العام بحفظ التحقيقات؛ حيث اأوجب عليها متى ما راأت
اإلغاء القرار ،اأن تعيد الق�سية اإلى االدعاء العام ،مع بيان
اجلرية واالأفعال املكونة لها ،واملادة القانونية املنطبقة؛
الإحالتها اإلى املحكمة املخت�سة) .وعليه ،فلي�س للمحكمة
�سوى اأن تنق�س القرار وتعيد االأوراق لالدعاء العام ،اإذا
ا�ستبان لها جوازية ب�سط املو�سوع اأمام الق�ساء؛ اأما وكونها
ت�سدت يف مو�سوع امل�سادرة ،وذلك بالتقرير باإعادة مبلغ
الر�سوة اإل��ى من ك��ان يف حيازته؛ فاإنها بذلك تكون قد
خالفت �سريح القانون ،االأمر الذي ي�ستوجب معه نق�س
القرار .
اإع�����داد املك���ت����ب ال��ف����ن����ي بالدع���اء ال��ع�ام

على الدعاء العام ،وفق مقت�شيات املادة ( )101مل ينل القرار قبول لدى االدعاء العام؛ فقرر الطعن عليه
من قانون الإجراءات اجلزائية ،اأن يف�شل يف م�شري بالنق�س مل�سلحة القانون .
الأ�شياء امل�شبوطة ،عند التقرير بحفظ الدعوى.
وحيث اإن القرار املطعون فيه ،اأنطوى على عيب خمالفة
القانون واخلطاأ يف تطبيقه ،ويتمثل وجه هذا اخلطاأ يف
الطعن رقم
االآتي -:
( 2016/3م االدعاء العام)
(2016/3م الدائرة الجزائية)

( 2015/907استئناف مسقط)

تتح�سل وقائع الدعوى يف اأن االدعاء العام با�سر التحقيق
مع املتهم (�س) ،ال�ستالمه مبالغ كر�سوة مالية من املتهم
(�س) ،ب�سفته «الرئي�س التنفيذي ل�سركة (ع)» ،بعد اأن
قامت ال�سركة االأخرية بتوريد بع�س املعدات ل�سالح �سركة
(ت)؛ وذلك لكون املطعون �سده هو امل�سوؤول يف �سركة (ت)
عن هذا امل�سروع ،وقد بلغ اإجمايل املبالغ التي ا�ستلمها
املطعون �سده على �سبيل الر�سوة مبلغ ًا وقدره مائة وخم�سون
األف ريال ُعماين .
بعد االنتهاء من اإج��راءات التحقيق ،خل�س االدعاء العام
اإلى حفظ الدعوى العمومية مل�سي املدة ،وم�سادرة مبلغ
الر�سوة؛ وهو االأمر الذي دفع باملطعون �سده اإلى التظلم
من قرار احلفظ اأمام حمكمة اال�ستئناف مب�سقط (الدائرة
اجل��زائ�ي��ة)؛ ف�ق��ررت املحكمة قبول التظلم �سك ًال ،ويف
املو�سوع باإلغاء القرار ال�سادر من االدعاء العام مب�سادرة
مبلغ الر�سوة ،وردَّه اإلى من كانت يف حيازته وقت ال�سبط .
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راب��ع� ًا  :ن�ست امل ��ادة ( )101م��ن ق��ان��ون االإج� ��راءات
اجلزائية على اأنه ( :يجب عند �سدور قرار بحفظ للدعوى
اأن يف�سل ع�سو االدعاء العام يف م�سري االأ�سياء امل�سبوطة،
وعلى املحكمة عند احلكم يف الدعوى العمومية اأن تف�سل
يف م�سري االأ�سياء امل�سبوطة اإذا ح�سلت املطالبة بالرد
اأمامها ،ولها اأن تاأمر باإحالة اخل�سوم اإلى املحكمة املدنية
املخت�سة ،اإذا راأت موجب ًا لذلك ،ويف هذه احلالة يجوز
و�سع االأ�سياء امل�سبوطة حتت احلرا�سة واتخاذ االإجراءات
الالزمة للمحافظة عليها) .

اأو ًل  :بالنظر اإلى اأن املطعون �سده هو متهم يف الق�سية
بحق مدين؛
حمل الطعن ،ولي�س جمن ًيا عليه ،وال مدع ًيا ٍ
فال يحق له التظلم من قرار احلفظ ،وفق مقت�سيات املادة
( )126من قانون االإجراءات اجلزائية.
وحيث اإن حمكمة اال�ستئناف مب�سقط التفتت ع��ن هذا
ال��دف��ع ،وق��ررت قبول التظلم �سك ًال؛ ف �اإن ق��راره��ا يكون
خمالف ًا ل�سريح القانون مبا ي�ستوجب نق�سه .

كما ن�س املادة ( )53من قانون اجلزاء على اأنه( :يجب
يف كل حال احلكم مب�سادرة االأ�سياء التي كان �سنعها اأو
اقتناوؤها اأو ا�ستعمالها غري م�سروع بحد ذاته اإن مل تكن
ملك ًا للمدعى عليه اأو املحكوم عليه ،حتى واإن مل تف�س
املالحقة اإلى حكم) .

ثاني ًا  :اإن املطعون �سده قد رف��ع تظلمه اأم��ام حمكمة
اال�ستئناف على اأ�سا�س التظلم من قرار احلفظ ،يف عمومه؛
ولي�س على اأ�سا�س التظلم من قرار امل�سادرة ،يف خ�سو�سه؛
ومع ذلك ،ت�س َّدت حمكمة اال�ستئناف الأمر امل�سادرة من
تلقاء نف�سها ،وقبلت التظلم �سك ًال ا�ستناد ًا للمادة (،)98
التي جتيز رد االأ�سياء امل�سبوطة اأثناء التحقيق ،ما مل تكن
متنازعا عليها.
الزمة ل�سري الدعوى ،اأو حم ًال للم�سادرة ،اأو
ً
ثالث ًا  :اإن املادة ( )127من قانون االإجراءات اجلزائية،
اأب��ان��ت بو�سوح االآل�ي��ة التي على املحكمة اأن تتبعها عند
نظرها للتظلمات ،املعرو�سة عليها ،من ق��رارات االدعاء

وح�ي��ث اإن املبالغ ال�ت��ي ق��رر االدع ��اء ال�ع��ام م�سادرتها
ه��ي مبالغ متح�سلة م��ن جرية ال��ر��س��وة ،وف��ق الثابت
بالتحقيقات التي اأ�سفرت عن اع��رتاف املطعون �سده،
ووفق الثابت بتقرير جهاز الرقابة املالية واالإدارية للدولة؛
وبالتايل ،فهي اأم��وال متح�سلة بطريقة غري م�سروعة،
ويجب م�سادرتها يف كل حال .
وحيث اإن تف�سري املحكمة لتلك االأم��وال على اأنها اأم��وال
يجوز اقتناوؤها لكونها م�سروعة يف حد ذاتها باعتبارها
لي�ست مزيفة اأو مقلدة هو تف�سري مغاير الإرادة امل�سرع؛
ولو �سح تف�سري املحكمة ،الأدى ذلك اإلى تف�سي اجلرية،

وانت�سارها من خالل اال�ستفادة من املبالغ املتح�سلة من
اجلرائم؛ اإال اأن امل�سرع كان حري�س ًا يف م�سادرتها حتى
واإن مل تف�س املالحقة اإلى حكم؛ لكي ال ي�ستفيد املجرم من
اآثار جريته ،حتى واإن انتهت الدعوى دون حماكمة.
حيث اأن امل��ادة ( )265من قانون االإج��راءات اجلزائية،
اأجازت للمدعي العام اأن يطلب من املحكمة العليا ،يف اأي
وقت بعد فوات املواعيد املقررة للطعن ،اإلغاء اأو تعديل اأي
حكم اأو اأمر اأو قرار ق�سائي مل�سلحة القانون ،اإذا اأنطوى
احلكم اأو االأمر اأو القرار على خمالفة القانون اأو على خطاأ
يف تطبيقه.
ترتي ًبا على م��ا ت�ق��دم؛ فلقد انتهت املحكمة العليا ،يف
حكمها ،بتاريخ  15مار�س 2016م ،اإلى قبول الطعن �سك ًال؛
ويف املو�سوع ،بنق�س القرار الق�سائي (،)2015/907
ال�سادر من حمكمة اال�ستئناف مب�سقط ،مل�سلحة القانون؛
م�ستندة يف حكمها اإلى اأن نظر املحكمة يف التظلم املقدم
من املتهم ،وقبوله �سك ًال ا�ستنادًا للمادة ( )98اإجراءات
جزائية (التي جتيز رد االأ�سياء امل�سبوطة ،ما مل تكن
الزمة لل�سري يف الدعوى ،اأو حم ًال للم�سادرة؛ وجتيز لكل
من يدعي حقه يف االأ�سياء امل�سبوطة التظلم اأمام حمكمة
اجلنح منعقدة يف غرفة امل�سورة)؛ اأما وكون التظلم جاء
اأم��ام حمكمة اال�ستئناف؛ وقبلت االأخ��رية التظلم �سك ًال،
مو�سوعا؛ فاإن قرارها هذا جاء خالف ًا لقواعد
وبتت فيه
ً
االخت�سا�س التي هي من النظام العام؛ ويكون بالتايل
قد احتوى على خرق للقانون؛ مما ي�ستوجب قبول الطعن
مل�سلحة القانون؛ وق�ست بنق�سه ،دون احلاجة لبحث بقية
املناعي.

«اإن ج� � � ��ز ًءا اأ� � �س � �ي� � ً�ال يف ك��ل
ط � ��رح ،ويف ك ��ل ن� �ظ ��ام ع�ظ�ي��م،
ي �ك �م��ن يف ق��ب��ول��ه ل �ل �م��راج �ع��ة،
وال��ن��ق��د واالإمن� � � ��اء وال �ت �غ �ي��ري».
عبد الكرمي بكار
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