  كما نطلب إىل إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن التطبيق.

  م13/1/1983 ـ وـ  29/3/1403يف دمشق 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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ـــــــــــا. األحكـــــــــــام اجلمركيـــــــــــة لتحصـــــــــــيل لـــــــــــه علـــــــــــى تنفيـــــــــــذ اً س الكفيـــــــــــل إكراهـــــــــــبإىل طلـــــــــــب حـــــــــــ اً عمـــــــــــدت إدارة اجلمـــــــــــارك مـــــــــــؤخر    املبـــــــــــالغ احملكـــــــــــوم 
  كراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الكفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.س اإل بحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت جتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض األ

ـــــــا رقـــــــم  س الكفيـــــــل وذلـــــــكبم جـــــــواز حـــــــبعـــــــدارة العـــــــدل أن أبـــــــدت رأيهـــــــا ز وحيـــــــث انـــــــه ســـــــبق لـــــــو    . 16/4/1967تــــــــاريخ  )6474(مبوجـــــــب كتا
   أيدتــــــــــــــــــه وزارة املاليـــــــــــــــــــة  وهــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــا 1968 / لعـــــــــــــــــــام139/بــــــــــــــــــالرأي الصـــــــــــــــــــادر بــــــــــــــــــرقم  ةالدولـــــــــــــــــــ سكــــــــــــــــــذلك اســــــــــــــــــتقر عليـــــــــــــــــــه رأي جملــــــــــــــــــ

ا ر    .28/9/1968بتاريخ  17523/8/25م قيف كتا

ــــم دعــــدل أكــــلكمــــا أن وزارة ا ــــا رق ــــرأي بكتا ــــاريخ  )10901(ت ذات ال ــــانون اجلمــــا(م 17/10/1976ت ــــد عــــام ر أي بعــــد صــــدور ق   ).1975ك اجلدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وزارة املالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  سوتبن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي يف كتا   .17/10/1976تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  27202/14/1ال

  .بعــــــــــــض النصــــــــــــوص الــــــــــــيت نــــــــــــرى مــــــــــــن املناســــــــــــب إيضــــــــــــاحها حــــــــــــول هــــــــــــذا املوضــــــــــــوع رمبــــــــــــا جنــــــــــــم عــــــــــــن اً والواقــــــــــــع أن االلتبــــــــــــاس احلاصــــــــــــل مــــــــــــؤخر 
  املدنيـــــــة تشـــــــملهم املســـــــؤولية الـــــــذين ء مـــــــن بـــــــني األشـــــــخاص الالكفـــــــ عـــــــددت م1975لعـــــــام  )9(مـــــــن قـــــــانون اجلمـــــــارك رقـــــــم  )209ذلـــــــك أن املـــــــادة (

  ة.فالخامل وقوع يفالء فالك  حدود مسؤوليةيف

ــــــــــــا امللتزمــــــــــــون األصــــــــــــليون  ء مســــــــــــؤولونال) مــــــــــــن القــــــــــــانون املــــــــــــذكور إىل أن الكفــــــــــــ212كمــــــــــــا أشــــــــــــارت املــــــــــــادة ( ــــــــــــا الــــــــــــيت يســــــــــــأل    بالصــــــــــــفة ذا
م.فها من املبالغ املتوجبة قي حدود كري الرسوم والضرائب والغرامات وغ واعمث أوضحت ذلك بأن يدف   اال

ـــــا بالتكافـــــل والتضـــــامن مـــــن املخـــــالفني 217ونصـــــت املـــــادة ( ـــــه (حتصـــــل الرســـــوم والضـــــرائب والغرامـــــات املقـــــررة أو احملكـــــوم  ـــــى أن ـــــه عل   ) مـــــن القـــــانون ذات
  اخل)... صول املتبعة يف حتصيل األموال العامة التهريب وذلك وفقأ لألعن  أو املسؤولني

ـــــا لصـــــاحل اجلمـــــارك مـــــن أمـــــوال املغـــــرمني ... ميكـــــن مـــــن القـــــانون املـــــذكور إىل أنـــــه (عنـــــد تعـــــذر حتصـــــيل 230وأشـــــارت املـــــادة   املبـــــالغ املقـــــررة أو احملكـــــوم 
  اخل)....س لتحصيل تلك املبالغ بإىل احل ءاللجو 

  النصوص يتضح أنه ال بد من التفريق بني حالتني: هومن جممل هذ

  ي.للفاعل األصلاً حالة الكفيل العادي الذي مل يرتكب أي خمالفة خاصة وإمنا الذي حكم تبع  -أ 

 حالة الكفيل أو املخلص الذي يرتكب خمالفة حمددة بصورة شخصية .  -ب 

  س اإلكراهي حبقه.بإىل احلء ة الكفيل يف احلالة األوىل مدنية ويف حدود كفالته وال جيوز اللجو يفمسؤول

  يف ارتكـــــــــاب املخالفـــــــــة  اً أو مســـــــــامه اً أصـــــــــلي الً احلـــــــــال بوصـــــــــفه فـــــــــاع يف هـــــــــذهحيـــــــــث يغـــــــــرم ؤولية شخصـــــــــية ســـــــــومســـــــــؤولية الكفيـــــــــل يف احلالـــــــــة الثانيـــــــــة م
  س اإلكراهي حبقه.بوجيوز اللجوء إىل احل،  الً ال بوصفه كفي

يـــــــب  ـــــــا  ـــــــذلك فإنن ـــــــحكـــــــام مـــــــا إن كـــــــان الكفحيثيـــــــات األ ضـــــــاة ورؤســـــــاء احملـــــــاكم اجلمركيـــــــة أن يوضـــــــحوا يفقالبالســـــــادة ل   ل قـــــــد ارتكـــــــب أو ســـــــاهم ي
  . أم أن تغرميه ناجم عن كفالته فقط اً رم يف هذه احلال بصفته خمالفغي يف خمالفة حمددة حيث

  إذا أشــــــــــار احلكــــــــــم إىل خمالفــــــــــة الكفيــــــــــل  كراهــــــــــي إالاإل  رفني علــــــــــى التنفيــــــــــذ عــــــــــدم اللجــــــــــوء إىل احلــــــــــبسشــــــــــا نطلــــــــــب مــــــــــن الســــــــــادة القضــــــــــاة املمــــــــــك
  . الً ال كفي اً بوصفه خمالف أو املخلص اجلمركي وتغرميه

  21/5/1983 ـ وـ  9/8/1403دمشق يف 

  وزير العدل
  د المالكيالقاضي خال
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د بــاخلرباء املســميني يف جــدول اخلــرباء االختصاصــيني يــالتق ي يف تعيــني اخلــرباء دونئــن أطلــق يــد القاضــي اجلزائلــ ئيإن االجتهــاد القضــا
  ناعته.قو  لضمريهك اجلرم وعدمه هو يف األصل مرتو  تعلى أن أمر ثبو  اً يسسالعدل تأ املعتمد من وزارة

  مــــــــــن حتقيــــــــــق اإلدانــــــــــة أو الــــــــــرباءة  قتصــــــــــر علــــــــــى مــــــــــا يتصــــــــــل بــــــــــدعوى احلــــــــــق العــــــــــام ومــــــــــا تتطلبــــــــــهيأن منــــــــــاط هــــــــــذا الــــــــــرأي  إال
ـــــــاملواد ( الً عمـــــــ ـــــــانون أصـــــــول41-39ب ـــــــ ) مـــــــن ق ـــــــة حبســـــــبان أن البين ـــــــع طـــــــرق ةاحملاكمـــــــات اجلزائي ـــــــات  يف اجلـــــــرائم تقـــــــام جبمي اإلثب

  جزائية. ) أصول175باملادة ( الً وحيكم القاضي حسب قناعته الشخصية عم

ـــــــــــدعوى املدنيـــــــــــة  للـــــــــــدعوى اً أمـــــــــــا يف دعـــــــــــوى احلـــــــــــق الشخصـــــــــــي املقامـــــــــــة أمـــــــــــام القضـــــــــــاء اجلزائـــــــــــي تبعـــــــــــ ـــــــــــا أي ال   العامـــــــــــة فإ
ا عمًال باملادةاواعد قضع لخت   ) أصول جزائية.177( إلثبات اخلاصة 

  دعوى احلق الشخصي. اإلثبات القانونية يف ن أن اخلربة اليت رسم قواعدها قانون البينات هي من طرقياوغين عن الب

ــــــــاريخ 42/ومبــــــــا أن قــــــــانون اخلــــــــرباء رقــــــــم  ــــــــني اخلــــــــرباء  قــــــــد أوجــــــــب علــــــــى 15/3/1979/ ت ــــــــدوائر القضــــــــائية أن تعي   احملــــــــاكم وال
  فإنــــــــــــــــه يتحــــــــــــــــتم علــــــــــــــــى العــــــــــــــــدل  الــــــــــــــــذي تصــــــــــــــــدره وزارة نياخلــــــــــــــــرباء االختصاصــــــــــــــــي ممــــــــــــــــن جتــــــــــــــــري تســــــــــــــــميتهم يف جــــــــــــــــدول

 اً الشخصـــــي القائمــــة لــــديهم تبعـــــ وباجلـــــدول املــــذكور عنــــدما تســـــتدعي دعــــوى احلــــقاجلــــزائيني التقيـــــد بقــــانون اخلــــرباء  الســــادة القضــــاة
ا. اتيةبلدعوى احلق العام اللجوء إىل اخلربة كوسيلة إث   تتعلق 

ـــــــه لـــــــوحظ أن ب ـــــــة والـــــــدوائر القضـــــــائية ال تتقعـــــــومبـــــــا أن ـــــــذايـــــــض احملـــــــاكم اجلزائي ـــــــبالغ  هـــــــذا، فقـــــــد أصـــــــدرنا  املســـــــار القـــــــانوين د    ال
  .نيابال ةفد القانونية سالعاآملني مراعاة القو 

  ه.تنفيذ مراقبةضائي قالتفتيش ال ةإدار وعلى 

  27/12/1983ـ  وـ  23/3/1404يف 
  وزير العدل

  القاضي خالد المالكي
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  الــــــــــــدوام يف احملــــــــــــاكم والــــــــــــدوائر القضــــــــــــائية  منقطعــــــــــــون عــــــــــــن ةالقضــــــــــــا ةلقضــــــــــــائي أن بعــــــــــــض الســــــــــــادار التفتــــــــــــيش يورد يف تقــــــــــــار 
   ال تعني فها جلسات للمحاكمة أو االستجواب.يتم اليا، وهي األ ام األسبوعييف بعض أ

  يب غري املربر يقابل بقطع الراتب.غوالت ، ام العطل الرمسية هو واجب إلزاميإن الدوام يف مجيع أيام السنة عدا أي

املــــــواطنني عــــــن مراجعــــــة احملــــــاكم يعــــــين انقطــــــاع  وإن عــــــدم تعيــــــني جلســــــات للمحاكمــــــة أو االســــــتجواب يف بعــــــض أيــــــام األســــــبوع ال
  .والدوائر القضائية

املــــــراجعني وتســـــيري األعمــــــال  ممـــــا يوجــــــب تواجـــــد الســــــادة القضـــــاة علــــــى رأس عملهـــــم يف كافــــــة أيـــــام الــــــدوام الرمســـــي لتلبيــــــة مطالـــــب
  اإلدارية يف احملاكم والدوائر القضائية.

يـــــــــب بالســـــــــادة القضـــــــــاة االلتـــــــــزام بأيـــــــــام ومواعيـــــــــد الـــــــــدوام الر    اعتبـــــــــار أيـــــــــام التغيـــــــــب عـــــــــن الـــــــــدوام  حتـــــــــت طائلـــــــــةي مســـــــــلـــــــــذلك 
  تلزم احلال اختاذ إجراء أشد.سإذا مل ي  ات دون راتب أو قطع الراتب عن تلك األيامز إجا

  العام مبراقبة ذلك . ةيابنكلف إدارة التفتيش القضائي والتو 

  25/4/1984ـ  وـ  25/7/1404دمشق يف 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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ا وتوقيعهـــــــــــا جـــــــــــأ إىل تفهـــــــــــيم األلاكم تحملـــــــــــير إدارة التفتـــــــــــيش القضـــــــــــائي أن بعـــــــــــض اار ورد يف تقـــــــــــ   حكـــــــــــام قبـــــــــــل كتابـــــــــــة مســـــــــــود
ا نتيجـــــة النســـــيان أو إىل التـــــأخري يف ن ممـــــا اً ري ثـــــدات يتـــــأخر كو ملســـــاوإن كتابـــــة تلـــــك   خها مـــــدةســـــيـــــؤدي إمـــــا إىل حتريـــــف يف مضـــــمو

  ) 203بــــــــــذلك أحكــــــــــام املــــــــــادة ( العمــــــــــل يف الــــــــــدواوين خمــــــــــالفنيك وإربــــــــــاق املــــــــــواطنني و طويلــــــــــة قــــــــــد تــــــــــؤدي إىل ضــــــــــياع حقــــــــــ
  وإن ذلك جيري يف نطاق احملاكم اجلزائية كما جيري يف نطاق احملاكم املدنية.،  ليها من قانون أصول احملاكماتيوما 

يـــــــــــب بالســـــــــــادة القضـــــــــــاة ضـــــــــــرورة التقيـــــــــــد امل   املـــــــــــذكورة فإننـــــــــــا نـــــــــــذكرهم بـــــــــــأن خمالفـــــــــــة  طلـــــــــــق باألحكـــــــــــام القانونيـــــــــــةوأننـــــــــــا إذ 
  القضاء األعلى. سة أمام جملقحالامل األحكام املذكورة تشكل زلة مسلكية توجب

  تبع.تش القضائي ودوائر النيابة العامة باملراقبة والتيالتف ةوقد كلفنا إدار 

  26/4/1984ـ وـ  26/7/1404دمشق يف 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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األحكـــــام  ةحســـــم الـــــدعاوى وبصـــــوره خاصـــــ ةســـــرع الـــــيت تســـــاعد علـــــى يـــــةلنصـــــوص القانوناعمـــــال إ ةبضـــــرور  القضـــــاة نـــــذكر الســـــادة 
  :يةالتال

 من قانون األصول املدنية. /94/ ةيف املاد ةاحملدد تانايوالب قكمال الدعوى للوثائتمن اس تثبتوجوب ال  -أ 

ــــــانون أصــــــول 144ق أحكــــــام املــــــادة (يــــــوجــــــوب تطب  -ب  ســــــري الــــــدعاوى حبيــــــث يلــــــزم اخلصــــــوم  احملاكمــــــات املدنيــــــة أثنــــــاء) مــــــن ق
م ودفوعهم ووثائقهم دفعميبتقد  واحدة .ًة  طلبا

ـــــــا الرابعــــــــة علــــــــى أن  ) مــــــــن قـــــــانون أصــــــــول احملاكمــــــــات املدنيـــــــة الــــــــيت130وجـــــــوب تطبيــــــــق أحكـــــــام املــــــــادة (  -ج    نصــــــــت يف فقر
 .رامةغيعاد الذي ضرب له بالاخلصوم عن إيداع مرافعاته يف امل نمحتكم احملكمة على من يتخلف 

ا رغــــــــم إمهالــــــــه واحلكــــــــم عليــــــــه  -د    رامــــــــة يتوجــــــــب الســــــــري يف الــــــــدعوى غبال وإذا تراخــــــــى اخلصــــــــم عــــــــن تقــــــــدمي دفوعــــــــه ومؤيــــــــدا
ا حبالتها الرا   .هنةوالبت 

يــــــــب بالســــــــاد    هلــــــــم احلــــــــؤول دون تــــــــأخري الفصــــــــل ســــــــىنيت إعمــــــــال النصــــــــوص القانونيــــــــة املتقدمــــــــة الــــــــذكر حــــــــىت ةالقضــــــــا ةوإننــــــــا 
  .ن حقوق املواطنني وإرباك احملاكمإىل االنتقاص م الدعاوى املعروضة وهذا األمر يؤدييف 

  وقد طلبنا إىل إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن التطبيق.

  27/5/1984ـ  وـ  27/8/1404دمشق يف 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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ـــــــــوحظ  ـــــــــةاآلو  يفل ـــــــــاد ا ةري األخـــــــــ ن ـــــــــابيب تســـــــــال ثحـــــــــوادزدي ـــــــــواإل ةالوف ـــــــــغ فيهـــــــــا النامجـــــــــة عـــــــــن ذاء ي   حـــــــــوادث الســـــــــري بصـــــــــورة بل
  ري إىل أعــــــــداد كبــــــــرية شــــــــجملتمــــــــع إذ أن جــــــــداول اإلحصــــــــاء تاخطــــــــرية علــــــــى  معــــــــدل الزيــــــــادة نســــــــبة كبــــــــرية يــــــــؤدي إىل انعكاســــــــات

ـــــات ـــــاو  مـــــن الوفي ـــــل عـــــن العمـــــل كلي ـــــ اً إلصـــــابات البالغـــــة والعاهـــــات الدائمـــــة والتعطي ـــــة ورةصـــــب ســـــواء اً أو جزئي وهـــــذا . دائمـــــة أو مؤقت
حيــــــرم مــــــن املتــــــوفني ومــــــن  يبــــــاجملتمع الــــــذ اً بالغــــــ اً لــــــه ويلحــــــق ضــــــرر  ةأو كارثــــــة للمصــــــاب أو مأســــــا كل فاجعــــــة لــــــذوي الضــــــحيةشــــــي

   وإنتاجهم.بنياملصا طاقات

ـــــــــــــقـــــــــــــو  ـــــــــــــانيد تب ـــــــــــــات علـــــــــــــى اجلرت بعـــــــــــــض الك  أن هن ـــــــــــــزال العقوب ـــــــــــــااخـــــــــــــي يف إن ـــــــــــــزوالً  ةن ـــــــــــــدن ون ـــــــــــــيعـــــــــــــن احلـــــــــــــدود ال    ةا للعقوب
  هـــــــا يف القصـــــــاص يتغا ةقـــــــد العقوبـــــــفذلـــــــك ممـــــــا أ ررب تـــــــ ةدون وجـــــــود أســـــــباب جـــــــادتقديريـــــــة ل األســـــــباب املخففـــــــة العمانتيجـــــــة اســـــــت

  .تهتار باألرواح واملمتلكاتكرار اخلطأ أو ردع اآلخرين عن االستدون  ةلوليحه واحلالن اجلاين وإصم

أو  يفشـــــاأو قـــــرب املـــــدارس أو املشـــــاة املعنـــــد ممـــــرات  أو وقعـــــت ،عونـــــة أو طـــــيش ظـــــاهرر احلـــــوادث قـــــد جتلـــــى فيهـــــا أن بعـــــض  اً علمـــــ
  األماكن املأهولة .

يـــــب بالســـــادة القضـــــاة الت دد يف تطبيـــــق العقوبـــــات علـــــى مـــــرتكيب تلـــــك اجلـــــرائم وعـــــدم النـــــزول عـــــن احلـــــدود الـــــدنيا شـــــلـــــذلك فإننـــــا 
  جـــــــد هلـــــــا مـــــــا يؤيـــــــدهايو ربر ذلـــــــك والـــــــيت تـــــــالتقديريـــــــة إال يف احلـــــــاالت اجلديـــــــة الـــــــيت  باســـــــتعمال أســـــــباب التخفيـــــــف اً املقـــــــررة قانونـــــــ

  الواقعة أو القضية. يف

ـــــــــــا مـــــــــــننونطلـــــــــــب إىل الســـــــــــادة قضـــــــــــاة ال ـــــــــــرار خمـــــــــــالف وقـــــــــــد طلبن ـــــــــــة الطعـــــــــــن يف كـــــــــــل ق ـــــــــــة  ياب ـــــــــــيش القضـــــــــــائي مراقب   إدارة التفت
  قانونية جادة يف أية قضية تربر التخفيف أو النزول عن احلد األدىن. سن تطبيق القانون والتثبت من وجود أسبابح

  

  اعتبــــــــــــــــــار اســــــــــــــــــتعمال  8/7/1984دة بتــــــــــــــــــاريخ عقــــــــــــــــــس القضــــــــــــــــــاء األعلــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــرر جبلســــــــــــــــــته املنلــــــــــــــــــمشــــــــــــــــــريين إىل أن جم
ــــــــزول عــــــــن احلــــــــد األدىن ــــــــة أو الن ــــــــف التقديري ــــــــعقلل أســــــــباب التخفي ــــــــات املقــــــــرر قانون ــــــــك  اً وب ــــــــربر ذل   دون وجــــــــود أســــــــباب جــــــــادة ت

ـــــــــة مســـــــــلكية وخمالفـــــــــة ـــــــــة القاضـــــــــي جمللـــــــــ زل ـــــــــق القـــــــــانون توجـــــــــب إحال ـــــــــى عمـــــــــًال با سحلســـــــــن تطبي   ) 108( ملـــــــــادةالقضـــــــــاء األعل
  ته .ءكفا اضي حني تقديرقمن قانون السلطة القضائية وتدخل يف عداد مقومات ال

  8/7/1984ـ  وـ  10/10/1404دمشق يف 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  ، لصــــــــــــعوبة قانونيــــــــــــة الً ، أو حــــــــــــ لــــــــــــنص قــــــــــــانوين اً ري فســــــــــــضــــــــــــمن تتمــــــــــــا تصــــــــــــدر بالغــــــــــــات وتعــــــــــــاميم ت اً ري ثــــــــــــإن وزارة العــــــــــــدل ك
   الً تحدث أو معــــــدل كمــــــا هــــــي احلــــــال مــــــثســــــبــــــنص قــــــانوين م اً أن مســــــألة قانونيــــــة أو تــــــذكري شــــــلفــــــت نظــــــر إىل اجتهــــــاد اســــــتقر بأو 

   1973عـــــــــــــــــام / 31م التشــــــــــــــــريعي رقـــــــــــــــــم /و دلــــــــــــــــة باملرســـــــــــــــــع) مـــــــــــــــــن قــــــــــــــــانون العقوبـــــــــــــــــات العســـــــــــــــــكري امل110يف املــــــــــــــــادة (
ـــــــــــــــا قـــــــــــــــتقديريـــــــــــــــة وو الـــــــــــــــذي منـــــــــــــــع يف جـــــــــــــــرائم الفـــــــــــــــرار مـــــــــــــــنح األســـــــــــــــباب املخففـــــــــــــــة ال   ف تنفيـــــــــــــــذ العقوبـــــــــــــــات الصـــــــــــــــادرة 
ــــــــــــــــــــــــــــذا التعــــــــــــــــــــــــــــديل 98/ لعــــــــــــــــــــــــــــام ا15حيــــــــــــــــــــــــــــث أصــــــــــــــــــــــــــــدرت وزارة العــــــــــــــــــــــــــــدل التعمــــــــــــــــــــــــــــيم رقــــــــــــــــــــــــــــم /   ا للتــــــــــــــــــــــــــــذكري 

  ).549/ ص 5-1األعداد /-ا 98(نشر يف جملة القانون لعام ا

ــــــــــــــــــــوحظ أن  ــــــــــــــــــــد ل ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــض احملــــــــــــــــــــاكم بوق ــــــــــــــــــــيت تصــــــــــــــــــــدرت ــــــــــــــــــــك يف األحكــــــــــــــــــــام ال   عنهــــــــــــــــــــا. ذهل عــــــــــــــــــــن مراعــــــــــــــــــــاة ذل
  

  وتبويـــــــــــب  صـــــــــــنيف، كـــــــــــل يف حمكمتـــــــــــه أو دائرتـــــــــــه القضـــــــــــائية اإلشـــــــــــراف علـــــــــــى مجـــــــــــع وت القضـــــــــــاة هلـــــــــــذا نأمـــــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــادة
  البالغـــــــــات والتعــــــــــاميم واالجتهــــــــــادات املتعلقــــــــــة بأعمـــــــــال حمكمتــــــــــه أو دائرتــــــــــه وباختصاصــــــــــها لتســـــــــهيل الرجــــــــــوع إليهــــــــــا وتفــــــــــادي 

  .ما قد يقع من خطأ

  تثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود القاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  قيد وإعالمنا.تال نالتفتيش القضائي متابعة حسارة ونطلب إىل إد

  22/10/1984ـ وـ  27/1/1405دمشق يف 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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جرميـــــة التســـــول دون وجـــــود مـــــربرات قانونيـــــة كافيـــــة  س وإبـــــداهلا بالغرامـــــة يفبلـــــوحظ أن بعـــــض احملـــــاكم تلجـــــأ إىل ختفيـــــف عقوبـــــة احلـــــ
  ريهــــــــــا ثتأ ممــــــــــا يفقــــــــــد العقوبــــــــــة احملــــــــــددة بالقــــــــــانون ومســــــــــوغات هلــــــــــا ســــــــــند صــــــــــحيح يف اإلضــــــــــبارة أســــــــــباب لــــــــــذلك ودون قيــــــــــام

  ني.ة للمواطنري لقطر وختلق مضايقات كثايء إىل مسعة سل اليت تو على ظاهرة التس يويبق

  

   ه لـــــــــــذلك نأمـــــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــادة القضـــــــــــاة أن يولـــــــــــوا هـــــــــــذا املوضـــــــــــوع مـــــــــــا يســـــــــــتحقه مـــــــــــن اهتمـــــــــــام وان يلتزمـــــــــــوا احلـــــــــــزم يف أمـــــــــــر 
ــــــــب إىل ــــــــى اجملتمــــــــع ونطل ــــــــه مــــــــن انعكاســــــــات ســــــــيئة عل ــــــــا ل ــــــــيت تلجــــــــأ نالســــــــادة قضــــــــاة ال مل ــــــــة العامــــــــة الطعــــــــن يف األحكــــــــام ال   ياب

  املذكورة بدون مربر جدي. إىل ختفيف العقوبة

  .9/1/1985ـ  وـ  17/4/1405يف دمشق 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  ات تــــــــــفالأو منــــــــــازهلم ال ةتبهم الســــــــــابقانــــــــــوا يف القضــــــــــاء مــــــــــا زالــــــــــوا واضــــــــــعني علــــــــــى مكــــــــــيع  الــــــــــذيننيلــــــــــوحظ أن بعــــــــــض احملــــــــــام
  .ني حتمل أمساءهم وصفتهم كمحاميتال

  

  حلــــــــــــي بــــــــــــه وأن يوقــــــــــــع النــــــــــــاس تال أن خيــــــــــــالف املســــــــــــلك الــــــــــــذي ينبغــــــــــــي علــــــــــــى القاضــــــــــــيشــــــــــــأنه وإن هــــــــــــذا التصــــــــــــرف مــــــــــــن 
  اماة.هؤالء مهنة احملك الذين مل يعلموا برت ئك يف االلتباس والسيما أول

  

هم وصـــــفتهم كمحـــــامني مـــــن ئفتـــــات الـــــيت حتمـــــل أمســـــاالعلـــــى نـــــزع ال اً العمـــــل فـــــور  اً لـــــذلك نطلـــــب إىل الســـــادة القضـــــاة احملـــــامني ســـــابق
  علــــــــــــــــى مكــــــــــــــــاتبهم الســــــــــــــــابقة ومســــــــــــــــاكنهم واملنافــــــــــــــــذ املؤديــــــــــــــــة إليهــــــــــــــــا وكــــــــــــــــل تــــــــــــــــراخ يف ذلــــــــــــــــك يعتــــــــــــــــرب زلــــــــــــــــة مســــــــــــــــلكية 

  لة .ءتعرض مرتكبها للمسا

  

  س فـــــــــــروع النقابـــــــــــة لـــــــــــب احملـــــــــــامني ورؤســـــــــــاء جميـــــــــــ ونقنيالقضـــــــــــائيني واحملـــــــــــامني العـــــــــــام كمـــــــــــا نأمـــــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــادة املفتشـــــــــــني
  خمالفة هلذا التوجيه . ارة العدل عن كلز م و بة تنفيذ ذلك وإعالقمرا

  . 2/2/1985ـ  وـ  12/5/1405دمشق يف 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  ف طـــــــــــــريف الــــــــــــــدعوى يــــــــــــــكلتإىل ثالثيـــــــــــــة ســـــــــــــتدعي الــــــــــــــدعوى إجـــــــــــــراء خــــــــــــــربة ت نيلـــــــــــــوحظ أن بعـــــــــــــض احملــــــــــــــاكم تلجـــــــــــــأ حــــــــــــــ
  الث.ثال ريني اخلبيعتوىل هي تته مث ري سمي كل منهما خبيبأن 

  

ــــــــــــنهج يقــــــــــــره قــــــــــــانون اإلجيــــــــــــارات يف دعــــــــــــاوى ختمــــــــــــني العقــــــــــــارات ــــــــــــئن كــــــــــــان هــــــــــــذا ال ــــــــــــد بــــــــــــدل  ول   ارهــــــــــــا إجياملــــــــــــأجورة لتحدي
ـــــــــــــــــة إال ـــــــــــــــــق النســـــــــــــــــبة القانوني ـــــــــــــــــك غـــــــــــــــــري جـــــــــــــــــائز يف وف ـــــــــــــــــات  اخلـــــــــــــــــربات أن ذل ـــــــــــــــــانون البين ـــــــــــــــــيت يســـــــــــــــــودها ق   األخـــــــــــــــــرى ال

  ، الثالثـــــــــــــــةأن للخصـــــــــــــــوم أن يتفقـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى اختيـــــــــــــــار اخلبـــــــــــــــري أو اخلـــــــــــــــرباء  ) منـــــــــــــــه علـــــــــــــــى139الـــــــــــــــذي نصـــــــــــــــت املـــــــــــــــادة (
  االختيـــــــــــار علـــــــــــيهم  بـــــــــــت احملكمـــــــــــة اتفـــــــــــاقهم يف حمضـــــــــــر اجللســـــــــــة وتقـــــــــــرر تعيـــــــــــني اخلـــــــــــرباء الـــــــــــذين وقـــــــــــعثت ويف هـــــــــــذه احلالـــــــــــة

م احملكمة ممن توإذا مل يتفقوا على اختيار اخلرباء    م. قثاختار

  

ـــــذلك  ـــــيشنأل ـــــذي رمســـــه القـــــانون ونطلـــــب إىل إدارة التفت ـــــنهج ال ـــــة  مـــــل مراعـــــاة هـــــذا ال ـــــذ هـــــذه القواعـــــد القانوني ـــــة تنفي القضـــــائي مراقب
اون يف تنفيذ ذلك .،  والسيما عند تفتيش أعمال القضاة   وإعالم وزارة العدل عن كل 

  21/3/1985ـ وـ  29/6/1405دمشق يف 

  زير العدلو 
  القاضي خالد المالكي
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  )15البالغ رقم (
  

  سبيل تضمن:لإن كفالة إخالء ا

 وره.دت التحقيق واحملاكمة ومثوله إلنفاذ احلكم عند صاملدعى عليه معامال حضور  -أ 

  تأدية الرسوم والنفقات والغرامات .  -ب 

ـــــــــــــــة واملبلـــــــــــــــغ املخصـــــــــــــــص    بكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن قســـــــــــــــميهامنـــــــــــــــه  وإن القاضـــــــــــــــي يعـــــــــــــــني يف قـــــــــــــــرار ختليـــــــــــــــة الســـــــــــــــبيل مقـــــــــــــــدار الكفال
  . ) أصول جزائية118عمًال باملادة (

  

اميــــــــة، حــــــــ ــــــــات اال ــــــــاه الســــــــادة القضــــــــاة اجلــــــــزائيني واهليئ ــــــــغنيفنلفــــــــت انتب ــــــــد مبل   الكفالــــــــة املــــــــذكورة بقســــــــميها إىل وجــــــــوب   حتدي
ـــــــــــــا   علـــــــــــــى املـــــــــــــدعى عليـــــــــــــه واحلـــــــــــــد األدىن للعقوبـــــــــــــة احملتمـــــــــــــل إنزاهلـــــــــــــا بـــــــــــــه  مراعـــــــــــــاة مقـــــــــــــدار الغرامـــــــــــــات احملتمـــــــــــــل احلكـــــــــــــم 

للحضــــــور وإنفــــــاذ احلكــــــم  اً وواقعيــــــ يــــــاً حقيق اً إليهــــــا ضــــــمانشــــــار أوراق الــــــدعوى واألدلــــــة فيهــــــا لتكــــــون الكفالــــــة امل وذلــــــك مــــــن واقــــــع
ــــا والســــيما بالن  اً ري مــــن األحــــوال مبلغــــثــــرامــــة يف كغاألمــــوال الــــيت تبلــــغ فيهــــا عقوبــــة ال بة جلــــرائمســــولتأديــــة الغرامــــات الــــيت ســــيحكم 

  .اً كبري 

ــــــد مطــــــرح) 118دة (وجيــــــدر بالــــــذكر أن املــــــا ــــــة الــــــيت تولــــــت حتدي الضــــــمان يف الكفالــــــة املــــــذكورة مل تتعــــــرض لضــــــمان  أصــــــول جزائي
ا من قبل جهة اإلدعاء الشخص   .ياحلقوق الشخصية املدعى 

  

  راعـــــــي هـــــــذا الـــــــنهج تل الـــــــيت ال يإخـــــــالء الســـــــب اســـــــتنفاذ طـــــــرق الطعـــــــن القانونيـــــــة يف قـــــــرارات ةابـــــــات العامـــــــيلـــــــذلك نطلـــــــب إىل الن
  ش أعمــــــــال القضــــــــاة يإيــــــــالء هــــــــذا املوضــــــــوع مــــــــا يســــــــتحقه مــــــــن اهتمــــــــام عنــــــــد تفتــــــــ إدارة التفتــــــــيش القضــــــــائي كمــــــــا نطلــــــــب إىل

اون فيه. والدوائر   القضائية وإعالم الوزارة بكل 

  4/4/1985ـ  وـ  14/7/1405دمشق يف 

  وزير العدل
  القاضي خالد المالكي
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  )25البالغ رقم (
  

ـــــــــــــــــــــــــــد    1/4/1973تـــــــــــــــــــــــــــاريخ  /15/و 14/8/1960تـــــــــــــــــــــــــــاريخ  /22/لبالغاتنـــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــابقة ذوات األرقـــــــــــــــــــــــــــام  اً تأكي
  .16/10/1982تاريخ  /13/و

  س الــــــــيت تــــــــؤدى هبب جــــــــرائم الــــــــدســــــــســــــــائقي املركبــــــــات أو القطــــــــارات احلديديــــــــة ب قيــــــــفالقضــــــــاة بعــــــــدم تو  فإننــــــــا نــــــــذكر الســــــــادة
ـــــــــــيت ت ـــــــــــامهم بالعمـــــــــــلنإىل الوفـــــــــــاة أو الصـــــــــــدم ال ـــــــــــيهم أثنـــــــــــاء قي ـــــــــــة ك بـــــــــــأن نظـــــــــــام ضـــــــــــابطة الســـــــــــك اً ، علمـــــــــــ ســـــــــــب إل   احلديدي

  ري القطـــــــــــارات متنـــــــــــع التجـــــــــــول فـــــــــــوق اخلطـــــــــــوط احلديديـــــــــــة والقطـــــــــــارات مقيـــــــــــدة بســـــــــــرعة معينـــــــــــة يف كـــــــــــل منطقـــــــــــة ســـــــــــوأنظمـــــــــــة 
  اطق سريها.نم من

الســــــائقني للقطــــــارات يف مجيــــــع حــــــوادث الــــــدهس والصــــــدم  قيــــــفضــــــرورة للمبــــــادرة إىل تو ك ت هنــــــاســــــلــــــذا نعيــــــد التأكيــــــد بأنــــــه لي
  كـــــــــن أن يـــــــــتم التحقيـــــــــق حبقهـــــــــم وحتـــــــــال األوراق إىل احملكمـــــــــة املختصـــــــــة ميمـــــــــا يـــــــــربره و لعـــــــــدم وجـــــــــود  قللتحقيـــــــــ اً واإليـــــــــذاء متهيـــــــــد

  وهم طلقاء.حال لزوم احملاكمة  يف

  على بالغاتنا السابقة املشار إليها أعاله للعمل مبوجبها. اً لذا نؤكد جمدد

  30/5/1985ـ  وـ  12/9/1405دمشق يف 

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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  )40البالغ رقم (
  

   ،) أصــــــــــــول542، عمــــــــــــًال باملــــــــــــادة ( دهاحــــــــــــو  علــــــــــــى أن احملــــــــــــاكم املدنيــــــــــــة هــــــــــــي اً لــــــــــــنقض مســــــــــــتقر اكمــــــــــــة حمكــــــــــــان اجتهــــــــــــاد 
ــــــــذين خيضــــــــعون  ــــــــيت يكــــــــون فيهــــــــا أحــــــــد املتقاضــــــــني مــــــــن األجانــــــــب ال   صــــــــاحبة االختصــــــــاص يف دعــــــــاوى األحــــــــوال الشخصــــــــية ال

  )1ص 1964(جملــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــانون اً يف بالدهــــــــــــــــــــــم للقــــــــــــــــــــــانون املــــــــــــــــــــــدين ولــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــان املتقاضــــــــــــــــــــــي اآلخــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــوري
  .28/8/1971تاريخ  /53/بذلك برقم  اً دل بالغعفأصدرت وزارة ال

  

ثبيـــــــــت زواج املســـــــــلم الســـــــــوري مـــــــــن أجنبيـــــــــة تب مث عـــــــــادت حمكمـــــــــة الـــــــــنقض واجتهـــــــــدت بـــــــــأن احملـــــــــاكم الشـــــــــرعية هـــــــــي املختصـــــــــة
   اروأن القـــــــــــانون الســـــــــــوري هـــــــــــو القـــــــــــانون الواجـــــــــــب التطبيـــــــــــق يف النـــــــــــزاع املثـــــــــــ)، 19/5/1971شـــــــــــرعية تـــــــــــاريخ  450(القـــــــــــرار

وأن  )17/2/1981شــــــرعية تــــــاريخ  681 ) مــــــن القــــــانوين املــــــدين ( القــــــرار15و14عمــــــًال باملــــــادتني ( اً حبكــــــم كــــــون الــــــزوج ســــــوري
  عــــــــــــة والقــــــــــــانون الســــــــــــوري باحملكمــــــــــــة الشــــــــــــرعية ألن أحــــــــــــد طــــــــــــريف اخلصــــــــــــومة ســــــــــــوري الت موضــــــــــــوع الــــــــــــدعوى خيضــــــــــــع لســــــــــــلطة

  املــــــــــــــــــــدين  مــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــانون) 15 و 14الواجــــــــــــــــــــب التطبيــــــــــــــــــــق يف مثــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذه احلالــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــًال باملــــــــــــــــــــادتني ( هــــــــــــــــــــو
أحـــــدمها أن يكـــــون القـــــانون املـــــدين األجنـــــيب هـــــو تالزمـــــني م مـــــن قـــــانون أصـــــول احملاكمـــــات مقيـــــد بشــــرطني 542وألن إعمــــال املـــــادة 

ــــــــق ــــــــزا  القــــــــانون الواجــــــــب التطبي ــــــــ مــــــــام احملكمــــــــة الشــــــــرعية أمــــــــا الشــــــــرط اآلخــــــــر وهــــــــو كــــــــون أحــــــــد الطــــــــرفنيأاملثــــــــار  عيف الن    اً أجنبي
  )20/12/1980تاريخ  996ورقم  17/2/1980تاريخ  77(القراران الشرعيان رقم  كاف وحده ريفغ

  

  ) مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول احملاكمـــــــــات 542( ملوضـــــــــوع اختصـــــــــاص احملكمـــــــــة الشـــــــــرعية يف جمـــــــــال تطبيـــــــــق أحكـــــــــام املـــــــــادة اً ضـــــــــاحيوإ
  رنا هذا البالغ ملراعاة ما جاء فيه.دأص

  م27/11/1985ـ  وـ  15/3/1406دمشق يف 

  وزير العدل
  ن شاهينشعبا
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ـــــــــــف املـــــــــــدعى علـــــــــــيهم أو إخـــــــــــالء ســـــــــــب ـــــــــــلهم أو يإن ســـــــــــلطة توقي ـــــــــــثن كات ـــــــــــتركهم ل   ة أو احملكمـــــــــــ اضـــــــــــيقر اليدتقـــــــــــبة منوطـــــــــــ ن
  اضـــــــي قن البـــــــأعلـــــــى حنـــــــو ينبـــــــئ  قـــــــةجـــــــادة ومعم ةً الـــــــدعوى دراســـــــة مـــــــن دراســـــــ اً مدتأن بكـــــــون مســـــــ ينبغـــــــير يدتقـــــــأن هـــــــذا ال إال

ــــــــــد أحــــــــــاط بو  ــــــــــق   ه تــــــــــخلف ومــــــــــا ميــــــــــةاجلر  ت، وراعــــــــــى منعكســــــــــا ةضــــــــــيقيف ال ةاملبســــــــــوط ةواألدلــــــــــ ووصــــــــــفه القــــــــــانوين ع اجلــــــــــرمئاق
  . يةماعتأو اجأمنية من أصداء 

  كرامـــــــة املـــــــواطن وحريتـــــــه وإىل العدالـــــــة وحرمتهـــــــا  ان إىلئلـــــــزم يســـــــيير ممـــــــا ثـــــــيـــــــف غـــــــري املـــــــربر أو التوقيـــــــف ملـــــــدة أكقفكمـــــــا أن التو 
ـــــــإن التســـــــاهل يف أمـــــــر التوقيـــــــف أو   ينـــــــال  أنشـــــــأنه تدعيه ماهيـــــــة اجلـــــــرم وظـــــــروف التحقيـــــــق مـــــــن ســـــــتاســـــــتمراره ملـــــــن يســـــــتحقه و  ف

  باألمن العام. لالقانون وأن يساعد على التسيب واإلخال ةمن هيب

ـــــــــــرت يـــــــــــفنأمـــــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــادة القضـــــــــــاة مراعـــــــــــاة هـــــــــــذه الضـــــــــــوابط يف موضـــــــــــوع التوق   بـــــــــــار تولســـــــــــوف تكـــــــــــون حمـــــــــــل االعك ف وال
  القاضي.شاطات  أعمال ونميمبعرض تقو 

  2/3/1986ـ  وـ  21/6/1406دمشق يف 

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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لغـــــــاء أو وقـــــــف علـــــــى أنـــــــه ال جيـــــــوز الطعـــــــن باإل 31/1/1975تـــــــاريخ  /1/رقـــــــم اجلامعـــــــات قـــــــانون مـــــــن  /162/ ةاملـــــــادنصـــــــت 
  ب .ؤون الطالشة يف ياجلامعاهليئات الصادرة من القرارات واألوامر  ة يفينفيذ أمام أية هيئة قضائتال

  غطـــــــــــي يالنحـــــــــــو املشـــــــــــار إليـــــــــــه مـــــــــــن شـــــــــــأنه أن  واألوامـــــــــــر املـــــــــــذكورة علـــــــــــىقـــــــــــرارات صـــــــــــني الحتع إىل ر إدارة املشـــــــــــوأن انصـــــــــــراف 
  .عقأخطاء عادية تتصل بالقانون أو الوا واألوامر منالقرارات وب هذه شيقد ما 

  أحكامـــــــــــه فيمــــــــــا يعـــــــــــرض علـــــــــــيهم  احملـــــــــــاكم والســـــــــــادة القضــــــــــاة إىل هـــــــــــذا الـــــــــــنص القــــــــــانوين إلعمـــــــــــال هلــــــــــذلك نســـــــــــرتعي انتبــــــــــا
  من دعاوى وقضايا حمكومة به.

  12/8/1986ـ وـ  7/12/1406دمشق يف 

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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ــــــــــوح   للمحــــــــــامي يكــــــــــن الــــــــــدعاوى مــــــــــا مل  اإلطــــــــــالع علــــــــــى نياحملــــــــــام ةعلــــــــــى الســــــــــادقضــــــــــاة مينعــــــــــون ال ةالســــــــــاد ضعــــــــــب نأ ظل
  .هؤالءأحد إبراز وكالة عن الدعوى أو  فأحد أطراعن الدعوى وكالة يف 

ــــــه ســــــند ومــــــن ــــــيس ل ــــــع ، البــــــني أن هــــــذا التصــــــرف ل ــــــيس يف القــــــانون مــــــا مين ــــــدعوى ودراســــــتها  إذ ل   احملــــــامي مــــــن اإلطــــــالع علــــــى ال
   إذا مل يربز وكالة عن أحد أطرافها.

  وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أن األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يف األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اإلباحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ــــــى حتقيــــــ ــــــة والــــــد قمث أن مهمــــــة مهنــــــة احملامــــــاة التعــــــاون مــــــع القضــــــاة عل    اً ري مبــــــدئيخمــــــ وأن احملــــــامي نيعــــــن حقــــــوق املــــــوكل فاعالعدال

  يف قبول القضايا أو رفضها.

  بـــــــــــه مباشـــــــــــرة  قالنـــــــــــزاع ومـــــــــــا يتعلـــــــــــ أن توكـــــــــــل عنـــــــــــه يف موضـــــــــــوع قى احملـــــــــــامي قبـــــــــــول الوكالـــــــــــة ضـــــــــــد مـــــــــــن ســـــــــــبظـــــــــــر علـــــــــــحيو 
ـــــــذا الواجـــــــب ،  ) مـــــــن قـــــــانون احملامـــــــاة70و  56و 1عمـــــــًال بـــــــاملواد (    فكيـــــــف يتـــــــاح للمحـــــــامي ممارســـــــة هـــــــذه احلقـــــــوق والقيـــــــام 
  .الدعوى ويدرس أوراقها قبل إبرام الوكالة واالتفاق مع املوكل ؟ إذا مل يطلع على

يــــــــب بالســــــــادة القضــــــــاة متكــــــــني الســــــــادة احملــــــــامني مــــــــن اإلطــــــــالع علــــــــى   ، حتــــــــت إشــــــــراف ديــــــــوان احملكمــــــــة  الــــــــدعاوى لــــــــذلك 
ـــــدائرة القضـــــا ـــــالشـــــأن هـــــذا  ل مهمـــــتهم يفة وتســـــهيئيأو ال ـــــنص القـــــانون يف حال ـــــة مـــــا مل ي ـــــراز الوكال ـــــل إب ـــــك اقب ـــــو كـــــان ذل ـــــة ةول  معين

  خالف ذلك.على 

  13/9/1986ـ وـ  9/1/1407مشق يف د

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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ــــــــتكا ــــــــد طلبــــــــت يف بالغهــــــــا لاة وزار  ن ــــــــمعــــــــدل ق ــــــــاريخ  /38/  رق   الكتــــــــاب بالعــــــــدل عــــــــدم إعطــــــــاء نســــــــخ إىل  18/9/1986ت
لــــك تل يف ســــورية والســــيما يــــوكيــــل وكتبة كــــل ســــوري خــــارج ســــوريمو املعــــدة مــــن ،  مــــن الوكــــاالت احملفوظــــة أو الــــيت ســــتحفظ لــــديهم

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ختــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــذا الوكيتال ــــــــــــــــــــأموال املوكــــــــــــــــــــلتل الي ــــــــــــــــــــى موا ، إال صــــــــــــــــــــرف ب ــــــــــــــــــــذلك  ةفقــــــــــــــــــــبعــــــــــــــــــــد احلصــــــــــــــــــــول عل   ب
  بالعدل. عمل فيها الكاتبياليت  ةمن فرع إدارة املخابرات العامة يف احملافظ

ـــــــــــون أيضـــــــــــيغـــــــــــري أنـــــــــــه لـــــــــــوحظ أن بعـــــــــــض الكتـــــــــــاب بالعـــــــــــدل أخـــــــــــذوا    ة املـــــــــــذكورة بشـــــــــــأن الوكـــــــــــاالت الصـــــــــــادرة قـــــــــــاملواف اً طلب
  ريني من عرب وأجانب.و عن غري الس

ـــــــــــه  ـــــــــــبالغ املشـــــــــــار إلي ـــــــــــاب بالعـــــــــــدل إىل أن ال ـــــــــــذلك نلفـــــــــــت نظـــــــــــر الكت ـــــــــــدما يكـــــــــــون  حســـــــــــبف الســـــــــــوريني شـــــــــــمليل   ، أي عن
  .اً سوري اً وكيل أو أحدمها مواطناملوكل وال

  10/11/1986ـ وـ  8/3/1407دمشق يف 

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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  العـــــــــاملونالقضـــــــــاة مهـــــــــا قية فـــــــــإن الـــــــــدعاوى الـــــــــيت ييئاضـــــــــقنون الســـــــــلطة الامـــــــــن قـــــــــ) 53و 52و 51(أحكـــــــــام املـــــــــواد مبوجـــــــــب 
  ، ة) املــــــــذكور 51هــــــــا يف املــــــــادة (ينصــــــــوص علوق املقــــــــالطلبــــــــات واحلض بشــــــــأن قالــــــــن ةالعامــــــــة حملكمــــــــ ةأو الســــــــابقون أمــــــــام اهليئــــــــ

  جــــــــراءات بنفســــــــه ولــــــــهمجيــــــــع اإلباشــــــــر اضــــــــي صــــــــاحب الطلــــــــب يق) املشــــــــار إليهــــــــا وأن ال52ال ختضــــــــع للرســــــــوم عمــــــــًال باملــــــــادة (
ا. /53/ة باملاد عمالً  اً أو حمامي اً أن ينيب عنه يف ذلك قاضي   املنوه 

  اضـــــــــي صـــــــــاحب الطلـــــــــب قاليوجهـــــــــه تكـــــــــون بكتـــــــــاب عـــــــــادي غـــــــــري خاضـــــــــع ألي رســـــــــم  ةنابـــــــــوغـــــــــين عـــــــــن البيـــــــــان أن هـــــــــذه اإل
ــــــــــــــــيوص إىل اهلصــــــــــــــــــــــــــــــــذا اخل ــــــــــــــــ ةئ ــــــــــــــــه اســــــــــــــــم أو أمســــــــــــــــاء ال ــــــــــــــــذكر في م مــــــــــــــــن ذالعامــــــــــــــــة ي ــــــــــــــــا   ، نيضــــــــــــــــاة أو حمــــــــــــــــامقين أن

  ي.مسر  ةعداد صك وكالوبالتايل ال حاجة يف ذلك إل

م آنفـــــــــة الـــــــــذكر ومـــــــــا دام القـــــــــانون قـــــــــد مـــــــــنح القضـــــــــاة هـــــــــذه التســـــــــهيالت يف إجـــــــــراءات التقاضـــــــــي للم   طالبـــــــــة حبقـــــــــوقهم وطلبـــــــــا
  فيــذنن ذلــك موضــع التأفــإن اإلجــراءات نفســها تطبــق أمــام دائــرة التنفيــذ حينمــا يوضــع حكــم اهليئــة العامــة حملكمــة الــنقض الصــادر بشــ

  لدى دائرة التنفيذ. 

ـــــ ـــــة  ، أن طلبـــــات التنفيـــــذ وإجراءاتـــــه ومراحلـــــه ال ختضـــــع لرســـــم ثحبي ـــــه مباشـــــرة اإلجـــــراءات التنفيذي   وأن يف وســـــع القاضـــــي احملكـــــوم ل
بان سـدائـرة التنفيـذ. حب سمبوجـب كتـاب إنابـة عـادي غـري خاضـع لرسـم يوجهـه إىل رئـي اً أو حماميـ اً أن ينيب عنه يف عمل كل ذلـك قاضـي

  ويســــــــري عليهــــــــا  راحــــــــل التقاضــــــــي احملكــــــــي عنــــــــه ال تنفصــــــــل منــــــــهمأن مرحلــــــــة تنفيــــــــذ احلكــــــــم مــــــــدار البحــــــــث هــــــــي مرحلــــــــة مــــــــن 
  .يف هذا اخلصوص ما يسري على التقاضي أمام اهليئة العامة لوحدة العلة

  ل مبوجبه.منا هذا البالغ للعأصدر حلكم القانون حول هذه املسألة فقد  اً ضاحيوإ

  17/1/1987ـ وـ  17/5/1407دمشق يف 

  وزير العدل
  شعبان شاهين
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  إىل طــــــــريف الــــــــدعوى أو أحـــــــــدمها  الــــــــدعوى إعــــــــادة ســــــــلفة أو بــــــــدل كفالــــــــة نقــــــــدي أو مبلــــــــغ مــــــــالــــــــوحظ أنــــــــه حينمــــــــا يتقــــــــرر يف 
  الــــــــدوائر املاليــــــــة يــــــــرفض تســــــــليم املبلــــــــغ إىل الوكيــــــــل ويصــــــــر علــــــــى دفعــــــــه و  مــــــــن دواويــــــــن احملــــــــاكم والــــــــدوائر القضــــــــائية اً فــــــــإن بعضــــــــ
  . بالذات رغم أن صك وكالة الوكيل خيوله حق القبض إىل املوكل

ـــــــــــل ميوملـــــــــــا كـــــــــــان هـــــــــــذا التصـــــــــــ ـــــــــــانوين إذ أن الوكي ـــــــــــه ســـــــــــند ق ـــــــــــيس ل ـــــــــــرف ل ـــــــــــل و  ل موكلـــــــــــهث ـــــــــــه وأن مـــــــــــا يربمـــــــــــه الوكي   حيـــــــــــل حمل
  ) من القانون املدين.679و 106باملادتني ( يضاف إىل املوكل وينصرف إليه عمالً 

   إىل وكيلــــــــــــه فيمــــــــــــا إذا كــــــــــــان خمــــــــــــوالً  لــــــــــــذلك ينبغــــــــــــي أن يــــــــــــتم دفــــــــــــع املبــــــــــــالغ املــــــــــــذكورة إىل املوكــــــــــــل صــــــــــــاحب االســــــــــــتحقاق أو
ـــــة القـــــبض يف صـــــك الوكالـــــة احملفـــــوظ يفحية الصـــــ ـــــدفع جيـــــري مـــــن قبـــــل صـــــندوق اخلزين ـــــدعوى. مـــــع مراعـــــاة أنـــــه يف حالـــــة كـــــون ال  ال

  مــــــــــا يشــــــــــري إىل لــــــــــزوم الــــــــــدفع  العامــــــــــة فإنــــــــــه جيــــــــــب علــــــــــى الــــــــــدواوين املشــــــــــار إليهــــــــــا أن تــــــــــدون يف مــــــــــذكرة الــــــــــدفع أو اإليصــــــــــال
  الوكيل. إىل املوكل صاحب االستحقاق أو الوكيل مع بيان اسم

  17/1/1987ـ  وـ  17/5/1407دمشق يف 

  وزير العدل
  شعبان شاهين

    



 

41

  )15بالغ رقم (ال
  

  ة يف حتديـــــــــد وجـــــــــه احلكـــــــــم يـــــــــر بـــــــــالغ األمهثـــــــــأ هـــــــــمئراآعتـــــــــربون مـــــــــن أعـــــــــوان القضـــــــــاء وأن لتقـــــــــاريرهم و ي أن اخلـــــــــرباء نيمـــــــــن البـــــــــ
  يف الدعوى.

ـــــــون يف ـــــــوحظ أن بعـــــــض الســـــــادة القضـــــــاة يعين ـــــــديهم  ول ـــــــدعاوى القائمـــــــة ل ـــــــة أو صـــــــالخـــــــرباء ال ـــــــم قراب ـــــــربطهم    محيمـــــــة .ة ممـــــــن ت
  

ــــة التصــــحب اً علــــى مسعــــة القضــــاء والقضــــاة ودرء اً فحرصــــ ــــز ومظن ــــم اختيــــار ة نأمــــل مــــن الســــاد لشــــبهة التحي ــــدما ينــــاط  القضــــاة عن
م بعال اخلرباء عدم تعيني خرباء   ت من النوع املشار إليه.وصال تقايتصلون 

  . ري العدالةس نمراعاة حلس، ه يتنفيذ هذا التوجش القضائي مراقبة تيويطلب إىل إدارة التف

  1/7/1987ـ  وـ  5/11/1407دمشق يف 

  وزير العدل
  شعبان شاهين

 



 

42
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  ص على ما يلي:تن 1961لعام  98) من قانون السلطة القضائية رقم 80ملا كانت املادة (

  غــــــري مطــــــروح  علــــــو كــــــان النــــــزا ، و  بغــــــري أجــــــر ولــــــو اً القضــــــاء األعلــــــى أن يكــــــون حمكمــــــ س((ال جيــــــوز للقاضــــــي بغــــــري موافقــــــة جملــــــ
  ه لغاية الدرجة الرابعة.ر النزاع من أقاربه وأصها إذا كان أحد أطراف أمام القضاء إال

القضـــــاء األعلـــــى اختيـــــار  سيف النـــــزاع املـــــراد فضـــــه بطريـــــق التحكـــــيم تـــــوىل جملـــــ اً ات العامـــــة طرفـــــئـــــفـــــإذا كانـــــت الدولـــــة أو إحـــــدى اهلي
  القضــــــــــــــاء األعلــــــــــــــى وحــــــــــــــده حتديــــــــــــــد التعــــــــــــــويض  سكمــــــــــــــا يتــــــــــــــوىل جملــــــــــــــ  ، ة العامــــــــــــــةيئــــــــــــــاهل أو ةاحملكــــــــــــــم اخلــــــــــــــاص باحلكومــــــــــــــ

  تحقه)).سي الذي

  بصــــــورة اســــــتثنائية ألنــــــه مــــــن اخلــــــري كــــــل اخلــــــري  إال اً وكـــــان ذلــــــك يــــــدل علــــــى أن القــــــانون يف األصــــــل ال جييــــــز تعيــــــني القاضـــــي حمكمــــــ
ـــ بـــول أو أداءأن يرتفـــع القاضـــي عـــن ق ـــه وذلـــك حـــىت يبعـــد عـــن نفســـه  اً العمـــل كمحكـــم أي   بهات شـــال كانـــت االعتبـــارات الـــيت تـــربر قبول

  للســـــــــــــــلطة القضــــــــــــــــائية برمتهــــــــــــــــا وحـــــــــــــــىت يصــــــــــــــــون مظهـــــــــــــــر احليــــــــــــــــدة الـــــــــــــــذي جيــــــــــــــــب أن يتحلـــــــــــــــى بــــــــــــــــه ويف هـــــــــــــــذا صــــــــــــــــيانة
  عبد احلميد أبو هيف). أمحد أبو الوفا والدكتور (الدكتور

  اين مــــــــــن املــــــــــادة املــــــــــذكورة قــــــــــد يــــــــــؤدي ثــــــــــال ري األحــــــــــوال املنصــــــــــوص عنهــــــــــا يف البنــــــــــدوكــــــــــان اختيــــــــــار القضــــــــــاة حمكمــــــــــني يف غــــــــــ
ـــــــــــدة املفـــــــــــروض توفرهـــــــــــا يف القاضـــــــــــي وإىل ، بســـــــــــمعة القضـــــــــــاة والقضـــــــــــاء سإىل املـــــــــــ ـــــــــــه يتعـــــــــــني ،  احتمـــــــــــال الشـــــــــــك يف احلي   فإن

  ، البنــــــد الثــــــاين منهــــــا اً آنفــــــ ) املنــــــوه عنهــــــا80م خــــــارج عمــــــا تــــــنص عليــــــه املــــــادة (يالقضــــــاة يف حــــــال قبــــــول أي حتكــــــ علــــــى الســــــادة
يتضــــمن خالصــــة عــــن موضــــوع التحكــــيم  اً القضــــاء األعلــــى بيانــــ سجملــــ أن يرفــــق بالطلــــب الــــذي يتقــــدم بــــه للحصــــول علــــى موافقــــة

 اً مرجحـــــ اً اره حمكمـــــتـــــأو مبـــــن اخ صـــــلته بـــــهو عنـــــه  اً دعـــــت هـــــذا الطـــــرف أو ذلـــــك الختيـــــاره حمكمـــــ واألســـــباب الـــــيت عالنـــــزا  وأطـــــراف
  يب ير قــــــــــــــــــــار التقــــــــــــــــــــدوامل ، ضــــــــــــــــــــاء أم القأمــــــــــــــــــــام ال اً مطروحــــــــــــــــــــ ا كــــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــــزاعمــــــــــــــــــــا إذيوظــــــــــــــــــــروف هــــــــــــــــــــذا االختبــــــــــــــــــــار وف

  .اعدمهمن  قةبطلب املواف البت من س كن اجملليتمؤول له منها وذلك ليس ومااحملتلمة م يحكتعاب التأل

ـــــــــا  ـــــــــوأنن ـــــــــول فعـــــــــوا عـــــــــن يرت ب بالســـــــــادة القضـــــــــاة أن ي ـــــــــدأشـــــــــعرون يم يكـــــــــحتأي قب ـــــــــه ق   ،  املســـــــــتقبليف  اً ســـــــــبب هلـــــــــم حرجـــــــــي ن
  النزاع أو وكالئهم. من أطراف ةارهم هلذه املهمتاه من اخجت ةً خاص

  .12/2/1989جلسته املنعقدة بتاريخ  على هذه املبادئ يف عالقضاء األعلى قد وافق باإلمجا س هذا وأن جمل

  13/2/1989ـ  وـ  8/7/1409دمشق يف 

  وزير العدل
  خالد األنصاري
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  عـــــــــــون عـــــــــــن الـــــــــــدوام يف احملـــــــــــاكم طالـــــــــــدوائر القضـــــــــــائية تبـــــــــــني أن بعـــــــــــض الســـــــــــادة القضـــــــــــاة ينقنتيجـــــــــــة اجلولـــــــــــة األخـــــــــــرية علـــــــــــى 
   .والدوائر القضائية يف بعض أيام ألسبوع

  االســـــــــتجواب يف بعـــــــــض األيـــــــــام  أن الـــــــــدوام واجـــــــــب إلزامـــــــــي علـــــــــى اجلميـــــــــع وأن عـــــــــدم تعيـــــــــني جلســـــــــات للمحاكمـــــــــة أو رغـــــــــم
  ة.يال يعين عدم وجود مراجعات للدوائر القضائ

  ســــــــــري العمــــــــــل  نالرمســــــــــي حلســــــــــ لــــــــــب مــــــــــن الســــــــــادة القضــــــــــاة التواجــــــــــد علــــــــــى رأس عملهــــــــــم يف كافــــــــــة أيــــــــــام الــــــــــدواملــــــــــذلك يط
  كحــــــــد أقصــــــــى حتــــــــت طائلــــــــة اعتبــــــــار أيــــــــام التــــــــأخري   اً والنصــــــــف صــــــــباح وااللتــــــــزام مبواعيــــــــد الــــــــدوام الرمســــــــي مــــــــن الســــــــاعة التاســــــــعة

   احلال اختاذ إجراء أشد.يام إذا مل يستلزم دون راتب أو قطع الراتب عن تلك األ عن الدوام إجازة

  بة ذلك .قونطلب من إدارة التفتيش القضائي واحملامون العامون مرا

  30/8/1992املوافق  1413ع األولبير  2دمشق يف 

  وزير العدل
  الدكتور عبد اهللا طلبه
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  األحكــــــــــام إىل أطــــــــــراف النــــــــــزاع مباشــــــــــرة  الحظــــــــــت وزارة العــــــــــدل أن بعــــــــــض دواويــــــــــن احملــــــــــاكم تقــــــــــوم بتســــــــــطري مــــــــــذكرات تبليــــــــــغ
  النزاع الذي صدر احلكم بنتيجته. ئهم من احملامني الذين مثلوهم يفدون وكال

  ياع ضــــــــــحملــــــــــاذير مجــــــــــة قــــــــــد تــــــــــؤدي ل وملــــــــــا كــــــــــان هــــــــــذا األســــــــــلوب اخلــــــــــاطئ يف تســــــــــطري مــــــــــذكرات تبليــــــــــغ األحكــــــــــام يــــــــــؤدي 
  .اً لواسطة أو التبليغ لصقيف حاالت التبليغ با حقوق املطلوب تبليغه يف الطعن باحلكم وخاصة

ــــه مبجــــرد صــــدور التوكيــــل مــــن أحــــدعــــن خمالفتــــه لأل فضــــًال◌َ  ــــذي باشــــر احملاكمــــة  صــــول القانونيــــة ألن   اخلصــــوم يكــــون مــــوطن وكيلــــه ال
حماكمـــات مدنيـــة) وهـــذا التوكيـــل  أصـــول 106ســـري الـــدعوى يف درجـــة التقاضـــي املوكـــل فيهـــا (املـــادة لمـــة ز الال يف تبليـــغ األوراق اً معتـــرب 
  .)ةيمدن أصول حماكمات 499احلكم وتبلغه يف درجة التقاضي اليت وكل فيها (املادة  صومة خيول الوكيل سلطة تبليغباخل

ـــــــه يوختو  ـــــــغ احلكـــــــم ســـــــل ـــــــه طاملـــــــا يلطة تبل ـــــــغ إلي ـــــــه التبلي ـــــــلتن صـــــــفأوجـــــــب توجي ـــــــ ه كوكي   قائمـــــــة حـــــــىت الفصـــــــل يف الـــــــدعوى  تكان
  . 16/12/1976تاريخ  1077 ه حمكمة النقض بقرارها رقمترر قملا  اً وفق

  بلـــــــــغ مســـــــــتمدة تلطة الوكيـــــــــل يف التبليـــــــــغ والســـــــــبينـــــــــت أن  7/3/1971تـــــــــاريخ  180بـــــــــل أن حمكمـــــــــة الـــــــــنقض يف قرارهـــــــــا رقـــــــــم 
ـــــــــــذي ـــــــــــل باخلصـــــــــــومة هـــــــــــذه ال مـــــــــــن حكـــــــــــم القـــــــــــانون ال ـــــــــــهســـــــــــيعطـــــــــــي الوكي ـــــــــــة حرمان ـــــــــــو تضـــــــــــمنت الوكال   منهـــــــــــا  لطة حـــــــــــىت ول

ا   موضوع التبليغ. احلكم طاملا مارس وكالته يف درجة التقاضي الذي صدر 

ــــــــدواوين التق ــــــــى رؤســــــــاء ال ــــــــفعل ــــــــى القضــــــــاة واحملــــــــامني العــــــــامني ي ــــــــغ األحكــــــــام وعل ــــــــد تســــــــطري مــــــــذكرات تبلي ــــــــذه األصــــــــول عن   د 
  وإعالمنا عن أية خمالفة. ن تنفيذ ذلكسح قبةوإدارة التفتيش القضائي مرا

  19/4/1993ـ  وـ  27/10/1413دمشق يف 
  وزير العدل
  طلبهالدكتور عبد اهللا 
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  )3(بالغ رقم ال
ــا علــى الــدوائر القضــائيةيتالحظــت وزارة العــدل خــالل اجلــوالت الــ   القضــاة  ةمــع الســادمتــت ومــن خــالل اللقــاءات الــيت  تيف احملافظــا  قامــت 

ت التبليغـا ءالقـانون وعـدم إجـراباألصـول احملـددة يف  ، وعـدم التقيـد غ األحكام والقرارات واملـذكرات القضـائيةيأن عدم اهتمام العناصر املكلفة بتبل
  .ماحملاك الفصل يف الدعاوى القائمة أمام ةعلى عملية التقاضي وعلى سرع اً سلب سانعك يف مواعيدها قد

ــــــــــيت أعطاهــــــــــا القــــــــــانون لتبليــــــــــغ األحكــــــــــام والقــــــــــراراتأللاً ونظــــــــــر     ، واملــــــــــذكرات القضــــــــــائية يف مواعيــــــــــدها بشــــــــــكل أصــــــــــويل مهيــــــــــة البالغــــــــــة ال
  أنواعهــــــــا  مبختلــــــــف،  علــــــــى عــــــــدم تقيــــــــد العناصــــــــر املكلفــــــــة بتنظــــــــيم أســــــــناد التبليــــــــغ واملــــــــذكرات القضــــــــائية تــــــــبرت الــــــــيت توللنتــــــــائج اخلطــــــــرية 

  مــــــــن وزارة العــــــــدل علــــــــى أن تــــــــتم عمليــــــــات  اً وحرصــــــــ..،  وعــــــــدم تقيــــــــد العناصــــــــر املكلفــــــــة بتبليغهــــــــا باألصــــــــول واملواعيــــــــد القانونيــــــــة
ل يــــبليــــغ وتأجتن البطــــال ة يرتتــــب عليهــــاية يف القــــانون وعــــدم الوقــــوع بأخطــــاء أصــــولوفــــق األصــــول احملــــدد هــــاغتنظــــيم األســــناد واملــــذكرات وتبلي

ــــــــــدعوى أو مــــــــــرور مــــــــــد ــــــــــاحلكم أو تعــــــــــريض ةالنظــــــــــر بال ــــــــــدعوى  الطعــــــــــن ب ــــــــــأطراف ال ــــــــــة نتيجــــــــــة نلحــــــــــق الضــــــــــرر ب ــــــــــنقض أو أي   احلكــــــــــم لل
  ا تعمم املبادئ التالية:إف،   أو بعملية التقاضي

  بليغـــــــات ابتـــــــداء مـــــــن تنظـــــــيم ســـــــند التبليـــــــغ تصـــــــحة ال ق يفيالتـــــــدق ةاحملاكمـــــــة والقضـــــــاة ضـــــــرور تأمـــــــل وزارة العـــــــدل مـــــــن الســـــــادة رؤســـــــاء  -1
  واملــــــــــذكرات  يقــــــــــة يف الــــــــــدعوى وتوجيــــــــــه العناصــــــــــر املكلفــــــــــة بتنظــــــــــيم هــــــــــذه األســــــــــنادثباعتمادهــــــــــا و  أو املــــــــــذكرة القضــــــــــائية وانتهــــــــــاء

ال يالحظونــــــه وإعــــــالم احملــــــامي العــــــام عــــــن كــــــل خطــــــأ أو إمهــــــ هــــــا إىل األســــــلوب الصــــــحيح وعــــــدم الســــــكوتغوالعناصــــــر املكلفــــــة بتبلي
  العدل عند االقتضاء لفرض العقاب املناسب. ةاملسؤولية وإعالم وزار  حلصر ياً خط

 ةصــــــــات األحكـــــــام واملـــــــذكرات القضــــــــائيم أســـــــناد التبليـــــــغ وخاليظــــــــنإن رؤســـــــاء دواويـــــــن احملـــــــاكم واملســــــــاعدين القضـــــــائيني املكلفـــــــني بت -2
  ويتوجــــــــــــب علــــــــــــيهم أن يــــــــــــذكروا فيهــــــــــــا كافــــــــــــة البيانــــــــــــات احملــــــــــــددة  ، مســــــــــــؤولون مباشــــــــــــرة عــــــــــــن ســــــــــــالمة تنظــــــــــــيم هــــــــــــذه الوثــــــــــــائق

   ، ين مــــــــــن قــــــــــانون أصــــــــــول احملاكمــــــــــات املدنيــــــــــة أو أي نــــــــــص آخــــــــــر بشــــــــــكل واضــــــــــح ودقيــــــــــق وبــــــــــدون أي نقــــــــــصر يف املــــــــــادة العشــــــــــ
 انونية.يعرضهم للمسؤوليات املسلكية والق ثيقةوأي تقصري أو خطأ يف تنظيم الو 

  إن العناصـــــــــــر املكلفـــــــــــة بـــــــــــالتبليغ احملـــــــــــددين يف املـــــــــــادة الثامنـــــــــــة عشـــــــــــر مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول احملاكمـــــــــــات املدنيـــــــــــة وهـــــــــــم احملضـــــــــــرون  -3
ســـــكرية واملســـــاعدون القضـــــائيون وكــــل مـــــن أوكـــــل إلـــــيهم القــــانون عمليـــــة التبليـــــغ مســـــؤولون عورجــــال الضـــــابطة العدليـــــة ورجـــــال الشــــرطة ال

  ت التبليـــــــــــــغ ويتوجـــــــــــــب علـــــــــــــيهم عنـــــــــــــد القيـــــــــــــام بعمليـــــــــــــة التبليـــــــــــــغ اال يف إجـــــــــــــراءرة عـــــــــــــن كـــــــــــــل نقـــــــــــــص أو خطـــــــــــــأ أو إمهـــــــــــــشـــــــــــــمبا
 ة.ي) من قانون أصول احملاكمات املدن25و 24و 23و 22و 20و 19التقيد باألصول احملددة يف املواد (

ـــــــد عـــــــدم  نأإن وزارة العـــــــدل تلفـــــــت نظـــــــر مجيـــــــع العناصـــــــر املكلفـــــــة بعمليـــــــة التبليـــــــغ املـــــــذكورين بـــــــالفقرتني الثانيـــــــة والثالثـــــــة أعـــــــاله  -4 التقي
ـــــد  ـــــغ عن ـــــة ذات الصـــــلة بتنظـــــيم إجـــــراءات التبلي ـــــالفقرة الســـــابقة وبصـــــورة عامـــــة بالنصـــــوص القانوني باألصـــــول احملـــــددة يف املـــــواد املـــــذكورة ب

ــــــــــــذه اإلجــــــــــــراءات يعرضــــــــــــهم إىل املســــــــــــؤولية املســــــــــــلكية  ــــــــــــامهم  ــــــــــــة املنصــــــــــــوص عنهــــــــــــا عكمــــــــــــا ي،  قي   رضــــــــــــهم إىل املســــــــــــؤولية اجلزائي
ـــــات العـــــام ..) مـــــن قـــــان363يف املـــــادة ( ـــــوب مقصـــــود ،ون العقوب ـــــات املطل ـــــغ أو إمهـــــال ذكـــــر البيان  اً وإذا كـــــان اخلطـــــأ يف إجـــــراءات التبلي

ــــــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــــا املالحقــــــــــــــــــــة يعــــــــــــــــــــرض الفاعــــــــــــــــــــل إىل  ــــــــــــــــــــر املعاق ــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــادة (455 املــــــــــــــــــــادة (يفجبرميــــــــــــــــــــة التزوي   ) 456) بدالل
  املدنية. احملاكمات) من قانون أصول 25-18نصوص املواد من ( اً ونرفق ربط من قانون العقوبات .

  20/4/1993ـ  وـ  29/10/1413دمشق يف 

  وزير العدل
  الدكتور عبد اهللا طلبه
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  النصوص القانونية الناظمة إلجراءات التبليغ 
  في قانون أصول المحاكمات المدنية

  18املادة 

  العسكرية. طة الشرطةسفيبلغون بوا شأما رجال اجلي،  ذلكف القانون على خال كل تبليغ يكون بواسطة احملضرين أو رجال الضابطة العدلية ما مل ينص -1

  منه. اً كان معروف جيوز ألحد الكتاب املساعدين أن يبلغ اخلصم أو وكيله يف دائرة احملكمة إذا -2

  19 ةاملاد

  احملكمة. سئيت الضرورة وبإذن كتايب من ر يف حاال إال وال يف العطلة الرمسية  وال بعد السادسة مساءً  اً ال جيوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباح

  20املادة 

  تمل حمضر التبليغ على البيانات التالية:شجيب أن ي

  تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة اليت حصل فيها التبليغ .  -أ 

  ثله ولقبه وموطنه .ميلب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من ااسم الط  - ب 

  اسم احملكمة اليت جيري التبليغ بأمرها.  - ج 

  فآخر موطن كان له . وقت التبليغ اً لقبه ومهنته وموطنه فإن مل يكن موطنه معلومو اسم املخاطب   -د 

  .اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على األصل أو إثبات امتناعه  - ه 

  صل والصورة .توقيع احملضر على كل من األ  -و 

  21املادة 

  ف ذلك .القانون على خالمل ينص لوب تبليغها إىل الشخص نفسه إن وجد ما تسلم األوراق املط

  22املادة 

  أو الــــــــــزوج أو األخــــــــــوة أو األخــــــــــوات  معــــــــــه مــــــــــن األصــــــــــول أو الفــــــــــروع اً غــــــــــه يف موطنــــــــــه يســــــــــلم الورقــــــــــة إىل وكيلــــــــــه أو مســــــــــتخدمه أو ملــــــــــن يكــــــــــون ســــــــــاكنيبلتإذا مل جيــــــــــد احملضــــــــــر الشــــــــــخص املطلــــــــــوب 
م أ   عارضة مع مصلحتهم .مت غهيبلتاملطلوب  ةتكون مصلحهم على أن ال ر الثامنة عشر من عم وامتممن يدل ظاهرهم على أ

  23املادة 

  ه يف دائرتـــــــه غـــــــاملطلـــــــوب تبلي لم الورقـــــــة وجـــــــب أن يســـــــلمها إىل املختـــــــار الـــــــذي يقـــــــع مـــــــوطنســـــــوجـــــــده عـــــــن ت إذا مل جيـــــــد احملضـــــــر يف مـــــــوطن املطلـــــــوب تبليغـــــــه مـــــــن يصـــــــلح للتبليـــــــغ أو امتنـــــــع مـــــــن -1
ـــــة جيـــــب علـــــى  ـــــ قصـــــحملضـــــر أن يلاويف هـــــذه احلال ـــــاب  اً بيان ـــــه أن الصـــــورة ســـــلمت إىلفوطن املطلـــــوب تبليغـــــه خيـــــربه مـــــعلـــــى ب ـــــار وجتـــــري هـــــذه املعاملـــــة حبضـــــو  ي ـــــار أو اثنـــــني مـــــن اجلـــــوار املخت   ر املخت

 ى العامة .و الق أفراد أو

  هدين .شاار أو التاملخ عقيبتو  اً كل ذلك بالتفصيل يف حمضر التبليغ موقعيبني  على احملضر أن  -2

  24املادة 

  .اً خمتار  اً موطن التفاق على اختاذ هذه اللوحة ا أو غري صحيح وال جيوز اً ان موطن خمتار له وال يفعل أو يكون بيانه ناقصيب نات احملكمة لكل من يلزمبطريق اإللصاق على لوحة إعالجيوز التبليغ 

  25املادة 

  الوجه اآليت:ها على غتبلي فيما عدا النصوص الواردة يف قوانني خاصة تسلم صورة األوراق املطلوب

  فيما يتعلق بالدولة للوزارة أو األمناء العامني أو مديري املصاحل املختصة.  -أ 

  .اً تعلق باألشخاص العامة للنائب عنها قانونيفيما   - ب 

ســــــلم لواحـــــد مـــــن هـــــؤالء لشخصــــــه أو تإدارة  ة مركـــــزاإلدارة أو للمــــــدير أو ألحـــــد الشـــــركاء املتضـــــامنني، فــــــإن مل يكـــــن للشـــــرك مـــــا يتعلـــــق بالشـــــركات التجاريـــــة يف مركــــــز إدارة الشـــــركة لـــــرئيس جملـــــسيف  - ج 
  يف موطنه.

ـــــا للناســـــاالعتباريـــــة ت خاصشـــــفيمـــــا يتعلـــــق بالشـــــركات املدنيـــــة واجلمعيـــــات واملؤسســـــات وســـــائر األ  -د  أو نظامهـــــا فـــــإذا مل يكـــــن هلـــــا مركـــــز  هاشـــــائب عنهـــــا مبقتضـــــى عقـــــد إنئـــــلم الصـــــورة يف مركـــــز إدار
  0موطنه أو يف عنها لشخصه ئبإدارة سلمت الصورة للنا

  هذا الفرع أو الوكيل بشخصه أو يف موطنه . فيما يتعلق بالشركات األجنبية اليت هلا فرع أو وكيل يف سورية : تسلم إىل  - ه 

  ما يتعلق باملسجونني: إىل مأمور السجن.يف  -و 

 لم للربان .سسفن التجارية أو خبدمها: تلما يتعلق ببحارة ايف  -ز 
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  )22(تعميم رقم 

  

   ةائمـــــــــق مـــــــــن الـــــــــوكالء يف الـــــــــدعاوى النياحملـــــــــام عضبلـــــــــيـــــــــرتك  ةضـــــــــاقال ةضـــــــــائي أن بعـــــــــض الســـــــــادقالتفتـــــــــيش ال ةإدار  حظـــــــــتال
  ) 138( ه املـــــــــادةتـــــــــهم  خالفـــــــــاً  ملـــــــــا أوجبيديـــــــــر ضـــــــــبوطها خبـــــــــط أيـــــــــر حتو  ةاحملاكمـــــــــلســـــــــات ح جتبفـــــــــية ضـــــــــائقأمـــــــــام احملـــــــــاكم ال

ـــــــع عليوقـــــــو  ةاحملاكمـــــــ ب الضـــــــبط حمضـــــــرتـــــــكاينشـــــــئ  بـــــــأن  تانون أصـــــــول احملاكمـــــــاقـــــــمـــــــن  ـــــــرئي    ســـــــةيف آخـــــــر كـــــــل جل يسه مـــــــع ال
  نها.يو تدب ةاحملكم اضيقأمره يروح اليت شوال تاليت حدث تفوعادواحملامني وال ةضاقال ذكر فها أمساءيو 

  

ـــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــبط اجللتوم بكيقـــــــــــــــــــوملـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان املســـــــــــــــــــاعد العـــــــــــــــــــديل ال ـــــــــــــــــــية ســـــــــــــــــــاب   ن احملكمـــــــــــــــــــة.مـــــــــــــــــــ اً  جـــــــــــــــــــزءربعت
  

  الـــــــــيت أوجـــــــــب القـــــــــانون توفرهـــــــــا فيـــــــــه .للشـــــــــروط ه وكـــــــــان حمضـــــــــر احملاكمـــــــــة ســـــــــند رمســـــــــي مبـــــــــا دون فيـــــــــه ممـــــــــا يتوجـــــــــب اســـــــــتيفاء
  

ــــــــــــــا 139وملــــــــــــــا كانــــــــــــــت املــــــــــــــادة    س احملكمــــــــــــــة .ئيمنوطــــــــــــــان بــــــــــــــر  أصــــــــــــــول قــــــــــــــد نصــــــــــــــت علــــــــــــــى أن ضــــــــــــــبط اجللســــــــــــــة وإدار
  

  واعـــــد األصــــول وخمالفــــة النصـــــوص القانونيــــة اآلمـــــرة ة قالــــذكر مـــــن النصــــوص اآلمــــرة وكـــــان عــــدم مراعــــا يت الســــالفتنيوكــــان نــــص املـــــاد
  ومســـــاعديهم  ج عنهـــــا تعرضـــــهمينـــــتة مســـــلكية ويرتتـــــب علـــــى إمهالـــــه بعـــــض اإلشـــــكاالت الـــــيت زلـــــ عتـــــربي ةمـــــن قبـــــل الســـــادة القضـــــا

  العـــدل أن أكـــدت علـــى ذلـــك ةبق لـــوزار ســـالقانونيـــة املنـــوه عنهـــا وقـــد ص يـــد بالنصـــو تقواإلدعـــاء بـــالتزوير بســـبب عـــدم ال ةإىل املخاصـــم
ا ذوا 1982/ لعام 10يف بالغها رقم /   . 1984/ لعام 8و/ 1983م لعا /2/ و 1982لعام  /14/ام : قاألر  توتعميما

  

ــــــــــــدوائر القضــــــــــــائية ضــــــــــــرورة ــــــــــــب بالســــــــــــادة القضــــــــــــاة ورؤســــــــــــاء احملــــــــــــاكم وال ــــــــــــذلك    دد يف مراعــــــــــــاة قواعــــــــــــد األصــــــــــــول شــــــــــــالت ل
  ) الســــــــــــــــــــــــــالفيت الــــــــــــــــــــــــــذكر 139و 138وااللتــــــــــــــــــــــــــزام حبكــــــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــــــانون وبصــــــــــــــــــــــــــورة خاصــــــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــــــص املــــــــــــــــــــــــــادتني (

  مراقبة حسن التطبيق وإعالمنا عن كل خمالفة .واحملامني العامني  ونطلب إىل إدارة التفتيش القضائي

  22/6/1993دمشق يف 
  وزير العدل

  الدكتور عبد اهللا طلبه
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ـــــــدين عنـــــــدما تقـــــــرر إلقـــــــاءحتـــــــدل أن بعـــــــض احملـــــــاكم ال عـــــــالحظـــــــت وزارة ال ـــــــغ ال ـــــــى أمـــــــوال املـــــــدين ايـــــــتاحلجـــــــز االح دد مبل   طي عل
  الدين . حىت يتم تنفيذ احلجز على ما يكفي لسداد

  علـــــــــى حقوقـــــــــه الـــــــــيت يـــــــــرى  ةللمحافظـــــــــ وســـــــــط فيهـــــــــاتن يئـــــــــن احلجـــــــــز االحتيـــــــــاطي وســـــــــيلة أوجـــــــــدها املشـــــــــرع لكـــــــــل داأوحيـــــــــث 
ـــــــــــــــا مهـــــــــــــــددة بالضـــــــــــــــياع    د مبلـــــــــــــــغ الـــــــــــــــدين يـــــــــــــــدحتالســـــــــــــــادة القضـــــــــــــــاة إىل ضـــــــــــــــرورة  فـــــــــــــــإن وزارة العـــــــــــــــدل تلفـــــــــــــــت نظـــــــــــــــر ،أ

  ين املطلــــــــــــــــوبتقصــــــــــــــــر احلجــــــــــــــــز علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا يكفــــــــــــــــي لضــــــــــــــــمان ســــــــــــــــداد الــــــــــــــــد يــــــــــــــــاطي وأنتعنــــــــــــــــد إلقــــــــــــــــاء احلجــــــــــــــــز االح
   احملجـــــــــــوزاتقيمـــــــــــة نفيـــــــــــذ قـــــــــــرارات احلجـــــــــــز يف تقـــــــــــدير تة عنـــــــــــد قـــــــــــحتـــــــــــري الدة التنفيـــــــــــذ ضـــــــــــرور  كمـــــــــــا نطلـــــــــــب مـــــــــــن دوائـــــــــــر

  كتفوا حبجز ما يعادل الدين وملحقاته ما أمكنهم ذلك .يوأن 

  30/9/1993ـ  وـ  14/4/1414ق يف دمش

  وزير العدل
  الدكتور عبد اهللا طلبه
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  الســــــــــــــجون ودور التوقيــــــــــــــف  للنصــــــــــــــوص القانونيــــــــــــــة الــــــــــــــيت منحــــــــــــــت الســــــــــــــلطة القضــــــــــــــائية حــــــــــــــق اإلشــــــــــــــراف علــــــــــــــىاســــــــــــــتناداً 
  نافية تئاجلزائيـــــــــــة الـــــــــــيت أعطـــــــــــت للمحـــــــــــامي العـــــــــــام يف املنطقـــــــــــة االســـــــــــ ) مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول احملاكمـــــــــــات15وأمههـــــــــــا املـــــــــــادة (

   القـــــــــــــانون الـــــــــــــيت نصـــــــــــــت علـــــــــــــى أنـــــــــــــه س) مـــــــــــــن نفـــــــــــــ422واملـــــــــــــادة (،  الســـــــــــــجون ودور التوقيـــــــــــــف حـــــــــــــق اإلشـــــــــــــراف علـــــــــــــى
  ثـــــــة أشــــــــهر ة مـــــــرة واحـــــــدة كــــــــل ثاليــــــــاجلزائ يتفقـــــــد قاضـــــــي التحقيــــــــق وقاضـــــــي الصـــــــلح مــــــــرة واحـــــــدة يف الشــــــــهر ورؤســـــــاء احملاكمـــــــة

  ) مــــــــــــن قــــــــــــانون الســــــــــــلطة القضــــــــــــائية 13واملــــــــــــادة (..، يــــــــــــف والســــــــــــجون قالتو  الني يف حمــــــــــــعلــــــــــــى األقــــــــــــل األشــــــــــــخاص املوقــــــــــــوف
ــــــــــى ــــــــــيت نصــــــــــت عل ــــــــــ ال ــــــــــوىل إدارة التفت ــــــــــه تت ــــــــــف ومعاهــــــــــد إصــــــــــأن ــــــــــيش الســــــــــجون ودور التوقي   األحــــــــــداث  حاليش القضــــــــــائي تفت

م واملـــــــــــ   املؤسســـــــــــات الـــــــــــيت نصـــــــــــت عليهـــــــــــا القـــــــــــوانني اجلزائيـــــــــــة  وبصـــــــــــورة عامـــــــــــة مجيـــــــــــع..، االحرتازيـــــــــــة  ىو آومراكــــــــــز مالحظـــــــــــا
   ح وعـــــــــــــن معاملـــــــــــــة املـــــــــــــوظفنيالواإلصـــــــــــــ زوعـــــــــــــن تنفيـــــــــــــذ العقوبـــــــــــــات وتـــــــــــــدابري االحـــــــــــــرتا للتحقيـــــــــــــق عـــــــــــــن قانونيـــــــــــــة التوقيـــــــــــــف

  الداخلية عليهم . ق القواعد الصحية واألنظمةيخاص املوجودين حتت رقابتهم وعن تطبألشل
  الناظمـــــــــــة ملعاملـــــــــــة املســـــــــــجونني  ألمهيـــــــــــة تطبيـــــــــــق هـــــــــــذه النصـــــــــــوص التشـــــــــــريعية مـــــــــــن أجـــــــــــل مراقبـــــــــــة تنفيـــــــــــذ األحكـــــــــــام اً ونظـــــــــــر 

ـــــــي ـــــــام القضـــــــائي تنظـــــــيم شواملوقـــــــوفني نطلـــــــب مـــــــن إدارة التفت ـــــــيج برن ـــــــف ش لتفت ح األحـــــــداث الومراكـــــــز إصـــــــالســـــــجون ودور التوقي
ــــــــــــــذي يقــــــــــــــومة بواســــــــــــــط ــــــــــــــر مــــــــــــــن املفــــــــــــــتش ال ــــــــــــــديها وضــــــــــــــرورة تنظــــــــــــــيم تقري ــــــــــــــالتفتيش  املفتشــــــــــــــني القضــــــــــــــائيني العــــــــــــــاملني ل   ب

  يرفعه إىل إدارة التفتيش القضائي.
  علــــــــــــــى الســــــــــــــجون ودور التوقيــــــــــــــف  كمــــــــــــــا نطلــــــــــــــب مــــــــــــــن احملــــــــــــــامني العــــــــــــــامني يف احملافظــــــــــــــات ممارســــــــــــــة اإلشــــــــــــــراف الفعلــــــــــــــي

ـــــــــورفـــــــــع تقـــــــــارير دور  م اإل ة تتضـــــــــمني ـــــــــجيابمالحظـــــــــا ـــــــــني بالقيالســـــــــلبو  ةي ـــــــــف القضـــــــــاة املعني ـــــــــة وتكلي ـــــــــي ـــــــــ ةام باملهـــــــــام املوكول   هم يإل
ـــــــا القاضــــــــي املخـــــــتص ونطلـــــــب مــــــــن إدارة التفتـــــــي بـــــــنص القـــــــانون   واحملـــــــامني العــــــــامني  شورفـــــــع تقريــــــــر بنتيجـــــــة كـــــــل زيــــــــارة يقـــــــوم 

  . ر إىل وزارة العدليفتح ملف خاص حلفظ هذه التقارير ورفع نسخة من كل تقر 
  م2/4/1994  وهـ   21/10/1414دمشق يف 

  وزير العدل
  الدكتور عبد اهللا طلبه
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  الـــــــــــيت يعطيهـــــــــــا قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات العـــــــــــام وقـــــــــــانون أصـــــــــــول احملاكمـــــــــــات اجلزائيـــــــــــة وقـــــــــــانون األحـــــــــــداث  ةمهيـــــــــــة البالغـــــــــــألل اً نظـــــــــــر 
  بقصــــــــد  نــــــــتل واإليــــــــذاء ســــــــواء كاتــــــــم القئمثــــــــل جــــــــراشــــــــخاص م الواقعــــــــة علــــــــى األئر الطبيــــــــة وللخــــــــربة الطبيــــــــة يف اجلــــــــرايللتقــــــــار 
  م اإلجهــــــــــــاض ئم املتعلقــــــــــــة بــــــــــــآداب األســــــــــــرة وجــــــــــــرائاء واجلــــــــــــراشــــــــــــ قصــــــــــــد ويف جــــــــــــرائم العــــــــــــرض واالغتصــــــــــــاب والفحريأو بغــــــــــــ

  ..،ويف حتديد سن اجملين عليه أو اجلاين

  ة وهــــــــــــي املســــــــــــتند يف اإلثبــــــــــــات يــــــــــــعــــــــــــة اجلرمقهــــــــــــي األســــــــــــاس يف حتديــــــــــــد الوصــــــــــــف القــــــــــــانوين للوا ةن اخلــــــــــــربة الطبيــــــــــــأوحيــــــــــــث 
  عـــــــــــدل لر التجـــــــــــرمي فـــــــــــإن وزارة اصـــــــــــمـــــــــــن عنا اً د عمـــــــــــر اجلـــــــــــاين أو اجملـــــــــــين عليـــــــــــه عنـــــــــــدما يكـــــــــــون هـــــــــــذا العمـــــــــــر عنصـــــــــــر يـــــــــــدحتو 

  عـــــــــــــام  العامــــــــــــة والتحقيــــــــــــق وقضــــــــــــاة القضــــــــــــاء اجلزائــــــــــــي بوجــــــــــــه ةابـــــــــــــيضــــــــــــاة النقتلفــــــــــــت نظــــــــــــر الســــــــــــادة احملــــــــــــامني العــــــــــــامني و 
  :املبادئ التالية ةمراعا

  الــــــــــيت تــــــــــتم فيهــــــــــا املعاينــــــــــة  تاحلــــــــــاال يف اً العــــــــــدل حصــــــــــر  ةطبــــــــــاء الشــــــــــرعيني املعتمــــــــــدين مــــــــــن قبــــــــــل وزار ر األياعتمــــــــــاد تقــــــــــار  )1
 الطبية يف غري حمل القضاء. ةأو اخلرب 

ــــــــدما تســــــــ )2 ــــــــق ذلــــــــك تدعن   إجــــــــراء اخلــــــــربة بإشــــــــراف القاضــــــــي  قتضــــــــييعي احلالــــــــة خــــــــربة طبيــــــــة جديــــــــدة أو يســــــــتدعي التحقي
 ) من قانون األصول اجلنائية.41و 40و 39فق أحكام املواد (ضع يدها على الدعوى و تاحملقق أو احملكمة اليت 

  لتحديــد اإلصــابة  خاصــة أو عامــة ال جيــوز اعتبارهــا أساســاً  يفشــاإن التقــارير الطبيــة الــيت تعطــى للمصــاب مــن أطبــاء عــاديني أو م )3
ما مل تعتمد من الطبيـب الشـرعي املخـتص أو مـن خـربة طبيـة تـتم بإشـراف القاضـي الـذي يضـع يـده علـى الـدعوى  ةأو إثبات احلال

وإعـالم  ،قتنا املطلقة بالسادة القضـاة وحرصـهم علـى حسـن تطبيـق القـانون نطلـب إىل احملـامني العـامني دوام املراقبـة والتوجيـه ثومع 
 وأحكام القانون.الوزارة عن كل تصرف يتناىف مع هذه املبادئ 

  14/4/1994ـ  وـ  4/11/1414دمشق يف 
  وزير العدل

  الدكتور عبد اهللا طلبه
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ــــــــــــدوائر القضــــــــــــائية تعمــــــــــــد إىل  ــــــــــــدعاوى  ارر كــــــــــــتعلمــــــــــــت وزارة العــــــــــــدل أن بعــــــــــــض احملــــــــــــاكم وال ــــــــــــد جلســــــــــــات ال ــــــــــــل مواعي   تأجي
ـــــــــدقيق أو إمهـــــــــال ـــــــــداعي إكمـــــــــال الت ـــــــــك مـــــــــن أســـــــــباب الأحـــــــــد األطـــــــــراف أو  املنظـــــــــورة أمامهـــــــــا ب ـــــــــى وجـــــــــه رت غـــــــــري ذل   اخـــــــــي عل

  بدون مربر قانوين. تعاز املنا مؤدي إىل إطالة أمد

  إن الــــــــــوزارة يف إطــــــــــار حرصــــــــــها علــــــــــى تطــــــــــوير أســــــــــلوب العمــــــــــل القضــــــــــائي ومــــــــــا توليــــــــــه مــــــــــن أمهيــــــــــة بالغــــــــــة ملوضــــــــــوع ســــــــــرعة 
ا بالســـــــــرعة القصـــــــــوىق البـــــــــت يف القضـــــــــايا وإيصـــــــــال احلقـــــــــو    تأجيـــــــــل القضـــــــــية  تـــــــــدعو الســـــــــادة القضـــــــــاة إىل عـــــــــدم ، ألصـــــــــحا

م دفعـــــــــــة واحـــــــــــدة تطبيقـــــــــــثـــــــــــســـــــــــبب ألكلا سلـــــــــــنف    اً ر مـــــــــــن مـــــــــــرة واحـــــــــــدة وأن يلزمـــــــــــوا املتـــــــــــداعني بتقـــــــــــدمي دفـــــــــــوعهم ومســـــــــــتندا
) أصــــــول حماكمــــــات وتبقــــــى احملكمــــــة غــــــري مكلفــــــة بــــــالتحري عــــــن أدلــــــة اخلصــــــوم حســــــب مــــــا اســــــتقر عليــــــه 144ألحكــــــام املــــــادة (

  نون أصــــــــول احملاكمــــــــات إمنــــــــا أجـــــــــازت اإلمهــــــــال ملــــــــرة واحـــــــــدة ) مــــــــن قـــــــــا130اجتهــــــــاد حمكمــــــــة الــــــــنقض مـــــــــذكرة بــــــــأن املــــــــادة (
ــــــــــــــــرتة ســــــــــــــــا املســــــــــــــــتعجلة والبييف القضــــــــــــــــا ــــــــــــــــل القضــــــــــــــــية تيطة ومل تشــــــــــــــــر إىل جــــــــــــــــواز تكرارهــــــــــــــــا وجبــــــــــــــــب أن ال تكــــــــــــــــون ف   أجي

  مراعــــــــاة أحكــــــــام املــــــــواد القانونيــــــــة الــــــــيت نصــــــــت علــــــــى مهــــــــل  ةملــــــــدة تزيــــــــد علــــــــى الشــــــــهر الواحــــــــد وال تفوتنــــــــا اإلشــــــــارة إىل ضــــــــرور 
  . يف أضيق نطاق ولدواع واضحة ومربرة معينة وعدم جتاوزه إالأو مواعيد 

ــــــــــقتثومــــــــــع  ــــــــــق القــــــــــانون وقواعــــــــــدن ــــــــــة  ا املطلقــــــــــة حبــــــــــرص الســــــــــادة القضــــــــــاة علــــــــــى ســــــــــالمة تطبي   األصــــــــــول وحســــــــــن ســــــــــري العدال
ـــــــــــــذا اخلصـــــــــــــوص عـــــــــــــارة الز وبالغـــــــــــــات و  فإننـــــــــــــا نلفـــــــــــــت النظـــــــــــــر بـــــــــــــأن عـــــــــــــدم التقيـــــــــــــد باألصـــــــــــــول القانونيـــــــــــــة   دل وتعاميمهـــــــــــــا 

  للمساءلة القانونية.كل مدعاة شي

يب بإدارة التفتي   القضائي مراقبة حسن التطبيق وإعالمنا. شو

  11/11/1994 ـ وـ  8/6/1415دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ـــــدعو هلـــــا بعـــــض اجلهـــــات العامـــــه الحظـــــت وزارة العـــــدل أن بعـــــض الســـــادة القضـــــاة حيضـــــرون بصـــــفتهم هـــــذ ـــــدلون  ةاجتماعـــــات ت وي
ـــــــــــــــــآراخالهلـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــم وزارة ال يف حكـــــــــــــــــم القـــــــــــــــــانون ءب ـــــــــــــــــك دون عل ـــــــــــــــــه وذل ـــــــــــــــــان موجبات   دل عـــــــــــــــــأو تفســـــــــــــــــري نصوصـــــــــــــــــه أو بي
  ذلك.على  هاتوأخذ موافق

  طبيــــــــق القــــــــانونتطــــــــرح بصــــــــدد شــــــــاكل تمب انون ويــــــــؤدي لعــــــــدم إحاطــــــــة وزارة العــــــــدلقــــــــوملــــــــا كــــــــان هــــــــذا الــــــــنهج خيــــــــالف حكــــــــم ال
  تفق وما استقر عليه رأيها واالجتهاد الفقهي والقضائي.وأحكام ال ت إلعطاء تفسريات اً أو تفسريه وقد يؤدي أيض

ـــــــــه بصـــــــــدد ميوال  ـــــــــرى وجوب ـــــــــيح هلـــــــــا أيضـــــــــ كلة يف حمافظـــــــــة مـــــــــا علـــــــــىشـــــــــتـــــــــيح هلـــــــــا أن تعمـــــــــم مـــــــــا ت    اً حمافظـــــــــات أخـــــــــرى وال يت
  نظرها وحكم القانون. أن تندب من ترى أنه ميكن أن يوضح وجهة

  لذلك:

  ة جهـــــــــــــــة يـــــــــــــــ أي اجتمـــــــــــــــاع تـــــــــــــــدعو لـــــــــــــــه أالقضـــــــــــــــاة يف كواز اشـــــــــــــــرتاجـــــــــــــــعـــــــــــــــدم علـــــــــــــــى أذعنـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــبالغ مؤكـــــــــــــــدين 
  وإىل وجــــــــــــوب التأكــــــــــــد حــــــــــــني بيــــــــــــان رأي قــــــــــــانوين ، موافقتهــــــــــــا  ذخــــــــــــبــــــــــــذلك : وأ اً ل ســــــــــــلفعــــــــــــدوزارة ال غتم إبــــــــــــاليــــــــــــمــــــــــــا مل 

  والفقهي وبالغات وزارة العدل... االجتهاد القضائي على مدى انطباقه على

  عن أية خمالفة. غ وإعالمناهذا البال حظة التقيد مبضمونالقضائي مال شوعلى إدارة التفتي

  4/2/1995ـ  وـ  5/9/1415دمشق يف 

 وزير العدل
  حسين حسون
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  ئ العامــــــــــــــة واألهــــــــــــــداف الــــــــــــــيت حتكمهــــــــــــــا دجللســــــــــــــات واملبــــــــــــــاا الحظــــــــــــــت وزارة العــــــــــــــدل أمهيــــــــــــــة إيضــــــــــــــاح النصــــــــــــــوص القانونيــــــــــــــة الناظمــــــــــــــة جلــــــــــــــرائم
  . ذا اجملالهالقضائي يف  جتهادلال اً توحيد

  مبينة: 

  ل أصــــــــــول احملاكمــــــــــات اجلزائيــــــــــة علــــــــــى جــــــــــرائم اإلخــــــــــال ع الســــــــــوري حينمــــــــــا نــــــــــص يف البــــــــــاب الثــــــــــاين مــــــــــن الكتــــــــــاب الثالــــــــــث مــــــــــن قــــــــــانونر إن املشــــــــــ
  هـــــــــذا االحـــــــــرتام جرميــــــــــة  ة أعلـــــــــن بشـــــــــكل صـــــــــريح عـــــــــن واجـــــــــب احـــــــــرتام هـــــــــذه الســـــــــلطة واعتـــــــــرب مـــــــــا ميـــــــــسيالقضـــــــــائ بـــــــــاالحرتام الواجـــــــــب للســـــــــلطة

 مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون ومـــــــن النصـــــــوص الـــــــواردة) 170،  168،  398،  397 ، 396( ة يف املـــــــوادتســـــــتوجب العقـــــــاب وابتغـــــــى مـــــــن النصـــــــوص الـــــــوارد
  ومــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــــواردة يف املــــــــــــــــــــــواد  مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــانون أصــــــــــــــــــــــول احملاكمــــــــــــــــــــــات املدنيــــــــــــــــــــــة) 142،  141،  140 ، 139يف املــــــــــــــــــــــواد (

ملســــــرية  اً وضــــــمان علــــــى هيبــــــة القضــــــاء اً حفاظــــــقــــــانون العقوبــــــات رعايــــــة حرمــــــة اجللســــــات أثنــــــاء احملاكمــــــة  ) وغريهــــــا مــــــن378، 376،  373 ، 408(
 ع يف املـــــواد املشـــــار إليهـــــا مـــــاشـــــر أساســـــيان يقـــــوم عليهمـــــا أســـــاس الدولـــــة وتنـــــاول امل عملـــــه يف تكـــــريس ســـــيادة القـــــانون وإرســـــاء قواعـــــد العـــــدل ومهـــــا ركنـــــان

ــــــــه ــــــــى وجوب ــــــــص عل ــــــــذي ن ــــــــايف االحــــــــرتام ال ــــــــات القضــــــــائية وهــــــــ ميكــــــــن أن يقــــــــي جلســــــــات احملاكمــــــــة مــــــــن أفعــــــــال تن   ذه األفعــــــــال إمــــــــا أن تنطــــــــوي للهيئ
  حتــــــت مثـــــــل ذلـــــــك الـــــــنص  تنطـــــــوي فتعـــــــد يف هــــــذه احلـــــــال جرميـــــــة ســــــواء أكانـــــــت جنحـــــــة أم جنايــــــة أم خمالفـــــــة أو ال حتــــــت نـــــــص قـــــــانوين يعاقــــــب عليهـــــــا

ــــــل مبــــــمــــــة اإلز ع الوســــــائل الالر وضــــــع املشــــــة ل بنظــــــام اجللســــــمنــــــا هــــــي جمــــــرد إخــــــالإتعتــــــرب جرميــــــة و  فــــــال ــــــيح اســــــتمراره ب ــــــاع لقمعــــــه مبــــــا ال يت ــــــع  ا وقــــــدتب   مين
الغايـــــة مـــــنح احملكمـــــة ســـــلطة إقامـــــة الـــــدعوى اجلزائيـــــة والفصـــــل فيهـــــا بالنســـــبة  واملشـــــرع يف ســـــبيل حتقيـــــق هـــــذه، ن وقـــــع إأو مينـــــع متاديـــــه  الً مـــــن وقوعـــــه أصـــــ

ــــــــــك  اجلرميــــــــــة الــــــــــيت تقــــــــــع يف اجللســــــــــة ودون حاجــــــــــة لشــــــــــكوى أو ادعــــــــــاء أو إذن أو طلــــــــــب يف فعــــــــــالألل   األحــــــــــوال الــــــــــيت يشــــــــــرتط فيهــــــــــا القــــــــــانون ذل
للمحاكمـــــات إال  األحـــــوال ســـــلطيت اإلدعـــــاء واحلكـــــم وهـــــذا االســـــتثناء وإن كـــــان خيـــــالف القواعـــــد األساســـــية فهـــــو قـــــد مجـــــع بـــــني يـــــدي القاضـــــي يف هـــــذه

ــــــــه كمــــــــا أن مــــــــا افرتضــــــــه املشــــــــن إ ــــــــة القضــــــــاء توجــــــــب إعمال ــــــــه يف احملافظــــــــة علــــــــى هيب   يف شــــــــرف القضــــــــاة وضــــــــمائرهم  رعاملصــــــــلحة العامــــــــة املرجــــــــوة من
  االحنـــــــــراف يف تطبيقهـــــــــا اعتمــــــــــاداً علـــــــــى مـــــــــا افرتضــــــــــه  النــــــــــاس دفعـــــــــه إلقـــــــــرار هــــــــــذه النصـــــــــوص االســـــــــتثنائية دون خشـــــــــية مــــــــــنضـــــــــمانة حلقـــــــــوق  مـــــــــن

ــــة اهلــــوى ــــار شخصــــي مــــن بعــــد القاضــــي عــــن مظن ــــن تقــــوده عاطفــــة أو هــــوى أو اعتب ــــه ل ــــاً إىل أن مهمــــا كــــان للجنــــوح حبكمــــه عمــــا  ومجــــوح العاطفــــة مطمئن
بــــــروح مــــــن  للســــــلطة القضــــــائية وحلســــــن ســــــري جلســــــات احملاكمــــــات وصــــــوًال إلقــــــرار حكــــــم القــــــانون الواجــــــب االحــــــرتامان يلــــــزم إقــــــراره تبعــــــاً للحــــــال لضــــــم

ا دون جنــــــــــوح أو مبالغــــــــــة ــــــــــردع عــــــــــن اجلرميــــــــــة الــــــــــيت ارتكبهــــــــــا تو  العــــــــــدل واإلنصــــــــــاف تضــــــــــع األمــــــــــور يف نصــــــــــا   غــــــــــرس يف نفــــــــــس الفاعــــــــــل أســــــــــباب ال
  الــــــــــردع عــــــــــن التفكــــــــــري يف ارتكــــــــــاب  الكافــــــــــة بــــــــــذات الوقــــــــــت أســــــــــبابقــــــــــام بــــــــــه حبيــــــــــث ال يعــــــــــاوده مســــــــــتقبًال وتغــــــــــرس يف نفــــــــــوس  أو الفعــــــــــل الــــــــــذي

  مثل هذه األفعال مستقبًال.

ــــــــا أو يعــــــــرتض ســــــــريها  ولقــــــــد اســــــــتوحى املشــــــــرع الســــــــوري هــــــــذه املبــــــــادئ والقواعــــــــد وكرســــــــها يف أصــــــــول ــــــــا وقمــــــــع مــــــــا خيــــــــل    ضــــــــبط اجللســــــــات وإدار
  يف النصوص القانونية اليت أشرنا إليها.

ـــــــ ـــــــى أصـــــــول خاصـــــــة واجب ـــــــص عل ـــــــك يف املـــــــادة  ة املراعـــــــاة يف حـــــــال ارتكـــــــاب أحـــــــد احملـــــــامنيكمـــــــا ن   مـــــــن القـــــــانون  /78/ألي مـــــــن هـــــــذه األفعـــــــال وذل
  العدالـــــــة وأحـــــــد جناحيهـــــــا وأنـــــــه يفـــــــرتض  املتضـــــــمن تنظـــــــيم مهنـــــــة احملامـــــــاة اعتمـــــــاداً منـــــــه علـــــــى أن هـــــــذه املهنـــــــة هـــــــي فـــــــرع مـــــــن 1981لعـــــــام  39قـــــــم ر 

م يعملون على مراعاة هذه م ويف الدفوع واملرافعات .اخلصوص ويك يف أشخاصها أ ا يف تصرفا   رسو
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ـــــــــذي أنـــــــــاط بـــــــــه التشـــــــــريع هـــــــــذه -1 ـــــــــا منوطـــــــــان برئيســـــــــها ال   الصـــــــــالحية ليســـــــــتعملها فيمـــــــــا ســـــــــوغت لـــــــــه مـــــــــن الســـــــــري  إن ضـــــــــبط اجللســـــــــة وإدار
  فارضـــــــاً وجــــــــوب احرتامــــــــه  اعيــــــــاً هليبتــــــــهوجبــــــــو مشـــــــبع بــــــــروح االمتثــــــــال للقـــــــانون الــــــــذي هــــــــو إرادة الشـــــــعب مر  بـــــــاإلجراءات وفقــــــــاً حلكـــــــم القــــــــانون

  . من قانون أصول المحاكمات المدنية) 139من المادة  1(الفقرة . مبا ميثله ويفصح عنه ويوفره من خالل الضبط واإلدارة هذه من عدل ومساواة ورمحة

  رعايــــــــة النظــــــــام فيهــــــــا أن يــــــــأمر بــــــــإخراج مــــــــن خيــــــــل بنظامهــــــــا  أو رئــــــــيس هيئــــــــة مجاعيــــــــة) مبــــــــا لــــــــه مــــــــن ســــــــلطة ،لــــــــرئيس اجللســــــــة (قاضــــــــي منفــــــــرد -2
  اجلماعيــــــــة وال يلــــــــزم فيــــــــه مســــــــاع  حكمــــــــاً ولــــــــذا ال يشــــــــرتط قبــــــــل صــــــــدوره أخــــــــذ رأي بــــــــاقي أعضــــــــاء احملكمــــــــة يف اهليئــــــــات وال يعتــــــــرب هــــــــذا األمــــــــر

  محاكمات المدنية)من قانون أصول ال 139من المادة  2الفقرة (طرق الطعن. أقوال النيابة العامة وال يقبل أي طريق من

ألنــــــه جمــــــرد تــــــدبري مــــــن تــــــدابري النظــــــام ويــــــدخل يف مفهــــــوم  وهــــــذا التــــــدبري ال يســــــجل يف الســــــجل العــــــديل وال يــــــدخل بالتــــــايل يف حســــــاب العــــــود
  ضوضـــــــــــاء أو تشويشـــــــــــاً  و االســـــــــــتهجان وكــــــــــل حركـــــــــــة أو تصـــــــــــرف ميكـــــــــــن أن يشـــــــــــكلان أوعالمـــــــــــات االستحســـــــــــ اإلخــــــــــالل هـــــــــــذا الضوضـــــــــــاء

  )481.(أصول المحاكمات الجزائية حومد ص الشرب أو غري ذلك من تصرفات  احملكمة كالتدخني أو األكل أوأو ال ينم عن احرتام 

  إخـــــــالل بنظامهـــــــا علـــــــى أن يتوقـــــــف بعـــــــد ذلـــــــك عـــــــن االســـــــتمرار  ن حصـــــــل مـــــــنهم أيإرئـــــــيس اجللســـــــة ميلـــــــك إخـــــــراج احلاضـــــــرين مجيعـــــــاً إن بـــــــل 
  اجلـــــــــائز فيهـــــــــا ذلـــــــــك ويعـــــــــرض احملاكمـــــــــة  رية يف غـــــــــري األحـــــــــوالحـــــــــىت دخـــــــــول مجهـــــــــور آخـــــــــر كـــــــــي ال تصـــــــــبح اجللســـــــــة ســـــــــ يف نظـــــــــر الـــــــــدعاوى

  . )1181بند  3وغارو جزء 7ة فقر  123(المرصفاوي في أصول اإلجراءات الجنائية ص بالتايل للبطالن .

أو  عةالفـــــور حببســـــه أربعـــــاً وعشـــــرين ســـــا للمحكمـــــة أن حتكـــــم علـــــى إذا مل ميتثـــــل مـــــن قـــــرر رئـــــيس اجللســـــة إخراجـــــه لألمـــــر هـــــذا ومتـــــادى بفعلـــــه كـــــان -3
ـــــق مـــــن طـــــرق الطعـــــن يبلغـــــه رئـــــيس اجللســـــة إىل النيابـــــة العامـــــة لتنفيـــــذه. تقضـــــي بتغرميـــــه أصـــــول  139مـــــن المـــــادة  2(الفقـــــرة  وحكمهـــــا هـــــذا غـــــري قابـــــل لطري

  .محاكمات مدنية)

فقـــــط إن   هيئــــة مجاعيــــة) وليســــت مــــن صــــالحية رئــــيس اجللســــة وبــــالطبع فــــإن صــــالحية احلكــــم يف احلالــــة هــــذه تعــــود للمحكمــــة (قاضــــي منفــــرد أو
  مجاعية . كانت اهليئة

يعوزهـــــا يف هــــذه احلالــــة إقامـــــة الــــدعوى العامــــة مـــــن النيابــــة العامــــة علـــــى  أو قاضــــي منفــــرد) ال، مجاعيـــــة (واهليئــــة القضــــائية الــــيت تتـــــوىل هــــذا احلكــــم  
يشــــرتط أن يســــبق احلكــــم بالعقوبــــة النيابــــة العامــــة و  حتكــــم حببســــه أو تغرميــــه كمــــا بينــــا أعــــاله وهــــي غــــري ملزمــــة تبعــــاً لــــذلك بســــماع رأي الفاعــــل بــــل
  حمكمـــــــــة مدنيـــــــــة  هـــــــــذا إذا كـــــــــان اإلخـــــــــالل بنظـــــــــام اجللســـــــــة واقعـــــــــاً أمـــــــــام، عـــــــــدم االمتثـــــــــال لـــــــــذلك ومتاديـــــــــه  خراج مـــــــــن اجللســـــــــة مثاألمـــــــــر بـــــــــاإل

  أو شرعية أو هيئة قضائية تطبق أصول احملاكمات املدنية.

ــــة أو ــــى مــــرأى مــــن اجلمهــــور ورفــــض حتقيقــــا أثنــــاء إجــــراء أمــــا إذا كــــان التصــــرف املخــــل بالنظــــام واقعــــاً أمــــام حمكمــــة جزائي ت قضــــائية يف حمــــل مــــا عل
ــــــــيس اجللســــــــة أو القاضــــــــي احملقــــــــق الفاعــــــــل ــــــــأمر بتوقيفــــــــه وإرســــــــاله مــــــــع األمــــــــر الصــــــــادر  اإلذعــــــــان آلمــــــــر الطــــــــرد أو عــــــــاد بعــــــــد طــــــــرده فــــــــإن رئ   ي
  أصول محاكمات جزائية) 396ن المادة م2( فقرة موقوفاً أربعاً وعشرين ساعة على األكثر. ىل حمل التوقيف فيبقىأن إذا الش

  يف احملكمــــــــــة اجلزائيــــــــــة أو القاضــــــــــي احملقــــــــــق يف احلــــــــــاالت  فــــــــــالفقرة إذن تبــــــــــني صــــــــــالحية رئــــــــــيس اجللســــــــــة يف احملكمــــــــــة املدنيــــــــــة ورئــــــــــيس اجللســــــــــة
ـــــــة ن علـــــــى إ قتصـــــــر فقـــــــطياملشـــــــار إليهـــــــا  ـــــــة احملكمـــــــة أو القاضـــــــي املنفـــــــذ أمـــــــا يف احملكمـــــــة اجلزائي ـــــــة يعـــــــود هليئ ـــــــة يف احملكمـــــــة املدني   احلكـــــــم بالعقوب

ــــــإ ــــــاحلبس التكــــــديري مــــــدة ن ف ــــــه ب ــــــيس احملكمــــــة أو القاضــــــي احملقــــــق مث يقضــــــي علي ــــــالتوقيف يبقــــــى مــــــن صــــــالحية رئ ــــــدبري املتخــــــذ ب   ســــــاعة  24الت
  .عقوبات) 408ة د( املا

ـــــه احملكمـــــة لتباشـــــر نظـــــر القضـــــايا املطروحـــــة  أو املقصـــــود بلفظـــــة انعقـــــاد احملكمـــــة ينصـــــرف إىلاملقصـــــود بلفظـــــة اجللســـــة ن إ -4 ـــــذي تنعقـــــد في املكـــــان ال
ــــــال عليهــــــا  ــــــه بصــــــفتها حمكمــــــة كمــــــا لــــــو  خــــــر يتقــــــرر انعقادهــــــا فيــــــهآيســــــتوي يف هــــــذا املكــــــان املعتــــــاد النعقادهــــــا أو أي مكــــــان ف أو تشــــــخص إلي

  بــــــــــــني الفــــــــــــرتة الواقعــــــــــــة  صــــــــــــطالحي ينصــــــــــــرف إىلذلــــــــــــك أن معـــــــــــىن اجللســــــــــــة االمســــــــــــاع شــــــــــــاهد  شخصـــــــــــت ملعاينــــــــــــة أو كشــــــــــــف أو خــــــــــــربة أو
ايته.   .) 132( املرصفاوي ص بداية عمل القاضي و
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ـــــــد لكـــــــل مـــــــا متيـــــــد   إليـــــــه مســـــــع وبصـــــــر القاضـــــــي اجلـــــــالس للمحاكمـــــــة  ومكـــــــان اجللســـــــة ال يقصـــــــد بـــــــه حـــــــدودها مـــــــن جـــــــدران فحســـــــب بـــــــل متي
  .حالفقهي الراج ا مبا خيل بنظام اجللسة وذلك وفقاً ملا يعتمده الرأيأمام باب القاعة أو نافذ كما لو أحدث ضوضاء من هو

قاضــــــي منفــــــرد) يســــــتلزم عقوبــــــة تكديريــــــة أو جنحيــــــة أثنــــــاء احملاكمــــــة ، جزائيــــــة (مجاعيــــــةحمكمــــــة هانــــــة أو اعتــــــداء آخــــــر أمــــــام إإذا ختلــــــل الضوضــــــاء  -5
  حكمهـــــــــا هـــــــــذا لطـــــــــرق املراجعـــــــــة الـــــــــيت ختضـــــــــع هلـــــــــا  وخيضـــــــــع يســـــــــتوجبها الفعـــــــــل يتاحملكمـــــــــة حتقيقـــــــــاً يف احلـــــــــال وقضـــــــــت بالعقوبـــــــــة الـــــــــ أجـــــــــرت

  )أصول جزائية 397(املادة  األحكام الصادرة عنها.

إن كانـــــت هيئـــــة مجاعيـــــة وهـــــذا احلكـــــم أشـــــارت إليـــــه أيضـــــاً املادتـــــان  بـــــالطبع فـــــإن صـــــالحية احلكـــــم يف هـــــذه احلالـــــة هـــــي للمحكمـــــة ال لرئيســـــها فحســـــبو 
ــــــــــــمــــــــــــن  170،  168 ــــــــــــانون أصــــــــــــول احملاكمــــــــــــات اجلزائي   مالحظــــــــــــة إن احملكمــــــــــــة الصــــــــــــلحية ال تقضــــــــــــي بالعقــــــــــــاب عــــــــــــن هــــــــــــذه اجلــــــــــــرائم  عة مــــــــــــق

  ) املشار إليها.168إذا كانت ال تدخل يف اختصاصها عمًال باملادة (

  ) منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .141كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول احملاكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني يف املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة (
ـــــــى هيئتهـــــــا ـــــــاء انعقادهـــــــا جنحـــــــة تعـــــــد عل ـــــــه أثن ـــــــه   أو ا) للمحكمـــــــة أن حتـــــــاكم مـــــــن تقـــــــع من ـــــــى أحـــــــد أعضـــــــائها أو أحـــــــد موظفيهـــــــا وان حتكـــــــم علي   عل

  فوراً بالعقوبة.

  .) يكون حكم احملكمة يف هذه احلالة نافذاً ولو حصل استئنافه2

  ومـــــــــن هـــــــــذه النصـــــــــوص يتضـــــــــح أن ســـــــــلطة احملكمـــــــــة اجلزائيـــــــــة أو املدنيـــــــــة يف حماكمـــــــــة مـــــــــن قـــــــــام باعتـــــــــداء أو إهانـــــــــة أو تعـــــــــد مقصـــــــــور علـــــــــى األفعـــــــــال 
  اجلنايات إذا وقعت حني انعقادها.بخمالفات أو جنح وال متتد سلطتها للمحاكمة  ابأ حياليت تو 

  ) أصـــــــــول جزائيــــــــــة 397ق الـــــــــنص يف املـــــــــادة (والفـــــــــرق بـــــــــني احملـــــــــاكم املدنيـــــــــة واجلزائيـــــــــة جلهــــــــــة تطبيـــــــــق النصـــــــــوص املشـــــــــار إليهـــــــــا ينحصــــــــــر يف إطـــــــــال
  ها أن حتــــــــاكم علــــــــى أيــــــــة جنحــــــــة أو خمالفــــــــة وقعــــــــت أثنــــــــاء انعقادهــــــــا احملكمــــــــة اجلزائيــــــــة الــــــــيت وقعــــــــت اإلهانــــــــة أو االعتــــــــداء يف ســــــــاحت حبيــــــــث متلــــــــك

  وتناولت أي شخص يف قاعة احملكمة ولو مل يكن من هيئة احملكمة أو أعضائها أو موظفيها.

ــــــاء   علــــــى هيئتهــــــا ا التعــــــدي أو اإلهانــــــة واقعــــــاً هــــــذانعقادهــــــا إال إذا كــــــان  بينمــــــا ال متلــــــك احملكمــــــة املدنيــــــة حماكمــــــة مــــــن ارتكــــــب جــــــرم تعــــــد أو إهانــــــة أثن
خدم تأو أحـــــد أعضــــــائها أو أحــــــد موظفيهــــــا ويــــــدخل يف مشــــــول ذلــــــك قضــــــاة احملكمــــــة وقضــــــاة النيابــــــة إليهــــــا وكاتــــــب الضــــــبط والعــــــاملني يف الــــــديوان واملســــــ

احلالــــــة  واخلبــــــري إن كــــــان موظفــــــاً يف وزارة العــــــدل ألداء اخلــــــربة كمـــــا إن املشــــــرع قــــــد خــــــص أحكــــــام احملكمــــــة املدنيــــــة يف هــــــذه الـــــذي ينــــــادي علــــــى اخلصــــــوم
مــــــع يف يــــــدها ســــــلطة احلكــــــم مشــــــريين إىل إن احملكمــــــة وهــــــي تقضـــــي بالعقوبــــــة علــــــى االعتــــــداء واإلهانــــــة جتاحلكــــــم  بالنفـــــاذ الفــــــوري ولــــــو جــــــرى اســــــتئناف

  وإن حقهـــــــــــــا يف احلكـــــــــــــم هـــــــــــــذا  ، اهد يف القضـــــــــــــيةشـــــــــــــعلـــــــــــــى أنـــــــــــــه جمـــــــــــــين عليـــــــــــــه و جيـــــــــــــوز رد القاضـــــــــــــي تأسيســـــــــــــاً وســـــــــــــلطة اإلدعـــــــــــــاء ومـــــــــــــن مث ال 
  )99ص -ن تستعمله أو ال تستعمله.(رؤوف عبيد هو حق اختياري هلا أ

  علـــــــــــى تفضـــــــــــيل اســـــــــــتعمال احملكمـــــــــــة لســـــــــــلطتها هـــــــــــذه. إال أنـــــــــــه قمعـــــــــــاً لـــــــــــدابر اإلســـــــــــاءة لنظـــــــــــام اجللســـــــــــة وبعقـــــــــــاب فـــــــــــوري فـــــــــــإن الـــــــــــرأي الـــــــــــراجح
  

ذلــــك أن تعــــود لتضــــع يــــدها هلــــا بعــــد  أو جلهــــة قضــــائية أخــــرى فلــــيس وإذا ختلــــت احملكمــــة عــــن ســــلطتها هــــذه بــــإجراء مــــا كإحالــــة القضــــية للنيابــــة العامــــة
ا وفقاً لأل تلقائياً أو بناء على إحالة لتطبق أصول جرائم اجللسات وإمنا تتابع تلك اجلهة على القضية   صول العادية.إجراءا

غــــل يــــد النيابــــة العامــــة ســــبق وجــــود شــــكوى أو إدعــــاء فــــإن هــــذا القيــــد الــــذي ي وأنــــه إذا كانــــت اجلرميــــة الواقعــــة ممــــا يتطلــــب فيهــــا القــــانون لتحريــــك الــــدعوى
  واقعـــــــــة أيضـــــــــاً تعتـــــــــرب اجملـــــــــين عليـــــــــه وحـــــــــده بـــــــــل  ن اجلرميـــــــــة ال تكـــــــــون يف هـــــــــذه احلالـــــــــة قاصـــــــــرة علـــــــــىوجـــــــــود لـــــــــه بالنســـــــــبة للمحكمـــــــــة أل العامـــــــــة ال

  )107والمرصفاوي اإلجراءات الجنائية ص محي الدين طاهر ،136.(المرصفاوي ص الواجب هلا ولنظام جلستها خالهلا باالحرتامعلى احملكمة إل
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  اختصاصــــــــها دومنــــــــا حاجــــــــة إىل إدعــــــــاء النيابــــــــة العامــــــــة هــــــــو مــــــــن األمــــــــور  علمــــــــاً بــــــــأن نظــــــــر احملكمــــــــة يف اجلــــــــرم املرتكــــــــب أثنــــــــاء اجللســــــــة إذا كــــــــان مــــــــن
  .صاصــــــــــــــــها أم خارجــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــهختا يف الً اجلــــــــــــــــرم داخــــــــــــــــان ا بتوقيــــــــــــــــف الفاعــــــــــــــــل ســــــــــــــــواء أكــــــــــــــــهــــــــــــــــيف االجتهــــــــــــــــاد وكــــــــــــــــذلك حق املتفــــــــــــــــق عليهــــــــــــــــا

  .)1207، 1204بند  3تحقيق اجلنائي وأصول احملاكمات اجلزائية جزءارو املطول العملي والنظري يف الغ( 

  نح وخمالفـــــــات هـــــــو أمـــــــر جـــــــريين إىل أن مســـــــاع أقـــــــوال النيابـــــــة العامـــــــة فيمـــــــا جيـــــــري مـــــــن حماكمـــــــات علـــــــى مـــــــا بقـــــــي جبلســـــــات احملـــــــاكم املدنيـــــــة مـــــــن شـــــــم
   )647ص 2وجندي عبد الملك جزء 108(ومحي الدين طاهر والمرصفاوي ص  )1033، ص2والحمزاوي جزء 16نة س 1175القضية  30/1/1930.( نقض مصري غري واجب احلكم

  ها تألصــــــــول الســــــــابقة أن تقــــــــع اجلرميــــــــة يف جلســــــــلســــــــاحتها وفقــــــــاً  ويشــــــــرتط حــــــــىت ختــــــــول احملكمــــــــة ســــــــلطة احلكــــــــم يف املخالفــــــــة أو اجلنحــــــــة الواقعــــــــة يف
  مل ترفــــــــــع عنهــــــــــا الــــــــــدعوى يف احلــــــــــال ألن حكمــــــــــة ت أمامهــــــــــا يف جلســــــــــة ســــــــــابقة و عــــــــــطيع أن حتكــــــــــم وفــــــــــق هــــــــــذه األصــــــــــول يف جرميــــــــــة وقتوال تســــــــــ

ـــــــــــيت وقعـــــــــــت فيهـــــــــــا اجلرميـــــــــــة  هـــــــــــذه النصـــــــــــوص ال تتحقـــــــــــق يف هـــــــــــذه الصـــــــــــورة ـــــــــــدعوى يف احلـــــــــــال أو يف ذات اجللســـــــــــة ال   وهـــــــــــي تشـــــــــــرتط أن تقـــــــــــام ال
  وخ)وتقرير جلنة الشي 190اإلجراءات اجلنائية ص ، وأمحد إبراهيم 138ص  62ولو أجلت احلكم جللسة تالية.(املرصفاوي فقرة 

ـــــيت تقـــــع فيهـــــا جـــــرائم اجللســـــاتن وجتـــــدر اإلشـــــارة إىل إ ـــــة ال ـــــو   ىوتتصـــــد احملـــــاكم املدني ـــــة ول حملاكمـــــة فاعليهـــــا ومعـــــاقبتهم تصـــــدر أحكامـــــاً بعقوبـــــات جزائي
  )484كانت هذه احملاكم غري جزائية وعليه فإن أحكامها تكون قابلة لالستئناف أو الطعن بالنقض حسب نوع احملكمة.( حومد ص

ـــــــالواقعأمـــــــا إذا كـــــــا -6 ـــــــنظم حمضـــــــراً ب ـــــــيس احملكمـــــــة ي ـــــــإن رئ ـــــــع جنايـــــــة ف ـــــــأمر بتو  ن اجلـــــــرم الواق ـــــــفوي ـــــــب العـــــــام  قي ـــــــى النائ ـــــــه عل ـــــــدعى عليـــــــه وإحالت   امل
  .جزائية)أصول   389ة د(املاإلجراء املقتضى.

ـــــــــع جنحـــــــــة وقواألمـــــــــر كـــــــــذلك إذا كـــــــــان اجلـــــــــ ـــــــــيعـــــــــرم الواق   أصـــــــــول جزائيـــــــــة) 168وختـــــــــرج عـــــــــن اختصاصـــــــــها.(مادة  ت أمـــــــــام قاضـــــــــي الصـــــــــلح اجلزائ
  .أصول مدنية) 141أو كانت جناية أمام حمكمة مدنية أو جنحة ال متس هيئتها أو أحد أعضائها أو أحد موظفيها.(مادة 

ــــــــالطبع فــــــــإن قاضــــــــي الصــــــــلح املــــــــدين خمــــــــتص يف هــــــــذه اجلــــــــرائم اجلنحيــــــــة ــــــــت اهليئــــــــة أو أحــــــــد أعضــــــــائها أو أحــــــــد موظفيهــــــــا  وب   والتكديريــــــــة الــــــــيت تناول
  ء اجللسة ولو كانت اجلنحة خترج عن اختصاص قاضي الصلح اجلزائي فيما لو وقعت أمامه.اليت وقعت يف أثنا

  املنازعـــــــات وإن كـــــــان غـــــــري داخـــــــل يف جهـــــــة القضـــــــاء العـــــــادي  احلـــــــق مبعاقبـــــــة مـــــــن خيـــــــل بنظـــــــام اجللســـــــات يعـــــــود إىل كـــــــل قـــــــاض يفصـــــــل يفن إ -7
يئتهــــــــا الن أل  429-1/ 1855الــــــــوز الــــــــدوري (د 25/6/1855عامــــــــة يف االجتهـــــــاد قــــــــد اســــــــتقر علــــــــى ذلــــــــك وأقرتــــــــه حمكمـــــــة الــــــــنقض الفرنســــــــة 

ـــــــــي المحكمـــــــــة ـــــــــة ف ـــــــــرة المـــــــــواد الجزائي ـــــــــي  ودائ ـــــــــد  22/8/1862المـــــــــذكورة ف ـــــــــدوري  ) 162بن ـــــــــوز ال ـــــــــم  30-5-1862(دال ـــــــــوز رق تـــــــــاريخ  1598ودال
4/2/1970(  

  ل عــــــيقــــــع منــــــه هــــــذا الفاختصــــــاص احملكمــــــة يف عقــــــاب مــــــن تقــــــع منــــــه جنحــــــة علــــــى هيئتهــــــا أو يف اجللســــــة حســــــب احلــــــال شــــــامل لكــــــل مــــــن ن إ -8
  .)649ص، 2ء (جندي عبد امللك جز . مهما كانت صفته 

  مالحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص اخلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باحملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامني الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبق اإلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

مــــــن اختصــــــاص حمكمــــــة أخــــــرى ألن هــــــذه املــــــواد أوجــــــدت اختصاصــــــاً  يف جلســــــها ولــــــو كانــــــت اجلنحــــــة وختــــــتص احملكمــــــة بــــــاحلكم يف اجلنحــــــة الــــــيت تقــــــع
  .)65ورؤوف عبيد ص  690ص  1والعرايب جزء  191إبراهيم ص كل قواعد االختصاص العادية.(أمحد ئيًاَ◌ جيباستثنا

 إن النصـــــوص اخلاصـــــة اآلنفـــــة الـــــذكر املتعلقـــــة بنظـــــام اجللســـــات واجلـــــرائم املرتكبـــــة خالهلـــــا تتعلـــــق جبـــــرم معـــــني يف حالـــــة معينـــــة فهـــــي أوىل بـــــالتطبيق -9
مـــــع نـــــص خـــــاص وجـــــب تطبيـــــق الـــــنص اخلـــــاص  كـــــل احلـــــاالت، وحيثمـــــا تعـــــارض نـــــص عـــــاممـــــن النصـــــوص العامـــــة الـــــيت تتعلـــــق بكـــــل اجلـــــرائم ويف  

  أحـــــــال  قـــــــدالعـــــــدو  د تبعـــــــاً حلالـــــــة احلـــــــرب مـــــــعن قـــــــانون إعـــــــالن حالـــــــة الطـــــــوارئ بـــــــالبالأعلـــــــى مـــــــا هـــــــو مقـــــــرر قانونـــــــاً وفقهـــــــاً واجتهـــــــاداً، وحيـــــــث 
ــــــــــذا املفهــــــــــوم قــــــــــانون عــــــــــام احلــــــــــاالت للقضــــــــــاء الع أمــــــــــر النظــــــــــر يف كــــــــــل اجلــــــــــرائم الواقعــــــــــة علــــــــــى الســــــــــلطة العامــــــــــة ويف كــــــــــل   ســــــــــكري فهــــــــــو 

  .تاسبالنسبة للنص اخلاص جبرائم اجلل
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ــــــــــص علــــــــــى جــــــــــرائم واردة عكمــــــــــا أن هــــــــــذا القــــــــــانون حينمــــــــــا أحــــــــــال أمــــــــــر النظــــــــــر بــــــــــاجلرائم الواقعــــــــــة علــــــــــى الســــــــــلطة العامــــــــــة للقضــــــــــاء ال   ســــــــــكري ن
  مـــــــــات اجلزائيـــــــــة واملدنيـــــــــة ممـــــــــا يظهـــــــــر رغبـــــــــة املشـــــــــرع يف قـــــــــانون العقوبـــــــــات ومل يـــــــــنص علـــــــــى إحالـــــــــة اجلـــــــــرائم املشـــــــــار إليهـــــــــا يف قـــــــــانوين أصـــــــــول احملاك

ذه النصوص اخلاصة وتقدميها على النصوص العامة.   يف إبقاء العمل 

  ان.بيـــــــــملـــــــــا فصـــــــــلناه يف األحكـــــــــام الســـــــــالفة ال قـــــــــاً اجلـــــــــرم وف النظـــــــــر جبـــــــــرائم اجللســـــــــات يبقـــــــــى مـــــــــن اختصـــــــــاص اهليئـــــــــة الـــــــــيت وقـــــــــع عليهـــــــــان وعليـــــــــه فـــــــــإ
  

ــــــيت أشــــــرنا إليهــــــا فقــــــط وإمنــــــا يكمــــــن يف مــــــدى مــــــا يالضــــــمانة األساســــــية الحــــــرتام ن إ -10 ــــــالســــــلطة القضــــــائية ال يكمــــــن يف النصــــــوص اخلاصــــــة ال ت ثب
ك بالقــــــانون ســــــرســــــونه يف نفــــــوس النــــــاس يف ســــــلوكهم وأحكــــــامهم مــــــن متغالقضــــــاة عــــــن مظنــــــة احليــــــدة واهلــــــوى ويف مــــــدى مــــــا ي دعــــــللكافــــــة مــــــن ب

 وإعماًال لقواعد العدل.

  

  اً ملا جاء منه.وعليه أذعنا هذا البالغ للعمل وفق

  وعلى إدارة التفتيش القضائي واحملامني العامني مراقبة حسن تطبيقه .

  م30/5/1996ـ  وـ هـ  13/1/1417دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )15(بالغ رقم ال
  

ـــــاً ب ـــــدوائر القضـــــائية توجـــــه إليهـــــا كتب وح بعضـــــها مطـــــر قضـــــايا عـــــن حكـــــم القـــــانون يف  الستفســـــاراالحظـــــت وزارة العـــــدل أن بعـــــض ال
فيمــــا تطرحــــه  قيامهــــا بــــذلك ال تبــــني وجهــــة نظرهــــا ضرى وهــــي مبعــــر خــــه فيهــــا وبعضــــها يتعلــــق بــــأمور أتــــعليهــــا ليقــــول القضــــاء كلم

  اع فيما هو مطروح عليها.نز وال واقع ال

حقــــوق النــــاس وكــــان ذلــــك يســــتلزم بــــذلك اجلهــــد يف  وملــــا كــــان الدســــتور والقــــانون قــــد أســــند إىل شــــرف القضــــاة وضــــمريهم ضــــمان
ــــــــــــــدها يحتــــــــــــــري حكــــــــــــــم القــــــــــــــانون وإرادة املشــــــــــــــرع وصــــــــــــــوًال لوجهــــــــــــــة نظــــــــــــــر حمــــــــــــــددة ميكــــــــــــــن أن    بــــــــــــــىن عليهــــــــــــــا ســــــــــــــؤال لتأكي

  :اإلجابة على نقاط غمضت فيها لذلكوضيحها أو تأو 

عــــــدل مــــــا مل تكــــــن وجهــــــة نظــــــر ال لــــــوزارةنرغــــــب مــــــن كافــــــة الســــــادة القضــــــاة يف كــــــل الــــــدوائر القضــــــائية عــــــدم إرســــــال أي استفســــــار 
  ســــــــــتنده مبينــــــــــة فيهــــــــــا وموضــــــــــحاً واقــــــــــع األمــــــــــر يف طــــــــــرح النــــــــــزاع علــــــــــى القضــــــــــاء مــــــــــن عدمــــــــــه مالســــــــــائل يف حكــــــــــم القــــــــــانون و 

  تطبيق ذلك وإعالمنا. نيع إعالمنا عن أية خمالفة وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسر إدارة التش وعلى

  م23/5/1996ـ  وـ هـ 6/1/1417دمشق يف 

  العدل وزير
  حسين حسون
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  )27(رقم بالغ ال
  

ــــــد بقــــــرار جملــــــس ــــــيش القضــــــائي أن بعــــــض احملــــــاكم ال تتقي القضــــــاء األعلــــــى جلهــــــة عــــــدد اجللســــــات األســــــبوعية  الحظــــــت إدارة التفت
ـــــــــيت جيـــــــــب أن تعقـــــــــدها كـــــــــل حمكمـــــــــة ـــــــــدعاوى أو صـــــــــعوبة االنتقـــــــــال دحســـــــــب  ال ـــــــــة ال ـــــــــدواع متعـــــــــددة مـــــــــن قل ـــــــــك ل   رجتهـــــــــا وذل

  من األسباب. أو غريها

ـــــــــزام بـــــــــه هـــــــــو أحـــــــــد   املعـــــــــايري يف تقـــــــــدير كفـــــــــاءة القاضـــــــــي  وملـــــــــا كـــــــــان قـــــــــرار جملـــــــــس القضـــــــــاء األعلـــــــــى ملزمـــــــــاً وكـــــــــان هـــــــــذا االلت
  الختاذ ما يلزم بشأنه . به يوجب إعالم وزارة العدل لخالوكان اإل

  

  القضــــــــــــائي واحملــــــــــــامني العــــــــــــامني  لــــــــــــذلك أذعنــــــــــــا هــــــــــــذا الــــــــــــبالغ للتأكيــــــــــــد علــــــــــــى االلتــــــــــــزام مبضــــــــــــمونه وعلــــــــــــى إدارة التفتــــــــــــيش
  إعالمنا عن كل خمالفة ملضمونه .

  12/8/1996ـ  وـ  28/3/1417دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون

   



 

60

  )28( مقالغ ر الب
  

  القضــــــــــــــايا التنفيذيــــــــــــــة تكتفــــــــــــــي بإعــــــــــــــادة  الحظــــــــــــــت إدارة التفتــــــــــــــيش القضــــــــــــــائي أن بعــــــــــــــض حمــــــــــــــاكم االســــــــــــــتئناف النــــــــــــــاظرة يف
  لنواحي املستأنفة الصادر بصدد ااالستئنايف ا صورة عن القرار ترفق  التنفيذية املستأنفة لدائرة التنفيذ دون أن اإلضبارة

ـــــــــــــر التنفيـــــــــــــذ ال ت ـــــــــــــوع االســـــــــــــتئنافشـــــــــــــكمـــــــــــــا أن بعـــــــــــــض دوائ ـــــــــــــدة التنفيـــــــــــــذ إىل وق ـــــــــــــرار رئـــــــــــــيس التنفيـــــــــــــذ  ري يف جري   علـــــــــــــى ق
  تئناف ومضمون القرار .باالس من حمكمة االستئناف بعد البتاإلضبارة  وال على ورود

  التنفيــــــــــذ بعــــــــــد البــــــــــت باالســــــــــتئناف  وملــــــــــا كانــــــــــت اإلضــــــــــبارة التنفيذيــــــــــة املســــــــــتأنفة املعــــــــــادة مــــــــــن حمكمــــــــــة االســــــــــتئناف لــــــــــدائرة
  لرئاســــــــــة التنفيـــــــــذ معرفــــــــــة النتيجـــــــــة الـــــــــيت آل إليهــــــــــا القـــــــــرار املســــــــــتأنف  جيـــــــــب أن ترفـــــــــق بصــــــــــورة عـــــــــن القــــــــــرار املســـــــــتأنف ليتـــــــــاح

  االســـــــــتئناف  مـــــــــن إجـــــــــراءات وفـــــــــق مضـــــــــمونه وملـــــــــا كانـــــــــت هـــــــــذه اإلجـــــــــراءات مـــــــــن وقـــــــــوع تبعـــــــــاً لـــــــــذلك ومـــــــــا يســـــــــتلزم اختاذهـــــــــا
  التنفيـــــــــــذ وخالصـــــــــــة قـــــــــــرار حمكمـــــــــــة االســـــــــــتئناف  علـــــــــــى قـــــــــــرار يف اإلضـــــــــــبارة التنفيذيـــــــــــة أو إعـــــــــــادة اإلضـــــــــــبارة وورودهـــــــــــا دائـــــــــــرة

ا  الـــــــذي قضـــــــت بـــــــه مبعـــــــرض االســـــــتئناف هـــــــي   إجـــــــراءات جيـــــــب أن توثـــــــق وتبـــــــني يف جريـــــــدة التنفيـــــــذ إثباتـــــــاً هلـــــــا وإشـــــــارة ملضـــــــمو
  كن من اإلطالع عليها.مي ومبا

ــــــــــبالغ للتقيــــــــــد مبضــــــــــمونه يف حمــــــــــاكم االســــــــــتئناف النــــــــــاظرة يف   القضــــــــــايا التنفيذيــــــــــة ويف دوائــــــــــر التنفيــــــــــذ. لــــــــــذلك أذعنــــــــــا هــــــــــذا ال
  

ــــــــذا الــــــــبالغ ومراقبــــــــة حســــــــن تطبيقــــــــه. ية ورؤســــــــاء التنفيــــــــذوعلــــــــى إدارة التفتــــــــيش القضــــــــائي ورؤســــــــاء احملــــــــاكم اإلســــــــتنئاف   التقيــــــــد 
  

  18/8/1996و 4/4/1417دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  عنــــــــد اعتزالــــــــه الوكالــــــــة أو عنــــــــد عزلــــــــه عنهــــــــا. تبليــــــــغ احملــــــــامي الوكيــــــــليف ف التعامــــــــل القضــــــــائي الحظــــــــت يف وزارة العــــــــدل اخــــــــتال
  

ـــــث  ـــــت يف) 110املـــــادة (أن ومـــــن حي ـــــانون أصـــــول احملاكمـــــات املدنيـــــة حبث ـــــك للمحـــــامي  مـــــن ق ـــــة فأجـــــازت ذل ـــــزال الوكال جـــــواز اعت
ان وهـــــذ الئـــــق يعـــــود تقـــــديره للمحكمـــــة ال يكـــــون هـــــذا االعتـــــزال يف وقـــــت غـــــريأاالعتـــــزال وبشـــــرط  الوكيـــــل بشـــــرط تبليـــــغ املوكـــــل هـــــذا

  زمان ال يغين توفر أحدمها عن ضرورة توفر اآلخر.الشرطان متال

الوكالـــــة إضـــــافة العتزاهلـــــا وبـــــني واجبـــــات احملـــــامي  ) أمـــــر العـــــزل مـــــن111رع باملـــــادة التاليـــــة مـــــن هـــــذا القـــــانون ( املـــــادة مث حبـــــث املشـــــ
  ت.اهذه الواجب الدعوى اليت اعتزل منها أو عزل عنها كما بني املشرع الوقت الذي تنتهي به الوكيل املعتزل أو املعزول يف

مرار إجــــراءات ته مــــن اســــر عــــزل عنهــــا وذلــــك مبــــا قــــر  أو كالــــةل الو تــــز ل الــــذي اعيــــل الوكفقــــرر يف مســــتهل هــــذه املــــادة حكمــــاً عامــــاً مشــــ
  ميضي بعمله الذي وكل به . الدعوى مبواجهته وأن عليه أن

  االعتزال أو يف حالة االعتزال فقط . ل أوز شرع بعد ذلك الوقت الذي تستمر به هذه اإلجراءات يف العمث حدد امل

بلـــــغ املوكـــــل هـــــذا االعتـــــزال وموعـــــد احملاكمـــــة بواســـــطة ي ضـــــي يف عملـــــه إىل أنميس علـــــى أنـــــه يتوجـــــب علـــــى الوكيـــــل (وعليـــــه) أن يفلـــــ
  الكاتب بالعدل.

  ألن لفظـــــــــة (عليـــــــــه)  )ن واجـــــــــب املضـــــــــي يف العمـــــــــل هـــــــــو علـــــــــى الوكيـــــــــل (معـــــــــزوًال أو معتـــــــــزالً أوواضـــــــــح مـــــــــن نـــــــــص هـــــــــذه املـــــــــادة 
 ت لفظــــــة الوكيــــــلءهــــــذه املــــــادة هــــــو الــــــذي اعتــــــزل الوكالــــــة أو عــــــزل منهــــــا طاملــــــا جــــــا، والوكيــــــل وفقــــــاً ملطلــــــع  عطفــــــت علــــــى الوكيــــــل

  ل أو املعــــــــزول ز مل الوكيــــــــل املعتــــــــشــــــــتفهــــــــي قــــــــه الطمطلقــــــــة دون حتديــــــــد بــــــــالنص أو الداللــــــــة فإنــــــــه جيــــــــب أخــــــــذ املطلــــــــق علــــــــى إ
املوكـــــل هـــــذا االعتـــــزال وموعـــــد بالعمـــــل والـــــذي ورد يف ســـــياق املـــــادة (إىل أن يبلـــــغ  ملضـــــيبينمـــــا حتديـــــد أجـــــل انتهـــــاء هـــــذا االلتـــــزام با

  الوكيـــــــــــــــل قيـــــــــــــــدت هـــــــــــــــذا  ةفظـــــــــــــــالن ل )دون الـــــــــــــــذي عـــــــــــــــزل(احملاكمـــــــــــــــة) فقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء خاصـــــــــــــــاً بالوكيـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي اعتـــــــــــــــزل 
  حمددة بالوكيل املعتزل داللة.فهي بإبالغ االعتزال وهو ال يكون إال من الوكيل الذي اعتزل 

واملضـــــي يف العمـــــل بالنســـــبة للوكيـــــل معـــــزوًال أو معتـــــزًال فبـــــني مث اســـــتطرد املشـــــرع يف ســـــياق املـــــادة ليبـــــني أجـــــل اســـــتمرار اإلجـــــراءات 
  املوكـــــــــــــل بـــــــــــــدًال عنـــــــــــــه (أي بـــــــــــــدًال عـــــــــــــن الوكيـــــــــــــل) أو يباشـــــــــــــر املوكـــــــــــــل الـــــــــــــدعوى بنفســـــــــــــه  أن ذلـــــــــــــك يســـــــــــــتمر إىل أن يعـــــــــــــني

ا بنفسه يف   .  احلاالت اليت جييز له القانون مباشر

ـــــزل ملـــــا ســـــوواضـــــح أن حكـــــم هـــــذا ال ـــــل املعـــــزول أو املعت ـــــه إىل أن .... أو جـــــياق يشـــــمل الوكي ـــــه أن ميضـــــي يف عمل اء يف نصـــــه (وعلي
ــــــري ــــــدل ك إىل أن ...... ) وتعب ــــــد الب ــــــريمــــــ(أو) يفي ــــــدي ا أن تعب ــــــه الً /أن يعــــــني املوكــــــل ب ــــــه/ تنصــــــرف فيهــــــا لفظــــــة عن ــــــل دون  عن للوكي

  حتديد فهي تشمل الوكيل املعزول أو املعتزل إلطالق اللفظة .
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ــــــــــــــــــــــزل أولوعليــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــإن حــــــــــــــــــــــاليت انتهــــــــــــــــــــــاء الواجــــــــــــــــــــــب يف هــــــــــــــــــــــذا ا ــــــــــــــــــــــل املعت   املعــــــــــــــــــــــزول . ســــــــــــــــــــــياق تشــــــــــــــــــــــمل الوكي
  

ـــــــــدعوى ومنهـــــــــا التبليـــــــــغ تســـــــــتمر مبواجهـــــــــةان أخنلـــــــــص مـــــــــن هـــــــــذا البيـــــــــ ـــــــــة  ن إجـــــــــراءات ال ـــــــــذي عـــــــــزل أو اعتـــــــــزل الوكال   الوكيـــــــــل ال
  الــــــــذي عليـــــــــه أن ميضــــــــي بعملـــــــــه وذلـــــــــك كلــــــــه حلـــــــــني تعيـــــــــني املوكــــــــل بـــــــــدًال عنــــــــه أو مباشـــــــــرته الـــــــــدعوى بنفســــــــه ولـــــــــيس للوكيـــــــــل 

  يطلــــــــــب توقــــــــــف اإلجــــــــــراءات جتاهــــــــــه أو أن يتوقــــــــــف عــــــــــن املضــــــــــي يف عملــــــــــه قبــــــــــل تــــــــــوفر إحــــــــــدى  الــــــــــذي عــــــــــزل أو اعتــــــــــزل أن
ــــــــــذي عــــــــــزل) أن ــــــــــة (دون ال ــــــــــذي اعتــــــــــزل الوكال   يطلــــــــــب توقــــــــــف اإلجــــــــــراءات جتاهــــــــــه وأن يتوقــــــــــف  هــــــــــاتني احلــــــــــالتني وللوكيــــــــــل ال

  دعوى بنفســــــــه) عــــــــن املضــــــــي يف عملــــــــه يف حالــــــــة ثالثــــــــة خاصــــــــة بــــــــه إضــــــــافة للحــــــــالتني الســــــــابقتني (تعيــــــــني وكيــــــــل أو مباشــــــــرة الــــــــ
ـــــــه مناســـــــباً هـــــــي  ـــــــت تقـــــــدر احملكمـــــــة كون ـــــــب بالعـــــــدل ويف وق ـــــــه وموعـــــــد احملاكمـــــــة بواســـــــطة الكات ـــــــه اعتزال ـــــــغ موكل ـــــــة مـــــــا إذا أبل   حال

  أو غري مناسب.

ـــــــا تبلـــــــغ ذلـــــــك للوكيـــــــل  وعليـــــــه فـــــــإذا ارتـــــــأت احملكمـــــــة إبـــــــالغ إجـــــــراء مـــــــا ألحـــــــد اخلصـــــــوم وفيمـــــــا جيـــــــوز إبـــــــالغ الوكيـــــــل فيـــــــه   ، فإ
  زول.ععن الوكيل امل الً دعى ذلك طاملا مل حيضر املوكل ملباشرة الدعوى بنفسه ومل يعني بديأولو كان قد عزل أو 

  وذلـــــــك عمـــــــًال مبـــــــا هـــــــو مقـــــــرر مـــــــن اســـــــتمرار اإلجـــــــراءات حبـــــــق الوكيـــــــل املعـــــــزول حـــــــىت تتحقـــــــق إحـــــــدى احلـــــــالتني املشـــــــار إليهـــــــا 
  بعد العزل.

  التبليـــــــغ جـــــــائز الوكيـــــــل هـــــــذا رغـــــــم اعتزالـــــــه  فـــــــإن هـــــــذا إن كـــــــان التبليـــــــغ املقـــــــرر جـــــــاء خلصـــــــم ميثلـــــــه وكيـــــــل اعتـــــــزل أو ادعـــــــى ذلـــــــك
  ن يكــــــــــون الوكيــــــــــل املعتــــــــــزل قــــــــــد أبلــــــــــغ اعتزالــــــــــه ملوكلــــــــــه مــــــــــع موعــــــــــد احملاكمــــــــــة أمــــــــــا مل تتــــــــــوفر إحــــــــــدى احلــــــــــالتني الســــــــــابقتني أو 

  )29/4/1978تاريخ  952بواسطة الكاتب بالعدل ووافقت احملكمة على ذلك.( نقض إجيارات رقم 

  ل أو املعتـــــــــزل عـــــــــن التبليـــــــــغ قبـــــــــل تـــــــــوفر احلـــــــــاالت املشـــــــــار إليهـــــــــا قـــــــــبًال فإنـــــــــه ال عـــــــــربة العتـــــــــذاره فـــــــــإذا اعتـــــــــذر الوكيـــــــــل املعـــــــــزو 
 38امتنــــــع اعتــــــرب التبليــــــغ الواقــــــع صــــــحيحاً.(نقض هيئــــــة عامــــــة رقــــــم  المتنــــــاع عنــــــه فــــــإذاوعلــــــى احملضــــــر أن يعــــــرض عليــــــه التبليــــــغ أو 

  .)13/10/1974تاريخ 

فيمـــــا ال جيــــــوز فيـــــه التبليــــــغ إال للخصـــــم أو قــــــررت احملكمـــــة ذلــــــك فإنـــــه وفقــــــاً  أمـــــا إذا كـــــان اإلجــــــراء املقـــــرر إبالغــــــه ألحـــــد اخلصــــــوم
  حماكمــــــــات مدنيــــــــة فإنــــــــه مبجــــــــرد صــــــــدور التوكيــــــــل مــــــــن أحــــــــد اخلصــــــــوم يكــــــــون مــــــــوطن موكلــــــــه  ) أصــــــــول106ألحكــــــــام املــــــــادة (

  التقاضي املوكل فيها. الذي باشر احملاكمة معترباً يف تبليغ األوراق الالزمة لسري الدعوى يف درجة

  وجيـــــــــــوز بالتـــــــــــايل إبـــــــــــالغ اخلصـــــــــــم يف مـــــــــــوطن هـــــــــــذا الوكيـــــــــــل ولـــــــــــو عـــــــــــزل أو اعتـــــــــــزل طاملـــــــــــا مل تتـــــــــــوفر بعـــــــــــد اعتزالـــــــــــه أو عزلـــــــــــه 
  ).500إحدى احلاالت املشار إليها قبًال ويظل موطنه معترباً يف التبليغ.(أصول احملاكمات املدنية أمحد أبو الوفا ص 

  فقــــــــــــــاً للقواعــــــــــــــد العامــــــــــــــة يف التبليــــــــــــــغ بــــــــــــــاملوطن املختــــــــــــــار.ويســــــــــــــري تبليــــــــــــــغ اخلصــــــــــــــم يف هــــــــــــــذا املــــــــــــــوطن املختــــــــــــــار املعتــــــــــــــرب و 
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ـــــــــــل مـــــــــــن اســـــــــــتمرار  ـــــــــــيت حتـــــــــــل الوكي ـــــــــــبًال وال ـــــــــــزال أو العـــــــــــزل إحـــــــــــدى احلـــــــــــاالت املشـــــــــــار إليهـــــــــــا ق ـــــــــــوفرت بعـــــــــــد االعت   أمـــــــــــا إن ت
صــــــاحل  ريبالنســــــبة لإلجــــــراءات مبواجهــــــة الوكيــــــل فــــــإن هــــــذا املــــــوطن يصــــــبح غــــــ الً اإلجــــــراءات مبواجهتــــــه وتــــــؤدى النتهــــــاء الوكالــــــة فعــــــ

  تبليغ النتهاء الوكالة.لل

ـــــــــــا إن القـــــــــــانون قـــــــــــد ألـــــــــــزم اخلصـــــــــــم الـــــــــــذي لـــــــــــ ـــــــــــل يف بلـــــــــــد مقـــــــــــر احملكمـــــــــــة أن يتخـــــــــــذ لـــــــــــه موطنـــــــــــاً فيهـــــــــــا يوطامل   س لـــــــــــه وكي
أصـــــول حماكمـــــات مدنيـــــة) وطاملـــــا إن اخلصـــــم املطلـــــوب تبليغـــــه مل يتخـــــذ لـــــه موطنـــــاً بعـــــد انتهـــــاء الوكالـــــة  94/2 ، 107(املـــــادتني 

ـــــــــــــوفر احلـــــــــــــاالت ـــــــــــــزال وت ـــــــــــــالعزل أو االعت ـــــــــــــه جيـــــــــــــوز تبلي ب ـــــــــــــبًال فإن ـــــــــــــات احملكمـــــــــــــة غـــــــــــــاملشـــــــــــــار إليهـــــــــــــا ق ـــــــــــــى لوحـــــــــــــة إعالن   ه عل
ـــــيس للخصـــــم أو وكيلـــــه أن يعيـــــب قبـــــول مثـــــل هـــــذا التبليـــــغ يف 24عمـــــًال حبكـــــم املـــــادة ( ) مـــــن قـــــانون أصـــــول احملاكمـــــات املدنيـــــة ول

طن املختــــار الســــابق احملــــدد تبعــــاً مثــــل هــــذه احلالــــة طاملــــا أنــــه قصــــر يف اختــــاذ مــــوطن خمتــــار جديــــد بعــــد انتهــــاء الوكالــــة الســــابقة واملــــو 
  يـــــــــــريه املـــــــــــوطن املختـــــــــــار علـــــــــــى فـــــــــــرض جلوئـــــــــــه لـــــــــــذلك بعـــــــــــد العـــــــــــزل أو االعتـــــــــــزال وانتهـــــــــــاء الوكالـــــــــــة ال يؤخـــــــــــذ بـــــــــــه غا وأن تهلـــــــــــ

ــــــــــيت كــــــــــان يصــــــــــح فيهــــــــــا تبليغــــــــــه علــــــــــى هــــــــــذا املــــــــــوطن املختــــــــــار الســــــــــابق وهــــــــــو أمــــــــــر مســــــــــتدرك يبينــــــــــه إذا مل    خــــــــــالل الفــــــــــرتة ال
  مـــــــــــــن قـــــــــــــانون املرافعـــــــــــــات  13/2اكمـــــــــــــات وأقـــــــــــــره املشـــــــــــــرع املصـــــــــــــري بـــــــــــــنص املـــــــــــــادة مـــــــــــــن القواعـــــــــــــد العامـــــــــــــة يف أصـــــــــــــول احمل

  ولــــــــــو وجــــــــــد املشــــــــــرع الســــــــــوري مــــــــــربراً للــــــــــنص عليــــــــــه إلمكــــــــــان إدراك ذلــــــــــك مــــــــــن القواعــــــــــد العامــــــــــة أمــــــــــا إذا كــــــــــان قــــــــــد عــــــــــني 
ـــــار  ـــــاً خمت ـــــد اً موطن ـــــار ســـــ اً جدي ـــــك أن تبلغـــــه علـــــى مـــــوطن خمت ـــــه وأبلغـــــه للمحكمـــــة فلـــــيس للمحكمـــــة بعـــــد ذل ـــــه حـــــني عـــــزل وكيل ابق ل

ذا الشأن ومالحظة املنظور القانوين الوارد فيه.   لذلك أذعنا هذا البالغ لتوحيد التعامل القضائي 
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  وزير العدل
  حسين حسون
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  )48(بالغ رقم ال
  دة احلكـــــــم بعـــــــد النطـــــــق بـــــــه و تســـــــاءلت بعـــــــض الـــــــدوائر القضـــــــائية عـــــــن األصـــــــول القانونيـــــــة الواجبـــــــة اإلتبـــــــاع يف حـــــــال فقـــــــدان مســـــــ

  وقبل تدوينه ونسخه.

ـــــدعوى  وخـــــارج نطـــــاق أي حبـــــث يف املســـــؤولية املســـــلكية أو اجلزائيـــــة أو املدنيـــــة املرتتبـــــة علـــــى مـــــن تقصـــــد أو أمهـــــل يف ضـــــياع أوراق ال
  احلكم واليت تعاجلها اجلهات القضائية املختصة عند حدوث ذلك. مسودةمبا فيها 

اجلزائيـــــــة القواعـــــــد الواجبـــــــة  تأصـــــــول احملاكمـــــــا ) مـــــــن قـــــــانون407،  406، 405 ( داملـــــــوافـــــــإن املشـــــــرع الســـــــوري قـــــــد بـــــــني يف 
  اإلتباع يف حال فقدان وثيقة من الدعوى أو تلفها أو سرقتها (ومنها األحكام).

ـــــــــــرب مـــــــــــن ـــــــــــة تعت ـــــــــــانون أصـــــــــــول احملاكمـــــــــــات اجلزائي ـــــــــــواردة يف ق ـــــــــــيت تطبـــــــــــق  إن هـــــــــــذه القواعـــــــــــد ال ـــــــــــادئ العامـــــــــــة ال   القواعـــــــــــد واملب
 كلمــــــة،  إالنســـــكلوبيدي داللــــــوز األصـــــول املدنيـــــة 665(كارســــــونيه وســـــيزاريرور بنـــــد  أصـــــول احملاكمــــــات املدنيـــــة أيضـــــاً  علـــــى قـــــانون

Judgemeant  ــــــــــــــــد   ومــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد  /522/املــــــــــــــــادة  ) مبالحظــــــــــــــــة إن النصــــــــــــــــوص الفرنســــــــــــــــية يف هــــــــــــــــذا املوضــــــــــــــــوع262بن
ــــــذة يف ــــــات تشــــــابه النصــــــوص الناف ــــــق اجلناي ــــــانون حتقي ــــــة ري وأن هــــــذه او القــــــانون الســــــ مــــــن ق لنصــــــوص مل تبحــــــث يف األصــــــول املدني

ــــل مــــا هــــو عليــــه احلــــال يف قــــانون أصــــول احملاكمــــات املدنيــــة الســــوري وإمنــــا هــــذا املوضــــوع ــــة وهــــذا  مثلهــــا مث ــــه يف األصــــول اجلزائي حبثت
  األصـــــــــــول املدنيـــــــــــة قـــــــــــد أخـــــــــــذ بـــــــــــه أيضـــــــــــاً االجتهـــــــــــاد القضـــــــــــائي يف بلجيكـــــــــــا  األصـــــــــــول اجلزائيـــــــــــة علـــــــــــىتطبيـــــــــــق املبـــــــــــدأ مـــــــــــن 

  ألصـــــــــول اجلزائيـــــــــة ل ) وعليـــــــــه ووفقـــــــــاً 94بنـــــــــد  124(احملامـــــــــاة الســـــــــنة الثامنـــــــــة ص ) 19/5/1926ريخ تـــــــــا Gand( حمكمـــــــــة 
  العثـــــــــــــــور علـــــــــــــــى صـــــــــــــــورة مصـــــــــــــــدقة منـــــــــــــــه  صـــــــــــــــل احلكـــــــــــــــم وعـــــــــــــــدمان أهـــــــــــــــذه الواجبـــــــــــــــة التطبيـــــــــــــــق فإنـــــــــــــــه يف حـــــــــــــــال فقـــــــــــــــد

ـــــــــــا الث أصـــــــــــول جزائيـــــــــــة قـــــــــــد عاجلـــــــــــت 407ملـــــــــــادة إن افـــــــــــ   انيـــــــــــة القواعـــــــــــد الالزمـــــــــــة اإلتبـــــــــــاع يف هـــــــــــذه احلالـــــــــــة وبينـــــــــــت يف فقر
  ت تعاد ابتداء من القسم املفقود من األوراق.املعامالأن ب

ــــــــــــدفع مببــــــــــــدأ قــــــــــــوة القضــــــــــــية للحكــــــــــــم ــــــــــــيس للمــــــــــــدعى عليــــــــــــه أن ي ــــــــــــة ل ــــــــــــزاع لاملفقــــــــــــود  ويف هــــــــــــذه احلال   ســــــــــــبق الفصــــــــــــل يف الن
ـــــــــــــدف إىل إثبـــــــــــــات وجـــــــــــــود حكـــــــــــــم ســـــــــــــابق وليمـــــــــــــر إىل احلكـــــــــــــم مـــــــــــــن جديـــــــــــــد يف املوضـــــــــــــوع بـــــــــــــأن    الـــــــــــــدعوى اجلديـــــــــــــدة 
  أن تكـــــــــــــون مـــــــــــــن درجتهـــــــــــــا)  ىام أمـــــــــــــام غـــــــــــــري احملكمـــــــــــــة الـــــــــــــيت أصـــــــــــــدرت احلكـــــــــــــم (علـــــــــــــقـــــــــــــالـــــــــــــدعوى اجلديـــــــــــــدة ت هوهـــــــــــــذ

النـــــزاع موضـــــوع احلكـــــم املفقـــــود  ل فيهـــــا ذات أطـــــرافثـــــتشـــــهاد القاضـــــي الـــــذي أصـــــدر احلكـــــم املفقـــــود علـــــى وجـــــوده وميسالحتمـــــال ا
ـــــــــــــــــــــة) حســـــــــــــــــــــب احلـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدعاوى اجلزائي ـــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة (يف ال   ال وتقـــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــاحب املصـــــــــــــــــــــلحة أو مـــــــــــــــــــــن النياب

ـــــــــا رقـــــــــم  27/1/1970تـــــــــاريخ  9089(كتـــــــــاب وزارة العـــــــــدل رقـــــــــم    الصـــــــــادر بشـــــــــكل تعمـــــــــيم). 15/7/1968تـــــــــاريخ  9085وكتا

املســـــودة تنظـــــر مـــــن مرحلـــــة رفـــــع القضـــــية ان فقـــــد ســـــم املفقـــــود مـــــن األوراق (يف حـــــالقوبعـــــد النظـــــر يف هـــــذه الـــــدعوى ابتـــــداء مـــــن ال
ـــــــــدقيق و  ـــــــــه وإصـــــــــدار احلكـــــــــم املقتضـــــــــى تـــــــــام احملاكمـــــــــة) تصـــــــــدر احملكمـــــــــة حكمهـــــــــا بإثبـــــــــاخللت   ت وجـــــــــود حكـــــــــم ســـــــــابق وفقدان
القضــــائي والفقهــــي علــــى االجتهــــادان  دة حكــــم بــــدل املفقــــودة فلقــــد اســــتقرو جيــــوز دون هــــذه اإلجــــراءات أن تــــنظم مســــ الوعليــــه فــــ

ـــــداع مســـــودة حكمـــــه علـــــى النحـــــو املبســـــوط يف املـــــادة ( ـــــزوم احتفـــــاظ القاضـــــي بصـــــفته إىل وقـــــت إي ـــــة فـــــإذا مل 203ل ) أصـــــول مدني
ــــــــــــد أقصــــــــــــكــــــــــــأ  فعــــــــــــلي ــــــــــــويف أو نقــــــــــــل ب ين يكــــــــــــون ق ــــــــــــداع عــــــــــــأو ت ــــــــــــة أســــــــــــبابه وإي ــــــــــــل كتاب ــــــــــــاحلكم وقب   ودته مســــــــــــد النطــــــــــــق ب
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  لطة أو صـــــــالحية األخـــــــري ســـــــوال ميلـــــــك هـــــــذا  تعـــــــني فـــــــتح بـــــــاب املرافعـــــــة مـــــــن جديـــــــد أمـــــــام اهليئـــــــة أو القاضـــــــي الـــــــذي حـــــــل حملـــــــه
  .بق قبل إقصائه أو وفاته أو نقله خلق أسباب للمنطوق الذي نطق به القاضي السا

  صـــــــــــدار األحكـــــــــــام ال ميكـــــــــــن أن يكـــــــــــون عمليـــــــــــة إنشـــــــــــائية حلســـــــــــاب قـــــــــــرار ســـــــــــابق جيـــــــــــري فيهـــــــــــا تـــــــــــدارك ن إتأسيســـــــــــاً علـــــــــــى إ
ـــــــــد ـــــــــل القاضـــــــــي اجلدي ـــــــــد أصـــــــــدره ســـــــــواه  أســـــــــباب موضـــــــــوعة الحقـــــــــاً مـــــــــن قب ـــــــــه كـــــــــان ق   وإحلاقهـــــــــا مبنطـــــــــوق ســـــــــابق فتقـــــــــدم علي

القاضـــــي املقصـــــى أو  يـــــد قـــــد ال تكـــــون ذات األســـــباب الـــــيت كانـــــت قائمـــــة يف ضـــــمرييوردهـــــا القاضـــــي اجلد ألن هـــــذه األســـــباب الـــــيت
  عــــــــــــــــن قناعــــــــــــــــة راســــــــــــــــخة يف ضــــــــــــــــمري القاضــــــــــــــــي  واألحكــــــــــــــــام القضــــــــــــــــائية البــــــــــــــــد مــــــــــــــــن أن تصــــــــــــــــدر ، املتــــــــــــــــوىف أو املنقــــــــــــــــول

ا أســـــباب اســـــتقرت لديـــــه وانقطـــــع إليهـــــا طـــــوق فـــــإذا مل تـــــدرك هـــــذه األســـــباب انقطعـــــت صـــــلة الســـــببية بـــــني املن ، وبـــــىن عليهـــــا ولـــــد
بعـــــدها ابتـــــداع أســـــباب متـــــأخرة ملنطـــــوق أو  األســـــاس املفـــــرتض قيامـــــه عليـــــه وبافتقـــــاد هـــــذا األســـــاس يهـــــوى املنطـــــوق وال يصـــــح وبـــــني

  عن حكم القانون. اً مقتضياته ألن يف ذلك جمافاة للمنطق وتنكب عند معه ونزوالً  اً م توفيقدلسبب متق

   واليتــــــــه أن يتوســــــــع يف هــــــــذه الصــــــــالحية  دئ مــــــــن تــــــــاريخحيته تبتــــــــس للقاضــــــــي اجلديــــــــد وصــــــــاليومــــــــن البداهــــــــة كــــــــذلك أنــــــــه لــــــــ
ــــــا علــــــى زمــــــان مل يكــــــنخالفــــــاً     فيــــــه صــــــاحب ســــــلطة وال صــــــالحية وميــــــارس مــــــن خالهلــــــا واليــــــة مل تكــــــن لــــــه  للزمــــــان فيســــــتطيل 

  املاضــــــــــــي إال بــــــــــــنص  حب علــــــــــــىســــــــــــأن تكــــــــــــون ألنــــــــــــه إذا كــــــــــــان مــــــــــــن املســــــــــــلم بــــــــــــه إن القــــــــــــوانني ال ميكــــــــــــن أن تن وال ميكــــــــــــن
  علـــــــى مـــــــا قبـــــــل تـــــــاريخ إعطائهـــــــا وال تـــــــدارك مـــــــا فـــــــات  عطـــــــاء واليـــــــة رجعيـــــــة تنســـــــحبإفإنـــــــه مـــــــن املقطـــــــوع بـــــــه عـــــــدم إمكـــــــان 

  .)8/7/1979تاريخ  6914رقم  مبا هو آت (كتاب وزارة العدل

  ميـــــــــد واليتـــــــــه علـــــــــى نـــــــــزاع قـــــــــام  س لقاضـــــــــي جديـــــــــد أنيومثـــــــــل ذلـــــــــك فيمـــــــــا إذا فقـــــــــدت مســـــــــودة احلكـــــــــم بعـــــــــد النطـــــــــق بـــــــــه فلـــــــــ
  وينشـــــــــــئ حكمـــــــــــاً دون أن تكـــــــــــون أســـــــــــبابه ترســـــــــــخت  تـــــــــــه فينشـــــــــــئ مســـــــــــودة جديـــــــــــدة بـــــــــــدًال مـــــــــــن املفقـــــــــــودةقبـــــــــــل تـــــــــــاريخ والي

   يف وجدانه واستمدها من قناعاته.

  املســـــــــــــؤولية اجلزائيـــــــــــــة املســـــــــــــتمدة  ع ويرتـــــــــــــبقـــــــــــــصـــــــــــــرف جيـــــــــــــايف الوابتســـــــــــــابقاً  خالفـــــــــــــاً  حلكـــــــــــــم القـــــــــــــانون و  اً خيـــــــــــــويلبســـــــــــــها تار 
  خ غري صحيح.يبتار  ةمن إضفاء الرمسية على وثيق

  املصـــــــــلحة مـــــــــن أطرافهـــــــــا بـــــــــالنزاع  ك ال بـــــــــد يف احلـــــــــاالت املطروحـــــــــة مـــــــــن إعـــــــــادة قيـــــــــد الـــــــــدعوى تبعـــــــــاً لطلـــــــــب صـــــــــاحبلـــــــــذل
   ًا◌َ كشــــــ ل راجــــــح ال يقبــــــلي إذا اســــــتحال الوصــــــول للحكــــــم الســــــابق بــــــدلىتناف النظــــــر فيهــــــا مــــــن النقطــــــة الــــــيت وصــــــلتها حــــــئواســــــت

ــــــد ــــــه مث يقضــــــي اافقــــــد أثبــــــت القاضــــــي اجلدي ــــــيت يســــــن احلكــــــم ســــــابق واســــــتحالة معرفت ــــــه ال مــــــن األوراق  دهاتملقاضــــــي وفقــــــاً لقناعت
  الســــــــابق أو مــــــــا اعتمــــــــده أو ملــــــــا ســــــــار عليــــــــه  والــــــــيت قــــــــد جيــــــــد فيهــــــــا مــــــــا يدفعــــــــه إلجــــــــراء جديــــــــد غــــــــري مــــــــا جلــــــــأ إليــــــــه القاضــــــــي

   ضـــــــــــــــــــــــــــــــمريه وتوافـــــــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــــع حكـــــــــــــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــــــــــــانون مث يقضـــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــالنزاع وفقـــــــــــــــــــــــــــــــاً ملـــــــــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــــــتقر يف
  الوارد فيه .القانوين  ورظلذلك أذعنا هذا البالغ للعمل وفق املن

  23/10/1996ـ  وـ  11/6/1417دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )50البالغ رقم (
  

  بالقـــــــــــــــــــــــانون  ) مـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــانون احملـــــــــــــــــــــــاكم املســـــــــــــــــــــــلكية الصـــــــــــــــــــــــادر24) مـــــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــــادة (هــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــت القفـــــــــــــــــــــــرة (ن
  على: 25/2/1990تاريخ  /7:/رقم

ـــــــــــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــــــــــــال ملـــــــــــــــــــــــــــف ((    .))املختصـــــــــــــــــــــــــــةة يكلاحملكمـــــــــــــــــــــــــــة املســـــــــــــــــــــــــــجزائيـــــــــــــــــــــــــــاً إىل القضـــــــــــــــــــــــــــية بعـــــــــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــــــــت 
  

  امللـــــــف إىل احملكمـــــــة املســـــــلكية حملاكمـــــــة العامـــــــل  ) فقـــــــرة (أ) مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون علـــــــى النيابـــــــة العامـــــــة إحالـــــــة26وأوجبـــــــت املـــــــادة (
  قة العامة أو ناشئة عن العمل.ثجبنحة خملة بال إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو

  املســـــــــــؤولية أو منـــــــــــع احملاكمـــــــــــة أو احلكـــــــــــم  ة أو عـــــــــــدمبـــــــــــالرباءقـــــــــــراراً وبينـــــــــــت الفقـــــــــــرة (ب) أنـــــــــــه إذا اصـــــــــــدر القضـــــــــــاء اجلزائـــــــــــي 
  القضية إىل اإلدارة اليت يعمل لديها العامل عن طريق النيابة العامة . بإحدى املخالفات .... ترسل احملكمة ملف

  حركــــــت الــــــدعوى العامــــــة فيــــــه حبــــــق أحــــــد العــــــاملني  وعليــــــه فــــــإن علــــــى كافــــــة احملــــــاكم اجلزائيــــــة الــــــيت تنظــــــر جبــــــرم ناشــــــئ عــــــن العمــــــل
   بــــــــــاحلكم النهــــــــــائي القاضــــــــــي بالعقوبــــــــــة إحالــــــــــة ملــــــــــف القضــــــــــية إىل احملكمــــــــــة املســــــــــكلية يف الدولــــــــــة أن تقــــــــــرر بفقــــــــــرة حكميــــــــــة

  ة القطعية.جاملختصة للنظر يف املالحقة املسلكية بعد اكتساب القرار الدر 

ـــــــه  ـــــــي املشـــــــار إلي ـــــــديها احلكـــــــم اجلزائ ـــــــربم ل ـــــــيت ين ـــــــة ال ـــــــى احملـــــــاكم اجلزائي ـــــــذي ال آنفـــــــاً و وعل ـــــــى حيال ـــــــوي عل ـــــــحكمفقـــــــرة ت   ة خاصـــــــة ي
ــــــف للمحكمــــــة املســــــلكية  ــــــة املل ــــــيت تقضــــــي  نأبإحال ــــــة ال ــــــى احملــــــاكم اجلزائي ــــــه وعل ــــــالنص املشــــــار إلي ــــــاً عمــــــًال ب ــــــة حييلهــــــا تلقائي   بعقوب

  أن حيــــــال امللــــــف للنيابــــــة العامــــــة  )عــــــن العمــــــل ةئعلــــــى أحــــــد العــــــاملني يف الدولــــــة جبنايــــــة أو جبنحــــــة خملــــــة بالثقــــــة العامــــــة (أو ناشــــــ
ــــــــة خاصــــــــة أو وتبعــــــــاً  ــــــــدورها للمحكمــــــــة املســــــــلكية حملاكمــــــــة العامــــــــل لفقــــــــرة حكمي ــــــــه ب ا يتضــــــــمنها احلكــــــــم النهــــــــائي لتحيل ــــــــدو    ب

  املســــــــــــــؤولية أو منــــــــــــــع احملاكمــــــــــــــة  وإذا كــــــــــــــان القــــــــــــــرار القضــــــــــــــائي اجلزائــــــــــــــي املشــــــــــــــار إليــــــــــــــه آنفــــــــــــــاً يقضــــــــــــــي بــــــــــــــالرباءة أو عــــــــــــــدم
  إىل اإلدارة ملـــــــــف القضـــــــــية هـــــــــا القـــــــــرار أن ترســـــــــل يف  ينـــــــــربميتأو بإحـــــــــدى املخالفـــــــــات فإنـــــــــه توجـــــــــب علـــــــــى احملكمـــــــــة اجلزائيـــــــــة الـــــــــ

  .مسلكياً ط النيابة العامة للنظر فيما يلزم /يها العامل علدمل عاليت ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ذلــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مراعـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم اجلزائيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احملــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كافــــــــ   وعلــــــــ
  

  تطبيقـــــــه وعلـــــــى النيابـــــــات العامـــــــة الطعـــــــن بـــــــأي قـــــــرار ال يراعـــــــي هـــــــذه املوجبـــــــات. نوعلـــــــى إدارة التفتـــــــيش القضـــــــائي مراعـــــــاة حســـــــ
  

  31/10/1996ـ  وـ  19/6/1417دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )51(البالغ رقم 
  

ــــة العامــــة ب ــــزام النياب ــــكتتســــاءلت بعــــض اجلهــــات القضــــائية عــــن مــــدى الت ــــد حري ــــورود اإلدعــــاء الشخصــــي إليهــــا ال عوى العامــــة تبعــــاً ل
  لهذه القواعد نبين: اً ضاحيواأو تبعاً لتقدمي الدعوى املباشرة لقاضي اجلزاء أو قاضي التحقيق 

  التشـــــــــــــــــــــــريعي  ادر باملرســـــــــــــــــــــــومصــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــــول احملاكمــــــــــــــــــــــات اجلزائيـــــــــــــــــــــــة الو ) مــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــان1نصــــــــــــــــــــــت املـــــــــــــــــــــــادة ( - 1
 ته على:وتعديال 13/3/1950تاريخ  112رقم 

ا وال تقام من غريها إال يف األحوال املبينة بالقانون.شختتص النيابة العامة بإقامة دعوى احلق العام ومبا .1  ر

  للشــــــرائط املعينــــــة  اً شخصــــــياً وفاقــــــ النيابــــــة العامــــــة علــــــى إقامتهــــــا إذا أقــــــام املضــــــرور نفســــــه مــــــدعياً ومــــــع ذلــــــك جتــــــرب  .2
  يف القانون.

ــــــا جمــــــربة علــــــى حتريكهــــــا إذا أقــــــام املضــــــرور  وعليــــــه فإنــــــه وإن كانــــــت النيابــــــة العامــــــة هــــــي املختصــــــة بإقامــــــة دعــــــوى احلــــــق العــــــام إال أ
ــــــــيس مطلقــــــــاً فــــــــإلاالقــــــــانون غــــــــري أن هــــــــذا  للشــــــــرائط املعينــــــــة يفاً نفســــــــه مــــــــدعياً شخصــــــــياً وفاقــــــــ ــــــــار ل ــــــــة الجب   العامــــــــة  جتــــــــرب النياب

ــــــــــــــدعوى العامــــــــــــــة مبجــــــــــــــرد تقــــــــــــــدمي اإلدعــــــــــــــاء الشخصــــــــــــــي وأداء   ن املشــــــــــــــرع الســــــــــــــوري املســــــــــــــلفة املقــــــــــــــررة أل علــــــــــــــى حتريــــــــــــــك ال
ـــــــة العا ـــــــة العامـــــــ اإلســـــــلوبـــــــذا الشـــــــأن ب ةمـــــــقـــــــد أخـــــــذ جلهـــــــة صـــــــالحية النياب   ة التقـــــــديري مـــــــع بعـــــــض التعـــــــديل فهـــــــو أجـــــــرب النياب

ــــد حــــد دفــــع الســــلفة املقــــررةتقــــ الرائط املعينــــة يف القــــانون (شــــ أنــــه أنــــاط ذلــــك وفقــــاً للريوى غــــعإقامــــة هــــذه الــــد علــــى ) ف فقــــط عن
ال أمعاقبتـــــه يف القـــــانون و  الشـــــكلية بـــــل تتعـــــداه إىل الشـــــرائط املوضـــــوعية كوجـــــود جـــــرم منصـــــوص علـــــى أي عنـــــد حـــــد تـــــوفر الشـــــرائط

ال يكـــــون حتريكهـــــا متوقـــــف علـــــى إذن جهـــــة مـــــا أو طلـــــب منهـــــا أو علـــــى  ..اخل أو أنم دتكـــــون الـــــدعوى العامـــــة قـــــد ســـــقطت بالتقـــــا
  معني يف القانون. إجراء

  وفر تتـــــــلـــــــذلك فـــــــإن النيابـــــــة العامـــــــة ال جتـــــــرب علـــــــى إقامـــــــة دعـــــــوى احلـــــــق العـــــــام ولـــــــو أقـــــــام املتضـــــــرر نفســـــــه مـــــــدعياً شخصـــــــياً مـــــــا مل 
ــــــــــــا أو اإلحالــــــــــــة  اإلذنرائط املوضــــــــــــوعية الــــــــــــيت أشــــــــــــرنا إليهــــــــــــا ومنهــــــــــــا شــــــــــــال   يف احلــــــــــــاالت الــــــــــــيت نــــــــــــص القــــــــــــانون علــــــــــــى وجو

  قبل حتريك الدعوى العامة .

ــــــــــوفر رغــــــــــم  ــــــــــة العامــــــــــة أن هــــــــــذه الشــــــــــرائط املوضــــــــــوعية مل تت ــــــــــإذا وجــــــــــدت النياب ــــــــــإن عليهــــــــــا أن تقــــــــــرر اف   إلدعــــــــــاء الشخصــــــــــي ف
ــــــــــوفر هــــــــــذه الشــــــــــرائط ــــــــــه مــــــــــن املقــــــــــرر حفــــــــــظ األوراق حلــــــــــني ت ــــــــــغ املــــــــــدعي الشخصــــــــــي قرارهــــــــــا هــــــــــذا ألن ــــــــــة إياهــــــــــا وأن تبل    مبين

املشـــــرع  ازالحتمـــــال أجـــــالـــــدفع هـــــذا و  رهـــــامنهـــــا يف وجهـــــة نظ أً تقـــــيم الـــــدعوى خطـــــ اليف رأيهـــــا فـــــتتعســـــف العامـــــة قـــــد النيابـــــة إن 
  أصـــــــــــــــــــــول جزائيـــــــــــــــــــــة)  58/2للمتضـــــــــــــــــــــرر اللجـــــــــــــــــــــوء إىل احلـــــــــــــــــــــق باإلدعـــــــــــــــــــــاء املباشـــــــــــــــــــــر إىل حمكمـــــــــــــــــــــة اجلـــــــــــــــــــــزاء (املـــــــــــــــــــــادة 

  وى املدنيــــــــــــــة يف هــــــــــــــذه احلالـــــــــــــــة ســـــــــــــــب احلــــــــــــــال وتقــــــــــــــدمي الـــــــــــــــدعحأصــــــــــــــول جزائيــــــــــــــة)  57التحقيــــــــــــــق (املـــــــــــــــادة  أو لقاضــــــــــــــي
ــــــدعوى ــــــاً ودومنــــــا حاجــــــة إلقامــــــة ال ــــــخــــــرية مــــــن ألا حيــــــرك دعــــــوى احلــــــق العــــــام تلقائي ــــــه قب ــــــة العامــــــة أو حــــــىت ألخــــــذ رأيهــــــا في ل النياب

ــــــاير طبعــــــة 21كلوبيدي داللــــــوز القســــــم اجلزائــــــي كلمــــــة دعــــــوى عامــــــة بنــــــد ســــــالنا( ) 617و 616ص  1096بنــــــد  1947 دوف
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ورده اإلدعـــــــاء املباشـــــــر إىل النيابـــــــة العامـــــــة ال يســـــــتهدف أخـــــــذ رأيهـــــــا  احملكمـــــــة أو قاضـــــــي التحقيـــــــق الـــــــذيحالـــــــة األوراق مـــــــن إن إو 
ـــــره ال ـــــك الـــــدعوى العامـــــة أو طلـــــب موافقتهـــــا وإمنـــــا هـــــو إجـــــراء إداري أق ديد قيـــــود النيابـــــة العامـــــة ســـــعامـــــل القضـــــائي لتوفيـــــق تتبتحري

  خذ رأيها أو لطلب موافقتها.وى مباشرة ال ألم بإقامة الدعلوألخذها العق مع قيود احملاكم وقضاء التحقي

ــــــــــإن هــــــــــذه  ــــــــــه ف ــــــــــة وعلي ــــــــــه ال تو اإلحال ــــــــــة العامــــــــــة للهــــــــــدف املشــــــــــار إلي ــــــــــللنياب ــــــــــدعوى املباشــــــــــرة أمــــــــــام احملكمــــــــــة ق ــــــــــك ال   ف حتري
  أو قاضـــــــــــــــي التحقيـــــــــــــــق وقـــــــــــــــد أقـــــــــــــــر االجتهـــــــــــــــاد القضـــــــــــــــائي والفقهـــــــــــــــي يف القطـــــــــــــــر واالجتهـــــــــــــــاد املقـــــــــــــــارن هـــــــــــــــذه املبـــــــــــــــادئ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل رقــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وزارة العـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  2039( كتـــــــــــــــــــــــــ   ا ) 12/2/967تـــــــــــــــــــــــــــ
  )17/11/1981تــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  2247قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  3386/1980( نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوري جنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل رقــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وزيــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  6109(كتـــــــ   ) 27/4/1996تـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  1438( نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض جنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس    )8/10/1980تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  2013ق

  نائيـــــــــة النشـــــــــرة اجل 5/6/1937ويف  2071ـ  1907داللـــــــــوز الـــــــــدوري  8/12/1906( حمكمـــــــــة الـــــــــنقض الفرنســـــــــية يف 
  وحمكمـــــــــة الـــــــــنقض الفرنســــــــــية  458ـ  2ـ  1937موســـــــــوعة الغازيـــــــــت دوبالــــــــــة  19/6/1937ويف  120بنـــــــــد 

  ). 3ـ  1ـ  1951سريي  16/11/1950يف 

  

  ادعــــــاءه للنيابــــــة العامــــــة وتــــــوفر الشــــــرائط الشــــــكلية يف هــــــذا االدعــــــاء مــــــن أداء ســــــلفة ... إخل وعليــــــه فــــــإن تقــــــدمي املــــــدعي الشخصــــــي 
  ال جيربهـــــــــا علـــــــــى إقامـــــــــة الـــــــــدعوى العامـــــــــة مـــــــــا مل تتـــــــــوفر الشـــــــــروط املوضـــــــــوعية باإلدعـــــــــاء مـــــــــن صـــــــــدور إذن أو طلـــــــــب أو إحالـــــــــة 
ـــــى النيابـــــة العامـــــة إذا حلظـــــت عـــــدم تـــــوافر هـــــذه الشـــــروط أن  عـــــن اجلهـــــات املختصـــــة وفقـــــا للقـــــانون أو غـــــري ذلـــــك مـــــن شـــــروط وعل

ــــــــة العامــــــــة تقــــــــرر حفــــــــظ األوراق حلــــــــني توفرهــــــــا وأن حتــــــــيط املــــــــدعي الشخصــــــــي  ــــــــتمكن إن وجــــــــد أن النياب   علمــــــــاً بقرارهــــــــا هــــــــذا لي
  قـــــــد تعســـــــفت يف رأيهـــــــا هـــــــذا أن ميـــــــارس االدعـــــــاء املباشـــــــر أمـــــــام احملكمـــــــة املختصـــــــة إن كـــــــان لـــــــذلك مقتضـــــــى ومل يقنـــــــع بـــــــالقرار 

  الذي اختذته النيابة العامة  .

  ملوانــــــــــع القانونيــــــــــة املؤقتــــــــــة الــــــــــيت نــــــــــص ـــــــــــ إن حــــــــــق النيابــــــــــة العامــــــــــة يف االمتنــــــــــاع عــــــــــن حتريــــــــــك الــــــــــدعوى العامــــــــــة إذا تــــــــــوافرت ا2
عليهــــــا القــــــانون ومتنــــــع إقامتهــــــا كصــــــدور اإلذن أو الطلــــــب مــــــن مرجــــــع رمســــــي ...إخل أو موانــــــع دائمــــــة كســــــقوط الــــــدعوى هــــــو أمــــــر 

  مقرر فقها وقضاًء .

  )  280ـ  233(عبــــــــــــــــــــد الوهــــــــــــــــــــاب حومــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــول احملاكمــــــــــــــــــــات اجلزائيــــــــــــــــــــة الطبعــــــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــــــة ص 
ـــــــــــــــــــــــة أ ـــــــــــــــــــــــراهيم الطبعـــــــــــــــــــــــة األوىل  ص ( قـــــــــــــــــــــــانون االجـــــــــــــــــــــــراءات اجلنائي   )ّ 20ـ  18محـــــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــــــد اب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات اجلنائي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول اإلجـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاوي يف أصــــــــــــــــــــــــ   )74-65ص  ،(املرصــــــــــــــــــــــــــ
  )62-58ومــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــد ص  43بنــــــــــــــــــــــــد  -حســــــــــــــــــــــــن جوخــــــــــــــــــــــــدار أمــــــــــــــــــــــــايل يف أصــــــــــــــــــــــــول احملاكمــــــــــــــــــــــــات اجلزائيــــــــــــــــــــــــة (

  )93-86اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء األول ص  و(أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول احملاكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اجلزائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدي بسيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــة العامـــــــة إىل إقامـــــــة  ـــــــبطالن وإذا عمـــــــدت النياب ـــــــد عرضـــــــت أعماهلـــــــا لل ـــــــب تكـــــــون ق ـــــــل صـــــــدور اإلذن أو الطل ـــــــدعوى العامـــــــة قب   ال
  الحقــــــــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــــــذا اإلجــــــــــــــــــــــراء ال ســــــــــــــــــــــابقاً عليــــــــــــــــــــــه وال تصــــــــــــــــــــــحح بــــــــــــــــــــــه  ب أن يكــــــــــــــــــــــونقامــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــدعوى جيــــــــــــــــــــــألن إ

  مـــــــــــــــن جمموعـــــــــــــــة قـــــــــــــــانون أصـــــــــــــــول احملاكمـــــــــــــــات اجلزائيـــــــــــــــة  32(القاعـــــــــــــــدة ) 7/12/1960 (كتـــــــــــــــاب وزارة العـــــــــــــــدل املـــــــــــــــؤرخ
  ت حمكمة النقض الفرنسية املشار هلا به).ألديب استانبويل وقرارا

ـــــ ـــــدعوى متوق الف ـــــع ال ـــــدون إذن ســـــابق إذا كـــــان رف ـــــه ب ـــــة العامـــــة اختـــــاذ أي إجـــــراء ضـــــد املـــــدعى علي ـــــك النياب ـــــى هـــــذا اإلذن فـــــمتل اً عل
  املصري). 1950(املذكرة اإليضاحية لقانون اإلجراءات اجلنائية لعام 

ـــــــــــل -3 ـــــــــــدعوى املباشـــــــــــرة قب ـــــــــــة يف حـــــــــــال  إذا جلـــــــــــأ املـــــــــــدعي الشخصـــــــــــي لل ـــــــــــوفر اإلذن أو اإلحال   وجبهـــــــــــا ونظـــــــــــرت احملكمـــــــــــة تت
ــــــــــــا يف مثــــــــــــل هــــــــــــذه احملالــــــــــــة  ــــــــــــالنزاع فإ ــــــــــــة أو الطلــــــــــــب قبــــــــــــل البــــــــــــت ب ــــــــــــه املباشــــــــــــر ورأت لــــــــــــزوم تــــــــــــوفر اإلذن أو اإلحال   بادعائ

ا.لالتتبعات القضائية كف تقرر     سبقها ألوا

  ه.لذلك أذعنا هذا البالغ ملراعاة املنظور القانوين الوارد في

  سن االلتزام به .حوعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة 

  5/11/1996ـ  وـ  24/6/1417دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  ســــــــــــتعجلة الحظــــــــــــت وزارة العــــــــــــدل بــــــــــــأن بعــــــــــــض قضــــــــــــاة األمــــــــــــور املســــــــــــتعجلة وحمــــــــــــاكم االســــــــــــتئناف النــــــــــــاظرة يف القضــــــــــــايا امل
  تعجل لفرتات طويلة بلغت أحياناً ما يزيد عن سنة.سللنزاع امل احلامسةعجلة تتتأخر يف إصدار القرارات املس

  

  وملـــــــا كـــــــان هـــــــدف املشـــــــرع مـــــــن إحـــــــداث القضـــــــاء املســـــــتعجل هـــــــو ســـــــرعة الفصـــــــل يف هـــــــذه القضـــــــايا ذات الطبيعـــــــة املســـــــتعجلة 
  تعجال ســــــــــــالاالقضــــــــــــاء املســــــــــــتعجل الــــــــــــذي حلــــــــــــظ  ىومواعيــــــــــــد وقواعــــــــــــد تتــــــــــــيح ذلــــــــــــك وكــــــــــــان علــــــــــــفـــــــــــنص علــــــــــــى إجــــــــــــراءات 

ـــــــ ـــــــه أن يعمـــــــل حلظـــــــة يفيف بداي ـــــــه كـــــــان علي ـــــــدة أو الطبيعـــــــة املســـــــتعجلة ل ـــــــة الزائ ـــــــرر وجـــــــود العجل ـــــــزاع فيمـــــــا ق   ســـــــرعة الفصـــــــل  ة الن
ا ومصـــــــــــاحل    فيهـــــــــــا األطـــــــــــراف ـــــــــــذا النـــــــــــزاع وأن يقصـــــــــــر مواعيـــــــــــد اجللســـــــــــات مبـــــــــــا يتناســـــــــــب مـــــــــــع طبيعـــــــــــة الـــــــــــدعوى وضـــــــــــرورا

  ختصاصه املستعجل هذا.يف جهد القاضي بالقيام بواجبه يف حدود ا اً يسأسا اً وكان ذلك مقياس

  

  ا البالغ للعمل وفق املنظور القانوين الوارد فيه .ذلذلك أذعنا ه

  لك .ذتنفيذ  نالقضائي مراقبة حسالتفتيش وعلى إدارة 

  5/11/1996ـ  وـ  24/6/1417دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ــــــــــــــــــذ العــــــــــــــــــدل اخــــــــــــــــــتالف الحظــــــــــــــــــت وزارة  ــــــــــــــــــيس التنفي ــــــــــــــــــرار رئ   التعامــــــــــــــــــل القضــــــــــــــــــائي مبعــــــــــــــــــرض التصــــــــــــــــــرف الواجــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــني اســــــــــــــــــتئناف ق

  يف اإلضـــــــــــــــــبارة التنفيذيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــني تعامـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــذهب إىل عـــــــــــــــــدم موافـــــــــــــــــاة حمكمـــــــــــــــــة االســـــــــــــــــتئناف باإلضـــــــــــــــــبارة املســـــــــــــــــتأنفة حلـــــــــــــــــني متـــــــــــــــــام 
  تنفيذ قرار رئاسة التنفيذ خاصة إذا كان االستئناف للمرة الثانية أو أكثر على ذات القرار.

  تنفيـــــــــــــــــذ القـــــــــــــــــرار الصـــــــــــــــــادر  قـــــــــــــــــففة حمكمـــــــــــــــــة االســـــــــــــــــتئناف ويو نتأســـــــــــــــــالتنفيذيـــــــــــــــــة امل ةداع إالضـــــــــــــــــبار إيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــني تعامـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــذهب إىل و 
ـــــــــــــــذ فعـــــــــــــــ ـــــــــــــــة  حلـــــــــــــــني عـــــــــــــــودة الً عـــــــــــــــن رئاســـــــــــــــة التنفي ـــــــــــــــد واملماطل ـــــــــــــــبعض اخلصـــــــــــــــوم الكي ـــــــــــــــاح ل   اإلضـــــــــــــــبارة مـــــــــــــــن حمكمـــــــــــــــة االســـــــــــــــتئناف ممـــــــــــــــا أت

  بتكرار االستئنافات جملرد تعطيل تنفيذ قرار رئاسة التنفيذ.

  للتعامل القضائي يف هذا اجملال نبني:  اً وتوحيد

ــــــــــــــــرارات رئــــــــــــــــيس التنفيــــــــــــــــذ   االســــــــــــــــتئناف  ل القــــــــــــــــرارات بالقضــــــــــــــــايا املســــــــــــــــتعجلة تقبــــــــــــــــل النفــــــــــــــــاذ املعجــــــــــــــــل مبعــــــــــــــــىن أن جمــــــــــــــــردثــــــــــــــــمثلهــــــــــــــــا م أن ق
ــــــــــــــــــــــك  ) مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــانون/أ290م ، 277/3تني (دال يوقــــــــــــــــــــــف تنفيــــــــــــــــــــــذها عمــــــــــــــــــــــًال بداللــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــــا   أصــــــــــــــــــــــول احملاكمــــــــــــــــــــــات وال خيــــــــــــــــــــــل ذل

ـــــــــــــــــــــــاظرة يف القضـــــــــــــــــــــــية يفحبـــــــــــــــــــــــق حمكمـــــــــــــــــــــــة اال ـــــــــــــــــــــــذلك  ســـــــــــــــــــــــتئناف الن   أن تقـــــــــــــــــــــــرر وقـــــــــــــــــــــــف نفاذهـــــــــــــــــــــــا املعجـــــــــــــــــــــــل إن وجـــــــــــــــــــــــدت مـــــــــــــــــــــــربراً ل
  ات).مأصول حماك 294(املادة 

  تنفيـــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــذه القـــــــــــــــــرارات املســـــــــــــــــتأنفة  ع مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــؤدي لوقـــــــــــــــــفقـــــــــــــــــولـــــــــــــــــذلك فإنـــــــــــــــــه ال جيـــــــــــــــــوز لتعامـــــــــــــــــل قضـــــــــــــــــائي أن يقـــــــــــــــــر بالفعـــــــــــــــــل والوا
  جملرد استئنافها  خالفاً  للنص الصريح.

ـــــه ال جيـــــوز لتع ـــــؤخر كمـــــا أن ـــــنص املـــــادة (إلل الســـــتجابة لطلـــــب حمكمـــــة االســـــتئنافاامـــــل قضـــــائي أن ي ) أصـــــول حماكمـــــات 233ضـــــبارة املســـــتأنفة وفقـــــاً ل
  االستئناف . يؤخر البت باالستئناف ويوقف أثره يف وضع القضية حتت والية حمكمة ألنه بذلك يعطل أو

ـــــــــــــــيس  ـــــــــــــــه مـــــــــــــــىت اختـــــــــــــــذ رئ ـــــــــــــــذلك فإن ـــــــــــــــذ وتبعـــــــــــــــاً ل ـــــــــــــــرار التنفي ـــــــــــــــة فـــــــــــــــإن  اً ق ـــــــــــــــذه عيف اإلضـــــــــــــــبارة التنفيذي ـــــــــــــــذ أن يباشـــــــــــــــر تنفي ـــــــــــــــى مـــــــــــــــأمور التنفي   ل
حـــــىت إذا وقـــــع اســـــتئناف علـــــى هـــــذا القـــــرار اســـــتمر مـــــأمور التنفيـــــذ بـــــاإلجراءات مبوجـــــب ضـــــبط يتضـــــمن القـــــرار موضـــــوع التنفيـــــذ واإلجـــــراءات الـــــيت تـــــتم 

 اإلضـــــــبارة املســـــــتأنفة إىل حمكمـــــــة االســـــــتئناف للنظـــــــر يف القـــــــرار للتنفيـــــــذ ويرســـــــل اً بشـــــــأنه ألن عملـــــــه ينحصـــــــر يف تنفيـــــــذ هـــــــذا القـــــــرار طاملـــــــا كـــــــان صـــــــاحل
  لصـــــــور الوثـــــــائق الـــــــيت قـــــــد تلزمـــــــه د إىل الســـــــتناالـــــــه وب اً ف ويتـــــــابع مـــــــأمور التنفيـــــــذ تنفيـــــــذ القـــــــرار الـــــــذي دونـــــــه يف الضـــــــبط املشـــــــار إليـــــــه اســـــــتنادناملســـــــتأ

ــــالقرار املســــتأ مــــن اإلضــــبارة لتنفيــــذ القــــرار ــــرار  فنحلــــني البــــت ب ــــيت متــــت مــــن بو  اً أو تلقيــــه ق ــــإن فســــخ القــــرار املســــتأنف بطلــــب اإلجــــراءات ال قــــف التنفيــــذ ف
   اإلجراءات وإن صدق تابع عمله الذي استند لقرار سليمهذه قبل مدير التنفيذ الستنادها لقرار زال وعليه أن يرتب أثر ذلك يف إلغاء 

ـــــــــ    تئناف بعـــــــــدم إرســـــــــال اإلضـــــــــبارة إليهـــــــــاحمكمـــــــــة االســـــــــعمـــــــــل  ف التنفيـــــــــذ مـــــــــا مل يصـــــــــدر قـــــــــرار بوقفـــــــــه وال يتعطـــــــــلقـــــــــذلك فـــــــــإن االســـــــــتئناف ال يو ل
  ) أصـــــــــول حماكمـــــــــات 213ويبقـــــــــى حملكمـــــــــة االســـــــــتئناف إذا وجـــــــــدت إن االســـــــــتئناف مل يقصـــــــــد بـــــــــه إال الكيـــــــــد واملماطلـــــــــة أن تعمـــــــــل حكـــــــــم املـــــــــادة (

ــــــــب بالتضــــــــمينات مقابــــــــل النفقــــــــات عــــــــن هــــــــذا ــــــــذ وأن حتكــــــــم بنــــــــاء علــــــــى الطل   ي قصــــــــد بــــــــه الكيــــــــد اإلجــــــــراء (االســــــــتئناف لــــــــذات القــــــــرار ...اخل) ال
  طع لدابره .قويف ذلك 

  وعلى دوائر التنفيذ كافة وحماكم االستئناف الناظرة يف القضايا التنفيذية العمل وفق هذا املنظور القانوين.

  وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق ذلك .

  19/11/1996ـ  وـ  9/7/1417دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ـــــا بعـــــض النـــــواقص يف  الحظـــــت وزارة العـــــدل أن بعـــــض أحكـــــام حمـــــاكم االســـــتئناف واجلنايـــــات وقـــــرارات قضـــــاة اإلحالـــــة قـــــد اعتور
ــــــــــا ونقــــــــــض احلكــــــــــم كعــــــــــدم توقيــــــــــع القضــــــــــاة حماضــــــــــر اجللشــــــــــال   ات أو عــــــــــدم ذكــــــــــر رقــــــــــم وتــــــــــاريخ ســــــــــكل ممــــــــــا أدى للطعــــــــــن 

  سابقة حيث يلزم ...اخل .لوة األوراق أو القبول باإلجراءات اقرار الندب أو أمساء اهليئة أو ساعة افتتاحها أو عدم تال

ـــــــنقض ك ـــــــد أدت ل ـــــــزم القـــــــانون باســـــــتكماهلا ق ـــــــيت أل ـــــــواقص الشـــــــكلية ال ـــــــت هـــــــذه الن ـــــــوملـــــــا كان ـــــــرد ث ـــــــت ت   ري مـــــــن األحكـــــــام ومـــــــا زال
ا.شالقضائي ب يف بعض القرارات رغم استقرار االجتهاد   أ

  إيــــــــداع اإلضــــــــبارة حمكمــــــــة الــــــــنقض  خطــــــــاء قبــــــــلألاكــــــــد مــــــــن عــــــــدم وجــــــــود هــــــــذه أؤكــــــــد بــــــــأن عمــــــــل رؤســــــــاء احملــــــــاكم التنلــــــــذلك 
  ومراقبة القيام باملوجبات القانونية حني تدوين حماضر اجللسات.

  

  األسباب الشكلية ههلذ ضبارة تنقضإ ش القضائي عن أيةيفتتع غرفها إبالغ إدارة اليوعلى حمكمة النقض جبم

  . ن الرأي املقرتحاملقصر وبيوعلى إدارة التفتيش القضائي التحقيق مع ا

  5/3/1997ـ  وـ  26/10/1417دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ــــــــــــــة املشــــــــــــــكلة ب ــــــــــــــر اللجن ــــــــــــــى تقري ــــــــــــــاء عل ــــــــــــــم قبن ــــــــــــــا رق ــــــــــــــاريخ /ل 462رارن   لدراســــــــــــــة املقرتحــــــــــــــات املقدمــــــــــــــة  20/2/1997ت
راف عليهـــــا شـــــإلان احملكمـــــة الـــــيت مت اأن ديـــــو  لقـــــاءات جملـــــس القضـــــاء األعلـــــى مـــــع الســـــادة القضـــــاة فقـــــد الحظـــــت اللجنـــــةخـــــالل 

  الديوان. سمن قبل القاضي بالذات وإن األمر مرتوك لرئي

  

  احملكمــــــــــــة علــــــــــــى انتظــــــــــــام الــــــــــــديوان س ل احملاكمــــــــــــات توجــــــــــــب إشــــــــــــراف رئــــــــــــيصــــــــــــو ) مــــــــــــن قــــــــــــانون أ49ملــــــــــــا كانــــــــــــت املــــــــــــادة (
  ســـــــــاس ســـــــــجل األلـــــــــدعوى وقيـــــــــدها يف م املعاملـــــــــة أو اتالســـــــــمـــــــــن ا اً عمـــــــــال القلميـــــــــة يف الـــــــــديوان بـــــــــدءألوذلـــــــــك مبراقبـــــــــة ســـــــــائر ا

إن  العـــــاملني بالـــــديوان عمـــــال بدقـــــة بـــــنياأليـــــع ز حـــــىت آخـــــر مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل التقاضـــــي وفصـــــل الـــــدعوى واســـــتخراج احلكـــــم وتو 
ــــــــذي يتبــــــــع هلــــــــم الــــــــديوان ســــــــواء كــــــــانوا قضــــــــاة صــــــــلح املشــــــــار املقصــــــــود بــــــــرئيس احملكمــــــــة يف الــــــــنص  ــــــــه القاضــــــــي والقضــــــــاة ال   إلي

  األخطـــــــــــاء لتكـــــــــــرار بعـــــــــــض ونظـــــــــــراً أو مستشـــــــــــارين أو رئـــــــــــيس حمكمـــــــــــة مجاعيـــــــــــة أو قضـــــــــــاة حتقيـــــــــــق أو نيابـــــــــــة عامـــــــــــة بدايـــــــــــة أو 
ا اإلســــــاءة إىل مسعــــــة القضــــــاة  ــــــيت مــــــن شــــــأ ــــــا نطلــــــب مــــــن  ةالقضــــــائيوالســــــلطة مــــــن بعــــــض العــــــاملني ال ــــــع الســــــادة القضــــــاة مجفإنن   ي

الكامـــــل علـــــى الـــــديوان التـــــابع هلـــــم وعلـــــى العـــــاملني فيـــــه اإلشـــــراف كـــــل مـــــنهم مبـــــا يتعلـــــق بالقضـــــايا التابعـــــة حملكمـــــتهم أن ميارســـــوا 
  .األداءن سمبا حيقق الدقة وحإشرافاً كامًال 

  تطبيق هذا البالغ.حسن ونطلب من إدارة التفتيش القضائي واحملامني العامني مراقبة 

  13/7/1997ـ  وـ  3/8/1417دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  يكتفــــون بتوقيعهــــا  اً حكــــام مطبوعــــة ومعــــدة ســــلفلأل ة القضــــاة يلجــــأون الســــتخدام مســــوداتدالعــــدل أن بعــــض الســــاالحظــــت وزارة 
  وضمها مللف احلكم كمسودة حكم.

  وداللــــة كتابــــة مســــودة احلكــــم مــــن قبــــل القضــــاة  ال يــــأتلف مــــع النصــــوص القانونيــــة الــــيت أوجبــــت صــــراحةاإلســــلوب وملــــا كــــان هــــذا 
  لواجبـــــه  الـــــيت حـــــددها التشـــــريع كمـــــا أنـــــه يشـــــري مـــــن وجـــــه آخـــــر إىل إمهـــــال القاضـــــيالالزمـــــة  انـــــاتووجـــــوب اشـــــتماهلا علـــــى كـــــل البي

  أخطــــــاء فاضــــــحة  بعــــــض الســــــادة القضــــــاة إىل املتبــــــع مــــــناإلســــــلوب وتقاعســــــه عــــــن أداء مــــــا ألــــــزم بأدائــــــه خاصــــــة وقــــــد أدى هــــــذا 
ة أو إغفـــــال مـــــا ذكـــــر يف بعضـــــها وملـــــا كانـــــت ســـــ ووقـــــائع مل تـــــرد يف الـــــدعوى تيف ذكـــــر بيانـــــا   رعة احلســـــم ووجـــــود دعـــــاوى متشـــــا

جنـاز ألن  إلايف سـرعة  اً متامـيفسر يف العمل بل أنه ال الالزم أسلوب مل جيزه القانون وال يدل على بذل اجلهد  إتباعموضوعها ال يربر  يف
  الكتابــــة ال تأخــــذ  وفقــــه واجتهــــاد هــــذه ةللقناعــــة بــــاحلكم وبنائهــــا علــــى أســــاس ســــليم مــــن نصــــوص قانونيــــ كتابــــة القــــرار بعــــد الوصــــول

ة يف بعض جم الً طوي اً وقت ا.اخاصة يف مواضيع متشا   ال

  

القاضــــــي وعــــــدم اللجــــــوء لقــــــرارات مطبوعــــــة ومعــــــدة  وملــــــا كانــــــت وزارة العــــــدل قــــــد أشــــــارت إىل وجــــــوب كتابــــــة مســــــودة القــــــرار خبــــــط
  يف بالغات سابقة. اً لفس

ذا النهج ميثل خمالفة صرحي   لقانون وزلة مسلكية . ة حلكموكان االلتفات عن ذلك واالستمرار 

  منا عن أية خمالفة .إعال القضائيلذلك أذعنا هذا البالغ ملراعاة ما ورد فيه وعلى إدارة التفتيش 

  31/7/1997ـ  وـ  26/3/1418دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون

    



 

76

  )10بالغ رقم (ال
  

ـــــــــــــــد وضـــــــــــــــعت موضـــــــــــــــع التنفيـــــــــــــــذ احملـــــــــــــــاكم أحكـــــــــــــــام الحظـــــــــــــــت وزارة العـــــــــــــــدل أن بعـــــــــــــــض    اإلداريـــــــــــــــة (القضـــــــــــــــاء اإلداري) ق
ـــــــذها  ـــــــذ هـــــــذه األحكـــــــام الصـــــــادرة عـــــــن القضـــــــاء اإلداري مقـــــــرة جـــــــواز تنفي ـــــــا لتنفي ـــــــيت باشـــــــرت إجراءا ـــــــذ املـــــــدين ال ـــــــرة التنفي   يف دائ

  عن طريق دائرة التنفيذ املدين بوزارة العدل.

ــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــرار عــــــــــــــــــن حمكمــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــتئناف مبعــــــــــــــــــرض اســــــــــــــــــتئناف قــــــــــــــــــرار    لرئاســــــــــــــــــة التنفيــــــــــــــــــذ فيهــــــــــــــــــا.كمــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــد ذل
  

ــــــذي هــــــو هيئــــــة مســــــتقلة ملحقــــــة  ــــــدأ اســــــتقالل القضــــــاء العــــــادي عــــــن القضــــــاء اإلداري ال   وملــــــا كــــــان املشــــــرع الســــــوري قــــــد أخــــــذ مبب
يئـــــة قضـــــاء إداري دون غـــــريه بالفصــــــل يف مســـــائل حـــــدد قـــــانون جملـــــس الدولــــــة برئاســـــة    جملـــــس الـــــوزراء خيـــــتص جملـــــس الدولــــــة فيـــــه 

  منـــــه عنـــــدما بـــــني أن  36وتعديالتـــــه ونـــــص علـــــى طريقـــــة تنفيـــــذ هـــــذه األحكـــــام باملـــــادة  1959ام لعـــــ 55الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم 
ا التنفيذية مشمولة بالصيغة اآلتية:   األحكام الصادرة باإللغاء تكون صور

  " علـــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــوزراء ورؤســـــــــــــــــــــــــــاء املصـــــــــــــــــــــــــــاحل املختصـــــــــــــــــــــــــــني تنفيـــــــــــــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــــــــــــذا احلكـــــــــــــــــــــــــــم وإجـــــــــــــــــــــــــــراء مقتضـــــــــــــــــــــــــــاه""
  نفيذية مشمولة بالصيغة اآلتية:ويف غري أحكام اإللغاء تكون الصورة الت

ـــــــى الســـــــلطات امل ـــــــب منهـــــــا وعل ـــــــه مـــــــىت طل ـــــــادر إلي ـــــــذ أن تب ـــــــا التنفي ـــــــاط  ـــــــيت ين ـــــــه ختصـــــــة أن "وعلـــــــى اجلهـــــــة ال ـــــــى إجرائ   تعـــــــني عل
  ولو باستعمال القوة مىت طلب إليها ذلك".

ا التنفيذيــــــــة    وملــــــــا كانــــــــت هــــــــذه النصــــــــوص صــــــــرحية يف داللتهــــــــا علــــــــى أن أحكــــــــام القضــــــــاء اإلداري تبعــــــــاً ملــــــــا يــــــــدون علــــــــى صــــــــور
ــــــــذها دون تــــــــدخل جهــــــــة أخــــــــرى وال يســــــــتوىف أي رســــــــم  ــــــــيت جيــــــــب عليهــــــــا تنفي ــــــــذ مباشــــــــرة مــــــــن اجلهــــــــات العامــــــــة وال   تقبــــــــل التنفي

ــــــــس الدعــــــــن  ــــــــة لألحكــــــــام القضــــــــائية الصــــــــادرة عــــــــن جمل ــــــــديوان القضــــــــائي فالصــــــــور التنفيذي ــــــــوىل ال ــــــــة ويت ــــــــول   ه إعــــــــالن األحكــــــــام ي
  .تنفيذهااليت تصدر عن احملاكم فيه 

   اً الدولـــــــة علـــــــى ذلـــــــك حيـــــــث بـــــــني أن طبيعـــــــة القضـــــــاء اإلداري وكـــــــون اجلهـــــــات اإلداريـــــــة هـــــــي دومـــــــ سوقـــــــد اســـــــتقر اجتهـــــــاد جملـــــــ
ة إىل وســــاطة الــــدوائر املختصــــة بتنفيــــذ جــــاكــــل نــــزاع يرفــــع إليــــه تــــأىب أن يكــــون تنفيــــذ أحكــــام اإللغــــاء الــــيت تصــــدر عنــــه حبطــــريف  د حــــأ

  أن تبـــــــــــادر اجلهـــــــــــات اإلداريـــــــــــة احملكـــــــــــوم عليهـــــــــــا إىل العـــــــــــاديني وتـــــــــــدعو األفـــــــــــراد األحكـــــــــــام املتعلقـــــــــــة بالقـــــــــــانون اخلـــــــــــاص علـــــــــــى 
ا من قبل جملس الدولة . سائية اإلدارية الصادرة ضدها من تلقاء نفضبتنفيذ األحكام الق   ها مبجرد إعال

ــــا اإلداريــــةجأمجيــــع الدولــــة تتــــوىل النيابــــة القانونيــــة عــــن الدولــــة و  اياومــــن حيــــث أن إدارة قضــــ ــــا ، كــــان  هز األحكــــام القضــــائية إعال
  ملبادرة اإلدارات احملكوم عيها بالتنفيذ مبجرد خماطبتها بذلك .مغنياً وكافياً الصادرة عن حماكم جملس الدولة 

  )1971لسنة  136(رأي اجلمعية العمومية 
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م الفتـــــوى والتشـــــريع يف جملـــــس الدولـــــة الـــــذي بـــــني إن األحكـــــام القضـــــائية الصـــــادرة عـــــن جملـــــس الدولـــــة ســـــاملبـــــدأ قكمـــــا أيـــــدت هـــــذا 
ــــــــــاســــــــــيئــــــــــة قضــــــــــاء إداري املكت    بة الدرجــــــــــة القطعيــــــــــة واملوشــــــــــحة بالصــــــــــيغة التنفيذيــــــــــة إمنــــــــــا تعتــــــــــرب واجبــــــــــة التنفيــــــــــذ غــــــــــداة اقرتا

ا غنيـــــــــة بنفســـــــــشـــــــــبالصـــــــــيغة امل   يـــــــــذ لـــــــــدى وزارة العـــــــــدل بشـــــــــأن تنفيـــــــــذهال دوائـــــــــر التنفا عمـــــــــا يوجـــــــــب تـــــــــدخهار إليهـــــــــا حبســـــــــبا
  .)1981لسنة  143( الرأي 

  منـــــــــه  273يف املـــــــــادة  1953لعـــــــــام   84 كمـــــــــا نـــــــــص قـــــــــانون أصـــــــــول احملاكمـــــــــات املدنيـــــــــة الصـــــــــادر باملرســـــــــوم التشـــــــــريعي رقـــــــــم
كـــــام يف هـــــذا املقـــــام تلـــــك ســـــناد التنفيذيـــــة هـــــي األحكـــــام ... اخل. ويقصـــــد باألحألاو  ن التنفيـــــذ ال يكـــــون إال لســـــند تنفيـــــذيأعلـــــى 
بـــــنص خـــــاص تنفيـــــذ أحكامهـــــا بـــــدائرة  تصـــــدر عـــــن احملـــــاكم التابعـــــة جلهـــــة مـــــن جهـــــة القضـــــاء العـــــادي (أو جلهـــــة خـــــول املشـــــرع الـــــيت

  .)فيق طعمةش، 266تقنني أصول احملاكمات السوري، اجلزء الرابع ، ص ().التنفيذ املدين

ـــــــا وردت القضـــــــاء صـــــــادرة عـــــــن جهـــــــات وإن إطـــــــالق لفظـــــــة األحكـــــــام هـــــــو إطـــــــالق يشـــــــمل كـــــــل األحكـــــــام ال   العـــــــادي خاصـــــــة وأ
  هات القضاء العادي أساساً.ج ميف قانون أصول احملاكمات املدنية املطبق أما

ــــة عنــــدما بــــني يف املــــادة  مــــا دام الطعــــن فيهــــا باالســــتئناف  جــــرباً أنــــه ال جيــــوز تنفيــــذ األحكــــام  289ولقــــد أشــــار املشــــرع لــــذلك دالل
ــــــــــــالقرارات الصــــــــــــادرة عــــــــــــن جهــــــــــــات القضــــــــــــاء العــــــــــــادي  ــــــــــــق مــــــــــــن طــــــــــــرق الطعــــــــــــن ب   جــــــــــــائزاً والطعــــــــــــن باالســــــــــــتئناف هــــــــــــو طري

  عــــــــــــــن يف قــــــــــــــرارات القضــــــــــــــاء اإلداري ممــــــــــــــا يعــــــــــــــين إن األحكــــــــــــــام املقصــــــــــــــودة هــــــــــــــي األحكــــــــــــــام الصــــــــــــــادرة طلل اً طريقــــــــــــــ ولــــــــــــــيس
  عن جهات القضاء العادي.

  أصول مدنية اليت نصت على: 251وهو ما أكدته املادة 

  ف التنفيــــــــذ قـــــــ(( ال يرتتـــــــب علـــــــى الطعـــــــن بـــــــالنقض وقـــــــف تنفيـــــــذ احلكـــــــم إال إذا كـــــــان متعلقـــــــاً بعـــــــني العقـــــــار وذلـــــــك يعـــــــين أن و 
متعلـــــق باألحكـــــام القابلـــــة للطعـــــن بـــــالنقض وهـــــي أحكـــــام تصـــــدر عـــــن القضـــــاء العـــــادي إذ ال تقبـــــل أحكـــــام القضـــــاء اإلداري الطعـــــن 

  ض)).بالنقض أمام حمكمة النق

أصـــــوًال خاصـــــة لتنفيـــــذها وإن شـــــرع وعليـــــه فـــــإن قـــــرارات القضـــــاء اإلداري ال تقبـــــل التنفيـــــذ أمـــــام دائـــــرة التنفيـــــذ املـــــدين وقـــــد خـــــط امل
ــــرة التنفيــــذ املــــدين ختــــتص بالنســــبة لألحكــــام بتنفيــــذ األحكــــام الصــــادرة عــــن جهــــات القضــــاء العــــادي أو تلــــك الــــيت يــــنص قــــانون  دائ

  ذ املدين.خاص على تنفيذها بدائرة التنفي

  

ـــــــــــذه وعلـــــــــــى   القضـــــــــــايا مراعـــــــــــاة هـــــــــــذا املنظـــــــــــور القـــــــــــانوين  الســـــــــــادة القضـــــــــــاة رؤســـــــــــاء التنفيـــــــــــذ وحمـــــــــــاكم االســـــــــــتئناف النـــــــــــاظرة 
  ذ ذلك.فينت وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن

  26/8/1997ـ  وـ  22/4/1418يف  قدمش

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )11البالغ رقم (
  

م (املــــــــــــادةا كــــــــــــان شـــــــــــــرف القضــــــــــــاة ملّــــــــــــ   مـــــــــــــن الدســــــــــــتور الســـــــــــــوري). 133 وضـــــــــــــمريهم ضــــــــــــمان حلقـــــــــــــوق النــــــــــــاس وحريـــــــــــــا
  

  إىل أن شــــــــرف القضــــــــاة ال ميكــــــــن أن يكــــــــون  د إىل ثقــــــــة مطلقــــــــة مــــــــن كافــــــــة املــــــــواطننينوملــــــــا كــــــــان هــــــــذا الضــــــــمان جيــــــــب أن يســــــــت
  وكــــــــان ذلـــــــك ال يتأكــــــــد إال إذا ترافــــــــق ســـــــلوك القاضــــــــي وتصـــــــرفه يف كــــــــل اجملــــــــاالت  حمـــــــل شــــــــبهة بـــــــل هــــــــو ضــــــــمانتهم وملجـــــــأهم

ــــــــة وظهــــــــوراً  يؤكــــــــد ترفعــــــــه عمــــــــا ميكــــــــن أن يســــــــاء بــــــــه إىل القضــــــــاء ويؤكــــــــد للمــــــــواطنني يف كــــــــل موقــــــــف مبــــــــا   خــــــــاص أو عــــــــام دالل
  عـــــــد عـــــــن اهلـــــــوىلقواعـــــــد الســـــــلوك الالزمـــــــة الـــــــيت تثبـــــــت هـــــــذا احليـــــــاد مـــــــن ب القضـــــــاء هـــــــو الضـــــــمانة يف احليـــــــاد وهـــــــو املكـــــــرسبــــــأن 

  و التزام حبكم القانون.هواء والعواطف ألااملصاحل و  أو انغماس يف

ــــــث ال تقــــــود مصــــــلحة خاصــــــة مهمــــــا بلغــــــت إىل ســــــلوك يتنــــــاىف مــــــع مــــــا جيــــــب أن   يعــــــرف عــــــن القاضــــــي مــــــن التــــــزام بالقــــــانون  حبي
  القضــــــــــائية  القضــــــــــائية الــــــــــيت نصــــــــــت علــــــــــى أنــــــــــه ال جيــــــــــوز اجلمــــــــــع بــــــــــني الوظــــــــــائف ) مــــــــــن قــــــــــانون الســــــــــلطة78ومنــــــــــه املــــــــــادة (
  بـــــــأداء واجـــــــب الوظيفـــــــة  آخـــــــر يؤديـــــــه بالـــــــذات أو بالواســـــــطة إذا كـــــــان مـــــــن شـــــــأنه يضـــــــر يأخـــــــرى أو أي عمـــــــل تبعـــــــ وبـــــــني مهنـــــــة

  كلية احلقوق. س يفيأو كان غري متفق مع ما يقتضيه املنصب عدا التدر 

ا أن تضــــر بــــأداء الواجـــــب و تقــــدير املهــــن الـــــيت مــــن شــــأ زارة العــــدلو ع الــــذي تــــرك جمللـــــس القضــــاء األعلــــى و شــــر ومــــن حيــــث إن امل
 نـــــتاجملتمـــــع . وكا ق العامـــــة ونظـــــرةألخـــــالتـــــرك تقـــــدير ذلـــــك للقاضـــــي ذاتـــــه تبعـــــاً للزمـــــان وللمكـــــان ول ال تتفـــــق مـــــع املنصـــــب مثلمـــــا

ــــــــــيت تفــــــــــرتض  ــــــــــري اختالطــــــــــاً  املهــــــــــن ال ــــــــــات دائمــــــــــة اً كب ــــــــــؤدي لعالق ــــــــــة وت ــــــــــنهم تبعــــــــــاً لســــــــــلوك  بالكاف ــــــــــز بي ــــــــــع دون متيي   مــــــــــع اجلمي
  تســـــــــتهدف الـــــــــربح املبـــــــــين علـــــــــى أقـــــــــوال قـــــــــد تكـــــــــون حمـــــــــل تصـــــــــديق أو تكـــــــــذيب  البيـــــــــع والشـــــــــراءأو خلـــــــــق وتعمـــــــــل بوســـــــــاطات 

  العالقـــــات مـــــن تنحـــــي القضـــــاة  د إليـــــه هـــــذهتقـــــو الـــــيت تضـــــر بـــــأداء الواجـــــب القضـــــائي وال تتفـــــق مـــــع املنصـــــب ملـــــا  هـــــي مـــــن املهـــــن
  ارتبطــــــــوا معهــــــــم بــــــــالعقود كمــــــــا أنــــــــه ال تتفــــــــق مــــــــع املنصــــــــب الــــــــذي جيــــــــب  عــــــــن دعــــــــاوى كثــــــــرية أطرافهــــــــا مــــــــن املتعاقــــــــدين الــــــــذين

  مة تصــــــرفه هــــــو الســــــال هادة وأنشــــــأن يظهــــــر بــــــاملظهر الــــــذي يقنــــــع فيــــــه الكافــــــة بــــــأن كلمــــــة القاضــــــي هــــــي احلــــــق الــــــذي ال حيتــــــاج ل
  ية مـــــــــن قـــــــــانون الســـــــــلطة القضـــــــــائ 108الـــــــــيت ال ينـــــــــال منهـــــــــا قـــــــــول أو فعـــــــــل بـــــــــل إن املشـــــــــرع الســـــــــوري حينمـــــــــا اعتمـــــــــد باملـــــــــادة 

  اإلســـــــــــاءة بـــــــــــالقول أو العمـــــــــــل أو الكتابـــــــــــة للكرامـــــــــــة الشخصـــــــــــية أو كرامـــــــــــة القضـــــــــــاء  حالـــــــــــة أمـــــــــــام القضـــــــــــاء األعلـــــــــــىإلل اً ســـــــــــبب
   الً وفعـــــــــ وقـــــــــوالً  اً مظهـــــــــر  القـــــــــوانني واألنظمـــــــــة قـــــــــد اعتـــــــــرب كرامـــــــــة القاضـــــــــي مـــــــــن األمـــــــــور الـــــــــيت جيـــــــــب احلفـــــــــاظ عليهـــــــــا أو خمالفـــــــــة

ــــــــذات الوســــــــائ ــــــــاس اكرامــــــــة القاضــــــــي يف أذهــــــــ  سالتصــــــــرف مبــــــــا ميــــــــ ل وكــــــــانمثلمــــــــا جيــــــــب احملافظــــــــة علــــــــى كرامــــــــة القضــــــــاء ب   ن الن
  العالقــــــة  لــــــزم أن يظهــــــر فيــــــه مــــــن حمدوديــــــةيأن يرتادهــــــا أمثالــــــه أو قبولــــــه لــــــدعوات ال تتفــــــق مــــــع مــــــا  ت ال يليــــــقيف حمــــــال هبظهــــــور 

ــــه وللقضــــاء مــــن اختالطــــه ــــه وال يســــاء ل ــــه ب ــــه ضــــري مــــن عالقت ــــدعوة أو مبكــــان عــــام أو خــــ إال مــــع مــــن ال ينال ــــه ب ــــمبثل يظهــــر  الاص ف
ــــــــدى ــــــــه أو ل ــــــــوال مصــــــــلحة  مــــــــع خصــــــــوم يف نــــــــزاع لدي ــــــــدعي هلــــــــا ل ــــــــيب دعــــــــوات مــــــــا كــــــــان ي ــــــــتهم القضــــــــاء بســــــــببه وال يل   غــــــــريه في
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  الــــــــدعوات وال يظهــــــــر يف حمــــــــل عــــــــام  حاجــــــــة مــــــــن الــــــــداعي أو ال يليــــــــق مبــــــــن كــــــــان مثلــــــــه ضــــــــمانة للنــــــــاس أن يكــــــــون يف هــــــــذه أو
  والبعد عن كل شبهة .والسلوك  بوضع ال يتضح فيه متيزه باخللق والتصرف

  ومظهــــــــــــرهم وتصــــــــــــرفهم يف كــــــــــــل جمــــــــــــال  وملــــــــــــا كانــــــــــــت وزارة العــــــــــــدل تضــــــــــــع مــــــــــــن بــــــــــــني آماهلــــــــــــا أن تفخــــــــــــر بســــــــــــلوك القضــــــــــــاة
م بكــــــل عطــــــاء دون أن يســــــمحوا ملــــــن خيــــــرج عــــــن هــــــذه املبــــــادئ باإلســــــاءة هلــــــم ولكرامــــــة  ليثبتــــــوا اســــــتحقاقهم لكــــــل ميــــــزة وجــــــدار

ــــــــا ترغــــــــب مــــــــن الســــــــادة القضــــــــاة أن  القضــــــــاء ــــــــذلك فإ مل م وتصــــــــرفا ــــــــا ــــــــوا يف عالق   حيتــــــــذى  الً وظهــــــــورهم وعملهــــــــم مــــــــث يكون
ـــــــه غمـــــــزة قاصـــــــد أو ـــــــه شـــــــبهة وال تصـــــــل إلي ـــــــال من ـــــــه ال يكفـــــــي  ال تن ـــــــار أن ـــــــى اعتب ـــــــع عل   قناعـــــــة متشـــــــكك ليبقـــــــوا الضـــــــمانة للجمي

  ل لقواعــــــــد العــــــــد ســــــــليماً حمققــــــــاً  رصــــــــدياحلكــــــــم ذاتــــــــه وإمنــــــــا جبــــــــب أن يقنــــــــع الكافــــــــة قبــــــــل صــــــــدوره بأنــــــــه س مةاليف القضــــــــاء ســــــــ
للــــــوطن واإلخــــــالص ب عض فــــــيهم الســــــمو والرفعــــــة عــــــن كــــــل مصــــــلحة أو هــــــوى أو عاطفــــــة غــــــري احلــــــب للشــــــرت لصــــــدوره عمــــــن افــــــ

  والتمسك بالقانون والعدل.

  

. 1993لعــــــام  29رقــــــم و 1981لعــــــام  21 لــــــذلك أذعنــــــا هــــــذا الــــــبالغ الــــــذي ســــــبق اإلشــــــارة لــــــبعض موجباتــــــه يف تعميمنــــــا رقــــــم
إليـــــه وتبعـــــاً  لســـــادة القضـــــاة مراعاتـــــه والعمـــــل وفقـــــاً ملضـــــمونه وروح النصـــــوص الـــــيت قـــــادتا ةكافـــــ يتوجـــــب الرجـــــوع إليهـــــا وعلـــــىالـــــيت 

  هم.ية املوضوعة فثقلل

  ة خمالفةيإبالغنا عن أ وعلى احملامني العامني وإدارة التفتيش

  7/9/1997ـ  وـ  5/5/1418دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )17البالغ رقم (
  

  3/11/1986تـــــــــــــــــــــــاريخ  31/88/125رقـــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــبق لـــــــــــــــــــــــوزارة العـــــــــــــــــــــــدل أن عممـــــــــــــــــــــــت كتـــــــــــــــــــــــاب وزارة اخلارجيـــــــــــــــــــــــة 
  ات الدبلوماســـــــــية بـــــــــأي التـــــــــزام االمتيـــــــــاز شـــــــــخص يتمتـــــــــع باحلصـــــــــانة و  واملتضـــــــــمن القواعـــــــــد الواجبـــــــــة اإلتبـــــــــاع يف مطالبـــــــــة هيئـــــــــة أو

   1961تبعـــــــــــــــــــاً النضـــــــــــــــــــمام القطـــــــــــــــــــر التفاقيـــــــــــــــــــة فيينـــــــــــــــــــا للعالقـــــــــــــــــــات الدبلوماســـــــــــــــــــية لعـــــــــــــــــــام  أو حـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــدين وذلـــــــــــــــــــك
ــــــم  واملصــــــدقة ــــــازات لأل 1978لعــــــام  10بالقــــــانون رق ــــــة احلصــــــانات واالمتي ــــــيت انضــــــم إليهــــــا  1946لعــــــام  مــــــم املتحــــــدةوالتفاقي ال

   3/8/1953تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  /12القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مبوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام املرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم التشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعي رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم /
ــــــــــــــــــاريخ  1(تعمــــــــــــــــــيم وزارة العــــــــــــــــــدل رقــــــــــــــــــم    ) 1987لعــــــــــــــــــام  526ص ، مبجلــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــانون وقــــــــــــــــــد نشــــــــــــــــــر 4/2/1987ت

ــــــــة ــــــــذي أقــــــــره الدســــــــتور وتوفيقــــــــ وإعمــــــــاًال لألحكــــــــام القانونيــــــــة النافــــــــذة ومحاي   التفــــــــاقيتني امــــــــع أحكــــــــام هــــــــاتني  اً حلــــــــق اإلدعــــــــاء ال
ــــــد بأحكامهمــــــا ذايبعــــــد تصــــــد اللتــــــني أصــــــبحتا ــــــداخلي واجــــــب املراعــــــاة والتقي لة بالنظــــــام العــــــام الصــــــت قهما جــــــزء مــــــن التشــــــريع ال

   اإلجيــــــــــاراتواإلدعــــــــــاءات وخاصــــــــــة فيمــــــــــا تعلــــــــــق بقضــــــــــايا  ســــــــــلوب الواجــــــــــب اإلتبــــــــــاع بصــــــــــدد هــــــــــذه املطالبــــــــــاتا األنّــــــــــبي قــــــــــدفل
  هي: ... اخلريوالعمل وحوادث الس

لـــــرئيس البعثـــــة يتضـــــمن شـــــرح موجباتـــــه ومطالبتـــــه   مباشـــــرة وبصـــــوره وديـــــة عـــــن طريـــــق تقـــــدمي طلـــــبنيبـــــني الطـــــرفاخلـــــالف حـــــل  - 1
اءوطلب اإلجاب  ة .يالنزاع بصورة ود ة عليه إل

ــــــــــبتيف حــــــــــال عــــــــــدم ال - 2 ــــــــــى الطل ــــــــــرد عل ــــــــــه أعــــــــــاله أو عــــــــــدم ال ــــــــــودي املشــــــــــار إلي ــــــــــة  وصــــــــــل للحــــــــــل ال ــــــــــرتة معقول   خــــــــــالل ف
ـــــــــــــة لت ـــــــــــــوزارة اخلارجي ـــــــــــــتقـــــــــــــدمي طلـــــــــــــب ل ـــــــــــــة فيهـــــــــــــا دراســـــــــــــة املوضـــــــــــــوع تعـــــــــــــبال وىل إدارة املراســـــــــــــمت   اون مـــــــــــــع اإلدارة القانوني

 حل ودي بني الطرفني. للوصول إىل والتدخل

ســـــتكون مضـــــطرة الختـــــاذ اإلجـــــراءات التنفيذيـــــة  دم فـــــإن وزارة اخلارجيـــــةتقـــــمـــــا  لاليف حـــــال عـــــدم الوصـــــول إىل اتفـــــاق مـــــن خـــــ - 3
ـــــــــق الفقـــــــــرة ( أ ) مـــــــــن املـــــــــادة ـــــــــات الدبلوماســـــــــية والســـــــــماح41) وكـــــــــذلك املـــــــــادة (31( لتطبي ـــــــــا للعالق ـــــــــة فيين  ) مـــــــــن اتفاقي

 للقضاء السوري. باالحتكام 

ـــــــة ســـــــوف متـــــــنح  ـــــــ املـــــــواطن الشـــــــاكيويف هـــــــذه احلال ـــــــه مبراجعـــــــة القضـــــــاء  اً كتاب ـــــــه تعـــــــذر الوصـــــــول إىل اتفـــــــاق والســـــــماح ل ـــــــني في   يب
  املشمولني باحلصانة يتوجب عليهم يف هذه احلال التقيد التام باألنظمة والقوانني املرعية. ألن

ـــــــــــــم  ـــــــــــــة رق ـــــــــــــاب وزارة اخلارجي ـــــــــــــاريخ  27/88/125كت ـــــــــــــاب هـــــــــــــو شـــــــــــــرط مـــــــــــــن شـــــــــــــروط  إن هـــــــــــــذا، 18/10/1986ت   الكت
  املتمتعــــــــني باحلصــــــــانة الدبلوماســــــــية تبعــــــــاً العتبــــــــار اتفاقيــــــــة فيينــــــــا جــــــــزء مــــــــن  شــــــــخاصألواالــــــــدعوى املدنيــــــــة ضــــــــد اهليئــــــــات قبــــــــول 
ـــــــداخلي وملـــــــا تضـــــــمنته نصوصـــــــها التشـــــــريع ـــــــه جيـــــــب ال   احلكـــــــم بعـــــــدم قبوهلـــــــا وردهـــــــا  فـــــــإذا خلـــــــت الـــــــدعوى مـــــــن هـــــــذا الشـــــــرط فأن

ـــــــــيت تســـــــــطر تبعـــــــــاً هلـــــــــذه اإلدعـــــــــاءات  لعـــــــــدم توافقهـــــــــا مـــــــــع نصـــــــــوص االتفاقيـــــــــة املـــــــــذكورة وبـــــــــالطبع فـــــــــإن   املـــــــــذكرات القضـــــــــائية ال
  موافقــــــــة  فأنــــــــه جيــــــــب إرفاقهــــــــا بصــــــــورة عــــــــنتــــــــأخري مــــــــن أي دفعــــــــاً وزارة العــــــــدل لــــــــوزارة اخلارجيــــــــة  جيــــــــب أن حتــــــــال عــــــــن طريــــــــق

قـــــبًال. أو أن أو تعتربهـــــا خمالفـــــة لألحكـــــام املشـــــار إليهـــــا  ؤال عـــــن هـــــذه املوافقـــــةســـــة حـــــىت ال تعيـــــدها وزارة اخلارجيـــــة لليـــــوزارة اخلارج
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ـــــوفري  يشـــــار فيهـــــا لعـــــدم وجـــــود املوافقـــــة ا ت ـــــزم بشـــــأ فأكـــــدت  ت وزارة العـــــدلدللوقـــــت واجلهـــــد كمـــــا عـــــا اً لتعمـــــل وزارة العـــــدل مـــــا يل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تعم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعميم رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبًال ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  9مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إلي    15/4/1995ت

  .13/7/1997تاريخ  6وأكدت على مضمونه ببالغها رقم 

  واملعطــــــــــــــوف علــــــــــــــى  11 أن بينــــــــــــــت ببالغهــــــــــــــا رقــــــــــــــم 1/5/1974اريخ تــــــــــــــلعــــــــــــــدل ومنــــــــــــــذ ا ةلــــــــــــــوزار  قعلمــــــــــــــاً بأنــــــــــــــه ســــــــــــــب
  أنــــــــــه ال جيــــــــــوز قبــــــــــول الــــــــــدعاوى املدنيــــــــــة  3/4/1956تــــــــــاريخ  25م قــــــــــوالــــــــــبالغ ر  11/2/1952تــــــــــاريخ  50بالغهــــــــــا رقــــــــــم 

ــــــــــــــــى ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــازل هــــــــــــــــؤالء عــــــــــــــــن حصــــــــــــــــانتهم أو اجلزائي ــــــــــــــــة أو تن ــــــــــــــــوزارة اخلارجي ــــــــــــــــل اللجــــــــــــــــوء ل    املشــــــــــــــــمولني باحلصــــــــــــــــانة قب
  وقـــــــــــــد الحظـــــــــــــت وزارة العـــــــــــــدل  عـــــــــــــن احلصـــــــــــــانة يف الـــــــــــــدعوى ال يعـــــــــــــين التنـــــــــــــازل عـــــــــــــن احلصـــــــــــــانة يف التنفيـــــــــــــذ وإن التنـــــــــــــازل

ــــــل وجهــــــت مــــــذكرات دعــــــوة و  ــــــد مبــــــا تقــــــدم ب ــــــذ ال تتقي ــــــر التنفي ــــــات إأن بعــــــض احملــــــاكم ودوائ ــــــة لدبلوماســــــيني وبعث خطــــــارات تنفيذي
  راءات املشــــــــــــــار إليــــــــــــــه قــــــــــــــبًال  وقبلــــــــــــــت دعــــــــــــــاوى دون إتبــــــــــــــاع اإلجــــــــــــــ اخلارجيــــــــــــــةووزارة وزارة العــــــــــــــدل  مباشــــــــــــــرة عــــــــــــــن طريــــــــــــــق

  خالفاً  للنصوص القانونية وبالغاتنا وتعاميمنا املشار إليه آنفاً. 

  لـــــــــــذلك أصـــــــــــدرنا هـــــــــــذا الـــــــــــبالغ للتـــــــــــذكري بضـــــــــــرورة مراعـــــــــــاة مـــــــــــا ورد فيـــــــــــه ونرفـــــــــــق بـــــــــــه صـــــــــــورة عـــــــــــن كتـــــــــــاب وزارة اخلارجيـــــــــــة 
  وصورة عن املواد ذات الصلة باتفاقية فيينا. 18/10/1986تاريخ  27/88/25رقم 

  

  الدواوين ذات الصلة باحملاكم والوزارة و   الكتابنينيالقضائي واحملامني العامني واملفتش يشوعلى إدارة التفت
  التأكد من مراعاة حسن تنفيذه.

  12/10/1997 ـ  وـ  10/6/1418دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )2البالغ رقم ( 
  

ـــــيت  ـــــة ال ـــــري يف ألامـــــربم يف بعـــــض القضـــــايا اجلزائيـــــة ذات  يســـــتغرقها الوصـــــول حلكـــــمالحظـــــت وزارة العـــــدل طـــــول الفـــــرتة الزمني ـــــر الكب ث
بعــــض أدلتهــــا مــــع مــــا  ن الشــــهود لوقائعهــــا وضــــياعاعــــن نســــي الً ممــــا يــــؤدي لعــــدم وضــــوح أثــــر العقوبــــة فضـــ اجملتمـــع ومنهــــا جــــرائم القتــــل

  مة العدالة.سالالتدخل لدى الشهود مما يؤثر يف  أخرى أو سهذا التأخري ملرتكبها من خلق أدلة أو طم يح يت

ــــق بطبيعــــة اجلرميــــةأن أوالحظــــت  ــــك يعــــود لعوامــــل منهــــا مــــا يتعل وأدلتهــــا ومــــا يســــتلزمه التحقيــــق واحملاكمــــة والطعــــن  ســــباب تــــأخر ذل
  للحقــــــــــــائق الثابتـــــــــــــة ومنهــــــــــــا مـــــــــــــا يعــــــــــــود لعـــــــــــــدم املتابعــــــــــــة الســـــــــــــريعة لإلجــــــــــــراءات القضـــــــــــــائية  فيهــــــــــــا مـــــــــــــن إجــــــــــــراءات وصـــــــــــــوالً 

  فعال ومنتج. بشكل

  فيهـــــــا علـــــــى مجيـــــــع األدلـــــــة للتحقيـــــــق شخوصـــــــه  وملـــــــا كـــــــان يتوجـــــــب علـــــــى القاضـــــــي احملقـــــــق يف مثـــــــل هـــــــذه اجلـــــــرائم أن يعمـــــــل منـــــــذ
   فــــــــرتة مشــــــــهودية اجلــــــــرم حلــــــــني اســــــــتكماهلا كاملــــــــة حبيــــــــث ال حيتــــــــاجخــــــــالل التحقيقــــــــات  رار يفمتســــــــالاواختــــــــاذ كــــــــل مــــــــا يلــــــــزم و 

ــــزمن طويــــل حــــىت إذا ــــداء مطالبتهــــا ومــــن  اســــتكملت هــــذه التحقيقــــات رفعــــت النظــــر فيهــــا بقضــــاء التحقيــــق ل ــــة العامــــة إلب فــــوراً للنياب
وقـــــت  إمتـــــام تســـــطري التبليغـــــات فـــــور صـــــدور القـــــرار وإيـــــداعها النيابـــــة العامـــــة بأســـــرعان الـــــديو  مث إعطائهـــــا األولويـــــة يف احلســـــم وعلـــــى

  فصــــــــــــــــلها وضــــــــــــــــرورة ســــــــــــــــرعة  وعلــــــــــــــــى قضــــــــــــــــاة اإلحالــــــــــــــــة اختــــــــــــــــاذ مــــــــــــــــا يلــــــــــــــــزم بصــــــــــــــــددها مبــــــــــــــــا يتناســــــــــــــــب مــــــــــــــــع أمهيتهــــــــــــــــا
  مة إجرائهــــــــــا واســــــــــتعمال وســــــــــرعة إجنــــــــــاز التبليغــــــــــات وســــــــــال وعلــــــــــى حمــــــــــاكم اجلنايــــــــــات التأكــــــــــد مــــــــــن وجــــــــــود قــــــــــوائم الشــــــــــهود

ــــــــــا لتحقيــــــــــق ذلــــــــــك  ت القانونيــــــــــة املخولــــــــــة هلــــــــــااالســــــــــلط   لــــــــــدعوة الشــــــــــهود بأســــــــــرع مــــــــــا ميكــــــــــن وعلــــــــــى النيابــــــــــة العامــــــــــة مؤازر
ـــــا ويتـــــابعليغـــــات فـــــور بينجـــــز الت ان أنفصـــــل الـــــدعوى وعلـــــى الـــــديو  ومـــــن مث اســـــتكمال بـــــاقي اإلجـــــراءات إليـــــداعها  صـــــدور القـــــرار 
  مرجعها.ك بعد ذل

  ا.ية باحلســـــــــــــــــــــــــــم هلـــــــــــــــــــــــــــذه القضـــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــاجلزائيـــــــــــــــــــــــــــة مبحكمـــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــنقض إعطـــــــــــــــــــــــــــاء األولو وعلـــــــــــــــــــــــــــى الغـــــــــــــــــــــــــــرف 
  

يــــــب الســــــادة القضــــــاة مالحظــــــة أمه   الــــــردع الــــــالزم يف النفــــــوس فإننــــــا علــــــى ثقــــــة  حســــــم هــــــذه القضــــــايا خللــــــق ةة ســــــرعيــــــوأننــــــا إذ 
م ســــيعم هــــذه  عة يف تطبيــــقر  العــــامني مراعــــاة الســــنيذلــــك وعلــــى إدارة التفتــــيش القضــــائي واحملــــام لون مــــا يف وســــعهم مــــن أجــــلبــــأ
  اإلجراءات .

  6/1/1998ـ  وـ  8/9/1418ق يف دمش

  وزير العدل
  حسين حسون
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ــــــــــدوائر القضــــــــــائية عمــــــــــا إذا   ــــــــــاريخ  /2/ن بالغنــــــــــا رقــــــــــم كــــــــــاتســــــــــاءلت بعــــــــــض ال   املتضــــــــــمن وجــــــــــوب تســــــــــطري  19/4/1993ت

الــــــذين مثلــــــوا أطــــــراف النــــــزاع الــــــذي صــــــدر احلكــــــم بنتيجتــــــه ال إىل املــــــوكلني يســــــري  ء احملــــــامنيالمــــــذكرات تبليــــــغ األحكــــــام إىل الــــــوك
    على القضايا اجلزائية.

ــــــــــــا رقــــــــــــم  ــــــــــــث أن وزارة العــــــــــــدل قــــــــــــد ســــــــــــبق هلــــــــــــا بكتا ــــــــــــاريخ /ت 9590/1243ومــــــــــــن حي ــــــــــــت إن  19/9/1995ت   أن بين
ـــــبالغ املـــــذكور أعـــــاله جـــــاء واضـــــحاً يف داللتـــــه ـــــل يف كـــــل حالـــــة مل يشـــــرتط القـــــانون فيهـــــا تبليـــــغ األصـــــول أو ال  بـــــإجراء التبليـــــغ للوكي

  يف تبليــــــــــــغ املــــــــــــتهم بالــــــــــــذات  عشــــــــــــر منــــــــــــه كاحلــــــــــــاالت الــــــــــــيت نــــــــــــص عليهــــــــــــا املاألصــــــــــــل يســــــــــــتلزم اإلجــــــــــــراء املطلــــــــــــوب حضــــــــــــور 
  وهي حالة تبليغ األحكام. أو احلاالت اليت تستلزم حضوره وال يقبل وكيله من دونه

احلـاالت حضــور املـتهم بالـذات أو ال يقبـل حضـور الوكيــل دون  وإيضـاحاً ملـا تقـدم نبـني أنـه يف القضــايا اجلزائيـة أوجـب املشـرع يف بعـض
  اخل .... املدعى عليه 

ر املوكـــــل بالـــــذات  اإلجـــــراء املطلـــــوب يســـــتلزم حضـــــو  ويف هـــــذه احلـــــاالت الـــــيت جيـــــب فيهـــــا حضـــــور املوكـــــل إضـــــافة للوكيـــــل أو يكـــــون
 موعــــــد جلســــــة التحكــــــيم فإنــــــه يتوجــــــب إبــــــالغ الوكيــــــل واملوكــــــل مبــــــذكرة مســــــتقلة لكــــــل واحــــــد أواالســــــتجواب كحلــــــف اليمــــــني أو 

يكــــون مـــــوطن الوكيـــــل الــــذي باشـــــر احملاكمـــــة  املوكـــــل إىل موطنـــــه الــــذي نـــــص املشــــرع علـــــى أنـــــه مبجــــرد التوكيـــــلإبــــالغ مــــنهم ويكـــــون 
  أصول مدنية). 499لسري الدعوى ( املادة  يف تبليغ األوراق الالزمةمعترباً 

  للوكيـــــــــــل دون املوكـــــــــــل كمبـــــــــــدأ عـــــــــــام حـــــــــــدده  وعليـــــــــــه فإنـــــــــــه يف القضـــــــــــايا املدنيـــــــــــة واجلزائيـــــــــــة جيـــــــــــب تســـــــــــطري مـــــــــــذكرات التبليـــــــــــغ
ـــــا رقـــــم  ـــــذات أو ال جلهـــــة 19/4/1993تـــــاريخ  2بالغن ـــــيت يتوجـــــب فيهـــــا حضـــــور املوكـــــل بال  األحكـــــام أمـــــا يف القضـــــايا اجلزائيـــــة ال
  واالستجواب. فيها حضور املوكل بالذات كاليمنيلوكيل دون املوكل ويف القضايا املدنية اليت جيب يقبل حضور ا

املوكـــــل يف هـــــذه احلـــــاالت علـــــى موطنـــــه املختـــــار  فإنـــــه يتوجـــــب تســـــطري مـــــذكرتني إحـــــدامها للوكيـــــل واألخـــــرى للموكـــــل ويكـــــون تبليـــــغ
  لتبليغ املوكل .اً ح هذا املكان صاحلوكيله ألن مبجرد صدور التوكيل أصب شريع وهو مكتبتالذي حدده ال

ـــــزم يف قضـــــايا  وإن هـــــذا املبـــــدأ يف تســـــطري مـــــذكرتني يف هـــــذه احلـــــاالت أمـــــر قـــــرره اجتهـــــاد ـــــنقض الـــــذي أل تبليـــــغ اإلحـــــداث حمكمـــــة ال
  ) 20/12/1980 تـــــــــــــــاريخ  1019قـــــــــــــــرار  -921ويل احلـــــــــــــــدث (أحـــــــــــــــداث  ةمـــــــــــــــذكر  احلـــــــــــــــدث مـــــــــــــــذكرة مســـــــــــــــتقلة عـــــــــــــــن

ـــــــــة الـــــــــيت يكـــــــــون وذلـــــــــك   جن ســـــــــتوجيـــــــــه املـــــــــذكرة لل املوكـــــــــل فيهـــــــــا بالســـــــــجن حيـــــــــث جيـــــــــب يف هـــــــــذه احلالـــــــــة دون إخـــــــــالل باحلال
  قـــــــد عـــــــاجل حالــــــــة الوكيـــــــل األحكـــــــام وهــــــــي مـــــــن احلـــــــاالت الــــــــيت  / املشـــــــار إليــــــــه2ال تبليغـــــــه يف مـــــــوطن وكيلـــــــه وأن بالغنــــــــا رقـــــــم /

   ة لســـــــــري الـــــــــدعوىاملوكـــــــــل ومل يعـــــــــاجل صـــــــــراحة أو داللـــــــــة مســـــــــألة تبليـــــــــغ اإلجـــــــــراءات الالزمـــــــــ ال يســـــــــتلزم القـــــــــانون فيهـــــــــا إبـــــــــالغ
  الواجب تسطريها يف هذه احلالة . اتوال عدد املذكر 

  13/1/1998 ـ  وـ  25/9/1419ق يف دمش

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )3بالغ رقم (ال
  

  اجلمعيــــــــــــــــات التعاونيــــــــــــــــة الســــــــــــــــكنية  الحظــــــــــــــــت وزارة العــــــــــــــــدل مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل تــــــــــــــــدقيقها لــــــــــــــــدعاوى إحــــــــــــــــالل العضــــــــــــــــوية يف
  الشـــرتاك باجلمعيـــة اللجمعيـــة وقيـــام هـــذا النائـــب  خالفـــاً  ألحكـــام نيابتـــه بلالنتســـاب  عنـــه اً نائبـــ(الـــيت تقـــوم علـــى زعـــم املـــدعي تســـخريه 

  .)الشخصي بامسه
املنصـوص عنهـا يف القـانون املـدين وخاصـة مـا تعلـق منهـا  أن بعض احملاكم حينما تفصل يف هـذا النـزاع ال تتأكـد مـن تـوفر أحكـام النيابـة

  إلنابة .ا بأهلية املنيب حني
ــــا ال    ب طلــــب االنتســــاب ئــــ الناميباجلمعيــــة حــــني تقــــد االنتســــاب وفر فيــــه شــــروطتــــصــــيل (املنيــــب) كانــــت تألمــــن إن اتتحقــــق كمــــا أ

  ه اإلدعاء.يعل لجمعية نيابة عنه على مال
كــــان حيـــــوز حــــني االنتســـــاب للجمعيــــة الشـــــروط األصـــــيل  كـــــد مــــن إن أوملــــا كــــان علـــــى احملكمــــة إذا حتققـــــت مــــن صـــــحة النيابــــة أن تت

   1981لعــــــــــــــــام  13ســــــــــــــــكنية رقــــــــــــــــم لعليهــــــــــــــــا بقــــــــــــــــانون اجلمعيــــــــــــــــات التعاونيــــــــــــــــة ا الالزمــــــــــــــــة لالنتســــــــــــــــاب هلــــــــــــــــا واملنصــــــــــــــــوص
ـــــــــــــد فضـــــــــــــًال عـــــــــــــن ـــــــــــــة وإال تكـــــــــــــون ق ـــــــــــــة املعني ـــــــــــــداخلي للجمعي    اً قضـــــــــــــت ضـــــــــــــمن الشـــــــــــــروط املنصـــــــــــــوص عليهـــــــــــــا يف النظـــــــــــــام ال

القـــــانون وروحـــــه ومسحـــــت يف ألحكـــــام  خالفـــــاً  شـــــروط االنتســـــاب  بانتســـــاب شـــــخص جلمعيـــــة تعاونيـــــة يف وقـــــت مل يكـــــن حيـــــوز فيـــــه
  ه.تهرب من موجبات القانون وروحه وغاياتبال تقذات الو 
اســـــتهدف تـــــأمني  بأهدافـــــه إىل مـــــا يتـــــيح املتـــــاجرة بعقـــــارات هـــــذه اجلمعيـــــات  خالفـــــاً  لغايـــــة التشـــــريع الـــــيت حـــــت بـــــاالحنرافكمـــــا مس

ـــــــذلك حرمـــــــان مـــــــن يســـــــتحق حلســـــــاب مـــــــن ـــــــال مشـــــــريين إىل يقـــــــدر  الســـــــكن للمـــــــواطنني وأتاحـــــــت ب ـــــــيت أن أمث ـــــــدعاوى ال هـــــــذه ال
  ال بـــــــــــــد أن ميثـــــــــــــل فيهـــــــــــــا اجلمعيـــــــــــــة وأن تبـــــــــــــدى دفوعهـــــــــــــا فيهـــــــــــــا ويبقـــــــــــــى للقضـــــــــــــاء مصـــــــــــــاحلها تســـــــــــــتهدف قيـــــــــــــود اجلمعيـــــــــــــة و 

  حق مراقبة صحة هذه الدفوع وانطباقها على حكم القانون.
  

  قانونية.املوجبات الة هذه اعار مل لبالغ تأكيداً على بالغنا السابقلذلك أذعنا هذا ا
  تنفيذ ذلك. ندارة التفتيش القضائي مراقبة حسوعلى إ

  14/1/1998ـ  وـ  16/9/1418دمشق يف 
  وزير العدل
  حسين حسون
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  )5البالغ رقم (
  ه .تلم احملضــــــــون لوليــــــــه بعــــــــد انتهــــــــاء حضــــــــانيســــــــتالحظــــــــت وزاره العــــــــدل اخــــــــتالف التعامــــــــل القضــــــــائي بــــــــني احملافظــــــــات بشــــــــأن 

ـــــــى أن  ـــــــق  مســـــــائل احلضـــــــانة مـــــــن النظـــــــام العـــــــاموملـــــــا كـــــــان االجتهـــــــاد القضـــــــائي مســـــــتقراً عل ـــــــى القاضـــــــي أن ينظـــــــر فيمـــــــا يتعل   وعل
  بصفته القضائية. حبق احملضون بصفته الوالئية كما ينظر فيها

  )14/5/1963تــــــــــــــــــاريخ  172و  1/7/1963تـــــــــــــــــاريخ  251و  6/7/1967تـــــــــــــــــاريخ  256(نقـــــــــــــــــض شـــــــــــــــــرعي قـــــــــــــــــرار 
  احلضــــــــــانة دون مــــــــــا حاجــــــــــة إلنــــــــــذار أو حماكمــــــــــة  وكــــــــــان يتوجــــــــــب علــــــــــى احلاضــــــــــنة تســــــــــليم احملضــــــــــون إىل وليــــــــــه مبجــــــــــرد انتهــــــــــاء

  )21/12/1964تاريخ  448(نقض شرعي قرار 

  انتهــــت حضــــانته إليــــه ولــــو مل يســــبق منــــه طلــــب ذلــــك  وبــــدون طلــــب بــــأن تــــأمر الــــويل بضــــم ولــــده الــــذيعفــــواً بــــل إن احملكمــــة ملزمــــة 
  )29/9/1969تاريخ  389ي قرار ع(نقض شر 

  .)25/2/1970تاريخ  68(نقض شرعي  الوالئيةبصفته  لكه القاضيإمنا مياء حضانته وملا كان تسلم احملضون لوالده بعد انته

  هدف ســـــــــتبيل احلصـــــــــر وإمنـــــــــا متتـــــــــد لكـــــــــل حالـــــــــة تســـــــــومـــــــــن حيـــــــــث إن الوظـــــــــائف الوالئيـــــــــة للقاضـــــــــي مل تـــــــــرد يف القـــــــــانون علـــــــــى 
  احملافظة على حق أو محايته أو إنفاذ القانون حمصورة بنطاق مؤقت ومن غري فصل يف النزاع .

  علـــــــــــى طلـــــــــــب الـــــــــــويل  ءخصـــــــــــومة بنـــــــــــاعلـــــــــــى عريضـــــــــــة دون بـــــــــــأمر  اً ممــــــــــا جيعـــــــــــل مـــــــــــن اجلـــــــــــائز تســـــــــــليم احملضـــــــــــون لوليـــــــــــه مؤقتـــــــــــ
  عند انتهاء احلضانة.

  ) عقوبات اليت نصت على:482وكان ذلك جيد مستنده يف املادة (

  اخل))....م وكــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــخص آخــــــــــــــــــر ال ميتثــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــر القاضــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــريفض أو يــــــــــــــــــؤخر إحضــــــــــــــــــار قاصــــــــــــــــــر ألاو األب ((
ـــــذا الشـــــأن كـــــأوامر  ســـــتعمل تعبـــــري حكـــــم مبـــــايومل " أمـــــر القاضـــــي"ع قـــــد اســـــتعمل تعبـــــري شـــــرّ إذ إن امل يؤيـــــد جـــــواز إصـــــدار القـــــرارات 

  على عرائض وبالصفة الوالئية.

ـــــاء احلضـــــانةلـــــألوال يوجـــــه األب واألم وهـــــو يشـــــمل    كإحـــــدى احلـــــاالت ممـــــا يؤكـــــد جـــــواز تســـــليم القاصـــــر  م بداهـــــة إال يف حالـــــة إ
  .على عريضة لوليه بأمر الذي انتهت حضانته

ــــويل غــــري مــــأمون علــــى احملضــــون فــــإن ــــات إن ال ــــام حــــق افــــرتض ز املنا ههــــذ وإذا قامــــت منازعــــة تســــتهدف إثب ــــؤخر قي عــــة ال جيــــوز أن ت
ا أو حكم مستعجل يف خصومة قائمة . أنه من النظام العام ما مل   يصدر حكم قطعي بشأ

ذا الشأن يقبل التنفي   . اً تنفيذي اً اعتباره سند ذ أمام دائرة التنفيذ علىوبالطبع فإن األمر الصادر 
  به .جأن والعمل مبو شذا اللذلك أذعنا هذا البالغ لتوحيد التعامل القضائي 

  21/1/1998و 23/9/1418دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )7بالغ رقم (ال
ـــــــــة العامـــــــــة للجمـــــــــارك أن عـــــــــدد ـــــــــا املديري ـــــــــة اً أعلمتن ـــــــــب املهـــــــــربني  مـــــــــن رجـــــــــال الضـــــــــابطة اجلمركي ـــــــــب وتعقي   القـــــــــائمني بقمـــــــــع جـــــــــرائم التهري

م أو الرتاشـــــــــق املســـــــــلح بـــــــــني مهالـــــــــدعوى العامـــــــــة علـــــــــي تقـــــــــد حركـــــــــ   الطـــــــــرفني  مباشـــــــــرة جبـــــــــرائم قتـــــــــل أو إصـــــــــابة املهـــــــــربني نتيجـــــــــة مطـــــــــارد
   1975/ لعـــــــــــام 9مـــــــــــن قـــــــــــانون اجلمـــــــــــارك رقـــــــــــم / )177قبـــــــــــل إيـــــــــــداع التحقيقـــــــــــات إىل جلنـــــــــــة املالحقـــــــــــة املنصـــــــــــوص عنهـــــــــــا باملـــــــــــادة (

  موافقة اللجنة املشار إليها مشوبة بالبطالن وخمالفة القانون. مما جيعل املالحقة اجلارية مبعزل عن

ـــــا نصـــــت علـــــى177فمـــــن الرجـــــوع إىل املـــــادة ( أمـــــام  اً اجلمركيـــــة جزائيـــــ ةجـــــال الضـــــابطمالحقـــــة ر ((ال جتـــــري  ) مـــــن قـــــانون اجلمـــــارك يتضـــــح أ
ـــــــر العـــــــدل مـــــــن ةة جلنـــــــقـــــــاففـــــــة إال بعـــــــد مو ية عـــــــن الوظئاجلـــــــرائم الناشـــــــ القضـــــــاء عـــــــن ـــــــه ياضـــــــي نق تشـــــــكل بقـــــــرار مـــــــن وزي   ابـــــــة ال تقـــــــل مرتبت

  ه املدير العام)).ميوممثل إلدارة اجلمارك ال تقل مرتبته عن مدير يس يئاض بداقعن حمام عام وقاض ال تقل درجته عن 

  هـــــــــا مدينـــــــــة دمشـــــــــق مركز  /ل291رقـــــــــم  2/12/1995وقـــــــــد مت تشـــــــــكيل هـــــــــذه اللجنـــــــــة بـــــــــالقرار الصـــــــــادر عـــــــــن وزيـــــــــر العـــــــــدل بتـــــــــاريخ 
كاوى شـــــوال اإلدعـــــاءات  علـــــى مجيـــــع احملـــــامني العـــــامني يف احملافظـــــات أن يودعـــــوا اللجنـــــة املـــــذكورة وتشـــــمل واليتهـــــا القطـــــر كلـــــه حبيـــــث ينبغـــــي

  اجلـــــــــــــــرائم الناشـــــــــــــــئة عـــــــــــــــن وظـــــــــــــــائفهم لتتـــــــــــــــوىل اللجنـــــــــــــــة دراســـــــــــــــتها  والتحقيقـــــــــــــــات اجلاريـــــــــــــــة حبـــــــــــــــق رجـــــــــــــــال الضـــــــــــــــابطة اجلمركيـــــــــــــــة يف
مبــــــا تقــــــرره اللجنــــــة فــــــإذا وافقــــــت  باملوافقــــــة علــــــى املالحقــــــة اجلزائيــــــة أم ال. وعلــــــى النيابــــــة العامــــــة يف احملافظــــــة أن تتقيــــــد ومــــــن مث إصــــــدار قرارهــــــا

  غ عنــــــــدها و يســــــــ الالعامــــــــة حبــــــــق عنصــــــــر الضــــــــابطة اجلمركيــــــــة أمــــــــا إذا مل توافــــــــق فــــــــ علــــــــى املالحقــــــــة بــــــــات مبقــــــــدور النيابــــــــة حتريــــــــك الــــــــدعوى
عنهـــــا إىل املديريـــــة العامـــــة للجمـــــارك للنظـــــر  يف هـــــذه احلالـــــة حفـــــظ األوراق لـــــديها وإيـــــداع صـــــورة مـــــةالعا ابـــــةيالـــــدعوى العامـــــة وعلـــــى الن حتريـــــك

  ملشهودة والناشئة عن الوظيفة.اجلرائم الضابطة اجلمركية غري  ةبيف املالحقة املسلكية كل هذا بالنس

دومنــــا  /177/امــــة مباشــــرة مبقتضــــى الــــنص املشــــار إليــــه فــــإن النيابــــة العامــــة متلــــك الصــــالحية بإقامــــة الــــدعوى الع دأمــــا يف حالــــة اجلــــرم املشــــهو 
   اً إىل جلنــــــــــة املالحقــــــــــة املومــــــــــا إليهــــــــــا إمنــــــــــا يتعــــــــــني علــــــــــى النيابــــــــــة العامــــــــــة أن تتأكــــــــــد مــــــــــن كــــــــــون اجلــــــــــرم مشــــــــــهود ضــــــــــرورة إلحالــــــــــة األوراق

  عـــــــني إيـــــــداع األوراق تتـــــــوفر فيـــــــه حـــــــاالت وشـــــــرائط املشـــــــهودية املذاعـــــــة علـــــــيكم ببالغـــــــات ســـــــابقة فـــــــإذا مل تتـــــــوفر حالـــــــة اجلـــــــرم املشـــــــهود تو 
  ا أعاله .ضحنأو  إىل اللجنة كما

ـــــــــــــدوائر القضـــــــــــــا قونشـــــــــــــري يف هـــــــــــــذا الســـــــــــــيا ـــــــــــــى ال ـــــــــــــئيإىل أن عل ـــــــــــــ تدعـــــــــــــاءاإإليهـــــــــــــا   حتـــــــــــــاليتة واحملـــــــــــــاكم ال   العامـــــــــــــة املباشـــــــــــــرة  ةالنياب
  ) مــــــــــن قــــــــــانون اجلمــــــــــارك 177هــــــــــا علــــــــــى أحكــــــــــام املــــــــــادة (قوانطبا ةاملالحقــــــــــ ةصــــــــــح حمــــــــــاكم )) أن تتأكــــــــــد مــــــــــن -إحالــــــــــة  -قيــــــــــق حت((

  ف التتبعــــــــات قــــــــو تعــــــــني املشــــــــار إليــــــــه  وفــــــــق شــــــــروط الــــــــنصاملالحقــــــــة ان فــــــــإذا مــــــــا تبــــــــني للمرجــــــــع القضــــــــائي عــــــــدم انطبــــــــاق يــــــــالب الســــــــالفة
  موافقـــــــــة  ملقتضـــــــــى يف ضـــــــــوء مـــــــــا تقـــــــــرره اللجنـــــــــة مـــــــــناجلنـــــــــة املالحقـــــــــة ومـــــــــن مث إجـــــــــراء  وإرســـــــــال اإلضـــــــــبارة إىل النيابـــــــــة العامـــــــــة إليـــــــــداعها

  على املالحقة أو عدمها.

يــــــــــــــب بلــــــــــــــزوم مراعــــــــــــــاة هــــــــــــــذه اإلجــــــــــــــراءات    الضــــــــــــــابطة اجلمركيــــــــــــــة بــــــــــــــاجلرائم الناشــــــــــــــئة  واجلوهريــــــــــــــة يف مالحقــــــــــــــة رجــــــــــــــالاألساســــــــــــــية و
  القضائي مراقبة حس تطبيق ذلك وإعالمنا عن أية خمالفة . عن القيام بوظائفهم وعلى إدارة التفتيش

  26/1/1998ـ  وـ  28/9/1418دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ــــــــف يف حمكمــــــــة ــــــــع القاضــــــــي اخلل ــــــــدوائر القضــــــــائية عــــــــن جــــــــواز توقي ــــــــى صــــــــورة احلكــــــــم أو  تســــــــاءلت بعــــــــض ال ــــــــرة قضــــــــائية عل   دائ
  للمحكــــــــوم لــــــــه ليصــــــــار للتنفيــــــــذ مبوجبهــــــــا والــــــــذي أصــــــــدره القاضــــــــي الســــــــلف يف احملكمــــــــة مث انتهــــــــت خدمتــــــــه فيهــــــــا  ىالــــــــيت تعطــــــــ

ـــــرتة ـــــه علـــــى أو توقفـــــت خـــــالل ف ـــــه أو إحالت ـــــالتقاعـــــد أو وفا تســـــجيل احلكـــــم ونســـــخه تبعـــــاً الســـــتقالته أو عزل ـــــد ت ـــــه لبل ه أو تبعـــــاً لنقل
  د ممـــــــــا أدى الســــــــــتعماله توقيعــــــــــه أو إجــــــــــازة طويلـــــــــة غــــــــــادر مبوجبهـــــــــا الــــــــــبال آخـــــــــر ومغادرتــــــــــه مقـــــــــر احملكمــــــــــة أو تبعـــــــــاً الســــــــــتيداع

  قر احملكمة ويوقعه.الذي أصدره أو لزوم انتظاره فرتات طويلة ليعود مل صورة احلكم

بـــــت بـــــالنزاع القضـــــائي وصـــــار مـــــن حـــــق  وملـــــا كـــــان احلكـــــم القضـــــائي الـــــذي نطـــــق بـــــه وأودعـــــت مســـــودته فـــــور ذلـــــك الـــــديوان قـــــد
  بعـــــــد تســـــــجيله يتـــــــاح لـــــــه التنفيـــــــذ مبوجبهـــــــا وال يضـــــــار مـــــــن تـــــــأخر الـــــــديوان بالتســـــــجيل  احملكـــــــوم عليـــــــه احلصـــــــول علـــــــى صـــــــورة عنـــــــه

  ال يضـــــــــار مـــــــــن نقـــــــــل القاضـــــــــي  أصـــــــــول حماكمـــــــــات املدنيـــــــــة مبـــــــــا 203املـــــــــدة احملـــــــــددة باملـــــــــادة خـــــــــالل تـــــــــأخر نســـــــــخ احلكـــــــــم  أو
ائياً أو مؤقتاً بعد أن أصدر حكمه   وقبل إعطاء احملكوم له صورة صاحلة للتنفيذ عن هذا احلكم. أو انتهاء واليته 

والقضــــــاة  حلكــــــم الســــــم الــــــرئيستضــــــمن مســــــودة ا ) أصــــــول حماكمــــــات مدنيــــــة قــــــد أوجبــــــت فيمــــــا أوجبتــــــه203وإذا كانــــــت املــــــادة (
  غىن عنه عند نطق احلكم إثباتاً له . الذين أصدروه وتواقيعهم وهو أمر ال

  صــــــورة عــــــن احلكــــــم ليكــــــون التنفيــــــذ مبوجبهــــــا  ) أصــــــول حماكمــــــات مدنيــــــة الــــــيت عاجلــــــت إعطــــــاء احملكــــــوم لــــــه207أن املــــــادة (إال 
  قــــــــط لتوجــــــــب احتــــــــواء هــــــــذه الصــــــــورة علــــــــى توقيــــــــع هلــــــــذه الصــــــــورة وإمنــــــــا أشــــــــارت ف كــــــــممل تشــــــــرتط توقيــــــــع القاضــــــــي مصــــــــدر احل

ـــــــــرئيس ـــــــــد يكـــــــــون  ال ـــــــــة حـــــــــني إعطـــــــــاء الصـــــــــورة وق ـــــــــب ذو الوالي ـــــــــرئيس والكات ـــــــــب أي ال   للســـــــــلف مصـــــــــدر احلكـــــــــم خلفـــــــــاً والكات
ـــــــاحلكم وقبـــــــل إعطـــــــاء الصـــــــورة ـــــــذ مبوجبهـــــــا للخصـــــــم بســـــــبب مـــــــرور زمـــــــن  الـــــــذي انتهـــــــت واليتـــــــه بعـــــــد نطقـــــــه ب   الـــــــيت يكـــــــون التنفي

  صورته الصاحلة للتنفيذ. ليمتسمابني النطق باحلكم و 

ـــــــــــــــذلك وعمـــــــــــــــًال مبـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم وحفاظـــــــــــــــاً حلقـــــــــــــــوق األطـــــــــــــــراف ودفعـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن التـــــــــــــــأخر يف تنفيـــــــــــــــذ   األحكـــــــــــــــام القضـــــــــــــــائية  ل
  أو سريان مهل الطعن فيها.

  الســــــــــــلف أو توقفــــــــــــت مؤقتــــــــــــاً  فإنــــــــــــه علــــــــــــى القاضــــــــــــي اخللــــــــــــف يف احملكمــــــــــــة مصــــــــــــدرة احلكــــــــــــم والــــــــــــيت انتهــــــــــــت فيهــــــــــــا واليــــــــــــة
ـــــــــع صـــــــــورة احلكـــــــــم الـــــــــيت   ر احلكـــــــــم دواملشـــــــــار فيهـــــــــا الســـــــــم القاضـــــــــي الســـــــــلف مصـــــــــ طـــــــــراف للتنفيـــــــــذ مبوجبهـــــــــالأل ى تعطـــــــــتوقي
  احملكمة. ويذكر امسه على احلاشية اليت تشري لصالح الصورة للتنفيذ واملختومة خبتم على أن يوقع القاضي اخللف

  وعلى إدارة التفتيش القضائي واحملامني العامني مراعاة حسن تطبيق ذلك.

  12/2/1998ـ  وـ  15/10/1418دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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الحظــــــت وزارة العــــــدل ازديــــــاد تنحــــــي بعــــــض الســــــادة القضــــــاة عــــــن الــــــدعاوى املــــــذكورة يف حمــــــاكمهم بــــــداعي شــــــعورهم بــــــاحلرج مــــــن 
  رؤية النزاع.

ــــاحلرج إال أنــــه  ــــد القاضــــي يف التنحــــي عــــن نظــــر الــــدعوى ألي ســــبب يشــــعره ب يف ذات الوقــــت اشــــرتط وإذا كــــان املشــــرع قــــد أطلــــق ي
  لــــــــه ال جملــــــــرد رغبــــــــة  وجــــــــود احلــــــــرج الــــــــذي تــــــــرك لــــــــه أمــــــــر تقــــــــديره تبعــــــــاً لظروفــــــــه حبيــــــــث يرقــــــــى ســــــــب التنحــــــــي ملــــــــا ميثــــــــل حرجــــــــاً 

  أوردة فعل لقول أو تصرف من األطراف أو غريهم ال يرقى ملرتبة احلرج الذي عناه املشرع . برأو ظرف عا

  م ضــــــــمان حلقـــــــــوق النــــــــاس وكــــــــان مـــــــــن حــــــــق املتخاصـــــــــمني هضــــــــمري ل شــــــــرف القضـــــــــاة و عـــــــــوملــــــــا كــــــــان املشـــــــــرع الســــــــوري قــــــــد ج
للحــــق املشــــار إليــــه الــــذي   خالفــــاً   ســــم النــــزاعحر خع وقــــت وأعــــدل قــــرار وكــــان التنحــــي يــــؤدي لتــــأر فصــــل النــــزاع القــــائم بيــــنهم بأســــ

  عمـــــــــــا ينتجـــــــــــه مـــــــــــن أثـــــــــــر يف النظـــــــــــرة للقاضـــــــــــي خبضـــــــــــوعه للهـــــــــــوى واحلـــــــــــرج فضـــــــــــًال ….  هكفلـــــــــــه شـــــــــــرف القاضـــــــــــي وضـــــــــــمري 
  ته لعـــــــــدل يف ظـــــــــل ســـــــــيادة القـــــــــانون وضـــــــــمانات لـــــــــه ليقـــــــــول كلمـــــــــة اتـــــــــوفرت فيـــــــــه كـــــــــل الضـــــــــمانامـــــــــن قولـــــــــه حـــــــــق يف وقـــــــــت 

  واألهواء واإلحراجات وقدرته على قمعها والبعد عنها. طفومبا يثري لقدرته يف البعد عن العوا

يـــــب بالســـــادة القضـــــاة عـــــدم التنحـــــي عـــــن الـــــدعاوى املعروضـــــة علـــــيهم إال إذا قـــــام ســـــبب جـــــ دي لـــــذلك يرقـــــى ملرتبـــــة احلـــــرج لـــــذلك 
ــــــــــــــــذي ال يــــــــــــــــدفع أو يــــــــــــــــزول وعلــــــــــــــــى حمــــــــــــــــاكم االســــــــــــــــتئناف النــــــــــــــــاظرة يف قضــــــــــــــــايا إثبــــــــــــــــات التنحــــــــــــــــي ونــــــــــــــــدب البــــــــــــــــديل    ال

  كـــــــــل عـــــــــام جبـــــــــدول يبـــــــــني فيـــــــــه اســـــــــم القاضـــــــــي املتنحـــــــــي ايـــــــــة  يف العـــــــــدل إدارة التفتـــــــــيش القضـــــــــائي عـــــــــن طريـــــــــق وزارة إبـــــــــالغ 
  مت التنحـــــــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل قاضـــــــــــــــــــــي والبـــــــــــــــــــــديل وأطـــــــــــــــــــــراف الـــــــــــــــــــــدعوى ورقمهـــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــدد املـــــــــــــــــــــرات الـــــــــــــــــــــيت 

  خلصها .تمنا بالنتائج اليت تسوإعال البالغتطبيق هذا سالمة وعلى إدارة التفتيش القضائي واحملامني العامني مراقبة 

  16/2/1998ـ  وـ  19/10/1418دمشق يف 

  وزير العدل
  ن حسونيحس
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  ريع بأضــــــابري فصـــــلت فيهــــــا للنظــــــر بطلــــــب شــــــإدارة الت الــــــيت يطلــــــب فيهـــــا موافــــــاةالحظـــــت إدارة التشــــــريع أن بعــــــض احملـــــاكم اجلزائيــــــة 

  بقصد التنفيذ. صة احلكم وقبل أن ترسل خالصة احلكم ملرجعهاسال هذه األضابري مرفقة خبالإر طعن بأمر خطي تقوم ب

كــــــم القضــــــائي يــــــؤدي إىل وقــــــف تنفيــــــذ احل ومــــــن حيــــــث أن طلــــــب الطعــــــن بــــــأمر خطــــــي ال يوقــــــف تنفيــــــذ احلكــــــم بــــــه وال جيــــــوز أن
  مثلما ال يؤدي جمرد الطعن بأمر خطي لذلك ما مل تقرر الغرفة اجلزائية املختصة وقف التنفيذ.

  الــدعوى املطلــوب الطعــن بــأمر خطــي فيهــا ملــف وعليــه فأنــه ال جيــوز اعتمــاد تعامــل قضــائي يــؤدي لوقــف النصــوص القانونيــة بإرســال 
  .احلكم للنصوص وقفاً فعلياً لتنفيذ خالفاً   د هذا التعامل يعينقبل إرسال خالصة احلكم للجهة املختصة ألن اعتما

  لــــــــــذلك نطلــــــــــب إىل كافــــــــــة الــــــــــدوائر القضــــــــــائية التأكــــــــــد مــــــــــن إرســــــــــال خالصــــــــــة احلكــــــــــم موضــــــــــوع ملــــــــــف الــــــــــدعوى املطلوبــــــــــة 
  داعها إدارة التشريع أصوًال.ي، قبل إ ةللنيابة العام

  طلـــــــــب طعـــــــــن بـــــــــأمر خطـــــــــي ب إضـــــــــبارة مـــــــــنهم للنظـــــــــرقضـــــــــاة التحقيـــــــــق واإلحالـــــــــة حـــــــــني طلـــــــــب  كمـــــــــا يطلـــــــــب مـــــــــن الســـــــــادة
  ار فيهـــــــا أو إذا كـــــــان القـــــــرار قـــــــر أودعـــــــت احملكمـــــــة املختصـــــــة تبعـــــــاً ل أن يبينـــــــوا قبـــــــل إيـــــــداعها فيمـــــــا إذا كانـــــــت هـــــــذه اإلضـــــــبارة قـــــــد

  أن تؤكــــــــد  ت إدارة التشــــــــريع بعــــــــد هــــــــذا البيــــــــان لــــــــزوم التأكيــــــــد علــــــــى الطلــــــــب ســــــــبب قــــــــانوين كــــــــان هلــــــــارأ حمــــــــل الطعــــــــن حــــــــىت إذا
  .فيها اهلا سواء من اجلهة اليت أودعت هلا أو من الدوائر املوجودةعلى إرس

  لـــــــى الســــــــادة القضــــــــاة ورؤســـــــاء الــــــــدواوين التقيــــــــد مبضـــــــمون مــــــــا تقــــــــدم وعلـــــــى ديــــــــوان إدارة التشــــــــريع تـــــــدقيق األضــــــــابري الــــــــواردة عو 
ـــــــــي ـــــــــه ل ـــــــــغ مـــــــــدير اإلدار شـــــــــي فيهـــــــــا مـــــــــا سمـــــــــن احملـــــــــاكم حـــــــــىت إذا وجـــــــــد أن ـــــــــذلك ري إلرســـــــــال خالصـــــــــة احلكـــــــــم ملرجعهـــــــــا أبل   ة ب

  يلزم حبق املخالف . ار الختاذ ماصلي

  1/3/1998ـ  وـ  3/11/1418دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون



 

91

  )15البالغ رقم (
  يــــــــــــنعكس أثــــــــــــره علــــــــــــى رفــــــــــــاه مجيــــــــــــع املــــــــــــواطنني  يف جمــــــــــــال الصــــــــــــناعة والتجــــــــــــارة متناميــــــــــــاً تشـــــــــــهد اجلمهوريــــــــــــة العربيــــــــــــة الســــــــــــورية تطــــــــــــوراً 

   وحــــــــق املــــــــواطنني، وزارة العــــــــدل أن بعــــــــض مــــــــن ســــــــولت هلــــــــم نفســــــــهم خــــــــرق حكــــــــم القــــــــانون  ق الحظــــــــتويف ظــــــــل هــــــــذا التطــــــــور اخلــــــــال
  لني ثقة الناس باملنتجات الوطنية.غمست يف محاية حقوقهم يف امللكية الصناعية والتجارية حبثاً عن ربح سهل وسريع

  ســـــــواق حبثـــــــاً عـــــــن اســـــــتغالل جـــــــودة معروفـــــــةوطرحهـــــــا يف األ قـــــــد قـــــــاموا بعمليـــــــة تقليـــــــد لعالمـــــــات فارقـــــــة جتاريـــــــة أو صـــــــناعية هلـــــــذه املنتجـــــــات
  ا وخمالفة حلكم القانون وحقوق امللكية.مملنتجات  يف الداخل واخلارج

  وتعديالتــــــــــه  9/10/1946تــــــــــاريخ  47رقــــــــــم  وملــــــــــا كــــــــــان املشــــــــــرع الســــــــــوري قــــــــــد حبــــــــــث يف البــــــــــاب الثالــــــــــث مــــــــــن املرســــــــــوم التشــــــــــريعي
  الثــــــــــاين منــــــــــه  األولويــــــــــة مث حبــــــــــث يف البــــــــــاب الســــــــــادس الفصــــــــــل والصــــــــــناعية وإيــــــــــداعها ومدتــــــــــه وحــــــــــق ات الفارقــــــــــة التجاريــــــــــةمــــــــــيف العال

لغــــش امنــــه حلــــق احملــــاكم يف البــــت باالحتــــذاء الــــذي يقصــــد منــــه  103 يف اجلــــرائم والعقوبــــات الــــيت متــــس هــــذه احلقــــوق الــــذي أشــــارت املــــادة
  حلقيقيـــــــــــــة االعالمـــــــــــــة بعـــــــــــــد أن تضـــــــــــــع نفســـــــــــــها مكـــــــــــــان املســـــــــــــتهلك أو بعـــــــــــــد أن تأخـــــــــــــذ بعـــــــــــــني االعتبـــــــــــــار تشـــــــــــــابه  وبشـــــــــــــأن التقليـــــــــــــد

  ) قــــــــد الحظــــــــت ضــــــــرورة 105، كمــــــــا أن املــــــــادة ( التفاصــــــــيل فهمــــــــا مــــــــن حيــــــــثبالعالمــــــــة املشــــــــتكي منهــــــــا مــــــــن حيــــــــث اجملمــــــــوع الختال
  احملكمـــــــة عنـــــــد فـــــــرض العقـــــــاب  مـــــــن هـــــــذا البـــــــاب علـــــــى العقوبـــــــات التبعيـــــــة الـــــــيت تراعيهـــــــا سونـــــــص الفصـــــــل اخلـــــــام . رأعمـــــــال أثـــــــر التكـــــــرا

  هـــــــــاكـــــــــن للمحـــــــــاكم اللجـــــــــوء إليميت فرعيـــــــــة وإضـــــــــافية وتـــــــــدابري احـــــــــرتاز مـــــــــن عقوبـــــــــا لعامـــــــــةإضـــــــــافة ملـــــــــا هـــــــــو وارد يف قـــــــــانون العقوبـــــــــات ا
  والتطبيق. زم يف الوصف والضبط واحلجزظيم الالتنالفصل السادس من هذا الباب ال وعاجل

ــــــــــــة لال ــــــــــــيت وضــــــــــــعها املشــــــــــــرع محاي ــــــــــــذة ال ــــــــــــت هــــــــــــذه النصــــــــــــوص الناف ــــــــــــة املراعــــــــــــاة  قتصــــــــــــادوملــــــــــــا كان ــــــــــــوطين وحقــــــــــــوق املــــــــــــواطنني واجب   ال
املناســـــب الكـــــايف لـــــردع  البلـــــد منـــــوط مـــــن هـــــذا الوجـــــه بشـــــرف القضـــــاة وضـــــمريهم يف فـــــرض العقـــــابيف  أمـــــر محايـــــة التطـــــور االقتصـــــادي وكـــــان

  لـــــــــــزم مـــــــــــن عقوبـــــــــــات فرعيـــــــــــة وإضـــــــــــافية حـــــــــــددها القـــــــــــانون ي اجلرميـــــــــــة ومنـــــــــــع الغـــــــــــري مـــــــــــن التفكـــــــــــري بارتكـــــــــــاب مثلهـــــــــــا مـــــــــــع اختـــــــــــاذ مـــــــــــا
   أدرج املشــــــــــــرع الســــــــــــوري بعــــــــــــض األحكــــــــــــام الســــــــــــابقة 22/6/1949 العقوبــــــــــــات العــــــــــــام تــــــــــــاريخ مشــــــــــــريين إىل أنــــــــــــه بصــــــــــــدور قــــــــــــانون

بينــــت العقوبــــة عليــــه علــــى اعتبــــار أن مــــا نظمــــه املشــــرع و  ا فيمــــا تعاجلــــه وحددتــــه) والــــيت جيــــب احلكــــم وفقــــ690حــــىت و  687املــــواد مــــن (يف 
  ابل.يلغى النص السابق يف التنظيم القدمي مع بقاء نفاذ ما مل يرد له نص مق من جديد (حيدد ما نظمه)

  االســـــــــــتئناف اجلزائيـــــــــــة عنـــــــــــدما تنظـــــــــــران  ) عقوبـــــــــــات حملكمـــــــــــة اجلـــــــــــنح وحملكمـــــــــــة143ن املشـــــــــــرع الســـــــــــوري أجـــــــــــاز يف املـــــــــــادة (علمـــــــــــاً بـــــــــــأ
املدنيـــــة  نـــــني عنـــــد قضـــــائها بـــــالرباءة جبميـــــع االلتزامـــــاتظالتقليـــــد واإلفـــــالس أن حتكـــــم علـــــى ال يف إحـــــدى اجلـــــنح املنصـــــوص عليهـــــا يف فصـــــلي

  . ) أصول جزائية315هذا النص مستند من املادة (و  إذا كان الفعل يؤلف عمًال غري مشروعاليت يطلبها الفريق املتضرر 

يــــــــــــب بالســــــــــــادة القضــــــــــــاة مراعــــــــــــاة حســــــــــــن تطبيــــــــــــق هــــــــــــذه النصــــــــــــوص مبــــــــــــا يقمــــــــــــع إو    ظــــــــــــاهرة جرميــــــــــــة يف هــــــــــــذا اجملــــــــــــال أيــــــــــــة ننــــــــــــا 
ذا املنظور القانو  وعلى احملامني العامني الطعن يف أي قرار ال   .لكذ مراقبة حسن تطبيقين وعلى إدارة التفتيش القضائي يأخذ 

  م22/3/1998ـ  وـ  24/11/1418دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )17(رقم البالغ 
  

الحظـــــت وزارة العـــــدل أن العالقـــــة يـــــنب الســـــادة القضـــــاة ال حيكمهـــــا يف بعـــــض مظاهرهـــــا مـــــا يتوجـــــب مـــــن احـــــرتام وحـــــب متبـــــادل أو 
م.هقدم يف ظهور تالسلطة القضائية يف الد مبا فرضه قانون يتق   م العام أو اجتماعا

  

  الشــــــعب تفــــــرتض بنــــــاء العالقــــــة بــــــني أطرافهــــــا  هــــــذه اللفظــــــة وقــــــيم ومبــــــادئداللــــــة وملــــــا كانــــــت األســــــرة القضــــــائية مبــــــا تعــــــرب عنــــــه 
  ه األحـــــــــدث وكـــــــــان هـــــــــذا الســـــــــلوك القضـــــــــائي أساســـــــــاً يف تقيـــــــــيم القاضـــــــــي يف ســـــــــلوك س مـــــــــن تـــــــــوقري األقـــــــــدم ورعايـــــــــةســـــــــعلـــــــــى أ
ــــــــــذي يفــــــــــرتض أيضــــــــــاً أن يتعامــــــــــل مــــــــــع بــــــــــاقي أســــــــــرته بالنصــــــــــح واإلرشــــــــــاد ال بإثــــــــــارة ضــــــــــمن   أقاويــــــــــل أمــــــــــام العامــــــــــة  أســــــــــرته ال
  ا للمراجع القضائية الالزمة . بهات وال تقرتن ببيان حقائق ثابتة كان جيب أن يديلشختلق ال

  

ـــــــــــــــــــــار األساســـــــــــــــــــــي يف عمـــــــــــــــــــــل األســـــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــب بالســـــــــــــــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة مراعـــــــــــــــــــــاة هـــــــــــــــــــــذا االعتب ي ـــــــــــــــــــــذلك    القضـــــــــــــــــــــائية  ل
  إبالغنا عن أية خمالفة . وعلى إدارة التفتيش القضائي ورؤساء االستئناف واحملامني العامني

  28/3/1998ـ  وـ  30/11/1418دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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تعلـــــق منهـــــا باســـــتخدام قـــــانون العمـــــل وخاصـــــة مـــــا  الحظـــــت وزارة العـــــدل مـــــن خـــــالل األحكـــــام الصـــــادرة يف قضـــــايا خمالفـــــة أحكـــــام
  القــــــــــــــــرارات املنفــــــــــــــــذة ألحكامــــــــــــــــه ســــــــــــــــواء جلهــــــــــــــــة ســــــــــــــــن العمــــــــــــــــل أو ظروفــــــــــــــــه  األطفــــــــــــــــال خالفــــــــــــــــاً  حلكــــــــــــــــم القــــــــــــــــانون أو

  أو ضمان خماطره.

  املســـــــــتقبل مبـــــــــا حيقـــــــــق الـــــــــردع الكامـــــــــل  الحظـــــــــت أن هـــــــــذه األحكـــــــــام مل تـــــــــراع اهلـــــــــدف التشـــــــــريعي مـــــــــن محايـــــــــة األطفـــــــــال أمـــــــــل
  حرمان الطفل من حقوقه. لكل من تسول له نفسه استغالل الطفولة أو

ـــــــــــذا الصـــــــــــدد ال يتناســـــــــــب مـــــــــــع مـــــــــــا يالحـــــــــــظ ـــــــــــة    مـــــــــــن ازديـــــــــــاد هـــــــــــذه الظـــــــــــاهرة كمـــــــــــا الحظـــــــــــت أن عـــــــــــدد القضـــــــــــايا احملال
مراقبـــــة دائمـــــة هلـــــذه املخالفـــــة القانونيـــــة بالتنســـــيق مـــــع الضـــــابطة العدليـــــة  لـــــذلك نطلـــــب إىل النيابـــــة العامـــــة اإليعـــــاز مبـــــا يلـــــزم لضـــــمان

ذا الشأن.ملالحقة أية  ومفتشي العمل   خمالفة 

  الالزم لقمع مثل هذه اجلرائم. والطعن يف أي قرار قضائي ال يراعي املوجبات الالزمة يف فرض الردع

  ق ذلك .يتطب نوعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حس

  6/6/1998ـ  وـ  11/2/1419دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  ة مــــــــن ســــــــوريني ثقــــــــصــــــــور عــــــــن وكــــــــاالت مو  ءتبــــــــاع يف إعطــــــــابعــــــــض دوائــــــــر الكتــــــــاب بالعــــــــدل عــــــــن اآلليــــــــة الواجبــــــــة اإل لتتســــــــاء
  ت وحفظــــــــــــت يف دوائــــــــــــر الكتــــــــــــاب بالعــــــــــــدل ز الوكيــــــــــــل التصــــــــــــرف بأموالــــــــــــه أبــــــــــــر  خــــــــــــارج القطــــــــــــر للوكيــــــــــــل يف ســــــــــــورية ختــــــــــــول

  املختصـــــــــــــة  اجلهـــــــــــــة وذلـــــــــــــك يف ظـــــــــــــل عـــــــــــــدم جـــــــــــــواز تصــــــــــــديق الصـــــــــــــورة قبـــــــــــــل ورود موافقـــــــــــــة 20/12/1986قبــــــــــــل تـــــــــــــاريخ 
  . ماد صورة غري مصدقة لبيان موافقتها مع عدم إمكان إخراج األصل من الدائرةتاجلهات اعهذه ويف ظل رفض 

م  ا حفظهــــــــــــا ال يعــــــــــــين حرمــــــــــــا   ومــــــــــــن حيــــــــــــث أن إجــــــــــــازة الكاتــــــــــــب بالعــــــــــــدل حبفــــــــــــظ األوراق الــــــــــــيت يطلــــــــــــب إليــــــــــــه أصــــــــــــحا
يمها هلــــم لاتــــب بالعــــدل بصــــورة مصــــدقة عنهــــا قبــــل تســــأن حيــــتفظ الك مــــن طلــــب اســــرتدادها ولــــو ســــبق هلــــم أخــــذ صــــورة عنهــــا علــــى

  .العدل املشار إليه يف الشرح) ةوكتاب وزار  49دل ص عاب بالتري لذلك يف سجالته .(شرح قانون الكشوي

  ميتـــــــد إىل إعطـــــــاء األصـــــــل  20/12/1986ومـــــــن حيـــــــث أن احلظـــــــر الـــــــوارد بإعطـــــــاء صـــــــورة مـــــــن هـــــــذه الوكـــــــاالت احملفوظـــــــة قبـــــــل 
  .)من شرح قانون الكتاب بالعدل 18فقرة  169املوافقة الالزمة (يراجع ص  على لمن باب أوىل قبل احلصو 

 1/2/1978/ تــــــاريخ 9إعطــــــاء األصــــــل أو صــــــورة مصــــــدقة عنهــــــا يف احلــــــاالت املشــــــار إليهــــــا ببالغنــــــا رقــــــم / زنــــــه ال جيــــــو إوعليــــــه ف
  ذات املوضوع. تعاجلاليت  والبالغات السابقة والتالية له

ـــــا خاصـــــة بطلـــــب يأن  وإمنـــــا ميكـــــن للكاتـــــب بالعـــــدل ـــــارة تعـــــين للجهـــــة العامـــــة مطابقتهـــــا موافقـــــة شـــــرح علـــــى الصـــــورة بأ وهـــــذه العب
  صــــــــل ألن هــــــــذا الشــــــــرح يرســــــــل خبصــــــــوص طلــــــــب موافقــــــــة غــــــــري مــــــــا هــــــــو مطــــــــابق لأل س للكاتــــــــب بالعــــــــدل أنيصــــــــل ألنــــــــه لــــــــألل
ا  ةيف إعالن مطابقتها لألصل أمام أية جه اً يكون معتمد لن   خاصة باملوافقة.أل

ــــــــــــذا الكتــــــــــــاب  ةفقــــــــــــر بعــــــــــــد ال 49ويف الصــــــــــــفحة  170ص  18رة قــــــــــــذا الــــــــــــبالغ لنهايــــــــــــة الفويضــــــــــــاف هــــــــــــ   املشــــــــــــار إليهــــــــــــا 
  ش القضائي مراقبة حسن تنفيذ ذلك.يلتفتا وعلى الكتاب بالعدل التقيد مبضمونه وعلى إدارة

  19/5/1998ـ  وـ  23/1/1419دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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ـــــرة  ـــــدعاوى الحظـــــت وزارة العـــــدل كث ـــــال والنال ـــــالب وإعطـــــاء شـــــيك صـــــاملعروضـــــة جبـــــرائم االحتي ـــــة وغريهـــــا ممـــــا  ب ـــــة أمان رصـــــيد وخيان

  املعامالت املالية بني املواطنني أو بني أجانب ومواطنني. سمي

  جلــــــــرائم اظـــــــاهرة بتوســـــــع ارتكـــــــاب هـــــــذه  ري إىل وجـــــــودشـــــــن باإلدانـــــــة ممـــــــا يرت كمـــــــا الحظـــــــت أن أغلـــــــب هـــــــذه الـــــــدعاوى قـــــــد اقـــــــ
  العقاب فيها. الردع الناجم عنكفاية لعدم   اً  ضمنشريومبا ي

وملـــــا كانـــــت مثـــــل هـــــذه الظـــــواهر متـــــس أســـــاس املعـــــامالت املاليـــــة يف الـــــوطن وتنـــــزع الثقـــــة مـــــن قلـــــوب النـــــاس يف التعامـــــل مـــــع بعضـــــهم 
قانونيـــــة مـــــع اآلخـــــرين كمـــــا  االقتصـــــادي يف الـــــبالد واســـــتثمار رؤوس األمـــــوال فيهـــــا والـــــدخول يف شـــــركات ممـــــا يـــــنعكس علـــــى التطـــــور

  ة يف ســـــــــــداد القـــــــــــرض مبـــــــــــا يســـــــــــيء ثقـــــــــــلضـــــــــــعف ال اعدة احملتـــــــــــاج بقـــــــــــروضســـــــــــيف خلـــــــــــق الشـــــــــــعب مبمغروســـــــــــاً  تقليـــــــــــداً مينـــــــــــع 
  ملوقف ذوي احلاجات .

ــــــردع العــــــام صــــــوملــــــا كــــــان األ ــــــق ال ــــــه كمــــــا خيل ــــــردع اخلــــــاص يف نفــــــس اجملــــــرم مبــــــا مينعــــــه مــــــن معــــــاودة جرميت ــــــق ال   ل يف العقــــــاب أن خيل
  الكافة من التفكري يف ارتكاب مثل هذا اجلرم ملا حلظوه من شدة العقاب وفعاليته. يف نفوس

  يســـــــــتحق أســـــــــبابه هـــــــــذا يف تقـــــــــديره  ة العقـــــــــاب لتحقيـــــــــق هـــــــــذا الـــــــــردع وهـــــــــويـــــــــوملـــــــــا كـــــــــان علـــــــــى القاضـــــــــي أن يقـــــــــدر مـــــــــدى كفا
ــــة مبــــا يعــــين عــــدم كفايــــة العقــــاب املعتــــاد ملثــــل  ــــه تبعــــاً اجلــــرائم و هــــذه يف بعــــض منهــــا مــــن انتشــــار ظــــاهرة جرمي  كــــان املشــــرع قــــد تــــرك ل

  باب املخففـــــــــة ســـــــــأو أن ال ميـــــــــنح األ طرهـــــــــا) أن يرتفـــــــــع بالعقـــــــــاب عـــــــــن حـــــــــده األدىنخم (منـــــــــه انتشـــــــــار الظـــــــــاهرة و يل ســـــــــليـــــــــلتعل
  .يف غري موطنها

يـــــــب بالســـــــادة القضـــــــاة مالحظـــــــة خطـــــــر هـــــــذه الظـــــــاهرة و    عمـــــــال العقـــــــاب املناســـــــب لقمعهـــــــا ومنـــــــع التفكـــــــري بارتكـــــــاب إلـــــــذلك 
  أن يـــــــزول أثـــــــر اجلرميـــــــة يف نفـــــــوس النـــــــاس أو خيفـــــــي أثـــــــر العقـــــــاب الـــــــرادع هلــــــــا  رائم وبأســـــــرع وقـــــــت ممكـــــــن قبـــــــلأمثـــــــال هـــــــذه اجلـــــــ

ا.   بعد مضي وقت طويل على ارتكا

ــــــــم التــــــــدقيق بشــــــــكل كــــــــايف كمــــــــا عهــــــــد فــــــــيهم استخالصــــــــاً الســــــــتثبات اجلرميــــــــة أو نفيهــــــــا حبيــــــــث تكــــــــون األدلــــــــة  يــــــــب    كمــــــــا 
  س فيه.بضحاً ال غموض أو لوا لالً جممل متحيص دقيق ويكون احلكم مع

  جم مع هذه املبادئ.سيف كل قرار ال ين نوعلى قضاة النيابة العامة متابعة هذه القضايا أوًال بأول وبشكل دائم والطع

  خمالفةأية القضائي مراقبة حسن تطبيق ذلك وإعالمنا عن التفتيش وعلى إدارة 

  8/6/1998ـ  وـ  13/2/1419دمشق يف 

  وزير العدل
  حسونحسين 
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  تثمار الوظيفــــــــة الــــــــيت يرتكبهــــــــا بعــــــــض العــــــــاملني يف الدولــــــــة طلبــــــــاً ملنــــــــافع خاصــــــــة هلــــــــم ســــــــيف جــــــــرائم اأنــــــــه الحظــــــــت وزارة العــــــــدل 
ـــــــــرد  مـــــــــن املســـــــــتثمرين أو مـــــــــن املـــــــــواطنني ال ـــــــــوت متناســـــــــباً مـــــــــع ال ـــــــــد الثب ـــــــــذي جيـــــــــب  عيكـــــــــون العقـــــــــاب املفـــــــــروض حبقهـــــــــم عن   ال

تهتار مبصـــــاحل اجلمـــــوع وتـــــوخي ســـــالنفـــــوس واال والكافـــــة لقطـــــع دابـــــر هـــــذه اجلرميـــــة الـــــيت قـــــاد إليهـــــا ضـــــعفيـــــزرع يف نفـــــس اجلـــــاين  أن
ــــه وتلحــــق الضــــرر مبصــــلحة اجملمــــوع والــــيت تاجمل ختــــرج عــــن قــــيمة مصــــاحل خاصــــ اســــتثمار مرين عــــن ثاملســــت حجــــامإإىل تــــؤدي مــــع وتنافي

  جــــــــــــــات أو اخلــــــــــــــدمات تيمــــــــــــــة املنقرفــــــــــــــع إليــــــــــــــه مــــــــــــــن  ا يــــــــــــــؤديصــــــــــــــاد واإلنتــــــــــــــاج فضــــــــــــــًال عّمــــــــــــــتأمــــــــــــــواهلم فيمــــــــــــــا خيــــــــــــــدم االق
ــــــــــا ملوافقــــــــــةرت الــــــــــيت حيتــــــــــاج أمــــــــــر ال    اً جهــــــــــات عامــــــــــة ويــــــــــنعكس بالتــــــــــايل أثــــــــــره علــــــــــى كــــــــــل املــــــــــواطنني ضــــــــــرراً مؤكــــــــــد خــــــــــيص 

  الزمن. يتفاقم مع

يـــــــــب بالســـــــــادة القضـــــــــاة مراعـــــــــاة فـــــــــرض العقـــــــــاب املناســـــــــب الـــــــــذي يقطـــــــــع دابـــــــــر   هـــــــــذه اجلـــــــــرائم ومينـــــــــع مـــــــــن التفكـــــــــري  لـــــــــذلك 
ــــــــا وعلــــــــ ــــــــذا املنظــــــــور وعلــــــــى إدارة التفتــــــــيش القضــــــــائي مراعــــــــاة قــــــــابــــــــات العامــــــــة الطعــــــــن بــــــــأي يى النحــــــــىت بارتكا   رار ال يأخــــــــذ 

  ذلك. قيتطب نحس

  25/8/1998ـ  وـ  3/5/1419دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  املوقــــــــــــــوفني يف جــــــــــــــرائم تــــــــــــــدخل  شــــــــــــــكت إدارة القضــــــــــــــاء العســــــــــــــكري مــــــــــــــن أن بعــــــــــــــض احملــــــــــــــامني العــــــــــــــامني يقومــــــــــــــون بــــــــــــــرتك

الضــــــبوط إليــــــه. وذلـــــك يف جــــــرائم مشــــــهودة ال تتضـــــح فيهــــــا مــــــربرات الــــــرتك وال  صـــــاص القضــــــاء العســــــكري مكتفـــــني بإحالــــــةتيف اخ
  فيها ألسبابه . يشار

اســــتجوابه العامــــة قبــــل تــــرك أي موقــــوف جبــــرم مشــــهود  وملــــا كــــان قــــد ســــبق لــــوزارة العــــدل أن أذاعــــت بالغــــاً أوجبــــت فيــــه علــــى النيابــــة
ـــــــــــرتك وكـــــــــــان ـــــــــــيت حيـــــــــــال فيهـــــــــــا موقوفـــــــــــاً جبـــــــــــرم يـــــــــــدخل يف اختصـــــــــــاص وبيـــــــــــان أســـــــــــباب ال ـــــــــــك يشـــــــــــمل حـــــــــــىت احلـــــــــــاالت ال    ذل

  اســـــــــــتجواب املـــــــــــرتوك عنـــــــــــدما حيـــــــــــال إليـــــــــــه  القضـــــــــــاء العســـــــــــكري مبالحظـــــــــــة أن الـــــــــــرتك يـــــــــــؤدي لصـــــــــــعوبات تواجـــــــــــه القضـــــــــــاء يف
   العادي أمر البت فيه.يف جرم ال يعود للقضاء اً الضبط ويؤخر الفصل يف النزاع ويبدو بت

  موقـــــــــــوف جبــــــــــــرم دخــــــــــــل يف اختصــــــــــــاص  ك أير لـــــــــــذلك نطلــــــــــــب إىل احملــــــــــــامني العـــــــــــامني التقيــــــــــــد بــــــــــــذلك ومراعاتـــــــــــه وعــــــــــــدم تــــــــــــ
ـــــــــــك تـــــــــــدون يف أســـــــــــباب الـــــــــــرتك عنـــــــــــد اختـــــــــــاذ  القضـــــــــــاء العســـــــــــكري مـــــــــــا مل تقـــــــــــم دواعـــــــــــي واضـــــــــــحة   بـــــــــــه القـــــــــــرار لوجـــــــــــوب ذل

   .املوقوف وبعد استجواب

  ا أية خمالفة .وعلى إدارة التفتيش القضائي إعالمن

  3/9/1998ـ  وـ  13/5/1419دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )49البالغ رقم (
ـــــــــــــوحظ أن بعـــــــــــــض احملـــــــــــــاكم يف معـــــــــــــرض ت ـــــــــــــوارد يف معل ـــــــــــــني احملكمـــــــــــــني تتجاهـــــــــــــل الشـــــــــــــرط اخلـــــــــــــاص ال   م يالتحكـــــــــــــ ةارطشـــــــــــــي

  .حالذي يقضي بتعني كل طرف حملكمه ويضع قواعد تعيني احملكم املرج

  مســـــــــاه الطـــــــــرف صـــــــــاحب احلـــــــــق يف تعيينـــــــــه  كـــــــــم الـــــــــذيع األطـــــــــراف علـــــــــى احمليـــــــــتفـــــــــق مجيوتقـــــــــوم بتعيـــــــــني كـــــــــل احملكمـــــــــني إذا مل 
  وفق املشارطة .

  للمحكمـــــــــــة املختصـــــــــــة بـــــــــــالنزاع ت ) مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول احملاكمـــــــــــات املدنيـــــــــــة قـــــــــــد أســـــــــــند512ث أن املـــــــــــادة (يـــــــــــومـــــــــــن ح
   توجـــــــــــــد يف مشـــــــــــــارطة التحكـــــــــــــيم نصـــــــــــــوص خاصـــــــــــــة إذا مل عيـــــــــــــني احملكمـــــــــــــني يف حـــــــــــــال االتفـــــــــــــاق علـــــــــــــى التحكـــــــــــــيمتواليـــــــــــــة 

ة بـــــالتعيني للمحكمـــــة يف هـــــذه احلالـــــ ةعماهلـــــا وال واليـــــإفـــــإن وجـــــدت هـــــذه الشـــــروط اخلاصـــــة وجـــــب  واعـــــدهقيـــــني و تعحتـــــدد أصـــــول ال
  ف النظام العام .لبالشروط اخلاصة إذا كانت ال ختا ةيف احلدود الواردإال 

س يمــــرتوك للطــــرف صــــاحب احلــــق يف التعيــــني ولــــ كمــــه فــــإن هــــذا احلــــقالتحكــــيم علــــى أن يعــــني كــــل طــــرف حم ةفــــإذا نصــــت مشــــارط
  يني.بعد التعه ط حق طلب ردفقويبقى له  ادله فيهجيللطرف اآلخر أن 

  عيـــني احملكمـــني مجيعـــاً تنح احملكمـــة واليـــة ميـــاملوافقـــة هـــذه ال  الـــذي عينـــه خصـــمه فـــإن عـــدم علـــى احملكـــم فـــقفـــإن جـــادل يف ذلـــك ومل يوا
  شــــرط يقضــــى بــــأن يعــــني  ) هــــو االتفــــاق علــــى احملكمــــني حينمــــا ال يوجــــد512ألن االتفــــاق املقصــــود باملــــادة (ق حبجــــة عــــدم االتفــــا

ــــة الــــيت يكــــون تعيــــني   طــــراف وفقــــاً ملشــــارطة التحكــــيم  مجيعــــاً باتفــــاق األنيأو احملكمــــ احملكــــم كــــل طــــرف حمكمــــه أي أنــــه يتعلــــق باحلال
  يـــــــنهم ففـــــــي هـــــــاتني احلـــــــالتني تعي ني احملكمـــــــني ومل حيصـــــــل اتفـــــــاق علـــــــى ال تتعـــــــرض فيهـــــــا املشـــــــارطة لقواعـــــــد تعيـــــــيتالـــــــ أو يف احلالـــــــة

   احملكمني مجيعاً.نيتنهض والية احملكمة يف تعي

الطـــــرف حملكمـــــه ال حتتـــــاج ملوافقـــــة الطـــــرف اآلخـــــر وال  أمـــــا إذا كانـــــت املشـــــارطة تـــــنص علـــــى تعيـــــني كـــــل طـــــرف حملكمـــــه فـــــإن تســـــمية
  اليـــــــــة للمحكمـــــــــة بتعـــــــــني احملكمـــــــــني مجيعـــــــــاً  خالفـــــــــاً  للحـــــــــق املقـــــــــرر االختيـــــــــار حملكـــــــــم كـــــــــل طـــــــــرف الو  تتـــــــــيح املنازعـــــــــة يف هـــــــــذا

  يف مشارطة التحكيم .

ـــــــدان الـــــــيت تعمـــــــل  نوهـــــــذا األمـــــــر مقـــــــرر حقهـــــــا واجتهـــــــاداً وال خـــــــالف عليـــــــه حـــــــىت يف الفقـــــــه واالجتهـــــــاد القضـــــــائي املقـــــــار    يف البل
  البحرين). ،العراق األردن، تونس،(لبنان،  صبذات النصو 

  

  مراقبة حسن التقيد بالنصوص القانونية املشار إليها. غ ملراعاة ما ورد فيه وعلى إدارة التفتيش القضائيلذلك أذعنا هذا البال

  14/9/1998ـ  وـ  23/5/1419دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )56البالغ رقم (
  ســــــــمت اهليئــــــــة العامــــــــة حملكمــــــــة الــــــــنقض ح ز قبــــــــول عــــــــدة مــــــــدعني بــــــــدعوى واحــــــــدة وقــــــــداتبــــــــاين االجتهــــــــاد القضــــــــائي يف جــــــــو 

  . هـــــــــــــذا االخــــــــــــــتالف باالجتهــــــــــــــاد مقــــــــــــــررة أنـــــــــــــه مــــــــــــــن غــــــــــــــري اجلــــــــــــــائز 10/11/1997تــــــــــــــاريخ  246/377بقرارهـــــــــــــا رقــــــــــــــم 
  مــــــــــن قبــــــــــل عــــــــــدة مــــــــــدعني مــــــــــا مل تكــــــــــن حقــــــــــوقهم ناشــــــــــئة عــــــــــن التــــــــــزام واحــــــــــد ســــــــــواء كــــــــــان عقــــــــــداً ة إقامــــــــــة دعــــــــــوى واحــــــــــد

  خمـــــــالف وعليـــــــه فإنـــــــه مـــــــن غـــــــري اجلـــــــائز  عـــــــدول عـــــــن كـــــــل اجتهـــــــادســـــــبب أو غـــــــري ذلـــــــك وال الغـــــــري مشـــــــروع أم إثـــــــراء بـــــــعمـــــــًال  أم
  واحــــــــــد إذا كانــــــــــت عقــــــــــودهم خمتلفــــــــــة ألن الســــــــــبب القــــــــــانوين لاللتــــــــــزام  عــــــــــوى واحــــــــــدة مبوضــــــــــوع طلــــــــــبدإقامــــــــــة عــــــــــدة عمــــــــــال 

ا. يف هذه احلالة هو ت موضوعا   العقد وعقودهم خمتلفة ولو تشا
يف حــــال التــــدخل األصــــلي الــــذي يتــــدخل فيــــه ي أيضــــاً حملكمــــة الــــنقض يســــر ن هــــذا املبــــدأ الــــذي قررتــــه اهليئــــة العامــــة أومــــن حيــــث 

  بالنتيجـــــــة  عــــــن عقـــــــد هـــــــو غــــــري عقـــــــد املـــــــدعي ألن ذلــــــك يعـــــــين اً بالـــــــدعوى مطالبـــــــاً حبــــــق لـــــــه ناشـــــــئ طــــــرف خـــــــارج عـــــــن اخلصــــــومة
  للحــــــــق والــــــــذي هــــــــو عقــــــــد عمــــــــل كــــــــل مــــــــنهم  وجــــــــود عــــــــدد مــــــــن املــــــــدعني بــــــــدعوى واحــــــــدة رغــــــــم اخــــــــتالف الســــــــبب القــــــــانوين

   10/1/1972تــــــــــــــــــاريخ  /1/املرســــــــــــــــــوم الشــــــــــــــــــريعي رقــــــــــــــــــم  ) مــــــــــــــــــن68دون إخــــــــــــــــــالل حبكــــــــــــــــــم املــــــــــــــــــادة (وذلــــــــــــــــــك كلــــــــــــــــــه 
   املهـــــــــين والحتـــــــــاد عمـــــــــال احملافظـــــــــة ولالحتـــــــــاد العـــــــــام حـــــــــق التقاضـــــــــي بالنســـــــــبة جلميـــــــــع العمـــــــــال الـــــــــيت أعطـــــــــت للنقابـــــــــة ولالحتـــــــــاد

  خمتلفة.أسباب قانونية عن  واحدة و إن كانت ناشئة ةصف تمن ممارسي املهنة واملطالبة بطلبات ذا
الــــيت  يــــةعــــن املبــــادئ القانونااللتفــــات وز جيــــ لقــــانوين وال وملــــا كانــــت اجتهــــادات اهليئــــة العامــــة كمحكمــــة الــــنقض تنــــزل منزلــــة الــــنص

  تقررها.
ــــــــ ــــــــنقضل ــــــــة العامــــــــة حملكمــــــــة ال ــــــــذ مبضــــــــمون اجتهــــــــاد اهليئ ــــــــبالغ بتنفي ــــــــا هــــــــذا ال ــــــــا. ذلك أذعن ــــــــه وغــــــــريه مــــــــن اجتهادا   ملشــــــــار إلي
  

  للقــــــــــــــانون  نفعــــــــــــــاً ائي مراعــــــــــــــاة حســــــــــــــن تطبيــــــــــــــق ذلــــــــــــــك وعلــــــــــــــى النيابــــــــــــــة العامــــــــــــــة الطعــــــــــــــن وعلــــــــــــــى إدارة التفتــــــــــــــيش القضــــــــــــــ
  عنه .تتنكب يف األحكام اليت 

  11/11/1998ـ  وـ  22/7/1419دمشق يف 
  وزير العدل
  حسين حسون



 

100

  )64البالغ رقم (
  ت زواجهـــــــــــا يـــــــــــزوجهـــــــــــا الســـــــــــوري عنـــــــــــد تثبوجـــــــــــة األجنبيـــــــــــة نســـــــــــبة أشـــــــــــارت وزارة الداخليـــــــــــة إىل أن بعـــــــــــض احملـــــــــــاكم متـــــــــــنح الز 

  املدنيـــــــــة حســـــــــب اختصـــــــــاص كـــــــــل منهـــــــــا وذلـــــــــك اســـــــــتناداً لوثـــــــــائق الـــــــــزواج ا ة أو حمـــــــــاكم البدايـــــــــةيســـــــــواء أمـــــــــام احملـــــــــاكم الشـــــــــرع
ــــب يفلألللنســــبة األصــــلية  خالفــــاً  القطــــر و  حلاصــــل خــــارج ــــزواج والــــيت تــــرد علــــى الغال الوثــــائق املرفقــــة بالطلــــب ومنهــــا  جنبيــــة قبــــل ال

  الزواج.موافقة وزارة الداخلية على 

  2/4/1957تـــــــــــــــاريخ 376 ) مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون األحـــــــــــــــوال املدنيـــــــــــــــة رقـــــــــــــــم2ن اجلـــــــــــــــدول امللحـــــــــــــــق باملـــــــــــــــادة (أ ثومـــــــــــــــن حيـــــــــــــــ
ا اسم األسرة أو ما يقوم مقامها من أمساء السلف./ النسبة/وتعديالته قد عرف    على أ

  القـــــــــرىب هـــــــــم وإن ذوي  همـــــــــن ذوي قربـــــــــا علـــــــــى أن أســـــــــرة الشـــــــــخص تتكـــــــــونتـــــــــنص مـــــــــن القـــــــــانون املـــــــــدين  36كمـــــــــا أن املـــــــــادة 
  ولقــــــــب الشــــــــخص ،  كــــــــون لكــــــــل شــــــــخص اســــــــم ولقــــــــبيعلــــــــى أنــــــــه  40 مــــــــن جيمعهــــــــم أصــــــــل مشــــــــرتك كمــــــــا تــــــــنص املــــــــادة

  قب هنا النسبة على ما كرسه االجتهاد القضائي.لواملقصود باله يلحق أوالد

ا اء أســـــالفها أو مـــــا يقـــــوم مقامهـــــا مـــــن أمســـــ ومـــــن حيـــــث انـــــه تبعـــــاً لـــــذلك فـــــإن للزوجـــــة اســـــم ونســـــبة وهـــــذه النســـــبة هـــــي اســـــم أســـــر
  اها أصل مشرتك.يالذين جيمعهم وإ

ا نفــــــــسوليســــــــت نســــــــبة الــــــــزوج نســــــــبة هلــــــــا مــــــــا مل تكــــــــن مــــــــن بنــــــــات عمومتــــــــه الــــــــيت أل   نســــــــبة أســــــــرة زوجهــــــــا علــــــــى اعتبــــــــار  ســــــــر
  نســــــــبته أســــــــرتيهما واحــــــــدة يف القيــــــــود ومــــــــن حيــــــــث أنــــــــه واحلــــــــال كــــــــذلك  أصــــــــلهما املشــــــــرتك واحــــــــداً يف هــــــــذه احلالــــــــة أن كانــــــــت

ـــــــه ال  ـــــــذا الواعتمـــــــاداً نســـــــبة الـــــــزوج علـــــــى الزوجـــــــة تبعـــــــاً للـــــــزواج فحســـــــب  غوز إســـــــبا جيـــــــفإن   وأنظمـــــــة نافـــــــذة  أنشـــــــعلـــــــى تقليـــــــد 
  القانونيـــــــــة النافـــــــــذة املشـــــــــار إليهـــــــــا ويف مســـــــــألة دقيقـــــــــة واألنظمـــــــــة هـــــــــا مـــــــــع التقاليـــــــــد تفـــــــــق تقاليـــــــــدها وأنظمتيف بلـــــــــدان أخـــــــــرى ال ت

  وباألسرة. تتصل بالنظام العام لتعلقها بالقرىب

  الوثــــــــــــــائق املرفقــــــــــــــة بالطلــــــــــــــب خــــــــــــــالل ة احلقيقيــــــــــــــة للزوجــــــــــــــة األجنبيــــــــــــــة مــــــــــــــن بلــــــــــــــزوم حتــــــــــــــري النســــــــــــــؤكــــــــــــــد علــــــــــــــى نلــــــــــــــذلك 
  ومنها موافقة وزارة الداخلية.

ــــــــا نمشــــــــريين    بة للزوجــــــــة جملــــــــرد الــــــــزواج ســــــــإىل أنــــــــه إذا ســــــــبق أن صــــــــدر حكــــــــم دون فيــــــــه خبطــــــــأ مــــــــادي نســــــــبة الــــــــزوج علــــــــى أ
  تها)   خالفـــــــــاً  للوثـــــــــائق املـــــــــربزة بيف ذكـــــــــر أســـــــــرة الزوجـــــــــة (نســـــــــخالفـــــــــاً  للواقـــــــــع الـــــــــوارد يف الوثـــــــــائق فـــــــــإن هـــــــــذا اخلطـــــــــأ املـــــــــادي و 

  حــــــــوال املدنيــــــــة املطلــــــــوب فيهــــــــا علــــــــى طلــــــــب اخلصــــــــوم ومــــــــنهم األ ءتصــــــــحيحه مــــــــن احملكمــــــــة مــــــــن تلقــــــــاء نفســــــــها أو بنــــــــا جيــــــــوز
  ) من قانون أصول احملاكمات املدنية.215و 214املذاكرة عمًال بأحكام املادتني (  ةتنفيذ احلكم يف غرف

  سن تطبيق هذا البالغ .حوعلى إدارة التفتيش القضائي مراعاة 

  24/11/1998ـ  وـ  5/8/1419دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )66(م قالغ ر الب
عنــــــد اســــــتئنافها واملرجــــــع املخــــــتص يف ذلــــــك  ت وزارة العــــــدل عــــــدم وضــــــوح حكــــــم القــــــانون يف تفســــــري األحكــــــام القضــــــائيةظــــــالح

ـــــــــــــــــــذ  االختصـــــــــــــــــــاصوعـــــــــــــــــــدم وضـــــــــــــــــــوح الفـــــــــــــــــــرق يف  ـــــــــــــــــــدما يكـــــــــــــــــــون احلكـــــــــــــــــــم املســـــــــــــــــــتأنف معجـــــــــــــــــــل التنفي   بالتفســـــــــــــــــــري عن
  لك نبني:ذوإليضاح أو يكون حكماً غري معجل التنفيذ 

ــــــــــــــــب حكمــــــــــــــــاً  - 1 ــــــــــــــــول طلــــــــــــــــب تفســــــــــــــــري احلكــــــــــــــــم أن يكــــــــــــــــون احلكــــــــــــــــم موضــــــــــــــــوع الطل   قطعيــــــــــــــــاً  إن مــــــــــــــــن شــــــــــــــــروط قب
ـــــــاً  ائي غـــــــري ملـــــــزم ال حيـــــــوز احلجيـــــــة تفســـــــري قضـــــــاء  مكتســـــــباً الدرجـــــــة القطعيـــــــة) ألنـــــــه ال ميكـــــــن تصـــــــور مثـــــــة فائـــــــدة مـــــــن ،(
  وعليـــــــــه فإنـــــــــه مـــــــــن حيـــــــــث املبـــــــــدأ  )767ص  تالتعليـــــــــق علـــــــــى نصـــــــــوص املرافعـــــــــا ، أبـــــــــو الوفـــــــــا767رقـــــــــم  3ســـــــــون(جال
 ستئناف ألنه مل حيز احلجية.لال الً يقبل طلب تفسري احلكم إذا كان احلكم قاب ال

فقهــــــــي خــــــــالف املعجــــــــل وقــــــــد ثــــــــار  النفــــــــاذ ) أو ذاتةإال أن هلــــــــذا املبــــــــدأ اســــــــتثناء يتعلــــــــق باألحكــــــــام الوقتيــــــــة ( املســــــــتعجل
ــــدأ العــــام املشــــار وقضــــائي حــــول جــــواز تفســــريها قبــــل أن حتــــوز ــــه ال حمــــل لتفســــريها عمــــًال باملب ــــة فــــرأي بعــــض الفقهــــاء أن  احلجي

ــــــه ( جال وذهــــــب رأي آخــــــر إال أن هــــــذه األحكــــــام حتــــــوز  واألحكــــــام املشــــــار إليهــــــا يف هــــــذا املرجــــــع)  767رقــــــم  3ســــــونإلي
ـــــــــــام جـــــــــــاز اإلدالء بطلـــــــــــب تفســـــــــــريها حـــــــــــىت يســـــــــــهل  كـــــــــــن تنفيـــــــــــذها فـــــــــــإذااحلجيـــــــــــة املؤقتـــــــــــة ومي   اعتورهـــــــــــا غمـــــــــــوض أو إ

  ).727رجع السابق ص تقوم عقبات متنعه (أبو الوفا امل تنفيذها وال

ـــــــه ال يعقـــــــل أن يتو  ـــــــراجح املعتمـــــــد ألن ـــــــرأي ال ـــــــرأي األخـــــــري هـــــــو ال ـــــــتنف جـــــــبوهـــــــذا ال   ه فســـــــري تحكـــــــم مـــــــع حجـــــــب حـــــــق  ذي
ه يـــــذه  خالفـــــاً  ملــــا نــــص عليــــنفتتنفيــــذ حكــــم غــــري واضـــــح أو تعليــــق  اً ز ئجـــــا وإال أصــــبحالــــذي يوضــــح املقصــــود بـــــه ومضــــمونه 

   لتنفيــــــــــــــذ تقبــــــــــــــل طلــــــــــــــب تفســــــــــــــريهااية معجلــــــــــــــة ئضــــــــــــــاقجــــــــــــــواز التنفيــــــــــــــذ. وعليــــــــــــــه فــــــــــــــإن األحكــــــــــــــام ال التشــــــــــــــريع مــــــــــــــن
ا الدرجــــــــــــة القطعيــــــــــــة ســــــــــــقبــــــــــــل اكت   حكــــــــــــام غــــــــــــري املعجلــــــــــــة التنفيــــــــــــذ الــــــــــــيت ال تقبــــــــــــل طلــــــــــــب التفســــــــــــري أللخالفــــــــــــاً   ا

ا الدرجة القطعيةساكتإال بعد    .ا

ناف عنـــــه علـــــى ئاحلكـــــم قبـــــل أن يرفـــــع اســـــت ســـــرييتجـــــه الـــــرأي الـــــراجح يف الفقـــــه والقضـــــاء املقـــــارن إىل اشـــــرتاط تقـــــدمي طلـــــب تف - 2
  برمتـــــــــــه إىل حمكمـــــــــــة الدرجـــــــــــة الثانيـــــــــــة (يف حـــــــــــدود مـــــــــــا رفـــــــــــع عنـــــــــــه االســـــــــــتئناف)  اعتبـــــــــــار أن االســـــــــــتئناف ينقـــــــــــل النـــــــــــزاع

  القضـــــــــــاء أصـــــــــــبح حمـــــــــــل نظـــــــــــر  ري قضـــــــــــائها بعـــــــــــد رفـــــــــــع االســـــــــــتئناف ألن هـــــــــــذاســـــــــــة الدرجـــــــــــة األوىل تفمـــــــــــمتلـــــــــــك حمك وال
ـــــــ ـــــــه ف ـــــــه أو تعدل ـــــــد تلغي ـــــــة وق ـــــــم ال حمكمـــــــة الدرجـــــــة الثاني ـــــــل رق ـــــــم  3نو ســـــــوجال 572مصـــــــلحة مـــــــن تفســـــــريه (موري  767رق

 ).638وحممد حامد فهمي رقم  700رقم 3وجارسونيه 619 وجابيول

ــــــــو بعــــــــد اســــــــتئنافه  لحة يف طلــــــــب تفســــــــريه ألنــــــــه مــــــــىت ثبتــــــــت مصــــــــقــــــــإال أن هــــــــذا الــــــــرأي ال يؤخــــــــذ علــــــــى مطل   احلكــــــــم ول
  احلكــــــــم مشــــــــموًال بالنفــــــــاذ املعجــــــــل) ولضــــــــرورة هــــــــذا التفســــــــري  الحتمــــــــال متــــــــام تنفيــــــــذه قبــــــــل نظــــــــر االســــــــتئناف (إذا كــــــــان

  بعض األحوال. إلجراء التنفيذ يف
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  تعـــــــارض املعجـــــــل وهـــــــذا ال ي لـــــــذلك فـــــــإن طلـــــــب تفســـــــري احلكـــــــم يقبـــــــل ولـــــــو بعـــــــد رفـــــــع اســـــــتئناف عنـــــــه يف حـــــــاالت النفـــــــاذ
ــــــــك  ــــــــة يف تعــــــــديل أو إلغــــــــاء قضــــــــاء حمكمــــــــة الدرجــــــــة األوىل وال يســــــــتقيم القــــــــول بغــــــــري ذل   مــــــــع حــــــــق حمكمــــــــة الدرجــــــــة الثاني

  التنفيذ رغم وقوع االستئناف (األحكام املعجلة التنفيذ). يف تشريع جييز

  بعــــــــد اســــــــتئنافها طلــــــــب التفســــــــري ولــــــــو تقبــــــــل وعليــــــــه فــــــــإن أحكــــــــام حمكمــــــــة الدرجــــــــة األوىل (يف القضــــــــايا معجلــــــــة التنفيــــــــذ) 
  ).728(أبو الوفا املرجع السابق، ص 

ـــــــة واجتهـــــــادات قضـــــــائية إىل أن الطعـــــــن يف احلكـــــــم اســـــــتئنافاً بـــــــذه - 3 حـــــــق التفســـــــري إىل حمكمـــــــة االســـــــتئناف ينقـــــــل ت آراء فقهي
انطــــــــاكي أصــــــــول احملاكمــــــــات املدنيــــــــة والتجاريــــــــة اهللا وتفقــــــــد حمكمــــــــة الدرجــــــــة األوىل صــــــــالحيتها يف تفســــــــري حكمهــــــــا (رزق 

  أخـــــــــــرى تفصـــــــــــيل ذلـــــــــــك يف أن انتقـــــــــــال ) وبينـــــــــــت آراء  448، 1893داللـــــــــــوز  1893آذار  8قـــــــــــض فرنســـــــــــا ن 724ص
  اســـــــــــــــــتئناف احلكـــــــــــــــــم مقصـــــــــــــــــور علـــــــــــــــــى املســـــــــــــــــائل املســـــــــــــــــتأنفة  حـــــــــــــــــق التفســـــــــــــــــري حملكمـــــــــــــــــة االســـــــــــــــــتئناف يف حـــــــــــــــــال

 360ص عيـــــد تفســـــري قرارهـــــا فيمـــــا مل يرفـــــع عنـــــه اســـــتئناف (أصـــــول احملاكمـــــات املدنيـــــة ادوار ويبقـــــى حملكمـــــة الدرجـــــة األوىل
  ).426رقم .... موسوعة داللوز كلمة  547ص 1954اجمللة الفصلية  12/3/1954ونقض فرنسي 

  ون احلالـــــــــــــــة اخلاصـــــــــــــــة د إال أن هـــــــــــــــذه اآلراء الفقهيـــــــــــــــة والقضـــــــــــــــائية تعـــــــــــــــاجل احلالـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة يف اســـــــــــــــتئناف األحكـــــــــــــــام
   :لألسباب التاليةيف األحكام معجلة التنفيذ واليت ال ينطبق عليها احلكم الذي أخذت به هذه اآلراء 

 يـــــذ وتفســـــريه يكـــــون ملـــــن قـــــرره وأصـــــدرهالتنف ضـــــعإن القـــــرار معجـــــل التنفيـــــذ هـــــو ذو حجيـــــة مؤقتـــــة جلهـــــة قابليـــــة التنفيـــــذ وهـــــو مو ــــــ 
  وأحاط به.

ــــــــــ    غ يــــــــــات التبلء(خــــــــــالل إجــــــــــرا نافهئوقبــــــــــل اســــــــــت ةســــــــــاب احلكــــــــــم الدرجــــــــــة القطعيــــــــــتاكقبــــــــــل إن طلــــــــــب التفســــــــــري قــــــــــد يقــــــــــدم ـ
ـــــــــــ ـــــــــــاالســـــــــــتئناف) و  ةومهل ـــــــــــأخري  الفـــــــــــ اً وضـــــــــــروري اً والزمـــــــــــًال ري عـــــــــــاجســـــــــــفتهـــــــــــذا الكـــــــــــون يد ق   حلـــــــــــني إمتـــــــــــام التبليـــــــــــغ  هجيـــــــــــوز ت

 ل التنفيذ.يجتع رأث قطول ذلك مبا يعيياالستئناف وقد  وانقضاء مهل

ـــــــ  ـــــــل بتهـــــــا يفتئإن تفســـــــري حمكمـــــــة االســــــــ ـــــــه وقب ـــــــع االســـــــتئناف عن ـــــــاً  ناف هلـــــــذا القـــــــرار بعـــــــد رف ـــــــدت رأي ـــــــا أب   االســـــــتئناف يعـــــــين أ
ا  وعــــــــربت عنــــــــه مبــــــــا حيجــــــــبيف منطــــــــوق احلكــــــــم  ــــــــانصــــــــالحيا    عــــــــن نظــــــــر النــــــــزاع يف القضــــــــية املطروحــــــــة يف التفســــــــري لســــــــبق بي

ــــا ت ــــاعرأيهــــا فيــــه مث أن ذلــــك يعــــين أ ــــا وإن مل تكــــن معروضــــة  رضــــت ملســــألة يف تفســــري املنطــــوق فبتــــت  قبــــل احلكــــم النهــــائي أو أ
  عنه استئناف. نشرت الدعوى مبوضوعها فيما مل يرفع عليها باالستئناف فتكون قد

ــــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــــرى أن اســــــــــــــــــتئناف األحكــــــــــــــــــام معجلــــــــــــــــــة التنفيــــــــــــــــــذ ال ينقــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــق التفســــــــــــــــــري إىل حمكمــــــــــــــــــة   االســــــــــــــــــتئناف  ل
  املطروح. عبالنزا  ويبقى حملكمة الدرجة األوىل إىل أن يصدر قرار االستئناف ليبت

  حظة املنظور القانوين الذي تضمنه .وعليه أذعنا هذا البالغ ملال

   وزير العدل                                                   م30/11/1998ـ  وـ  11/8/1419دمشق يف 

  حسين حسون                                                                                                           
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  )22البالغ رقم (
  وتعديالته على: 23/1/1956اريخ ت /172/) من قانون البلديات رقم116نصت املادة (

  ):116املادة (
ــــــراقال جيــــــوز ت - 1 ــــــاء ضــــــمن حــــــدود زســــــيم أو إف ــــــه  أو تنظــــــيم األراضــــــي إىل قطــــــع معــــــدة للبن ــــــدون مصــــــور يصــــــدق علي ــــــة ب البلدي

  يس البلدية.ئر  اً مسبق
  اســـــــتناداً للمصـــــــور املشـــــــار إليـــــــه  جل يف الســـــــجل العقـــــــاري إالســـــــكـــــــل عقـــــــد بيـــــــع أو قســـــــمة يتطلـــــــب تقســـــــيم أراضـــــــي ال ي - 2

  يف الفقرة األوىل من هذه املادة.
  وواضــــــــــح مــــــــــن هــــــــــذا الــــــــــنص اآلمــــــــــر أنــــــــــه ال جيــــــــــوز تقســــــــــيم أو إفــــــــــراز أو تنظــــــــــيم األراضــــــــــي إىل قطــــــــــع ضــــــــــمن حــــــــــدود البلديــــــــــة 

  يم أو اإلفـــــــــــــــــــراز أو التنظـــــــــــــــــــيم (خمطـــــــــــــــــــط) ســـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــود مصـــــــــــــــــــور هلـــــــــــــــــــذا التق زمـــــــــــــــــــني أوهلمـــــــــــــــــــاإال بتـــــــــــــــــــوفر شـــــــــــــــــــرطني متال
  اآلخر.  عنطنيلبلدية وال يغين توفر أحد هذين الشر س ايمن رئ اً هذا املصور مصدق وثانيهما أن يكون

  فحســـــــب وإمنـــــــا يعـــــــين إقـــــــراره بـــــــأن هـــــــذا املصـــــــور  تـــــــه لألصـــــــلقيـــــــة علـــــــى املصـــــــور ال يعـــــــين القـــــــول مبطابدالبلرئـــــــيس وإن تصـــــــديق 
  البلدية . موافق يف حال تنفيذه للمخططات البلدية (العمرانية التنظيمية) أي أنه مصدق بعدم خمالفته لألنظمة

  
ـــــــــــص يف مادتـــــــــــه الثال م وتنظـــــــــــيم وعمـــــــــــرانيأن تقســـــــــــشـــــــــــب 27/1/1974/ تـــــــــــاريخ 9مث صـــــــــــدر القـــــــــــانون رقـــــــــــم / ـــــــــــاملـــــــــــدن ون   ة ث

  يم أرضــــــــه ومنهــــــــا خمططــــــــات التقســــــــيم الــــــــيت جيــــــــب أن يراعــــــــى فيهــــــــا ســــــــعلــــــــى الوثــــــــائق الــــــــيت جيــــــــب تقــــــــدميها للجهــــــــة اإلداريــــــــة لتق
  ) منه على: 7اخل ونصت املادة (...املخطط التنظيمي العام واملخططات التنظيمية التفصيلية  االنسجام مع

بالتصـــــديق علـــــى الوجـــــه املبـــــني يف املـــــادة الســـــابقة وهـــــذا التصـــــديق هـــــو  يم مل يقـــــرتنســـــجيل أي تقســـــ((ميتنـــــع علـــــى الـــــدوائر العقاريـــــة ت
لتــــوافر شــــروطه ومنهــــا االنســــجام مــــع املخططــــات التنظيميــــة علــــى  القــــرار مــــن اجلهــــة اإلداريــــة القاضــــي باملوافقــــة علــــى التقســــيم تبعــــاً 

مــــا أســــلفنا بيانــــه وغــــين عــــن البيــــان أن امتنــــاع التســــجيل يف الســــجل العقــــاري قبــــل التصــــديق ينصــــرف علــــى منــــع صــــدور مــــا يلــــزم بــــه 
الــــــنقض علــــــى  طاملــــــا أنــــــه غــــــري قابــــــل للتنفيــــــذ وخيــــــالف النظــــــام ويف ظــــــل هــــــذه النصــــــوص اآلمــــــرة الواضــــــحة اســــــتقر اجتهــــــاد حمكمــــــة

  وجــــــــــــــــــــــــــــــــوب أخـــــــــــــــــــــــــــــــــذ موافقــــــــــــــــــــــــــــــــة البلديـــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــى مشـــــــــــــــــــــــــــــــــاريع القســــــــــــــــــــــــــــــــمة الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــائية أو اجلربيـــــــــــــــــــــــــــــــــة )) 
ـــــــــة أســـــــــاس  10/6/1978تـــــــــاريخ  896(قـــــــــرار نقـــــــــض رقـــــــــم  ـــــــــاريخ  119والقـــــــــرار  109مدني ـــــــــة ثالثـــــــــة ت  16/4/1972مدني

  ).    5/3/1972مدنية ثالثة  33والقرار 
بوجـــــوب عـــــرض خمططـــــات إفـــــراز األراضـــــي  1963/ لســـــنة 149كمـــــا تأيـــــد هـــــذا االجتهـــــاد القضـــــائي بـــــرأي جملـــــس الدولـــــة رقـــــم /

ــــــــــة  ــــــــــك وعرضــــــــــها مــــــــــن الســــــــــجل العقــــــــــاري علــــــــــى البلدي ــــــــــل احلكــــــــــم ويف حــــــــــال الســــــــــهو عــــــــــن ذل   علــــــــــى البلديــــــــــة لتصــــــــــديقها قب
ـــــا للتســـــجيل وإمـــــا االعـــــرتاض عليهـــــا وفـــــق أحكـــــام اعـــــرتاض الغـــــري املنصـــــوص عليهـــــا باملـــــادتني  ـــــى البلديـــــة إمـــــا تصـــــديقها وإعاد   فعل

ـــــــم / ) 270و 269( ـــــــة رق ـــــــس الدول ـــــــرأي جمل ـــــــك ب ـــــــد ذل ـــــــة ، كمـــــــا تأي ـــــــانون أصـــــــول احملاكمـــــــات املدني    1964/ لســـــــنة 35مـــــــن ق
   24/10/162/ تــــــــــــــــــــــــاريخ 43ورقــــــــــــــــــــــــم / 25/2/1959/ تــــــــــــــــــــــــاريخ 44وتأيــــــــــــــــــــــــد ببالغــــــــــــــــــــــــات وزارة العــــــــــــــــــــــــدل رقــــــــــــــــــــــــم /

  .3/2/1974/ تاريخ 3ورقم / 25/2/1973/تاريخ 8ورقم /
  / منــــــــــه 39نصــــــــــت املــــــــــادة / 11/5/1971/ تــــــــــاريخ 15تشــــــــــريعي رقــــــــــم /وعنــــــــــدما صــــــــــدر قــــــــــانون اإلدارة احملليــــــــــة باملرســــــــــوم ال

  على أنه :
  (( ال جيــــــــــوز تقســــــــــيم أو إفــــــــــراز أو تنظــــــــــيم األراضــــــــــي أو أي إفــــــــــراز طــــــــــابقي ضــــــــــمن حــــــــــدود املدينــــــــــة أو البلــــــــــدة بــــــــــدون مصــــــــــور 

ــــــذه األمــــــور يف تصــــــدق عليــــــه مســــــبقاً اجلهــــــة الــــــيت حيــــــددها املكتــــــب التنفيــــــذي وال تســــــجل العقــــــود واألحكــــــام القضــــــائية املتعلقــــــة 
  السجل العقاري إال باالستناد إىل املصور املصدق املشار إليه )).          
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وبــــذلك أكــــد هــــذا القــــانون احلكــــم الســــابق وأضــــاف عليــــه اإلفــــراز الطــــابقي فأصــــبحت األراضــــي والبنــــاء مشــــمولة باألحكــــام املبينــــة 
  آنفاً مبوجب نص تشريعي آمر ال جيوز االلتفات عنه .

ــــــا رقــــــم / وهــــــو مــــــا أشــــــار ــــــاريخ 39ورقــــــم / 22/11/1978/ تــــــاريخ 33إليــــــه بالغن وعنــــــدما صــــــدر القــــــانون  27/9/1986/ ت
ــــــــــــــــة والقــــــــــــــــرارات املنفــــــــــــــــذة ألحكامــــــــــــــــه وبالغــــــــــــــــات وزارة العــــــــــــــــدل  1979/ لعــــــــــــــــام 60رقــــــــــــــــم / ــــــــــــــــه التنفيذي   عاجلــــــــــــــــت تعليمات

  يقها مصــــــــــور اإلفــــــــــراز وأن االلزامــــــــــات القانونيــــــــــة الــــــــــواردة فيــــــــــه الــــــــــيت تشــــــــــرتط إبــــــــــراز بيــــــــــان مــــــــــن اجلهــــــــــة اإلداريــــــــــة يشــــــــــعر بتصــــــــــد
   3/12/1968/ تــــــــــــــــــــــاريخ 49/ (الــــــــــــــــــــــبالغ رقــــــــــــــــــــــم /60العقــــــــــــــــــــــار غــــــــــــــــــــــري مشــــــــــــــــــــــمول بأحكــــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــم /

  ).    4/5/1994/ تاريخ 6والبالغ رقم / 22/11/1978/ تاريخ 33والبالغ /
  وعليــــــــــــــــه فــــــــــــــــإن النصــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــرحية اآلمــــــــــــــــرة يف القــــــــــــــــانون النافــــــــــــــــذ ويف اجتهــــــــــــــــاد حمكمــــــــــــــــة الــــــــــــــــنقض وجملــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــة 

  وبالغـــــــــــــات وزارة العـــــــــــــدل املشـــــــــــــار إليهـــــــــــــا 26/2/1995/ تـــــــــــــاريخ 1076/15/ب/3غـــــــــــــات رئاســـــــــــــة جملـــــــــــــس الـــــــــــــوزراء /وبال
  أوجبــــــــت عــــــــدم تقســــــــيم أو إفــــــــراز أو تنظــــــــيم األراضــــــــي أو إزالــــــــة الشــــــــيوع فيهــــــــا  17/11/1995/ تــــــــاريخ 25وتعميمهــــــــا رقــــــــم /

  خمالفته لألنظمة البلدية والعمرانية .  أو اإلفراز الطابقي إال بناء على خمطط مقرتن مبوافقة اجلهة اإلدارية لعدم 
ــــــــــــــــاء دون هــــــــــــــــذا املخطــــــــــــــــط ال يســــــــــــــــجل  ــــــــــــــــراز أو التنظــــــــــــــــيم لألراضــــــــــــــــي والبن ــــــــــــــــذي يقضــــــــــــــــي بالقســــــــــــــــمة أو اإلف   واحلكــــــــــــــــم ال
  وعلـــــى أمـــــني الســـــجل العقـــــاري عنـــــد عرضـــــه عليـــــه للتنفيـــــذ إحالتـــــه للجهـــــة اإلداريـــــة لبيـــــان رأيهـــــا فيـــــه فـــــإن اقـــــرتن بتصـــــديقها نفـــــذه

ـــــــــــــــادر للتقـــــــــــــــدم وإال فعلـــــــــــــــى اجلهـــــــــــــــة اإلدار  ـــــــــــــــه ألنظمتهـــــــــــــــا أن تب ـــــــــــــــيت وردهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الســـــــــــــــجل العقـــــــــــــــاري ورأت خمالفت ـــــــــــــــة ال   ي
بــــــدعوى اعــــــرتاض الغــــــري علــــــى احلكــــــم القضــــــائي وصــــــوًال إللغائــــــه وإبــــــالغ وزارة العــــــدل بــــــاحلكم ليصــــــار التحقيــــــق يف ســــــبب خمالفــــــة 

ــــــق هــــــذه النصــــــوص اآلمــــــرة  ــــــة املشــــــار إليهــــــا وأن التفــــــات بعــــــض احملــــــاكم عــــــن تطبي ــــــدة باالجتهــــــاد القضــــــائي النصــــــوص القانوني   املؤي
  القضـــــــــــائي التحقيـــــــــــق فيــــــــــــه   يف مالحظـــــــــــة حكــــــــــــم القـــــــــــانون علـــــــــــى إدارة التفتـــــــــــيشريم عـــــــــــن تقصـــــــــــنكـــــــــــررة يـــــــــــتوبالبالغـــــــــــات امل

  وبيان رأيها ومقرتحها فيما يلزم بصدده.
  إعالمنا بأية خمالفة. حظة ما ورد فيه وعلى إدارة التفتيش القضائيلذلك أذعنا هذا البالغ ملال

  7/6/1999ـ  و ـ 22/2/1420دمشق يف 
  وزير العدل
  حسين حسون
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  )29البالغ رقم (
  
ــــــــة ت الحظــــــــت وزارة العــــــــدل أن بعــــــــض الســــــــادة القضــــــــاة جيــــــــرون مقــــــــابال ــــــــوات تلفزيونيــــــــة أوتلفزيوني ــــــــة أو صــــــــحفية مــــــــع قن   إذاعي

 تــــــهءأو تظهــــــر كفا،  لــــــه دهــــــاتكاج  ، للقضــــــاء كلــــــه اً أحيانــــــتنســــــب تتضــــــمن آراء شخصــــــية  ةيــــــة أو أجنبيــــــأو إذاعيــــــة أو صــــــحف عرب
  العلميــــــــــــــــة أو إحاطتــــــــــــــــه بالقــــــــــــــــانون بغــــــــــــــــري املظهــــــــــــــــر املعــــــــــــــــروف عــــــــــــــــن القضــــــــــــــــاء الســــــــــــــــوري فهمــــــــــــــــا أو إحاطــــــــــــــــه بالقــــــــــــــــانون 

  م يم أو مقـــــــــــرتح لتنظـــــــــــئيع أو تنظـــــــــــيم قـــــــــــار لتشـــــــــــ  حرت د تتعـــــــــــرض يف جوانـــــــــــب منهـــــــــــا لـــــــــــرأي يف تشـــــــــــريع نافـــــــــــذ أو مقـــــــــــقـــــــــــكمـــــــــــا 
ــــــــل إحساســــــــ ــــــــرأي حــــــــول نزاعــــــــا اً مبــــــــا ميث ــــــــت يف ال ــــــــك هــــــــو مــــــــا لالعتد ذا اجملــــــــال يقــــــــو مطروحــــــــة  ــــــــأن ذل ــــــــزاع ســــــــقــــــــاد ب   يتم يف الن

  القانون فيه. أو هو حكم

ــــــــه قــــــــد ال يكــــــــون معروفــــــــ ــــــــا اإلعال لئعــــــــة هــــــــذه الوســــــــايمــــــــن الســــــــادة القضــــــــاة طب اً هــــــــذا فضــــــــًال عــــــــن أن ــــــــة وتوجههــــــــا وارتباطا   مي
  موضوعها.أو التحوير فيما تضمنه اللقاء االستغالل إمكانية  نه مدىيأو من جيري املقابلة أو ال يعرف حب

ة وزارة العــــــدل فقــــــميــــــة إال بعــــــد احلصــــــول علــــــى مواالل إعئاســــــلــــــذلك نطلــــــب مــــــن الســــــادة القضــــــاة عــــــدم إجــــــراء أيــــــة مقابلــــــة مــــــع و 
  وعلى إدارة التفتيش القضائي مراعاة حسن تطبيق ذلك . وما يلزم من بيان حيط السادة القضاة بكل الظروفلت

  6/7/1999ـ  وـ  23/3/1420دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )31البالغ رقم (
  علـــــــــــى أمـــــــــــوال عائـــــــــــدة للمحجـــــــــــوز عليـــــــــــه  الحظـــــــــــت وزارة العـــــــــــدل أن بعـــــــــــض القـــــــــــرارات القضـــــــــــائية بإلقـــــــــــاء حجـــــــــــز احتيـــــــــــاطي

  التنفيذيــــــــــــة املتخــــــــــــذة علــــــــــــى هــــــــــــذه األحــــــــــــوال ومنهــــــــــــا حــــــــــــق االشــــــــــــغال مل تراعــــــــــــي  يف املنــــــــــــاطق احلــــــــــــرة وبعــــــــــــض اإلجــــــــــــراءات
  احلـــــــــــــــــرة  نظـــــــــــــــــام االســـــــــــــــــتثمار للمنـــــــــــــــــاطق واألســـــــــــــــــواق املتضـــــــــــــــــمن 10/1/1972تـــــــــــــــــاريخ  84رقـــــــــــــــــم  أحكـــــــــــــــــام املرســـــــــــــــــوم

  .18/2/1971تاريخ  18التشريعي رقم  ) من املرسوم4والصادر بناء على التفويض التشريعي يف املادة (

  ) 2للمنــــــــــاطق احلــــــــــرة عمــــــــــًال باملــــــــــادة ( ن إدارة واســــــــــتثمار املنــــــــــاطق احلــــــــــرة هــــــــــو مــــــــــن مهــــــــــام املؤسســــــــــة العامــــــــــةأث يــــــــــومــــــــــن ح
  .1970لعام  18من املرسوم التشريعي رقم 

ا  ســـة علـــى وجـــه احلصـــر باســـتثمار مجيـــع املنـــاطق واألســـواقسوختـــتص املؤ    احلـــرة وهلـــا العهـــدة بـــذلك جلهـــة أخـــرى ضـــمن شـــروط حـــدد
  االستثمار. من نظام 3املادة 

ــــــــــــا ــــــــــــة وغــــــــــــري زكمــــــــــــا أن للمؤسســــــــــــة املشــــــــــــار إليهــــــــــــا حــــــــــــق االمتي ــــــــــــع األمــــــــــــوال املنقول ــــــــــــدة ملــــــــــــدنييها  علــــــــــــى مجي ــــــــــــة العائ   املنقول
  احلرة. قضمن املناطق واألسوا املوجودة

شـــــغال األراضـــــي أري عـــــن حـــــق غـــــاخلاصـــــة بالتنـــــازل لل مـــــن النظـــــام أن تســـــمح لشـــــاغلي األمـــــاكن 56وكـــــان هلـــــا وحـــــدها وفـــــق املـــــادة 
ا واملنشآت القائمة   عليها وذلك ضمن شروط حمددة. اليت يشغلو

ــــــدل  ــــــى ب ــــــإن احلجــــــز عل ــــــه ف ــــــاطق جيــــــب وعلي   مــــــع حقــــــوق املؤسســــــة حــــــني فســــــخ العقــــــد  ال يتعــــــارضأإشــــــغال أمــــــاكن يف هــــــذه املن
  للحــــــاجز وباشــــــر اإلجــــــراءات التنفيذيــــــة كمــــــا أنــــــه ال حيــــــول  قفيمــــــا لــــــو ثبــــــت احلــــــ أو حقهــــــا يف املوافقــــــة علــــــى مــــــن يــــــتم لــــــه التنــــــازل

جـــــب حقوقهــــــا حيحـــــق احلــــــاجز ال  ت عليــــــه ألنقـــــســـــة ويــــــنب اقتضـــــاء حقوقهــــــا املمتـــــازة مــــــن بـــــدل اإلشـــــغال فيمــــــا إذا وافساملؤ بـــــني 
  تياز.مرجة االاملقرتنة بد

  شـــــــــــغال أن تطلـــــــــــب إحـــــــــــق لـــــــــــى ايـــــــــــدة عمز ار إليهـــــــــــا حينمـــــــــــا جتـــــــــــري شـــــــــــمـــــــــــع األحكـــــــــــام املتوفيقـــــــــــاً وعلـــــــــــى دوائـــــــــــر التنفيـــــــــــذ 
ـــــــا مـــــــن املؤسســـــــة مبـــــــا يفيـــــــد موافقتهـــــــا علـــــــى   ســـــــو املـــــــزاد عليـــــــه وانتقـــــــال حـــــــق االشـــــــغال لـــــــه فيمـــــــا مت ذلـــــــك ر  مـــــــن املـــــــزاودين موافا

ـــــــــة ـــــــــان احلقـــــــــوق املرتتب ـــــــــلمؤسســـــــــة ألن ل مـــــــــع بي ـــــــــد عطـــــــــل ع حـــــــــق االبي   شـــــــــغال ملـــــــــزاود إذا مل يقـــــــــرتن مبوافقـــــــــة املؤسســـــــــة يكـــــــــون ق
  االشـــــــغال للغـــــــري تبعـــــــاً لتـــــــوفر الشـــــــروط الالزمـــــــة  املؤسســـــــة املوافقـــــــة علـــــــى التنـــــــازل عـــــــنحـــــــق الـــــــنص القـــــــانوين الـــــــذي جعـــــــل مـــــــن 

ــــــفيمــــــا والضــــــمانا ــــــذه مبــــــا يســــــتلزم تطبيــــــق  يف حــــــال ةت املتوجب ــــــدائن يف حــــــال عــــــدم تنفي ــــــذه ويكــــــون قــــــد عطــــــل حــــــق ال ــــــةتنفي    اآللي
  وحقـــــــــــوق املؤسســـــــــــة توفيقـــــــــــاً ت يف بيـــــــــــع املوجـــــــــــودااالســـــــــــتثمار  حتفـــــــــــظ احلقـــــــــــني وعلـــــــــــى دوائـــــــــــر التنفيـــــــــــذ مراعـــــــــــاة نظـــــــــــام يتالـــــــــــ

ـــــــث يكـــــــون واضـــــــحاً  ـــــــؤدي إىل إنقـــــــاص حقـــــــوق املؤسســـــــة عليهـــــــا  مـــــــع النصـــــــوص التشـــــــريعية املشـــــــار إليهـــــــا حبي   أن هـــــــذا البيـــــــع ال ي
  إدارة التشـــــــــريع  تزيــــــــد عـــــــــن حقـــــــــوق املنفـــــــــذ عليـــــــــه أصـــــــــوًال وعلـــــــــىاملشـــــــــرتي حقوقـــــــــاً علـــــــــى هـــــــــذه املوجـــــــــودات  أو ال يــــــــؤدي ملـــــــــنح

  مراعاة حسن تطبيق ذلك .

  حسين حسون وزير العدل                                            19/7/1999ـ  وـ  6/4/1420دمشق يف 
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  )33البالغ رقم (
ـــــــــــــــاريخ / 29أصـــــــــــــــدر املشـــــــــــــــرع الســـــــــــــــوري القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم /   ، واملتضـــــــــــــــمن تصـــــــــــــــديق االتفـــــــــــــــاق القضـــــــــــــــائي 15/1/1954ت

  ونـــــــــــــص الفصـــــــــــــل الســــــــــــــادس  23/12/1953ة واململكـــــــــــــة األردنيـــــــــــــة اهلامشيـــــــــــــة بتـــــــــــــاريخ يبـــــــــــــني اجلمهوريـــــــــــــة العربيـــــــــــــة الســـــــــــــور 
  من هذه االتفاقية على أحكام التبليغات وفقاً ملا يلي:

  ))التبليغات(( الفصل السادس

  37املادة 

  نة يف هذا الفصل.يبالطرق املببني الدولتني املتعاقدتني مجيع الوثائق واألوراق القضائية  غجيرى تبلي

  38 املادة

 املتعاقدتني.الدولتني  يف ةات التبليغ مباشرة ينب احملاكم والدوائر القضائية املتماثلءراجتتم إ - 1

  الدولـــــــــة الثانيـــــــــة مـــــــــا مياثلهـــــــــا  دبـــــــــال درت الوثيقـــــــــة املطلـــــــــوب تبليغهـــــــــا عـــــــــن حمكمـــــــــة أو دائـــــــــرة قضـــــــــائية ال يوجـــــــــد يفصـــــــــذا إ - 2
 غه.يحمل إقامة الشخص املطلوب تبل طة حمكمة الدرجة األوىل يفسفيجري التبليغ بوا

  الســــــــــلطة مباشـــــــــرة إىل املرجــــــــــع املخــــــــــتص هـــــــــذه إذا أرســـــــــلت الوثيقــــــــــة خطـــــــــأ إىل ســــــــــلطة غـــــــــري خمتصــــــــــة بتبليغهـــــــــا فتحيلهــــــــــا  - 3
  ي على أن يبلغ ذلك إىل السلطة الطالبة.لراء التبليغ وفقاً ألحكام هذا االتفاق والتشريع احملجبإ

  39املادة 

ـــــــات الالزمـــــــة املييتضـــــــمن الطلـــــــب البأن جيـــــــب  - 1 و تان ـــــــوبشـــــــة اليـــــــعلقـــــــة  ـــــــمهن -لقبـــــــه  -تبليغـــــــه امســـــــه  خص املطل   ه موطنـــــــه ت
  ه غـــــــــــــخص املطلـــــــــــــوب تبليشـــــــــــــعلـــــــــــــى نســـــــــــــختني تســـــــــــــلم إحـــــــــــــدامها إىل ال علـــــــــــــى أن تكـــــــــــــون الوثيقـــــــــــــة املطلـــــــــــــوب تبلغهـــــــــــــا

 معاملة التبليغ. ءمبا يفيد إجراة ليوتعاد الثانية مذ

  مصدرها.  املوظف املختص السبب يف ذلك وتعاد األوراق إىلنير التبليغ بجيإذا مل  - 2

  40املادة 

  جيري التبليغ وفقاً لقوانني الدولة املطلوب إليها إجراؤه . - 1

  شــــــــــرط أن ال يتعــــــــــارض مــــــــــع النظــــــــــام العــــــــــام  إذا رغبــــــــــت الدولــــــــــة املطالبــــــــــة يف إجرائــــــــــه علــــــــــى وجــــــــــه معــــــــــني فتجــــــــــوز ذلــــــــــك - 2
  إليها التبليغ.الدولة املطلوب  يف

  41املادة 

  قانون الدولة الصادر عنها جييز ذلك. ال حتول أحكام املواد السابقة دون إمكان التبليغ بواسطة الربيد إذا كان

  42املادة 
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ـــــــــــة املطلـــــــــــوب إللدال جيـــــــــــوز ل ـــــــــــرفض إجـــــــــــراءه إال إذا كـــــــــــان متهـــــــــــا اليول ـــــــــــق مالحـــــــــــق  صخشـــــــــــإىل اً وجهـــــــــــبليـــــــــــغ أن ت   جبـــــــــــرم ينطب
  .ةاالتفاقي ههذمن  4 و 3املادتني  نة يفيعلى إحدى احلاالت املب

  43املادة 

  غ.التبلي اً راضي الدولة طالبأ يف هذا الفصل كأنه قد مت داخل نياملب ليعترب التبليغ اجلاري على الشك

  44املادة 

 الذي مت يف أراضيها.تحمل كل من الدولتني املتعاقدتني نفقات التبليغ ت - 1

  مبــــــــذكرة الــــــــدعوة املبلــــــــغ الــــــــذي خيصــــــــص  ويرفــــــــق ةاهد أو اخلبــــــــري علــــــــى عــــــــاتق الدولــــــــة الطالبــــــــشــــــــتكــــــــون نفقــــــــات حضــــــــور ال - 2
  فر واإلقامة.ساليف مصار  ءإىل الشاهد أو اخلبري لقا

  45املادة 

  قني ل أحــــــــــد الفــــــــــريقبــــــــــمــــــــــن  مهمــــــــــا كانــــــــــت جنســــــــــيته إذا دعــــــــــي خبــــــــــريال جيــــــــــوز أن يالحــــــــــق أو يوقــــــــــف أي شــــــــــاهد أو  - 1
  جــــــــــرائم ســــــــــابقة أم حبجــــــــــة اشــــــــــرتاكه يف األفعــــــــــال  وحضــــــــــر أمــــــــــام حمــــــــــاكم هــــــــــذا الفريــــــــــق ســــــــــواء مــــــــــن أجــــــــــل أحكــــــــــام أو

 أجلها. موضوع الدعوى اليت حضر من

  تطاعتهم ذلــــــــــك ســــــــــالطالبــــــــــة رغــــــــــم االدولــــــــــة بيــــــــــد أن هــــــــــؤالء األشــــــــــخاص يفقــــــــــدون هــــــــــذه امليــــــــــزة إذا مل يغــــــــــادروا أراضــــــــــي  - 2
  حضورهم أمام السلطات القضائية غري ضروري. يصبح خالل مثانية أيام ابتداء من الزمن الذي

  46دة املا

  إرســـــــــــــاله موقوفـــــــــــــاً يـــــــــــــتم فإنـــــــــــــه  املـــــــــــــدعو منهـــــــــــــاالدولـــــــــــــة املطلـــــــــــــوب موقوفـــــــــــــاً يف أراضـــــــــــــي اخلبـــــــــــــري أو الشـــــــــــــاهد إذا كـــــــــــــان  - 1
 .وإعادته كذلك إىل الدولة الثانيةدعته بإبقائه موقوفاً عهد الدولة اليت تترط أن شعلى 

  سه.فالشخص ن رات خاصة منها رفضياالمتناع عن إرساله لتقدللدولة املطلوب منها حق  - 2

  أحكـــــــــام هـــــــــذه االتفاقيـــــــــة عنـــــــــد إجـــــــــراء التبليـــــــــغ  د الحظـــــــــت وزارة العـــــــــدل أن بعـــــــــض احملـــــــــاكم والـــــــــدوائر القضـــــــــائية ال تراعـــــــــيقـــــــــو 
  شـــــــــرة التبليـــــــــغ مبا تاء) مـــــــــن االتفاقيـــــــــة الـــــــــيت تـــــــــنص علـــــــــى إمتـــــــــام إجـــــــــرا38املـــــــــادة ( وال تطبـــــــــق نـــــــــص قاملقـــــــــيم يف األردن الشـــــــــقي

  الــــــــــــواردة يف الفصــــــــــــل الســــــــــــادس   وبــــــــــــاقي األحكــــــــــــامنياملتماثلــــــــــــة يف الــــــــــــدولتني املتعاقــــــــــــدت ةضــــــــــــائيقكم والــــــــــــدوائر البــــــــــــني احملــــــــــــا 
  من االتفاقية املذكورة أعاله.

  وخاصــــــــــة جلهــــــــــة التبليغــــــــــات  فيهــــــــــا دلــــــــــذلك نطلــــــــــب مــــــــــن الســــــــــادة القضــــــــــاة إعمــــــــــال أحكــــــــــام هــــــــــذه االتفاقيــــــــــة وفــــــــــق مــــــــــا ور 
  حمــــــــــاكم اململكــــــــــة األردنيــــــــــة اهلامشيــــــــــة ودوائرهــــــــــا القضــــــــــائية  ت التبليغــــــــــات الــــــــــيت تردهــــــــــا مــــــــــنضــــــــــماناً لســــــــــرعة التبليــــــــــغ ومعــــــــــامال

  وعلى إدارة التفتيش القضائي مراعاة حسن تطبيق ذلك . وفق النصوص املشار إليها.

  حسين حسون وزير العدل                                          18/9/1999ـ  وـ  8/9/1420دمشق يف 
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  )35(بالغ رقم ال
  األمــــــــــــن االقتصــــــــــــادي ميتنعــــــــــــون  شــــــــــــكت نقابــــــــــــة احملــــــــــــامني مــــــــــــن أن بعــــــــــــض الســــــــــــادة قضــــــــــــاة التحقيــــــــــــق واحملــــــــــــاكم مبــــــــــــا فيهــــــــــــا

  الســـــــــماح لفرقـــــــــاء الـــــــــدعوى التحقيقيـــــــــة بـــــــــاإلطالع علـــــــــى اإلضـــــــــبارة  (دون قــــــــرار مـــــــــدون علـــــــــى الطلـــــــــب يف حـــــــــال وجـــــــــوده) عـــــــــن
ـــــــق أو يرفضـــــــون إعطـــــــاء صـــــــور عـــــــن بعـــــــض  بعـــــــد صـــــــدور قـــــــرار قاضـــــــي ـــــــدعوى أوالتحقي ـــــــا خـــــــالل نظـــــــر ال   بعـــــــد انتهائهـــــــا  حمتويا

اإلجـــــراءات  ةصـــــرحية يف قـــــانون أصـــــول احملاكمـــــات اجلزائيـــــ بـــــداعي ســـــرية التحقيقـــــات وملـــــا كـــــان املشـــــرع الســـــوري قـــــد بـــــني بنصـــــوص
ـــــــائق واملعـــــــامالت ـــــــك والوث ـــــــت هـــــــذه  الســـــــرية الـــــــيت ال جيـــــــوز حضـــــــورها أو اإلطـــــــالع عليهـــــــا إذا قضـــــــت مصـــــــلحة التحقيـــــــق ذل وكان

ــــــــــــا  واجبــــــــــــة اإلعمــــــــــــال باحلــــــــــــدود الــــــــــــيت نــــــــــــص عليهــــــــــــا التشــــــــــــريع ومبــــــــــــاالنصــــــــــــوص    حيقــــــــــــق غاياتــــــــــــه فإنــــــــــــه يتوجــــــــــــب العمــــــــــــل 
  كـــــــــل إجـــــــــراءات ومعـــــــــامالت وأوراق التحقيقـــــــــات كاحلصـــــــــول علـــــــــى صـــــــــورة  خـــــــــالل نظـــــــــر الـــــــــدعوى التحقيقيـــــــــة دون مـــــــــدها إىل

   الشــــــــــــــــرطة أو صــــــــــــــــورة عــــــــــــــــن اإلدعــــــــــــــــاء أو غــــــــــــــــري ذلــــــــــــــــك مبــــــــــــــــا ال يــــــــــــــــؤثر علــــــــــــــــى التحقيقــــــــــــــــات ونتائجهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــبط
  للقاضـــــــــي ليقـــــــــرر  اً موثقـــــــــاً مقـــــــــدم الطلـــــــــب جيـــــــــب أن يكـــــــــونهـــــــــذا وال أحاطهـــــــــا التشـــــــــريع بالســـــــــرية هـــــــــذا فضـــــــــًال عـــــــــن أن مثـــــــــل 

ــــــه ــــــاح ملــــــن جيــــــادل في ــــــه إذا كــــــان لــــــذلك مقتضــــــى أمــــــا بعــــــد فصــــــل اإلضــــــبار  مــــــا جيــــــوز ومــــــا ال جيــــــوز حــــــىت يت ــــــة  ةالطعــــــن ب   التحقيقي
قاضــــي التحقيــــق قــــراره فيهــــا حــــىت  مللــــف التحقيقــــي بعــــد إصــــدارئهــــم اإلطــــالع علــــى افرقــــاء الــــدعوى التحقيقيــــة ووكال فــــإن مــــن حــــق

ــــــــــام  ولــــــــــو كــــــــــان هــــــــــذا القــــــــــرار قضــــــــــى بإيــــــــــداع األوراق إىل   النيابــــــــــة العامــــــــــة إليــــــــــداعها إىل قاضــــــــــي اإلحالــــــــــة للنظــــــــــر يف أمــــــــــر اال
  مبجــــــرد صــــــدور  اإلطــــــالع إذ يعتــــــرب التحقيــــــق فيهــــــاهــــــذا الــــــدفاع ال ميكــــــن أن يــــــتم علــــــى وجــــــه صــــــحيح بــــــدون  ألن ممارســــــة حــــــق

  تماع شــــــــهود جــــــــدد ســــــــع يف التحقيــــــــق واســــــــقــــــــرار بالتو  د قاضــــــــي اإلحالــــــــة إىل إصــــــــدارمــــــــقــــــــرار قاضــــــــي التحقيــــــــق فيــــــــه مــــــــا مل يع
ـــــــــــــه إىل الشـــــــــــــهودســـــــــــــأو إعـــــــــــــادة ا ـــــــــــــدأ الســـــــــــــرية بالنســـــــــــــبة لســـــــــــــماع الشـــــــــــــهود فقـــــــــــــط  تماع من ـــــــــــــة مب ـــــــــــــق يف هـــــــــــــذه احلال   إذا يطب
تكـــــون هلمـــــا فقـــــد  التهمـــــة ريســـــ التحقيـــــق قـــــد يغـــــري مـــــناملـــــدعى عليـــــه أو وكيلـــــه علـــــى امللـــــف بعـــــد انتهائـــــه مـــــن قاضـــــي  وأن إطـــــالع

  حظات جوهرية على ما انتهى إليه قاضي التحقيق.مال

  وراق األحقيـــــــــق بإيـــــــــداع تال قاضـــــــــي رارقـــــــــوهـــــــــذا وأن االجتهـــــــــاد الفـــــــــرض ذهـــــــــب إىل أبعـــــــــد مـــــــــن ذلـــــــــك عنـــــــــدما أوجـــــــــب تبليـــــــــغ 
  إىل حمكمـــــــــة اجلنايـــــــــات واعتـــــــــرب هـــــــــذا القـــــــــرار إلحالـــــــــة املـــــــــدعى عليـــــــــه  الـــــــــة متهيـــــــــداً حإىل النيابـــــــــة العامـــــــــة لرفعهـــــــــا إىل قاضـــــــــي اإل

  التحقيقـــــــــــــــــــــــــــي امللــــــــــــــــــــــــــف القضــــــــــــــــــــــــــائية ال اإلداريــــــــــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــــــــــرس احلــــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــــــاإلطالع علــــــــــــــــــــــــــى  مــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــرارات
  )56-2- 1923دالوز الدوري  15/1/1923ية يف سالنقض الفرن (حمكمة

ـــــــــــوزارة العـــــــــــدل أن ب ـــــــــــا رقـــــــــــم /يوقـــــــــــد ســـــــــــبق ل ـــــــــــك بكتا ـــــــــــت ذل ـــــــــــاريخ 2569ن   الع إىل أن اإلطـــــــــــ مشـــــــــــريين 23/3/1960/ ت
  س الـــــــــــــــــــــديوان ومســـــــــــــــــــــؤوليته ئـــــــــــــــــــــييكـــــــــــــــــــــون بإشـــــــــــــــــــــراف ر  علـــــــــــــــــــــى اإلضـــــــــــــــــــــبارة يف الـــــــــــــــــــــديوان بعـــــــــــــــــــــد انتهـــــــــــــــــــــاء التحقيـــــــــــــــــــــق

  تنفيذ ذلك .حسن وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة  ا البالغ ملراعاة مضمونههذلذلك أذعنا 

  27/9/1999ـ  وـ  18/6/1420دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )44البالغ رقم (
ـــــــــه بعـــــــــد انتهـــــــــاء  التعامـــــــــل القضـــــــــائي يف االختصـــــــــاص احمللـــــــــي يفاخـــــــــتالف الحظـــــــــت وزارة العـــــــــدل    دعـــــــــاوى ضـــــــــم القاصـــــــــر لولي

ـــــــــــــا دعـــــــــــــوى واليـــــــــــــة حيكـــــــــــــم االختصـــــــــــــاص احمللـــــــــــــي فيهـــــــــــــا  ن احلضـــــــــــــانة فـــــــــــــذهب االجتهـــــــــــــاد يف بعـــــــــــــضســـــــــــــ   الـــــــــــــدعاوى إىل أ
  املـــــــــدعي عليـــــــــه  كمـــــــــة مـــــــــوطنمـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول احملاكمـــــــــات أي ينعقـــــــــد االختصـــــــــاص احمللـــــــــي فيهـــــــــا حمل )81نـــــــــص املـــــــــادة (

ــــــدخل يف مفهــــــوم دعــــــاوى   د االختصــــــاص فيهــــــا حملكمــــــة مــــــوطن املــــــدعي قــــــاحلضــــــانة وينع بينمــــــا حنــــــى اجتهــــــاد آخــــــر إىل اعتبارهــــــا ت
  ) من قانون أصول احملاكمات.90باملادة ( أو املدعى عليه عمالً 

ـــــدعاوى الشخصـــــية أو  االختصـــــاص ) مـــــن قـــــانون أصـــــول احملاكمـــــات قـــــد جعـــــل81ومـــــن حيـــــث أن املشـــــرع يف املـــــادة ( احمللـــــي يف ال
ا موطن املدعى عليه. املنقولة للمحكمة اليت يقع يف   دائر

  فيـــــــه أو غـــــــري حمـــــــق فينبغـــــــي أن يتحمـــــــل  مـــــــن أن اإلدعـــــــاء قـــــــد يكـــــــون صـــــــاحبه حمقـــــــاً  هوكـــــــان هـــــــدف املشـــــــرع مـــــــن ذلـــــــك مـــــــا قـــــــدر 
  ميكـــــــــــن  اليعتـــــــــــرب أوىل بالرعايـــــــــــة ألن األصـــــــــــل بـــــــــــراءة الذمـــــــــــة فـــــــــــ الـــــــــــذي هـــــــــــو مشـــــــــــقة االنتقـــــــــــال إىل حمكمـــــــــــة املـــــــــــدعى عليـــــــــــه

ـــــــــــل املـــــــــــدعى عليـــــــــــه    خالفـــــــــــاً  لـــــــــــذلك مشـــــــــــقة االنتقـــــــــــال للمـــــــــــدعي وحـــــــــــىت ال تكـــــــــــون تلـــــــــــك وســـــــــــيلة للكيـــــــــــد والعنـــــــــــت  حتمي
  حقوقه. ءوسعي الدائن للمدين الستيفا ن القاعدة العامة يف سعي صاحب احلق حلقهورية أو كيدية وألصبدعاوى 

  ) 90يف املــــــــــــادة (ه مــــــــــــا قــــــــــــرر  ا املبــــــــــــدأ يف عــــــــــــدد مــــــــــــن الــــــــــــدعاوى ومنهــــــــــــاذلغايــــــــــــات قــــــــــــدرها خــــــــــــرج عــــــــــــن هــــــــــــإال أن املشــــــــــــرع 
  ـــــــا مـــــــوطن املـــــــدعى عليـــــــه ئر والرضـــــــاع للمحكمـــــــة الـــــــيت يقـــــــع يف دا انةضـــــــة واحلقـــــــمـــــــن انعقـــــــاد االختصـــــــاص احمللـــــــي يف دعـــــــاوى النف

  أو موطن املدعي.

  باالنتقــــــال إىل حمكمــــــة  ثالً ة مــــــقــــــطالــــــب النف ال يرهــــــقحبيــــــث الــــــدعاوى ه ضــــــعف يف هــــــذألا الرفــــــق باهــــــذوكانــــــت غايــــــة املشــــــرع مــــــن 
  غري حمكمته مع احتياجه وضعفه وقلة موارده.

ها وإال ملــــا كــــان مــــن مــــربر هلــــذا صــــأو إنقا ةالنفقــــ بقطــــع ثالً فهــــو مبــــدأ قــــرر ملصــــلحة طالــــب النفقــــة ال ضــــده حينمــــا تقــــام الــــدعاوى مــــ
  مــــــــــــر كــــــــــــذلك يف دعــــــــــــوى الرضــــــــــــاع واحلضـــــــــــــانة األو  اً احتياجــــــــــــاألضــــــــــــعف أو األكثــــــــــــر  الــــــــــــنص مــــــــــــا مل يقــــــــــــرتن بغايــــــــــــة محايــــــــــــة

  عــــــــــــن القاعــــــــــــدة العامــــــــــــة اً يعقــــــــــــل أن تكــــــــــــون مــــــــــــن غايــــــــــــة التشــــــــــــريع أن جييــــــــــــز للــــــــــــويل دون مــــــــــــربر أو مســــــــــــوغ وخروجــــــــــــ إذ ال
الـــــدعوى يف موطنـــــه ويقـــــود احلاضـــــنة املـــــدعى عليهـــــا إىل مـــــوطن املـــــدعي إمـــــا  يف االختصـــــاص احمللـــــي (مـــــوطن املـــــدعى عليـــــه) أن يقـــــيم

ــــل إرهاقهــــا أو تاركــــة إيــــاه خــــارج واجــــب رعايتــــه وال طفلهــــا مــــع ذويهــــا عــــبء مرافقتهــــا جللســــات قــــد  الً حممــــ مرهقــــة إيــــاه بالســــفر مث
  تعرف. تطول وحماكم قد تبعد وخماطر ال

  ة يـــــــالولـــــــد ســـــــن احلضـــــــانة هـــــــي دعـــــــوى وال ه إليـــــــه لتجـــــــاوزدولـــــــذلك اجتهـــــــدت حمكمـــــــه الـــــــنقض علـــــــى أن دعـــــــوى األب بضـــــــم ولـــــــ
  موطن املدعى عليه. ينعقد االختصاص فيها حملكمة ي) أ81االختصاص احمللي احملددة باملادة ( (ال حضانة) وختضع لقواعد

   1987لعـــــــــــــــــــــام  80ص جملـــــــــــــــــــــة احملـــــــــــــــــــــامون 25/3/1987تـــــــــــــــــــــاريخ  259أســـــــــــــــــــــاس  267(نقـــــــــــــــــــــض شـــــــــــــــــــــرعي رقـــــــــــــــــــــم 
  )1984لعام  251/221 ورقم 19/5/1984قرار تاريخ  183ونقض شرعي أساس 

  )1301طعمة اجلزء الثاين ص أصول احملاكمات السوري شفيق ني(تقن
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ــــــــــــادة ( ــــــــــــنص يف امل ــــــــــــة  ) يشــــــــــــمل دعــــــــــــاوى احلضــــــــــــانة وأن90واعتمــــــــــــد االجتهــــــــــــاد هــــــــــــذا أن ال   دعــــــــــــوى ضــــــــــــم احملضــــــــــــون للوالي
  فهـــــــــي دعـــــــــوى واليـــــــــة ال حضـــــــــانة وكانـــــــــت الغايـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذا االجتهـــــــــاد  ليســـــــــت طلبـــــــــاً للحضـــــــــانة وإمنـــــــــا هـــــــــي ممارســـــــــة للواليـــــــــة

  اليت أشرنا إليها آنفاً. عمال غاية املشرعإ

ــــنقض رأت أن موضــــوعخــــإال أن اجتهــــادات أ ــــا أو إســــقاطها  ليشــــم قــــاً مطل مالً ) جــــاء شــــا90(املــــادة  رى عــــن حمكمــــة ال ــــة    املطالب
اءها عل اء حضانة وأجازت بالتايلى أو إ    إقامتها يف موطن األب املدعي. اعتبار دعوى ضم احملضون لوليه هي دعوى إ

  )1377) (املرجــــــــــع الســــــــــابق ص 1965لعــــــــــام  269القــــــــــانون ص جملــــــــــة 3/11/1964تــــــــــاريخ  320(نقـــــــــض ســــــــــوري رقــــــــــم 
  

غايـــــة املشـــــرع مـــــن هـــــذا الـــــنص  شحلضـــــانة مل ينـــــاقا حكـــــم لفظـــــة قوإطـــــال يوملـــــا كـــــان هـــــذا االجتهـــــاد الـــــذي اعتمـــــد التفســـــري اللغـــــو 
ـــــذي ا ـــــدعاوى مـــــنهـــــذه تثىن بـــــه ســـــال دف هـــــ اءنثســـــتالول ةكـــــون للتشـــــريع غايـــــي) إذ ال بـــــد أن 81( ةملبـــــدأ العـــــام املقـــــرر يف املـــــادا ال

ـــــــة واهلـــــــدف ال ميكـــــــن أن تكـــــــون غـــــــري محا ـــــــوهـــــــذه الغاي ـــــــامي ـــــــة التشـــــــر  ة األضـــــــعف إذا أق ـــــــه ال يعقـــــــل أن تكـــــــون غاي ـــــــدعوى ألن   ع يال
  الرضــــــــــــاع أو طالــــــــــــب الضــــــــــــم ألنــــــــــــه اعتــــــــــــربه تبعــــــــــــاً ملــــــــــــا رتبــــــــــــه عليــــــــــــه مــــــــــــن التــــــــــــزام ا محايــــــــــــة دافــــــــــــع النفقــــــــــــة أو امللــــــــــــزم بــــــــــــأجرة

  زم به.ته وامللئأدا ألقدر على

  ) مـــــــــــن اختصـــــــــــاص 90حلكـــــــــــم املـــــــــــادة ( العـــــــــــدل أن دعـــــــــــاوى النفقـــــــــــة واحلضـــــــــــانة والرضـــــــــــاع تكـــــــــــون وفقـــــــــــاً لـــــــــــذلك تـــــــــــرى وزارة 
ــــــــذه الــــــــدعاوى هــــــــي الــــــــدعاوى الــــــــيت  حمكمــــــــة مــــــــوطن املــــــــدعى عليــــــــه أو مــــــــوطن املــــــــدعي   قيمهــــــــا طالــــــــب النفقــــــــة يوأن املقصــــــــود 

ـــــــــل مـــــــــن نف أو احلضـــــــــانة أو ـــــــــاء احلضـــــــــانة أو التحل ـــــــــة التشـــــــــريع  لرضـــــــــاع تبعـــــــــاً ا قـــــــــةالرضـــــــــاع ال دعـــــــــاوى إلغـــــــــاء النفقـــــــــة أو إ   لغاي
ري لوليــــه غباســــتقراره لــــديها علــــى اعتبــــار دعــــوى طلــــب ضــــم الصــــ الــــذي قالــــت حمكمــــة الــــنقض الً وعمــــًال باالجتهــــاد املشــــار إليــــه قــــب

ـــــــــــا تطلـــــــــــب مـــــــــــن الغرفـــــــــــة ةحضـــــــــــان دعـــــــــــوى واليـــــــــــة ال   الشـــــــــــرعية  وهـــــــــــي إذ تضـــــــــــع ذلـــــــــــك بعنايـــــــــــة الســـــــــــادة قضـــــــــــاة الشـــــــــــرع فإ
ــــــــــذا املوضــــــــــوع إالــــــــــنقض  علــــــــــى اهليئــــــــــة العامــــــــــة حملكمــــــــــة يف حمكمــــــــــة الــــــــــنقض أن تعــــــــــرض املوضــــــــــوع   ذا عــــــــــرض عليهــــــــــا نــــــــــزاع 

  لتوحد التعامل القضائي. وصوالً 

  18/10/1999ـ  وـ  9/7/1420دمشق يف 

  وزير العدل
  حسين حسون
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  )45البالغ رقم (
  

ــــــى: ال جيــــــوز حتــــــت109صــــــت املــــــادة (ن ــــــة احملامــــــاة عل ــــــة املســــــؤولية  ) مــــــن قــــــانون تنظــــــيم مهن ــــــالتعويض طائل ــــــة واملالحقــــــة ب القانوني
   الشــــــــركات مجيعهــــــــا لــــــــدى الكاتــــــــب بالعــــــــدل أو لــــــــدى مرجــــــــع آخــــــــر خمــــــــتص بتوثيــــــــق العقــــــــود للموظــــــــف املخــــــــتص بتوثيــــــــق عقــــــــود

ــــــــــى  ــــــــــد فيهــــــــــا عل ــــــــــد مبلــــــــــغ التعاق ــــــــــيت يزي ــــــــــت منظمــــــــــة مــــــــــن حمــــــــــام 3000وال ــــــــــى توقيعــــــــــه  ل.س إال إذا كان   أســــــــــتاذ يصــــــــــادق عل
  رئيس الفرع أو من ينتدبه.

ــــــــــــنص القــــــــــــانوين لعقــــــــــــود وتعــــــــــــديل الشــــــــــــركات وتســــــــــــاءلت وزارة  ــــــــــــة عــــــــــــن مــــــــــــدى مشــــــــــــول هــــــــــــذا ال   التمــــــــــــوين والتجــــــــــــارة الداخلي
ــــــــد ــــــــديل أمســــــــاء الشــــــــركاء أو إدخــــــــال شــــــــريك جدي ــــــــد  كتب ــــــــديل مكــــــــان الشــــــــركة أو إضــــــــافة مقــــــــر جدي   ، أو إخــــــــراج شــــــــريك أو تب

شـــــعار جديـــــد أو دخـــــال عالمـــــة فارقـــــة ملنـــــتج جديـــــد أو إىل املقـــــر القـــــدمي أو إدخـــــال نشـــــاط جتـــــاري جديـــــد علـــــى نشـــــاط الشـــــركة أو إ
  زيادة رأمسال الشركة...اخل.

املتعاقــــدين وتســــهيل فــــض النــــزاع حــــني قيامــــه تبعــــاً  ضــــمان حقــــوق اً ) املشــــار إليهــــا ســــابق109وملــــا كانــــت غايــــة املشــــرع مــــن املــــادة (
ــــــــــــة د ملــــــــــــا يتضــــــــــــمنه العقــــــــــــد مــــــــــــن صــــــــــــياغة   ا وتنفــــــــــــي الغمــــــــــــوض وضــــــــــــح احلقــــــــــــوق وتبينهــــــــــــا وحتــــــــــــيط بتفصــــــــــــيالتيقــــــــــــة ققانوني

  والصـــــــــالحيات أو مـــــــــا يرتتـــــــــب عليهـــــــــا  القصـــــــــور عنهـــــــــا إذا نظـــــــــم العقـــــــــد وأغفـــــــــل مـــــــــا هـــــــــو واجـــــــــب أو هـــــــــام لبيـــــــــان احلقـــــــــوق أو
  أو ما يلزم القانون بتحديده أو بيانه .

نــــــه مبوضــــــوعه وموجباتــــــه وبــــــاحلقوق النامجــــــة ع لــــــذلك اشــــــرتط املشــــــرع تنظــــــيم هــــــذا العقــــــد ممــــــن افــــــرتض فيــــــه اإلملــــــام حبكــــــم القــــــانون
ا ومبـــــن حيـــــيط التوتفصـــــي والغمـــــوض  النزاعـــــات هـــــذهبالنزاعـــــات الـــــيت قامـــــت حـــــول عقـــــود مماثلـــــة حبيـــــث يضـــــمنه مـــــا ينفـــــي  مضـــــمو

   الذي قاد إليها أو التفسري اخلاطئ هلا تبعاً لعدم وضوحها.

ـــــــة الـــــــيت اســـــــتهدفها امل   هلا.صـــــــريح عبارتـــــــه ومـــــــدلو خـــــــالل ومـــــــن  رعشـــــــومـــــــن حيـــــــث انـــــــه جيـــــــب تفســـــــري الـــــــنص مبراعـــــــاة هـــــــذه الغاي
  ل.س  3000مبلـــــــــغ التعاقــــــــد فيهـــــــــا علـــــــــى  يزيــــــــد ظـــــــــر توثيــــــــق عقـــــــــود الشــــــــركات مجيعهـــــــــا الـــــــــيتحيـــــــــث أن املشــــــــرع قـــــــــد حومــــــــن 
  بـــــــــنص آخـــــــــر  يقيـــــــــدقـــــــــه مـــــــــا مل ن املطلـــــــــق يؤخـــــــــذ علـــــــــى إطالألعقـــــــــد حملـــــــــه شـــــــــركة  قـــــــــه يشـــــــــمل كـــــــــلالا الـــــــــنص بإطهـــــــــذوكـــــــــان 
  ق يتوافق مع غاية املشرع اليت أشرنا إليها.وأن هذا اإلطال خاصة

  جديــدة  اً احــتفظ ببنــود مــن العقــد الســابق وأدخــل بنــود س الشــركة مــن حيــث املبــدأ هــو عقــد جديــدأســيحيــث أن تعــديل عقــد تومــن 
  فإدخـــال شـــريك جديـــد  املخـــاطر الـــيت قصـــد املشـــرع درأهـــا تجديـــد فهـــو يف أثـــره ومضـــمونه حيمـــل ذا أو ألغـــى قدميـــة أو عـــدهلا حبكـــم

  التزامـــــــــات الشـــــــــركة وفـــــــــق مـــــــــا نـــــــــص عليـــــــــه العقـــــــــد اجلديـــــــــد  اجلديـــــــــد يعـــــــــين فـــــــــض الشـــــــــركة بالنســـــــــبة للقـــــــــدمي وحتمـــــــــل الشـــــــــريك
  تقوميـــه تبعـــاً لنصـــيبه  الشـــركاء وعلـــى املتعـــاملني جيـــب أن يتضـــح فيهـــا التزاماتـــه وحقوقـــه وهـــي ممـــا ميكـــن وهـــو بالتـــايل ذو أثـــر عليـــه وعلـــى

  آخر. اً شريك يف الشركة أو البدل الذي دفعه ليحل حمل القدمي أو ليكون
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ــــــــــــــنظم العقــــــــــــــد حمــــــــــــــام أســــــــــــــتاذ وفــــــــــــــقفــــــــــــــإذا زاد عــــــــــــــن النصــــــــــــــ   مــــــــــــــا رمســــــــــــــه القــــــــــــــانون . اب احملــــــــــــــدد بالقــــــــــــــانون وجــــــــــــــب أن ي
  

ـــــر علـــــى تعاملهـــــا أو إدخـــــال ـــــد للشـــــركة ذو أث ـــــادة رأمساهلـــــا ألن الع وكـــــذلك األمـــــر يف إدخـــــال نشـــــاط جدي مـــــة فارقـــــة أو شـــــعار أو زي
للمتعـــــاملني  بالقـــــانون أو غـــــري واضـــــحأفرادهـــــا أو حمظـــــور  ىعلـــــ اً لغايتهـــــا أو يشـــــكل خطـــــر اً هـــــذا النشـــــاط اجلديـــــد قـــــد يكـــــون خمالفـــــ

  إن خالفت حكم القانون .ة يئة وجزايوكذلك أمر العالمة الفارقة ملا يرتتب عليها من آثار قانون

أجــــور املقــــر اجلديــــد ويبــــان لزومــــه وحمــــاذير وآثــــاره علــــى  ب التزامــــات يف قيمــــة أوتــــوكــــذلك األمــــر يف تبــــديل املقــــر أو املكــــان ألنــــه ير 
ــــــــــافالســــــــــابقني مبــــــــــا يضــــــــــي نياجلــــــــــوار أو املتعــــــــــامل   أو املراســــــــــلة هم مــــــــــن االلتزامــــــــــات يف االنتقــــــــــال أو النقــــــــــل أو املراجعــــــــــةئه إىل أعب

  أو االختصاص عند النزاع . 

  علــــــى فــــــرض أنــــــه فــــــرع عــــــن العقــــــد األساســــــي  قحــــــوملــــــا كــــــان الفــــــرع يــــــدور مــــــع األصــــــل وتســــــري عليــــــه أحكامــــــه وكــــــان العقــــــد املل
  ن مبــــــدأ لــــــزوم تنظــــــيم العقــــــد األصــــــلي مــــــن حمــــــامي ال بــــــد وأن تســــــري علــــــى ســــــريا ال بــــــد أن تســــــري عليــــــه أحكامــــــه لــــــذلك فــــــإن

  يع وهدفه.ر لغاية التش اً ، حتقيق حق أو الفرعي املستمد منه واملتفرع عنهالالعقد ال

  ) مـــــــــن قـــــــــانون 109موضـــــــــوع املـــــــــادة ( لـــــــــذلك وعمـــــــــًال باملبـــــــــادئ املتقدمـــــــــة املشـــــــــار إليهـــــــــا فـــــــــإن العقـــــــــد املعـــــــــدل لعقـــــــــد الشـــــــــركة
أســــتاذ يصــــادق علــــى توقيعــــه رئــــيس الفــــرع أو مــــن ينتدبــــه إذا كــــان هــــذا العقــــد اجلديــــد  مــــاة جيــــب تنظيمــــه مــــن حمــــامتنظــــيم مهنــــة احملا

  لتعاقد جديد. الً ثة آالف لرية سورية وكان حمالزاد مبلغ موضوعه على ث قد

ل يد تنظــــيم للعمــــل وتفصــــجديــــد وإمنــــا كــــان جمــــر  بــــني الشــــركاء الســــابقني أو بيــــنهم وبــــني آخــــر اً جديــــد اً أمــــا إذا مل يكــــن حيمــــل تعاقــــد
  امـــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــركاء أو حقــــــــــــــــــوقهم ز علـــــــــــــــــى الت اً وآثـــــــــــــــــاره ال يضـــــــــــــــــيف جديـــــــــــــــــد ملضـــــــــــــــــمون العقـــــــــــــــــد أو إعمـــــــــــــــــال ملضـــــــــــــــــمونه

ــــــــه ال حمــــــــل  ــــــــزام فإن ــــــــك مــــــــن حمــــــــامي أســــــــتاذ لاللت ــــــــق ذل ــــــــص املــــــــادة (ألبتوثي ــــــــيت هــــــــي حمــــــــل109ن ن ــــــــد  ) يشــــــــمل العقــــــــود ال   تعاق
ا دون تعاقد جديد.   ال تنفيذ العقود ذا

  ك .ذلكم وكتاب العدل ورؤساء الدواوين مراعاة وعلى كافة احملا 

  18/10/1999ـ  وـ  9/7/1420دمشق يف 

  وزير العدل
 حسين حسون
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  )54البالغ رقم (
ـــــــــــم / 1مـــــــــــن املـــــــــــادة  /1/حظـــــــــــرت الفقـــــــــــرة  ـــــــــــك  1952 / لعـــــــــــام189مـــــــــــن املرســـــــــــوم التشـــــــــــريعي رق ـــــــــــه اخلـــــــــــاص بتمل   وتعديالت
  وإنشــــــــــــاء أو تعــــــــــــديل أو نقــــــــــــل أي حــــــــــــق عيــــــــــــين عقــــــــــــاري يف أراضــــــــــــي  مــــــــــــوال غــــــــــــري املنقولــــــــــــة يف ســــــــــــوريةغــــــــــــري الســــــــــــورين لأل
إجـــــراء عقـــــود إجيـــــار واســـــتثمار  الســـــورية الســـــم أو منفعـــــة شـــــخص طبيعـــــي أو اعتبـــــاري غـــــري ســـــوري كمـــــا حظـــــرت اجلمهوريـــــة العربيـــــة

  / 1ثـــــــــــــــــالث ســـــــــــــــــنوات المســـــــــــــــــه أو ملنفعتـــــــــــــــــه وبينـــــــــــــــــت الفقـــــــــــــــــرة / زراعـــــــــــــــــي يف األراضـــــــــــــــــي املـــــــــــــــــذكورة وملـــــــــــــــــدة تزيـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن
   إليـــــــــه إذا انتقـــــــــل عقـــــــــار خـــــــــارج األمـــــــــاكن املبينـــــــــة يف مراكـــــــــز احملافظـــــــــات لغـــــــــري ســـــــــوري ا جيـــــــــب اللجـــــــــوءمـــــــــن هـــــــــذه املـــــــــادة مـــــــــ

  الوصية أو التصفية . ورث أو االنتقال أاإلبطريق 

  العربيـــــــــة اكتســـــــــاب احلقـــــــــوق العينيـــــــــة العقاريـــــــــة أبنـــــــــاء الـــــــــبالد  ة لغـــــــــري الســـــــــوريني مـــــــــنداملـــــــــا همـــــــــن هـــــــــذ /ب3مث أجـــــــــازت الفقـــــــــرة 
 رط أوشـــــضـــــمن حـــــدود بلـــــديات مراكـــــز احملافظـــــات دون أن تعلـــــق هـــــذا االكتســـــاب علـــــى  نـــــاطق الواقعـــــةيف منـــــاطق االصـــــطياف وامل

ـــــــــــــب مـــــــــــــن هـــــــــــــذه املـــــــــــــادة حـــــــــــــق العـــــــــــــرب غـــــــــــــري الســـــــــــــوريني مـــــــــــــن /أ/نمـــــــــــــا علقـــــــــــــت الفقـــــــــــــرة بيرخصـــــــــــــة  ـــــــــــــاء ال ـــــــــــــة الأبن   د العربي
ـــــــة الع قيف اكتســـــــاب احلقـــــــو  ـــــــاطق االصـــــــطيافقالعيني   ت علـــــــى شـــــــرطني وخـــــــارج حـــــــدود بلـــــــديات مراكـــــــز احملافظـــــــا اريـــــــة خـــــــارج من

متـــــنح  هـــــمدالقـــــوانني ب باملثـــــل أو أن تكـــــون ةرط الرخصـــــة مـــــن وزارة الداخليـــــة وشـــــرط املعاملـــــشـــــواحـــــد ومهـــــا  ال بـــــد مـــــن توفرمهـــــا بـــــآن
ذه البلدان.هذمثل    ا احلق للسوريني يف متلك األراضي 

ــــــــــة مــــــــــن املــــــــــادةقــــــــــســــــــــطينيني مشــــــــــمولون بأحكــــــــــام الفلعــــــــــي أن العــــــــــرب الفيوطب ــــــــــنص  الً ار إليهــــــــــا قــــــــــبشــــــــــاألوىل امل رة الثالث   ألن ال
 متلكهـــــم يف منـــــاطق االصـــــطياف أو املنـــــاطق الواقعـــــة ضـــــمن حـــــدود بلـــــديات مراكـــــز حيتـــــاج المل مجيـــــع العـــــرب غـــــري الســـــوريني فـــــشـــــي

  هــــــــــــاد القضــــــــــــائي تاســــــــــــتقر االجهــــــــــــذا ل وعلــــــــــــى ثــــــــــــاحملافظــــــــــــات لرخصــــــــــــة مــــــــــــن وزارة الداخليــــــــــــة أو ثبــــــــــــوت شــــــــــــرط املعاملــــــــــــة بامل
   1327/1568و 24/8/1993تـــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  2248/7572و 11/10/1990تـــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  2468/8924( قـــــــــــــــــــــــــــــــــرار 

ــــــــــاريخ  ــــــــــاريخ  1729/1859و 12/9/1996ت ــــــــــرار اهلي 7/12/1997ت ــــــــــوق ــــــــــم مــــــــــة العامــــــــــة حملكئ ــــــــــنقض رق  187/282ة ال
  .)5/12/1994تاريخ 

  ة باملثــــــــــــــــــــــــــــلوإلثبــــــــــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــــــــــرط املعاملــــــــــــــــــــــــــــ لرخصــــــــــــــــــــــــــــة اجتــــــــــــــــــــــــــــلكهــــــــــــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــــــــــــارج هــــــــــــــــــــــــــــذه املنــــــــــــــــــــــــــــاطق حيمتوأن 
  وريون ســــــــــبــــــــــاقي العــــــــــرب غــــــــــري ال قحقــــــــــو  مــــــــــناســــــــــتثنائهم نص علــــــــــى يــــــــــمل  1956لعــــــــــام  210خاصــــــــــة وأن القــــــــــانون رقــــــــــم 

  التملك. ةجله

ـــــــــــــا هـــــــــــــذه قـــــــــــــد ألغـــــــــــــت تعة يفة ســـــــــــــكنشـــــــــــــلكهـــــــــــــم ألكثـــــــــــــر مـــــــــــــن متد حظـــــــــــــرت قـــــــــــــ كانـــــــــــــت يتالداخليـــــــــــــة الـــــــــــــ ةوإن وزار    ليما
ـــــــــــا    اإلشـــــــــــارة إىل أنـــــــــــه يف غيـــــــــــاب الدولـــــــــــة املســـــــــــتقلة يف فلســـــــــــطني وال بـــــــــــد مـــــــــــن 7/3/1985تـــــــــــاريخ  612/4/1رقـــــــــــم بكتا

ـــــإن الو  ـــــثاملعتمـــــدة للة ســـــيف ـــــني ســـــة العامـــــة سله يف املؤ يني هـــــو تســـــجيأن املـــــدعي هـــــو مـــــن العـــــرب الفلســـــطين تو ب ني يســـــطينلالفلالجئ
  بعــــــــين بالضــــــــرورة أنــــــــه مــــــــن العــــــــرب الفلســــــــطينيني  حملتلــــــــة الاســــــــطني لمواليــــــــده علــــــــى فــــــــرض ذلــــــــك يف إحــــــــدى مــــــــدن فثبــــــــوت ألن 

ــــــــــك بتيتمــــــــــا مل  ــــــــــد ذل ــــــــــ أو ةجيله باملؤسســــــــــســــــــــأي ــــــــــان مــــــــــن وزارة الداخلي ــــــــــه مــــــــــن العــــــــــرب الف ةببي ــــــــــت صــــــــــحة كون   ني يســــــــــطينليثب
   ةة أجنبيــــــــقــــــــاعتمــــــــاد وثي وإمنــــــــا الجــــــــئ لبلــــــــد عـــــــريب آخــــــــر أو غــــــــري ذلــــــــك وألنـــــــه ال ميكــــــــنالالجئــــــــني لســـــــورية غــــــــري  إن كـــــــان مــــــــن
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 يقاب إمكانيـــــة التصـــــديـــــللقواعـــــد القانونيـــــة ويف غ وفقـــــاً ق يصـــــدتبال رتنقـــــمـــــا مل ت اً فلســـــطينيبيـــــاً ملـــــك عر تكـــــون طالـــــب ال  ةيف صـــــح
ــــــــــــدنيلة لفلســــــــــــطقالدولــــــــــــة املســــــــــــت م وجــــــــــــودهــــــــــــذه لعــــــــــــد    هيــــــــــــمــــــــــــاد وزارة الداخليــــــــــــة لصــــــــــــحة مــــــــــــا يدعتل عــــــــــــن اعي فإنــــــــــــه ال ب

  .نيالساري على العرب من غري السوري بت أنه من العرب الفلسطينيني ليسري عليه احلكمتثأو ما يربزه من وثائق 

   اً ز ئوإن كـــــــــان جـــــــــااونيـــــــــة الســـــــــكنية تعالت ايـــــــــكمـــــــــا أن انتســـــــــاب العـــــــــرب غـــــــــري الســـــــــوريني ومـــــــــنهم العـــــــــرب الفلســـــــــطينيني للجمع
) مــــــن قــــــانون التعــــــاون الســــــكين إال أنــــــه منــــــوط باألحكــــــام القانونيــــــة 7باملــــــادة (ًال ه بصــــــورة دائمــــــة يف ســــــورية عمــــــتــــــإقاميثبــــــت ملــــــن 

ـــــــــيت أشـــــــــرنا إل النافـــــــــذة ـــــــــك هـــــــــو عـــــــــريب فلياألخـــــــــرى ال ـــــــــب التمل ـــــــــوت أن طال   ســـــــــبة ناألخـــــــــرى بال ألحكـــــــــاما طيين ويفســـــــــهـــــــــا يف ثب
  ل ثـــــــــــخـــــــــــيص أو ثبـــــــــــوت معاملـــــــــــة باملاحملافظـــــــــــات الـــــــــــيت ال حتتـــــــــــاج لرت  ومنـــــــــــاطق حـــــــــــدود بلـــــــــــديات مراكـــــــــــزملنـــــــــــاطق االصـــــــــــطياف 
  اوين ضـــــــــــــمنها أو بالنســـــــــــــبة للســـــــــــــكن التعـــــــــــــاوين خـــــــــــــارج هـــــــــــــذه املنـــــــــــــاطق الـــــــــــــذي حيتـــــــــــــاج لرخصـــــــــــــه تعـــــــــــــال إذا كـــــــــــــان الســـــــــــــكن

  الداخلية وشرط معاملة باملثل.ة من وزار 

  ط شــــــــريطة فقــــــــيف مراكــــــــز احملافظــــــــات  نــــــــةيمنــــــــاطق األمــــــــاكن املبأمــــــــا بالنســــــــبة لغــــــــري العــــــــرب فإنــــــــه يســــــــمح هلــــــــم بالتملــــــــك ضــــــــمن 
  الداخلية. حصوهلم على رخصة بذلك من وزارة

  ة األمــــــــــة وأمنهــــــــــا حاألمــــــــــر مبصــــــــــل لتعلــــــــــق اً مطلقــــــــــ النــــــــــاً بط الً الســــــــــابقة يعتــــــــــرب بــــــــــاط ألحكــــــــــامخالفــــــــــاً  لوأن أي عقــــــــــد جيــــــــــري 
  ط بإجرائه.ساملتقدمة أو تدخل أو تو  ألحكامغري سوري خالفاً  ل وعاقب املشرع من أقدم على إجراء عقد ملصلحة

  األحكــــــــام ومتابعــــــــة تنفيــــــــذ األحكــــــــام ه جلة  خالفــــــــاً  هلــــــــذســــــــوأســــــــند للنيابــــــــة العامــــــــة إقامــــــــة الــــــــدعوى العامــــــــة بإبطــــــــال العقــــــــود امل
ا وأن األحكــــــــــــام القضــــــــــــائية الــــــــــــيت ختــــــــــــا   هــــــــــــذا الوجــــــــــــوب القــــــــــــانوين ميكــــــــــــن للجهــــــــــــة صــــــــــــاحبة املصــــــــــــلحة  فلالصــــــــــــادرة بشــــــــــــأ

ـــــــــة اللجـــــــــو ومنهـــــــــا وزارة ال    دعـــــــــوى اعـــــــــرتاض الغـــــــــريالل بإبطاهلـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل دعـــــــــاوى املخاصـــــــــمة أو مـــــــــن خـــــــــ ءللقضـــــــــاء داخلي
  حيث جيوز ذلك.

  ق يــــــــــــمة تطبســــــــــــالالقضــــــــــــائي مراعــــــــــــاة  العامــــــــــــة واحملــــــــــــاكم مراعــــــــــــاة مــــــــــــا تقــــــــــــدم وعلــــــــــــى إدارة التفتــــــــــــيش مــــــــــــن النيابــــــــــــةلــــــــــــب ونط
  هذه األحكام القانونية .

  م7/11/1999ـ  وـ هـ 29/8/1410دمشق يف 

  ر العدلوزي
  حسين حسون
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  )53البالغ رقم (
  الشــــــــــــيوع املوكلــــــــــــة إزالــــــــــــة مــــــــــــن جلنــــــــــــة  جهــــــــــــات قضــــــــــــائية عــــــــــــن اجلهــــــــــــة الــــــــــــيت حيــــــــــــق هلــــــــــــا النظــــــــــــر بطلــــــــــــب التنحــــــــــــي املقــــــــــــدم تتســــــــــــاءل

  .3/8/1986/ تاريخ 21وفق أحكام القانون رقم /

  نعلمكم بما يلي:،أو عدم قبوله وتسمية البديل عوى معينة جلهة قبول طلب التنحيدوتنحي رئيسها أو أحد أعضائها عن رؤية 

  وع ختــــــــــــتص بالفصــــــــــــل يعلــــــــــــى أن جلنــــــــــــة إزالــــــــــــة الشــــــــــــ 1986لعــــــــــــام  21(أ) مــــــــــــن املــــــــــــادة األوىل مــــــــــــن القــــــــــــانون رقــــــــــــم ة نصــــــــــــت الفقــــــــــــر 
   كمــــــــــــا ختــــــــــــتص يف النظــــــــــــر باالدعــــــــــــاءات املتقابلــــــــــــة بامللكيــــــــــــة املنــــــــــــارة أثنــــــــــــاء رؤيــــــــــــة الــــــــــــدعوى يوع العقــــــــــــاراتشــــــــــــيف منازعــــــــــــات وإزالــــــــــــة 

  ســـــــــــــــميه وزيـــــــــــــــر الزراعـــــــــــــــة يالعقاريــــــــــــــة  يـــــــــــــــر العـــــــــــــــدل وعامـــــــــــــــل مــــــــــــــن املديريـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة للمصـــــــــــــــاحلز وتؤلــــــــــــــف مـــــــــــــــن قـــــــــــــــاض يســــــــــــــميه و 
  االحتـــــــــــاد العـــــــــــام للفالحـــــــــــني وعامـــــــــــل يســـــــــــميه احملـــــــــــافظ  حـــــــــــني يســـــــــــميه رئـــــــــــيسالللف ل عـــــــــــن االحتـــــــــــاد العـــــــــــامثـــــــــــواإلصـــــــــــالح الزراعـــــــــــي ومم

  اإلجازة يف احلقوق.ة من محل

ـــــــــع جب ـــــــــة تتمت ـــــــــى أن اللجن ـــــــــعنصـــــــــت الفقـــــــــرة (أ) مـــــــــن املـــــــــادة اخلامســـــــــة عل ـــــــــا احملكمـــــــــة املختصـــــــــة أصـــــــــ تايالصـــــــــالح مي ـــــــــع  ـــــــــيت تتمت    الً ال
ــــــــــالنزاع كمــــــــــا نصــــــــــت ــــــــــة للطعــــــــــن أمــــــــــام حمكمــــــــــ ةالفقــــــــــر  للنظــــــــــر ب ــــــــــة قابل ــــــــــرارات اللجن ــــــــــى أن ق ــــــــــة عل   االســــــــــتئناف ة (أ) مــــــــــن املــــــــــادة الثامن

  فصــــــــــــــــــل حمكمــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــتئناف تعجلة و تاملســــــــــــــــــ قاضــــــــــــــــــي األمــــــــــــــــــور تبعــــــــــــــــــة يف اســــــــــــــــــتئناف قــــــــــــــــــراراتوفــــــــــــــــــق امليعــــــــــــــــــاد واألصــــــــــــــــــول امل
  ة املذاكرة بالطعن بقرار مربم .يف غرف

ــــــــا تفصــــــــلذمــــــــن  ــــــــة الشــــــــيوع ذات اختصــــــــاص قضــــــــائي أل ــــــــك يتحصــــــــل بــــــــأن جلنــــــــة إزال ــــــــة شــــــــيوع العقــــــــاراتعيف النزاعــــــــات امل ل  تلقــــــــة بإزال
  اختصــــــــــــــــــــــــاص القضــــــــــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــــــــادي أصــــــــــــــــــــــــًال يضــــــــــــــــــــــــاف إىل ذلــــــــــــــــــــــــك أن  وهــــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــــن ةوباالدعــــــــــــــــــــــــاءات امللكيــــــــــــــــــــــــ
   اللجنــــــــــــــة للنظــــــــــــــر بــــــــــــــالطعن بقــــــــــــــرارات اللجنــــــــــــــة املــــــــــــــذكورة وتبعــــــــــــــاً إلعطــــــــــــــاءهــــــــــــــي املرجــــــــــــــع املخــــــــــــــتص  ةيــــــــــــــحمكمــــــــــــــة االســــــــــــــتئناف املدن

ــــــــــاة ســــــــــلطة الفصـــــــــــل يف املنازعـــــــــــات بقـــــــــــرارات هلـــــــــــا قـــــــــــو  ـــــــــــا أمـــــــــــام القضـــــــــــاء العـــــــــــادي فـــــــــــإن أحكـــــــــــام  التنفيـــــــــــذ وخضـــــــــــوع قرارا   للطعـــــــــــن 
الــــــواردة يف  ســــــبابرئــــــيس اللجنــــــة وأعضــــــائها إذا طلــــــب التنحــــــي ألحــــــد األ ) أصــــــول حماكمــــــات مدنيــــــة يتوجــــــب تطبيقهــــــا علــــــى175املــــــادة (

  ) مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــانون املـــــــــــــــــــــذكور أو إذا استشـــــــــــــــــــــعر احلـــــــــــــــــــــرج يف نظـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدعوى وعلـــــــــــــــــــــى احملكمـــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــاظرة174املـــــــــــــــــــــادة (
  ية البــــــــــــديل وإمنــــــــــــا يطلــــــــــــب مس هلــــــــــــا تســــــــــــييف طلــــــــــــب التنحــــــــــــي قصــــــــــــر قرارهــــــــــــا علــــــــــــى قبولــــــــــــه أو عــــــــــــدم قبولــــــــــــه ويف حــــــــــــال قبولــــــــــــه فلــــــــــــ

  ن املشــــــــــرع قــــــــــد حــــــــــدد اجلهــــــــــة الــــــــــيت حيــــــــــق هلــــــــــا تســــــــــمية مية بــــــــــديل عنــــــــــه للنظــــــــــر بتلــــــــــك الــــــــــدعوى طاملــــــــــا أســــــــــمــــــــــن اجلهــــــــــة املختصــــــــــة ت
ــــــــــيس اللجنــــــــــة وكــــــــــل عضــــــــــو مــــــــــن أعضــــــــــائها وال    ة بجتــــــــــاوز هــــــــــذا الــــــــــنص وإعطــــــــــاء جهــــــــــة أخــــــــــرى حــــــــــق تســــــــــميته أمــــــــــا بالنســــــــــجيــــــــــوز رئ

  أعضــــــــــــائها أورد اللجنــــــــــــة بكاملهــــــــــــا فإنــــــــــــه مــــــــــــن املتوجــــــــــــب تطبيــــــــــــق قواعــــــــــــد رد القضــــــــــــاة علــــــــــــيهم  لطلــــــــــــب رد رئــــــــــــيس اللجنــــــــــــة أو أحــــــــــــد
  ) ومـــــــــــا يليهـــــــــــا مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول احملاكمـــــــــــات املدنيـــــــــــة طاملـــــــــــا أن اللجنـــــــــــة ذات اختصـــــــــــاص قضـــــــــــائي 174وفـــــــــــق أحكـــــــــــام املـــــــــــواد (

ــــا احملكمــــة املختصــــة أصــــًال للنظــــر بــــالنزاع وفــــق أحكــــام الفقــــرة (أ) مــــن املــــادة اخلاموتتمتــــع جبميــــع الصــــال قــــانون  ة مــــنســــحيات الــــيت تتمتــــع 
  ا يف قـــــــــــــــــــــــانون أصـــــــــــــــــــــــول احملاكمـــــــــــــــــــــــات تشـــــــــــــــــــــــكيلها وألنـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن املقـــــــــــــــــــــــرر أن قواعـــــــــــــــــــــــد رد القضـــــــــــــــــــــــاة املنصـــــــــــــــــــــــوص عليهـــــــــــــــــــــــ

  ) 14كلوبيدي داللــــــــــوز أصــــــــــول حماكمــــــــــات بنــــــــــد يالفصــــــــــل يف املنازعــــــــــات (االنســــــــــ ةعلــــــــــى مجيــــــــــع اجلهــــــــــات الــــــــــيت أعطيــــــــــت ســــــــــلطتطبــــــــــق 
  أنـــــــــــه إذا مـــــــــــا تقـــــــــــرر قبـــــــــــول طلـــــــــــب رد رئـــــــــــيس اللجنـــــــــــة أو أحـــــــــــد أعضـــــــــــائها أو قبـــــــــــول طلـــــــــــب رد اهليئـــــــــــة بكاملهـــــــــــا  مـــــــــــع اإلشـــــــــــارة إىل

  يطلب ذلك من اجلهة اليت حيق هلا تسمية البديل. طيع تسمية البديل وإمناتلرد ال تسفإن احملكمة الناظرة يف طلب ا

  شــــــــــيء حيــــــــــول دون نظــــــــــر اللجنــــــــــة األخــــــــــرى  الوإذا كــــــــــان يف احملافظــــــــــة أكثــــــــــر مــــــــــن جلنــــــــــة وتنحــــــــــت إحــــــــــداها أو ردت عــــــــــن العمــــــــــل فــــــــــ
  مبوجبه.يع األعمال هو قرار إداري لذلك أذعنا هذا البالغ للعمل ز بالقضية على اعتبار أن تو 

  حسين حسون وزير العدل                                                م16/11/1999ـ  وـ  8/8/1420دمشق يف 
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  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي. ءالحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لبالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل املتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
  

ــــــــــــــــــه  15/11/1961/ تــــــــــــــــــاريخ 98/القضــــــــــــــــــائية رقــــــــــــــــــم  ة) مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــانون الســــــــــــــــــلط119للمــــــــــــــــــادة ( اً تنادســــــــــــــــــوا   وتعديالت
  الروب القضائي اخلاص. عقد اجللسات ءاليت نصت على وجوب ارتداء القاضي أثنا

  

  هيبـــــــــــــــــة للمحـــــــــــــــــاكم . وملـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت املصـــــــــــــــــلحة العامـــــــــــــــــة تقضـــــــــــــــــي بارتـــــــــــــــــداء الـــــــــــــــــروب القضـــــــــــــــــائي وملـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن
  

ــــــــــروب القضــــــــــائي خــــــــــالل عقــــــــــد جلســــــــــات ــــــــــذلك نطلــــــــــب إىل مجيــــــــــع القضــــــــــاة ارتــــــــــداء ال    ــــــــــاارجد الفاحملــــــــــاكم علــــــــــى اخــــــــــت ل
  .البالغ وعلى مجيع احملامني العامني متابعة تنفيذ هذا

  

  27/4/2000ـ  وـ  23/1/1421دمشق يف 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيبالقاضي 
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  ... احلضـــــــــاري هوتعتـــــــــرب عثـــــــــرة يف تطـــــــــور  م صـــــــــورة ســـــــــيئة للـــــــــوطنســـــــــملـــــــــا كـــــــــان التســـــــــول والتشـــــــــرد ظـــــــــاهرة مرضـــــــــية للمجتمـــــــــع تر 
  خطــــــــــرين  اً ممــــــــــا حــــــــــدا باملشــــــــــرع العتبــــــــــار املتســــــــــولني واملتشــــــــــردين أشخاصــــــــــ للجنــــــــــوح وارتكــــــــــاب اجلــــــــــرائم اً ســــــــــببكل شــــــــــكمــــــــــا ت

م وعلى النحو الذي اشتملت عليه مواد وأحكام الباب العاشر من قانون بسبب عادات   ...العقوبات السوري العام حيا
ــــــــبالغ رقــــــــم ر لقــــــــد ســــــــبق وأصــــــــد   الــــــــذي أهابــــــــت بــــــــه بالســــــــادة القضــــــــاة أن يأخــــــــذوا  1/8/1996تــــــــاريخ  23ت وزارة العــــــــدل ال

دف قمعها. بعني االعتبار مكافحة الظاهرة املذكورة   بفرض العقوبات الرادعة حبق مرتكيب جنح التسول والتشرد 
يــــب أيضــــاً بالســــادة القضــــاة األخــــذ بعــــني االعتبــــار وباجلديــــة املناســــبة   ابرهــــا دل تلــــك اجلــــرائم لقطــــع ثــــعــــدم التســــاهل يف م وحنــــن إذ 

ــــــفســــــواء مبــــــدة التو  ــــــة النه رتازي أوحــــــاال قي ــــــة مــــــع مراعــــــاة أحكــــــام املــــــادة (ائبالعقوب ــــــق 16) مــــــن القــــــانون رقــــــم 4ي   بإحــــــداث  املتعل
   قيـــــــــــفيل وتعتـــــــــــرب بـــــــــــذات الوقـــــــــــت صـــــــــــاحلة للتو غللتشـــــــــــ ن والـــــــــــيت تعتـــــــــــرب مبثابـــــــــــة دوريلني واملتشـــــــــــردو دور خاصـــــــــــة لرعايـــــــــــة املتســـــــــــ

  املكاين. ضمن اختصاص احملكمة
ــــــــدخلني قــــــــالعقوبــــــــات املتعل مــــــــن قــــــــانون) 604، 218، 217، 216كمــــــــا نلفــــــــت النظــــــــر إىل أحكــــــــام املــــــــواد ( ة بالشــــــــركاء واملت
  منفعـــــــــة شخصـــــــــية ووجـــــــــوب إنـــــــــزال العقوبـــــــــة القاســـــــــية حبـــــــــق هـــــــــؤالء  ءإىل التســـــــــول جـــــــــرا واحملرضـــــــــني والـــــــــذين يـــــــــدفعون القاصـــــــــرين

م ملثــــــــــل  هموجــــــــــودثبــــــــــت تفــــــــــاقم أن  بعــــــــــد   هلم العهم واســــــــــتغزيوتــــــــــو  يلهمغفعــــــــــال مــــــــــن مجــــــــــع املتســــــــــولني وتشــــــــــاألهــــــــــذه وامتهــــــــــا
  هم الشخصية.تملصلح

د شـــــــر الشخصـــــــي يف حالـــــــة املتســـــــول أو املت العامـــــــة بكافـــــــة مواقعهـــــــا املكانيـــــــة أن تتأكـــــــد مـــــــن إرفـــــــاق التقريـــــــر ةونطلـــــــب مـــــــن النيابـــــــ
والتوجيهـــــــات  تـــــــراع فيهـــــــا املوجبـــــــًاتوالصـــــــحية والنفســـــــية وكـــــــذلك الطعـــــــن باألحكـــــــام الـــــــيت مل  املوقـــــــوف مـــــــن الناحيـــــــة االجتماعيـــــــة

  مضمون هذا البالغ . قين تطبسالقضائي معنية مبراقبة حالتفتيش وإن إدارة .. املرجوة 
  م18/8/2002ـ  وـ  10/6/1423دمشق يف 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيب القاضي

    



 

120

  )5البالغ رقم (
  

والتنفيذية اليت تتخذها الوحدات اإلداريـة والبلـديات  ئيةجراإلا ريالتداب قفستعجلة بو معلمنا أن بعض احملاكم تصدر قرارات ذات صفة 
  البلديـــــــــــــــة املرتتبـــــــــــــــة هلـــــــــــــــا ســـــــــــــــنداً ألحكـــــــــــــــام القـــــــــــــــانون املـــــــــــــــايل للبلـــــــــــــــديات  ليفلرســـــــــــــــوم والتكـــــــــــــــاا ءوالـــــــــــــــيت تتعلـــــــــــــــق باســـــــــــــــتيفا

  . 1994لعام  1انون املايل للوحدات اإلدارية رقم قوال 1938لعام  151رقم 
  

  أنه: على قد نصت  1964/ لعام 146سابعة من املرسوم التشريعي /وملا كانت املادة ال
 65 واملرســــــــوم التشــــــــريعي رقــــــــم 7/11/1961 املــــــــؤرخ يف 76 ب املرســــــــوم التشــــــــريعي رقــــــــمجــــــــطات املاليــــــــة املختصــــــــة مبو ل((للســــــــ

  املاليــــــــة  ليفالتنفيــــــــذ فيمــــــــا خيــــــــتص بالتكــــــــا قــــــــفيــــــــة أو و ئف التــــــــدابري اإلجراقــــــــوحــــــــدها هلــــــــا حــــــــق و  29/12/1962الصــــــــادر يف 
  كان سببها)).  اً ام أيتقوترد طلبات وقف التنفيذ اليت أقيمت لدى القضاة أو اليت 

  
قـــــد نصـــــت علـــــى أن أحكـــــام املـــــادة الســـــابعة املـــــذكورة آنفـــــاً  1966لعـــــام  73مـــــن املرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم  كمـــــا أن املـــــادة األوىل

  .. ايـــــــــــــــــة األمـــــــــــــــــوال العامـــــــــــــــــة م والـــــــــــــــــذمم املشـــــــــــــــــمولة بأحكـــــــــــــــــام قـــــــــــــــــانون جبو تســـــــــــــــــري علـــــــــــــــــى مجيـــــــــــــــــع الضـــــــــــــــــرائب والرســـــــــــــــــ
  يـــــــــذ حتصـــــــــيل الرســـــــــوم البلديـــــــــة والـــــــــذمم والتكـــــــــاليف فللنظـــــــــر بطلبـــــــــات وقـــــــــف تنخمتصـــــــــة أن احملـــــــــاكم أصـــــــــبحت غـــــــــري  عـــــــــينممـــــــــا ي

   1531/1970تـــــــــــاريخ  47بق وصـــــــــــدر عـــــــــــن وزارة العـــــــــــدل الـــــــــــبالغ رقـــــــــــم ســـــــــــوقـــــــــــد ... يات علـــــــــــى األفـــــــــــراد داملرتتبـــــــــــة للبلـــــــــــ
  يعية املتقدمــــــــة والــــــــيت توجــــــــب رد كــــــــل طلــــــــب بوقــــــــف التنفيــــــــذ علــــــــى حنــــــــو بلفــــــــت انتبــــــــاه الســــــــادة القضــــــــاة إىل النصــــــــوص التشــــــــر 

  ما مت ذكره .
  ة الســـــــــــــالفة الـــــــــــــذكر يـــــــــــــننـــــــــــــا إذ أصـــــــــــــدرنا هـــــــــــــذا الـــــــــــــبالغ تأكيـــــــــــــداً لوجـــــــــــــوب تقيـــــــــــــد احملـــــــــــــاكم القضـــــــــــــائية بالنصـــــــــــــوص القانونإو 

  مضمونه. فإننا نطلب من إدارة التفتيش القضائي مراقبة تطبيق
  3/10/2002ـ  وـ  27/7/1423دمشق 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيب القاضي
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  )12تعميم رقم (
  

  .. املرافعـــــــة جتـــــــري بصـــــــورة علنيـــــــة بقاعـــــــة احملكمـــــــة  تضـــــــمنت أنقـــــــد ) مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول احملاكمـــــــات 128ملـــــــا كانـــــــت املـــــــادة (
  ... داب العامة أو حلرمة األسرةحمافظة على النظام العام أو مراعاة لآلسراً إال إذا رأت احملكمة إجراءها 

ـــــــــــــص مـــــــــــــانع  مـــــــــــــن هـــــــــــــذا احلكـــــــــــــم القـــــــــــــانوين يف إجـــــــــــــراءات احملاكمـــــــــــــة وكـــــــــــــذلك مـــــــــــــن انتفـــــــــــــاء وجـــــــــــــود اً واســـــــــــــتنباط   ... أي ن
  نــــــــــــــــرى أن رفــــــــــــــــض بعــــــــــــــــض الســــــــــــــــادة قضــــــــــــــــاة احملــــــــــــــــاكم طلــــــــــــــــب احملــــــــــــــــامني الــــــــــــــــوكالء بالــــــــــــــــدعوى أو أشــــــــــــــــخاص أطرافهــــــــــــــــا 

  ة ســــــــضــــــــبط اجللصــــــــوير تســــــــيما وأن ... س لــــــــه مــــــــا يــــــــربره يجــــــــرت بصــــــــورة علنيــــــــة لــــــــ لتصــــــــوير ضــــــــبوط جلســــــــات احملاكمــــــــة الــــــــيت
  تشـــــــــكل  ةة أخـــــــــرى كوثيقـــــــــيضـــــــــائقكـــــــــن االحتجـــــــــاج بـــــــــه بـــــــــدعوى ميئـــــــــة الـــــــــدفاع والـــــــــرد علـــــــــى الـــــــــدفوع كمـــــــــا قـــــــــد ييف  اعدســـــــــي

  ياً... سنداً رمس

  

ـــــــــب بالســـــــــادة القضـــــــــاة ي ـــــــــا  ـــــــــذلك فإنن ـــــــــى اخـــــــــتالف درج ل ـــــــــة احملـــــــــاكم عل ـــــــــب-واختصاصـــــــــها املوافقـــــــــة  ـــــــــاابكاف    -حـــــــــني الطل
ــــــــــدعوى أو ــــــــــذات ال ــــــــــوكالء ب ــــــــــى تصــــــــــوير ضــــــــــبط جلســــــــــة احملاكمــــــــــة وتصــــــــــدشــــــــــلأل للمحــــــــــامني ال   قه يخاص األطــــــــــراف فيهــــــــــا عل

الــــدعوى باألصــــل قــــد تقــــرر فيهــــا إجـــــراء  ضــــمن امللــــف حســــب األصــــول مــــا مل تكــــن فقــــةالطلــــب املــــؤرخ مــــع املوا ءاســــتدعا وحفــــظ
  التعميم.احملامني العامني وإدارة التفتيش مراقبة حسن سري تنفيذ هذا  وعلى ةألحد األسباب القانوني اً سر  ةاحملاكم

  

  م10/2002/ 21ـ  وـ  15/8/1423دمشق 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيب القاضي
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  )3البالغ رقم (
  .... إلى المحامي العام في

علـــــى أنـــــه يــــــتم التنـــــازل عـــــن الســــــيارة  17/2/2001/ الصـــــادر بتــــــاريخ 10مـــــن القــــــانون رقـــــم / 1نصـــــت الفقـــــرة (أ) مــــــن املـــــادة (
ـــــــدى اً ونقـــــــل ملكيتهـــــــا كـــــــًال أو جـــــــزء ـــــــة عليهـــــــا وال يمـــــــديريات النقـــــــل املختصـــــــة بعـــــــد تســـــــ ل ـــــــأي تنـــــــازل عديد الرســـــــوم املتوجب ـــــــد ب   ت

املـــــذكورة نقـــــل ملكيـــــة الســـــيارة مبوجـــــب  ذلـــــك وأجـــــازت الفقـــــرة (ب) مـــــن املـــــادة الفنقـــــل مللكيـــــة الســـــيارة أو جلـــــزء منهـــــا يـــــتم خـــــ أو
  ،  يمهــــــــــــا وملــــــــــــرة واحــــــــــــدةشــــــــــــهر مــــــــــــن تــــــــــــاريخ تنظأالوكالــــــــــــة خــــــــــــالل ثالثــــــــــــة  وكالــــــــــــة قانونيــــــــــــة شــــــــــــريطة أن يــــــــــــتم إنفــــــــــــاذ هــــــــــــذه

مـــــــديريات النقـــــــل  ل ملكيـــــــة الســـــــيارات إىلقـــــــبالعـــــــدل إرســـــــال نســـــــخة مـــــــن الوكـــــــاالت املنظمـــــــة لـــــــديهم بن وأوجبـــــــت علـــــــى الكتـــــــاب
  علـــــــــى مجيـــــــــع الكتـــــــــاب العـــــــــدل املرتبطـــــــــة بكـــــــــم  املختصـــــــــة فـــــــــور تنظيمهـــــــــا لـــــــــذلك أعـــــــــددنا هـــــــــذا الـــــــــبالغ ليصـــــــــار إىل تعميمـــــــــه

 طائلـــــة املالحقـــــة املســـــلكية وعلـــــى دوائـــــر النيابـــــة العامـــــة والتفتـــــيش القضـــــائيحتـــــت ليـــــه إ / املشـــــار10للتقيـــــد بأحكـــــام القـــــانون رقـــــم /
  م وزارة العدل بأية خمالفة .الإع

  21/4/2003ـ  وـ  19/2/1423دمشق يف 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيب القاضي
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  ابــــــــــــة بـــــــــــإدارة اجلمــــــــــــارك ومــــــــــــن مطالعــــــــــــات إدارة التشـــــــــــريع املتعلقــــــــــــة بأصــــــــــــول تنفيــــــــــــذ قملـــــــــــا كــــــــــــان قــــــــــــد تبـــــــــــني مــــــــــــن تقــــــــــــارير الر 
 اجلمركيــــــة أن بعــــــض احملــــــاكم الــــــيت تنظــــــر بالقضــــــايا اجلمركيــــــة تقــــــوم بإرســــــال امللفــــــات املتضــــــمنة للقــــــرار اجلمركــــــي الصــــــادر األحكــــــام

  .. قبل اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية  ـ  للتنفيذـ عنها 

  

ـــــــتوملـــــــا كا ـــــــ ن ـــــــة هـــــــي حمكمـــــــة مدني ـــــــ  ةاحملكمـــــــة اجلمركي ــــــــ ـــــــا تقضـــــــي بالغرامـــــــة النقدي ـــــــو أ ـــــــة للحـــــــ ةول ـــــــذيباملوجب   ـ  س التنفي
س هلــــا متابعــــة تنفيــــذ تلــــك األحكــــام تلقائيــــاً مــــن جانبهــــا بإرســــاهلا إىل يقــــط ولــــفصــــدر أحكامهــــا بالقضــــايا املطروحــــة أمامهــــا تفهــــي 

ـــــذ  ـــــر التنفي ـــــه .. دوائ ـــــذ إذ يبقـــــى هـــــذا اإلجـــــراء منوطـــــاً مبديري ـــــة بالتنفي ـــــة) صـــــاحبة املصـــــلحة القانوني وهـــــذا ... اجلمـــــارك (اجلهـــــة املدعي
  ...قيم مع أصول تنفيذ األحكام القضائية املدنية تاإلجراء هو الذي يس

  

ا عــــــــدم إرســــــــال أيــــــــة إضــــــــبارة ... لــــــــذلك    فإننــــــــا نطلــــــــب مــــــــن رؤســــــــاء كافــــــــة احملــــــــاكم الــــــــيت تنظــــــــر بالقضــــــــايا اجلمركيــــــــة بــــــــدرجا
إال  ة اجلمـــــارك باحملكمـــــةر علـــــى طلـــــب ممثـــــل إدا ءً وكـــــذلك عـــــدم الســـــماح بإرســـــال مثـــــل تلـــــك األضـــــابري بنـــــا تلقائيـــــاً إىل دائـــــرة التنفيـــــذ 

  .. بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية

  

فـــــة كاق مـــــن اســـــتكمال  بالتنفيـــــذ  إال بعـــــد التحقـــــ ةواجلزائيـــــة عـــــدم تســـــجيل اإلضـــــبار  نيـــــةوائـــــر التنفيـــــذ املددكمـــــا نطلـــــب مـــــن رؤســـــاء 
ونطلـــــب .. لـــــك موجبـــــاً للمســـــاءلة املســـــلكية ذوســـــيكون العمـــــل بغـــــري .. للتنفيـــــذ  الً بقـــــاكمـــــة وصـــــدور احلكـــــم فيهـــــا إجـــــراءات احملا 

  .من إدارة التفتيش القضائي مراقبة تطبيق هذا البالغ 

  م21/4/2003ـ  وـ  19/2/1424دمشق يف 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيب القاضي
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ــــــــــــــــع عــــــــــــــــن الطعــــــــــــــــن نفعــــــــــــــــاً للقــــــــــــــــانونالحظــــــــــــــــت وزارة العــــــــــــــــدل أن  ــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة متتن ــــــــــــــــة يف  قضــــــــــــــــاة النياب   القضــــــــــــــــايا العمالي
ـــــــــــيت صـــــــــــدرت يف مواضـــــــــــيعها أحكامـــــــــــاً مربمـــــــــــة مبواجهـــــــــــة جهـــــــــــات   طلـــــــــــب الطعـــــــــــن مبوافقـــــــــــة يقـــــــــــرتن القطـــــــــــاع العـــــــــــام مـــــــــــا مل  ال

  رئاسة جملس الوزراء.يف جلنة النظر باألحكام املشار إليها 

  ) مكـــــــرر مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول احملاكمـــــــات 250( أحكـــــــام القـــــــانون حبســـــــبان أن املـــــــادةوملـــــــا كـــــــان هـــــــذا اإلجـــــــراء ال جيـــــــد ســـــــنداً يف 
  النيابــــــــــة العامــــــــــة كــــــــــل يف دائرتــــــــــه أن يطعــــــــــن بطريــــــــــق الــــــــــنقض ملصــــــــــلحة القــــــــــانون  قــــــــــد أعطــــــــــت احلــــــــــق للنائــــــــــب العــــــــــام وقضــــــــــاة

ا أيـــــــاً  العماليـــــــة  ياباألحكـــــــام القضـــــــائية املربمـــــــة الصـــــــادرة عـــــــن جهـــــــات القضـــــــاء العـــــــادي يف القضـــــــا   كانـــــــت احملكمـــــــة الـــــــيت أصـــــــدر
ـــــــــة مـــــــــن عـــــــــدمها  ـــــــــة الوزاري ـــــــــى خمالفـــــــــة للقـــــــــانون أو أخطـــــــــأ يف تطبيقـــــــــه ممـــــــــا ال وجـــــــــه العتمـــــــــاد موافقـــــــــة اللجن ـــــــــاً عل   إذا كـــــــــان مبني

  الســـــــــالفة الـــــــــذكر  قاضـــــــــي النيابـــــــــة املخـــــــــتص مبمارســـــــــة احلـــــــــق الـــــــــذي أجـــــــــازه لـــــــــه القـــــــــانون اعتمـــــــــاداً لـــــــــنص املـــــــــادة ممارســـــــــة علـــــــــى
ـــــــــــيت يســـــــــــتدل منهـــــــــــا علـــــــــــى قبـــــــــــو  ـــــــــــب الطعـــــــــــن إذا مـــــــــــا اســـــــــــتكملت شـــــــــــرائطهوال ـــــــــــات علـــــــــــى قضـــــــــــاة النيابـــــــــــة العامـــــــــــة  ل طل   وب

  مـــــــــــــن  اً يـــــــــــــب واردعخمالفـــــــــــــة ألحكـــــــــــــام القـــــــــــــانون ســـــــــــــواء كـــــــــــــان ال املبـــــــــــــادرة إىل الطعـــــــــــــن بـــــــــــــاحلكم إذا مـــــــــــــا وجـــــــــــــدوا يف احلكـــــــــــــم
ــــــــــــــة  جهــــــــــــــات القطــــــــــــــاع العــــــــــــــام أو اخلــــــــــــــاص ــــــــــــــذلك يتوجــــــــــــــب علــــــــــــــى قضــــــــــــــاة النيابــــــــــــــة العامــــــــــــــة مراعــــــــــــــاة األحكــــــــــــــام القانوني   ل

  بطلبات الطعن املنوه عنها آنفاً. معند نظره

  17/7/2003ـ  وـ  18/5/1424دمشق 

  وزير العدل
  محمد نبيل الخطيب القاضي
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ـــــــــــرارات  ـــــــــــدوائر القضـــــــــــائية تصـــــــــــدر ق ـــــــــــا أن بعـــــــــــض ال ـــــــــــى إلقـــــــــــاء بلغن   األمـــــــــــوال واملوجـــــــــــودات املودعـــــــــــة  احلجـــــــــــز االحتيـــــــــــاطي عل
  لدى املصارف.

ــــــــــــم  ــــــــــــة الســــــــــــورية  2001لعــــــــــــام  29وملــــــــــــا كــــــــــــان القــــــــــــانون رق ــــــــــــة العربي ــــــــــــة يف اجلمهوري ــــــــــــة املصــــــــــــارف العامل ــــــــــــد أخضــــــــــــع كاف   ق
  املهنة.سر ألحكام 

  

  اء أي حجــــــــــــز قــــــــــــجيــــــــــــوز إل وكانــــــــــــت املــــــــــــادة اخلامســــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذا القــــــــــــانون قــــــــــــد تضــــــــــــمنت  خالفــــــــــــاً  ألي نــــــــــــص نافــــــــــــذ ال
ا أو عنـــــد  ودعـــــة لـــــدى املصـــــارف إال بـــــإذنعلـــــى األمـــــوال واملوجـــــودات امل صـــــدور أحكـــــام قضـــــائية قطعيـــــة ترتـــــب خطـــــي مـــــن أصـــــحا

  . عني لصاحل اجلهات العامة أو اخلاصةدحقوقاً بذمة املو 

  

يــــــــــــــــب بكافــــــــــــــــة الســــــــــــــــادة القضــــــــــــــــاة التقيــــــــــــــــد بأحكــــــــــــــــام هــــــــــــــــذا القــــــــــــــــانون واالمتنــــــــــــــــاع عــــــــــــــــن   خمالفــــــــــــــــة أحكامــــــــــــــــه  لــــــــــــــــذلك 
  م الوزارة عن أية خمالفة .وإعال القضائي مراقبة حسن التنفيذالتفتيش وعلى دائرة 

  31/12/2003ـ  وـ  8/11/1424دمشق يف 

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  والشـــــــــــــــركات االســـــــــــــــتثمارية  نظـــــــــــــــراً ملـــــــــــــــا تتطلبـــــــــــــــه النشـــــــــــــــاطات االســـــــــــــــتثمارية مـــــــــــــــن منـــــــــــــــاخ مالئـــــــــــــــم لتشـــــــــــــــجيع املســـــــــــــــتثمرين
  مار مبا يعود بالفائدة على االقتصاد الوطين.ثرؤوس أمواهلم يف شىت قطاعات االست ظيفعلى تو 

  تعــــــــرض علــــــــى القضــــــــاء مــــــــن أهــــــــم العوامــــــــل  ســــــــرعة البــــــــت بالنزاعــــــــات النامجــــــــة عــــــــن النشــــــــاطات االســــــــتثمارية الــــــــيت وملــــــــا كانــــــــت
  حقه بأسرع وقت ممكن. لطمأنينة لديه يف الوصول إىلاذلك حيقق  ، ألن ارثمتسر على االمجع املستثشاليت ت

دف حتقيق سرعة الب   :، لذلك قررنا الدعوىهذه يف  تو

  ة شــــــــئة مــــــــن حمــــــــاكم البدايــــــــة املدنيــــــــة يف مركــــــــز كــــــــل حمافظــــــــة بــــــــالنظر يف الــــــــدعاوى املتعلقــــــــة بالنزاعــــــــات الناالغرفــــــــة الثانيــــــــتكليــــــــف 
ـــــــانون اال ـــــــق ق ـــــــم مار ســـــــتثعـــــــن تطبي ـــــــاريخ  10رق ـــــــه 4/5/1991ت ـــــــ، إضـــــــافة لعملهـــــــا، و وتعديالت ـــــــةي ـــــــة املدني   ب مبحـــــــاكم البداي

ـــــــــــة خاصـــــــــــة ومبـــــــــــا حيقـــــــــــق الســـــــــــرعة يف  ـــــــــــدعاوى أمهي ـــــــــــر التقاضـــــــــــي وســـــــــــ إجـــــــــــراءاتاملـــــــــــذكورة أن تعطـــــــــــي هـــــــــــذه ال   ـــــــــــا  تعة الب
  .31/12/2003تاريخ / 9/بالغنا رقم مع األخذ بعني االعتبار ما تضمنه 

  وإعالمنــــــــا أصــــــــوًال مضــــــــمون هــــــــذا الــــــــبالغ  القضــــــــائي والســــــــادة احملــــــــامني العــــــــامني مراقبــــــــة ومتابعــــــــة تنفيــــــــذالتفتــــــــيش وعلــــــــى إدارة 
  عن أي خمالفة .

  4/1/2004ـ  وـ  12/11/1424دمشق يف 

  ر العدلوزي
  نزار العسسي
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ـــــت املـــــادة األوىل مـــــن املرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم  ـــــد  2004لعـــــام  16ملـــــا كان ـــــب املنصـــــوص عنهـــــا باملرســـــوم ق أخضـــــعت جـــــرائم التهري
  م مـــــــــــــــــــــع اجلـــــــــــــــــــــرائم املنصـــــــــــــــــــــوص عنهـــــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــــانون العقوبـــــــــــــــــــــات االقتصـــــــــــــــــــــادية 1974 لعـــــــــــــــــــــام 13التشـــــــــــــــــــــريعي رقـــــــــــــــــــــم 

  ... وهو قانون عام ... م إىل قانون أصول احملاكمات اجلزائية 1966 لعام 37رقم 

ـــــــب يصـــــــدر بالصـــــــورة املربمـــــــة عـــــــن ـــــــام بقضـــــــايا التهري ـــــــق وإمنـــــــا أصـــــــبح قاضـــــــي اإل وبـــــــذلك مل يعـــــــد قـــــــرار اال ـــــــة قاضـــــــي التحقي   حال
  مثل أية قضية حتقيقية أخرى. ...للطعن به بطريق النقض هو املعين بإصداره وقراره خيضع

  بيل الظنـــــــــني واملـــــــــتهم يف كافـــــــــة ســـــــــإخـــــــــالء  ) مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول احملاكمـــــــــات اجلزائيـــــــــة قـــــــــد أجـــــــــازت20املـــــــــادة ( وملـــــــــا كانـــــــــت
) مـــــن ذات القـــــانون واملعدلـــــة بأحكـــــام املرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم 130الرابعـــــة مـــــن املـــــادة ( مراحـــــل التحقيـــــق واحملاكمـــــة إال أن الفقـــــرة

  النقــــــــــد وســــــــــرقة الســــــــــيارات حصــــــــــراً  ييــــــــــف وتــــــــــرويجتز ت مــــــــــن إخــــــــــالء الســــــــــبيل فقــــــــــط جــــــــــرمييت نقــــــــــد اســــــــــتث 2004لعــــــــــام  17
 إخـــــالء ســـــبيل املـــــدعى عليـــــه بقضـــــايا التهريـــــب يف أيـــــة مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل الـــــدعوى وهـــــذا يعـــــين جـــــواز... ويف مجيـــــع أدوار احملاكمـــــة 

الــــــنقض أثنــــــاء نظرهــــــا بالقضــــــية مثــــــل بقيــــــة  وكــــــذلك إخــــــالء ســــــبيل املــــــتهم أمــــــام حمكمــــــة اجلنايــــــات أو أمــــــام حمكمــــــة... التحقيقيــــــة 
 اجلـــــرائم املنصـــــوص عنهـــــا بقـــــانون العقوبـــــات العـــــام واجلـــــرائم األخـــــرى الـــــيت نـــــص عليهـــــا قـــــانون العقوبـــــات االقتصـــــادية والـــــيت أضـــــحى

  املــــــــــــــــــادة األوىل  إىل دائــــــــــــــــــرة التحقيــــــــــــــــــق العــــــــــــــــــادي واإلحالــــــــــــــــــة واجلنايــــــــــــــــــات إعمــــــــــــــــــاًال ألحكــــــــــــــــــام اً النظــــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــــا معقــــــــــــــــــود
  .2004لعام  16من املرسوم التشريعي رقم 

  وفقـــــــــاً لسياســـــــــة الدولـــــــــة  2004لعـــــــــام  17و 16ينســـــــــجم مـــــــــع األســـــــــباب املوجبـــــــــة إلصـــــــــدار املرســـــــــومني  وملـــــــــا كـــــــــان مـــــــــا ذكـــــــــر
ـــــدف مواكبـــــة علـــــى النهضـــــة االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة وترســـــيخ مبـــــدأ ســـــيادة القـــــانون مـــــع احلفـــــاظ  يف حتـــــديث التشـــــريعات النافـــــذة 

علـــــى  2004لعـــــام  17و 16املرســـــومني  حكـــــامحريـــــة املـــــواطن ... وملـــــا كانـــــت بعـــــض الـــــدوائر القضـــــائية قـــــد تســـــاءلت عـــــن أثـــــر أ
يــــب بالســــادة القضــــاة يف ك ... فقــــد يــــبإخــــالء الســــبيل بقضــــايا التهر  ني يــــواملعن ة مــــواقعهمافــــأصــــدرنا هــــذا الــــبالغ توضــــيحاً وإننــــا 

   .لمعطيات املذكورة يف هذا البالغتبعاً ل برؤية قضايا التهريب أو احلكم فيها العمل على حسن تطبيق القانون

  22/4/2004ـ  وـ  3/3/1425يف  دمشق

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  )6( بالغ رقمال
  

   1/807/2982ق/احلــــــــــرة رقــــــــــم  الحظــــــــــت وزارة العــــــــــدل وبنــــــــــاء علــــــــــى كتــــــــــاب املــــــــــدير العــــــــــام للمؤسســــــــــة العامــــــــــة للمنــــــــــاطق
  القضــــــــــائية بإلقــــــــــاء احلجــــــــــز االحتيــــــــــاطي علــــــــــى أمــــــــــوال عائــــــــــدة للمحجــــــــــوز عليــــــــــه  أن بعــــــــــض القــــــــــرارات 4/12/2003تــــــــــاريخ 

  غال مل تراعـــــــــــــي شـــــــــــــفيذيـــــــــــــة املتخـــــــــــــذة علـــــــــــــى هـــــــــــــذه األمـــــــــــــوال ومنهـــــــــــــا حـــــــــــــق االناحلـــــــــــــرة وبعـــــــــــــض اإلجـــــــــــــراءات التق يف املنـــــــــــــاط
ر إليـــــه ار اجلديـــــد الصـــــادر باملرســـــوم املشـــــامنظـــــام االســـــتث ) مـــــن77ومبـــــا جـــــاء يف املـــــادة ( 2003لعـــــام  40أحكـــــام املرســـــوم رقـــــم 

  واليت نصت على ما يلي:

تثمارها والبضــــــائع ســــــضــــــمن املنــــــاطق احلــــــرة وحقــــــوق ا ت املقامــــــةشــــــآ((ال تســــــري قــــــرارات احلجــــــز االحتياطيــــــة أو التنفيذيــــــة علــــــى املن
املتخاصـــــمني أو نــــص قـــــرار  إذا كــــان احلجـــــز نامجــــاً عـــــن نــــزاع يتعلــــق بنشـــــاط يف املنــــاطق احلـــــرة ألحــــدإال واألشــــياء املوجــــودة ضـــــمنها 

  )).ملنطقة احلرة دون املنشأة وحق استثمارها. ااحلجز صراحة على حجز موجودات املستثمر يف

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالغ .و    علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى احملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم ودوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ التقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مبضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمون هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ال
  

  22/4/2004ـ  وـ  3/3/1425مشق يف د

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  )17تعميم رقم (
  

ـــــــيش القضـــــــائي الحظـــــــت أن  ـــــــت إدارة التفت ـــــــدعوى ملـــــــا كان ـــــــرار إســـــــقاط أطـــــــراف ال بعـــــــض الســـــــادة قضـــــــاة احلكـــــــم مســـــــتجيبون إلق
  خطـــــــــــار التنفيـــــــــــذي ســـــــــــلفاً ... القائمـــــــــــة حلقهـــــــــــم مـــــــــــن الطعـــــــــــن بـــــــــــاحلكم القضـــــــــــائي الـــــــــــذي سيصـــــــــــدر ومـــــــــــن وجهـــــــــــة تبلـــــــــــغ اإل

  يكتسب بعد ... وملا كان من املبادئ القانونية والفقهية املقررة أنه من غري املقبول إقرار التنازل عن حق مل

  

  ...هـــــــــــــــــذا ال جيـــــــــــــــــوز توثيــــــــــــــــق إقـــــــــــــــــرار بإســـــــــــــــــقاط احلــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن الطعـــــــــــــــــن حبكــــــــــــــــم قضـــــــــــــــــائي مل يصـــــــــــــــــدر أصـــــــــــــــــالً  وعلــــــــــــــــى
  

  :من قانون أصول احملاكمات صراحة على أنه  285وكذلك نصت املادة 

ــــــــــــــــــــــــــذ ــــــــــــــــــــــــــل التنفي ــــــــــــــــــــــــــه قب ــــــــــــــــــــــــــدين أو احملكــــــــــــــــــــــــــوم علي ــــــــــــــــــــــــــغ إخطــــــــــــــــــــــــــار إىل امل   )). ((جيــــــــــــــــــــــــــب تبلي
  

أ بعــد صـــدور احلكــم ووضـــعه موضــع التنفيــذ مبوجـــب ملــف خـــاص الغـــه اإلخطــار التنفيـــذي ينشــباحملكــوم عليــه بإ قوهــذا مفــاده أن حـــ
  ... بان أن القضــــية التنفيذيــــة هــــي خصــــومة حقيقيــــة ومســــتقلة عــــن مرحلــــة التقاضــــي أمــــام احملكمــــة ســــوذلــــك حب.. بالقضــــية التنفيذيــــة 

  ق ربيــــة أو للــــدفع بســــقوط احلـــــمــــن إجـــــراءات التنفيــــذ اجل اً رة بــــاحلكم درءر وليتســــىن للمنفــــذ عليــــه أن يقــــوم طوعــــاً بتنفيـــــذ التزاماتــــه املقــــ
  ... بســـــــــــــــــــبب مـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــباب الســـــــــــــــــــقوط أو اإلبـــــــــــــــــــراء أو املصـــــــــــــــــــاحلة والـــــــــــــــــــيت قـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــدور احلكـــــــــــــــــــم 

ـــــــــــه فـــــــــــ ـــــــــــوىف احملكـــــــــــوم علي ـــــــــــة  اً صـــــــــــاحل الً يعـــــــــــد حمـــــــــــ الأو قـــــــــــد يت ـــــــــــد يف مثـــــــــــل هـــــــــــذ.. للخصـــــــــــومة التنفيذي   احلـــــــــــال  هحيـــــــــــث ال ب
  ة ثــــــــواضــــــــع اليــــــــد علــــــــى الرتكــــــــة أو املصــــــــفي أو الور  ) مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول احملاكمــــــــات وتبليــــــــغ285عمــــــــال أحكــــــــام املــــــــادة (أمــــــــن 

ــــــق إ ــــــا إذ نصــــــدر هــــــذا التعمــــــيم للفــــــت نظــــــر الســــــادة القضــــــاة إىل عــــــدم توثي ــــــل صــــــدوره ســــــوإنن ــــــاحلكم قب   قاط احلــــــق مــــــن الطعــــــن ب
  . ألحكام القانون وحسن سري العدالة اً ومن وجيبة تبلغ اإلخطار التنفيذي وذلك تطبيق

  17/6/2004ـ  وـ  29/4/1425دمشق يف 

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  )18(تعميم رقم 
ـــــة رقـــــم يلـــــي  عمـــــم فيمـــــا ن ـــــر املالي ـــــاب الســـــيد وزي ـــــاريخ  30884/16/47كت ـــــق الوكـــــاالتبوجـــــوب  29/10/2003ت   العامـــــة  توثي

  والتقيد مبا جاء فيه.لإلطالع  وعدم إحالتها إىل الدائرة املالية .

  وزير العدل                                                              18/7/2004هـ و 1/6/1425دمشق يف 

  نزار العسسي                        
  

  ير العدلز السيد و 
عامـــــة ســـــطر عليهـــــا حاشـــــية مـــــن الكاتـــــب بالعـــــدل تتضـــــمن  رد إىل وزارة املاليـــــة وإىل الـــــدوائر املاليـــــة يف احملافظـــــات مشـــــاريع وكـــــاالتتـــــ

  قبــــــــــــل قيــــــــــــام الكاتــــــــــــب بالعــــــــــــدل  1952/ لعــــــــــــام 101تطبيــــــــــــق أحكــــــــــــام املرســــــــــــوم التشــــــــــــريعي / ةيــــــــــــالــــــــــــدوائر املالالطلــــــــــــب إىل 
  بتوثيق هذه الوكاالت العامة.

  ما يلي: نصت علىقد  1991لعام  20من القانون  10املادة وحيث أن أحكام 

  دوائر املاليــــــــة املختصــــــــة صــــــــادرة عــــــــن الــــــــموافقــــــــة ((علــــــــى كتــــــــاب العــــــــدل احلصــــــــول مــــــــن أصــــــــحاب العالقــــــــة علــــــــى بــــــــراءة ذمــــــــة أو 
ـــــقبـــــل القيـــــام بإنشـــــاء أو توث  جاريـــــة أو غـــــريتآت الصـــــناعية والشـــــواإلقـــــرارات واحلقـــــوق اخلاصـــــة بالوكـــــاالت واملن ق أو تســـــجيل العقـــــودي

  ))..دون سواها ةالتجارية فيما إذا كان اهلدف من ذلك التنازل أو التصفي

ــــــــــة) مــــــــــن 10(د) مــــــــــن املــــــــــادة ( كمــــــــــا أوضــــــــــحت الفقــــــــــرتني (ح ) و ــــــــــم / التعليمــــــــــات التنفيذي    1991/ لعــــــــــام 20للقــــــــــانون رق
  صـــــــــــك التنـــــــــــازل هـــــــــــو  ةبعبـــــــــــار املقصـــــــــــود أن  31/12/1991تـــــــــــاريخ  4836الـــــــــــوزراء رقـــــــــــم  ساســـــــــــة جملـــــــــــئالصـــــــــــادر بقـــــــــــرار ر 

  بطريـــــــــق  تإليـــــــــه قضـــــــــاء يف طلـــــــــب نقـــــــــل امللكيـــــــــة مـــــــــن شـــــــــخص آلخـــــــــر كعقـــــــــود البيـــــــــع وإن متـــــــــ داالســـــــــتنا (كـــــــــل عقـــــــــد ميكـــــــــن
  )..والصناعية جاريةتاركة يف األعمال الشعقود املالوكالة غري القابلة للعزل و 

  ة وغــــــــــري التجاريــــــــــة والعقــــــــــود الــــــــــيت تتضــــــــــمن عيواملقصــــــــــود بعبــــــــــارة التصــــــــــفية هــــــــــي (عقــــــــــود حــــــــــل الشــــــــــركات التجاريــــــــــة والصــــــــــنا
  )..سات الفردية للغريسالتنازل عن املؤ  ريك وعقودشانسحاب شريك أو دخول 

  املتوجــــــــــب إحالتهــــــــــا إىل الــــــــــدوائر املاليــــــــــة  س مــــــــــنيالعامــــــــــة فإنــــــــــه لــــــــــ أن بــــــــــاقي الصــــــــــكوك ومنهــــــــــا الوكــــــــــاالت نيممــــــــــا ســــــــــبق يتبــــــــــ
  ويقتضي توثيقها من قبل كتاب العدل.

  ا.هل منئال طا الدوائر املالية يف أمورإرباك ورغبة يف تسهل معامالت املواطنني وعدم 

ـــــــق الوكـــــــاالت العامـــــــة ـــــــامهم بتوثي ـــــــاب بالعـــــــدل ضـــــــرورة قي ـــــــى الكت ـــــــار و  يرجـــــــى التعمـــــــيم عل ـــــــة باعتب ـــــــدوائر املالي   عـــــــدم إحالتهـــــــا إىل ال
  ة وإعالمنا.يلشركات جتارية أو صناعية أو غري جتار  ةتنازل أو صكوك تصفي  صكوكربعتتأن هذه الوكاالت العامة ال 

  10/2003/   دمشق يف 

  الدكتور محمد الحسين وزير المالية



 

131

    



 

132

  )10البالغ رقم (
  

   11/5/2004/ص.م تـــــــــــــاريخ 824إشـــــــــــــارة إىل كتـــــــــــــاب الســـــــــــــيد نقيـــــــــــــب احملـــــــــــــامني يف اجلمهوريـــــــــــــة العربيـــــــــــــة الســـــــــــــورية رقـــــــــــــم 
  كاوى بعـــــــــض فـــــــــروع نقابـــــــــة احملـــــــــامني مـــــــــن عـــــــــدم تقيـــــــــد دوائـــــــــر النيابـــــــــة العامـــــــــة شـــــــــ املتضـــــــــمن أنـــــــــه يف اآلونـــــــــة األخـــــــــرية تعـــــــــددت

ـــــــــانون تنظـــــــــي )78مبضـــــــــمون الفقـــــــــرة (ب) مـــــــــن املـــــــــادة ( القضـــــــــائية واجلهـــــــــات ـــــــــة احملامـــــــــاةمـــــــــن ق ـــــــــم  م مهن    1981لعـــــــــام  39رق
  واليت تنص على ما يلي:

ابع لــــــه تــــــالعامــــــة حبقــــــه قبــــــل إبــــــالغ جملــــــس الفــــــرع ال ((يف غــــــري حالــــــة اجلــــــرم املشــــــهود ال جيــــــوز توقيــــــف احملــــــامي أو حتريــــــك الــــــدعوى
  ))..املتخذة حبقهاإلجراءات كافة  ليكون على علم وإطالع على

  الفــــــــرع املعــــــــين بالواقعــــــــة املنســــــــوبة للمحــــــــامي املشــــــــكو منــــــــه  سقتضــــــــي إبــــــــالغ جملــــــــعمــــــــال هــــــــذا الــــــــنص القــــــــانوين يأوملــــــــا كــــــــان 
  قبل التوقيف أو حتريك الدعوى العامة.

تبــــاع والــــيت ال ميكــــن وال جيــــوز جتاوزهــــا إال الواجبــــة اإل مــــع لفــــت نظــــر النيابــــة إىل أن هــــذا الــــنص القــــانوين هــــو مــــن النصــــوص اآلمــــرة
  املشهود. ميف حالة اجلر 

ــــــــــذلك نطلــــــــــب مــــــــــن كا ــــــــــة العامــــــــــة ل ــــــــــد فــــــــــة اجلهــــــــــات القضــــــــــائية ودوائــــــــــر النياب   ) 78مبضــــــــــمون الفقــــــــــرة (ب) مــــــــــن املــــــــــادة (التقي
  .1981 / لعام39من قانون تنظيم مهنة احملاماة رقم /

ـــــــــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــــــــدد هـــــــــــــــــــــــو تنكـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــن روح التشـــــــــــــــــــــــريع ومســـــــــــــــــــــــتلزماته وظـــــــــــــــــــــــروف   ،  هيقـــــــــــــــــــــــتطب وإن أي تقصـــــــــــــــــــــــري 
  البالغ .ة سالمة تطبيق هذا قبوعلى إدارة التفتيش القضائي مرا

  19/9/2004ـ  وـ  5/8/1425دمشق يف 

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  يف اآلونــــــــــة األخــــــــــرية كثــــــــــرت الشــــــــــكاوى اجلمهوريــــــــــة العربيــــــــــة الســــــــــورية أنــــــــــه وردتنــــــــــا شــــــــــكوى مــــــــــن الســــــــــيد نقيــــــــــب احملــــــــــامني يف 
   تحماضــــــــر جلســــــــات احملاكمــــــــاعــــــــن إعطــــــــاء صــــــــور عــــــــن متتنــــــــع بعــــــــض احملــــــــاكم  مــــــــن احملــــــــامني يف عــــــــدد مــــــــن احملافظــــــــات بــــــــأن

ــــــــــــدعاوى ممــــــــــــا  يف ــــــــــــك ال ــــــــــــوكالء يف تل ــــــــــــة للمحــــــــــــامني ال ــــــــــــة أو اجلزائي ــــــــــــدعاوى املدني ــــــــــــيال   تكمال دراســــــــــــتهم للملفــــــــــــات ســــــــــــا قعي
  دفــــــــــــــوع تســــــــــــــجل فيهــــــــــــــا مباشــــــــــــــرة أو قــــــــــــــرارات إعداديــــــــــــــة  وخاصــــــــــــــة عنــــــــــــــدما تتضــــــــــــــمن تلــــــــــــــك احملاضــــــــــــــر أقــــــــــــــوال شــــــــــــــهود أو

  لدعوى.تها مع باقي حمتويات ملف اسحيتاج احملامي الوكيل لدرا

  

ـــــه ال يوجـــــد أي مـــــانع قـــــانوين مـــــن إعطـــــا ـــــوكالء ءومبـــــا أن ـــــز للمحـــــامني احلصـــــول  صـــــور جلســـــات احملـــــاكم لل احملـــــامني وأن القـــــانون جيي
  ) مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون 57مـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك امللفـــــــــــــــات وأن املـــــــــــــــادة (  الـــــــــــــــدعاوى واحملاضـــــــــــــــر اتفـــــــــــــــعلـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يريدونـــــــــــــــه مـــــــــــــــن مل

  عة يف الدفاع عن موكله .فنا يسلك الطريق اليت يراهاجتيز للمحامي أن  1981/ لعام 39مهنة احملاماة رقم / تنظيم

  

ادة ســـــمصـــــدقة أو غـــــري مصـــــدقة لل تجلســـــات احملاكمـــــا علـــــى إعطـــــاء صـــــور حماضـــــر ةلـــــذلك نـــــذكر الســـــادة القضـــــاة بضـــــرورة املوافقـــــ
ا لتمكنهم من القيام بواجبهم يف الدفاع عن موكليهم وفق األصول والقانون. احملامني الوكالء عندما   يطلبو

  19/9/2004ـ  وـ  5/8/1425ق يف دمش

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  يف وقـــــــــوع حـــــــــوادث يـــــــــنجم عنهـــــــــا وفـــــــــاة شـــــــــخص أو أكثـــــــــر األمـــــــــر  اً القطـــــــــارات علـــــــــى ســـــــــككها أحيانـــــــــســـــــــري تتســـــــــبب حركـــــــــة 
ا.    الذي يستدعي إىل إجراء الكشف والتحقيق بشأ

  

ة ســــري القطــــار للوصــــول ممــــا يــــؤدي إىل تعطــــل متابعــــ إىل مكــــان احلــــادث ر وصــــول هيئــــة التحقيــــقخوقــــد شــــكت إلينــــا وزارة النقــــل تــــأ
  لوقـــــــــــــوع  اً والبضـــــــــــــائع األمـــــــــــــر الـــــــــــــذي يلحـــــــــــــق أضـــــــــــــراراً ماديـــــــــــــة كبـــــــــــــرية باملؤسســـــــــــــة وتفاديـــــــــــــ بالركـــــــــــــاب الً حممـــــــــــــإىل مقصـــــــــــــده 

ـــــــــــذه احلـــــــــــوادث  هـــــــــــذه الظـــــــــــاهرة الســـــــــــلبية نطلـــــــــــب إىل كافـــــــــــة قضـــــــــــاة النيابـــــــــــة العامـــــــــــة والتحقيـــــــــــق املكلفـــــــــــني مثـــــــــــل   بـــــــــــالتحقيق 
  .الالزمنيوالتحقيق  عة االنتقال إىل مكان وقوع احلادث إلجراء الكشفسر 

  

ـــــــــــــــذا اليـــــــــــــــمـــــــــــــــع التأك   21/9/1976تـــــــــــــــاريخ  32أن رقـــــــــــــــم شـــــــــــــــد علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء مبضـــــــــــــــمون بـــــــــــــــالغ وزارة العـــــــــــــــدل 
ـــــــا إذ ميكـــــــن حتديـــــــد هـــــــذا املكـــــــان ء ســـــــتدعي بالضـــــــرورة بقـــــــايث الســـــــري ال داملتضـــــــمن أن وصـــــــف احلـــــــادث يف حـــــــوا اجلثـــــــة يف مكا

حتديــــد و  رى وصــــف اجلثــــةجيــــيــــتم الكشــــف علــــى مكــــان احلــــادث مــــن قبــــل القاضــــي مث ريثمــــا  اضــــحة ونقلهــــا علــــى املشــــفىمبعــــامل و 
  بب الوفاة يف املشفى.س

  لكية .ســـــــــــــــــــــــــلة املئجب املســـــــــــــــــــــــــاو ا الـــــــــــــــــــــــــبالغ يســـــــــــــــــــــــــتهـــــــــــــــــــــــــذمـــــــــــــــــــــــــع التنويـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــأن كـــــــــــــــــــــــــل خمالفـــــــــــــــــــــــــة ملضـــــــــــــــــــــــــمون 
  

  24/1/2004ـ  وـ  2/12/1424دمشق يف 

  وزير العدل
  نزار العسسي
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  اق القضـــــــــــــــــائية ر ليـــــــــــــــــغ واألو بمـــــــــــــــــذكرات الت الحظـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــفارة اجلمهوريـــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــورية يف اجلمهوريـــــــــــــــــة الرتكيـــــــــــــــــة أن
  أوجبها اتفاق التعاون القضائي املعقود ينب البلدين. ة للشروط اليتيمستوف ريالصادرة عن احملاكم والواردة إليها غ

  

الســــالفة الــــذكر نصــــت علــــى أصــــول تبليــــغ مجيــــع الوثــــائق واألوراق القضــــائية بــــني  الــــث مــــن اتفاقيــــة التعــــاون القضــــائيثإن الفصــــل ال
  رتكيــــــــــــــة لهــــــــــــــا يف تركيــــــــــــــا إىل اللغــــــــــــــة اغضــــــــــــــائية املــــــــــــــراد تبليقضــــــــــــــرورة ترمجــــــــــــــة األوراق ال البلــــــــــــــدين إذ أوجبــــــــــــــت هــــــــــــــذه االتفاقيــــــــــــــة

  د تبليغــــــــــه عنــــــــــوان الشـــــــــخص املــــــــــرا قبــــــــــل ترمجــــــــــان حملـــــــــف مصــــــــــادق علــــــــــى توقيعـــــــــه مــــــــــن وزارة العــــــــــدل متضـــــــــمنة بالضــــــــــرورة مـــــــــن
  ./والشارع ورقم املنزل بالتفصيل /االسم والكنية واملواليد واسم املدينة

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق واملــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرات قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف لتبليغهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
  

لنطلـــــــب التقيـــــــد بنصـــــــوص االتفاقيـــــــة القضـــــــائية  29/12/1990/ تـــــــاريخ 4إننـــــــا إذ نصـــــــدر هـــــــذا الـــــــبالغ تأكيـــــــداً لبالغنـــــــا رقـــــــم /
  القضائي مراقبة حسن التطبيق. دارة التفتيشاملنوه عنها وعلى إ

  31/7/2005ـ  وـ  25/6/1426دمشق يف 

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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فإننــــــا نطلــــــب إىل مجيــــــع العــــــاملني 3/12/1986 تــــــاريخ 47، وبالغنــــــا رقــــــم 2/4/1986تــــــاريخ  18تأكيــــــداً علــــــى بالغنــــــا رقــــــم 
  املعــــــــــامالت  ودواوينهــــــــــا وإدارة قضــــــــــايا الدولــــــــــة عــــــــــدم إلــــــــــزام احملــــــــــامني واملتقاضــــــــــني وأصــــــــــحاب يف احملــــــــــاكم والــــــــــدوائر القضــــــــــائية

  صـــــــــــندوق التعـــــــــــاون، وإمنـــــــــــا يـــــــــــرتك ذلـــــــــــك لـــــــــــرغبتهم   دة مـــــــــــن قبـــــــــــلعـــــــــــوراق واملطبوعـــــــــــات واإلضـــــــــــبارات املعلـــــــــــى اســـــــــــتعمال األ
ـــــى أي شـــــك ـــــك عل ـــــث ال ينطـــــوي ذل ـــــل حبي ـــــه ل ـــــار، ألن ـــــك يمـــــن أشـــــكال اإلجب ـــــزام املـــــواطنني س يف القـــــانون مـــــا خيـــــول تل اجلهـــــات إل

  تعمال املطبوعات املذكورة .سبشراء أو ا

ـــــــــــة ـــــــــــيش القضـــــــــــائي واحملـــــــــــامني العـــــــــــامني التشـــــــــــدد يف مراقب ـــــــــــذ  ونطلـــــــــــب إىل إدارة التفت ـــــــــــبالغ وإعـــــــــــالم وزارة الهـــــــــــذتنفي   دل عـــــــــــا ال
  ة يعاقب عليها مرتكبها.يلة مسلكز تباعه ألن ذلك يشكل إبأي إخالل يف 

  22/8/2005ـ  وـ  18/7/1426دمشق يف 

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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  ض التصــــــــــرف الواجــــــــــب حــــــــــني اســــــــــتئناف ر يف اآلونــــــــــة األخــــــــــرية الشــــــــــكاوى بشــــــــــأن اخــــــــــتالف التعامــــــــــل القضــــــــــائي مبعــــــــــ رتكثــــــــــ
  .الوقف تنفيذ قرار رئيس التنفيذ أم يالصادر عن رئيس التنفيذ يف امللفات التنفيذية وفيما إذا كان االستئناف  رالقرا

  

ـــــــــــــد ـــــــــــــذ مثلهـــــــــــــا م اً وتوحي ـــــــــــــيس التنفي ـــــــــــــني: أن قـــــــــــــرارات رئ ـــــــــــــللتعامـــــــــــــل القضـــــــــــــائي يف هـــــــــــــذا اجملـــــــــــــال نب   ات الصـــــــــــــادرة ر ل القـــــــــــــراث
  بقــــــــــــى مــــــــــــن حــــــــــــق حمكمــــــــــــة االســــــــــــتئناف النــــــــــــاظرة يف القضــــــــــــية التنفيذيــــــــــــة يبــــــــــــل النفــــــــــــاذ املعجــــــــــــل و قيف القضــــــــــــايا املســــــــــــتعجلة ت

  صول حماكمات.) أ294أن تقرر وقف نفاذها املعجل إن وجدت مربراً لذلك (مادة 

  بان أنـــــــــــه عنـــــــــــدما تبـــــــــــت حمكمـــــــــــة االســـــــــــتئناف يف الطعـــــــــــن تبـــــــــــت فيـــــــــــه اســـــــــــتناداً إىل حـــــــــــق التصـــــــــــدي الـــــــــــذي متلكـــــــــــه .. ســـــــــــحب
ــــــــــــة املــــــــــــذاكرة  ــــــــــــالطعن يف غرف ــــــــــــوة القضــــــــــــية املقضــــــــــــبوتفصــــــــــــل حمكمــــــــــــة االســــــــــــتئناف ب   ) أصــــــــــــول 277ة (مــــــــــــادة يقــــــــــــرار لــــــــــــه ق

  .ضاء الوالية دون حاجة لعقد جلسةقوأن يتم الفصل يف القضية يف 

ومـــــــن حـــــــق حمكمـــــــة االســـــــتئناف إذا وجـــــــدت أن االســـــــتئناف مل يقصـــــــد بـــــــه إال الكيـــــــد واملماطلـــــــة أن تطلـــــــب مـــــــن رئـــــــيس التنفيـــــــذ 
  ...متابعة اإلجراءات قبل البت باالستئناف، كما أن لرئيس التنفيذ احلق بذلك 

ــــــذا  19/11/1996/ تــــــاريخ 54وهنــــــا ال بــــــد مــــــن التــــــذكري بــــــالبالغ رقــــــم / ن والتأكيــــــد عليــــــه أشــــــلاالصــــــادر عــــــن وزارة العــــــدل 
  ،  الـــــــــــبالغ وعلـــــــــــى كافـــــــــــة دوائـــــــــــر التنفيـــــــــــذ وحمـــــــــــاكم االســـــــــــتئناف النـــــــــــاظرة يف القضـــــــــــايا التنفيذيـــــــــــة العمـــــــــــل علـــــــــــى تنفيـــــــــــذ هـــــــــــذا

  وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق ذلك.

23/8/2005  

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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ــــــــــــدعوى مــــــــــــعكت إدارة قضــــــــــــايا شــــــــــــ ــــــــــــائق ال ــــــــــــد احملــــــــــــاكم بإرســــــــــــال وث ــــــــــــة مــــــــــــن عــــــــــــدم تقي ــــــــــــغ إىل اإلدارة  الدول   مــــــــــــذكرات التبلي
  العامة . خصي اليت تقام تبعاً للدعوىشيف دعاوى احلق ال

  

ـــــا يف هـــــذه احلالـــــ ومبـــــا أن احملـــــاكم اجلزائيـــــة تنظـــــر بـــــاحلق الشخصـــــي تبعـــــاً لوجـــــود دعـــــوى احلـــــق   األصـــــول املدنيـــــة. قتطبـــــ ةالعـــــام فإ
  

  قـــــــــــانون أصـــــــــــول احملاكمـــــــــــات  ) مـــــــــــن95-94 (نينـــــــــــذكر الســـــــــــادة القضـــــــــــاة بوجـــــــــــوب إعمـــــــــــال أحكـــــــــــام املـــــــــــادتلـــــــــــذلك فإننـــــــــــا 
  الــــــــــدعوى أو صــــــــــورة قــــــــــرار اإلدخــــــــــال مــــــــــع صــــــــــور الوثــــــــــائق املــــــــــربزة  تدعاءســــــــــيف هــــــــــذا الصــــــــــدد وذلــــــــــك بإرســــــــــال صــــــــــورة عــــــــــن ا

  املدعية . على نفقة اجلهة

ــــــــــــذا ال ــــــــــــذه النصــــــــــــوص وببالغنــــــــــــا الصــــــــــــادر    ه يــــــــــــ، واملؤكــــــــــــد عل30/5/1983 / تــــــــــــاريخ7/م رقــــــــــــأن شــــــــــــوضــــــــــــرورة التقيــــــــــــد 
  إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا البالغ .  ونطلب من 7/9/1997تاريخ  12بالبالغ رقم 

23/8/2005  

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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   1953/ لعــــــــــــــام 84التشــــــــــــــريعي رقــــــــــــــم / ) مــــــــــــــن قــــــــــــــانون أصــــــــــــــول احملاكمــــــــــــــات الصــــــــــــــادر باملرســــــــــــــوم233صــــــــــــــت املــــــــــــــادة (ن
  الـــــــدعوى  لـــــــفاالســـــــتئناف قبـــــــل اجللســـــــة املعينـــــــة للنظـــــــر يف االســـــــتئناف بطلـــــــب م علـــــــى وجـــــــوب قيـــــــام كاتـــــــب الضـــــــبط يف حمكمـــــــة

  ف.ناملستأ احلكمصدر فيها  اليت

  موضــــــــــوع احلكــــــــــم املســــــــــتأنف يقــــــــــع علــــــــــى  ضــــــــــح مــــــــــن مضــــــــــمون املــــــــــادة املشــــــــــار إليهــــــــــا أن إجــــــــــراء طلــــــــــب ملــــــــــف الــــــــــدعوىتوي
  االستئناف دون انتظار صدور قرار عن احملكمة بذلك. يدقفور  ستئنافحمكمة االكاتب ضبط 

  

  إىل تـــــــــــــأخري النظـــــــــــــر بالـــــــــــــدعوى  كاتـــــــــــــب ضـــــــــــــبط احملكمـــــــــــــة عـــــــــــــن القيـــــــــــــام بـــــــــــــاإلجراء املـــــــــــــذكور يـــــــــــــؤدي  سوملـــــــــــــا كـــــــــــــان تقـــــــــــــاع
ت الوظيفــــــــة شــــــــكل جــــــــرم اإلمهــــــــال يف واجبــــــــايوعرقلــــــــة ســــــــري العدالــــــــة و  والســــــــري بــــــــاإلجراءات القضــــــــائية وإحلــــــــاق الضــــــــرر بأطرافهــــــــا

  احملكمــــــــــــــــة  ) عقوبــــــــــــــــات عــــــــــــــــام وينطبــــــــــــــــق ذلــــــــــــــــك علــــــــــــــــى كاتــــــــــــــــب ضــــــــــــــــبط363واملعاقــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه باملــــــــــــــــادة ( املنصــــــــــــــــوص
  طلبه . ل امللف املطلوب فورساليت وقع االستئناف على قرارها إذا مل ير 

  

ـــــــذلك يطلـــــــب مـــــــن الســـــــادة قضـــــــاة احلكـــــــم واملفتشـــــــني القضـــــــائيني إعـــــــالم النيابـــــــة العامـــــــة ـــــــذا الشـــــــأن  ل   عـــــــن كـــــــل خمالفـــــــة تقـــــــع 
  وجزائياً دون تأخري. اً لكيسملالحقة مرتكبها م

  19/1/2006ـ  وـ  19/12/1426دمشق يف 

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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ـــــــــا شـــــــــكاوى مـــــــــن األوليـــــــــاء الغـــــــــري حاضـــــــــنني ألوالدهـــــــــم مـــــــــن صـــــــــعوبة وتعـــــــــذر ـــــــــة الطفـــــــــل يف املوعـــــــــد احملـــــــــدد لـــــــــ وردتن   ة ءراإلرؤي
  م بالتعسف واإلساءة للطرف اآلخر.سللطفل الذي يت ةألسباب عدة نامجة عن تصرف اجلهة احلاضن

  
  اواة فإننـــــــــا نطلـــــــــب مـــــــــن اجلهـــــــــات املختصـــــــــة ســـــــــللعدالـــــــــة وامل اً للحـــــــــق وحتقيقـــــــــ اً هلـــــــــذا وانســـــــــجاماً مـــــــــع أحكـــــــــام القـــــــــانون وإحقاقـــــــــ

ــــــــــةءمبراكــــــــــز اإلرا ــــــــــذ قــــــــــرارات االراءة أن يتحققــــــــــوا مــــــــــن أن التق ة واملخول ــــــــــربزهبتنفي ــــــــــذي ي ــــــــــر الطــــــــــيب ال   احلاضــــــــــن مبوعــــــــــد اإلراءة  ري
  رئــــــــــيس قســــــــــم األطفــــــــــال باملشــــــــــفى احلكــــــــــومي وموقعــــــــــاً مــــــــــن مــــــــــدير املشــــــــــفى  مــــــــــدعياً مــــــــــرض الطفــــــــــل احملضــــــــــون صــــــــــادراً عــــــــــن

  اإلراءة ويف حــــــــــال إعــــــــــالن احلاضــــــــــن  علــــــــــى التقريــــــــــر بأنــــــــــه خــــــــــاص مبركــــــــــز اً مــــــــــن مديريــــــــــة الصــــــــــحة باحملافظــــــــــة ومؤشــــــــــر  ومصــــــــــدقاً 
   فــــــــــالطقســــــــــم األ القــــــــــانوين نقــــــــــل الطفــــــــــل ملشــــــــــفى حكــــــــــومي باملشــــــــــفى فــــــــــإن املقتضــــــــــى  عاينتــــــــــهأن الطفــــــــــل مــــــــــريض ويتعــــــــــذر م

  كي تتم معاينته ومعاجلته وحتت إشراف والديه .
  اإلراءة يف اليــــــــــوم التــــــــــايل بــــــــــذات الســــــــــاعة  كمــــــــــا أنــــــــــه يف حــــــــــال مصــــــــــادفة يــــــــــوم اإلراءة لعطلــــــــــة رمسيــــــــــة يتوجــــــــــب حتمــــــــــاً وقــــــــــوع

عيدة ســـــ اإلراءة ملناســـــبة عيـــــد رمســـــي تـــــتم اإلراءة مبوعـــــدها وذلـــــك كـــــي يكـــــون العيـــــد مناســـــبة احملـــــددة ســـــابقاً وال حيـــــول مصـــــادفة يـــــوم
  .للوالدين والطفل

ـــــــم أن تحســـــــن يسفـــــــة و ثمكة تواجـــــــدوا مبركـــــــز اإلراءة بصـــــــور يال  كمـــــــا ننـــــــوه بـــــــأن رجـــــــال األمـــــــن املتواجـــــــدين مبركـــــــز االراءة يفـــــــرتض 
م . طفال ويعكر صوفهمعب األسكري الذي ير عاملدين وذلك جتنباً للمظهر الي ظهورهم بالز    وبراء

  
ــــــذا الــــــبالغ   واحملــــــامني العــــــامني مراعــــــاة التقيــــــد مبــــــانيفريجــــــى مــــــن الســــــادة القضــــــاة املختصــــــ   ش يفتــــــتكمــــــا نطلــــــب مــــــن إدارة ال  ورد 

ذا   . البالغ حسب األصول القضائي مراقبه حسن التقيد 
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  كتبــــــــت إلينــــــــا وزارة اخلارجيــــــــة يف اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية تعلمنــــــــا ازديــــــــاد بعــــــــث األوراق القضــــــــائية عــــــــرب الطــــــــرق الدبلوماســــــــية.
  
ــــــــــيت انضــــــــــم 1983ث أن اتفاقيــــــــــة الريــــــــــاض العربيــــــــــة للتعــــــــــاون القضــــــــــائي لعــــــــــام يــــــــــوح   /14إليهــــــــــا القطــــــــــر بالقــــــــــانون رقــــــــــم / وال

قـــــــة بالقضـــــــايا املدنيـــــــة والتجاريـــــــة لواألوراق القضـــــــائية وغـــــــري القضـــــــائية املتع تؤكـــــــد علـــــــى إرســـــــال الوثـــــــائق 27/10/1983تـــــــاريخ 
ـــــا أو تبليغهـــــا إىل أشـــــخاص مقيمـــــني لـــــدى أحـــــد األطـــــراف املتعاقـــــدة مباشـــــرة  واإلداريـــــة وقضـــــايا األحـــــوال الشخصـــــية املطلـــــوب إعال

ـــــــــــــــيت يقـــــــــــــــيم املطلـــــــــــــــوب إعاحملك مـــــــــــــــن اهليئـــــــــــــــة أو املوظـــــــــــــــف القضـــــــــــــــائي املخـــــــــــــــتص إىل ـــــــــــــــا المـــــــــــــــة ال   نـــــــــــــــه أو تبليغـــــــــــــــه يف دائر
ـــــــة اجلنائيـــــــة وطلبـــــــات اإلنابـــــــةصـــــــحف ة لتبـــــــادل بتلـــــــك االتفاقيـــــــة وكـــــــذلك احلـــــــال بالنســـــــ ) مـــــــن6ب املـــــــادة (ســـــــح   القضـــــــائية  احلال

  يف القضايا املدنية والتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية.

  

  ائية وديـــــــــــوان وزارة العـــــــــــدل ضـــــــــــالق ضـــــــــــاه وعلـــــــــــى كافـــــــــــة احملـــــــــــاكم والـــــــــــدوائريم للعمـــــــــــل مبقتمـــــــــــلـــــــــــذلك فقـــــــــــد أعـــــــــــددنا هـــــــــــذا التع
  ملضــــــــمونه وروح النصــــــــوص الــــــــيت قــــــــادت إليــــــــه وعــــــــدم إرســــــــال أي مــــــــذكرة  ه والعمــــــــل وفقــــــــاً قــــــــن تطبيســــــــا التعمــــــــيم وحهــــــــذمراعــــــــاة 

ذا املوضوع.ععن طريق وزارة اخلارجية تت   لق 

  

  ملضــــــــــــــــــــــــــمونه. عــــــــــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــــــــــة خمالفــــــــــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــــــــــى احملــــــــــــــــــــــــــامني العــــــــــــــــــــــــــامني وإدارة التفتــــــــــــــــــــــــــيش القضــــــــــــــــــــــــــائي إبالغنــــــــــــــــــــــــــا
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  كو مــــــن قيــــــام بعــــــض دوائــــــر التنفيــــــذ حبجــــــز أمواهلــــــا تنفيــــــذاً ألحكــــــام قضــــــائية شــــــركات العامــــــة تشــــــمــــــا زالــــــت بعــــــض املؤسســــــات وال
ــــــــــــة  تتعلــــــــــــق ال مل تكتســــــــــــب الدرجــــــــــــة القطعيــــــــــــة أو   ) مــــــــــــن قــــــــــــانون التجــــــــــــارة 8و 7و 6احملــــــــــــددة يف املــــــــــــواد (باألعمــــــــــــال التجاري

  علـــــــــى عـــــــــدم جـــــــــواز احلجـــــــــز  الـــــــــذي نـــــــــص يف مادتـــــــــه األوىل، 1972لعـــــــــام  12ألحكـــــــــام املرســـــــــوم التشـــــــــريعي رقـــــــــم  وخالفـــــــــاً 
  التابعـــــــــــــــة والوحـــــــــــــــدات اإلداريـــــــــــــــة احملليـــــــــــــــة والـــــــــــــــدوائر الدقيقـــــــــــــــة  اتســـــــــــــــعلـــــــــــــــى أمـــــــــــــــوال الـــــــــــــــوزارات واإلدارات واهليئـــــــــــــــات واملؤس

ــــــــــــةواالحتــــــــــــادات  ــــــــــــالتابعــــــــــــة هلــــــــــــا وشــــــــــــركات القطــــــــــــاع العــــــــــــام ومج تواملنشــــــــــــآ الصــــــــــــناعية النوعي ــــــــــــع اهلي ــــــــــــة األخــــــــــــرى ات الرمسيئ   ي
  مما يستلزم مراعاة ذلك والتقيد مبضمونه .

ــــــــنص الســــــــابق أجــــــــاســــــــا   املرســــــــوم التشــــــــريعي املــــــــذكور حجــــــــز أمــــــــوال  املشــــــــرع مبوجــــــــب أحكــــــــام املــــــــادة الثامنــــــــة مــــــــن زتثناء مــــــــن ال
   بة الدرجــــــــــة القطعيــــــــــةســــــــــتصــــــــــادي فقــــــــــط) حبــــــــــدود تنفيــــــــــذ األحكــــــــــام القضــــــــــائية املكتقاال بعــــــــــض هــــــــــذه اجلهــــــــــات (ذات الطــــــــــابع

  التجـــــــــــارة وعلـــــــــــى اجلهـــــــــــات الـــــــــــيت تـــــــــــنص  ) مـــــــــــن قـــــــــــانون8و7و6والصـــــــــــادرة بصـــــــــــدد األعمـــــــــــال التجاريـــــــــــة احملـــــــــــددة يف املـــــــــــواد (
  روط الثالثــــــــة الشــــــــ هوإن ختلــــــــف أي شــــــــرط مــــــــن هــــــــذ يف عالقتهــــــــا مــــــــع الغــــــــري قوانينهــــــــا وأنظمتهــــــــا اخلاصــــــــة علــــــــى اعتبارهــــــــا تــــــــاجراً 

  وز احلجـــــــــز أصـــــــــًال جيـــــــــ امنـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذا املرســـــــــوم التشـــــــــريعي حبيـــــــــث الثاء يف املـــــــــادة النعـــــــــدم جـــــــــواز إعمـــــــــال االســـــــــتث يـــــــــؤدي إىل
   تة بــــــــــــــــني اجلهــــــــــــــــايــــــــــــــــإىل أن العالقــــــــــــــــات العمال ينري علــــــــــــــــى أمــــــــــــــــوال اجلهــــــــــــــــات العامــــــــــــــــة ذات الطــــــــــــــــابع االقتصــــــــــــــــادي مشــــــــــــــــ

ــــــــــــرب مــــــــــــن  ذات الطــــــــــــابع االقتصــــــــــــادي والعــــــــــــاملني فيهــــــــــــا ال ــــــــــــة املنصــــــــــــوص عليهــــــــــــا يف املــــــــــــواد (تعت   ) 8و7و6األعمــــــــــــال التجاري
   19/11/1984 تــــــــــــاريخ 41العامــــــــــــة حملكمــــــــــــة الــــــــــــنقض يف قرارهــــــــــــا رقــــــــــــم  ةجــــــــــــارة علــــــــــــى مــــــــــــا أقرتــــــــــــه اهليئــــــــــــتال مــــــــــــن قــــــــــــانون

ـــــــا عالقـــــــة غـــــــري عقديـــــــة مـــــــتعتـــــــرب مـــــــن األع كمـــــــا أن العالقـــــــة بـــــــني هـــــــذه اجلهـــــــات واملتضـــــــرر مـــــــن جـــــــرم جزائـــــــي ال   ال التجاريـــــــة أل
  ألعماهلا. مشروع أحلق أضراراً باملتضرر ولو كان ذلك يف معرض ممارسة تلك اجلهات عمل غريونامجة عن 

ــــــــــــا الســــــــــــابقة املتعلقــــــــــــة ــــــــــــى بالغاتن ــــــــــــذلك نعــــــــــــود ونؤكــــــــــــد عل ــــــــــــم / ل ــــــــــــبالغ رق ــــــــــــنص املوضــــــــــــوع وخاصــــــــــــة ال    1994/ لعــــــــــــام 7ب
  ت ونطلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن اجلهـــــــــــــــات الـــــــــــــــيت تقـــــــــــــــوم بالتنفيـــــــــــــــذ أو تبـــــــــــــــت مبنازعـــــــــــــــا 28/6/1999/ تـــــــــــــــاريخ 27والـــــــــــــــبالغ رقـــــــــــــــم /

  ، كما يطلب من إدارة التفتيش القضائي واحملامني العامني إعالمنا عن أية خمالفة ملضمونه. التقيد مبضمون بالغنا هذا

16/2/2006  

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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  صـــــــــــــالحيةات القضـــــــــــــائية الـــــــــــــيت هلـــــــــــــا هـــــــــــــان تصـــــــــــــدر عـــــــــــــن اجليـــــــــــــالحظــــــــــــت إدارة التفتـــــــــــــيش القضـــــــــــــائي أنـــــــــــــه يف بعـــــــــــــض األح
  إصــــــــــدار قــــــــــرارات نــــــــــدب للســــــــــادة القضــــــــــاة إلكمــــــــــال النصــــــــــاب يف إحــــــــــدى غــــــــــرف حمكمــــــــــة الــــــــــنقض أو حمــــــــــاكم االســــــــــتئناف  

  من القاضي األصيل. دالً ببصورة عامة وبدون حتديد لقضية معينة 

  فيمـــــــــا لـــــــــو نظـــــــــر القاضـــــــــي املنتـــــــــدب  ك والريبـــــــــةشـــــــــية إســـــــــاءة التصـــــــــرف وجتنبـــــــــاً ملـــــــــا قـــــــــد خيلـــــــــق هـــــــــذا جـــــــــو مـــــــــن الشـــــــــهلـــــــــذا وخ
  ، وحفاظـــــــــاً علـــــــــى حســـــــــن ســـــــــري العمـــــــــل يف احملـــــــــاكم مبـــــــــا يتوافـــــــــق  رغـــــــــم وجـــــــــود القاضـــــــــي األصـــــــــيل علـــــــــى رأس عملـــــــــه بـــــــــدعوى

  ي ضـــــــمـــــــع األصـــــــول والقـــــــانون نطلـــــــب مـــــــن الســـــــادة رؤســـــــاء احملـــــــاكم املختصـــــــة بإصـــــــدار قـــــــرارات النـــــــدب أن ال يـــــــتم نـــــــدب أي قا
  األسباب يف قرار الندب.وعة مع حتديد تلك ر إىل حمكمة أخرى إال خبصوص دعوى واحدة فقط وألسباب مش

  

  آملــــــــــني حســــــــــن تطبيــــــــــق هــــــــــذا التعمــــــــــيم مــــــــــع الطلــــــــــب مــــــــــن إدارة التفتــــــــــيش القضــــــــــائي مراقبــــــــــة تنفيــــــــــذ احملــــــــــاكم هــــــــــذا التعمــــــــــيم 
  والتقيد به حتت طائلة املسؤولية .

  16/2/2006ـ  وـ  18/1/1427دمشق 

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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  األمـــــــــــوال ومتويـــــــــــل اإلرهـــــــــــاب وقـــــــــــد نصـــــــــــت  اخلـــــــــــاص مبكافحـــــــــــة غســـــــــــل 2005لعـــــــــــام  33ر املرســـــــــــوم التشـــــــــــريعي رقـــــــــــم دصـــــــــــ
  علـــــــى أنـــــــه يتوجـــــــب علـــــــى حمـــــــرري الوثـــــــائق القانونيـــــــة  2005لعـــــــام  33التشـــــــريعي  مـــــــن املـــــــادة الرابعـــــــة مـــــــن املرســـــــوم /ج/الفقـــــــرة 
   الءالعقـــــــارات وإدارة أمـــــــوال العمـــــــ يـــــــع وشـــــــراءئهـــــــم تتعلـــــــق بأنشـــــــطة باحل عمالصـــــــإعـــــــدادهم أو قيـــــــامهم بـــــــإجراء معـــــــامالت ل عنـــــــد

ـــــــــــة أصـــــــــــول أخـــــــــــرى وإدارة ـــــــــــة أو أي ـــــــــــم املالي   حســـــــــــابات االدخـــــــــــار أو حســـــــــــابات االســـــــــــتثمار  واحلســـــــــــابات املصـــــــــــرفية أ أو إدارا
ـــــــــــــــا،  يلهاغاملاليـــــــــــــــة احملليـــــــــــــــة أو الدوليـــــــــــــــة وتنظـــــــــــــــيم املســـــــــــــــامهات اخلاصـــــــــــــــة بإنشـــــــــــــــاء شـــــــــــــــركات أو تشـــــــــــــــ يف األســـــــــــــــواق   أو إدار

  :وبيع وشراء كيانات جتاريةاً، أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونيوإنشاء أو تشغيل 

  اهليئــــــــــــــــة  ت خاصــــــــــــــــة بالعمليـــــــــــــــات الــــــــــــــــيت تفــــــــــــــــوق قيمتهـــــــــــــــا املبلــــــــــــــــغ الــــــــــــــــذي حيـــــــــــــــدد بقــــــــــــــــرار مــــــــــــــــنمســـــــــــــــك ســــــــــــــــجال - 1
  وكـــــــــــذلك عنـــــــــــد نشـــــــــــوء )  27/10/2005تـــــــــــاريخ  2رقـــــــــــم ل.س مبوجـــــــــــب قـــــــــــرار اهليئـــــــــــة  500000بــــــــــــ (مت حتديـــــــــــده 

  ء الات الـــــــــــــيت ينشــــــــــــأ فيهـــــــــــــا شــــــــــــك حــــــــــــول حماولـــــــــــــة أحــــــــــــد العمـــــــــــــيــــــــــــالعمل دائمني ويفعالقــــــــــــة العمــــــــــــل للمتعـــــــــــــاملني الــــــــــــ
ــــــــات غســــــــ ــــــــام بعملي ــــــــة الشــــــــك يف صــــــــحة املعلومــــــــات املصــــــــرحل القي ــــــــل اإلرهــــــــاب أو يف حال    اً عنهــــــــا ســــــــابق األمــــــــوال أو متوي
 صاحب احلق االقتصادي. ريات الحقة يف هوية املتعامل أو هويةغأو يف حال حدوث ت

ـــــــــــــة  - 2 ـــــــــــــتمالتحقـــــــــــــق مـــــــــــــن هوي ـــــــــــــة وأن ي ـــــــــــــائق رمسي ـــــــــــــاوينهم باالســـــــــــــتناد إىل وث   االحتفـــــــــــــاظ بصـــــــــــــورة عنهـــــــــــــا  املتعـــــــــــــاملني وعن
إليهــــا أعــــاله ملــــدة ال تقــــل عــــن مخــــس ســــنوات مــــن انتهــــاء العمليــــة أو  وعــــن املســــتندات املتعلقــــة بالعمليــــات واحلــــاالت املشــــار

  اإلرهـــــــــاب  ويـــــــــلمتو  مـــــــــع العميـــــــــل أيهمـــــــــا أطـــــــــول علـــــــــى حنـــــــــو يســـــــــمح هليئـــــــــة مكافحـــــــــة غســـــــــل األمـــــــــوال انتهـــــــــاء العالقـــــــــة
 استخدام هذه الوثائق واملستندات عند حاجتها لذلك .

  علـــــــــى حمـــــــــرري الوثـــــــــائق القانونيـــــــــة  كمـــــــــا نصـــــــــت املـــــــــادة التاســـــــــعة مـــــــــن املرســـــــــوم التشـــــــــريعي املـــــــــذكور أعـــــــــاله أنـــــــــه يتوجـــــــــب - 3
ــــــــا ختفـــــــــي غســــــــل أمـــــــــوال اً إبــــــــالغ رئــــــــيس اهليئـــــــــة أو مــــــــن يقــــــــوم مقامـــــــــه فــــــــور    عـــــــــن تفاصــــــــيل العمليــــــــات الـــــــــيت ينتبهــــــــون بأ

  رهاب.لإل لوعة أو متوير غري مش

يــــــــب بالســــــــادة كتــــــــاب العــــــــدل يف    يــــــــع حمافظــــــــات القطــــــــر مجوحيــــــــث أن كتــــــــاب العــــــــدل بصــــــــفتهم حمــــــــرري وثــــــــائق قانونيــــــــة فإننــــــــا 
ــــــــــــة مكافحــــــــــــة غ اً كــــــــــــام هــــــــــــذا املرســــــــــــوم علمــــــــــــحللعمــــــــــــل مبوجــــــــــــب أ   ل األمــــــــــــوال ومتويــــــــــــل اإلرهــــــــــــاب مســــــــــــتعدة ســــــــــــبــــــــــــأن هيئ

  خبصوص ذلك .اب العدل تالسادة ك للرد على كافة تساؤالت

  مضمونه .يرجى اإلطالع. نفيذشني متابعة تت واملفنيوعلى السادة احملامني العام

  م20/2006ـ  وـ  21/1/1427يف  قدمش

  وزير العدل
  القاضي: محمد الغفري
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  )15تعميم رقم (
  ظـــــــــــر نالـــــــــــيت تبطلـــــــــــب التعمـــــــــــيم علـــــــــــى احملـــــــــــاكم  24/3/2005اريخ تـــــــــــ 76/2004ش القضـــــــــــائي رقـــــــــــم ياســـــــــــتناداً لكتـــــــــــاب إدارة التفتـــــــــــ

  .الً ق السراح يف حال قبول دعوى املخاصمة شكوإطال تاملذكرا املخاصمة بعدم اسرتداد تيف طلبا

  ري ســــــــبب غـــــــي كطريــــــــق ملنـــــــع اكتســـــــاب احلقــــــــوق بئناثاســـــــت ولكنهــــــــا طعـــــــن ةالطعـــــــن العاديـــــــ قليســـــــت دعـــــــوى املخاصــــــــمة واحـــــــدة مـــــــن طــــــــر 
ــــــــل صــــــــدور القــــــــرا هــــــــاياحلــــــــال إىل مــــــــا كــــــــان عل ةوإعــــــــاد ــــــــر املخاصــــــــم (مســــــــؤولية القاضــــــــي املدنطرفــــــــا اخلصــــــــومة قب   ) 21ين صالكــــــــيال -ة ي

  الطريق الوحيد إلصالح اخللل يف األحكام املربمة. أوجد مراكز هلما غري مؤتلفة مع حكم القانون وهي يالذ

  القــــــــرارات قابلــــــــة للتنفيــــــــذ اجلــــــــربي علــــــــى احملكــــــــوم عليــــــــه  واألصــــــــل يف دعــــــــاوى خماصــــــــمة القضــــــــاة هــــــــو اختصــــــــام القــــــــرارات املربمــــــــة وهــــــــذه
ـــــــنقض  بقضـــــــاء اخلصـــــــومة وهـــــــو قـــــــد يطـــــــول ويلحـــــــق الضـــــــرر مبـــــــدعي املخاصـــــــمة فـــــــإن اهليئـــــــةإال وال جيـــــــوز وقـــــــف تنفيـــــــذه    العامـــــــة حملكمـــــــة ال

  إذا كـــــــــان مـــــــــدعي املخاصـــــــــمة قـــــــــد طلـــــــــب ذلـــــــــك  الً الـــــــــدعوى شـــــــــك ذهبـــــــــت إىل تقريـــــــــر مبـــــــــدأ تنفيـــــــــذ احلكـــــــــم املشـــــــــكو منـــــــــه منـــــــــذ قبـــــــــول
  ).2/4/1995تاريخ  206/22( هيئة عامة قرار 

  نصت: / 2) أصول مدنية فقرة /492وحيث أن املادة (

املــــواد الناظمــــة لــــدعوى خماصــــمة القضــــاة  ، وأنــــه مل يــــرد يف الً وجــــه الســــرعة ويف غرفــــة املــــذاكرة جبــــواز قبــــول الــــدعوى شــــك حتكــــم احملكمــــة علــــى
  .ق السراحاد خالصة احلكم وإطالدبوقف التنفيذ أو اسرت مدنية نص يقضي  ) أصول498) وحىت (486باملواد (

لتقريـــــــر وقـــــــف تنفيـــــــذ احلكـــــــم املخاصـــــــم  الً غـــــــري أن جنـــــــوح بعـــــــض احملـــــــاكم يف دعـــــــاوى املخاصـــــــمة بالقضـــــــايا اجلزائيـــــــة يف حـــــــال قبوهلـــــــا شـــــــك
  لف للقــــــــانون خمــــــــا إن هــــــــذا اإلجــــــــراء ، ق ســــــــراح مــــــــدعي املخاصــــــــمة إن مل يكــــــــن موقوفــــــــاً جلــــــــرم آخــــــــروإطــــــــال واســــــــرتداد خالصــــــــة احلكــــــــم

ـــــــــــول الـــــــــــدعوى موضـــــــــــوع   إعـــــــــــادة احلـــــــــــال إىل مـــــــــــا كانـــــــــــت عليهـــــــــــا طرفـــــــــــا اخلصـــــــــــومة  يعـــــــــــين إبطـــــــــــال القـــــــــــرار املخاصـــــــــــم أي اً ذلـــــــــــك أن قب
واســــــرتداد خالصــــــة  ووقــــــف التنفيــــــذشــــــكًال التوســــــع يف معــــــىن قبــــــول الــــــدعوى  اً مــــــن املقبــــــول قانونــــــس لــــــي قبــــــل صــــــدور احلكــــــم املخاصــــــم فإنــــــه

  السراح.وإطالق احلكم 

ــــة الــــيتوملــــا كــــان وقــــ كــــان عليهــــا قبــــل القــــرار املخاصــــم فــــإذا كــــان مــــدعي املخاصــــمة  ف التنفيــــذ يعــــين إبقــــاء احلــــال ملــــدعي املخاصــــمة إىل احلال
ووقـــــف التنفيـــــذ شـــــكًال مة صـــــاملخا صـــــدور القـــــرار املخاصـــــم فإنـــــه يبقـــــى علـــــى حالـــــه ومركـــــزه القـــــانوين بعـــــد قبـــــول دعـــــوى حـــــني اً حيـــــاكم طليقـــــ

ــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــرتداد ــــــــــــــــــة تقري ــــــــــــــــــذه احلال ــــــــــــــــــاً جلــــــــــــــــــرم آخــــــــــــــــــر خالصــــــــــــــــــة احلكــــــــــــــــــم وإطــــــــــــــــــال فيقتضــــــــــــــــــي    ق ســــــــــــــــــراحه إن مل يكــــــــــــــــــن موقوف
  الفصل يف موضوع الدعوى. ويبقى الوضع على حاله حىت

  ووقــــــــــف التنفيــــــــــذ  الً قبــــــــــول الــــــــــدعوى شــــــــــك أمــــــــــا إذا كــــــــــان مــــــــــدعي املخاصــــــــــمة قبــــــــــل صــــــــــدور القــــــــــرار املخاصــــــــــم حيــــــــــاكم موقوفــــــــــاً فــــــــــإن
  حاله إىل أن يفصل يف القضية .موقوفاً على  فإنه يبقى اً ال يغري من مركزه القانوين شيئ

يـــــب بالســـــادة القضـــــاة التقيـــــد بأحكـــــام هـــــذا التعمـــــيم حفظـــــ ملـــــدعي املخاصـــــمة وعـــــدم اإلخـــــالل بـــــه وعلـــــى احملـــــامني  للمركـــــز القـــــانوين اً لـــــذلك 
  ع .ى اإلطاليرجمراقبة حسن تطبيق هذا التعميم واإلخبار عن كل خمالفة له  شوإدارة التفتي ابة العامةيالعامني وقضاة الن

  م27/2/2006دمشق 

   وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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  )18تعميم رقم ( 
  

ــــــــــا األســــــــــتاذ نقيــــــــــب احملــــــــــامني أن بعــــــــــض احملــــــــــاكم مل تتقيــــــــــد بأحكــــــــــام الفقــــــــــرة /د/ مــــــــــن قــــــــــانون تنظــــــــــيم مهنــــــــــة احملامــــــــــاة    أعلمن
  الـــــــيت توجـــــــب علـــــــى كـــــــل حمكمـــــــة تصـــــــدر حكمـــــــاً جزائيـــــــاً حبـــــــق حمـــــــامي أن تبلـــــــغ نســـــــخة عـــــــن احلكـــــــم  1981لعـــــــام  39رقـــــــم 

  ، لـــــــــذلك نطلـــــــــب مـــــــــن مجيـــــــــع احملـــــــــاكم  الصـــــــــادر إىل رئـــــــــيس جملـــــــــس فـــــــــرع النقابـــــــــة التـــــــــابع لـــــــــه احملـــــــــامي الصـــــــــادر احلكـــــــــم حبقـــــــــه
ـــــذا الشـــــأن وتبليـــــغ نســـــخة عـــــن احلكـــــم اجلزائـــــي الصـــــادر حبـــــ ـــــه.إعمـــــال نـــــص القـــــانون    ق احملـــــامي إىل رئـــــيس جملـــــس الفـــــرع التـــــابع ل

  

ـــــــــــــــذ مضـــــــــــــــمون هـــــــــــــــذا التعمـــــــــــــــيم  ـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة واملفتشـــــــــــــــني الكتـــــــــــــــابيني حلـــــــــــــــظ تنفي ـــــــــــــــيش القضـــــــــــــــائي والنياب   وعلـــــــــــــــى إدارة التفت
  يرجى اإلطالع وإعالمنا بشأن أي خمالفة ملضمونه.

9/3/2006  

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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  )38تعميم رقم (
  

، وازديــــــاد التعامــــــل املصــــــريف توافقــــــاً مــــــع ازديــــــاد حركــــــة االســــــتثمار واملشــــــاريع  مصــــــارف عامــــــة وخاصــــــة عديــــــدةيعــــــد أم مت إحــــــداث 
، لـــــذا فقـــــد ترتـــــب علـــــى هــــذا التعامـــــل املتنـــــامي والـــــذي يـــــزداد يومـــــاً بعــــد يـــــوم وقـــــوع خالفـــــات ونزاعـــــات قانونيـــــة  اخلدميــــة والصـــــناعية

  يــــــــــــــد حمــــــــــــــاكم معينــــــــــــــة للفصــــــــــــــل يف النزاعــــــــــــــات بــــــــــــــني هــــــــــــــذه املصــــــــــــــارف واملتعــــــــــــــاملني معهــــــــــــــا ممــــــــــــــا أوجــــــــــــــب ختصــــــــــــــيص وحتد
، هلـــــــذا فقـــــــد قررنـــــــا ختصـــــــيص حمكمـــــــة البدايـــــــة املدنيـــــــة األوىل يف كـــــــل حمافظـــــــة  الـــــــيت تقـــــــوم بـــــــني املصـــــــارف واملـــــــدنيني أو املقرتضـــــــني

ـــــــــــــــة القضـــــــــــــــايا  ـــــــــــــــنقض بـــــــــــــــالنظر يف كاف ـــــــــــــــة األوىل مبحكمـــــــــــــــة ال   وحمكمـــــــــــــــة االســـــــــــــــتئناف املدنيـــــــــــــــة األوىل فيهـــــــــــــــا والغرفـــــــــــــــة املدني
  ني هلـــــــــــا نيســـــــــــواء كـــــــــــانوا مـــــــــــن املقرتضـــــــــــني أو املـــــــــــدملصـــــــــــارف العامـــــــــــة أو اخلاصـــــــــــة وبـــــــــــني املتعـــــــــــاملني معهـــــــــــا الـــــــــــيت تقـــــــــــوم بـــــــــــني ا

  وذلك إضافة للقضايا املنظورة لديها ما مل يرد يف قرار توزيع األعمال بني احملاكم ما يغاير ذلك.

  

  يرجـــــــــــى اإلطـــــــــــالع التعمـــــــــــيم.ونطلـــــــــــب مـــــــــــن احملـــــــــــامني العـــــــــــامني ودائـــــــــــرة التفتـــــــــــيش القضـــــــــــائي مراقبـــــــــــة حســـــــــــن تنفيـــــــــــذ هـــــــــــذا 
  

  26/4/2006ـ  وـ  28/3/1427

  وزير العدل
  محمد الغفري القاضي
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 النظر في طلب إخالء السبيل ال يشكل إحساساً بالرأي  
  

  إلى النيابة العامة بالحسكة
  م:3/5/1954ص تاريخ  104جواب كتابكم رقم 

  إن قبــــــــول طلبــــــــات ختليــــــــة الســــــــبيل أو ردهــــــــا ال يتوقــــــــف علــــــــى مــــــــدى ثبــــــــوت اجلرميــــــــة حبــــــــق املــــــــدعى عليــــــــه كــــــــي يصــــــــح القــــــــول 
  بأن النظر يف طلبات التخلية يشكل إحساساً بالرأي.

   117تـــــــــوفر شـــــــــروط املـــــــــادة  ليـــــــــة ســـــــــبيل املـــــــــدعى عليـــــــــه يف حـــــــــالمـــــــــن أصـــــــــول احملاكمـــــــــات اجلزائيـــــــــة أوجبـــــــــت خت 117فاملـــــــــادة 
ىن ذلـــــك أن قبـــــول طلـــــب التخليـــــة يتوقـــــف علـــــى مقتضـــــيات التحقيـــــق ومـــــا إىل ذلـــــك مـــــن ظـــــروف واعتبـــــارات دون املشـــــار إليهـــــا ومعـــــ

ــــــذا املوضــــــوع لــــــيس مــــــن شــــــأنه أن  أن يكــــــون عالقــــــة مــــــا أو تــــــأثري للثبــــــوت أو عدمــــــه يف أمــــــر البــــــت بقضــــــايا التخليــــــة وأن النظــــــر 
ــــــــه وفقــــــــاً  ــــــــه أن يتخلــــــــى عــــــــن النظــــــــر ب   ملــــــــا جــــــــاء يف أســــــــباب هــــــــذا التنحــــــــي  يشــــــــكل حرجــــــــاً شخصــــــــياً للقاضــــــــي حــــــــىت يســــــــوغ ل

  من قانون أصول احملاكمات.174املتوقى على ما يف املادة 

  هـــــــــــــــــــذا ومبـــــــــــــــــــا ان االجتهـــــــــــــــــــاد مســـــــــــــــــــتقر علـــــــــــــــــــى أن النظـــــــــــــــــــر يف طلبـــــــــــــــــــات التخليـــــــــــــــــــة ال يشـــــــــــــــــــكل إحساســـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــالرأي. 
ســــــبق وأعطــــــى فيهــــــا فنرغــــــب إلــــــيكم أن تلفتــــــوا انتبــــــاه قاضــــــي اإلحالــــــة ألنــــــه ال مــــــربر ملســــــلكه بــــــالتخلي عــــــن رؤيــــــة الــــــدعاوى الــــــيت 

  قرارات تتعلق بتخلية السبيل.

27/5/1954  

  وزير العدل
  

   



 

150

 
  استئناف قرارات إخالء السبيل يخضع للتأمين القضائي  

  
  إلى النيابة العامة بحماه

  /د1319رقم  7/3/1957جواباً لكتابكم المؤرخ 

  ا 4/10/1953املـــــــــــــــؤرخ  105مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون الرســـــــــــــــوم ذي الـــــــــــــــرقم  87لقـــــــــــــــد أوجبـــــــــــــــت الفقـــــــــــــــرة الثانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن املـــــــــــــــادة 
ــــــــــــــــدعوى   ، وبــــــــــــــــّني البنــــــــــــــــد (جـــــــــــــــــ) مــــــــــــــــن الفقــــــــــــــــرة املــــــــــــــــذكورة  ســــــــــــــــتيفاء تأمينــــــــــــــــات قضــــــــــــــــائية عنــــــــــــــــد طلــــــــــــــــب اســــــــــــــــتئناف ال

  لحية يـــــــــــــــــــــة فحـــــــــــــــــــــددها بعشـــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــريات للـــــــــــــــــــــدعاوى الصـــــــــــــــــــــالتأمينـــــــــــــــــــــات الواجـــــــــــــــــــــب اســـــــــــــــــــــتيفاؤها يف الـــــــــــــــــــــدعاوى اجلنائ
ــــــــــــــــــق ومنهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــدعاوي قضــــــــــــــــــاة التحقي ــــــــــــــــــرية ل ــــــــــــــــــنص قــــــــــــــــــد ورد مطلقــــــــــــــــــومخــــــــــــــــــس عشــــــــــــــــــرة ل   اً يتضــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــأن هــــــــــــــــــذا ال

ـــــــــق أو    ممـــــــــا جيعـــــــــل قـــــــــرارات ختليـــــــــة الســـــــــبيل املســـــــــتأنفة خاضـــــــــعة هلـــــــــذا التـــــــــأمني  متييـــــــــز ألنـــــــــواع القـــــــــرارات املســـــــــتأنفةدون أي تفري
  .12/12/1953وتاريخ  2487وعلى هذا سار االجتهاد لدى الغرفة اجلزائية حملكمة التمييز بقرارها رقم 

  لــــــــــــــــــذلك فإننــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــاطركم الــــــــــــــــــرأي بــــــــــــــــــأن اســــــــــــــــــتئناف قــــــــــــــــــرارات ختليــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــبيل خيضــــــــــــــــــع إىل التــــــــــــــــــأمني القضــــــــــــــــــائي 
  فريجى إبالغ حمكمة االستئناف لديكم بذلك.

19/3/1957  

  وزير العدل
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 التعهد بالحضور يتم بعد إقرار إخالء السبيل ال قبله  

  
  إلى المحامي العام في حماه

  أن قــــــــــانون أصــــــــــول احملاكمــــــــــات اجلزائيــــــــــة مل يــــــــــنص علــــــــــى أن  يتعهــــــــــد  8/4/1963تــــــــــاريخ  85إشــــــــــارة إىل كتــــــــــابكم رقــــــــــم ص
مــــــن القــــــانون املــــــذكور حــــــىت يكــــــون طلبــــــه بــــــإخالء الســــــبيل  117املــــــدعى عليــــــه بصــــــورة مســــــبقة بالشــــــرط املنصــــــوص عليــــــه باملــــــادة 

  مقبــــــــــــــوال شــــــــــــــكًال مــــــــــــــا دام هــــــــــــــذا الشــــــــــــــرط يضــــــــــــــحي ضــــــــــــــمناً متــــــــــــــوافراً عنــــــــــــــدما يــــــــــــــدفع املــــــــــــــدعى عليــــــــــــــه الكفالــــــــــــــة املقــــــــــــــررة 
  من قانون األصول املشار إليها. 118وفقاً ألحكام املادة 

  26/5/1963تاريخ  218كتاب 

  وزير العدل
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 يجب أن يتضمن سند التعهد تعيين موطن المدعى عليه فيه وتعهده بالحضور  
  

  إن احملــــــــــــــــاكم والــــــــــــــــدوائر القضــــــــــــــــائية  3560رقــــــــــــــــم  2/3/1952جــــــــــــــــاء بكتــــــــــــــــاب النائــــــــــــــــب العــــــــــــــــام بدمشــــــــــــــــق املــــــــــــــــؤرخ يف 
  ،  إخــــــــــــــــالء ســــــــــــــــبيل املوقــــــــــــــــوفني ال تأخــــــــــــــــذ مــــــــــــــــنهم أســــــــــــــــناد إقامــــــــــــــــة وهــــــــــــــــذا يســــــــــــــــبب بقــــــــــــــــاء مــــــــــــــــوطنهم جمهــــــــــــــــوالً حــــــــــــــــني 

مـــــن قـــــانون أصـــــول احملاكمـــــات اجلزائيـــــة موجبـــــة أخـــــذ ســـــند تعهـــــد مـــــن املـــــدعى عليـــــه الـــــذي خيلـــــى ســـــبيله،  117وملـــــا كانـــــت املـــــادة 
  ،  ده باحلضـــــــــــــورإليـــــــــــــه جيـــــــــــــب أن يتضـــــــــــــمن تعيـــــــــــــني مـــــــــــــوطن املـــــــــــــدعى عليـــــــــــــه فيـــــــــــــه وتعهـــــــــــــ املشـــــــــــــاروكـــــــــــــان ســـــــــــــند التعهـــــــــــــد 

إليهـــــا  املشـــــار 117ملنصـــــوص عليـــــه يف املـــــادة نرجـــــو إبـــــالغ مجيـــــع احملـــــاكم والـــــدوائر القضـــــائية بوجـــــوب استحصـــــال ســـــند التعهـــــد ا
  ، وأن يتضمن ذلك السند موطن املدعى عليه بصورة صرحية. عند إخالء سبيل املدعى عليهم

  15/3/1952تاريخ  33بالغ رقم 

  وزير العدل
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  السبيل المقدمة من الموقوفين والسجناء معفاة من رسم الطابعطلبات إخالء  
  

  كتبت وزارة العدل إلى رئيس النيابة في الحسكة الكتاب التالي:

  على كتاب وكيل النيابة فيها بالتاريخ المذكور.29/1/1961تاريخ  338ى إحالتكم رقم إشارة إل

بشــــــأن نظــــــام رســــــوم الطوابــــــع أن  1933كــــــانون األول   26خ تــــــاري  3يتضــــــح مــــــن الرجــــــوع إىل أحكــــــام املرســــــوم التشــــــريعي رقــــــم 
ا إىل الســــــــلطات العامــــــــة إذا كــــــــان الــــــــداعي    املوقــــــــوفني والســــــــجناء معفــــــــون مــــــــن رســــــــم الطــــــــابع بالنســــــــبة للعــــــــرائض الــــــــيت يقــــــــدمو

  إىل ذلك تطبيق أنظمة السجون أو األسباب اليت زجوا يف السجن من أجلها.

  باحلالــــــــــــــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــاليت اإلعفــــــــــــــــــــــــــــــاء.ومبــــــــــــــــــــــــــــــا أن طلبــــــــــــــــــــــــــــــات إخــــــــــــــــــــــــــــــالء الســــــــــــــــــــــــــــــبيل تتعلــــــــــــــــــــــــــــــق 
ا معفاة من رسم طابع االستدعاء.   لذلك فإ

9/2/1961  

  وزير العدل
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  إن قـــــــــــــــرار التخليـــــــــــــــة بحـــــــــــــــق يجـــــــــــــــب تنفيـــــــــــــــذه فـــــــــــــــوراً وبقيـــــــــــــــة القـــــــــــــــرارات بالتخليـــــــــــــــة تابعـــــــــــــــة للمشـــــــــــــــاهدة  

  وانقضاء المدة القانونية لالستئناف
  

  إلى النيابة العامة بحماه
  المذيلة بكتاب قاضي الصلح بالسلمية نرى:7/1/1954تاريخ  77التكم رقم إشارة إلح

ـــــــــــــــق أو قاضـــــــــــــــي الصـــــــــــــــلح ينفـــــــــــــــذ فـــــــــــــــور صـــــــــــــــدوره  - 1 ـــــــــــــــذي يصـــــــــــــــدره قاضـــــــــــــــي التحقي ـــــــــــــــة الســـــــــــــــبيل حبـــــــــــــــق ال   قـــــــــــــــرار ختلي
  .-أصول جزائية 132والفقرة الثالثة من املادة  127 املادة -

ا الصـــــادر مـــــن قاضـــــي التحقيـــــق أو قاضـــــي الصـــــلح ال ميكـــــن تنفيـــــذه إال بعـــــد إرســـــاله إىل  - 2 قـــــرار ختليـــــة الســـــبيل بكفالـــــة أو بـــــدو
  النيابــــــــــة العامــــــــــة للمشــــــــــاهدة وتبليغــــــــــه إىل املــــــــــدعي الشخصــــــــــي إذ هلمــــــــــا حــــــــــق اســــــــــتئنافه خــــــــــالل أربــــــــــع وعشــــــــــرين ســــــــــاعة 

  .-أصول 167والفقرة الثالثة من املادة  132و 118املواد -

  ميكــــــن إنــــــزال قــــــرار التخليــــــة بــــــدون كفالــــــة منزلــــــة قــــــرار التخليــــــة حبــــــق لفقــــــدان الــــــنص ســــــيما ال قيــــــاس يف األمــــــور اجلزائيــــــة.ال  - 3
 

ا تابعــــــــــــة للمشــــــــــــاهدة    لــــــــــــذلك قــــــــــــرار التخليــــــــــــة حبــــــــــــق جيــــــــــــب تنفيــــــــــــذه فــــــــــــوراً وبقيــــــــــــة القــــــــــــرارات بالتخليــــــــــــة بكفالــــــــــــة أو بــــــــــــدو
  وانقضاء املدة القانونية لالستئناف.

9/2/1954  

  وزر العدل
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 .إخالء السبيل بحق واجب متى توافرت شروطه وال يحتاج إلى تقديم طلب  
 .مطالبة النيابة العامة أمام محاكم االستئناف أمر ضروري  
 .إذا كان استئناف إخالء السبيل واقعاً من النيابة العامة فال حاجة ألخذ مطالعتها مجدداً في الطعن  

  إلى النائب العام
ــــــــــــاريخ  1122/2إشــــــــــــارة إىل إحــــــــــــالتكم رقــــــــــــم     4665/1رقــــــــــــم   علــــــــــــى كتــــــــــــاب احملــــــــــــامي العــــــــــــام األول يف حلــــــــــــب 17/12/1969ت

  .30/11/1969تاريخ  20606/2وكتاب رئيس النيابة العامة فيها رقم  16/12/1969تاريخ 

  ) مــــــــــــن قــــــــــــانون أصــــــــــــول احملاكمــــــــــــات اجلزائيــــــــــــة بــــــــــــإطالق ســــــــــــراح املوقــــــــــــوف يف اجلرميــــــــــــة مــــــــــــن نــــــــــــوع اجلنحــــــــــــة 117/2تقضــــــــــــي املــــــــــــادة (
  ، ومل يســـــــــبق أن حكــــــــم عليـــــــــه جبنايـــــــــة  ن احلـــــــــد األقصــــــــى للعقوبـــــــــة الـــــــــيت تســــــــتوجبها احلـــــــــبس ســـــــــنة ، وكــــــــان لـــــــــه مــــــــوطن يف ســـــــــوريةإذا كــــــــا

  أو باحلبس أكثر من ثالثة أشهر بدون وقف التنفيذ وذلك بعد استجوابه خبمسة أيام.
  الــــــــــــــيت جــــــــــــــاءت فيــــــــــــــه  ذا تــــــــــــــوافرت الشــــــــــــــروطإن الــــــــــــــنص املتقــــــــــــــدم صــــــــــــــريح يف أن إطــــــــــــــالق الســــــــــــــراح حبــــــــــــــق أو بــــــــــــــدون أيــــــــــــــة كفالــــــــــــــة إ
  باحلريــــــــــة الفرديــــــــــة  -كمــــــــــا يقــــــــــول لوبواتفــــــــــان-وال يعلــــــــــق إطــــــــــالق الســــــــــراح علــــــــــى تقــــــــــدمي أي طلــــــــــب مــــــــــن املوقــــــــــوف ألن األمــــــــــر يتعلــــــــــق 

  افرنســــــــي  113علــــــــى املــــــــادة  23بنــــــــد  1وبــــــــذلك ال يكــــــــون الطلــــــــب جمــــــــدياً يف هــــــــذا املوضــــــــوع (شــــــــرح قــــــــانون حتقيــــــــق اجلنايــــــــات جــــــــزء 
  ) .422و 421سوري ص  117املقابلة للمادة 

  أيــــــــة ســــــــلطة تقديريــــــــة يف هــــــــذا الصــــــــدد ، واجــــــــب علــــــــى القاضــــــــي الــــــــذي ليســــــــت لــــــــه يف حــــــــال تــــــــوافر الشــــــــروط وإطــــــــالق الســــــــراح هنــــــــا
  وإذا تـــــــــوافرت الشـــــــــروط قبـــــــــل انقضـــــــــاء مهلـــــــــة األيـــــــــام اخلمســـــــــة علـــــــــى االســـــــــتجواب كـــــــــان لـــــــــه أن يطلـــــــــق ســـــــــراحه دون انتظـــــــــار انقضـــــــــائها 

  ).1996بند  4فوستان هيلي جزء  22(لبواتفان بند 
  مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول  117غـــــــــري أنـــــــــه ال بـــــــــد مـــــــــن أخـــــــــذ رأي النيابـــــــــة العامـــــــــة بشـــــــــأن إطـــــــــالق ســـــــــراح املوقـــــــــوف عمـــــــــًال بأحكـــــــــام املـــــــــادة 

، كمــــا وجيــــب مشــــاهدة قــــرار إخــــالء الســــبيل مــــن  احملاكمــــات اجلزائيــــة الــــيت تلــــزم باســــتطالع رأي النيابــــة العامــــة كمبــــدأ عــــام يف مجيــــع احلــــاالت
  مـــــــن القــــــــانون املــــــــذكور لرتاقــــــــب جهــــــــة مطابقــــــــة قـــــــرار اإلخــــــــالء للشــــــــروط الــــــــيت نصــــــــت عليهــــــــا  122قبلهـــــــا أيضــــــــاً عمــــــــًال بأحكــــــــام املــــــــادة 

  من كتاب لبواتفان). 24املتقدمة (بند  117املادة 
  اســــــــتجوابه إذا مل تصــــــــل نســــــــخة الســــــــجل العــــــــديل  ، حــــــــىت ولــــــــو انقضــــــــت مخســــــــة أيــــــــام علــــــــى هــــــــذا وال ميكــــــــن إطــــــــالق ســــــــراح املوقــــــــوف

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــدائرة القضـــــــــــــــــــائية ألن مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــروط إطـــــــــــــــــــالق الســـــــــــــــــــراح أال يكـــــــــــــــــــون حمكومـــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــابقاً حبكـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــربم يف جناي   إىل ال
  وعلى املوقوف أن يثبت وجود موطن له يف سورية. من ثالثة أشهر بدون وقف التنفيذ أو باحلبس أكثر

ا القواعـــــــــد املنصــــــــــوص عليهــــــــــا يف املــــــــــواد (هـــــــــذا وإن القواعــــــــــد املتقدمــــــــــة ال تشـــــــــمل اجلــــــــــ   ) 237-231نح املشــــــــــهودة الـــــــــيت تطبــــــــــق بشــــــــــأ
  مـــــــن قـــــــانون األصـــــــول حيـــــــث تقضـــــــي بـــــــاحلكم علـــــــى املقبـــــــوض عليـــــــه فـــــــور إحالتـــــــه إىل احملكمـــــــة أو يف اليـــــــوم التـــــــايل علـــــــى األكثـــــــر إذا تعـــــــذر 

  ، ويف هــــــــــذه احلالــــــــــة  ري مهيــــــــــأة للحكــــــــــم، وإال أرجــــــــــأت احملاكمــــــــــة إىل أقــــــــــرب موعــــــــــد آخــــــــــر إذا كانــــــــــت الــــــــــدعوى غــــــــــ انعقــــــــــاد احملكمــــــــــة
ا.   للمحكمة أن تطلق سراح املدعى عليه بكفالة أو بدو

  أمــــــــــا بالنســــــــــبة ملطالعــــــــــة النيابــــــــــة العامــــــــــة أمــــــــــام حمكمــــــــــة االســــــــــتئناف فــــــــــأمر ضــــــــــروري نظــــــــــراً إىل أن انعقــــــــــاد احملكمــــــــــة ال يكــــــــــون صــــــــــحيحاً 
  أصــــــــول)، وال يضــــــــري أن يكــــــــون ممثــــــــل النيابــــــــة أمــــــــام حمكمــــــــة االســــــــتئناف أقــــــــل فئــــــــة أو قــــــــدماً  252/4إال حبضــــــــور النيابــــــــة أيضــــــــاً (املــــــــادة 

ـــــــذي طعـــــــن يف احلكـــــــم مـــــــن ـــــــة ال ـــــــل النياب ـــــــى قـــــــرار بصـــــــدد  هـــــــذا بالنســـــــبة للطعـــــــن املقـــــــدم يف األســـــــاس ممث   ، أمـــــــا إذا كـــــــان الطعـــــــن واقعـــــــاً عل
عــــة النيابــــة العامــــة جمــــدداً يف الطعــــن نظــــراً لعــــدم حــــدوث أي تبــــدل يف ظــــروف املوضــــوع وطلباتــــه بعــــد إخــــالء الســــبيل فــــال حاجــــة ألخــــذ مطال

  تقدمي الطعن يربر أخذ هذه املطالعة من جديد.
  وزير العدل                                                                  12/1/1970تاريخ  18478كتاب 
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  تخلية السبيل والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها.أصول تحديد مقدار كفالة  
  من قانون أصول المحاكمات الجزائية المدعى بها من قبل جهة اإلدعاء الشخصي. 118المادة  

  إن كفالة إخالء السبيل تضمن:

  حضور املدعى عليه معامالت التحقيق واحملاكمة ومثوله إلنفاذ احلكم عند صدوره.  -أ 

 والغرامات.تأدية الرسوم والنفقات   -ب 

ــــــــــــــه بكــــــــــــــل مــــــــــــــن قســــــــــــــميها ــــــــــــــغ املخصــــــــــــــص من ــــــــــــــة واملبل ــــــــــــــة الســــــــــــــبيل مقــــــــــــــدار الكفال ــــــــــــــرار ختلي   ،  وإن القاضــــــــــــــي يعــــــــــــــني يف ق
  أصول جزائية. 118عمًال باملادة 

اميـــــــــــــة حــــــــــــني حتديـــــــــــــد مبلــــــــــــغ الكفالـــــــــــــة املــــــــــــذكورة بقســـــــــــــميها   ، فنلفــــــــــــت انتبــــــــــــاه الســـــــــــــادة القضــــــــــــاة اجلـــــــــــــزائيني واهليئــــــــــــات اال
ــــــــى املــــــــدعى عإىل وجــــــــوب مراعــــــــاة مقــــــــدار الغرامــــــــا ــــــــا عل   للعقوبــــــــة احملتمــــــــل إنزاهلــــــــا بــــــــه،  ليــــــــه واحلــــــــد األدىنت احملتمــــــــل احلكــــــــم 

وذلـــــك مـــــن واقـــــع أوراق الــــــدعوى واألدلـــــة فيهـــــا، لتكــــــون الكفالـــــة املشـــــار إليهــــــا ضـــــماناً حقيقيـــــاً وواقعيــــــاً للحضـــــور وإنفـــــاذاً احلكــــــم 
ـــــا ، الـــــيت تبلـــــغ فيهــــــا عقوبـــــة الغرامـــــة يف كثــــــري مـــــن األحــــــوال والســــــيما بالنســـــبة جلـــــرائم األمــــــوال  ولتأديـــــة الغرامـــــات الــــــيت ســـــيحكم 

  مبلغاً كبرياً.

ــــــــــت حتديــــــــــد مطــــــــــرح الضــــــــــمان يف الكفالــــــــــة املــــــــــذكورة مل تتعــــــــــرض  118وجيــــــــــدر بالــــــــــذكر أن املــــــــــادة    أصــــــــــول جزائيــــــــــة الــــــــــيت تول
ا من قبل جهة اإلدعاء الشخصي.   لضمان احلقوق الشخصية املدعي 

  الســـــــبيل الـــــــيت ال تراعـــــــي هـــــــذا الـــــــنهجطـــــــرق الطعـــــــن القانونيـــــــة يف قـــــــرارات إخـــــــالء  لـــــــذلك نطلـــــــب إىل النيابـــــــات العامـــــــة اســـــــتنفاذ
  كمــــــــا نطلــــــــب إىل إدارة التفتــــــــيش القضــــــــائي ايــــــــالء هــــــــذا املوضــــــــوع مــــــــا يســــــــتحقه مــــــــن اهتمــــــــام عنــــــــد تفتــــــــيش أعمــــــــال القضــــــــاة 

اون فيه.   والدوائر القضائية وإعالم الوزارة بكل 

  ) 4/4/1985تاريخ  15(بالغ رقم 

  وزير العدل
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 إخالء سبيل الموقوف في الجنح المشهودة يخضع لألحكام العامة المقررة إلخالء السبيل  

  تـــــــــــردد بعـــــــــــض الســـــــــــادة القضـــــــــــاة يف معرفـــــــــــة مـــــــــــدى تطبيـــــــــــق قواعـــــــــــد إخـــــــــــالء الســـــــــــبيل جلهـــــــــــة تقـــــــــــدمي طلـــــــــــب مـــــــــــن املوقـــــــــــوف،
ا للقـــــــــــرار الصـــــــــــادر فيـــــــــــه، وهـــــــــــي القواعـــــــــــد الـــــــــــواردة يف املـــــــــــادتني (   ) 122و 121وأخـــــــــــذ مطالعـــــــــــة النيابـــــــــــة العامـــــــــــة، ومشـــــــــــاهد

  ، على األصول املتبعة يف اجلنح املشهودة أمام حمكمة البداية وحمكمة الصلح. من قانون أصول احملاكمات اجلزائية

ـــــــــانون أصـــــــــول احملاكمـــــــــات اجلنائ 235إن أحكـــــــــام املـــــــــادة  ـــــــــواردة يف فصـــــــــل أصـــــــــول احملاكمـــــــــة يف اجلـــــــــنح املشـــــــــهودة مـــــــــن ق ـــــــــة ال   ي
  ، أن ترجــــــــــــــئ احملاكمــــــــــــــة  ن رأت أن الــــــــــــــدعوى غــــــــــــــري جــــــــــــــاهزة للحكــــــــــــــم، إ قــــــــــــــد أجــــــــــــــازت للمحكمــــــــــــــة النــــــــــــــاظرة يف القضــــــــــــــية

ــــــــــرب موعــــــــــد ا، وهــــــــــذه األحكــــــــــام ال تعتــــــــــرب ، وأ إىل أق ــــــــــدو ــــــــــة أو ب ــــــــــك بكفال ــــــــــأت ذل ــــــــــه، إذا ارت ــــــــــق ســــــــــراح املــــــــــدعى علي   ن تطل
مــــــن القــــــانون نفســــــه،  120ث املشــــــرع أيضــــــاً يف حــــــق احملكمــــــة بــــــإطالق ســــــراح املــــــدعى عليــــــه يف املــــــادة مبــــــادئ جديــــــدة فقــــــد حبــــــ

  وقــــــــد جــــــــاء بــــــــه املشــــــــرع دفعــــــــاً ملــــــــا قــــــــد يقــــــــوم مــــــــن التبــــــــاس  120تكريســــــــاً للمبــــــــدأ الــــــــوارد يف املــــــــادة 238فيكــــــــون نــــــــص املــــــــادة 
ــــــــص عليهــــــــا ــــــــيت قررهــــــــا ون ــــــــإن  حــــــــول أصــــــــول احملاكمــــــــة يف إجــــــــراءات احملاكمــــــــة ال ــــــــذا ف ــــــــوف ، ل ــــــــب خطــــــــي مــــــــن املوق   تقــــــــدمي طل

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة علي ـــــــــــــــه أمـــــــــــــــر ضـــــــــــــــروري  وأخـــــــــــــــذ مطالعـــــــــــــــة النياب ـــــــــــــــت نتيجت ا للقـــــــــــــــرار الصـــــــــــــــادر مهمـــــــــــــــا كان   ، ومشـــــــــــــــاهد
ــــــه 122و 121عمــــــًال بأحكــــــام املــــــادتني ( ــــــذي يســــــند إلي )، وإال كــــــان حــــــظ مــــــن أرتكــــــب جنحــــــة مشــــــهودة أفضــــــل مــــــن حــــــظ ال

  جنحة غري مشهودة.

ــــــــــر القواعــــــــــد املتقدمــــــــــةإ ــــــــــنقض الفرنســــــــــية صــــــــــادر يف  ن االجتهــــــــــاد أق ــــــــــرار حملكمــــــــــة ال ــــــــــه  14/10/1954، ففــــــــــي ق ــــــــــت في   ذهب
 -أخــذ مطالعــة النيابــة والطعــن يف القــرار عنــد إيداعــه للمشــاهدة-إىل تطبيــق القواعــد املطبقــة علــى إخــالء الســبيل يف اجلــنح بصــورة عامــة 

  ف الــــذي قــــام حــــول حــــق النيابــــة )، وبــــذلك وضــــعت حــــداً للخــــال694ص 1954علــــى اجلــــنح املشــــهودة أيضــــاً (دالــــوز األســــبوعي 
  بالتدخل يف هذا املوضوع والطعن يف القرار الصادر.

  ) Douaiاســـــــــــــــتئناف ( 2/5402-1950األســـــــــــــــبوع القـــــــــــــــانوين  19/1/1950(يراجـــــــــــــــع أيضـــــــــــــــاً اســـــــــــــــتئناف اجلزائـــــــــــــــر يف 
  )2/6644-1951األسبوع القانوين  2/2/1951يف 

  )10/4/1972تاريخ  3212(كتاب 

  وزير العدل
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  ــــــــم يســــــــبق للنيابــــــــة العامــــــــة ــــــــق بتــــــــرك المــــــــدعى عليــــــــه إذا ل   لــــــــيس للنيابــــــــة العامــــــــة اســــــــتئناف قــــــــرار قاضــــــــي التحقي

  أن طلبت من قاضي التحقيق توقيفه 
  

  إلى النيابة العامة بدير الزور
  .9/12/1956المؤرخ في  758جواب كتابكم ذي الرقم 

ـــــــــــا األوىل للنائـــــــــــب العـــــــــــام حـــــــــــق اســـــــــــتئناف  مـــــــــــن قـــــــــــانون احملاكمـــــــــــات اجلزائيـــــــــــة تعطـــــــــــي يف 139نعلمكـــــــــــم بـــــــــــأن املـــــــــــادة    فقر
  قرارات قاضي التحقيق يف مطلق األحوال.

  ومـــــــن احلـــــــاالت الـــــــيت للنائـــــــب العـــــــام أن يســـــــتأنف فيهـــــــا قـــــــرار قاضـــــــي التحقيـــــــق حالـــــــة توقيـــــــف املـــــــدعي علـــــــيهم أو ختليـــــــة ســـــــبيلهم 
  ، أمــــــــا تــــــــرك املــــــــدعى علــــــــيهم الــــــــذي مل يســــــــبق أن طلــــــــب  مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول احملاكمــــــــات اجلزائيــــــــة 122كمــــــــا جــــــــاء يف املــــــــادة 
ـــــــوقيفهم ـــــــب العـــــــام ت ـــــــة إىل هـــــــؤالء النائ ـــــــق وضـــــــمريه ، فهـــــــو أمـــــــر بإعـــــــادة احلري   ، ، وهـــــــذا األمـــــــر مـــــــرتوك إىل تقـــــــدير قاضـــــــي التحقي

  وال ميكن للنائب العام استئنافه.

ـــــــف املـــــــدعي عل ـــــــق توقي ـــــــب العـــــــام فيهـــــــا مـــــــن قاضـــــــي التحقي ـــــــب النائ ـــــــيت يطل ـــــــهأمـــــــا يف احلـــــــاالت ال ـــــــق  ي ـــــــرى قاضـــــــي التحقي   ، وال ي
  لـــــــــــذلك فيســـــــــــتطيع األمـــــــــــر بـــــــــــرتك املـــــــــــدعى عليـــــــــــه علـــــــــــى أن يتخـــــــــــذ قـــــــــــراراً بـــــــــــرد طلـــــــــــب النائـــــــــــب العـــــــــــام الـــــــــــذي لـــــــــــه  ضـــــــــــرورة

  املذكورة 139أن يستأنف هذا القرار للمرجع املختص عمًال بأحكام املادة 

  30/12/1956تاريخ  كتاب  ـ 

  وزير العدل
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  ــــق حــــق يملــــك المحــــامي المســــخر عــــن المــــدعى ــــي مــــن شــــأنها تحقي ــــات الت ــــق تقــــديم الطلب ــــه أمــــام قاضــــي التحقي علي
  الدفاع دون أن يمتد هذا الحق إلى الطعن بالقرار الذي سيصدر عنه.

  وكالة أصولية.للدفاع عنه بدون ال يملك المدعى عليه تسخير محام  
  إلى رئيس النيابة العامة في القامشلي

   15/6/1969المعطـــــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــــى االســـــــــــــــــــتدعاء المـــــــــــــــــــؤرخ  16/6/1969تـــــــــــــــــــاريخ  1659جوابـــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــى كتـــــــــــــــــــابكم رقـــــــــــــــــــم 
  والمقدم من قبل المحامي األستاذ...

  ال بـــــــــــــــد لنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن التفريـــــــــــــــق بـــــــــــــــني املـــــــــــــــدعى عليـــــــــــــــه يف جنحـــــــــــــــة واملـــــــــــــــدعى عليـــــــــــــــه يف جنايـــــــــــــــة عنـــــــــــــــدما ميـــــــــــــــثالن أمـــــــــــــــام قاضـــــــــــــــي التحقيـــــــــــــــق ، 
ــــــــــه أمامــــــــــه أن ينبهــــــــــه إىل مــــــــــن حقــــــــــه عــــــــــدم اإلجابــــــــــة إال حبضــــــــــور حمــــــــــام  فبالنســــــــــبة للمــــــــــدعى عليــــــــــه يف جنحــــــــــة جيــــــــــب علــــــــــى ا   لقاضــــــــــي عنــــــــــد مثول

  وللمــــــــــــــــدعى عليـــــــــــــــــه أن ميتنـــــــــــــــــع عــــــــــــــــن اإلجابـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــىت حضـــــــــــــــــوره شــــــــــــــــريطة أن يـــــــــــــــــتم هـــــــــــــــــذا احلضـــــــــــــــــور خــــــــــــــــالل أربـــــــــــــــــع وعشـــــــــــــــــرين ســـــــــــــــــاعة 
  أصول جزائية). 69/1وإال جرى التحقيق مبعزل عنه (املادة 

وجــــــب وكالــــــة أصــــــولية مصــــــدقة مــــــن قبــــــل نقابــــــة احملــــــامني وميكــــــن تقريــــــر الوكالــــــة يف حمضــــــر التحقيــــــق أو ويشــــــرتط يف احملــــــامي يف هــــــذه احلالــــــة أن حيضــــــر مب
  احملاكمــــــــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــــــتيفاء الرســــــــــــــــــــــــــوم القانونيــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــيت كانــــــــــــــــــــــــــت ستســــــــــــــــــــــــــتويف فيمــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــــــــرى تنظــــــــــــــــــــــــــيم الوكالــــــــــــــــــــــــــة 

  ن التوكيــــــــــــــل مــــــــــــــن قــــــــــــــانون أصــــــــــــــول احملاكمــــــــــــــات الــــــــــــــيت أجــــــــــــــازت هــــــــــــــذا الطريــــــــــــــق مــــــــــــــ 105/3مــــــــــــــن قبــــــــــــــل النقابــــــــــــــة عمــــــــــــــًال بأحكــــــــــــــام املــــــــــــــادة 
  واليت تعترب قاعدة عامة.

ـــــــــــــه إقامـــــــــــــة حمـــــــــــــام بشـــــــــــــكل أصـــــــــــــويل، ـــــــــــــى املـــــــــــــدعى علي ـــــــــــــه ، إذا تعـــــــــــــذر عل ـــــــــــــق فيجـــــــــــــب علي ـــــــــــــة أمـــــــــــــام قاضـــــــــــــي التحقي ـــــــــــــدعاوى اجلنائي   أمـــــــــــــا يف ال
  أن يطلـــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــن جملـــــــــــــــــــــــــس النقابـــــــــــــــــــــــــة إذا وجـــــــــــــــــــــــــد يف مركـــــــــــــــــــــــــزه هـــــــــــــــــــــــــذا اجمللـــــــــــــــــــــــــس تعيـــــــــــــــــــــــــني حمـــــــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــــــدعى عليـــــــــــــــــــــــــه ، 

  من قانون األصول اجلزائية). 69/2امي إذا مل يوجد يف مركزه جملس نقابة (املادة وإال عاد إىل القاضي أمر تعيني هذا احمل

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــك حـــــــــــــــق طلـــــــــــــــب إخـــــــــــــــالء ســـــــــــــــبيل املـــــــــــــــدعى علي ـــــــــــــــة ، ميل ـــــــــــــــدعاوى اجلنائي ـــــــــــــــة ، أي يف ال ـــــــــــــــة الثاني   إن احملـــــــــــــــامي املســـــــــــــــخر املعـــــــــــــــني يف احلال
  غـــــــري أنـــــــه ال ميلـــــــك الطعـــــــن  ة بتحقيـــــــق هـــــــذا اهلـــــــدف ،ألن هـــــــذا األمـــــــر يـــــــدخل يف مفهـــــــوم حـــــــق الـــــــدفاع كمـــــــا وميلـــــــك تقـــــــدمي مجيـــــــع الطلبـــــــات املتعلقـــــــ

  يف القرار الذي يصدر عن القاضي ألنه البد من وكالة خاصة يف الطعن عمًال بقوانني الوكالة املعتمدة يف القانون املدين.

   3/12/1960إن هــــــــــــــــــــــذا املبــــــــــــــــــــــدأ أقرتــــــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــــــاً حمكمــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــنقض (دائــــــــــــــــــــــرة املــــــــــــــــــــــواد اجلزائيــــــــــــــــــــــة) يف قرارهــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــادر بتــــــــــــــــــــــاريخ 
  جنايـــــــــــــــــــة) وذلـــــــــــــــــــك يف معـــــــــــــــــــرض طعـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــام مســـــــــــــــــــخر عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــتهم جبنايـــــــــــــــــــة  591ص 6عـــــــــــــــــــدد  1961لقـــــــــــــــــــانون (ا

  أمـــــــــــــــــــــــــــام حمكمـــــــــــــــــــــــــــة اجلنايـــــــــــــــــــــــــــات عنـــــــــــــــــــــــــــدما طعـــــــــــــــــــــــــــن يف احلكـــــــــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــــــادر عنهـــــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــــد قالـــــــــــــــــــــــــــت احملكمـــــــــــــــــــــــــــة يف قرارهـــــــــــــــــــــــــــا 
  "ان الطعــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــق شخصــــــــــــــــــــي للمحكــــــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــــــه ، وال جيــــــــــــــــــــوز لغــــــــــــــــــــريه أن يتحــــــــــــــــــــدث عنــــــــــــــــــــه وال جيــــــــــــــــــــوز أن ميارســــــــــــــــــــه إال بشخصــــــــــــــــــــه 

ــــــــذا الطريــــــــق أو بوك   يــــــــل عنــــــــه مــــــــرخص لــــــــه بــــــــالطعن مبقتضــــــــى توكيــــــــل خــــــــاص بــــــــذلك أو مبقتضــــــــى توكيــــــــل عــــــــام يــــــــنص فيــــــــه علــــــــى التوكيــــــــل بــــــــالطعن 
  أو كان مسخراً من قبل جلنة املعونة القضائية الختاذ إجراءات الطعن ، وإال كان الطعن غري مقبول لتقدميه من غري ذي صفة".

  وقـــــــد انتهـــــــت احملكمـــــــة إىل رد الطعــــــــن شـــــــكًال لتقدميـــــــه مـــــــن حمــــــــام مســـــــخر مـــــــن قبـــــــل احملكمــــــــة وهـــــــو احملـــــــامي الـــــــذي ينبغــــــــي علـــــــى احملكمـــــــة أن تعينــــــــه 
  ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.274/1عمًال بأحكام املادة (

  تحقيـــــــــــــــق ميلـــــــــــــــك حـــــــــــــــق تقـــــــــــــــدمي هـــــــــــــــذا وال خيتلـــــــــــــــف الوضـــــــــــــــع هنـــــــــــــــا بـــــــــــــــني احملـــــــــــــــامي املســـــــــــــــخر يف دعـــــــــــــــوى جنائيـــــــــــــــة قائمـــــــــــــــة أمـــــــــــــــام قاضـــــــــــــــي ال
ا حتقيـــــــــــــــق حـــــــــــــــق الـــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــن املـــــــــــــــدعي عليـــــــــــــــه دون أن ميتـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا احلـــــــــــــــق إىل الطعـــــــــــــــن يف القـــــــــــــــرار    مجيـــــــــــــــع الطلبـــــــــــــــات الـــــــــــــــيت مـــــــــــــــن شـــــــــــــــأ

  الذي سيصدر عنه ألنه ال بد من توكيل خاص يف هذا الشأن.

ــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــدون  ــــــــــــــــــك تســــــــــــــــــخري حمــــــــــــــــــام للــــــــــــــــــدفاع عن ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن اإلشــــــــــــــــــارة أخــــــــــــــــــرياً إىل أن املــــــــــــــــــدعى عليــــــــــــــــــه ال ميل ــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــوليةوالبــــــــــــــــــد لن   وكال
  

  30/7/1969تاريخ  9195كتاب 
  وزير العدل
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  تنظيم -إدارة تشريع  

  تجــدون فيمــا يلــي صــورة عمــا اســتقرت الــدائرة القانونيــة فــي وزارتنــا عليــه مــن اجتهــادات تتصــل بــبعض األســئلة المعروضــة عليهــا 
  االجتهادات ال يجاب عليه ويحفظ.لإلطالع وإتباع النهج المبين فيها مع العلم أن كل سؤال ال يتمشى مع هذه 

  

  ، فعلــــــــــــى القاضــــــــــــي أن جيتهــــــــــــد يف تفســــــــــــري القــــــــــــانون وتطبيــــــــــــق أحكامــــــــــــه  إذا كــــــــــــان الســــــــــــؤال يتعلــــــــــــق مبوضــــــــــــوع قضــــــــــــائي - 1
  ، وإذا كـــــــــــــــان قـــــــــــــــراره غـــــــــــــــري تـــــــــــــــابع لطريـــــــــــــــق الطعـــــــــــــــن وللمتضـــــــــــــــرر أن يســـــــــــــــلك طريـــــــــــــــق الطعـــــــــــــــن املعـــــــــــــــني يف القـــــــــــــــانون

ــــــــذ ف ــــــــيمكن عندئ ــــــــرأي ف ــــــــردد أو اختلفــــــــا يف ال ــــــــه وإذا مــــــــا ت ــــــــدرس املوضــــــــوع وحل ــــــــب العــــــــام معــــــــه ب   يحســــــــن أن يشــــــــرتك النائ
  عرض املوضوع على هذه الوزارة بعد بيان رأي كل منهما.

ـــة ال - 2 ـــا بواســـطة النياب ـــه أن يوجـــه إىل رئيســـه املباشـــر وعنـــد الـــرتدد يرفـــع إلين   عامـــة إذا كـــان الســـؤال صـــادراً عـــن أحـــد املســـاعدين فعلي
 اليت تبدي رأيها باملوضوع.

 ليس من اختصاص الدائرة القانونية إبداء الرأي يف دعوى ال تزال قائمة أمام القضاء. - 3

ــــــــــــة  - 4 ــــــــــــدائرة القانونيــــــــــــة مناقشــــــــــــة مــــــــــــا ورد يف األحكــــــــــــام والقــــــــــــرارات املكتســــــــــــبة الدرجــــــــــــة القطعي ــــــــــــيس مــــــــــــن اختصــــــــــــاص ال   ل
 وهي مبعزل عن كل رقابة.

 ة إعطاء األفراد فتاوى عن دعاويهم اخلاصة.ليس من اختصاص الدائرة القانوني - 5

  لـــــــــــيس مـــــــــــن اختصـــــــــــاص الـــــــــــدائرة القانونيـــــــــــة إبـــــــــــداء الـــــــــــرأي يف خـــــــــــالف مـــــــــــدين يعـــــــــــود أمـــــــــــر البحـــــــــــث فيـــــــــــه إىل القضـــــــــــاء  - 6
 وطريق الطعن مفتوحة أمام كل طاعن.

  7/2/1955تاريخ  9بالغ رقم 

  عن وزير العدل
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 ات الصبغة القضائية والتي ال تحمل مثل هذه الصيغةمن حق النيابة العامة استئناف قرارات قاضي التحقيق ذ  

  
  إلى المحامي العام في حمص

  29/5/1973/ص تاريخ 49جواباً عن كتابكم رقم 

  مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول احملاكمـــــــــــات اجلزائيـــــــــــة جـــــــــــاء مطلقـــــــــــاً حبـــــــــــق النيابـــــــــــة العامـــــــــــة  139إن نـــــــــــص الفقـــــــــــرة األوىل مـــــــــــن املـــــــــــادة 
غة القضــــــائية والقـــــــرارات ، وهــــــذا اإلطـــــــالق يشــــــمل القــــــرارات ذات الصـــــــب قــــــرارات قاضـــــــي التحقيــــــق يف مطلــــــق األحـــــــوال باســــــتئناف
  مل مثل هذه الصبغة.اليت ال حت

   182، القســـــــم اجلزائــــــــي كلمــــــــة (حتقيـــــــق ابتــــــــدائي) البنــــــــد  ، فقــــــــد جـــــــاء يف االنســــــــكلوبيدي دالــــــــوز أن االجتهـــــــاد أيــــــــد مـــــــا تقــــــــدم
  تستأنف القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق واليت ال حتمل الصبغة القضائية.أن من حق النيابة العامة أن 

  ، لــــــــذلك ويف ضــــــــوء مــــــــا تقــــــــدم ميكــــــــن للنيابــــــــة العامــــــــة أن تســــــــتأنف قــــــــرار قاضــــــــي التحقيــــــــق القاضــــــــي بإصــــــــدار مــــــــذكرة توقيــــــــف
ــــــــني هلــــــــا عــــــــدم وجــــــــود مــــــــربر إلصــــــــدار هــــــــذه املــــــــذكرة ــــــــف فيمــــــــا إذا تب ــــــــذي تقــــــــرر التوقي ــــــــف الفعــــــــل ال ــــــــه  ، كــــــــأن ال يؤل   مــــــــن أجل

ـــــــــاً... اخل ـــــــــف جرمـــــــــاً جزائي ـــــــــه عـــــــــدم وجـــــــــود مـــــــــربر للتوقي ـــــــــني ل ـــــــــة إذا تب ـــــــــة يكـــــــــون مـــــــــن حـــــــــق قاضـــــــــي اإلحال   ، ، ويف هـــــــــذه احلال
  أن يفسخ قرار التوقيف ويسرتد مذكرة التوقيف.

  11/6/1973تاريخ  6074كتاب 

  وزير العدل
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  األوراق إليه.أيام من تاريخ وصول  3ضرورة بت قاضي اإلحالة في القضايا خالل  
  أيام تلي صدورها. 3ضرورة عرض القرارات على النيابة خالل  
  المتعلقة بالشهود 75ضرورة التقيد بالمادة.  

ــــــض الســــــادة القضــــــاة  ــــــل الســــــادة المفتشــــــين أن بع ــــــن قب ــــــة م ــــــيش القضــــــائي بنتيجــــــة التقــــــارير المقدم   الحظــــــت إدارة التفت
   :يرتكب األخطاء التالية

  مــــــــــــن قــــــــــــانون أصــــــــــــول احملاكمــــــــــــات اجلزائيــــــــــــة القاضــــــــــــية  145عــــــــــــدم تقيــــــــــــد بعــــــــــــض قضــــــــــــاة اإلحالــــــــــــة بأحكــــــــــــام املــــــــــــادة  - 1
  بضرورة الفصل يف القضايا احملالة إليهم يف احلال أو يف ميعاد ثالثة أيام من تاريخ وصول األوراق إليهم.

ـــــة العامـــــة للمشـــــاهدة رغـــــم أن املهلـــــة  - 2 ـــــى النياب ـــــرارات اإلحالـــــة عل ـــــأخر يف عـــــرض ق ـــــة أيـــــام الت ـــــب الـــــنقض هـــــي ثالث احملـــــددة لطل
  ) أصول جزائية معدلة.343تبدأ يف حق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار (املادة 

  يف قضــــــــايا هامــــــــة تســــــــتدعي التعمــــــــق ســــــــيطة ال تســــــــتدعي ذلــــــــك وعــــــــدم التوســــــــع توســــــــع بعــــــــض قضــــــــاة التحقيــــــــق بقضــــــــايا ب - 3
 مستأنفة.يف التحقيق وتقرير إخالء السبيل يف قضايا 

مـــــن قـــــانون أصـــــول  75عـــــدم تقيـــــد بعـــــض قضـــــاة التحقيـــــق باملوعـــــد احملـــــدد لتبليـــــغ مـــــذكرات الـــــدعوة للشـــــهود املبينـــــة يف املـــــادة  - 4
  احملاكمــــــــــات اجلزائيــــــــــة وهــــــــــذا املوعــــــــــد ينبغــــــــــي أن ال يقــــــــــل عــــــــــن أربــــــــــع وعشــــــــــرين ســــــــــاعة إذ يعمــــــــــدون إىل طلــــــــــب احلضــــــــــور 

 فور وقوع التبليغ.

 التحقيق بدون مربر يف بعض الدعاوى احملالة إليهم. توسع بعض قضاة اإلحالة وبعض قضاة - 5

  عـــــــــــــدم تقيـــــــــــــد بعـــــــــــــض القضـــــــــــــاة باحلـــــــــــــد القـــــــــــــانوين لتعويضـــــــــــــات االنتقـــــــــــــال وعـــــــــــــدم ذكـــــــــــــر ســـــــــــــاعة الـــــــــــــذهاب واإليـــــــــــــاب  - 6
 واملكان الذي جرى االنتقال إليه وما إذا كان ضمن احلدود اإلدارية للمدينة أو خارجها يف تقاريرهم.

 يهم قبل البت يف الدعاوى.إعادة األدوات اجلرمية للمدعى عل - 7

 كتابة مسودة األحكام بغري احلرب.   - 8

  اســـــــــــــتماع بعـــــــــــــض قضـــــــــــــاة التحقيـــــــــــــق وبعـــــــــــــض قضـــــــــــــاة اإلحالـــــــــــــة إىل الشـــــــــــــهود حبضـــــــــــــور أطـــــــــــــراف الـــــــــــــدعوى ووكالئهـــــــــــــم  - 9
 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية. 70/1خالفاً ألحكام املادة 

ـــــى ـــــة وإل ـــــواحي المتقدم ـــــى الن ـــــاه الســـــادة القضـــــاة إل ـــــت انتب ـــــذلك نلف ـــــة بهـــــذه  ل ـــــة المتعلق ـــــق األحكـــــام القانوني ضـــــرورة تطبي
  النواحي تطبيقاً صحيحاً.

  6/8/1967تاريخ  34بالغ رقم 

  وزير العدل
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  ، ، رأينــــــــــــا أن نعمــــــــــــم علــــــــــــى الســــــــــــادة القضــــــــــــاة البينــــــــــــات اآلتيــــــــــــة14/2/1966تــــــــــــاريخ  24نظــــــــــــراً لصــــــــــــدور املرســــــــــــوم رقــــــــــــم 

ا هذا املرسوم. توضيحاً ألسلوب العمل الذي يقتضي إتباعه يف ضوء األحكام   اجلديدة اليت أتى 

جيـــــــب اســـــــتبدال تســـــــمية "احملكمـــــــة االبتدائيـــــــة" بتســـــــمية " احملكمـــــــة الصـــــــلحية أو احملكمـــــــة البدائيـــــــة" حيثمـــــــا وردت هاتـــــــان  -أوالً 
  من املرسوم املشار إليه. 7التسميتان السابقتان يف األوراق الرمسية واملطبوعات والسجالت أو اللوحات، عمًال باملادة 

  يف املناطق أو النواحي وعدا منطقيت طرطوس والقامشلي: -انياً ث

  تســـــــــتمر احملكمـــــــــة يف نظـــــــــر الـــــــــدعاوى القائمـــــــــة باإلضـــــــــافة إىل ذلـــــــــك ممارســـــــــة اختصاصـــــــــها اجلديـــــــــد (البدائيـــــــــة والصـــــــــلحية)    -أ 
  اليت تقدم إليها.

  تطبــــــــــــق قواعــــــــــــد األصــــــــــــول وأحكــــــــــــام الرســــــــــــوم والتأمينــــــــــــات القضــــــــــــائية للمــــــــــــواد الصــــــــــــلحية يف الــــــــــــدعاوي القائمــــــــــــة لــــــــــــديها   -ب 
 ويف الدعاوى اجلديدة اليت تقدم إليها وإن كانت من اختصاص حماكم الصلح.

قـــــدم إليهـــــا وإن  تطبـــــق قواعـــــد األصـــــول وأحكـــــام الرســـــوم والتأمينـــــات القضـــــائية للمـــــواد االبتدائيـــــة يف الـــــدعاوى اجلديـــــدة الـــــيت ت  -ج 
 كانت من اختصاص احملاكم االبتدائية.

 املشار إليه. 24تبقى طرق الطعن باالستئناف أو النقض كما كانت عليه قبل نفاذ املرسوم التشريعي ذي الرقم   -د 

  يف احملافظات ويف منطقيت طرطوس والقامشلي: -ثالثاً 

  ن املرسوم التشريعي املنوه به:م 11إىل أن تصدر القرارات الوزارية املنصوص عليها يف املادة 

  تســـــــــتمر احملـــــــــاكم االبتدائيـــــــــة (البدائيـــــــــة والصـــــــــلحية ســـــــــابقاً) يف رؤيـــــــــة الـــــــــدعاوى القائمـــــــــة لـــــــــديها، ويف قبـــــــــول الـــــــــدعاوى اجلديـــــــــدة 
اآلنـــــف ذكـــــره، وتســـــتمر كـــــل منهـــــا يف تطبيـــــق قواعـــــد األصـــــول وأحكـــــام  24وفاقـــــاً للتوزيـــــع الســـــابق لصـــــدور املرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم 

  لتأمينات القضائية كما كانت تطبق يف السابق.الرسوم وا

تســـــتمر دواويـــــن احملـــــاكم يف أعماهلـــــا القلميـــــة دون تعـــــديل يف مســـــاعديها وذلـــــك إىل أن يعـــــاد النظـــــر يف توزيـــــع األعمـــــال بـــــني  -رابعـــــاً 
  سائر احملاكم االبتدائية.

  20/2/1966تاريخ  5بالغ رقم 

  وزير العدل
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 بدونها أن يتخذ موطناً مختاراً في دائرة التحقيق. يجب على من أخلي سبيله بالكفالة أو  
 .يجب على المدعي الشخصي أن يتخذ موطناً مختارًا في دائرة التحقيق أو مركز المحكمة  
 إن من لم يتخذ موطناً مختارًا له يتم تبليغه بطريق اإللصاق على لوحة إعالنات المحكمة.  

ل تبليـــــغ املـــــذكرات املوجهـــــة إىل األشـــــخاص الـــــذين أوجـــــب القـــــانون اختـــــاذ ، عـــــن أصـــــو  تســـــاءلت بعـــــض الـــــدوائر القضـــــائية اجلزائيـــــة
  موطن خمتار.

  وفي هذا الصدد نبين ما يلي:

ا أن يتخــــــــذ موطنــــــــاً خمتــــــــاراً يف دائــــــــرة التحقيــــــــق أو احملكمــــــــة  ــــــــة أو بــــــــدو   لقــــــــد أوجــــــــب املشــــــــرع علــــــــى مــــــــن أخلــــــــي ســــــــبيله بالكفال
  جزائية)أصول  124 من املادة 3اليت قررت إخالء سبيله (الفقرة

كمـــــا ألــــــزم املشــــــرع املــــــدعي الشخصـــــي أن يتخــــــذ موطنــــــاً خمتــــــاراً لـــــه يف مركــــــز احملكمــــــة علــــــى اســـــتدعاء الــــــدعوى أو ضــــــبط احملاكمــــــة 
  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية). 217والفقرة الرابعة من املادة  184(املادة 

كمـــــات املدنيـــــة علـــــى املـــــدعي الـــــذي لـــــيس لـــــه مـــــوطن يف مـــــن قـــــانون أصـــــول احملا  94وأوجـــــب القـــــانون يف الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن املـــــادة 
دائــــرة احملكمــــة أن خيتـــــار موطنــــاً فيهـــــا وعليــــه فــــأن املشـــــرع حــــدد احلـــــاالت الــــيت يلـــــزم فيهــــا الشــــخص باختـــــاذ مــــوطن خمتـــــار لــــه ومنهـــــا 

  احلاالت املنوه عنها آنفاً.

  لــــــــــيهم القــــــــــانون اختــــــــــاذ مــــــــــن قــــــــــانون أصــــــــــول احملاكمــــــــــات املدنيــــــــــة أن األشــــــــــخاص الــــــــــذين أوجــــــــــب ع 24 وقــــــــــد نصــــــــــت املــــــــــادة
  ، جيـــــــــــوز تبلـــــــــــيغهم بطريـــــــــــق اإللصـــــــــــاق  ، ومل يفعلـــــــــــوا أو كـــــــــــان بيـــــــــــنهم ناقصـــــــــــاً أو غـــــــــــري صـــــــــــحيح وبيـــــــــــان مـــــــــــوطن خمتـــــــــــار هلـــــــــــم

  على لوحة إعالنات احملكمة.

  ومــــــــــــن الطبيعــــــــــــي وجــــــــــــوب إصــــــــــــدار قــــــــــــرار بــــــــــــذلك مــــــــــــن اجلهــــــــــــة القضــــــــــــائية النــــــــــــاظرة يف الــــــــــــدعوى وبالتــــــــــــايل فأنــــــــــــه يتوجــــــــــــب 
ـــــــــذا اخلصـــــــــوص لـــــــــدى إرســـــــــاهلا املـــــــــذكرات علـــــــــى اجلهـــــــــة القضـــــــــائية املخت   صـــــــــة (احملكمـــــــــة أو دائـــــــــرة التحقيـــــــــق) إجـــــــــراء املقتضـــــــــى 

  إىل دائرة احملضرين.

  أمـــــــا إذا رفـــــــض مـــــــن يصـــــــلح للتبليـــــــغ يف املـــــــوطن املختـــــــار تبلـــــــغ الورقـــــــة ألي ســـــــبب أو إذا مل جيـــــــد احملضـــــــر شخصـــــــاً صـــــــاحلاً للتبليـــــــغ 
  ، مــــــــــن قــــــــــانون أصــــــــــول احملاكمــــــــــات املدنيـــــــــــة 23أحكــــــــــام املــــــــــادة ، فأنــــــــــه جيــــــــــري التبليــــــــــغ وفـــــــــــق  وإذا مل جيــــــــــد أحــــــــــداً مطلقــــــــــاً 

  دون حاجة إلعادة املذكرة إىل اجلهة القضائية املختصة الختاذ قراد أو تلقي التوجيه.

  إال أنــــــــه يتوجــــــــب عنــــــــد تنظــــــــيم مــــــــذكرة التبليــــــــغ أن يــــــــذكر فيهــــــــا بــــــــأن عنــــــــوان املطلــــــــوب تبليغــــــــه هــــــــو مــــــــوطن املختــــــــار مــــــــن قبلــــــــه 
  املقتضى. حىت يتمكن احملضر من إجراء

  لذلك فإننا نذكر السادة القضاة باألحكام المتقدمة الذكر ونطلب إلى كافة الدوائر القضائية االلتزام بها.

  وزير العدل                                                                        22/7/1979تاريخ  11بالغ رقم 
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  تبليـــــــــــغ املـــــــــــذكرات اجلزائيـــــــــــة بصـــــــــــورة خمالفـــــــــــة لألصـــــــــــول القانونيـــــــــــة التشـــــــــــكيات مـــــــــــن قيـــــــــــام بعـــــــــــض احملضـــــــــــرين ب لقـــــــــــد كثـــــــــــرت
ــــــــــا وإبطاهلــــــــــا وبالتــــــــــايل عرقلــــــــــة ســــــــــري احملاكمــــــــــات بالــــــــــدوائر القضــــــــــائية وتــــــــــأخري البــــــــــت يف الــــــــــدعاوى    ممــــــــــا يفضــــــــــي إىل الطعــــــــــن 

  اليت ترد إليها.
ا يشـــــري إىل طريقـــــة تبليـــــغ املـــــذكرات إال مـــــا جـــــاء منهـــــا إجيـــــازاً وتفصـــــيًال يف وملـــــا كـــــان مل يـــــرد يف قـــــانون أصـــــول احملاكمـــــات اجلزائيـــــة مـــــ

ـــــــــواح خاصـــــــــة وهـــــــــي املـــــــــادة  ـــــــــل  75ن ـــــــــدعوة قب ـــــــــغ الشـــــــــهود مـــــــــذكرات ال ـــــــــوم املعـــــــــني لســـــــــماعها  24بشـــــــــأن تبلي   ســـــــــاعة مـــــــــن الي
ـــــــــــــــادة  ـــــــــــــــدعوة واإلحضـــــــــــــــار والتوقيـــــــــــــــف الصـــــــــــــــادرة عـــــــــــــــن قاضـــــــــــــــي التحقيـــــــــــــــق  102وامل   ومـــــــــــــــا يليهـــــــــــــــا بشـــــــــــــــأن مـــــــــــــــذكرات ال
  بتعيـــــــني األشـــــــخاص  217فيمـــــــا يتعلـــــــق بوجـــــــوب التبليـــــــغ قبـــــــل ثالثـــــــة أيـــــــام مـــــــن موعـــــــد احملاكمـــــــة البدائيـــــــة واملـــــــادة  186واملـــــــادة 

  بشــــــــأن تبليــــــــغ األحكــــــــام املــــــــوجزة ، 229، واملــــــــادة  الــــــــذين وجــــــــب تبليــــــــغ املــــــــذكرات إلــــــــيهم يف األصــــــــول العاديــــــــة وميعــــــــاد ذلــــــــك
  ة غيابياً.بشأن تبليغ األحكام اجلنائية الصادر  229مث ما ورد يف املادة 

  مـــــــــــن القـــــــــــانون نفســـــــــــه نصـــــــــــت علـــــــــــى أن تبليـــــــــــغ األوراق القضـــــــــــائية يكـــــــــــون مبعرفـــــــــــة حمضـــــــــــر  174هـــــــــــذا وملـــــــــــا كانـــــــــــت املـــــــــــادة 
  أو أحـــــــــد أفـــــــــراد الشـــــــــرطة أو الـــــــــدرك وفاقـــــــــاً لألصـــــــــول الـــــــــواردة يف قـــــــــانون أصـــــــــول احملاكمـــــــــات مـــــــــع مراعـــــــــاة األحكـــــــــام اخلاصـــــــــة 

  املبينة يف األصول اجلزائية املذكورة.

  مــــــــن أصــــــــول احملاكمــــــــات نصــــــــت علــــــــى أنــــــــه إذا مل يــــــــد احملضــــــــر الشــــــــخص املطلــــــــوب تبليغــــــــه يف موطنــــــــه  22دة وملــــــــا كانــــــــت املــــــــا
يســـــــلم الورقـــــــة إىل وكيلـــــــه أو مســـــــتخدمه أو ملـــــــن يكـــــــون ســـــــاكناً معـــــــه مـــــــن األصـــــــول أو الفـــــــروع أو الـــــــزوج أو األخـــــــوات ممـــــــن يـــــــدل 

م أمتوا الثامنة عشرة من عمرهم على أن ال تكون مصلحة امل   طلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.ظاهرهم على أ

ـــــــا نصـــــــت علـــــــى أنـــــــه إذا مل جيـــــــد احملضـــــــر يف مـــــــوطن املطلـــــــوب تبليغـــــــه  23وكانـــــــت الفقـــــــرة األوىل مـــــــن املـــــــادة    مـــــــن األصـــــــول ذا
مـــــن يصـــــلح للتبليـــــغ أو امتنـــــع مـــــن وجـــــده عـــــن تســـــلم الورقـــــة وجـــــب أن يســـــلمها إىل املختـــــار الـــــذي يقـــــع مـــــوطن املطلـــــوب تبليغـــــه يف 

ــــه ويف هــــذه  ــــأن الصــــورة ســــلمت إىل دائرت ــــاب مــــوطن املطلــــوب تبليغــــه خيــــربه فيــــه ب ــــاً علــــى ب احلالــــة جيــــب علــــى احملضــــر أن يلصــــق بيان
ـــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــار أو اثن ـــــــــــــــــــار وجتـــــــــــــــــــري هـــــــــــــــــــذه املعاملـــــــــــــــــــة حبضـــــــــــــــــــور املخت   ن اجلـــــــــــــــــــوار أو أفـــــــــــــــــــراد القـــــــــــــــــــوى العامـــــــــــــــــــة ، املخت

ــــــة مــــــن هــــــذه املــــــادة أن علــــــى احملضــــــر بيــــــان كــــــل ذلــــــك بالتفصــــــيل يف حمضــــــر   التبليــــــغ موقعــــــاً بتوقيــــــع املختــــــار  ونصــــــت الفقــــــرة الثاني
  أو الشاهدين.

  وملـــــــا كـــــــان مفهـــــــوم نـــــــص هـــــــاتني املـــــــادتني صـــــــرحياً فيمـــــــا ينبغـــــــي علـــــــى احملضـــــــر أن يقـــــــوم بـــــــه مـــــــن معـــــــامالت أصـــــــولية يف التبليـــــــغ 
  حبال عدم وجود املطلوب تبليغه.

  اً مــــــــــن الوقــــــــــوع يف أحــــــــــوال فنلفــــــــــت نظــــــــــر احملضــــــــــرين إىل وجــــــــــوب التقيــــــــــد باألحكــــــــــام القانونيــــــــــة يف معــــــــــامالت التبليــــــــــغ تفاديــــــــــ
  تضـــــــــعهم حتــــــــــت طائلــــــــــة املســــــــــؤولية املعاقــــــــــب عليهــــــــــا مســــــــــلكياً وأن الــــــــــوزارة تأمــــــــــل أن ال يعــــــــــرض أحــــــــــد مــــــــــن احملضــــــــــرين نفســــــــــه 

  إىل أشد العقوبة اليت ال نتساهل بفرضها عليه.

  وزير العدل                                                                10/7/1955تاريخ  37بالغ رقم 

    



 

166

  
  األجنبــــــي الـــــــذي يـــــــدخل الـــــــبالد خلســــــة دون جـــــــواز ســـــــفر يجـــــــب أن يحـــــــاكم فــــــوراً ويســـــــلم إلـــــــى ســـــــلطات األمـــــــن  

  إلبعاده وال يجوز إطالق سراحه ومحاكمته طليقاً.
 .األجنبي الموقوف رهن التحقيق والذي يخلى سبيله يجب إعالن سلطات األمن بذلك  
  

ــــــق معهــــــم  ــــــى القضــــــاء موقــــــوفين للتحقي ــــــذين يحــــــالون إل ــــــب ال ــــــردد فــــــي معاملــــــة األجان   مــــــازال بعــــــض الســــــادة القضــــــاة يت
  أو محاكمتهم.

  

  وفي هذا الموضوع نرى ما يلي:

إذا أحيــــــل األجنــــــيب إىل احملكمــــــة املختصــــــة مــــــن قبــــــل ســــــلطات األمــــــن والنيابــــــة العامــــــة موقوفــــــاً حملاكمتــــــه جبــــــرم دخــــــول الــــــبالد  - 1
ـــــــه فـــــــوراً  ســـــــفرخلســـــــة دون جـــــــواز  ـــــــه  ، فأنـــــــه يتوجـــــــب حماكمت ـــــــه، وعلـــــــى أن يتضـــــــمن قـــــــرار احلكـــــــم الـــــــنص في   ، واحلكـــــــم علي

 على تسليمه فوراً إىل سلطات األمن إلبعاده عن البالد ، وال جيوز يف هذه احلالة إطالق سراحه وحماكمته طليقاً.

  

ورأى القاضـي إطـالق سـراحه أو حماكمتـه طليقـاً بكفالـة ،  إذا أحيل األجنيب موقوفاً للتحقيق معه أو حملاكمته جلـرم آخـر عـزي إليـه - 2
ا، فإن عليه أن يضّمن قراره بذلك النص على التدابري الالزمة اليت تكفل حضوره مجيع أدوار التحقيق واحملاكمـة ويف مجيـع  أو بدو

مــر، ولتتخــذ اإلجــراءات ، لتكــون علــى بينــة مــن األ األحــوال يتوجــب أن يتضــمن القــرار نصــاً يقضــي بــإعالن ســلطات األمــن فــوراً 
 الكفيلة مبراقبته أو تسوية وضع إقامته يف األراضي السورية.

  
  

ـــــة - 3 ـــــدعاوى اجلزائي ـــــذكر الســـــادة القضـــــاة بضـــــرورة العمـــــل علـــــى إجنـــــاز ال ـــــب يف أقصـــــر زمـــــن ممكـــــن، وخاصـــــة  ن ، املتعلقـــــة باألجان
علــــــى االتصــــــال بســــــلطات األمــــــن ، والعمــــــل  إذا كــــــان وجــــــودهم يف الــــــبالد لســــــبب عرضــــــي أو مؤقــــــت كالســــــياحة أو التجــــــارة

 يف كل ما يتعلق بإقامتهم أو وجودهم يف البالد حرصاً على السالمة واملصلحة العامة.

  
 1/8/1977تاريخ  25بالغ رقم 

  وزير العدل
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 ليس لقاضي التحقيق أن يحكم في الدعوى التي حقق فيها  
  إلى المحامي العام بدمشق

  :27/10/1960تاريخ  14621جواباً على كتابكم رقم 

  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على ما يلي: 56نصت املادة 

  " ال جيـــــــــــــــــــــــــــــــوز لقاضـــــــــــــــــــــــــــــــى التحقيـــــــــــــــــــــــــــــــق أن ينظـــــــــــــــــــــــــــــــر أو حيكـــــــــــــــــــــــــــــــم يف الـــــــــــــــــــــــــــــــدعوى الـــــــــــــــــــــــــــــــيت حقـــــــــــــــــــــــــــــــق فيهـــــــــــــــــــــــــــــــا".
هــــذا وقــــد اختلــــف الــــرأي بشــــأن املقصــــود بعبــــارة "الــــدعوى الــــيت حقــــق فيهــــا" فــــذهب "هيلــــي" إىل القــــول بــــأن عمــــًال حتقيقيــــاً واحــــداً 

  ، خبــــــــالف  ، ولــــــــذلك ال مــــــــانع مينعــــــــه مــــــــن القضــــــــاء فيهــــــــا لتكــــــــوين فكــــــــرة عــــــــن القضــــــــية يف ذهــــــــن القاضــــــــي احملقــــــــقال يكفــــــــي 
ا أن تكون لديه فكرة عنها قد تصبح ثابتة (جزء   ).3116بند 7ما لو قام بعدة أعمال حتقيقية متتابعة، ألن من شأ

  ، س كـــــــذلك مـــــــن الناحيـــــــة العمليـــــــة لتعـــــــذر تطبيقـــــــه، وإن كـــــــان ســـــــليماً مـــــــن الوجهـــــــة النظريـــــــة، بيـــــــد أنـــــــه لـــــــي غـــــــري أن هـــــــذا الـــــــرأي
ـــــا تكونـــــت لديـــــه فكـــــرة ،  ممـــــا دعـــــا الكثـــــريين إىل نقـــــده ويـــــتلخص النقـــــد يف صـــــعوبة معرفـــــة عـــــدد األعمـــــال التحقيقيـــــة الـــــيت إذا قـــــام 

ن" ، وعلـــــى رأســـــهم "لوبواتوفـــــا ، ممـــــا محـــــل هـــــؤالء عـــــن ثبـــــوت اجلرميـــــة حبيـــــث ميتنـــــع عليـــــه بعـــــد ذلـــــك أن يتـــــوىل مهمـــــة الفصـــــل فيهـــــا
  ، مــــــىت كـــــــان مــــــن شـــــــأنه  علــــــى القــــــول مبنـــــــع احملقــــــق مـــــــن تــــــويل الفصــــــل يف الـــــــدعوى مــــــىت قـــــــام بعمــــــل حتقيقـــــــي ولــــــو كــــــان واحـــــــداً 

مـــــن قــــــانون حتقيـــــق اجلنايــــــات  257يف التعليـــــق علــــــى املـــــادة  27أن يـــــؤدي إىل احتمـــــال تكــــــوين فكـــــرة عــــــن ثبـــــوت اجلرميـــــة (البنــــــد 
ــــــــل األعمــــــــال التحقيقيــــــــة جمــــــــرد اســــــــتجواب الفرنســــــــي) وهــــــــو الــــــــرأي الــــــــذي تبنتــــــــه حمكمــــــــة الــــــــنقض الفرن   ســــــــية فــــــــاعتربت مــــــــن قبي

  ، ألنـــــــــه حيتمـــــــــل يف مجيـــــــــع  ، أو حـــــــــىت توجيـــــــــه مـــــــــذكرة إحضـــــــــار ، أو مســـــــــاع الشـــــــــهود ، أو إعطـــــــــاء قـــــــــرار بتوقيفـــــــــه املـــــــــدعى عليـــــــــه
  ، أن يكون احملقق قد كون فكرة عن املدعى عليه جلهة ثبوت اجلرمية حبقه. هذه األعمال

ـــــــــا والـــــــــيت مل تشـــــــــرتط أن يكـــــــــون قاضـــــــــي التحقيـــــــــق  56ي األخـــــــــري يتفـــــــــق مـــــــــع نـــــــــص املـــــــــادة ويف الواقـــــــــع أن هـــــــــذا الـــــــــرأ   املنـــــــــوه 
  ، ويكفــــــــــي أن يكــــــــــون قــــــــــد حقــــــــــق فيهــــــــــا حــــــــــىت حيــــــــــق عليــــــــــه املنــــــــــع ، قــــــــــد قــــــــــام جبميــــــــــع التحقيقــــــــــات الــــــــــيت تتطلبهــــــــــا القضــــــــــية

ــــــــــام بعمــــــــــل حتقيقــــــــــي واحــــــــــد ــــــــــرأي يتفــــــــــق مــــــــــع املصــــــــــلحة  أي يكفــــــــــي أن يكــــــــــون قــــــــــد ق ــــــــــذا ال   ، العامــــــــــة، كمــــــــــا أن األخــــــــــذ 
ألن يف املنـــــع ضـــــماناً للمـــــدعى عليـــــه، وذلـــــك بـــــإجراء حماكمتـــــه مـــــن قبـــــل قضـــــاة مل يكونـــــوا أيـــــة فكـــــرة مســـــبقة عـــــن القضـــــية، وبالتـــــايل 

  بعيدين عن اخلضوع لفكرة سابقة ثابتة عن املدعى عليه.

  علــــــى القاضــــــي أن يتخلــــــى  ، وجيــــــب ، فــــــإن هنــــــاك تعارضــــــاً بــــــني الــــــوظيفتني يعتــــــرب مــــــن النظــــــام العــــــام وإذا أخــــــذنا بــــــالرأي الســــــابق
  عن رؤية القضية من تلقاء نفسه.

  ، ، أمــــــــا بعــــــــد صــــــــدوره هــــــــذا يف ظــــــــل نظــــــــام قاضــــــــي التحقيــــــــق الــــــــذي كــــــــان معروفــــــــاً قبــــــــل صــــــــدور قــــــــانون الســــــــلطة القضــــــــائية
  وممارســـــــة الصـــــــالحيات واالختصاصـــــــات الـــــــيت كـــــــان ميارســـــــها قضـــــــاة التحقيـــــــق مـــــــن قبـــــــل أعضـــــــاء النيابـــــــة العامـــــــة عمـــــــًال بأحكـــــــام 

، فإنـــــه ميتنـــــع علـــــى احملقـــــق يف القضـــــية مبجـــــرد اســـــتالمه التحقيـــــق فيهـــــا، أن يقضـــــي يف الـــــدعوى بعـــــد ذلـــــك  مـــــن إصـــــداره 12املـــــادة 
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  إن التعــــــــــارض بــــــــــين وظيفــــــــــة قاضــــــــــي التحقيــــــــــق وقاضــــــــــي الحكــــــــــم فــــــــــي األســــــــــاس مــــــــــن أســــــــــباب الــــــــــبطالن  
 ال من أسباب االنعدام.

  
  إلى المحامي العام األول بدمشق

  علــــــــــى كتــــــــــاب المحــــــــــامي العــــــــــام فــــــــــي دمشــــــــــق بالتــــــــــاريخ نفســـــــــــه. 8/12/1973جوابــــــــــاً عــــــــــن إحــــــــــالتكم تــــــــــاريخ 
  

ـــــــا،نعيـــــــد إلـــــــيكم امللـــــــف علمـــــــاً بـــــــأن هنـــــــاك تعارضـــــــاً بـــــــني    وظيفـــــــة قاضـــــــي التحقيـــــــق ووظيفـــــــة قاضـــــــي األســـــــاس يف الـــــــدعوى ذا
ـــــــه املـــــــادة  ـــــــق مـــــــن احلكـــــــم  56وهـــــــذا التعـــــــارض أشـــــــارت إلي ـــــــيت منعـــــــت قاضـــــــي التحقي ـــــــة ال   مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول احملاكمـــــــات اجلزائي

  يف الدعوى اليت حقق فيها. 

ــــــبطالن ممــــــا ال ــــــل يبقــــــى يف نطــــــاق ال ــــــربام احلكــــــم، إال أن هــــــذا التعــــــارض ال يصــــــل إىل حــــــد انعــــــدام احلكــــــم ب ــــــه بعــــــد إن  ميكــــــن إثارت
  وبالتايل فإن حجية الشيء احملكوم فيه تغطي العيب املتعلق بالبطالن.

ـــــــا أورداه    إن الفقـــــــه واالجتهـــــــاد عنـــــــدما حبثـــــــا يف التعـــــــارض بـــــــني وظيفـــــــة قاضـــــــي التحقيـــــــق ووظيفـــــــة قاضـــــــي احلكـــــــم يف الـــــــدعوى ذا
  .)من قانون حتقيق اجلنايات الفرنسي 257من املادة  25و 24و 22و 21و 1يف أسباب البطالن (لوبواتفان، البنود 

  هــــــــــــذا وأن تشــــــــــــميل جــــــــــــرم خطــــــــــــأ بقــــــــــــانون العفــــــــــــو كمــــــــــــا هــــــــــــو حاصــــــــــــل يف اجلــــــــــــرم موضــــــــــــوع امللــــــــــــف يلــــــــــــزم النيابــــــــــــة العامــــــــــــة 
، أمـــــا يف حـــــال مشـــــاهدته وصـــــريورته مربمـــــاً فــــإن الطعـــــن فيـــــه بطريـــــق الـــــنقض بـــــأمر  بــــالطعن يف القـــــرار إذا مل تكـــــن قـــــد شـــــاهدته بعــــد

   366، ألنـــــــــه ال جيـــــــــوز أن يتضـــــــــرر احملكـــــــــوم عليـــــــــه مـــــــــن الطعـــــــــن بـــــــــالطريق املـــــــــذكور عمـــــــــًال بأحكـــــــــام املـــــــــادة  ديخطـــــــــي ال جيـــــــــ
  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.

   16/12/1973تاريخ  12684كتاب 

  وزير العدل
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  ــــــــه ومحــــــــل إقامتــــــــه ــــــــق عــــــــن مفصــــــــل هويــــــــة المــــــــدعى علي ــــــــب مــــــــن الشــــــــرطة للتحقي ــــــــة الطل ــــــــى النياب   يتوجــــــــب عل
  قبل تحريك الدعوى بحقه.

  ـــــــة المـــــــدعى عليـــــــه ومحـــــــل إقامتـــــــه ـــــــن الشـــــــرطة للتحقيـــــــق عـــــــن مفصـــــــل هوي   يتوجـــــــب علـــــــى المحكمـــــــة الطلـــــــب م
  قبل إصدار الحكم الغيابي بحقه.

  

  ، صـــــــــادرة عـــــــــن الشـــــــــرطة حبـــــــــق الفـــــــــارين مـــــــــن مـــــــــرتكيب اجلـــــــــرائم اجلنحيـــــــــةالحظـــــــــت وزارة العـــــــــدل أن بعـــــــــض حماضـــــــــر التحقيـــــــــق ال
م، كمــــــا الحظــــــت أن احملــــــاكم اجلنحيــــــة  ال تتضــــــمن إال اســــــم املــــــدعى عليــــــه أو أمســــــاء املــــــدعى علــــــيهم دون أي تفصــــــيل يف هويــــــا

  تصدر يف بعض األحيان أحكامها الغيابية حبق هؤالء على أساس االسم الوارد يف حمضر الشرطة.

ـــــتج عـــــن ـــــة  وقـــــد ن ـــــذ األحكـــــام الغيابي ـــــيمكن تنفي ـــــة املـــــذكورين ل ـــــة يف إشـــــكاالت البحـــــث عـــــن هوي ـــــذ اجلزائي ـــــر التنفي ـــــوع دوائ ـــــك وق ذل
  ، كما أن دوائر الشرطة واألدلة القضائية تقع يف إشكاالت مماثلة. بعد أن تكتسب الدرجة القطعية حبقهم

  وللحيلولة دون الوقوع في مثل هذه النتائج نطلب:

  امة:من النيابة الع -1

  ، اكتفـــــــــــــي فيهـــــــــــــا باإلشـــــــــــــارة إىل أمســـــــــــــائهم  لـــــــــــــدى ورود حماضـــــــــــــر حتقيـــــــــــــق صـــــــــــــادرة عـــــــــــــن الشـــــــــــــرطة حبـــــــــــــق أشـــــــــــــخاص فـــــــــــــارين
  ، وعــــــــدم حتريــــــــك الــــــــدعوى العامــــــــة  يتوجــــــــب الطلــــــــب إىل الشــــــــرطة للتحقيــــــــق عــــــــن مفصــــــــل هويــــــــات هــــــــؤالء وحمــــــــالت إقــــــــامتهم

و تكـــــون متعلقـــــة بقاصـــــرين يتوجـــــب إحـــــالتهم أ حيـــــدث أن تكـــــون هـــــذه األمســـــاء ومهيـــــة ، إذ كثـــــرياً مـــــا حبـــــق واحـــــد مـــــنهم قبـــــل ذلـــــك
  إىل حمكمة األحداث.

  من السادة قضاة الحكم في الدعاوى الجنحية: -2

ــــرى احملكمــــة ــــدما ت   ، أن الــــدعوى العامــــة حركــــت حبــــق املــــدعى عليــــه الغائــــب باالســــتناد إىل امســــه الــــوارد  ، مــــن إجــــراءات احملاكمــــة عن
  دارها احلكم الغيايب حبقه التحقيق عن هويته وحمل إقامته.، قبل إص ، أن تطلب من الشرطة يف حمضر الشرطة

ــــــه يف خالصــــــات األحكــــــام  -3 ــــــة وحمــــــل إقامت ــــــه الكامل ــــــه وهويت ــــــوزارة الســــــابقة بواجــــــب ذكــــــر اســــــم احملكــــــوم علي تؤكــــــد بالغــــــات ال
  املرسلة للتنفيذ ويف اخلالصات املرسلة لدوائر الشرطة واألدلة القضائية.

  31/7/1977تاريخ  24بالغ رقم 

  وزير العدل
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 ضرورة إرسال القضايا إلى النيابة العامة مباشرة  

ـــــــــا قـــــــــرارات ســـــــــلبية بغيـــــــــة طلـــــــــب تعيـــــــــني املرجـــــــــع فيهـــــــــا   ، كثـــــــــرياً مـــــــــا يرســـــــــل إلينـــــــــا النـــــــــواب العـــــــــامون قضـــــــــايا جزائيـــــــــة صـــــــــدر 
ـــــــوزارة بـــــــه   ابـــــــة العامـــــــة ، وإرســـــــال القضـــــــايا مباشـــــــرة للني وملـــــــا كانـــــــت النيابـــــــة العامـــــــة متلـــــــك هـــــــذا الطلـــــــب فينبغـــــــي عـــــــدم توســـــــيط ال

  ، والسالم. لدى حمكمة التمييز بكتاب مفصل تنتفي معه جهالة املوضوع

  19/3/1950دمشق يف 

  عن وزير العدل
  
  
  
  
  

 .يجب توقيع مذكرات الدعوة واإلحضار والتوقيف من قبل القاضي مع ختم الدائرة  
  

يكتفــــــون بتــــــوقيعهم بــــــذيل عبــــــارة اإلحالــــــة بلغنــــــا أن بعــــــض القضــــــاة ال يوقعــــــون بتــــــوقيعهم الشخصــــــي علــــــى مــــــذكرات التوقيــــــف بــــــل 
ا هذه املذكرات إىل قيادة الدرك أو مديرية السجون أو غريها من املراجع املختصة.   اليت ترسل 

مــــن قــــانون أصــــول احملاكمــــات اجلزائيــــة توجــــب علــــى القاضــــي أن يوقــــع علــــى مــــذكرات الــــدعوة واإلحضــــار  107وملــــا كانــــت املــــادة 
  ها خبامت دائرته وأن يذكر فيها اسم املدعى عليه وشهرته وأوصافه املميزة بقدر اإلمكان.والتوقيف اليت يصدرها مع ختم

ـــــــــى هـــــــــذا الوجـــــــــه ـــــــــبالغ للســـــــــري عل ـــــــــذيع هـــــــــذا ال ـــــــــذلك ن ـــــــــه املـــــــــادة املشـــــــــار ل ـــــــــا قضـــــــــت ب ـــــــــاً مل ـــــــــد بأحكامهـــــــــا. وفاق   إليهـــــــــا والتقي
  

  6/1/1954تاريخ  3بالغ رقم 

  وزير العدل
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  الضرورات التي شرع من أجلها.عدم جواز الخروج في التوقيف عن حدود  
  

   50فهمنــــــــــا مــــــــــن تقريــــــــــر التفتــــــــــيش أن دعــــــــــاوى املوقــــــــــوفني مــــــــــا زالــــــــــت تســــــــــري بــــــــــبطء رغــــــــــم صــــــــــراحة بالغنــــــــــا الســــــــــابق رقــــــــــم 
  ".1953"املنشور يف جملة القانون ملحق العدد العاشر لعام  8/12/1953تاريخ 

  ذكور طــــــــــالبني إلــــــــــيهم يف الوقــــــــــت نفســــــــــه هلــــــــــذا نعــــــــــود فنؤكــــــــــد علــــــــــى احملــــــــــاكم ودوائــــــــــر التحقيــــــــــق وجــــــــــوب العمــــــــــل ببالغنــــــــــا املــــــــــ
، وعلـــــى النيابــــــات العامـــــة الســـــهر علـــــى حســـــن تطبيــــــق  عـــــدم اخلـــــروج يف التوقيـــــف عـــــن حـــــدود الضــــــرورات الـــــيت شـــــرع مـــــن أجلهـــــا

اون يقع يف املستقبل.   أحكام هذا البالغ وإعالمنا عن كل 

  7/2/1955تاريخ  13بالغ رقم 

  عن وزير العدل
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  يدان بحكم قطعيالمدعى عليه بريء حتى  
 التوقيف االحتياطي تدبير وقائي وليس عقوبة  
 التوقيف بدون مبرر يتخذ طابع التوقيف التعسفي  
  

  ، ونوهـــــت بـــــأن أكثـــــر مـــــن نصـــــف املوجـــــودين فيهـــــا  شـــــكت رئاســـــة إدارة تفتـــــيش النيابـــــات مـــــن كثـــــرة عـــــدد املوقـــــوفني يف الســـــجون
  يدل على أن بعض القضاة يسرف يف اللجوء إىل التوقيف. من املوقوفني االحتياطيني الذين مل يبت بأمرهم بعد مما

  
  وملـــــــــــا كـــــــــــان التوقيـــــــــــف االحتيـــــــــــاطي وأن كــــــــــــان أمـــــــــــراً يعـــــــــــود تقـــــــــــديره إىل القاضـــــــــــي غــــــــــــري أنـــــــــــه ال جيـــــــــــوز حبـــــــــــال اخلـــــــــــروج بــــــــــــه 
ـــــــــــيت مســـــــــــح  ـــــــــــائج مغـــــــــــايرة لألهـــــــــــداف ال ـــــــــــوع يف نت ـــــــــــك إىل الوق ـــــــــــيت أرادهـــــــــــا الشـــــــــــارع وإال أدى ذل ـــــــــــات ال   عـــــــــــن األســـــــــــباب والغاي

قهــــــا بــــــالتوقف االحتيــــــاطي وتــــــتلخص هــــــذه األهــــــداف الــــــيت اســــــتقر عليهــــــا الفقــــــه والقضــــــاء يف اخلشــــــية مــــــن تــــــواري مــــــن أجــــــل حتقي
  املــــــــــــدعى عليــــــــــــه عنــــــــــــد تنفيــــــــــــذ احلكــــــــــــم الــــــــــــذي سيصــــــــــــدر حبقــــــــــــه يف املســــــــــــتقبل يف حــــــــــــال إدانتــــــــــــه أو طمــــــــــــس معــــــــــــامل اجلــــــــــــرم 

ـــــــــه نفســـــــــه ـــــــــه مـــــــــع شـــــــــركائه أو للمحافظـــــــــة علي ـــــــــه شـــــــــهود احلـــــــــادث أو اتفاق   فيمـــــــــا إذا كـــــــــان توقيفـــــــــه  ســـــــــواء أكـــــــــان ذلـــــــــك بإغوائ
  كأن يكون اجلرم ميس مصاحل عامة أكثر من مساسه باملصاحل اخلاصة.   رورياً لتهدئة خواطر الرأي العام ،أمراً ض

  
ــــــــة  ــــــــك يف احلال   وقــــــــد الحــــــــظ الشــــــــارع هــــــــذه االعتبــــــــارات فأوجــــــــب إخــــــــالء ســــــــبيل املــــــــدعى عليــــــــه حبــــــــق وبــــــــدون طلــــــــب منــــــــه وذل

  ون أصول احملاكمات اجلزائية.من قان 117/2املنصوص عليها يف املادة 
  

ـــــــه  ـــــــأن املـــــــدعى علي ـــــــة ب ـــــــة القائل ـــــــادئ الدســـــــتورية واجلزائي ـــــــف تتفـــــــق مـــــــع املب ـــــــا يف التوقي ـــــــوه  ـــــــارات املن ـــــــت مالحظـــــــة االعتب   وملـــــــا كان
  باإلضافة إىل أن التوقيف االحتياطي تدبري وقائي وليس عقوبة.،  بريء حىت يدان حبكم قطعي

  
  االعتبــــــــــــارات خيــــــــــــالف غايـــــــــــة الشــــــــــــارع ويتخــــــــــــذ طـــــــــــابع التوقيــــــــــــف التعســــــــــــفي.وكـــــــــــان كــــــــــــل توقيـــــــــــف ال تالحــــــــــــظ فيــــــــــــه هـــــــــــذه 

  
ــــــــــــــة املــــــــــــــذكورة  ــــــــــــــادئ القانوني ــــــــــــــق األحكــــــــــــــام واملب ــــــــــــــات العامــــــــــــــة مراقبــــــــــــــة حســــــــــــــن تطبي ــــــــــــــذلك نطلــــــــــــــب مــــــــــــــن أعضــــــــــــــاء النياب   ل

  على ضوء هذا البالغ.
  13/7/1959تاريخ  31بالغ رقم 

  وزير العدل
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  قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه.وجوب استطالع رأي النيابة العامة في حال رغبة  
  ًاستئناف النيابة العامة لقرار ترك المدعى عليه ليس من شأنه إبقاء المدعى عليه موقوفا 

  
  إلى رئاسة النيابة العامة في القامشلي

   106ال يلــــــــزم قاضــــــــي التحقيــــــــق بأخــــــــذ رأي النيابــــــــة العامــــــــة إال يف حــــــــال رغبتــــــــه توقيــــــــف املــــــــدعى عليــــــــه عمــــــــًال بأحكــــــــام املــــــــادة 
  مــــــــــــــن قــــــــــــــانون أصــــــــــــــول احملاكمــــــــــــــات اجلزائيــــــــــــــة ومبقتضــــــــــــــاها ميكــــــــــــــن للقاضــــــــــــــي املــــــــــــــذكور بعــــــــــــــد اســــــــــــــتجواب املــــــــــــــدعى عليــــــــــــــه 
  إذا كـــــــــــــان الفعـــــــــــــل املســـــــــــــند إليـــــــــــــه معاقبـــــــــــــاً عليـــــــــــــه بـــــــــــــاحلبس أو بعقوبـــــــــــــة أشـــــــــــــد منـــــــــــــه أن يصـــــــــــــدر حبقـــــــــــــه مـــــــــــــذكرة توقيـــــــــــــف 

  ، أي أنـــــــــــــــه ال يلـــــــــــــــزم بـــــــــــــــذلك يف حـــــــــــــــال عـــــــــــــــدم رغبتـــــــــــــــه بـــــــــــــــالتوقيف  شـــــــــــــــريطة اســـــــــــــــتطالع رأي النيابـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة يف األمـــــــــــــــر
ــــــــة مــــــــا  ــــــــة ال يتخــــــــذ قــــــــراراً مــــــــن شــــــــأنه تغيــــــــري أو تعــــــــديل الوضــــــــع القــــــــانوين لشــــــــخص أو حلال ــــــــق يف هــــــــذه احلال   ألن قاضــــــــي التحقي

  ، ، كمـــــــــا وال يلـــــــــزم أصـــــــــًال باختـــــــــاذ قـــــــــرار بشـــــــــأن عـــــــــدم توقيـــــــــف املـــــــــدعى عليـــــــــه حـــــــــىت يقـــــــــوم باســـــــــتطالع رأي النيابـــــــــة العامـــــــــة
 129، وقـــــد ذهبـــــت حمكمـــــة الـــــنقض يف قرارهـــــا رقـــــم  نســـــان حـــــرٌّ يف األصـــــل وال حاجـــــة الختـــــاذ قـــــرار لتأكيـــــد هـــــذه احلريـــــةألن اإل

  إىل القـــــــــول بـــــــــأن إلقـــــــــاء القـــــــــبض املـــــــــادي علـــــــــى اجملـــــــــرم مـــــــــن قبـــــــــل رجـــــــــال األمـــــــــن تـــــــــدبري إداري ينتهـــــــــي  18/3/1950تـــــــــاريخ 
  قــــــــراراً بتوقيفــــــــه إذا وجــــــــد لزومــــــــاً لــــــــذلك وإال فيبقــــــــى  ، والقاضــــــــي الــــــــذي حيــــــــال إليــــــــه ينبغــــــــي أن يتخــــــــذ بوصــــــــوله إىل يــــــــد القضــــــــاء

  معتــــــــــــرباً طليقــــــــــــاً ألن حريــــــــــــة األفــــــــــــراد هــــــــــــي األصــــــــــــل وحجــــــــــــز احلريــــــــــــة ال يكــــــــــــون إال بقــــــــــــرار صــــــــــــادر عــــــــــــن مرجعــــــــــــه املخــــــــــــتص 
  وما بعد). 306ص 1950(جملة القانون لعام 

  هـــــــــــوم القـــــــــــرارات القضـــــــــــائية لـــــــــــذلك ال يقبـــــــــــل اإلجـــــــــــراء بـــــــــــالرتك االســـــــــــتئناف مـــــــــــن قبـــــــــــل النيابـــــــــــة العامـــــــــــة لعـــــــــــدم دخولـــــــــــه يف مف
  ، ، غــــــــري أنــــــــه ميكــــــــن للنيابــــــــة العامــــــــة عنــــــــد إدعائهــــــــا توقيفــــــــه الــــــــيت تقبــــــــل الطعــــــــن وخلضــــــــوعه للتقــــــــدير املطلــــــــق لقاضــــــــي التحقيــــــــق

  ففـــــــي هـــــــذه احلالـــــــة يعـــــــرض القـــــــرار القاضـــــــي بـــــــرد طلـــــــب التوقيـــــــف علـــــــى النيابـــــــة العامـــــــة ملشـــــــاهدته واســـــــتئنافه إذا رغبـــــــت يف ذلـــــــك 
  يف هــــــــــذه احلالــــــــــة قــــــــــراراً قضــــــــــائياً بــــــــــاملعىن الصــــــــــحيح لصــــــــــدوره يف منازعتــــــــــه مــــــــــع النيابــــــــــة العامــــــــــة  ألن مثــــــــــل هــــــــــذا القــــــــــرار يعتــــــــــرب

  ).1954/2/255سريي  1853شياط  25ة اليت ال تقبل الطعن (استئناف يوال يعترب من القرارات اإلدار 

ــــــــــذي مل يتقــــــــــرر توقيفــــــــــه مق ــــــــــه ال ــــــــــيس مــــــــــن شــــــــــأنه إبقــــــــــاء املــــــــــدعى علي ــــــــــل هــــــــــذا القــــــــــرار ل ــــــــــة هــــــــــذا وإن اســــــــــتئناف مث ــــــــــد احلري   ي
  ، وهــــــــذه احلريــــــــة  ، ألن األصــــــــل هــــــــي حريــــــــة املــــــــرء كمــــــــا ســــــــلف حــــــــىت البــــــــت يف مصــــــــري االســــــــتئناف مــــــــن قبــــــــل قاضــــــــي اإلحالــــــــة

  مـــــــــــــن قـــــــــــــانون أصـــــــــــــول احملاكمـــــــــــــات اجلزائيـــــــــــــة  139/2، وإن مـــــــــــــا جـــــــــــــاء يف املـــــــــــــادة   يصـــــــــــــدر قـــــــــــــرار قضـــــــــــــائي بتقييـــــــــــــدهامل
  يف اســـــــتئنافه حملـــــــه مـــــــا إذا كـــــــان موقوفـــــــاً يف األصـــــــل  مـــــــن أن املـــــــدعى عليـــــــه يبقـــــــى حمـــــــل التوقيـــــــف إىل أن يبـــــــت قاضـــــــي اإلحالـــــــة

  ض ، فاســـــــــتؤنف قـــــــــرار الـــــــــرف ، أو تقـــــــــرر إخـــــــــالء ســـــــــبيله بعـــــــــد توقيفـــــــــه مبوجـــــــــب مـــــــــذكرة قانونيـــــــــة ورفـــــــــض طلـــــــــب إخـــــــــالء ســـــــــبيله
  أو إخـــــــــالء الســـــــــبيل ممـــــــــن ميلـــــــــك احلـــــــــق بـــــــــالطعن كمـــــــــا يتضـــــــــح ذلـــــــــك مـــــــــن الرجـــــــــوع إىل األحكـــــــــام الباحثـــــــــة يف هـــــــــذه األمـــــــــور 

  يف الفصلني اخلامس والسادس من الباب الرابع من القانون املشار إليه.وخاصة ما ورد منها 

  وزير العدل                                                                               21/10/1963دمشق يف 
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 للتوقيف االحتياطي غايات ال يجوز تجاوزها وإال أضحى حجز حرية غير مشروع 

  
مبـــــا أن التوقيـــــف االحتيـــــاطي وإن كـــــان أمـــــراً يعـــــود تقـــــديره إىل القاضـــــي إال أنـــــه ال جيـــــوز اخلـــــروج بـــــه عـــــن األســـــباب والغايـــــات الـــــيت 
  أرادهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــارع وإال أدى ذلــــــــــــــــك إىل الوقــــــــــــــــوع يف نتــــــــــــــــائج مغــــــــــــــــايرة لألهــــــــــــــــداف الــــــــــــــــيت مســــــــــــــــح مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل حتقيقهــــــــــــــــا 

  الفقـــــــه والقضـــــــاء يف اخلشـــــــية مـــــــن تـــــــواري املـــــــدعى عليـــــــه  ، وتـــــــتلخص هـــــــذه األهـــــــداف الـــــــيت اســـــــتقر عليهـــــــا بـــــــالتوقيف االحتيـــــــاطي
ـــــك  ـــــه أو طمـــــس معـــــامل اجلـــــرم ســـــواء كـــــان ذل ـــــذي قـــــد يصـــــدر حبقـــــه يف املســـــتقبل يف حـــــال إدانت عـــــن األنظـــــار عنـــــد تنفيـــــذ احلكـــــم ال

ـــــرأي بإغوائـــــه شـــــهود احلـــــادث أو اتفاقـــــه مـــــع شـــــركائه للمحافظـــــة عليـــــه نفســـــه فيمـــــا إذا كـــــان توقيفـــــه أمـــــراً ضـــــرورياً لتهدئـــــة خـــــواطر  ال
  العـــــــــام كـــــــــأن يكـــــــــون اجلـــــــــرم ميـــــــــس مصـــــــــلحة عامـــــــــة أكثـــــــــر مـــــــــن مساســـــــــه باملصـــــــــلحة اخلاصـــــــــة كمـــــــــا أن التوقيـــــــــف االحتيـــــــــاطي 
ـــــــــــــــــــــــه االعتبـــــــــــــــــــــــارات الســـــــــــــــــــــــابقة    ال يتضـــــــــــــــــــــــمن معـــــــــــــــــــــــىن العقـــــــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــو وســـــــــــــــــــــــيلة احتياطيـــــــــــــــــــــــة روعيـــــــــــــــــــــــت في

  ).606صفحة 1948بند  4(يراجع مؤلف فوستان هيلي يف حتقيق اجلنايات جزء 

  هـــذه االعتبـــارات فأوجـــب إخـــالء ســـبيل املـــدعى عليـــه حبـــق وبـــدون طلـــب منـــه بعـــد اســـتجوابه خبمســـة أيـــام  هـــذا وقـــد الحـــظ الشـــارع
  فيمـــا إذا كـــان لـــه مـــوطن يف ســـورية وكـــان احلـــد األقصـــى للعقوبـــة الـــيت تســـتوجبها احلـــبس ســـنة فيمـــا إذا مل يكـــن قـــد حكـــم قـــبًال جبنايـــة 

  مــــــــــن قــــــــــانون أصــــــــــول احملاكمــــــــــات اجلزائيــــــــــة"  117/2ة أو بــــــــــاحلبس أكثــــــــــر مــــــــــن ثالثــــــــــة أشــــــــــهر بــــــــــدون وقــــــــــف التنفيــــــــــذ "املــــــــــاد
  كمــــــــا أن القــــــــول باالعتبــــــــارات الســــــــابقة بــــــــالتوقيف يتفــــــــق مــــــــع املبــــــــادئ الدســــــــتورية واجلزائيــــــــة القائلــــــــة بــــــــأن املــــــــدعى عليــــــــه بــــــــريء 

  حىت يدان حبكم قطعي باإلضافة إىل أن التوقيف االحتياطي تدبري وقائي وليس عقوبة.

ــــــــــــذلك فــــــــــــإن مــــــــــــن الضــــــــــــروري أن تالحــــــــــــظ ــــــــــــذي ال جيــــــــــــوز أن يتجــــــــــــاوز  ل ــــــــــــاطي ال ــــــــــــارات الســــــــــــابقة يف التوقيــــــــــــف االحتي   االعتب
ـــــــف غـــــــري املشـــــــر  ـــــــارات وإال اختـــــــذ طـــــــابع التوقي ـــــــه جيعـــــــل املوقـــــــوف عرضـــــــة للشـــــــك و حـــــــدود هـــــــذه االعتب   ع وأصـــــــبح أمـــــــراً خطـــــــراً ألن

  يف نفسه وقد حيتفظ بذكرى سيئة عن العدالة مدى حياته.

23/6/1959  

  إدارة التشريع في وزارة العدل
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 التوقيف االحتياطي تدبير استثنائي وقائي وليس عقوبة  

ــــــــا يف ضــــــــوء تقــــــــارير التفتــــــــيش كثــــــــرة عــــــــدد املوقــــــــوفني يف الســــــــجون وأنــــــــه يفــــــــوق عــــــــدد احملكــــــــومني األمــــــــر الــــــــذي خيــــــــالف    الحظن
ـــــــــذي ابتغـــــــــاه الشـــــــــارع مـــــــــن وراء إقـــــــــرار نظـــــــــام    الغايـــــــــة الـــــــــيت أنشـــــــــئت مـــــــــن ورائهـــــــــا دور الســـــــــجون كمـــــــــا أنـــــــــه خيـــــــــالف اهلـــــــــدف ال

  قيف االحتياطي.التو 

  إن التوقيـــــــــــف االحتيـــــــــــاطي وإن كـــــــــــان أمـــــــــــراً يعـــــــــــود تقـــــــــــديره إىل القاضـــــــــــي إال أنـــــــــــه ال جيـــــــــــوز أن خيـــــــــــرج حبـــــــــــال مـــــــــــن األحـــــــــــوال 
  عن الغايات اليت هدف إليها الشارع من تبنيه إياه.

   تـــــــــتلخص أهـــــــــداف الشـــــــــارع مـــــــــن وراء إقـــــــــراره لنظـــــــــام التوقيـــــــــف االحتيـــــــــاطي بـــــــــاخلوف مـــــــــن هـــــــــرب املـــــــــدعى عليـــــــــه عنـــــــــدما يـــــــــراد
تنفيــــذ احلكــــم الــــذي قــــد يصــــدر حبقــــه يف املســــتقبل حــــال إدانتــــه أو طمــــس معــــامل اجلرميــــة ســــواء أكــــان ذلــــك بإغوائــــه شــــهود احلــــادث 
  أو اتفاقــــــــــه مــــــــــع شــــــــــركائه حــــــــــىت ولــــــــــو كــــــــــان صــــــــــاحب إقامـــــــــــة دائمــــــــــة وال يفكــــــــــر بــــــــــاهلرب وأخــــــــــرياً للمحافظــــــــــة عليــــــــــه نفســـــــــــه 

ـــــــــــــرأي العـــــــــــــام ـــــــــــــة خـــــــــــــواطر ال ـــــــــــــة   إذا كـــــــــــــان توقيفـــــــــــــه أمـــــــــــــراً ضـــــــــــــرورياً لتهدئ   كمـــــــــــــا هـــــــــــــو احلـــــــــــــال يف جـــــــــــــرائم التجســـــــــــــس واخليان
  اليت متس مصاحل عامة أكثر من مساسها باملصاحل اخلاصة.

إن األهـــــداف الســـــابقة مـــــن األمـــــور الـــــيت اســـــتقر عليهـــــا االجتهـــــاد (غـــــارو، املطـــــول النظـــــري والعملـــــي يف التحقيـــــق اجلنـــــائي واألصـــــول 
  ).606ص 1948بند  4، هيلي جزء 128 ص 3جزء 1912اجلزائية، طبعة 

  اً لألصــــــــــــــل لتناولــــــــــــــه موضــــــــــــــوعاً هامــــــــــــــاً أي أنــــــــــــــه ينبغــــــــــــــي النظــــــــــــــر إىل التوقيــــــــــــــف االحتيــــــــــــــاطي كتــــــــــــــدبري اســــــــــــــتثنائي ورد خالفــــــــــــــ
  ، وممـــــــــا يؤكــــــــــد وجهـــــــــة النظـــــــــر هـــــــــذه أن الشـــــــــارع أوجــــــــــب إخـــــــــالء ســـــــــبيل املـــــــــدعى عليـــــــــه حبــــــــــق  هـــــــــو موضـــــــــوع حجـــــــــز احلريـــــــــة

أي قـــــانون أصـــــول احملاكمـــــات اجلزائيـــــة  مـــــن 117/2 وبـــــدون طلـــــب منـــــه إذا تـــــوافرت يف وضـــــعه احلالـــــة املنصـــــوص عليهـــــا يف املـــــادة
  أن الشارع مل يعترب التوقيف االحتياطي عقوبة وإمنا اعتربه تدبرياً وقائياً اقتضته مصلحة الدعوى.

  لــــــــــذلك يرجــــــــــى مــــــــــن الســــــــــادة القضــــــــــاة التقيــــــــــد بأهــــــــــداف التوقيــــــــــف االحتيــــــــــاطي كمــــــــــا ونطلــــــــــب مــــــــــن قضــــــــــاة النيابــــــــــة العامــــــــــة 
ـــــــــة خيـــــــــرج فيهـــــــــا التوقيـــــــــف  ـــــــــة الســـــــــابقة وســـــــــلوك طـــــــــرق الطعـــــــــن يف كـــــــــل حال ـــــــــادئ القانوني ـــــــــق القواعـــــــــد واملب ـــــــــة حســـــــــن تطبي   مراقب

  عن هذه األهداف.

  15/10/1965تاريخ  37بالغ رقم 

  وزير العدل
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  لقاضـــــــي التحقيـــــــق اســـــــترداد مـــــــذكرة التوقيـــــــف الصـــــــادرة بحـــــــق المـــــــدعى عليـــــــه بعـــــــد أخـــــــذ موافقـــــــة النائـــــــب العـــــــام  

  جرم ال يستوجب التوقيف أو أن األدلة ضعيفة أو أن ثمة أسباباً أخرى تستدعي ذلك.إذا كان ال
  ــــــــه فــــــــإن قــــــــراره هــــــــذا ــــــــق باالســــــــترداد دون موافقــــــــة النائــــــــب العــــــــام أو خالفــــــــاً لرأي   إذا صــــــــدر قــــــــرار قاضــــــــي التحقي

  يقبل الطعن بطريق االستئناف.
  إلى المحامي العام األول بدمشق

  على كتاب قاضي التحقيق بدمشق نفيدكم بما يلي: 20/8/1978تاريخ  19449إشارة إلى إحالتكم رقم 

  عن النقطة األولى:

  إن موافقـــــــــة النائـــــــــب العـــــــــام علـــــــــى اســـــــــرتداد قاضـــــــــي التحقيـــــــــق مـــــــــذكرة التوقيـــــــــف الصـــــــــادرة حبـــــــــق املـــــــــدعى عليـــــــــه شـــــــــرط أساســـــــــي 
  لصحة القرار املتخذ يف هذا الصدد نظراً لصراحة النص الذي يشرتط هذه املوافقة.

  جـــــــــــد قاضـــــــــــي التحقيـــــــــــق بعـــــــــــد اســـــــــــتجواب املـــــــــــدعى عليـــــــــــه أن اجلـــــــــــرم ال يســـــــــــتوجب التوقيـــــــــــف أو أن األدلـــــــــــة ضـــــــــــعيفة فـــــــــــإذا و 
أو أن مثــــة أســــباباً أخـــــرى تســــتدعي تقريـــــر اســــرتداد مـــــذكرة التوقيــــف فلـــــه أن يقــــرر عفــــواً مـــــن تلقــــاء ذاتـــــه وبعــــد أخـــــذ موافقــــة النائـــــب 

  العام اسرتداد تلك املذكرة.

  علــــــــى اســــــــرتداد مــــــــذكرة التوقيــــــــف واختــــــــذ قاضــــــــي التحقيــــــــق قــــــــراراً باســــــــرتداد مــــــــذكرة التوقيــــــــف  أمــــــــا إذا مل يوافــــــــق النائــــــــب العــــــــام
  خالفاً لرأي النائب العام فإن قراره هذا يقبل الطعن بطريق االستئناف.

  عن النقطة الثانية:

  ال نـــــــــــرى حاجـــــــــــة إلصـــــــــــدار مـــــــــــذكرة توقيـــــــــــف جديـــــــــــدة بعـــــــــــد اســـــــــــتجواب املـــــــــــدعى عليـــــــــــه مـــــــــــا دامـــــــــــت املـــــــــــذكرة األوىل نافـــــــــــذة 
  تمتع بقوة قانونية.وت

  عن النقطة الثالثة:

ــــــــــة  ــــــــــيت يصــــــــــدرها قاضــــــــــي الصــــــــــلح يف املنطقــــــــــة إمنــــــــــا يصــــــــــدرها بوصــــــــــفه أحــــــــــد رجــــــــــال الضــــــــــابطة العدلي ــــــــــف ال   أن مــــــــــذكرة التوقي
ع أدلتهـــــا والقــــبض علـــــى فاعليهــــا وإحـــــالتهم إىل احملــــاكم املوكـــــول إليهــــا أمـــــر ضــــى القـــــانون باستقصــــاء اجلـــــرائم ومجــــمــــا دام مكلفـــــاً مبقت

  ، وقـــــــــــــــــد زوده القــــــــــــــــانون مـــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك بســــــــــــــــلطة إصـــــــــــــــــدار مــــــــــــــــذكرات دعـــــــــــــــــوة وإحضــــــــــــــــار وتوقيـــــــــــــــــف  معــــــــــــــــاقبتهم
  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية). 167و 106(املادة 

  31/8/1978تاريخ  19783كتاب 

  وزير العدل
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 تفريق اإلحالة على محكمة الجنايات  

علــــــى قاضــــــي اإلحالــــــة أن يصــــــدر قــــــراراً واحــــــداً يف اجلــــــرائم املتالزمــــــة مــــــن قــــــانون أصــــــول احملاكمــــــات اجلزائيــــــة  150أوجبــــــت املــــــادة 
ـــــــــــــا عـــــــــــــدة أشـــــــــــــخاص 151وعـــــــــــــددت املـــــــــــــادة    ، مـــــــــــــن نفـــــــــــــس القـــــــــــــانون اجلـــــــــــــرائم املتالزمـــــــــــــة ومنهـــــــــــــا الـــــــــــــيت يشـــــــــــــرتك بارتكا

ــــــــــــام عــــــــــــدة أشــــــــــــخاص اشــــــــــــرتكوا يف جرميــــــــــــة واحــــــــــــدة    وهــــــــــــذا مــــــــــــا جعــــــــــــل قضــــــــــــاة اإلحالــــــــــــة يصــــــــــــدرون قــــــــــــرارات واحــــــــــــدة يف ا
  مـــــــــن قـــــــــانون األصـــــــــول اجلزائيـــــــــة تبليـــــــــغ املـــــــــتهم قـــــــــرار قاضـــــــــي اإلحالـــــــــة  161و 160وأوجبـــــــــت املادتـــــــــان  أو يف جـــــــــرائم متالزمـــــــــة

مث إرســــاله خــــالل أربــــع وعشــــرين ســــاعة مــــن التبليــــغ إىل ســــجن حمكمــــة اجلنايــــات مــــع إرســــال أوراق الــــدعوى إىل النيابــــة العامــــة ومبــــا 
تهمـــــني غـــــري املوقـــــوفني قـــــد حيتـــــاج إىل مـــــدة قـــــد تطـــــول كثـــــرياً يـــــتم خـــــالل مـــــدة قصـــــرية بينمـــــا تبليـــــغ امل املوقـــــوفني أن تبليـــــغ املتهمـــــني

ــــــــــــارين مــــــــــــن وجــــــــــــه العدالــــــــــــة نيوخصوصــــــــــــاً إذا كــــــــــــانوا جمهــــــــــــول   ومــــــــــــا بعــــــــــــدها  322، كمــــــــــــا أن حكــــــــــــم املــــــــــــواد  اإلقامــــــــــــة أو ف
  مــــــــــن القــــــــــانون املــــــــــذكور توجــــــــــب إعطــــــــــاء مهلــــــــــة للمتهمــــــــــني الفــــــــــارين أو الــــــــــذين مل حيضــــــــــروا إىل احملكمــــــــــة خــــــــــالل عشــــــــــرة أيــــــــــام 

ـــــــــو حمـــــــــل اإلقامـــــــــة يبقـــــــــون يف الســـــــــجن  اعتبـــــــــاراً مـــــــــن ـــــــــام إذا وجـــــــــد فيهـــــــــا متهمـــــــــون أو فـــــــــارون أو جمهول   تـــــــــاريخ تبليـــــــــغ قـــــــــرار اال
  مدداً طويلة قبل البدء مبحاكمتهم انتظاراً لتبليغ غري املوقوفني.

  مــــــــــــــــن قــــــــــــــــانون أصــــــــــــــــول احملاكمــــــــــــــــات اجلزائيــــــــــــــــة تــــــــــــــــنص علــــــــــــــــى أنــــــــــــــــه  321وملــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت الفقــــــــــــــــرة األوىل مــــــــــــــــن املــــــــــــــــادة 
  غياب املتهمني حبد ذاته سبباً إلرجاء احملاكمة أو تأخري النظر يف الدعوى حبق رفاقه من املتهمني). (ال يسوغ أن يكون

  هلـــــــــذا نـــــــــرى تســـــــــهيًال لســـــــــري العدالـــــــــة أن علـــــــــى قضـــــــــاة اإلحالـــــــــة يف اجلـــــــــرائم املتالزمـــــــــة الـــــــــيت يكـــــــــون فيهـــــــــا متهمـــــــــون موقوفـــــــــون 
  تــــــــأخر تبليــــــــغ هــــــــؤالء املتهمــــــــني إىل تفريــــــــق اإلحالــــــــة  يعمــــــــدوا عنــــــــد احتمــــــــال قامــــــــة أنإىل جانــــــــب متهمــــــــني فــــــــارين أو جمهــــــــول اإل

ـــــــة هـــــــؤالء بعـــــــد تبلـــــــيغهم  ـــــــني الفـــــــارين غـــــــري املوقـــــــوفني علـــــــى أن يصـــــــار إىل إحال ـــــــني املتهمـــــــني املوقـــــــوفني وب ـــــــات ب   إىل حمكمـــــــة اجلناي
  بقرار منفصل مع اإلشارة إىل األوراق األصلية اليت رافقت املتهمني املوقوفني.

  22/6/1957تاريخ  15بالغ رقم 
  وزير العدل
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 تحديد االختصاص في حال الجرائم المتالزمة  

  إلى المحامي العام في حمص
  29/4/1963/و تاريخ 80جواباً عن كتابكم رقم 

  مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول احملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة يف حـــــــاالت اجلـــــــرائم املتالزمـــــــة ومنهـــــــا إذا مـــــــا ارتكبـــــــت  151حبـــــــث الشـــــــارع يف املـــــــادة 
  جمتمعني أو إذا كان بعضها توطئة للبعض اآلخر أو متهيداً لوقوعه وإكماله.يف آن واحد من عدة أشخاص 

  والشــــــــك يف قيــــــــام حالــــــــة الــــــــتالزم أيضــــــــاً يف حــــــــال ارتكــــــــاب عــــــــدة جــــــــرائم يف وقــــــــت واحــــــــد مــــــــن قبــــــــل شــــــــخص واحــــــــد أيضــــــــاً 
  هـــــب إليـــــه االجتهـــــاد وهـــــذا مـــــا ذ بـــــل علـــــى ســـــبيل البيـــــان ، املتقدمـــــة مل يـــــرد علـــــى ســـــبيل احلصـــــر 151ألن التعـــــداد الـــــوارد يف املـــــادة 

   1910/1/53دالـــــــــــــوز الـــــــــــــدوري  6/12/1907فقـــــــــــــد قـــــــــــــررت حمكمـــــــــــــة الـــــــــــــنقض الفرنســـــــــــــية يف قرارهـــــــــــــا الصـــــــــــــادر بتـــــــــــــاريخ 
  الســـوري)  مـــن القـــانون 151التحقيـــق اجلنـــائي (وهـــي نفـــس احلـــاالت الـــواردة يف املـــادة  قـــانونمـــن  227أن احلـــاالت الـــواردة يف املـــادة 

  قـــد جـــاءت علـــى ســـبيل املثـــال ولـــيس احلصـــر وعلـــى هـــذا األســـاس ميكـــن إضـــافة حـــاالت إىل هـــذا التعـــداد مـــا دام حســـن ســـري العدالـــة 
  وتطبيق القانون يوجبان ذلك.

ـــــتالزم بالنســـــبة لقواعـــــد ـــــه إذا لوحـــــق شـــــخص بـــــدعوت ومـــــن نتـــــائج ال ـــــة االختصـــــاص أن ني األوىل مـــــن اختصـــــاص حمكمـــــة عاديـــــة والثاني
ـــــــــــدعوى مـــــــــــن اختصـــــــــــاص حمكمـــــــــــة  ـــــــــــة عـــــــــــن ال ـــــــــــى للمحكمـــــــــــة العادي ـــــــــــى احملكمـــــــــــة االســـــــــــتثنائية أن تتخل   اســـــــــــتثنائية وجـــــــــــب عل

الـــــيت هـــــي مـــــن اختصاصـــــها مبوجـــــب قـــــانون اســـــتثنائي حـــــىت ولـــــو كانـــــت ذات وصـــــف أشـــــد مـــــا دام القضـــــاء العـــــادي هـــــو األصـــــل 
  ).1948/2/4313األسبوع القانوين  4/3/1948(حمكمة النقض الفرنسية يف 

  الح أو حيازتــــه الــــيت هــــي مــــن اختصــــاص حمــــاكم األمــــن القــــومي حتــــال إىل احملــــاكم العاديــــة إذا تالزمــــت لــــذلك فــــإن دعــــوى محــــل الســــ
  مع جرم آخر من اختصاص هذه احملكمة.

8/6/1963  
  وزير العدل
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  قضاء عسكري –تنازع اختصاص  –جرائم متالزمة  
  

  إلى المحامي العام األول بدمشق
  

ـــــــــــــــــاريخ  10367إشـــــــــــــــــارة إىل  حاشـــــــــــــــــيتكم رقـــــــــــــــــم    علـــــــــــــــــى كتـــــــــــــــــاب معـــــــــــــــــاون النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة بدمشـــــــــــــــــق 1/7/1963ت
  .30/6/1963تاريخ 

  إن مـــــــــــــن شـــــــــــــأن الـــــــــــــتالزم بـــــــــــــني اجلـــــــــــــرائم أن يعطـــــــــــــي االختصـــــــــــــاص بنظرهـــــــــــــا إىل احملكمـــــــــــــة املختصـــــــــــــة برؤيـــــــــــــة اجلـــــــــــــرم األشـــــــــــــد 
ص النظـــــر يف اجلـــــرائم ذات الوصـــــف األخـــــف يف حـــــال تقـــــدميها إليهـــــا عمـــــًال بقاعـــــدة إعـــــداد االختصـــــاص حـــــىت ولـــــو كـــــان اختصـــــا

  خارجاً عن صالحية القضاء العادي كأن يكون داخًال يف اختصاص جهات قضائية أخرى من عسكرية أو غريها.

  مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات العســــــــكري الــــــــيت نصــــــــت علــــــــى أنــــــــه إذا لوحــــــــق شــــــــخص  48هــــــــذا وإن جمــــــــال تطبيــــــــق أحكــــــــام املــــــــادة 
  لعســـــــــــــــــكرية وجبـــــــــــــــــرم آخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن اختصـــــــــــــــــاص احملـــــــــــــــــاكم العاديـــــــــــــــــة يف آن واحـــــــــــــــــد جبـــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــن اختصـــــــــــــــــاص احملكمـــــــــــــــــة ا

ــــــــــــة واحــــــــــــدة  ــــــــــــب عليهمــــــــــــا بعقوب ــــــــــــاً وإذا كــــــــــــان اجلرمــــــــــــًان يعاق ــــــــــــة اجلــــــــــــرم األشــــــــــــد عقاب   حيــــــــــــال أوًال إىل احملكمــــــــــــة الصــــــــــــاحلة لرؤي
  حيـــــــــاكم الظنـــــــــني أوًال مـــــــــن أجـــــــــل اجلـــــــــرم الـــــــــذي هـــــــــو مـــــــــن اختصـــــــــاص احملكمـــــــــة العســـــــــكرية، وذلـــــــــك يف حـــــــــال قيـــــــــام املالحقـــــــــة،

ـــــــــــــدعوى العامـــــــــــــة حبـــــــــــــق الفاعـــــــــــــل إمـــــــــــــا برفعهـــــــــــــا إىل قاضـــــــــــــي التحقيـــــــــــــق للتحقيـــــــــــــق فيهـــــــــــــا واملقصـــــــــــــود باملال   حقـــــــــــــة حتريـــــــــــــك ال
  أو للمحكمـــــــــــة لـــــــــــتحكم فيهـــــــــــا، وطبيعـــــــــــي يف هـــــــــــذه احلالـــــــــــة أن تســـــــــــتمر اجلهـــــــــــة القضـــــــــــائية املقدمـــــــــــة إليهـــــــــــا الـــــــــــدعوى برؤيتهـــــــــــا 

  مة ثانية. وإال تتخلى عنها إال إذا كانت غري خمتصمة أصًال وليس الرتباطها بقضية قائمة أمام حمك

  وقــــــــــد ذهبــــــــــت حمكمــــــــــة الــــــــــنقض الفرنســــــــــية إىل أنــــــــــه ال جيــــــــــوز حملكمــــــــــة اجلــــــــــنح أن تقضــــــــــي بعــــــــــدم اختصاصــــــــــها برؤيــــــــــة اجلنحــــــــــة 
ـــــدعوىحبالقائمـــــة أمامهـــــا  ـــــا ال ـــــو رفعـــــت  ـــــدعوى حـــــىت ول ـــــة مل ترفـــــع عنهـــــا ال ـــــات تراهـــــا  جـــــة ارتباطهـــــا جبناي ـــــت حمكمـــــة اجلناي ، وكان
  ).1935/1/356سريي  21/3/1934وآخر يف 1875/1/141سريي  1874نيسان  24(قرار صادر يف 

  ، أمـــــــــــا قبـــــــــــل املالحقـــــــــــة فـــــــــــال يوجـــــــــــد مـــــــــــا مينـــــــــــع النيابـــــــــــة قانونـــــــــــاً مـــــــــــن إقامـــــــــــة الـــــــــــدعوى  هـــــــــــذا يف حـــــــــــال حصـــــــــــول املالحقـــــــــــة
  بـــــــــــاجلرائم ذات الوصـــــــــــف األخـــــــــــف أمـــــــــــام احملكمـــــــــــة املختصـــــــــــة برؤيـــــــــــة اجلـــــــــــرم ذي الوصـــــــــــف األشـــــــــــد اســـــــــــتناداً ملبـــــــــــدأ االرتبـــــــــــاط 

  األخف من اختصاص جهة قضائية غري عادية. ولو كانت اجلرائم ذات الوصف

  14/8/1963كتاب تاريخ 

  وزير العدل
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 تحريك الدعوى العامة بحق فاعل الجريمة بمجرد تقديم اإلدعاء الشخصي  

  
  إلى المحامي العام األول بحلب

  6/4/1966تاريخ  129/5جواباً عن كتابكم رقم 

ـــــــــص املـــــــــادة إ ـــــــــة صـــــــــريح يف أن للمتضـــــــــرر يف قضـــــــــايا اجلنحـــــــــة أن يقـــــــــدم دعـــــــــواه  58ن ن   مـــــــــن قـــــــــانون أصـــــــــول احملاكمـــــــــات اجلزائي
  مباشرة إىل احملكمة اجلزائية.

ـــــــــك  ـــــــــدعوى العامـــــــــة حبـــــــــق الفاعـــــــــل وهـــــــــذا التحري ـــــــــنص املـــــــــذكور يعـــــــــين أنـــــــــه مبجـــــــــرد تقـــــــــدمي اإلدعـــــــــاء الشخصـــــــــي حتـــــــــرك ال   وأن ال
  مـــــــــــــــــن النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة إقامـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــدعوى أو أخـــــــــــــــــذ رأيهـــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــتم بقـــــــــــــــــوة القـــــــــــــــــانون ودون حاجـــــــــــــــــة للطلـــــــــــــــــب

 1907بطلـــــــب املـــــــدعى الشخصـــــــي مباشـــــــرة (غـــــــارو، املطـــــــول النظـــــــري والعملـــــــي يف التحقيـــــــق اجلنـــــــائي واألصـــــــول اجلزائيـــــــة طبعـــــــة 
  ). وهو ما استقر عليه اجتهاد حمكمة النقض الفرنسية أيضاً.345-336ص 152بند 1جزء

  27/4/1966تاريخ  6109كتاب 

  وزير العدل
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 .تعتبر باطلة الدعوى العامة المقامة بحق شخص ما قبل توفر اإلجراءات المحددة سابقاً إلقامتها  

  
  إلى رئيس النيابة العامة في الحسكة

  :22/11/1960/ص تاريخ 284جواباً على كتابكم رقم 

  ن الفعــــــل، ومــــــع ذلــــــك فقــــــد يعمــــــد الشــــــارع حريــــــة النيابــــــة العامــــــة يف إقامــــــة دعــــــوى احلــــــق العــــــام علــــــى املســــــؤول جزائيــــــاً عــــــ األصــــــل
ـــــــــــــــان ـــــــــــــــة يف بعـــــــــــــــض األحي ـــــــــــــــد هـــــــــــــــذه احلري ـــــــــــــــاحلق الشخصـــــــــــــــي، إىل تقيي   ، كـــــــــــــــأن يشـــــــــــــــرتط وجـــــــــــــــود شـــــــــــــــكوى أو إدعـــــــــــــــاء ب

ــــــــــق أمــــــــــر إقامــــــــــة الــــــــــدعوى  ــــــــــر مــــــــــن مساســــــــــه مبصــــــــــلحة عامــــــــــة، أو يعل ــــــــــو كــــــــــان اجلــــــــــرم ماســــــــــاً مبصــــــــــلحة خاصــــــــــة أكث   كمــــــــــا ل
راد املنتمـــــني إليهـــــا املراجـــــع الرمسيـــــة يف حـــــال ارتكـــــاب أحـــــد األفـــــ، أو  علـــــى صـــــدور إذن بـــــذلك مـــــن قبـــــل بعـــــض اهليئـــــات النظاميـــــة

، فـــــاجلرائم اخلاضـــــعة ألحكـــــام القـــــانون العـــــام الـــــيت يرتكبهـــــا هـــــؤالء، وتكـــــون  كمـــــا هـــــو احلـــــال بالنســـــبة لرجـــــال الشـــــرطة  جرمـــــاً معينـــــاً 
  قضـــــــــــــاء ، ال حيـــــــــــــق للنيابـــــــــــــة العامـــــــــــــة إقامـــــــــــــة الـــــــــــــدعوى قبـــــــــــــل إحالـــــــــــــة هـــــــــــــؤالء علـــــــــــــى ال ناشـــــــــــــئة عـــــــــــــن الوظيفـــــــــــــة أو بســـــــــــــببها

مــــن قبــــل اجمللــــس االنضــــباطي، ويســــتثىن مــــن ذلــــك، حالــــة وجــــود إدعــــاء شخصــــي وكفالــــة مدفوعــــة يقــــدرها القاضــــي املخــــتص، أمــــا 
ا  اجلــــــرائم العســــــكرية وهــــــي اجلــــــرائم املنصــــــوص عليهــــــا يف قــــــانون العقوبــــــات العســــــكري ، فــــــال جتــــــوز مالحقــــــة رجــــــال الشــــــرطة بشــــــأ
ــــــــــــــــــذي ميلــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــة  قبــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــدور أمــــــــــــــــــر مالحقــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن املرجــــــــــــــــــع ال ــــــــــــــــــني (املادتــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــابعة والثامن   التعي

  ).1954متوز 4تاريخ  198املعدلة بالقانون رقم  77من املرسوم التشريعي رقم 

  إقامــــــــة الــــــــدعوى قبــــــــل صــــــــدور أمــــــــر مالحقــــــــة بــــــــذلك، ، وفقــــــــاً ملــــــــا تقــــــــدم هــــــــذا وال متلــــــــك النيابــــــــة العامــــــــة يف اجلــــــــرائم العســــــــكرية
  ، تكـــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــد عرضـــــــــــــــــــت أعماهلـــــــــــــــــــا للـــــــــــــــــــبطالن، اإلذن ومباشـــــــــــــــــــرة التحقيقـــــــــــــــــــات قبـــــــــــــــــــل  وإذا عمـــــــــــــــــــدت إىل إقامتهـــــــــــــــــــا

  النيابــــــــة العامــــــــة  ن إقامــــــــة الــــــــدعوى ينبغــــــــي أن تكــــــــون الحقــــــــة لــــــــه ال ســــــــابقة عليــــــــه، وال تصــــــــحح بــــــــه ألن أي إجــــــــراء تقــــــــوم بــــــــهأل
  وبطالنـــــــه مــــــن النــــــوع الطلـــــــق كمــــــا ذهبــــــت إىل ذلـــــــك حمكمــــــة الــــــنقض الفرنســـــــية بشــــــأن الــــــدعاوى العامـــــــة الــــــيت تقـــــــام  قبلــــــه باطــــــل

  ، أو قبــــــــــــــل احلصــــــــــــــول علــــــــــــــى إذن مــــــــــــــن بعــــــــــــــض اهليئــــــــــــــات الرمسيــــــــــــــة ، ، أو اإلدعــــــــــــــاء الشخصــــــــــــــي لشــــــــــــــكوىقبــــــــــــــل تقــــــــــــــدمي ا
   1892/1/176 زدالـــــــــــــــــــــــــو  31/1/1891يف حـــــــــــــــــــــــــال تعليـــــــــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــــــــارع إقامتـــــــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــــــه (قـــــــــــــــــــــــــرار صـــــــــــــــــــــــــادر يف 

  ).1913/1/286سريي 1912آذار  30وآخر يف 

، وال بـــــاإلجراءات الـــــيت اســـــتلزمتها الـــــدعوى  الســـــؤال، ال يعتـــــد بالـــــدعوى العامـــــة املقامـــــة ســـــابقاً يف موضـــــوع  وعلـــــى ضـــــوء مـــــا تقـــــدم
  املذكورة، وال بد من دعوى جديدة، وحتقيقات جديدة.

  7/12/1960تاريخ  20471كتاب 

  وزير العدل
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  مـــــــن حـــــــق النيابـــــــة العامـــــــة أن ال تقـــــــيم الـــــــدعوى العامـــــــة رغـــــــم وجـــــــود إدعـــــــاء شخصـــــــي إذا كـــــــان هنـــــــاك ســـــــبب قـــــــانوني يحـــــــول دون إقامتهـــــــا 
  كــــــل ضــــــمن حــــــدود اختصاصــــــه إذا كــــــان يعتقــــــد بخطــــــأ وجهــــــة ،ويبقــــــى مــــــن حــــــق المتضــــــرر مراجعــــــة المحكمــــــة أو قاضــــــي التحقيــــــق مباشــــــرة 

  نظر النيابة العامة
  إلى المحامي العام األول بدمشق

  31/1/1967تاريخ  1279جواباً عن كتابكم رقم 

ــــــــــــا النيابــــــــــــة الع   ،  امــــــــــــة يف إقامــــــــــــة دعــــــــــــوى احلــــــــــــق العــــــــــــام عنــــــــــــدما يقــــــــــــيم املتضــــــــــــرر نفســــــــــــه مــــــــــــدعياً شخصــــــــــــياً يــــــــــــتلخص الســــــــــــؤال يف معرفــــــــــــة مــــــــــــدى الصــــــــــــالحية الــــــــــــيت تتمتــــــــــــع 
  وهــــــــــــل جتــــــــــــرب علــــــــــــى إقامتهــــــــــــا مبجــــــــــــرد تقــــــــــــدمي اإلدعــــــــــــاء الشخصــــــــــــي أم أن هلــــــــــــا ســــــــــــلطة تقديريــــــــــــة يف هــــــــــــذا الصــــــــــــدد كــــــــــــأن تــــــــــــرى أن الفعــــــــــــل ال يشــــــــــــكل جرمــــــــــــاً يف األصــــــــــــل 

  .، أو بانتفاء مصلحة مباشرة للمتضرر واليت البد منها لقبول اإلدعاء الشخصي .. اخل لتقادم، أو أن دعوى احلق العام قد سقطت با النتفاء العنصر اجلزائي عنه

  المتبع في إقامة دعوى الحق العام:لإلجابة على هذا السؤال البد لنا من استعراض األسلوب 

ول األخبـــــار أو الشـــــكوى إليـــــه. وقـــــد ابـــــة العامـــــة إقامـــــة الـــــدعوى مبجـــــرد وصـــــممثـــــل النيهنـــــاك أســـــلوبان مقـــــرران يف التشـــــريعات املقارنـــــة أحـــــدمها األســـــلوب القـــــانوين ومبقتضـــــاه جيـــــب علـــــى 
ــــــــذا األســــــــلوب القــــــــا   واآلخــــــــر يســــــــمى باألســــــــلوب التقــــــــديري ومبقتضــــــــاه يــــــــرتك ملمثــــــــل النيابــــــــة العامــــــــة حــــــــق تقــــــــدير الشــــــــكوى أو اإلخبــــــــار نون النروجيــــــــي والقــــــــانون األملــــــــاين ، أخــــــــذ 

  امة أقامها وإال امتنع عن ذلك ، وال حيق لغريه أن يقيم الدعوى أو جيربه على إقامتها.فإن وجد ما يستحق معه إقامة الدعوى الع

  ، إذ قبـــــــل مبـــــــدأ حتريـــــــك الـــــــدعوى العامـــــــة مـــــــن قبـــــــل املتضـــــــرر إذا أقـــــــام نفســـــــه مـــــــدعياً شخصـــــــياً، هـــــــذا وقـــــــد أخـــــــذ الشـــــــارع الســـــــوري باألســـــــلوب التقـــــــديري مـــــــع شـــــــيء مـــــــن التعـــــــديل
  أصول حماكمات جزائية). 1/2الدعوى غري أنه اشرتط أن يكون ذلك وفقاً للشرائط املعينة يف القانون (م فأجرب النيابة العامة على إقامة هذه

  ، أي عنــــــــــــد حــــــــــــد الشــــــــــــرائط الشــــــــــــكلية،  ة "وفقــــــــــــاً للشــــــــــــرائط املعينــــــــــــة يف القــــــــــــانون" ال تقــــــــــــف فقــــــــــــط عنــــــــــــد حــــــــــــد دفــــــــــــع الســــــــــــلفة الــــــــــــيت يقــــــــــــدرها ممثــــــــــــل النيابــــــــــــة العامــــــــــــةوعبــــــــــــار 
  ويف حـــــــــال تكوينـــــــــه مثــــــــل هـــــــــذا اجلـــــــــرم فيجــــــــب أال تكـــــــــون الـــــــــدعوى العامـــــــــة  ئــــــــي منصـــــــــوص علـــــــــى معاقبتـــــــــه يف القــــــــانون ،عية كوجـــــــــود جـــــــــرم جزابــــــــل تتعـــــــــداه إىل الشـــــــــرائط املوضــــــــو 

  قد سقطت بالتقادم ...اخل.

ـــــــــام نفســـــــــه مـــــــــدعياً شخصـــــــــياً إذا كـــــــــان الفعـــــــــل ال يشـــــــــكل  ـــــــــو أق ـــــــــى إقامـــــــــة دعـــــــــوى احلـــــــــق العـــــــــام ول ـــــــــة العامـــــــــة ال جتـــــــــرب عل ـــــــــى أن النياب ـــــــــد يعـــــــــرتض بعضـــــــــهم عل   جرمـــــــــاً جزائيـــــــــاً وق
  أو كانت الدعوى العامة قد سقطت عند الطلب بالتقادم .. اخل.

قــــد أجــــاز للمتضــــرر اللجــــوء  وقــــد يعــــرتض بعضــــهم علــــى أن النيابــــة العامــــة قــــد تتعســــف يف رأيهــــا وتقــــيم الــــدعوى خطــــأ منهــــا يف وجهــــة نظرهــــا، ولــــدفع هــــذا االحتمــــال نــــرى أن الشــــارع
ــــــة حيــــــرك  58/2يا اجلنحــــــة للمتضــــــرر أن يقــــــدم دعــــــواه مباشــــــرة إىل حمكمــــــة اجلــــــزاء (، ففــــــي قضــــــا إىل احلــــــق باإلدعــــــاء املباشــــــر ــــــة يف هــــــذه احلال ــــــدعوى املدني ــــــة) وتقــــــدمي ال أصــــــول جزائي

  القســــــــــم اجلزائــــــــــي،دعـــــــــوى احلــــــــــق العــــــــــام تلقائيــــــــــاً ودومنــــــــــا حاجــــــــــة إلقامــــــــــة الــــــــــدعوى األخــــــــــرية مــــــــــن قبــــــــــل النيابــــــــــة العامــــــــــة أو حــــــــــىت ألخــــــــــذ رأيهــــــــــا فيهــــــــــا (االنســــــــــكلوبيدي دالــــــــــوز، 
  ).617و 616ص 1096بند  1947، دوفابر طبعة 21كلمة دعوى عامة بند

  مــــــــن هــــــــذا القــــــــانون  3، ميلــــــــك املتضــــــــرر نصــــــــب نفســــــــه مــــــــدعياً شخصــــــــياً أمــــــــام قاضــــــــي التحقيــــــــق وفقــــــــاً ألحكــــــــام املــــــــادة  ويف القضــــــــايا اجلنائيــــــــة كمــــــــا ويف القضــــــــايا اجلنحيــــــــة أيضــــــــاً 
  احمللـــــــــي لقاضـــــــــي التحقيـــــــــق، وتقـــــــــدمي الـــــــــدعوى علـــــــــى هـــــــــذه الصـــــــــورة حيـــــــــرك الـــــــــدعوى العامـــــــــة يف نفـــــــــس الوقـــــــــت  أصـــــــــول جزائيـــــــــة)، واملـــــــــادة الثالثـــــــــة حبثـــــــــت يف االختصـــــــــاص 57(م

  ) 57كــــــــام املــــــــادة (حـــــــىت بــــــــدون إقامتهــــــــا مــــــــن النيابـــــــة العامــــــــة ومهمــــــــا كــــــــان رأيهــــــــا يف هـــــــذا الطلــــــــب، وهــــــــو األمــــــــر الـــــــذي ذهــــــــب إليــــــــه االجتهــــــــاد الفرنســــــــي أيضـــــــاً، علمــــــــاً بــــــــأن أح
  من القانون احلايل ومبقتضاها: 85من قانون األصول الفرنسي القدمي وأحكام املادة  63أحكام املادة  من القانون السوري تطابق حرفياً 

و اجلنحـــــة أو " لكــــل شـــــخص يــــدعي وقـــــوع ضــــرر عليـــــه بفعــــل جنايـــــة أو جنحـــــة أن يقــــدم شـــــكوى يتخــــذ فيهـــــا صــــفة اإلدعـــــاء الشخصـــــي أمــــام قاضـــــي حتقيــــق مكـــــان حــــدوث اجلنايـــــة أ
  ". عى عليه أو قاضي حتقيق مكان إلقاء القبض عليهقاضي حتقيق مكان سكن املد

 120النشـــــــرة اجلنائيـــــــة بنـــــــد  5/6/1937ويف  2071-1907دالـــــــوز الـــــــدوري  8/12/1906وعلـــــــى قاضـــــــي التحقيـــــــق أن يباشـــــــر التحقيـــــــق فـــــــوراً (حمكمـــــــة الـــــــنقض الفرنســـــــية يف 
ــــــــــــت دوباليــــــــــــه موســــــــــــ 19/6/1937ويف  ــــــــــــت نتيجــــــــــــة هــــــــــــذا الــــــــــــرأي  وحــــــــــــىت دون أخــــــــــــذ موافقــــــــــــة النيابــــــــــــة العامــــــــــــة أو حــــــــــــىت رأيهــــــــــــا )1937/2/458وعة الغازي   ، ومهمــــــــــــا كان

  ).وبعــــــــــــد االنتهــــــــــــاء مــــــــــــن التحقيـــــــــــــق يتخــــــــــــذ قاضــــــــــــي التحقيــــــــــــق قــــــــــــراراً مبنــــــــــــع احملاكمــــــــــــة أو لزومهـــــــــــــا 1951/1/53ســــــــــــريي  16/11/1950(حمكمــــــــــــة الــــــــــــنقض الفرنســــــــــــية يف 
  ام كما لو كانت النيابة العامة قد أقامت دعوى احلق العام منذ االبتداء.أو إيداع األوراق إىل قاضي اإلحالة ليتخذ قراراً باال

  أصــــــــــــول جزائيــــــــــــة). 66أمــــــــــــا إذا كانــــــــــــت الشــــــــــــكوى غــــــــــــري مرتافقــــــــــــة بإدعــــــــــــاء شــــــــــــخص فعلــــــــــــى قاضــــــــــــي التحقيــــــــــــق أن يودعهــــــــــــا إىل النيابــــــــــــة العامــــــــــــة دون إجــــــــــــراء أي حتقيــــــــــــق ( م
  قــــــــيم الــــــــدعوى العامــــــــة رغــــــــم وجــــــــود االدعــــــــاء الشخصــــــــي إذا كــــــــان هنــــــــاك ســــــــبب قــــــــانوين حيــــــــول دون إقامــــــــة خنلــــــــص مــــــــن مجيــــــــع مــــــــا تقــــــــدم، إىل أن مــــــــن حــــــــق النيابــــــــة العامــــــــة أال ت

يـــــق املخـــــتص يف قضـــــايا اجلنايـــــة هـــــذه الـــــدعوى، وان مـــــن حـــــق املتضـــــرر إذا وجـــــد تعســـــفاً مـــــن قبـــــل النيابـــــة العامـــــة أن يراجـــــع حمكمـــــة اجلـــــنح مباشـــــرة يف قضـــــايا اجلنحـــــة، أو قاضـــــي التحق
  واجلنحة.

  وزير العدل                                                                                                                  12/2/1967تاريخ  2039كتاب 
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  إجبـــار النيابـــة العامـــة علـــى تحريـــك دعـــوى الحـــق العـــام بنـــاء علـــى اإلدعـــاء الشخصـــي معلـــق علـــى شـــروط، وفـــي حـــال

  في استعمال حقها أجاز المشرع اللجوء إلى  اإلدعاء المباشر. تعسف النيابة العامة
  

  إلى المحامي العام بدمشق
  :20/12/1960تاريخ  17500جواباً على كتابكم رقم 

  لــــــــئن كانــــــــت املــــــــادة األوىل (الفقــــــــرة الثانيــــــــة) مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول احملاكمــــــــات اجلزائيــــــــة قــــــــد أجــــــــربت النيابــــــــة العامــــــــة علــــــــى إقامــــــــة 
ــــــك وفاقــــــاً للشــــــرائط املعينــــــة  نصــــــب املتضــــــرر نفســــــه مــــــدعياً شخصــــــياً  دعــــــوى احلــــــق العــــــام إذا ــــــا اشــــــرتطت أن يكــــــون ذل   ، غــــــري أ

  يف القــــــــــانون، وتتعلــــــــــق هــــــــــذه الشــــــــــرائط.. بنــــــــــواح خمتلفــــــــــة منهــــــــــا أن يكــــــــــون الضــــــــــرر الــــــــــذي أصــــــــــاب املــــــــــدعي واملطالــــــــــب جبــــــــــربه
  أمام القضاء اجلزائي ناجتاً عن جرم معاقب عليه يف القانون (املادة الرابعة).

  ومبا أنه ال ميكن للنيابة العامة أن تقيم الدعوى إال إذا كان الفعل املتعلقة به يشكل جرماً جزائياً.

ــــيت ينتجهــــا العفــــو 434ومبــــا أن التقــــادم علــــى الــــدعوى العامــــة يعتــــرب مــــن األســــباب املســــقطة هلــــا (املــــادة  ــــتج نفــــس املفاعيــــل ال )، وين
لـــــذي يغــــدو جرمـــــاً مــــدنياً فقـــــط، ويرتتــــب علــــى النيابـــــة أن تثــــري التقـــــادم مــــن تلقـــــاء ، وأمههــــا نـــــزع الصــــفة اجلزائيـــــة عــــن الفعــــل ا العــــام

  ، (دالــــــــــــوز العملــــــــــــي كلمــــــــــــة تقــــــــــــادم جنــــــــــــائي،  ، ومتتنــــــــــــع بالتــــــــــــايل عــــــــــــن إقامــــــــــــة الــــــــــــدعوى جبــــــــــــرم ســــــــــــقط بالتقــــــــــــادم نفســــــــــــها
  ).220غارو، اجلزء األول، بند  3بند

ـــــه اللجـــــوء إىل أســـــلوب اإلدعـــــاء الشخصـــــي املباشـــــر  هـــــذا وإن الشـــــارع ضـــــمن حـــــق املتضـــــرر مـــــن عســـــف النيابـــــة العامـــــة،  فأجـــــاز ل
أصـــــول) كمـــــا أجـــــاز لـــــه يف اجلنايـــــات واجلـــــنح أن  58وذلـــــك بتقـــــدمي دعـــــواه، يف قضـــــايا اجلـــــنح، مباشـــــرة إىل احملكمـــــة اجلزائيـــــة (املـــــادة 

ــــــــا هــــــــذا إىل النيابــــــــة العامــــــــة    يقــــــــدم شــــــــكوى إىل قاضــــــــي التحقيــــــــق املخــــــــتص يتخــــــــذ فيهــــــــا صــــــــفة اإلدعــــــــاء الشخصــــــــي، فيبعــــــــث 
ــــــــــــان  ــــــــــــداء رأيهــــــــــــا فيهــــــــــــا (املادت ــــــــــــدعوى العامــــــــــــة أو عــــــــــــدم إقامتهــــــــــــا، 66و 57إلب ــــــــــــة يف إقامــــــــــــة ال ــــــــــــث يبقــــــــــــى هلــــــــــــا احلري   ) حي

ــــــــــذي يتصــــــــــرف فيهــــــــــا بقــــــــــرار خيضــــــــــع لطــــــــــرق الطعــــــــــن املنصــــــــــوص عليهــــــــــا  ــــــــــد الشــــــــــكوى إىل قاضــــــــــي التحقيــــــــــق ال ــــــــــى أن تعي   عل
ــــــــد  ــــــــائي، بن ــــــــوز العملــــــــي كلمــــــــة تقــــــــادم جن ــــــــه ( دال    145و  63ع مالحظــــــــة أن املــــــــواد مــــــــ 104بالنســــــــبة للقــــــــرارات الصــــــــادرة عن

  مــــــــــــــن قــــــــــــــانون أصــــــــــــــول احملاكمــــــــــــــات  66و 58و 57مــــــــــــــن قــــــــــــــانون حتقيــــــــــــــق اجلنايــــــــــــــات الفرنســــــــــــــي تقابــــــــــــــل املــــــــــــــواد  182و 
  اجلزائية السوري).

  23/2/1961تاريخ  21858كتاب 

  وزير العدل
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  شخصياً.عدم ضرورة دعوة منظمي المحاضر الرسمية إال إذا كانت الضرورة تقضي بدعوتهم وسماعهم  
  

  شــــــــــكت بعــــــــــض اإلدارات احلكوميــــــــــة مــــــــــن أن بعــــــــــض اجلهــــــــــات القضــــــــــائية تعمــــــــــد إىل اإلكثــــــــــار مــــــــــن طلــــــــــب منظمــــــــــي احملاضــــــــــر 
  بصفة شهود حق عام لالستماع إىل أقواهلم حول املعلومات اليت ضمنوها يف هذه احملاضر.

وملــــا كانــــت القواعــــد القانونيــــة تعطــــي ألكثــــر هــــذه احملاضــــر املنظمــــة يف جــــرائم جنحيــــة قــــوة ثبوتيــــة حــــىت قيــــام الــــدليل علــــى عكــــس مــــا 
  تضـــــــمنته مـــــــا دامـــــــت قـــــــد نظمـــــــت يف حـــــــدود اختصـــــــاص املوظـــــــف وأثنـــــــاء قيامـــــــه مبهـــــــام وظيفتـــــــه وأنـــــــه قـــــــد شـــــــهد الواقعـــــــة بنفســـــــه 

  أو مسعها شخصياً وكان تنظيمها صحيحاً يف الشكل.

  وكـــــــــان يف دعـــــــــوة منظمـــــــــي هـــــــــذه احملاضـــــــــر، ومـــــــــن مجلـــــــــتهم مفتشـــــــــي املاليـــــــــة الـــــــــذين يعمـــــــــل مبحاضـــــــــرهم حـــــــــىت إثبـــــــــات العكـــــــــس 
ا 30/6/1947تـــــــــاريخ  57مـــــــــن املرســـــــــوم التشـــــــــريعي رقـــــــــم  29عمـــــــــًال بأحكـــــــــام املـــــــــادة    ، تعطيـــــــــل ألعمـــــــــاهلم الـــــــــيت ميارســـــــــو

  وكذلك بالنسبة ملوظفي مكتب القطع. يف دوائرهم الرمسية ،

ـــــــذه احملاضـــــــر حـــــــىت إثبـــــــات عكســـــــه لـــــــذلك يرجـــــــى    مـــــــن الســـــــادة القضـــــــاة عـــــــدم دعـــــــوة منظمـــــــي احملاضـــــــر الرمسيـــــــة مـــــــا دام يعمـــــــل 
م ومساعهم شخصياً.   إال إذا كانت الضرورة تقضي بدعو

  20/2/1968تاريخ  8بالغ رقم 

  وزير العدل
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  في موضوعهاالشاكي ال يعتبر طرفاً في الدعوى ، فال يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر  

  
  إلى رئيس النيابة العامة في السويداء

  علــــــــــى كتــــــــــاب قاضــــــــــي المحكمــــــــــة الجزائيــــــــــة فيهــــــــــا 29/10/1961تــــــــــاريخ  12135إشــــــــــارة إلــــــــــى إحــــــــــالتكم رقــــــــــم 
  :28/10/1961تاريخ  6696رقم 

  إن ما جاء في الكتاب المذكور يتوقف على معرفة مفعول الشكوى بالنسبة للنيابة العامة.
  ومبــــــــا أنــــــــه ال يرتتــــــــب علــــــــى الشــــــــكوى إجبــــــــار النيابــــــــة العامــــــــة علــــــــى إقامــــــــة دعــــــــوى احلــــــــق العــــــــام ســــــــواء أقــــــــدمت إليهــــــــا مباشــــــــرة 

مــــن قــــانون أصــــول احملاكمــــات اجلزائيــــة،  66أم أحيلــــت إليهــــا مــــن قبــــل قاضــــي التحقيــــق الــــذي قــــدمت إليــــه عمــــًال بأحكــــام املــــادة 
   1813تشــــــــــــــرين الثــــــــــــــاين  12رارهــــــــــــــا الصــــــــــــــادر بتــــــــــــــاريخ ألن الشــــــــــــــكوى كمــــــــــــــا عّرفتهــــــــــــــا حمكمــــــــــــــة الــــــــــــــنقض الفرنســــــــــــــية يف ق

ـــــــــه ـــــــــوع جـــــــــرم علي ـــــــــل املتضـــــــــرر نفســـــــــه إىل القضـــــــــاء بوق ـــــــــالغ يقـــــــــدم مـــــــــن قب ـــــــــار أو ب ـــــــــا إخب   ، فالشـــــــــكوى لوحـــــــــدها ال تعـــــــــين  بأ
  ، وإمنـــــــــا تعـــــــــين كمـــــــــا تقـــــــــدم أن هنـــــــــاك جرمـــــــــاً  اختـــــــــاذ صـــــــــفة اإلدعـــــــــاء الشخصـــــــــي مـــــــــا مل تتخـــــــــذ هـــــــــذه الصـــــــــفة بشـــــــــكل واضـــــــــح

  ة يف ذات الوقــــــــــــت أمــــــــــــر إقامــــــــــــة دعــــــــــــوى احلــــــــــــق العــــــــــــام إىل النيابــــــــــــة العامــــــــــــة الــــــــــــيت هلــــــــــــا وقــــــــــــع علــــــــــــى الشــــــــــــاكي نفســــــــــــه تاركــــــــــــ
  وفقــــــــــاً لألســــــــــلوب التقــــــــــديري املتبــــــــــع يف إقامــــــــــة هــــــــــذه الــــــــــدعوى أن تقيمهــــــــــا أو حتفــــــــــظ الشــــــــــكوى (حمكمــــــــــة الــــــــــنقض الفرنســــــــــية 

  ).173ا النشرة اجلنائية بند 27/10/934يف 
  رفـــــــــــــاً يف الـــــــــــــدعوى وال حيـــــــــــــق لـــــــــــــه ســـــــــــــلوك طـــــــــــــرق الطعـــــــــــــن لـــــــــــــذلك واســـــــــــــتناداً إىل مـــــــــــــا تقـــــــــــــدم فـــــــــــــإن الشـــــــــــــاكي ال يعتـــــــــــــرب ط

  ، فـــــــــــــال ميكـــــــــــــن بالتـــــــــــــايل حتميلـــــــــــــه أي رســــــــــــم أو قيـــــــــــــاس األحكـــــــــــــام املتعلقـــــــــــــة باملـــــــــــــدعي الشخصـــــــــــــي  الصــــــــــــادرة يف موضـــــــــــــوعها
   393هلــــــــــــذه الناحيـــــــــــــة عليـــــــــــــه، وان كـــــــــــــان مــــــــــــن املمكـــــــــــــن أن تقـــــــــــــام عليـــــــــــــه دعــــــــــــوى االفـــــــــــــرتاء املنصـــــــــــــوص عليهـــــــــــــا يف املـــــــــــــادة 

  ء نيتـــــــــه أو دعـــــــــوى التعـــــــــويض مـــــــــن قبـــــــــل املتضـــــــــرر إذا كـــــــــان هنـــــــــاك مثـــــــــة خطـــــــــأ مـــــــــدين مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات إذا ثبـــــــــت ســـــــــو 
  ميكن نسبته إليه.

  29/11/1961كتاب تاريخ 
  وزير العدل

   



 

186

  
 .ال يمكن طلب النقض بأمر خطي بناء على طلب اإلدعاء الشخصي بالنسبة ألمور تتعلق بحقه الشخصي  

  
  إلى المحامي العام في إدلب

ـــــــــأمر خطـــــــــي  ـــــــــي ب ـــــــــرار جزائ ـــــــــض ق ـــــــــب نق ـــــــــى األوراق أن المـــــــــدعي الشخصـــــــــي يرغـــــــــب بطل ـــــــــن الرجـــــــــوع إل   يتضـــــــــح م
  محافظة على حقوقه الشخصية.

انتهــــــى إىل نقــــــض القــــــرار الصــــــادر عــــــن قاضــــــي اإلحالــــــة  1967/ 3/12إن هــــــذا القــــــرار قــــــد صــــــدر عــــــن حمكمــــــة الــــــنقض بتــــــاريخ 
ــــــــــــــــــام شخصــــــــــــــــــني بارتكــــــــــــــــــاب 19/4/1967يف إدلــــــــــــــــــب بتــــــــــــــــــاريخ    جــــــــــــــــــرم ســــــــــــــــــرقة أمــــــــــــــــــوال تعــــــــــــــــــود  وقــــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــى با

  إىل جهة اإلدعاء الشخصي يف القضية اجلزائية.

  هـــــــــــــذا وال ميكـــــــــــــن طلـــــــــــــب الـــــــــــــنقض بـــــــــــــأمر خطـــــــــــــي بنـــــــــــــاء علـــــــــــــى طلـــــــــــــب اإلدعـــــــــــــاء الشخصـــــــــــــي مـــــــــــــا دام الطلـــــــــــــب يهـــــــــــــدف 
ـــــه تصـــــحيح مـــــا يكـــــون قـــــد وقـــــع  إىل احملافظـــــة علـــــى حقوقـــــه الشخصـــــية ـــــنقض بـــــالطريق املـــــذكور اســـــتثنائي القصـــــد من ، ألن طلـــــب ال

   366وهـــــــــذا األمـــــــــر اســـــــــتقر عليـــــــــه االجتهـــــــــاد فضـــــــــًال عـــــــــن أن أحكـــــــــام املـــــــــادة ،  حلـــــــــق العـــــــــام فقـــــــــط مـــــــــن أخطـــــــــاءيف دعـــــــــوى ا
  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، الفقرة الرابعة، تؤيده ، إذ نصت على عدم تضرر احملكوم عليه من الطعن.

ــــــــنقض  ــــــــة وكــــــــذلك حمكمــــــــة ال   وال بــــــــد لنــــــــا مــــــــن اإلشــــــــارة إىل أن قــــــــرارات منــــــــع احملاكمــــــــة الصــــــــادرة عــــــــن قضــــــــاء التحقيــــــــق واإلحال
ا أن تتمتــــــــع بقــــــــوة القضــــــــية املقضــــــــية بالنســــــــبة للحــــــــق الشخصــــــــي  بوصــــــــفها مرجعــــــــاً    لقــــــــرارات قاضــــــــي اإلحالــــــــة، لــــــــيس مــــــــن شــــــــأ

  وبإمكــــان املتضــــرر مراجعــــة احملكمــــة املدنيــــة الــــيت هلــــا عــــدم التقيــــد مــــا دامــــت قــــرارات منــــع احملاكمــــة مؤسســــة علــــى عــــدم كفايــــة األدلــــة، 
ــــــنقض يف  ــــــيت اســــــتقر عليهــــــا االجتهــــــاد (حمكمــــــة ال ــــــع احملاكمــــــة، وهــــــذا األمــــــر مــــــن األمــــــور ال ــــــرار من    12/2/1951مبــــــا جــــــاء يف ق

   95ص 1955القــــانون  23/1/1954ومــــا بعــــد، ويف  124ص 6و 5العــــددان  1953جملــــة العمــــل والشــــؤون االجتماعيــــة لعــــام 
   13/7/1932ومــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد حمكمــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــنقض الفرنســــــــــــــــــية يف  277القــــــــــــــــــانون ص 24/3/1955، ويف  ومــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد
  ).409ص 1938دالوز األسبوعي  15/3/1938، استئناف مونبيليه يف 1932/2/619الغازيت دوباليه 

  لذلك يرجى تبليغ املستدعي أنه ال ميكن قانوناً إجابته إىل طلبه الذي تقرر حفظه.

  6/2/1968تاريخ  342كتاب 

  وزير العدل
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 .على قاضي اإلحالة أن يقرر التوسع في التحقيق قبل البت بطلب إخالء السبيل  

  إلى المحامي العام في درعا 
  7/10/1965/ص تاريخ 151جواباً عن كتابكم رقم 

ـــــــــــة  146ن املقصـــــــــــود بـــــــــــالفقرة الثانيـــــــــــة مـــــــــــن املـــــــــــادة إ   مـــــــــــن قـــــــــــانون أصـــــــــــول احملاكمـــــــــــات اجلزائيـــــــــــة أن بإمكـــــــــــان قاضـــــــــــي اإلحال
مكن مــــــن البــــــت يف اســــــتئناف قــــــرار قاضــــــي التحقيــــــق إجــــــراء حتقيــــــق يف املوضــــــوع مــــــن قبلــــــه أو تفــــــويض قاضــــــي التحقيــــــق تحــــــىت يــــــ

  هى إليه التحقيق.بذلك ومن مث يعمد إىل البت يف موضوع االستئناف على هدى ما انت

  ومبـــــــــــا أنـــــــــــه يتضـــــــــــح مـــــــــــن الرجـــــــــــوع إىل املعاملـــــــــــة املرفقـــــــــــة أن قاضـــــــــــي اإلحالـــــــــــة قـــــــــــرر عنـــــــــــد اســـــــــــتئناف قـــــــــــرار قاضـــــــــــي التحقيـــــــــــق 
إخــــالء ســــبيل املوقــــوف فســــخ القــــرار املشــــار إليــــه وإبقــــاء املســــتأنف عليــــه موقوفــــاً واالستيضــــاح مــــن الطبيــــب عــــن عــــدة نــــواح تتعلــــق 

  قاضي التحقيق لتنفيذ قراره. حبالة املستأنف اجملين عليه وتفويض

  ومبـــــــــــا أنـــــــــــه كـــــــــــان يرتتـــــــــــب عليـــــــــــه أن يستوضـــــــــــح عـــــــــــن النـــــــــــواحي املـــــــــــذكورة قبـــــــــــل البـــــــــــت يف قـــــــــــرار قاضـــــــــــي التحقيـــــــــــق وفســـــــــــخه 
  ال أن يســــــــتفهم عنهــــــــا بعــــــــد البــــــــت يف القــــــــرار ألن جمــــــــرد البــــــــت فيــــــــه قــــــــد رفــــــــع يــــــــده عــــــــن القضــــــــية وعــــــــاد أمــــــــر النظــــــــر يف امللــــــــف 

  بعد يف األساس.إىل قاضي التحقيق الذي مل ينه حتقيقه 

ـــــوى   ـــــه احت ـــــه رغـــــم أن ـــــق إلي ـــــق ولفـــــت نظـــــر قاضـــــي التحقي ـــــة جلهـــــة التوســـــع يف التحقي ـــــذلك يكـــــون مـــــا جـــــاء يف قـــــرار قاضـــــي اإلحال ل
  كلمـــــــــــــة (التفـــــــــــــويض) مـــــــــــــن قبيـــــــــــــل الزيـــــــــــــادة وأن البـــــــــــــت يف طلـــــــــــــب إخـــــــــــــالء الســـــــــــــبيل جمـــــــــــــدداً يعـــــــــــــود إىل قاضـــــــــــــي التحقيـــــــــــــق 

  دما بت بشكل سليب وفسخ قرار قاضي التحقيق.نظراً الستنفاذ قاضي اإلحالة لواليته هلذه اجلهة عن

12/10/1965  
  وزير العدل
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  يحــــــق لجهــــــة اإلدعــــــاء الشخصــــــي إذا وجــــــدت أدلــــــة جديــــــدة أن تطلــــــب مــــــن النيابــــــة إجــــــراء التحقيــــــق مجــــــدداً فــــــي

  الدعوى.
  

  إلى المحامي العام في طرطوس
  أساس. 177رقم  14/4/1964جواباً عن كتابكم المؤرخ في 

ـــــــة املتضـــــــمن  ـــــــرار قاضـــــــي اإلحال ـــــــث النتيجـــــــة ق ـــــــد صـــــــدقت مـــــــن حي ـــــــنقض ق ـــــــت حمكمـــــــة ال ـــــــئن كان ـــــــع ل ـــــــه من   حماكمـــــــة املـــــــدعى علي
ــــــــــك ال حيــــــــــول دون فــــــــــتح حتقيــــــــــق جمــــــــــدد مــــــــــن قبــــــــــل القاضــــــــــي املــــــــــذكور    يف القضــــــــــية املرفقــــــــــة بكتــــــــــابكم املشــــــــــار إليــــــــــه إال أن ذل

  مــــــــن أصــــــــول احملاكمــــــــات اجلزائيــــــــة  162دة يف حــــــــال ظهــــــــور أدلــــــــة جديــــــــدة تؤيــــــــد التهمــــــــة حبــــــــق الظنــــــــني عمــــــــًال بأحكــــــــام املــــــــا
  ذلـــــــك أن التعليـــــــل القـــــــانوين الـــــــذي بـــــــين عليـــــــه القـــــــرار املـــــــذكور اســـــــتناداً علـــــــى أن فعـــــــل املـــــــدعى عليـــــــه ال يشـــــــكل جرمـــــــاً جزائيـــــــاً 
  معاقبــــــاً عليـــــــه قــــــد دحـــــــض صـــــــراحة مــــــن قبـــــــل حمكمــــــة الـــــــنقض الـــــــيت قــــــررت علـــــــى أن تصــــــديق القـــــــرار املطعـــــــون فيــــــه كـــــــان نتيجـــــــة 

  ة.عدم كفاية األدل

  وحيـــــــث أنـــــــه حيـــــــق واحلالـــــــة هـــــــذه جلهـــــــة اإلدعـــــــاء الشخصـــــــي إذا وجـــــــدت أدلـــــــة جديـــــــدة تؤيـــــــد التهمـــــــة ضـــــــد الظنـــــــني أن تتقـــــــدم 
مـــــن القـــــانون املــــــذكور  164إىل النيابـــــة العامـــــة طالبـــــة إجـــــراء التحقيــــــق جمـــــدداً يف الـــــدعوى والنائـــــب العـــــام اســــــتناداً ألحكـــــام املـــــادة 

  الذي أصدر قرار منع احملاكمة يف القضية اليت حنن بصددها. يبعث بالطلب إىل قاضي اإلحالة باعتباره هو

ــــــــه  ــــــــه القــــــــانوين ويقتضــــــــي الســــــــري ب ــــــــب اجلهــــــــة املــــــــذكورة يف حمل ــــــــرى أن طل ــــــــدعوى املشــــــــار إليهــــــــا ون ــــــــيكم إضــــــــبارة ال ــــــــد إل ــــــــذا نعي   ل
  وفقاً لألصول.

10/5/1964  

  وزير العدل
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  غير معاقب عليها لعدم وجود النص.جرم الفرار من السجن يعتبر تابعاً للجرم األصلي والمحاولة فيه  
  إلى المحامي العام األول بدمشق

  :7/10/1967تاريخ  14301جواباً عن كتابكم رقم 

  مــــــن قــــــانون العقوبــــــات علــــــى أنــــــه "إذا هــــــرب احملكــــــوم عليــــــه تــــــزاد مــــــن الثلــــــث إىل نصــــــف كــــــل عقوبــــــة مؤقتــــــة  59نصــــــت املــــــادة 
ا على وجه مربم من أجل جناية أو جنحة إال يف ا   حلاالت اليت خصها القانون بنص".قضي 

دليل أنـــــه جعـــــل صـــــلي ومل يعتـــــربه جرمـــــاً مســـــتقًال عنـــــه بـــــويتضـــــح مـــــن الـــــنص الســـــابق أن الشـــــارع اعتـــــرب الفـــــرار جرمـــــاً تابعـــــاً للجـــــرم األ
  عقوبته هي الزيادة على عقوبة اجلرم األصلي الذي كان السبب يف وجود احملكوم عليه الفار يف السجن.

  مـــــــاً تابعـــــــاً للجـــــــرم األصـــــــلي ولـــــــيس مســـــــتقًال عنـــــــه أمـــــــر ذهبـــــــت إليـــــــه حمكمـــــــة الـــــــنقض فقـــــــد جـــــــاء يف قرارهـــــــا ن اعتبـــــــار الفـــــــرار جر إ
ـــــــــــم  ـــــــــــاريخ  876رق ـــــــــــان 20/4/1955جنحـــــــــــة ت ـــــــــــق ق ـــــــــــك يف معـــــــــــرض تطبي ـــــــــــم ، وذل   9/2/1955تـــــــــــاريخ  34ون العفـــــــــــو رق

  إىل أنـــــــــه ال يشـــــــــمل جـــــــــرم الفـــــــــرار بـــــــــالعفو إذا كـــــــــان أصـــــــــل اجلـــــــــرم غـــــــــري مشـــــــــمول بـــــــــه ألن الفـــــــــرار جـــــــــرم تـــــــــابع للجـــــــــرم األصـــــــــلي 
  ).429و  428ص  4عدد  1955وليس جرماً مستقًال عنه (القانون 

منــــــه  7املـــــادة هـــــذا وأن اعتبـــــار الفـــــرار جرمــــــاً تابعـــــاً ولـــــيس جرمـــــاً مســــــتقًال أمـــــر ذهـــــب إليــــــه قـــــانون اجلـــــزاء العثمـــــاين، فقــــــد ذهبـــــت 
ـــــات النفـــــي املؤقـــــت  59مـــــذهباً ممـــــاثًال للمـــــادة  ـــــه " إذا فـــــر املســـــتحقون لعقوب ـــــات الســـــوري، فقـــــد نصـــــت علـــــى أن مـــــن قـــــانون العقوب

م بإضـــــافة ثلـــــث مـــــدة العقوبــــــة  واحلـــــبس وحـــــبس القلعـــــة واألشـــــغال الشـــــاقة مؤقتـــــاً مـــــن موقـــــع جـــــزائهم مث قـــــبض علـــــيهم يـــــزاد عقـــــا
  اقية عليهم...).األصلية حىت نصفها إىل املدة الب

 1931وقـــــد أيـــــد االجتهـــــاد أيضـــــاً اعتبـــــار جـــــرم الفـــــرار جرمـــــاً تابعـــــاً ال مســـــتقًال (شـــــرح قـــــانون اجلـــــزاء لألســـــتاذ نـــــدمي اجلســـــر طبعـــــة 
  )18بند  25ص

ــــــــذا فــــــــإن الشــــــــروع  واعتبــــــــار جــــــــرم الفــــــــرار جرمــــــــاً تابعــــــــاً ال مســــــــتقًال جيعــــــــل منــــــــه جرمــــــــاً ال يقــــــــوم إال إذا حــــــــدث الفــــــــرار فعــــــــالً    ، ل
 1328مـــــايس  23ار غـــــري معاقـــــب عليـــــه ســـــواء أكـــــان اجلـــــرم األصـــــلي جنائيـــــاً أم جنحويـــــاً (حمكمـــــة الـــــنقض العثمانيـــــة يف يف الفـــــر 

   1327أيلـــــــــــــــــــــول  13، اهليئـــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة حملكمـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــنقض العثمانيـــــــــــــــــــــة يف 1330تشـــــــــــــــــــــرين الثـــــــــــــــــــــاين ســـــــــــــــــــــنة  15و
ون اجلــــزاء لألســــتاذ إبــــراهيم اهلــــامشي مــــن الشــــرح الســــابق، شــــرح قــــان 25مــــن الصــــفحة  1وقــــد أشــــري إىل هــــذه القــــرارات يف اهلــــامش 

  ).17ص 1342طبعة 

  والبــــــــــد لنــــــــــا مــــــــــن اإلشــــــــــارة أخــــــــــرياً إىل موقــــــــــف الشــــــــــارع الفرنســــــــــي املخــــــــــالف ملوقــــــــــف الشــــــــــارع الســــــــــوري والشــــــــــارع العثمــــــــــاين 
  من قانون عقوباته الفرار جرماً مستقًال عن اجلرم األصلي ونص على معاقبة احملاولة فيه. 245إذا اعترب يف املادة 

ـــــــــات بصـــــــــرف النظـــــــــر هـــــــــ ـــــــــه ينبغـــــــــي إيقـــــــــاع العقوب ـــــــــة فأن ـــــــــة الفـــــــــرار تشـــــــــكل جـــــــــرائم جزائي ـــــــــت األفعـــــــــال املرافقـــــــــة حملاول   ذا وإذا كان
  عن كون جرم حماولة الفرار غري معاقب عليه.
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ــــــــــــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــــــــــــاريخ  18575كت ــــــــــــــــــــــــــــر                                                                     11/10/1967ت وزي
  العدل

  
 حقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة ال يكون إال بناء على طلب النيابة.فتح الت  
 .طلب فتح التحقيق من قبل المدعي الشخصي يقدم إلى النيابة العامة 

  
  إلى رئيس النيابة في طرطوس

  28/4/1959/ص تاريخ 35جواباً على كتابكم رقم 

  مـــــــــن قــــــــانون أصـــــــــول احملاكمــــــــات اجلزائيــــــــة أن فـــــــــتح التحقيــــــــق جمـــــــــدداً  164و 162يتضــــــــح مــــــــن الرجـــــــــوع إىل أحكــــــــام املــــــــادتني 
ـــــا إىل قاضـــــي اإلحالـــــة  لظهـــــور أدلـــــة جديـــــدة ال يكـــــون إال بنـــــاء علـــــى طلـــــب النيابـــــة العامـــــة الـــــيت تقـــــدم إليهـــــا هـــــذه األدلـــــة فتبعـــــث 

  ، وال جيـــــــــــوز العـــــــــــودة إىل فـــــــــــتح التحقيـــــــــــق  لتحقيقـــــــــــات اجلديـــــــــــدةفيمـــــــــــا إذا كـــــــــــان قـــــــــــرار منـــــــــــع احملاكمـــــــــــة صـــــــــــدر عنـــــــــــه إجـــــــــــراء ا
  ، وإذا مــــــا تقــــــدم بــــــذلك إىل القاضــــــي مباشــــــرة وجــــــب علــــــى هــــــذا األخــــــري إحالتــــــه  إال بنــــــاء علــــــى طلــــــب املــــــدعي الشخصــــــي فقــــــط

  من قانون األصول. 162إىل النيابة العامة اليت تبعث به إليه عمًال باملادة 

ـــــــة فهـــــــو أمـــــــر جـــــــوهري يرتتـــــــب علـــــــى جتـــــــاوزه بطـــــــالن القـــــــرار أمـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق بأخـــــــذ مطالعـــــــة النيا   بـــــــة مـــــــن قبـــــــل قاضـــــــي اإلحال
ـــــام  145و 144الصـــــادر بأحكـــــام املـــــادتني  مـــــن قـــــانون أصـــــول احملاكمـــــات اجلزائيـــــة ســـــواء أكـــــان إيـــــداعها إليـــــه إلصـــــدار قـــــرار اال

  قبــــــل مــــــن لــــــه احلــــــق يف ذلــــــك،املخــــــتص بــــــالتحقيق (قاضــــــي التحقيــــــق ســــــابقاً) مــــــن  النيابــــــة أو كــــــان هنــــــاك اســــــتئناف لقــــــرار وكيــــــل
ــــــيت جيريهــــــا  ــــــة بنتيجــــــة التحقيقــــــات ال ــــــى قاضــــــي اإلحال ــــــه يتوجــــــب عل ــــــدة فإن ــــــة جدي ــــــق لظهــــــور أدل   أمــــــا يف حــــــال العــــــودة إىل التحقي
ـــــــــــى الشـــــــــــكل  ـــــــــــد اقتصـــــــــــرت عل ـــــــــــت ق ـــــــــــيت كان ـــــــــــة ألخـــــــــــذ مطالبتهـــــــــــا يف املوضـــــــــــوع وال ـــــــــــداع األوراق إىل النياب   يف هـــــــــــذا الشـــــــــــأن إي

  اضي اإلحالة وطلبت منه العودة إىل التحقيق.عندما بعثت النيابة باألدلة إىل ق

28/5/1959   

  وزير العدل
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 .ضرورة اشتمال قرار قاضي اإلحالة على العلل واألسباب الموجبة له  

  
  إلى وزارة العدل

  
ن اشــــتمال احلكــــم النهــــائي علــــى العلــــل واألســــباب املوجبــــة لــــه وذلــــك بــــذكر كيفيــــة وقــــوع احلادثــــة وتارخيهــــا ودرج خالصــــة شــــهادة إ

الشــــــهود  واألدلــــــة األخــــــرى إىل غــــــري ذلــــــك مــــــن األمــــــور، وكــــــذلك ضــــــرورة احتــــــواء قــــــرارات قضــــــاة التحقيــــــق واإلحالــــــة، يف مجلــــــة مــــــا 
ــــــــــــة الــــــــــــيت اعتربهــــــــــــا ال ــــــــــــك أمــــــــــــور نصــــــــــــت عليــــــــــــه جيــــــــــــب أن حتتويــــــــــــه، بيــــــــــــان األدل ــــــــــــام، كــــــــــــل ذل   قاضــــــــــــي كافيــــــــــــة للظــــــــــــن واال

  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.  149و 148و 257و 137و 203املواد 

ــــــــل احلكــــــــم والقــــــــرار،  ــــــــة اختصــــــــاراً خمــــــــًال يف شــــــــرح عل ــــــــق واإلحال ــــــــرياً مــــــــا شــــــــاهدنا يف بعــــــــض احملــــــــاكم وقضــــــــاة التحقي ــــــــا كث   وإذ كن
ـــــة إذا اكتفـــــى القاضـــــي  ـــــه يتعـــــذر علـــــى حمكمـــــة التمييـــــز معرفـــــة حتقـــــق كفايـــــة األدل ـــــز أن تـــــنقض مـــــن أجلـــــه ألن أهـــــاب مبحكمـــــة التميي
ــــــــا كافيــــــــة دون اإلشــــــــارة إىل ماهيتهـــــــــا  ــــــــا كافيــــــــة دون معرفــــــــة حتقـــــــــق كفايــــــــة األدلــــــــة إذا اكتفــــــــى القاضــــــــي بـــــــــالقول بأ   بــــــــالقول بأ

  يــــــــة أو ثبــــــــوت اجلرميــــــــة لتــــــــتمكن حمكمــــــــة التمييــــــــز مــــــــن اســــــــتعمال حقهــــــــا ومــــــــا فيهــــــــا مــــــــن قــــــــرائن ومشــــــــاهدات تؤيــــــــد وجــــــــود الكفا
  يف اإلشراف واملراقبة.

ــــــذا الكتــــــاب رجــــــاًء لفــــــت نظــــــر مجيــــــع قضــــــاة احلكــــــم والتحقيــــــق واإلحالــــــة إىل األخــــــذ مبــــــا يقضــــــي بــــــه القــــــانون    لــــــذلك تقــــــدمنا 
  املخـــــــــل ويف ذلـــــــــك حفـــــــــظ عنـــــــــد تنظـــــــــيم القـــــــــرار، فكمـــــــــا ينبغـــــــــي تفـــــــــادي التطويـــــــــل املمـــــــــل، كـــــــــذلك يتوجـــــــــب تـــــــــرك االختصـــــــــار 

م من طائلة النقض املستمر.   لقرارا

   27/5/1952دمشق يف 

  النائب العام في محكمة التمييز
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  طعن مدعي شخصي  –قاضي إحالة  
  

  إلى األمانة العامة لرئاسة الجمهورية
  

  طعــــــــــــــــن نعيـــــــــــــــد إلـــــــــــــــيكم املعاملــــــــــــــــة املرفقـــــــــــــــة علمـــــــــــــــاً أن األحكــــــــــــــــام القانونيـــــــــــــــة النافـــــــــــــــذة ال جتيــــــــــــــــز للمـــــــــــــــدعي الشخصـــــــــــــــي ال
  يف قرارات قاضي اإلحالة القاضية مبنع احملاكمة إال إذا طعنت فيها النيابة العامة. 

  وال يوجــــــــــد مــــــــــا يــــــــــربر تعــــــــــديل التشــــــــــريع مــــــــــن هــــــــــذه الناحيــــــــــة بالســــــــــماح للمــــــــــدعي الشخصــــــــــي اللجــــــــــوء إىل الطعــــــــــن منفصــــــــــًال 
عــــن النيابــــة العامــــة مــــا دامــــت هــــذه األخــــرية هــــي املكلفــــة مبراقبــــة دعــــوى احلــــق العــــام والــــيت قــــد ال تــــرى موجبــــاً قانونيــــاً للطعــــن، هــــذا 
  مـــــــن جهـــــــة، وألن قـــــــرار منـــــــع احملاكمـــــــة لــــــــيس مـــــــن شـــــــأنه أن مينـــــــع املتضـــــــرر مـــــــن مــــــــداعاة الفاعـــــــل مـــــــدنياً أمـــــــام القضـــــــاء املــــــــدين 

  من جهة ثانية.

  لذلك نرى حفظ المعاملة.

21/3/1962  

  وزير العدل
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 .ال يجوز للنيابة استئناف قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه إذا لم يسبق للنيابة أن طلبت توقيفه  
  

  إلى النيابة العامة في دير الزور

  .9/12/1956المؤرخ في  758جواب كتابكم ذي الرقم 

ــــــــأن املــــــــادة  ــــــــب العــــــــام حــــــــق اســــــــتئناف  139نعلمكــــــــم ب ــــــــا األوىل للنائ ــــــــة تعطــــــــي يف فقر   مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول احملاكمــــــــات اجلزائي
  قرارات قاضي التحقيق يف مطلق األحوال.

  ار قاضـــــــي التحقيـــــــق حالـــــــة توقيـــــــف املـــــــدعي علـــــــيهم أو ختليـــــــة ســـــــبيلهمر ومـــــــن احلـــــــاالت الـــــــيت للنائـــــــب العـــــــام أن يســـــــتأنف فيهـــــــا قـــــــ
  مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول احملاكمــــــــات اجلنائيــــــــة، أمــــــــا تــــــــرك املــــــــدعي علــــــــيهم الــــــــذين مل يســــــــبق أن طلــــــــب  122ادة كمــــــــا جــــــــاء يف املــــــــ

  النائـــــــــب العـــــــــام تـــــــــوقيفهم فهـــــــــو أمـــــــــر بإعـــــــــادة احلريـــــــــة إىل هـــــــــؤالء وهـــــــــذا األمـــــــــر مـــــــــرتوك إىل تقـــــــــدير قاضـــــــــي التحقيـــــــــق وضـــــــــمريه 
 وال ميكن للنائب العام استئنافه.

ـــــــب العـــــــام  ـــــــب النائ ـــــــيت يطل ـــــــرى قاضـــــــي التحقيـــــــق أمـــــــا يف احلـــــــاالت ال ـــــــيهم وال ي ـــــــف املـــــــدعي عل ـــــــق توقي   فيهـــــــا مـــــــن قاضـــــــي التحقي
ـــــــه أن يســـــــتأنف    ضـــــــرورة لـــــــذلك فيســـــــتطيع األمـــــــر بـــــــرتك املـــــــدعى عليـــــــه علـــــــى أن يتخـــــــذ قـــــــراراً بـــــــرد طلـــــــب النائـــــــب العـــــــام الـــــــذي ل

  املذكورة. 139هذا القرار للمرجع املختص عمًال بأحكام املادة 

30/12/1956  

  وزير العدل
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  من قانون األصول الجزائية. 141و  139بين نص كل من المادتين ال تناقض  
  

  إلى النيابة العامة بحلب
  3/3/1957جواب كتابكم المؤرخ في 

  مـــــــــــن قـــــــــــانون األصـــــــــــول اجلزائيـــــــــــة وردت كـــــــــــل واحـــــــــــدة منهـــــــــــا يف فصـــــــــــل خـــــــــــاص فـــــــــــاألوىل جـــــــــــاءت  141و 132إن املـــــــــــادتني 
  ية وردت يف الفصل املتعلق باستئناف تلك القرارات.يف فصل قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق والثان

ــــــــــت املــــــــــادة  ــــــــــيت يقــــــــــع عليهــــــــــا االســــــــــتئناف ومنهــــــــــا القــــــــــرارات  139وملــــــــــا كان   مــــــــــن القــــــــــانون املــــــــــذكور قــــــــــد بينــــــــــت القــــــــــرارات ال
  قـــــــــــــد أوضـــــــــــــحت كيفيـــــــــــــة وصـــــــــــــول األوراق إىل قاضـــــــــــــي اإلحالـــــــــــــة  141، فـــــــــــــإن املـــــــــــــادة 133للمـــــــــــــادة الـــــــــــــيت تصـــــــــــــدر وفقـــــــــــــاً 
  عليه املوقوف من نتائج ذلك االستئناف.وما يرتتب على املدعى 

وعلــــى هــــذا فــــال نــــرى تناقضــــاً يف هــــاتني املــــادتني فحــــني يقــــع االســــتئناف علــــى قــــرار منــــع احملاكمــــة يبقــــى املــــدعى عليــــه موقوفــــاً حــــىت 
هـــــي املطبقـــــة بكاملهـــــا وخيلـــــى  132وإال فاملـــــادة  هـــــي املرعيـــــة اإلجـــــراء ، 141ن املـــــادة يبـــــت فيـــــه املرجـــــع املخـــــتص وحينئـــــذ تكـــــو 

  سبيل املوقوف.

19/3/1957  

  وزير العدل
    



 

195

  
 ا نص عليه القانون.عمًال خارج وظيفته إال في حدود م ال يجوز لقاضي التحقيق أن يجري  

  
  إلى النائب العام

  .13/6/1962اريخ على كتاب وكيل النيابة في الالذقية ت 28/6/1962تاريخ  652إشارة إلى إحالتكم رقم 

ـــــم ال يتمتعـــــون خارجهــــــا  املنــــــاطق الـــــيت جـــــرى تعييـــــنهم فيهـــــا، ال ميكـــــن لرجـــــال الضـــــابطة العدليـــــة أن ميارســـــوا وظـــــائفهم إال يف   إذ أ
  ).730بأية سلطة أو صفة غري عادية، ويعتربون يف هذه احلالة مواطنني عاديني (غارو املطول النظري، بند 

ــــــيت عــــــددها يف املــــــادة  هــــــذا وان الشــــــارع أجــــــاز ــــــة،  395يف بعــــــض اجلــــــرائم ال ــــــانون أصــــــول احملاكمــــــات اجلزائي ــــــة مــــــن ق الفقــــــرة الثاني
  لبعض رجال الضابطة العدلية أن جيروا حتقيقات خارج مناطقهم الوظيفية.

مول ال جيــــــوز لقاضــــــي التحقيــــــق أن جيــــــري عمــــــًال حتقيقيــــــاً خــــــارج منطقتــــــه الوظيفيــــــة إذا كــــــان اجلــــــرم غــــــري مشــــــ وبنــــــاء علــــــى ذلــــــك
 ، وال بد له يف هذه احلالة من اللجوء إىل اإلنابة. بأحكام املادة  املشاد إليها

  4/8/162تاريخ  12568كتاب 

  وزير العدل
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 .ال يملك قاضي التحقيق إصدار قرار بالحجز االحتياطي على أموال المدعى عليه  
  المواصالت.حجز المركبات اآللية يتم بوضع اإلشارة على قيدها في دائرة 

  
  إلى المحامي العام األول في دمشق

المعطوفـــــة علـــــى كتـــــاب قاضـــــي التحقيـــــق األول فـــــي دمشـــــق  21/12/1978تـــــاريخ  28874إشــــارة إلـــــى حاشـــــيتكم رقـــــم 
  .19/12/1978تاريخ  4791رقم 

  نبين ما يلي:

ـــــــاً  - 1 ـــــــك إطالق ـــــــق ال ميل ـــــــى أمـــــــوال املـــــــدعي  قاضـــــــي التحقي ـــــــاطي عل ـــــــاحلجز االحتي ـــــــاملعىن املفهـــــــوم، إصـــــــدار قـــــــرارات ب ـــــــيهم ب   عل
  ، وإمنــــــــــــا يســــــــــــتطيع إصــــــــــــدار أي قــــــــــــرار مســــــــــــتعجل توجبــــــــــــه طبيعــــــــــــة الــــــــــــدعوى  يف قــــــــــــانون أصــــــــــــول احملاكمــــــــــــات املدنيــــــــــــة

  اليت يقوم بالتحقيق فيها ومن شأنه أن حيفظ حقوق املدعي الشخصي أو املتضرر من اجلرم اجلزائي.

  مـــــــــــن األصـــــــــــول املدنيـــــــــــة) وجيـــــــــــري الطعـــــــــــن  316أن احلجـــــــــــز االحتيـــــــــــاطي توقعـــــــــــه حمكمـــــــــــة (املـــــــــــادة  والســـــــــــبب يف ذلـــــــــــك
ــــــــــــــــررت هــــــــــــــــذا احلجــــــــــــــــز حصــــــــــــــــراً  ــــــــــــــــدعوى مســــــــــــــــتقلة أمــــــــــــــــام نفــــــــــــــــس احملكمــــــــــــــــة الــــــــــــــــيت ق   يف القــــــــــــــــرار املتعلــــــــــــــــق بــــــــــــــــه ب

ــــــــــوفر يف عملــــــــــه واختصاصــــــــــاته  321(املــــــــــادة  ــــــــــق ال تت ــــــــــه أن قاضــــــــــي التحقي ــــــــــة) ، وممــــــــــا ال شــــــــــك في   مــــــــــن األصــــــــــول املدني
  صفة احملكمة.

  مــــــــن قــــــــانون الســــــــري، واملتعلــــــــق بــــــــأن حجــــــــز املركبــــــــات اآلليــــــــة املؤمنــــــــة يــــــــتم بوضــــــــع اإلشــــــــارة  212الــــــــنص الــــــــوارد يف املــــــــادة  - 2
ــــذا احلجــــز، هــــو  علــــى قيــــدها يف دائــــرة املواصــــالت، ال يعتــــرب حجــــزاً تنطبــــق عليــــه أحكــــام احلجــــز االحتيــــاطي، الن املقصــــود 

ومــــــع ذلــــــك فــــــإن توقيفهــــــا حلاجــــــات التحقيــــــق األويل  ســــــتالمها بعــــــدإتاحــــــة الفرصــــــة أمــــــام أصــــــحاب املركبــــــات اآلليــــــة املؤمنــــــة ا
ــــــــــــك إىل مطلــــــــــــق تقــــــــــــديره   ــــــــــــة إىل صــــــــــــاحبها -قاضــــــــــــي التحقيــــــــــــق يســــــــــــتطيع ويعــــــــــــود ذل   أن يعلــــــــــــق تســــــــــــليم املركبــــــــــــة اآللي

إضـــــافة إىل إشـــــارة القيـــــد يف ســــجلها، حقـــــوق املـــــدعي الشخصـــــي إذا كانــــت األضـــــرار النامجـــــة عـــــن  علــــى تقـــــدمي كفالـــــة تضــــمن
  طيها وثيقة التأمني.السيارة ال تغ

  أمـــــــــــا إذا كانـــــــــــت املركبـــــــــــة اآلليـــــــــــة غـــــــــــري مؤمنـــــــــــة، فـــــــــــان قاضـــــــــــي التحقيـــــــــــق ميلـــــــــــك املثـــــــــــابرة علـــــــــــى توقيفهـــــــــــا عـــــــــــن العمـــــــــــل 
  ، بعـــــــــد إلزامـــــــــه بوضـــــــــع إشـــــــــارة احلجـــــــــز علـــــــــى قيـــــــــدها، لصـــــــــاحل الـــــــــدعوى اجلزائيـــــــــة  كمـــــــــا ميلـــــــــك تســـــــــليمها إىل صـــــــــاحبها

 فة األضرار املتولدة للمجين عليه من اجلرم.وإلزامه حسب احلال بتقدميه كفالة مالية تتضمن أيضاً كا

إن إشــــــارة احلجــــــز، املشــــــار إليهــــــا، ال ترتــــــب يف مجيــــــع األحــــــوال، نفــــــس اآلثــــــار الــــــيت تنشــــــأ علــــــى قــــــرار احلجــــــز االحتيــــــاطي،  - 3
ــــــــوع    ووضــــــــع اإلشــــــــارة املتعلقــــــــة بــــــــه علــــــــى املركبــــــــة اآلليــــــــة، وإمنــــــــا تعــــــــين قيــــــــداً مبنــــــــع تــــــــداول املركبــــــــة اآلليــــــــة، وأثقاهلــــــــا بــــــــأي ن

ـــــــــــذه اإلشـــــــــــارة لقاضـــــــــــي التحقيـــــــــــق أو احملكمـــــــــــة النـــــــــــاظرة مـــــــــــن أنـــــــــــ   واع التـــــــــــأمني أو الـــــــــــرهن عليهـــــــــــا، ويعـــــــــــود التصـــــــــــرف 
  يف الدعوى حسب احلال.



 

197

ــــــــــــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــــــــــــاريخ  14221كت ــــــــــــــــــــــــــــر                                                                       25/2/1979ت وزي
  العدل

 حاالت اكتساب الشاكي صفة اإلدعاء الشخصي  
 يضمن المدعي الشخصي الذي لم يدفع السلفة المكلف بها أي رسم أو نفقة.ال   

  
  إلى المحامي العام بدمشق

  .5/7/1960تاريخ  9109جواباً على كتابكم رقم 

  تتلخص القواعد القانونية المتعلقة بسلفة اإلدعاء الشخصي فيما يلي:

  ، ، أو يف تصـــــــــــريح خطـــــــــــي الحـــــــــــق الشـــــــــــكوىيعـــــــــــد الشـــــــــــاكي مـــــــــــدعياً شخصـــــــــــياً إذا اختـــــــــــذ هـــــــــــذه الصـــــــــــفة صـــــــــــراحة يف   -أ 
  من قانون األصول اجلزائية) 60أو ادعى أحدمها بتعويضات شخصية (املادة 

ــــــة   -ب  ــــــى املعون ــــــد حصــــــل عل ــــــا، إال إذا كــــــان ق ــــــل النفقــــــات والرســــــوم وفقــــــاً  لألحكــــــام اخلاصــــــة  ــــــزم املــــــدعي الشخصــــــي بتعجي يل
 من القانون املذكور). 61و 60القضائية (املادتان 

ـــــــا، أو لتكليفـــــــه وامتناعـــــــه عـــــــن دفعهـــــــا، لشخصـــــــي الســـــــلفة، إمـــــــا أاملـــــــدعي ا ن عـــــــدم دفـــــــعإ  -ج    ن يكـــــــون راجعـــــــاً لعـــــــدم تكليفـــــــه 
، ألن التقصــري ال يقــع عليــه،  فــإذا كانــت احلالــة هــي األوىل فــال يوجــد مــانع مينــع مــن احلكــم لــه بتعويضــات إذا ظهــر حمقــاً يف دعــواه

  أمــــــا إذا  كــــــان قــــــد خســــــر دعــــــواه فيالحــــــق بالرســــــوم والنفقــــــات وإمنــــــا يقــــــع علــــــى اجلهــــــة القضــــــائية الــــــيت ســــــهت عــــــن تكليفــــــه، 
  ألن عـــــــــــــــدم دفـــــــــــــــع الســـــــــــــــلفة مل ينـــــــــــــــزع عنـــــــــــــــه صـــــــــــــــفة اإلدعـــــــــــــــاء الشخصـــــــــــــــي، واىل ذلـــــــــــــــك ذهبـــــــــــــــت حمكمـــــــــــــــة الـــــــــــــــنقض 

، 20/1/1958تـاريخ  50، ويف قرارهـا رقـم 310ص 1950/ جملة القـانون لعـام 19/3/1950تاريخ  143(يف قرارها رقم 
 ).112و 111ص 1958جملة القانون لعام 

وممـــــا قالتـــــه احملكمـــــة يف قرارهـــــا األخـــــري "أن الـــــذهول عـــــن تكليـــــف املـــــدعي الشخصـــــي دفـــــع الســـــلفة ال يـــــؤثر يف الصـــــفة الـــــيت اختـــــذها 
ــــل تقــــديرها يف اســــتدعاء دعــــواه ــــيس جمــــرباً علــــى دفعهــــا وتســــجيلها مــــن تلقــــاء نفســــه قب ــــه ل ــــايل مســــؤوًال  ، ألن ــــاره بالت ، وال ميكــــن اعتب

  بالقيام به". عن عمل غري مكلف قانوناً 

ـــــا وامتناعـــــه، ففـــــي هـــــذه احلالـــــة إمـــــا أن ترغـــــب النيابـــــة باملالحقـــــة  أمــــا إذا كـــــان عـــــدم الـــــدفع راجعـــــاً إىل تكليـــــف املـــــدعي الشخصـــــي 
ــــــــدون أن حيكــــــــم للمــــــــدعي حبقوقــــــــه الشخصــــــــية،  ــــــــدعوى العامــــــــة ب ــــــــا، أقيمــــــــت ال ــــــــة  ــــــــك، فــــــــإذا رغبــــــــت النياب   أو ال ترغــــــــب يف ذل

ــــــــنقض يف قر  ــــــــت حمكمــــــــة ال ــــــــك ذهب ــــــــاريخ وإىل ذل ــــــــم أســــــــاس جنحــــــــة  1951نيســــــــان  4ارهــــــــا الصــــــــادر بت ــــــــدعوى رق   ، 354يف ال
ـــــــــــــــــب إىل حفظـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــدعوى عمـــــــــــــــــدت الســـــــــــــــــلطة القضـــــــــــــــــائية املقـــــــــــــــــدم إليهـــــــــــــــــا الطل ـــــــــــــــــة يف إقامـــــــــــــــــة ال   وإذا مل ترغـــــــــــــــــب النياب

  من قانون الرسوم والتأمينات القضائية). 105(املادة 
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ــــذي  ــــق بتضــــمني املــــدعي الشخصــــي ال ــــا امتنــــع عــــن دفــــع الســــأمــــا فيمــــا يتعل وارد، غــــري  الرســــوم والنفقــــات، فهــــو أمــــر لفة املكلــــف 
   ،ففي حالة أقامتها ترى جلهة احلق العام فقط دون احلق الشخصي. ألن النيابة إما أن تقيم الدعوى أو ال تقيمها

  ير العدلوز                                                                                   21/8/1960دمشق يف 
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  ســــــلف اإلدعــــــاء الشخصــــــي ال يشــــــملها التقــــــادم المنصــــــوص عليــــــه فــــــي قــــــانون الرســــــوم والتأمينــــــات القضــــــائية  
  والبد للمحكمة من أن تقرر مصيرها.

  
  إلى المحامي العام في درعا

 28/12/1963وتـــــاريخ  84جوابـــــاً عـــــن كتـــــاب رئـــــيس الـــــدائرة فـــــي درعـــــا والموجـــــه إلـــــى دائـــــرة التفتـــــيش القضـــــائي بـــــرقم 
  ، الســـــلف المدفوعـــــة فـــــي القضـــــايا الجزائيـــــة والتـــــي مضـــــى علـــــى وجودهـــــا لـــــدى رؤســـــاء الـــــدواوين ســـــنوات عديـــــدة حـــــول

  دون أن تصادر أو تعاد ألصحابها وسؤاله عن إمكان شمولها بالتقادم بعد مرور أربع سنوات.

ــــــــ 123لقــــــــد نصــــــــت املــــــــادة    وات الرســــــــوم مــــــــن قــــــــانون الرســــــــوم والتأمينــــــــات القضــــــــائية علــــــــى أنــــــــه تتقــــــــادم بــــــــأربع ســــــــن ـ 1ـ
  ، يف حالة النقص أو الزيادة، من تاريخ استيفائها. والنفقات القضائية

ـــــــــه،  ـــــــــانون الرســـــــــوم املشـــــــــار إلي ـــــــــة مـــــــــن ق ـــــــــيت عرفتهـــــــــا املـــــــــادة الثالث ـــــــــيت عنتهـــــــــا هـــــــــذه املـــــــــادة هـــــــــي النفقـــــــــة ال   والنفقـــــــــة القضـــــــــائية ال
  وهي املبلغ الذي ينفق بالوجه القانوين يف سبيل إجناز الدعوى وتنفيذ احلكم.

ــــــدعاوى ــــــذين صــــــرفت هلــــــم نفقــــــة مــــــا يف إحــــــدى ال ــــــني أن أحــــــد األشــــــخاص ال ــــــإذا مــــــا تب ــــــل  ف ــــــد أعطــــــي أق ــــــري، ق   ، كالشــــــاهد واخلب
املســــــتحق لــــــه ، أو حــــــق أطــــــراف الــــــدعوى  تقــــــادم بــــــأربع ســــــنوات حقــــــه بطلــــــب الــــــنقصأو أكثــــــر مــــــن املبلــــــغ املســــــتحق لــــــه، فأنــــــه م

  باسرتداد الزيادة املدفوعة له.

   صـــــــــيد الســـــــــلفة بعـــــــــد دفـــــــــع النفقـــــــــات منهـــــــــا، وال ر  نفســـــــــها الـــــــــيت مل يصـــــــــرف منهـــــــــا شـــــــــيء وال يتنـــــــــاول هـــــــــذا الـــــــــنص الســـــــــلفة
  الن هـــــــــذه الســـــــــلفة قـــــــــد تبقـــــــــى يف صـــــــــندوق احملكمـــــــــة ســـــــــنوات طويلـــــــــة بعـــــــــد دفعهـــــــــا انتظـــــــــاراً للفصـــــــــل يف الـــــــــدعوى فـــــــــال يعقـــــــــل 
ــــــــــد النظــــــــــر  ــــــــــدعوى قي ــــــــــى تأديتهــــــــــا إذ حيتمــــــــــل أن تبقــــــــــى ال ــــــــــع ســــــــــنوات عل ــــــــــا جملــــــــــرد انقضــــــــــاء أرب   أن يتقــــــــــادم حــــــــــق مســــــــــلفها 

  يف خمتلف درجات التقاضي أكثر من هذه املدة.

  ف بالســــــــــــلفة حســــــــــــب مــــــــــــا تقــــــــــــرره احملكمــــــــــــة ولــــــــــــذلك فالبــــــــــــد مــــــــــــن انتظــــــــــــار الفصــــــــــــل يف الــــــــــــدعوى بقــــــــــــرار مــــــــــــربم مث التصــــــــــــر 
ا عنـــــــــد الفصـــــــــل يف الـــــــــدعوى، فيجـــــــــب الكتابـــــــــة    فـــــــــإذا مـــــــــا كانـــــــــت هنـــــــــاك ســـــــــلف أو بقايـــــــــا مل تبـــــــــت احملـــــــــاكم املختصـــــــــة بشـــــــــأ

  إىل مسلفها. -مثالً –بشأن كل منها على حده لتتخذ احملكمة قراراً الحقاً مبصريها، كالرد 

ــــــق هــــــذا اإلجــــــراء والطلــــــب إىل احملــــــاكم أ ــــــى تطبي ــــــك واإلشــــــراف عل مــــــل البــــــت بالســــــلف الباقيــــــة فريجــــــى اإليعــــــاز بتنفيــــــذ ذل   ن ال 
  يف الدعاوى القائمة لديها عند الفصل يف هذه الدعاوى، ومالحظة ذلك عند مشاهدة األحكام.

  26/3/1964تاريخ  889كتاب 

  وزير العدل
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  ال يجـــــــوز اللجـــــــوء إلـــــــى المنـــــــع مـــــــن الســـــــفر فـــــــي نطـــــــاق الحـــــــق الشخصـــــــي إال فـــــــي الحـــــــاالت التـــــــي يجـــــــوز فيهـــــــا  

  لتنفيذي بشروطه.اللجوء إلى الحبس ا
 .ال يجوز للنيابة العامة منع المدني من السفر في نطاق دعوى الحق الشخصي لخروج ذلك عن صالحياتها  

  
  إلى المحامي العام في الالذقية

  مل تأخــــــــذ األحكــــــــام القانونيــــــــة النافــــــــذة مبــــــــا كانــــــــت األحكــــــــام الســــــــابقة قــــــــد أخــــــــذت بــــــــه جلهــــــــة منــــــــع املــــــــدين بــــــــدين مؤجــــــــل مــــــــن الســــــــفر 
مـــــن جملـــــة األحكـــــام العدليـــــة)، كمـــــا ومل تأخـــــذ مبـــــدأ احلـــــبس التنفيـــــذي علـــــى إطالقـــــه الـــــذي كـــــان معروفـــــاً  656مـــــا مل يقـــــدم كفـــــيًال (املـــــادة 

  مـــــــــــــن قـــــــــــــانون اإلجـــــــــــــراء العثمـــــــــــــاين اللتـــــــــــــني أجازتـــــــــــــا التوســـــــــــــل بـــــــــــــاحلبس التنفيـــــــــــــذي،  137و131علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الشـــــــــــــكل يف املـــــــــــــادتني 
  ك يف احلقــــــــــــوق الشخصــــــــــــية املتولــــــــــــدة عــــــــــــن جــــــــــــرائم جزائيــــــــــــة، وكــــــــــــان جيــــــــــــوز بالتــــــــــــايل ويف مجيــــــــــــع القضــــــــــــايا املدنيــــــــــــة والتجاريــــــــــــة، وكــــــــــــذل

  يف هـــــــذه القضـــــــايا منـــــــع املـــــــدين مـــــــن الســـــــفر نظـــــــراً للشـــــــبه القـــــــائم بـــــــني هـــــــذا التـــــــدبري مـــــــن جهـــــــة، واحلـــــــبس التنفيـــــــذي مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، 
  إذ أن كليهما وسيلة قوية يقصد منها محل املدين على تنفيذ التزامه أو ضمان هذا التنفيذ.

ن الشـــــارع رأى أن حـــــق الـــــدائن يتعلـــــق مبـــــال املـــــدين ال بشخصـــــه، وأن مـــــا ميلكـــــه فقـــــط ضـــــامن للوفـــــاء بالتزاماتـــــه ال حريتـــــه الشخصـــــية، مغلبـــــاً إ
  يف ذلـــــــــك وجهـــــــــة النظـــــــــر املوضـــــــــوعية يف االلتـــــــــزام الشخصـــــــــية، لـــــــــذلك عمـــــــــد يف األحكـــــــــام النافـــــــــذة حاليـــــــــاً إىل إلغـــــــــاء املنـــــــــع مـــــــــن الســـــــــفر، 

  حــــــل حمــــــل جملــــــة األحكــــــام العدليــــــة، باإلضــــــافة إىل أن هــــــذا التــــــدبري لــــــيس بــــــالرأي الــــــراجح  انون املــــــدين الــــــذيص عليــــــه يف القــــــفلــــــم جيــــــر الــــــن
ـــــــة  يف املـــــــذهب احلنفـــــــي ، ـــــــف املـــــــدين تقـــــــدمي كفال ـــــــوم، وإن يف تكلي ـــــــدبري مل يعـــــــد جـــــــائزاً بعـــــــد الي ـــــــل هـــــــذا الت ـــــــنقض أن مث   وتقـــــــول حمكمـــــــة ال

ــــــــداً للحريــــــــة الشخصــــــــية مل يعــــــــد مســــــــموحاً بــــــــه ــــــــل ســــــــفره تقيي ــــــــل ( قب ــــــــأي إجــــــــراء مــــــــن هــــــــذا القبي  1955القــــــــانون  25/11/1954أو ب
  )، كمــــــــــــــــــا أن الشــــــــــــــــــارع قــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــيق مــــــــــــــــــن نطــــــــــــــــــاق احلــــــــــــــــــبس التنفيــــــــــــــــــذي وقصــــــــــــــــــره علــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــاالت وردت حصــــــــــــــــــراً 145ص

  من قانون أصول احملاكمات. 460يف املادة 

جيــــوز فهــــا احلــــبس التنفيــــذي وبشــــروطه أي  لــــذلك فــــان املنــــع مــــن الســــفر ال جيــــوز اللجــــوء إليــــه، يف نطــــاق احلــــق املــــدين، إال يف احلــــاالت الــــيت
مـــــن  289/1أنـــــه ال ميكـــــن التوســـــل بـــــه مـــــا دامـــــت طـــــرق الطعـــــن العاديـــــة مفتوحـــــة أمـــــام احلكـــــم الصـــــادر يف املوضـــــوع عمـــــًال بأحكـــــام املـــــادة 

ائيــــاً يتعلــــق حبـــــق وإذا كـــــان احلكــــم جز ،  طريـــــق االســــتئناف ال يــــزال مفتوحــــاً  قــــانون أصــــول احملاكمــــات الــــيت مل تســـــمح بالتنفيــــذ اجلــــربي مــــا دام
  شخصي ناتج عن جرم جزائي فالبد أن يصبح مربماً (الفقرة الثانية من املادة املذكورة).

النشــــــرة  24/10/1956هــــــذا وان االجتهــــــاد اللبنــــــاين أيــــــد وجهــــــة النظــــــر الســــــابقة أيضــــــاً يف رأيــــــه الــــــراجح ( اســــــتئناف لبنــــــان الشــــــمايل يف 
  وما بعد). 144ص 1959النشرة القضائية لعام 29/5/1959وت يف وما بعد، استئناف بري  304ص 1957القضائية لعام 

  والبـــــــــــد مـــــــــــن اإلشـــــــــــارة إىل أن املنـــــــــــع مـــــــــــن الســـــــــــفر ال يـــــــــــدخل يف مفهـــــــــــوم التأمينـــــــــــات الـــــــــــيت جيـــــــــــوز للـــــــــــدائن بأجـــــــــــل واقـــــــــــف أن يطلبهـــــــــــا 
ـــــــذه التأمينـــــــات تلـــــــك الـــــــيت ال حت 274/1والـــــــيت أشـــــــارت إليهـــــــا أحكـــــــام املـــــــادة    مـــــــل طـــــــابع القســـــــر مـــــــن القـــــــانون املـــــــدين، ألن املقصـــــــود 

ا الشارع يف القانون املدين ال النظرة الشخصية.   عمًال مببدأ النظرة املوضوعية لاللتزام اليت أخذ 

  ومبـــــــا أن احلكـــــــم البـــــــدائي اجلزائـــــــي مل يصـــــــبح مربمـــــــاً بعـــــــد، فقـــــــد جـــــــرى الطعـــــــن فيـــــــه مـــــــن قبـــــــل اإلدعـــــــاء الشخصـــــــي وال يـــــــزال الطعـــــــن قائمـــــــاً 
  بعد. أمام حمكمة االستئناف ومل يبت فيه

ـــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــفر. ـــــــــــــــــــــــــدبري املن ـــــــــــــــــــــــــايل ت ـــــــــــــــــــــــــه وبالت ـــــــــــــــــــــــــذي غـــــــــــــــــــــــــري وارد بالنســـــــــــــــــــــــــبة إلي ـــــــــــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــــــــــإن احلـــــــــــــــــــــــــبس التنفي   ل
  هذا وال جيوز للنيابة العامة أن متنع املدين من السفر يف نطاق دعوى احلق الشخصي خلروج ذلك عن صالحيتها.
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ـــــــــــــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــــــــــــــر                                                                                 24/8/1967تـــــــــــــــــــــــــــــاريخ  15568كت وزي
 العدل

 
  لــــيس مــــا يحــــول دون منــــع المــــدعى عليــــه فــــي القضــــايا الجزائيــــة مــــن الســــفر مــــا دام مــــن الجــــائز إعــــادة توقيفــــه  

  ويتم ذلك بقرار قضائي بعد أخذ رأي النيابة العامة.
  

  إلى وزارة الداخلية
  24/11/1964تاريخ  16159باً عن كتابكم رقم جوا

ــــــاطي مجــــــددًا. ــــــف االحتي ــــــي تســــــود إعــــــادة التوقي ــــــادئ الت ــــــي ضــــــوء المب ــــــع مــــــن الســــــفر ف   يمكــــــن معالجــــــة موضــــــوع المن
  

  تقضــــــــي هــــــــذه املبــــــــادئ جبــــــــواز إعــــــــادة التوقيــــــــف إذا تبــــــــني بعــــــــد إخــــــــالء ســــــــبيل املــــــــدعى عليــــــــه أن أســــــــباباً هامــــــــة طارئــــــــة تســــــــتلزم 
  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية). 119هذا التوقيف (املادة 

ـــــة،  ـــــة مفهـــــوم األســـــباب اهلامـــــة الطارئ ـــــز إعـــــادة التوقيـــــف والداخل ـــــيت جتي ـــــل األســـــباب ال ـــــرب مـــــن قبي ـــــه يعت وقـــــد ذهـــــب االجتهـــــاد إىل أن
  ).20استعداد املدعى عليه للهرب (دائرة معارف دالوز القسم اجلزائي بند 

ام بإعــــادة توقيــــف املــــدعى عليــــه فإنــــه مــــن املمكــــن قبــــول تــــدبري أقــــل منــــه يف حجــــز احلريــــة ومــــا دام مــــن اجلــــائز قانونــــاً اختــــاذ تــــدبري هــــ
  وهو املنع من السفر.

  إال أن اختـــــــاذ هـــــــذا التـــــــدبري ينبغـــــــي أن يكـــــــون مـــــــن قبـــــــل اجلهـــــــة القضـــــــائية النـــــــاظرة يف املوضـــــــوع بنـــــــاًء علـــــــى طلـــــــب النيابـــــــة العامـــــــة.
  

  1/12/1964تاريخ  20586كتاب 

  وزير العدل
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  موطن مختار لمن أخلى سبيله يمكن أن يتم بعد تخلية السبيل أو الطلب المقدم بشأن تخلية السبيلاتخاذ  

  
  إلى المحامي العام األول بدمشق

  علــــــــــــــى كتــــــــــــــاب رئــــــــــــــيس إدارة الســــــــــــــجن بدمشــــــــــــــق  5/1/1969تــــــــــــــاريخ  256إشــــــــــــــارة إلــــــــــــــى إحــــــــــــــالتكم رقــــــــــــــم 
  المعطــــــــوف علــــــــى كتــــــــاب معــــــــاون النائــــــــب العــــــــام لــــــــدى محكمــــــــة أمــــــــن الدولــــــــة العليــــــــا  4/1/1969تــــــــاريخ  65رقــــــــم 

  .30/12/1968/ص تاريخ 1352رقم 

ــــــــــا الثالثــــــــــة، علــــــــــى أن مــــــــــن أخلــــــــــي ســــــــــبيله بكفالــــــــــة  124نصــــــــــت املــــــــــادة    مــــــــــن قــــــــــانون أصــــــــــول احملاكمــــــــــات اجلزائيــــــــــة، يف فقر
  يف مركز دائرة التحقيق أو احملكمة اليت قررت ختلية سبيله.أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً خمتاراً 

  والـــــــــــــــــــــــــــنص املتقـــــــــــــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــــــــــــريح بـــــــــــــــــــــــــــإلزام مـــــــــــــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــــــــــــرر إخـــــــــــــــــــــــــــالء ســـــــــــــــــــــــــــبيله باختـــــــــــــــــــــــــــاذ هـــــــــــــــــــــــــــذا املـــــــــــــــــــــــــــوطن.
  

  هـــــــــذا وينبغـــــــــي اختـــــــــاذ هـــــــــذا املـــــــــوطن إمـــــــــا يف اســـــــــتدعاء طلـــــــــب التخليـــــــــة، أو بعـــــــــد اختـــــــــاذ قـــــــــرار ختليـــــــــة الســـــــــبيل وقبـــــــــل تنفيـــــــــذه، 
  ن لغواً إذا أخلي سبيل املوقوف بدون اختاذه.وإال بقي اإللزام باختاذ هذا املوط

  أن االجتهـــــــاد أيـــــــد وجهـــــــة النظـــــــر املتقدمـــــــة واعتـــــــرب اختـــــــاذ املـــــــوطن شـــــــرطاً إلخـــــــالء الســـــــبيل (لبواتفـــــــان قـــــــاموس النيابـــــــات العامـــــــة 
  ).164و 163ص 868بند  3جزء  1912، غارو، حتقيق اجلنايات طبعة 28كلمة "احلرية املؤقتة" بند 

  

ع حبـــــث تقـــــدمي الكفالـــــة واختـــــاذ املـــــوطن املختـــــار ملـــــن تقـــــرر إخـــــالء ســـــبيله يف مـــــادة واحـــــدة األمـــــر الـــــذي يـــــدل علـــــى وأخـــــرياً أن الشـــــار 
  إعطاء هاتني الناحيتني نفس القوة.

  16/1/1969تاريخ  402/16كتاب 

  وزير العدل
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 .ليس لمن ولي وظيفة النيابة العامة في دعوى أن يتولى وظيفة قاضي التحقيق أو اإلحالة فيها  

  
  إلى وزارة العدل

  29/7/1970تاريخ  3175جواباً عن كتابكم رقم 

  مــــــــن قــــــــانون أصــــــــول احملاكمــــــــات اجلزائيــــــــة علــــــــى أنــــــــه ال جيــــــــوز للقاضــــــــي الــــــــذي تــــــــوىل وظيفــــــــة النيابــــــــة العامــــــــة  24نصــــــــت املــــــــادة 
  يف دعوى أن حيكم فيها.

  وكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء التحقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس.
  

  والباعــــــــث الــــــــذي محــــــــل املشــــــــرع علــــــــى تبــــــــين مبــــــــدأ املنــــــــع وبــــــــني وظيفــــــــة النيابــــــــة العامــــــــة ووظيفــــــــة القاضــــــــي يف الــــــــدعوى الواحــــــــدة 
  ما بني الوظيفتني من تعارض متعلق بالنظام العام. 

  يكــــــن مل هــــــذا ويتحقــــــق املنــــــع مبجــــــرد أن يــــــدعي ممثــــــل النيابــــــة العامــــــة علــــــى شــــــخص حــــــىت ولــــــو مل يســــــتجوبه أو لــــــو اســــــتجوبه ولــــــو 
  قد أدعى عليه، أو طلب إحالة الدعوى إىل احملكمة أو قّدم طعناً يف قرار صادر عنها أو أبدى أي طلب أمامها. 

  أن يكــــــــون ممثــــــــل النيابــــــــة قــــــــد قــــــــام  23/3/1830ويكفــــــــي كمــــــــا تقــــــــول حمكمــــــــة الــــــــنقض الفرنســــــــية يف قرارهــــــــا الصــــــــادر بتــــــــاريخ 
  ).1860/5/388بأي عمل من أعمال النيابة (دالوز الدوري 

  شـــــــك يف أن الطعـــــــن مـــــــن قبـــــــل ممثـــــــل النيابـــــــة بقـــــــرار قاضـــــــي التحقيـــــــق املتضـــــــمن إخـــــــالء ســـــــبيل أحـــــــد املوقـــــــوفني يعتـــــــرب داخـــــــًال وال
  عليه أن ميتنع عن تويل وظيفة قاضي التحقيق أو اإلحالة يف نفس القضية.  مفهوم أعمال النيابة العامة وجيبيف

7/9/1970  

  إدارة التشريع
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  ًللفعل هو الذي يحدد الوصف الجرمي له. نوع العقوبة المقررة قانونا  

  
  إلى المحامي العام في السويداء

  29/8/1967/ق تاريخ 11364جواباً عن كتابكم رقم 

  ن حتديـــــــــد الوصـــــــــف اجلرمـــــــــي للفعـــــــــل وهـــــــــل هـــــــــو جنايـــــــــة أم جنحـــــــــة أم خمالفـــــــــة يعـــــــــود إىل نـــــــــوع العقوبـــــــــة املقـــــــــررة قانونـــــــــاً للفعـــــــــل إ
ـــــــه يف ـــــــات املنصـــــــوص علي ـــــــك يف ضـــــــوء ســـــــلم العقوب ـــــــات ويف ضـــــــوء أحكـــــــام املـــــــادة  41-37املـــــــواد  وذل ـــــــانون العقوب    178مـــــــن ق

ــــيت نصــــت علــــى أن اجلرميــــة تكــــون جنايــــة أو جنحــــة أ خمالفــــة حســــبما يعاقــــب عليهــــا بعقوبــــة  ــــا األوىل، ال مــــن القــــانون املــــذكور، فقر
  جنائية أو جنحية أو تكديرية (سوى ما استثين بنص واضح).

قوبــــة املقــــررة للفعــــل هــــو الــــذي حيــــدد الوصــــف اجلرمــــي لــــه ال التســــمية الــــيت أطلقهــــا الشــــارع علــــى واســــتناداً إىل مــــا تقــــدم فــــإن نــــوع الع
  الفعــــــــــل فقــــــــــد يطلــــــــــق الشــــــــــارع علــــــــــى نــــــــــوع مــــــــــن اجلــــــــــرائم اســــــــــم املخالفــــــــــة كمــــــــــا هــــــــــو حاصــــــــــل بالنســــــــــبة ملخالفــــــــــات الســــــــــري، 

  املقررة قانوناً هلا. ومع ذلك فإن الوصف اجلرمي هلذه املخالفات، وهل هي خمالفات أم جنح يعود إىل نوع العقوبة

  عقوبات واجتهاد حمكمة النقض املشار إليه يف كتابكم املتقدم. 164لذلك ال يوجد مثة تناقض بني أحكام املادة 

  2/10/1967تاريخ  16804كتاب 

  وزير العدل
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 .الوكالة عن شخص يحمل صفة اإلدعاء الشخصي وصفة المدعى عليه في آن واحد أمر جائز  

  
  العام في حمصإلى المحامي 

  7/2/1970تاريخ  591جواباً على كتابكم رقم 

  ال يوجـــــــــد مـــــــــا حيـــــــــول قانونـــــــــاً دون قبـــــــــول احملـــــــــامي بصـــــــــفته وكـــــــــيًال عـــــــــن شـــــــــخص إذا كـــــــــان حيمـــــــــل صـــــــــفيت املـــــــــدعي الشخصـــــــــي 
  واملدعى عليه.

  وكـــــــيًال  غـــــــري أنـــــــه يف حـــــــال عـــــــدم حضـــــــور املوكـــــــل، وكـــــــان اجلـــــــرم ممـــــــا ميكـــــــن معاقبـــــــة فاعلـــــــه بـــــــاحلبس، ال يقبـــــــل احملـــــــامي بوصـــــــفه
  ميكن قبوله بوصفه وكيًال عن جهة االدعاء الشخصي. اعن املدعى عليه وأمن

  والبد يف هذه احلالة من تثبيت غياب املدعى عليه ومن مث قبول احملامي وكيًال عنه بوصفه مدعياً شخصياً.

  23/12/1970تاريخ  2423كتاب 

  وزير العدل
 

  
 


