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حيازة

احلمد هلل وحده وبعد: فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة الرئيس املساعد باملحكمة اجلزئية بمكة املكرمة برقم ٣٥٦٠٤١ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٣٤٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
ففي يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حرض 
املدعي العام/ )...( املفوض بمبارشة االدعاء العام أمام هذه املحكمة من مرجعه بخطاب 
التفويض رقم هـ م/ ٢/ أ/ ٤٦٠٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ وادعى عىل احلارض معه 
يف  قائاًل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( الرشعي/  باملجلس 
“إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ توفرت معلومات إلحدى فرق إدارة  تقرير دعواه عليه: 
مكافحة املخدرات عن وجود املدعى عليه باسرتاحة يمتلكها بحي )...(يستغلها يف ترويج 
احلبوب املحظورة، عليه فتم االنتقال للموقع ومراقبة املوقع، وبعدها تم مشاهدة املدعى 
إىل  باهلرب  بادر عند مشاهدته لإلفراد  إليه  املذكورة، وبالتوجه  عليه خيرج من االسرتاحة 
النوم  غرفة  بداخل  عثر  االسرتاحة  وبتفتيش  عليه  والقبض  متابعته  فتم  االسرتاحة  داخل 
حتت خمدة رسير النوم عىل كيس نايلون بداخله عدد )١٣٠٫٥( مائة وثالثني حبة ونصف 
رقم  الرشعي  الكيميائي  التقرير  أثبت  وقد  املحظورة.  احلبوب  من  تكون  أن  يشتبه  احلبة، 
عىل  للتحليل  واملرسلة  املضبوطة  احلبوب  عينة  احتواء  ١٤٣٤هـ  لعام  )٢١٧٣٥/س٢( 
مادة اإلمفيتامني، واإلمفيتامني من املواد املدرجة باجلدول رقم )٢( الفئة )ب( من جداول 
املواد املخدرة واملؤثرات العقلية امللحقة بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر 
باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. باستجواب املدعى عليه أقر بحيازة 
عدد )١٣٠٫٥( مائة وثالثني حبة ونصف احلبة من احلبوب املحظورة بقصد التعاطي وأنه 
حصل عليها من شخص ال يعرفه يف جدة بمبلغ )١٠٠٠( ألف ريال وأنه تعاطي منها قبل 
انتهى  وقد  تقريبًا.  سنة  منذ  املحظورة  احلبوب  يتعاطى  بأنه  أفاد  كام  بيومني،  عليه  القبض 
التحقيق إىل اهتام املدعى عليه بحيازة عدد )١٣٠٫٥( مائة وثالثني حبة ونصف احلبة حتتوي 
عىل مادة اإلمفيتامني املؤثرة عقليًا، بقصد الرتويج والتعاطي، وتعاطيه للحبوب املحظورة، 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٠٤١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٨٣٦٦٢ 

تقليلاخمربيا-ا تقرتا-ا تعاطيا-ا تلرتويجا-ا سصدا حبوباحمظورةا-ا خمدرتتا-ا حيازةا
شبهةا تلاعاطيا-ا بقصدا تحليازةا ثبوتا عميها-ا تلبينةا عدما تلرتويجا-ا سصدا إنكارا إسلترا-ا

تلرتويجا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امنعامناتلقفل.

تملوتدا)ل4(او)2ر(او)6ر(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة حبوب اإلمفيتامني 
احلكم  وطلب  مصدرها،  عىل  وتسرته  هلا،  وتعاطيه  والتعاطي،  الرتويج  بقصد  املحظورة 
أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  واملنع  والغرامة  واجللد  بالسجن  عليه 
بتعاطي احلبوب وحيازهتا بقصد التعاطي فقط، وتسرته عىل املصدر، وأنكر قصد الرتويج، 
وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة لإلمفيتامني، ونظرا 
ألن املدعي العام مل يقدم بينة عىل قصد الرتويج سوى قرينة كرب الكمية، لذا فقد ثبت لدى 
يف  لنوعها  وتعاطيه  التعاطي  بقصد  املحظورة  احلبوب  بحيازة  عليه  املدعى  إدانة  القايض 
التهمة بأن تكون حيازته هلا بقصد الرتويج أيضا،  السابق وتسرته عىل مصدرها ووجه له 
وحكم بسجنه سنة وثامنية أشهر، وجلده تسعًا وثالثني جلدة، ومنعه من السفر، فاعرتض 

الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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8

حيازة

وتسرته عىل مصدره يف احلصول عىل املواد املخدرة. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما 
ورد يف إقراره املرفق بالقضية لفة رقم )١٠(٢ - ما ورد يف حمرض الضبط املنوه به تفصيال 
املرفق بالقضية لفة رقم )١(.٣ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الرشعي املرفق بالقضية لفة رقم 
)١٨(. ٤ - كرب الكمية يف ظل عدم وجود مصادر دخل ثابتة للمذكور قرائن عىل أن حيازهتا 
للرتويج. وحيث إن ما قام به املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم رشعًا 
وجمرم ومعاقب عليه ونظامًا وفقًا للفقرة الثانية من املادة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ لذا أطلب 
إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بالعقوبات التالية: ١. بالسجن واجللد والغرامة لقاء 
السفر  منعه من  املخدرات. ٢.  نظام  املادة )٣٨( من  للفقرة )١( من  استنادا  إليه  أسند  ما 
النظام. نفس  من   )٥٦( املادة  من   )١( للفقرة  وفقًا  عقوبته  تنفيذ  انتهاء  بعد  البالد   خلارج 

٣ - تعزيره رشعًا لقاء تسرته عىل مصدره يف احلصول عىل املواد املخدرة وفقًا لتعميم معايل 
رئيس اهليئة رقم )١٥٥٩٦( بتاريخ ١٤٣٣/٥/٤هـ. وبسؤال املدعى عليه اإلجابة أجاب 
قائاًل: “ ما ذكره املدعي العام يف دعواه من أنه عثر معي عىل العدد املذكور من احلبوب بقصد 
التعاطي اشرتيتها من شخص سوداين ال أعرفه، وأين كنت أتعاطي هذا النوع من احلبوب، 
فهو صحيح، وما ذكره من أن هذه احلبوب أو بعضها بقصد الرتويج، فغري صحيح، فلم 
أية حبوب .” هكذا أجاب. فجرى سؤاله عن عمله،  أقصد من ذلك تروجيها، ومل أروج 
فقال أعمل يف جمال قطع غيار السيارات يف االسرتاحة، وكذلك لدي محام ودجاج أتاجر 
هبا، هكذا قال. فجرى سؤال املدعي العام هل لديه بينة عىل دعواه يف قصد الرتويج ؟ فقال 
بينتي ما هو مرصود من أدلة يف الئحة دعواي. هكذا قال. فجرى الرجوع إليها فإذا هي 
تتضمن اإلشارة إىل كرب الكمية يف ظل عدم وجود مصادر دخل ثابتة للمذكور قرائن عىل أن 
حيازهتا للرتويج فقط، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة واالطالع عىل أوراق املعاملة 
التقرير الكيميائي الرشعي رقم ٢١٧٣٥/س١٤٣٤/٢هـ املرفق باملعاملة لفة رقم  ومنها 
أقراص  ستة  ثبت  الرشعي  الكيميائي  الكشف  وإجراء  احلرز  بفض  أنه  املتضمن   )١٨(
صفراء اللون حتمل العالمة املعتادة لعقار الكبتاجون ثبت أهنا حتتوي عىل مادة اإلمفيتامني 
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لفة  باملعاملة  املرفقة  أهـ واالطالع عىل صحيفة سوابقه  الفحص.  العينات يف  واستهلكت 
رقم )١٧( املتضمنة عدم وجود سوابق مسجلة عليه .اهـ وحيث أقر املدعى عليه بدعوى 
املدعي العام يف احليازة بقصد التعاطي والتعاطي السابق والتسرت عىل مصدره، وحيث إن 
اإلقرار حجة معتربة رشعًا، وحيث أنكر املدعى عليه دعوى املدعي العام قصد الرتويج من 
احليازة وال بينة لديه سوى ما ذكر من قرينة كرب الكمية، ونظرًا لضعف هذه القرينة لعدم 
وجود سوابق مسجلة عليه، وبناًء عىل املواد )٤١ -٥٢ -٥٦( من نظام مكافحة املخدرات 
حبة  وثالثني  مئة  بحيازة  بإدانته  عليه  املدعى  عىل  حكمت  فقد  لذا  العقلية؛  واملؤثرات 
ونصف احلبة حتتوي عىل مادة االمفيتامني املحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه لنوعها سابقًا، 
وتسرته عىل مصدره يف احلصول عليها، وحكمت بعقابه عىل ذلك تعزيرًا باآليت ١ - سجنه 
 مدة سنة واحدة حيتسب منها مدة إيقافه عىل ذمة هذه القضية لقاء احليازة بقصد التعاطي 
٢ - جلده تسعًا وثالثني جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه لنوعها سابقًا ٣ - منعه من السفر إىل 
خارج اململكة مدة سنتني بعد انتهاء تنفيذ عقوبته ٤ - سجنه مدة شهرين إضافة ملا سبق لقاء 
تسرته عىل مصدره يف احلصول عليها ٥ - مصادرة ما تبقى من احلبوب املضبوطة وإتالفه، 
لتوجه  الرتويج، ونظرًا  بقصد  املذكورة  بحيازة احلبوب  املدعى عليه  إدانة  بعدم  وحكمت 
التهمة عليه يف ذلك، فقد قررت تعزيره بسجنه مدة ستة أشهر إضافة ملا سبق، وبعرض ذلك 
عىل الطرفني، قرر املدعي العام اعرتاضه بالئحة اعرتاضية، وقرر املدعى عليه عدم قناعته، 
فجرى تسليمهام نسخة من احلكم وإفهامهام بأن هلام تقديم اعرتاضهام عليه بالئحة اعرتاضية 
خالل ثالثني يوما من يوم غد، فإن مضت هذه املهلة دون أن يتقدما بذلك، فسيتم رفعه 
لتدقيقه بدون الالئحة االعرتاضية فقررا فهمهام، وعليه  املكرمة  ملحكمة االستئناف بمكة 
جرى التوقيع. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
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املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  اجلزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة الرئيس املساعد باملحكمة اجلزائية بمكة املكرمة برقم ٣٥١٣٤٧٩وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٣هـ 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/١/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٠٧٨٦ برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية 
القرار. وبدراسة  باطن  بام دون  فيه  املحكوم  املتهم يف خمدرات  العام ضد/ )...(،  املدعي 
املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق  القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر باألكثرية 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 6لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٣٧٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٩٤٩٩٩ 

إسلترا-ا تقليلاخمربيا-ا تعاطيا-ا تلرتويجا-ا سصدا حيازةاخمدرتتا-احبوباحمظورةا-ا
بالقجنا تعزيلا تلاعاطيا-ا بقصدا تحليازةا ثبوتا عميها-ا تلبينةا عدما تلرتويجا-ا سصدا إنكارا

وتجلمدا-اإبعاد.

لا-اتملادةا)3(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.
2ا-تملوتدا)ل4(او)6ر(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبا إثبات إدانته بحيازة حبوب اإلمفيتامني 
واجللد  بالسجن  عليه  احلكم  وطلب  هلا،  وتعاطيه  والتعاطي  الرتويج  بقصد  املحظورة 
بتعاطي  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  البالد،  عن  واإلبعاد  واملصادرة  والغرامة 
التقرير  عىل  وباالطالع  الرتويج،  قصد  وأنكر  فقط،  التعاطي  بقصد  وحيازهتا  احلبوب 
مل  العام  املدعي  ألن  ونظرا  لإلمفيتامني،  العينة  إجيابية  يتضمن  وجد  الرشعي  الكيميائي 
إدانة املدعى عليه  الكمية وهي ال ترتقي إىل  بينة عىل قصد الرتويج سوى قرينة كرب  يقدم 
الرتويج وردَّ  باحليازة بقصد  املدعى عليه  إدانة  القايض  يثبت لدى  فلم  لذا  القصد،  بذلك 
املحظورة  احلبوب  بحيازة  عليه  املدعى  إدانة  لديه  وثبت  ذلك،  بشأن  العام  املدعي  طلب 
بقصد التعاطي الشخيص وتعاطيه لنوعها سابقا، وحكم بسجنه ملدة سنة، وبجلده سبعني 
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جلدة دفعة واحدة، وبإبعاده خارج البالد، كام حكم بردِّ طلب املدعي العام مصادرة املبلغ 
املضبوط لعدم ثبوت أنه عائد من ترويج املخدرات، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٥٩٣٧٢ وتاريخ 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٤٥٦٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
دعوى  لسامع   ١٢  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  األحد  يوم 
املدعي العام ضد )...( وفيها حرض املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
هبذه  الدعاوى  بمبارشة  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  قبل  من  واملكلف   )...( رقم  املدين 
عن  نيابة  ١٤٣٣/٠٣/٠٦هـ  وتاريخ  هـ١٥٨٣٢/٦/٢  رقم  كتاهبم  بموجب  املحكمة 
 ... )٢١(عامًا   )...( عىل  وادعى   )...( جدة  بمحافظة  التحقيق  هيئة  بفرع  العام  املدعي 
املخدرات  مكافحة  من  الصادرة   )٣٤/١٤٢٩( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية 
بمحافظة  العام  بالسجن  موقوف  متعلم  عاطل  بتاريخ١٤٣٤/١٠/٦هـ  جدة  بمحافظة 
جدة بموجب أمر متديد التوقيف رقم )هـ م٦٧٠٠٥/٨/٢( وتاريخ١٤٣٤/١٠/١٤هـ 
 )١١٢( املادة  عىل  املبني  ١٤٢٨/٧/٩هـ  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم  الوزاري  للقرار  استنادًا 
من نظام اإلجراءات اجلزائية قائال يف الئحته إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٦هـ تم القبض عىل 
املدعى عليه من قبل أفراد فرقة مكافحة املخدرات بناء عىل إخبارية أحد املصادر الرسية عن 
ترويج املدعى عليه برتويج حبوب الكبتاجون، ويستطيع اإلرشاد عليه، وال يستطيع الرشاء 
املبارش منه، عليه شوهد املدعى عليه بعد اإلرشاد عليه من قبل املصدر وتم استيقافه وعند 
مشاهدته ألفراد الفرقة رمى شيئًا ما حتت قدمه اليمنى. اتضح أنه عبارة عن كيس به )٧٧( 
سبع وسبعون حبة من حبوب الكبتاجون املحظور، وبسؤاله عن مصدر الكمية املضبوطة 
أفاد بأنه يأخذها من شخص وافد يدعى/ )...( التواصل معه عىل جوال رقم )...( ويوجد 
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الكيميائي  التقرير  أثبت  وقد  به،  واإلطاحة  منه  املبارش  بالرشاء  واستعد   ”٧“ كيلو  بحي 
للتحليل  املرسلة  احلبوب  عينة  احتواء  ١٤٣٤هـ  لعام  م  ش  )٣٥٩٩/ك  رقم  الرشعي 
مادة األمفيتامني املؤثرة عقليا واملدرجة باجلدول رقم )٢( فئة )ب( امللحق بنظام مكافحة 
املخدرات واملؤثرات العقلية وباستجواب املدعى عليه )...( اعرتف بحيازة ما ضبط معه 
عن  التحقيق  أسفر  وقد  سابقا،  ولنوعها  منها  بتعاطيه  وأقر  للتعاطي،  حمظورة  حبوب  من 
توجيه االهتام إليه بحيازة )٧٧( سبع وسبعني حبة حتتوي عىل مادة األمفيتامني املؤثرة عقليا 
بقصد الرتويج والتعاطي وتعاطيه منها ولنوعها سابقا استنادًا للفقرة الثانية من املادة الثالثة 
من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد 
يف أقواله املنوه عنها املرفقة لفة رقم )١٥، ٤(٢ - ما ورد يف حمرض الضبط املنوه عنه تفصياًل 
املرفق لفة رقم )١(٣ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الرشعي املنوه عنه املرفق لفة رقم )١٧(
وباالطالع عىل سوابقه مل يعثر له عىل سوابق مسجلة عليه وحيث إن ما أقدم عليه املدعى 
عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا من األفعال املحرمة رشعًا واملجرمة نظامًا طبقا للامدة 
الثالثة الفقرة الثانية من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي 
ذات  من   )٤١٫٣٨( للامدة  استنادًا  عليها  واملعاقب  ١٤٢٦/٧/٨هـ  وتاريخ  م/٣٩  رقم 
النظام مع مراعاة ما ورد باملادة )٦٢( من ذات النظام، لذا اطلب إثبات ما أسند إليه من 
اهتام ومعاقبته بالعقوبات األصلية والتكميلية التالية: ١ - السجن واجللد والغرامة استنادًا 
للفقرة )١( من املادة )٣٨( من نظام مكافحة املخدرات املشار إليه ٢ - مصادرة املبلغ املايل 
للفقرة)٢(  استنادا  ريااًل  وتسعون  وواحد  وأربعامئة  )١٤٩١(ألف  وقدره  معه  املضبوط 
من املادة)٥٣(من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، وإيداعها بحساب مكافحة 
املخدرات لدى مؤسسة النقد العريب السعودي استنادا لتعميم صاحب السمو امللكي وزير 
اململكة  خلارج  إبعاده   - ٣ ١٤٣٠/٦/١٨هـ  )٤٠٦٥٦/٤/٥/١(وتاريخ  رقم  الداخلية 
املادة  )٢(من  للفقرة  استنادا  إليها  بالعودة  له  السامح  تنفيذ عقوبته وعدم  من  االنتهاء  بعد 
العام  املدعي  الئحة  وبتالوة  دعواي  هذي  إليه  املشار  املخدرات  مكافحة  نظام  من   )٥٦(
عىل املدعى عليه احلارض يف جملس احلكم وسؤاله اجلواب أجاب قائاًل ما ذكره املدعي العام 
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صحيح فقد قبض عيّل من قبل أفراد فرقة مكافحة املخدرات بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٦هـ 
وكان بحوزيت عدد )٧٧( سبع وسبعني حبة حتتوي عىل االمفيتامني املحظور واملؤثر عقليا 
وذلك لقصد استعاميل الشخيص هلا وصحيح ما ذكره املدعي العام من أنه سبق وان تعاطيت 
لنوعها من السابق وما ذكره املدعي العام من عدم وجود سوابق مسجلة عيّل فصحيح أما 
ما ذكره املدعي العام من أن قصدي من حيازة الكمية الرتويج فغري صحيح وأما املبلغ املايل 
فهو عائد يل وقد أقدمت عىل ذلك، وأنا مسلم، وأعلم بأن ذلك حمرم رشعًا وجمرم نظامًا، 
وأنا تائب إىل اهلل عز وجل ونادم عىل هذا الفعل، وأتعهد بعدم العودة لفعيل .هكذا أجاب. 
وبسؤال املدعي العام عن بينته عىل أن قصد املدعى عليه من احليازة الرتويج، أجاب قائال:” 
بينتي ما جاء يف اإلخبارية عن قيام املدعى عليه بالرتويج وكرب الكمية املضبوطة مع املدعى 
عليه، وعدم وجود مصدر دخل ثابت له قرينة عىل الرتويج، وعائدية املبلغ منه.”  هكذا 
أجاب .هذا وقد جرى اطالعي عىل أوراق املعاملة وعىل التقرير الكيميائي الرشعي رقم 
)٣٥٩٩/ك ش م لعام ١٤٣٤هـ( املرفق باملعاملة لفة رقم )١٧( ويتضمن إجيابية احتواء 
العينة لالمفيتامني املؤثر عقليا كام جرى اطالعي عىل حمرض القبض املرفق باملعاملة باللفة 
رقم )١( املتضمن وجود إخبارية عن قيام املدعى عليه برتويج احلبوب املحظورة، كام جرى 
اطالعي عىل صحيفة سوابق املدعى عليه املرفقة باملعاملة باللفة رقم )٢٠( املتضمنة عدم 
سوابق مسجلة عىل املدعى عليه فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وإلقرار املدعى 
من  العام  املدعي  قدمه  وملا  الرتويج  لقصد  وإنكاره  التعاطي  بقصد  للكمية  بحيازته  عليه 
بينات ال ترتقي إىل إدانة املدعى عليه من حيازته للكمية بقصد الرتويج، وملا تضمنه التقرير 
الكيميائي الرشعي املنوه به أعاله، فلام سبق فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه املذكور أعاله بام 
نسب إليه من حيازته لسبع وسبعني حبة حتتوي عىل االمفيتامني املؤثر عقليا لقصد التعاطي 
الشخيص هلا وتعاطيه لنوعها سابقًا، ونظرًا لعدم وجود دليل قاطع عىل إثبات إدانة املدعى 
عليه من حيازته للكمية بقصد الرتويج، وألن األصل براءة الذمة؛ وألن الشك ال يصلح 
القرائن  أو  القصد أمر غيبي ال يعلم إال من قبل اإلنسان  دليال إلدانة املدعى عليه؛ وألن 
القوية الدالة عليه؛ وألنه ال جيوز إيقاع عقوبة جزائية إال بعد ثبوت اإلدانة وفقا للامدة الثالثة 
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العام من قيام املدعى عليه  من نظام اإلجراءات اجلزائية؛ لذا مل تثبت لدي دعوى املدعي 
بحيازة الكمية املضبوطة لقصد الرتويج. وبام أن ما قام به املدعى عليه يعد عماًل حمرًما وفعاًل 
قبيًحا يستحق العقاب عليه، وملا يف تعاطي ذلك من إرضار بنفس اإلنسان وعقله والواجب 
عليه حفظهام والرشيعة اإلسالمية جاءت بحفظ الرضورات اخلمس، ومنها حفظ النفس 
والعقل ، ولتعدد سوابق املدعى عليه وعدم انزجاره السيام وأن منها سوابق مماثلة والنتشار 
هذه املحظورات أوساط املجتمع، وهذا يستوجب األخذ عىل ذلك بحزم ،،ولكون املدعى 
عليه يستحق العقوبة طبًقا للقواعد الرشعية ووفًقا للامدتني )٤١ - ٥٦( من نظام مكافحة 
املخدرات، وبام أن املدعى عليه أظهر التوبة والندم والعزم عىل عدم العودة لفعله، ولقلة 
الكمية التي بحوزته، ولكون املدعى عليه وال فائدة من إطالة سجنه ؛إذ مآله إىل الرتحيل، 
وذلك كله أمر يلحظ، فلام سبق فقد حكمت عىل املدعى عليه بام ييل: أواًل/ يسجن املدعى 
عليه ملدة سنة، حيتسب منها ما أمضاه موقوًفا يف هذه لقاء ما اسند إليه من احليازة، ولتعدد 
خارج  من  عليه  املدعى  يبعد  ثانيًا/  إليه.  املشار  النظام  من   )٤١( رقم  للامدة  وفقا  سوابقه 
اململكة، وال يسمح له بالعودة إليها إال وفق تعليامت احلج والعمرة، وفقا للفقرة رقم )٢( 
من املادة رقم )٥٦( من نظام مكافحة املخدرات املشار إليه.  ثالثًا/ جيلد املدعى عليه سبعني 
واملؤثر  املحظورة  االمفيتامني  حلبوب  تعاطيه  لقاء  الناس  من  مأل  أمام  واحدة  دفعة  جلدة 
عقليا من السابق .رابعا/ رددت دعوى املدعي العام يف مطالبته بتطبيق الفقرة )١( من املادة 
)٣٨( من نظام مكافحة املخدرات املشار إليه، وذلك لعدم ثبوت الوصف اجلرمي الوارد 
يف املادة املذكورة عىل املدعى عليه .خامسًا/ رددت دعوى املدعي العام يف مطالبته بمصادرة 
ريال،  وتسعون  وواحد  وأربعامئة  ألف   )١٤٩١( وقدره  عليه  املدعى  مع  املضبوط  املبالغ 
املخدرات،  ترويج  من  عائد  أنه  من  يدعيه  ما  إثبات  عىل  العام  املدعي  قدرة  لعدم  وذلك 
وألن األصل أن ما هو بحوزة اإلنسان عائد له من طريق سليم، وال يتجاوز هذا األصل إال 
بدليل، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي العام اعرتاضه عىل احلكم، مع تقديم الئحة 
اعرتاضية عليه فأفهمته باحلضور يف يوم األحد املوافق١٤٣٥/٠١/٠٧هـ الساعة ٠٠: ٠٢ 
اعتبارًا من  لتقديم اعرتاضه عليه خالل مدة ثالثني يوما،  الستالم نسخة من قرار احلكم 
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التاريخ املشار إليه، فإن مضت املدة ومل يستلم نسخة من احلكم، أو مل يقدم اعرتاضه عليه 
خالهلا، فإن حقه يف تقديم الئحة االعرتاض يكون ساقطًا، كام قرر املدعى عليهم قناعتهم 
به، وجرى النطق باحلكم يف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ الساعة ٠٠: ٠١ وبه 
أقفلت اجللسة، وعىل ذلك جرى التوقيع وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد حرر 

ف ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة اجلزائية األوىل يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٣/١٩هـ  وتاريخ   ٣٥٤٥٦٥٨ برقم  بجدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
املرفق هبا القرار القضائي رقم ٣٥١٠٧٢٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ. الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بجدة، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( 
... اجلنسية املتهم بحيازة املحظورة بقصد الرتويج والتعاطي، وتعاطيه منها، ولنوعها من 
السابق املحكوم فيه بام دون باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 

قررنا املوافقة عىل احلكم وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة رفحاء العامة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٨٨٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه : ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ رقم القرار : ٣٥٣٣٨٥٨٣ 

إسلترا-ا تقليلاخمربيا-ا تعاطيا-ا تلاعاطيا-ا حيازةاخمدرتتا-احبوباحمظورةا-اسصدا
ظلوفاخمففةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهدا-امنعامناتلقفل.

تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

إدانته بحيازة ثالث حبات من  إثبات  املدعى عليه، طالبا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
حبوب اإلمفيتامني املحظورة بقصد التعاطي، وبتعاطيه لنوعها، وطلب احلكم عليه بالسجن 
واملنع من السفر، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير 
الكيميائي الرشعي وجد أنه يتضمن إجيابية العينة لإلمفيتامني، ونظرًا لظهور بوادر انزجار 
املدعى عليه وخللو سجله من السوابق، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بحيازة 
ثالثة  ملدة  بسجنه  لنوعها، وحكم  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  املحظورة  اإلمفيتامني  حبوب 
التعهد  وبأخذ  سنتني،  ملدة  البالد  خارج  السفر  من  وبمنعه  جلدة،  مخسني  وبجلده  أشهر، 
حمكمة  من  احلكم  وصدق  العام،  املدعي  فاعرتض  منه،  بدر  ملا  العودة  بعدم  عليه  الشديد 

االستئناف.
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حيازة

احلمد هلل وحده، وبعد : فلدي أنا/ )...( رئيس حمكمة رفحاء العامة املساعد وبناًء عىل 
باملحكمة  برقم ٣٥١٨٨٨٠ وتأريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ واملقيدة  باملكتب  املحالة  املعاملة 
برقم٣٥٧٦٦١٦ وتأريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ ويف يوم األحد ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ افتتحت 
العام: )...( مدعيًا عىل احلارض معه:  املدعي  التاسعة صباحًا وفيها حرض  الساعة  اجللسة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( والبالغ من العمر )٢٣( عامًا قائاًل 
يف دعواه عليه: “إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ قدم املتهم لنقطة تفتيش مقامة من قبل أمن 
الطرق عىل طريق القصيم ـ الرياض الرسيع بمركز أم سدرة عىل سيارة من نوع )...( صنع 
عىل  الداخلية  مالبسه  يف  فعثر  تفتيشه،  تم  به  ولالشتباه  آخر،  لشخص  مرافقًا  )...(م  عام 

عدد)٣( ثالث حبات حتمل العالمة املميزة للكبتاجون املحظور، فتم القبض عليه.
وباستجوابه أقر بصحة واقعة القبض وبعائدية ما تم ضبطه من حبوب حمظورة له بقصد 
التعاطي وتعاطيه لنوعها. وقد أثبت التقرير الكيميائي الرشعي الصادر من املركز اإلقليمي 
املرسلة  املضبوطة  احلبوب  إجيابية  ١٤٣٤هـ  لعام   )٢٧٩٧( رقم  بالقصيم  السموم  ملراقبة 
للتحليل لالمفيتامني املنبه املحظور املدرج بجدول املخـدرات رقم )٢( فئة )ب( املـلحق 
بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ 
حتوي  حبات  ثالث   )٣( بحيازة   )...( اهتام/  عن  التحقيق  أسفر  وقد  ١٤٢٦/٧/٨هـ. 
وفقَا  واملجرم  رشعًا،  املحرم  لنوعها  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  املحظور  املنبه  االمفيتامني 
للفقرة الثانية من املادة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. وبالبحث عن 
سوابقه نلم يعثر له عىل سوابق مسجلة ضده، وحيث إن ما أقدم عليه املتهم فعل حمرم وجمرم 
املشار  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  بموجب  ونظامًا  رشعًا  عليه  ومعاقب 
إليه بعقوباته األصلية والتكميلية أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بالعقوبات 
التالية:١ -السجن وفقا للفقرة األوىل من املادة احلادية واألربعني وإعامل الفقرة األوىل من 
السفر خارج  إليه. ٢ -بمنعه من  املشار  الثانية والستني من نظام مكافحة املخدرات  املادة 
اململكة وفق الفقرة األوىل من املادة السادسة واخلمسني من النظام املشار إليه. هكذا ادعى 



19

أجاب  الدعوى  عن  عليه  يدل  ما  أعاله  املدون   )...( عليه  املدعى  وبسؤال  العام.  املدعي 
العام ضدي صحيح كله مجلًة وتفصياًل؛ فقد قمت بحيازة ثالث  “ما ذكره املدعي  قائاًل: 
متعاطيًا  كنت  وقد  التعاطي  بقصد  الدعوى،  إليها يف  املشار  املحظورة  احلبوب  من  حبات 
من نوعها قبل القبض عيلَّ بساعات، وأنا تائب، وأتعهد بعدم تكرار ذلك مستقباًل.” هكذا 
أجاب . هذا وقد جرى مني االطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي املشار إليه أعاله فوجد 
كام ذكره املدعي العام يف دعواه من إجيابية احلبوب املضبوطة لإلمفيتامني املنبهة املحظورة 
ونظرًا ملا تقدم من الدعوى وجواهبا ومصادقة املدعى عليه لــام نسب إليه وإجيابية التقرير 
الكيميائي الرشعي املذكور، فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه: )...( بحيازة ثالث حبات 
حتوي اإلمفيتامني املنبهة املحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها. ونظرًا خلطر املخدرات 
عىل الفرد واملجتمع وأمنه والنتشاره يف اآلونة األخرية لذا فقد حكمت عىل املدعى عليه بام 
ييل: أواًل/ يسجن مدة ثالثة أشهر، حتتسب منها فرتة إيقافه عىل ذمة هذه القضية وفقًا للامدتني 
)٤١، ٦٠( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية؛ نظرًا ملا ظهر يل من بوادر انزجاره 
يف املجلس الرشعي، وخللو سجله من السوابق. ثانيًا/ يمنع من السفر خارج اململكة مدة 
سنتني تبدأ بعد انتهاء حمكومية السجن أعاله وفقًا للامدة )٥٦( من نظام مكافحة املخدرات 
آنف الذكر. ثالثًا: جيلد مخسني جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه احلبوب املحظورة، ومن ثم 
يؤخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة ملا بدر منه، هذا ما ظهر يل وبه حكمت. وبعرض 
فأفهمته  معارضته،  العام  املدعي  وقرر  به،  القناعة  عليه  املدعى  قرر  الطرفني  عىل  احلكم 
لالعرتاض  احلكم  من  نسخة  الستالم  وذلك  ظهرًا  الواحدة  الساعة  اليوم  هلذا  باحلضور 
القرار، وإذا  عليه، كام أفهمته بأن مدة االعرتاض ثالثون يومًا تبدأ بعد استالم نسخة من 
مضت املدة ومل يقدم اعرتاضه، سقط حقه يف طلبه حمكمة االستئناف، وسيكتسب احلكم 
القطعية، وذلك وفقًا للامدة الرابعة والتسعني بعد املئة من نظام اإلجراءات اجلزائية اجلديد، 
ففهم ذلك، وعليه جرى التوقيع وقد نطق باحلكم الساعة احلادية عرشة صباحًا واهلل املوفق 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ.
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حيازة

احلمد هلل وحده، وبعد: فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة األوىل لتمييز القضايا اجلزائية 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٨٣١٠٧ برقم   )...( الشيخ/  املساعد  برفحاء 
اخلاص  ١٤٣٥/٦/٢هـ  وتاريخ   ٣٥٢٦٣١٢٥ برقم  املسجل  فضيلته  من  الصادر  القرار 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...( يف قضية خمدرات، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو 
القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة  مدون ومفصل به. وبدراسة 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  باألكثرية  قررنا  فقد 

وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملظيلف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٢٢٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣١٢٧٥٠ 

ظلوفا إسلترا-ا خمربيا-ا تقليلا تلاعاطيا-ا سصدا حمظورةا-ا حبوبا خمدرتتا-ا حيازةا
خمففةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

من  حبات  أربع  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
من  واملنع  بالسجن  عليه  احلكم  وطلب  االستعامل،  بقصد  املحظورة  اإلمفيتامني  حبوب 
السفر، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي 
الرشعي وجد أنه يتضمن إجيابية العينة لإلمفيتامني، ونظرًا لعدم وجود سوابق عىل املدعى 
عليه، وظهور بوادر التوبة والندم منه، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام أسند 
إليه، وحكم بسجنه ملدة ثالثة أشهر، ومنعه من السفر خارج البالد ملدة سنتني، فاعرتض 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

أنا )...( رئيس  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فلدي 
املحكمة العامة باملظيلف، وبناًء عىل املعاملة الواردة لنا من مكافحة املخدرات بالقنفذة برقم 
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حيازة

٩ع وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ واملقيدة لدينا برقم ٣٥٤١٨٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
ويف هذا اليوم االربعاء ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ افتتحت اجللسة الساعة الثامنة والنصف وفيها 
حرض املدعي العام للمخدرات الرقيب: )...( واملكلف لدينا بموجب أمر التكليف رقم 
 )...( الرشعي:  باملجلس  معه  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٣/٠٨/٢٧هـ  وتاريخ   ٢٧٩٢
له  يعثر  ومل  عامًا،   ٢٣ الرساح  مطلق   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
عىل سوابق، وادعى املدعي قائاًل:” إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٢هـ قبض عىل املدعى عليه 
التقرير  أثبت  حبات،  أربع  لعدد  حيازته  إثر  الليث  بمحافظة  املخدرات  مكافحة  قبل  من 
الكيميائي الرشعي رقم ٢٠١٦١/س٢ إجيابية ما تم ضبطه ملادة االمفيتامني املؤثر عقليا، 
وبالتحقيق معه اعرتف بحيازة أربع حبات من حبوب االمفيتامني، وأن قصده من احليازة 
بقصد  االمفيتامني  حبوب  من  حبات  أربع  بحيازة  رشعًا  إدانته  إثبات  أطلب  االستعامل. 
االستعامل وتعزيره لقاء ذلك وفق املادة ]٤١[ من نظام مكافحة املخدرات وإفهامه باملنع من 
السفر خارج اململكة استنادًا للامدة ٥٦ من نفس النظام هذه دعواي.” وبسؤال املدعى عليه 
عن الدعوى أجاب قائاًل:” ما ذكره املدعي العام كله صحيح، فقد قبض عيّل وبحيازيت أربع 
حبات من حبوب االمفيتامني بقصد االستعامل وقد أقلعت عن هذا الذنب وتبت إىل اهلل عز 
وجل هكذا أجاب. ثم جرى االطالع عىل أوراق املعاملة ومنها ما ورد باستجواب املدعى 
عليه، وحمرض القبض فوجدا كام ذكر املدعي العام وما ورد بالتقرير الكيميائي الرشعي املنوه 
عليه  املدعى  مع  تم ضبطه  ما  إجيابية  املتضمن  الرقم ٢٠١٦١/س٢  ذو  لفة ٣٠  املرفق  به 
وما  واإلجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناًء  االمفيتامني.أ.هـ.  حبوب  من  حبات  ألربع 
ملا  العام؛ ونظرًا  املدعي  ما جاء يف دعوى  املدعى عليه عىل  الطرفان، وحيث صادق  قرره 
تضمنه التقرير الكيميائي الرشعي املشار إليه أعاله ونظرًا ألن املدعى عليه يستحق عقوبة 
طبقًا للقواعد الرشعية ووفقًا للامدتني ]٤١،٦٠[ من نظام مكافحة املخدرات، ونظرًا لعدم 
وجود سوابق عىل املدعى عليه، وما ظهر من املدعى عليه من التوبة والندم، فلكل ما تقدم 
فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بام أسند إليه يف الدعوى، وحكمت عليه بام ييل: ١ -سجنه 
للامدتني ٦٠.٤١ من  استنادًا  القضية  إيقافه بسبب هذه  ملدة ثالثة أشهر حيتسب منهام مدة 
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ملدة  تنفيذ عقوبته  انتهاء  بعد  اململكة  السفر خلارج  املخدرات. ٢ -منعه من  نظام مكافحة 
سنتني استنادا للفقرة ١ من املادة ٥٦ من نظام مكافحة املخدرات املشار إليه، وبه حكمت، 
وبعرضه عليهام قرر املدعى عليه القناعة باحلكم، وأما املدعي العام فقد قرر االعرتاض عىل 
بتاريخ  املحكمة  بمراجعة  العام  املدعي  فأفهمت  اعرتاضية،  بتقديم الئحة  مستعدا  احلكم 
١٤٣٥/٠٥/١١هـ الستالم نسخة احلكم وتقديم اعرتاضه خالل ثالثني يوما من تاريخ 
الئحة  دون  االستئناف  حمكمة  إىل  احلكم  فسريفع  اعرتاضه  يقدم  مل  وإذا  نسخة،  استالم 
اعرتاضية، ففهم ذلك، وأغلقت اجللسة الساعة العارشة والنصف وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم أمجعني حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة اجلزائية 
السادسة بمحكمة االستئناف بمكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إىل هذه 
املحكمة بكتاب فضيلة رئيس املحكمة العامة باملظيلف الشيخ/)...( رقم )٣٥٤١٨٢٨( 
 )٣٥٢٣٣٤٧٦( برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  )١٤٣٥/٧/٥هـ(  وتاريخ 
اجلنسية،  سعودي  ضد/)...(  العام  املدعي  دعوى  )١٤٣٥/٥/٥هـ(،املتضمن  وتاريخ 
تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم  خمدرات،  يف  املتهم 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٦٩٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه : ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار : ٣٥٢١٢١٦٢ 

ظلوفا إسلترا-ا خمربيا-ا تقليلا تلاعاطيا-ا سصدا حمظورةا-ا حبوبا خمدرتتا-ا حيازةا
خمففةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

إدانته بحيازة ثالث حبات من  إثبات  املدعى عليه، طالبا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
حبوب اإلمفيتامني املحظورة بقصد التعاطي، وطلب احلكم عليه بالسجن واملنع من السفر، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي 
وجد يتضمن إجيابية العينة لإلمفيتامني، ونظرًا لقلة الكمية املضبوطة مع املدعى عليه، وخللو 
صحيفته من السوابق، وما أبداه من التوبة والندم، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى 
عليه بحيازة احلبوب املحظورة بقصد التعاطي، وحكم بسجنه ملدة شهر، وبمنعه من السفر 

خارج البالد ملدة سنتني، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  بناء  بينبع  العامة  املحكمة  يف  )...(،القايض  أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
برقم ٣٥٩٦٩٦ وتاريخ  املساعد  بينبع/  العامة  املحكمة  املحالة من فضيلة رئيس  املعاملة 
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املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٤٧٤٣٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
العام )...( سعودي  املدعي  افتتحت اجللسة وفيها حرض  يوم األحد ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( واملكلف من رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام 
بمحافظة ينبع باخلطاب رقم ٢٢٥٧ وتاريخ ١٤٣٢/٤/١١هـ وتقدم بدعوى حمررة مرفقة 
يف املعاملة جاء فيها:” بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لدائرة التحقيق واالدعاء العام 
بمحافظة ينبع أدعي عىل: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبالبحث 
عن سوابقه تبني عدم وجود سوابق مسجلة عليه، قبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١١هـ 
بتاريخ  املعد  القبض  حمرض  عىل  باالطالع  حيث  ١٤٣٤/١٠/١١هـ  بتاريخ  عنه  وأفرج 
١٤٣٣/٥/٢١هـ من قبل أمن الطرق املتضمن أنه أثناء عملهم يف نقطة تفتيش تم استياف 
املركبة التي يقودها املذكور وبتفتيشها عثر بداخلها عىل عدد)٣( حبات يشتبه أن تكون من 
بداخل  املضبوطة  احلبوب  بأن  اعرتف  وباستجوابه:  عليه.  القبض  فتم  املحظورة  احلبوب 
سيارته عائدة له، وأن غرضه منها هو التعاطي. وقد أثبت التقرير الكيميائي الرشعي رقم 
الطبية الرشعية  )٢٤٧٠ ك م( لعام ١٤٣٤هـ الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء 
بصحة املدينة املنورة إجيابية احلبوب املضبوطة مع املتهم املذكور لإلمفيتامني املنبه للجهاز 
العصبي وهي من املواد املخدرة اخلاضعة للرقابة واملنوه به يف اجلدول األول فئة )ب( من 
اجلداول امللحقة بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم 
م/ ٣٩ لعام ١٤٢٦هـ. وانتهى التحقيق إىل اهتام املذكور بحيازة عدد )٣( ثالث حبات من 
احلبوب املحظورة بقصد التعاطي. وذلك لألدلة والقرائن التالية:١ - ماجاء يف أقواله لفة 
رقم )١١( ٢ - ماجاء يف حمرض القبض لفة رقم )١( ٣ - ماجاء يف التقرير الكيميائي الرشعي 
لفة رقم )١٥(. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه نظامًا؛ لذا 
أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه باآليت:١ ــ السجن وفقا للفقرة )١( من املادة )٤١( 
للفقرة )١(  البالد وفقا  السفر خارج  املنع من  املنوه عنه ٢ــ  املخدرات  من نظام مكافحة 
من املادة )٥٦( من ذات النظام.” هكذا ادعى املدعي العام، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أجاب قائاًل: “ما ذكره املدعي العام يف دعواه كله صحيح؛ فقد قبض عيّل وبحوزيت 
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ومل  التعاطي،  حيازهتا  من  قصدي  وكان  املنبه،  اإلمفيتامني  حبوب  من  حبات  ثالث  عدد 
أتعاط منها شيئا، وأنا تائب من ذلك ونادم عىل ما جرى.” هكذا أجاب املدعى عليه، ثم 
جرى الرجوع للمعاملة واالطالع عىل حمرض القبض عىل لفة )١( وقد تضمن: القبض عىل 
املدعى عليه والعثور يف سيارته عىل عدد ثالث حبات حيتمل أن تكون من مادة الكبتاجون 
املخدر، كام جرى االطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي الصادر من مركز مراقبة السموم 
املتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ  يف   ٢٤٧٠ برقم  املنورة  باملدينة  الرشعية  الطبية  والكيمياء 
املركزي.  العصبي  للجهاز  املنبه  االمفيتامني  ملادة  عليه  املدعى  مع  املضبوطة  العينة  إجيابية 
فبناء عىل ما تقدم كله فقد ثبت لدّي إدانة املدعى عليه )...( بحيازة ثالث حبات من حبوب 
الكبتاجون املحظورة بقصد التعاطي، ونظرًا لقلة الكمية املضبوطة مع املدعى عليه وخللو 
التخفيف عليه والنزول  لذا فقد رأيت  التوبة والندم؛  أبداه من  السوابق وما  صحيفته من 
عن القدر األدنى للامدة )٤١( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية استنادًا للامدة 
حيتسب  شهرين  ملدة  سجنه   /١ ييل:  بام  ذلك  لقاء  تعزيره  وقررت  النظام  نفس  من   )٦٠(
منها ما أمضاه من توقيف بسبب هذا القضية ٢/ منعه من السفر خارج اململكة بعد انتهاء 
حمكوميته ملدة سنتني استنادًا للامدة )٥٦( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. 
هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر القناعة، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: بناء عىل املعاملة الواردة 
من  لنا  واملحالة  ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  وتاريخ   ٣٥٤٧٤٣٢ برقم  بينبع  العامة  املحكمة  من 
فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٢١٣٩٠٦ يف ١٤٣٥/٠٤/١١هـ 
فقد جرى مّنا نحن رئيس وأعضاء الدائرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة 
املنورة االطالع عىل احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة بينبع 
العام  املدعي  دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٩٠٢١ بعدد  واملسجل 
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ضد/ )...(، املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه تقررت املصادقة 
عىل احلكم وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 2٠اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٩٦٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١٨٠٦٨٤ 

إسلترا-ا تقليلاخمربيا-ا تعاطيا-ا تلاعاطيا-ا حيازةاخمدرتتا-احبوباحمظورةا-اسصدا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امنعامناتلقفل.

تملادةا)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

حبوب  من  حبة  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وطلب  لنوعها،  وبتعاطيه  الشخيص  واالستعامل  التعاطي  بقصد  املحظورة  اإلمفيتامني 
بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  الدعوى عىل  وبعرض  السفر،  من  واملنع  بالسجن  عليه  احلكم 
وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد أنه يتضمن إجيابية العينة ملادة االمفيتامني، 
ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بحيازته حلبوب االمفيتامني املحظورة بقصد 
التعاطي وتعاطيه له، وحكم بسجنه مدة شهرين، وبجلده سبعني جلدة، وبمنعه من السفر 

خارج اململكة ملدة سنتني، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد ويف يوم االثنني ١٤٣٥/٢/٦هـ لدي أنا )...( القايض باملحكمة 
املعاملة  بناء عىل  العارشة والنصف  الساعة  افتتحت اجللسة يف  القطيف  اجلزائية بمحافظة 
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لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/١/٩هـ  يف   ٣٥٢٠٩٦٥ برقم  املحكمة  هذه  رئيس  من  لنا  املحالة 
املحكمة بالقيد رقم ٣٥٩٨٩٨٥ يف ١٤٣٥/١/٩هـ ويف هذه اجللسة حرض املدعي العام 
)...( وقرر قائاًل :” بصفتي مدعيًا عاما يف دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة القطيف 
أدعي عىل: )...(، البالغ من العمر )٢٧(عامًا، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( أعزب، موظف أهيل، املقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ، وأفرج عنه بتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٢٧هـ استنادًا للامدة )١٢٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية، ويقيم بمحافظة 
القطيف )...( حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ أثناء إقامة نقطة تفتيش مركز )...( باجتاه 
الشامل تم استيقاف سيارة بقيادة املتهم املذكور ويرافقه املتهم )...( “تم حفظ الدعوى بحقه 
بموجب امر احلفظ رقم )٥٧٦٢٠( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ لعدم كفاية االدلة”، وأثناء 
تفتيش األشخاص واملركبة عثر يف كريس السائق من اخللف عىل حبة من حبوب الكبتاجون 
إجيابيها  ١٤٣٤/١١/٣هـ  وتاريخ  ش(  ك   ٤٧٧٠( رقم  الرشعي  الكياموي  التقرير  أثبت 
ملادة االمفيتامني واملدرج يف اجلدول الثاين فئة )ب( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية وباستجوابه أقر بحيازة حبة من حبوب االمفيتامني املنبهة املحظورة بقصد التعاطي 
واالستعامل الشخيص، وبتعاطيه لنوعها وأن احلبة املضبوطة تعود له وال عالقة ملرافقه هبا، 
وقد أسفرة التحقيق معه عن توجيه االهتام لـ )...( بحيازة حبة من حبوب االمفيتامني املنبهة 
املحظورة بقصد التعاطي واالستعامل الشخيص، وبتعاطيه لنوعها املجرم وفق الفقرة )٢( 
من املادة رقم )٣(، وذلك لألدلة والقرائن التالية: - اعرتافه بام نسب إليه املدون بمحرض 
استجوابه املرفق عىل اللفة رقم )١٧ -١٨(٢ - حمرض تنفيذ املهمة املنوه به املرفق عىل اللفة 
رقم )٢(٣ - التقرير الكيميائي الرشعي املنوه عنه املرفق عىل اللفة رقم )٢٥( وبالبحث عن 
سوابقه مل يعثر له عىل سوابق جنائية مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املتهم املذكور - وهو 
بكامل أهليته املعتربة رشعا - فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا ونظامًا لذا أطلب بإثبات ما 
أسند إليه واحلكم عليه بام ييل أواًل/ بعقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم )١( من املادة رقم 
)٤١( من النظام. ثانيًا/  منعه من السفر وفقًا للفقرة رقم )١( من املادة رقم )٥٦( من النظام 
اجلنسية بموجب  التوفيق.” هذا وقد حرض يف اجللسة )...( سعودي  هذه دعواي، وباهلل 
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السجل املدين رقم )...( هذا وبسؤاله عام ذكره املدعي العام يف دعواه، أجاب بقوله:” ما ذكره 
املدعي العام يف دعواه من أنه قبض عيل بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ وبحوزيت حبة واحدة 
من احلبوب املحظورة بقصد االستعامل فصحيح، علاًم بأنني استعملت احلبوب املحظورة 
مدة شهر تقريبًا.” هذا جوايب. كام جرى مني االطالع عىل التقرير الكيميائي رقم ٤٧٧٠ك 
ش املرفق باملعاملة لفة رقم)٢٥( فوجدته يتضمن إجيابية القطعة املضبوطة للحبوب املنبهة 
املدعى  أقر  الطرفان، وحيث  الدعوى واإلجابة وما قرره  فبناًء عىل ما تقدم من  املحظورة 
املنبهة املحظورة بقصد االستعامل، وأنه  عليه بحيازته حلبة واحدة من حبوب االمفيتامني 
يستعمل احلبوب، وهذا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا ونظامًا وبناًء عىل املادة الستني من 
نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية التي نصت عىل أن للمحكمة النزول عن احلد 
األدنى من عقوبة السجن، جلميع ذلك فقد حكمت بام ييل. أواًل/ جلد املدعى عليه سبعني 
جلده دفعة واحدة لقاء تعاطيه احلبوب املحظورة. ثانيًا/ ثبوت إدانة املدعى عليه بحيازته 
وتعزيره  واالستعامل،  التعاطي  بقصد  املحظورة  املنبه  االمفيتامني  حبوب  من  واحدة  حلبة 
لقاء ذلك بسجنه مدة شهر، حيتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية. ثالثًا/ منع املدعى 
عليه من السفر خارج اململكة مدة سنتني بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن، وبإعالن احلكم 
عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة باحلكم، أما املدعي العام فقرر عدم القناعة باحلكم، 
وطلب االستئناف، ورفع احلكم إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، فأجبته لذلك 
وأمرت بإخراج قرار بذلك، ثم رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف حسب التعليامت وللبيان 

حرر يف ١٤٣٥/٢/٦هـ واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٥٣١٢٣٩/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
القطيف  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/٢٠هـ  وتاريخ 
القايض  القرار الصادر من فضيلة  املرفق هبا  برقم ٣٥٩٨٩٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ 
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اخلاص  ١٤٣٥/٢/٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٨٨٣٣ برقم  املسجل  الشيخ/)...(  باملحكمة 
بام  القرار حكم فضيلته  العام ضد/)...( يف قضية خمدرات، وقد تضمن  بدعوى/املدعي 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه، وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 
احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/١٨هـ.
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 ل2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باجلفر

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٨١٢٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٧٣١٧ 

تقليلاخمربيا-اظلوفا تعاطيا-ا تلاعاطيا-ا سصدا حيازةاخمدرتتا-احبوباحمظورةا-ا
خمففةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امنعامناتلقفل.

لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تإلسلتراحجةاعىلاتملقلا”.
2ا-تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

من  حبة  نصف  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
حبوب اإلمفيتامني املحظورة، بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها، وطلب احلكم عليه بالسجن 
واملنع من السفر، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير 
العينة لإلمفيتامني، ونظرًا ألن اإلقرار حجة عىل  الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية 
وإلظهاره  عليه  املدعى  عىل  جنائية  سوابق  وجود  ولعدم  املحوزة،  الكمية  ولضآلة  املقر، 
إليه، وحكم بسجنه  املدعى عليه بصحة ما نسب  إدانة  القايض  لذا فقد ثبت لدى  للتوبة، 
ملدة مخسة أيام، وجلده سبعني جلدة، ومنعه من السفر مدة سنتني، فاعرتض املدعي العام، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد: لدي أنا )...( القايض املنتدب إىل املحكمة العامة باجلفر وبناء 
١٤٣٤/٢/٣٠هـ  يف   ٣٤٩٨١٢٨ برقم   )...( القضائي  املكتب  إىل  املحالة  املعاملة  عىل 
حرض املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى عىل 
إنه  قائاًل يف دعواه   )...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  احلارض معه 
بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ تم القبض عليه من قبل إحدى فرق مكافحة املخدرات التابعة 
عليه  املدعى  حيازة  عن  الرسية  املصادر  أحد  من  معلومات  ورود  إثر  األحساء،  ملحافظة 
للحبوب حمظورة، ووجوده عند أحد املحالت التجارية بشارع الظهران متجواًل عىل قدميه، 
فتم االنتقال بالفرقة امليدانية إىل املكان املحدد فشوهد املدعى عليه يرتدي الزي الريايض، 
وعند اقرتاب الفرقة منه للتأكد من وضعه لوحظ عليه االرتباك واخلوف فتم القبض عليه، 
الكيميائي رقم  التقرير  أثبت  البنطلون عىل نصف حبة،  وبتفتيشه ضبط بجيبه األيمن من 
املواد  ضمن  من  املدرج  األمفيتامني  ملادة  احلبة  نصف  إجيابية  ١٤٣٤هـ  لعام  ش(  ك   ٢٤(
املحظورة باجلدول رقم )٢( فئة )ب( امللحق بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 
وباستجواب املدعى عليه: أقر بصحة واقعة الضبط وأن ما ضبط بحوزته من نصف حبة 
تعود له بقصد التعاطي، وتعاطيه لنوعها، وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام له بحيازة 
سوابقه  عن  وبالبحث  لنوعها  وتعاطيه  التعاطي  بقصد  املحظورة  احلبوب  من  حبة  نصف 
مل يعثر له عىل سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة 
من  الثالثة  املادة  من  الثانية  الفقرة  ضوء  يف  ونظامًا  رشعًا  عليه  ومعاقب  حمرم  فعل  رشعًا 
نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي الكريم رقم )م/٣٩( 
بالعقوبة   - ١ ييل:  بام  عليه  واحلكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  ١٤٢٦/٧/٨هـ  وتاريخ 
الواردة يف الفقرة األوىل من املادة )٤١( من النظام املشار إليه لقاء ما أسند إليه، من اهتام 
٢ - بالعقوبة الواردة يف الفقرة األوىل من املادة )٥٦( من النظام بمنعه من السفر. هذا ما 
ادعى به، وبعرضه عىل املدعى عليه، وبسؤاله عنه، أجاب قائاًل:” ما ذكره املدعي العام يف 
دعواه ضدي من اهتامي بحيازة نصف حبة من احلبوب املحظورة لقصد التعاطي وقيامي 
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إىل  وبالرجوع  به،  أجاب  ما  .”هذا  ذكر  مما  تائب  وأنا  صحيح،  املحظورة  احلبوب  بتعاطي 
أوراق املعاملة جرى االطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي رقم ٢٤ ك ش لعام ١٤٣٤هـ 
ووجدته مطابقًا ملا عطفه عليه املدعي العام، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وإلقرار 
املدعى عليه بام نسبه له املدعي العام، وألن اإلقرار حجة عىل املقر، وال عذر ملن أقر، وبناء 
ولعدم  املخدرات،  مكافحة  نظام  من  واخلمسني  والسادسة  واألربعني  الواحدة  املادة  عىل 
ولضآلة  جنسها،  غري  من  وال  الالحقة،  جنس  من  عليه  املدعى  عىل  جنائية  سوابق  وجود 
الكمية املحوزة، وإلظهاره للتوبة، وبناء عىل املادة الستني من نظام مكافحة املخدرات، لذا 
فقد ثبت لدي ما نسبه املدعي العام للمدعى عليه، وقررت :أواًل/ جلد املدعى عليه سبعني 
جلدة علنًا يف مكان عام تعزيرًا .ثانيًا/ سجن املدعى عليه تعزيرًا مدة مخسة أيام، حيتسب منها 
مدة إيقافه بسبب هذه القضية، وبام ذكر حكمت، وأفهمته بمنعه من السفر مدة سنتني تبدأ 
بعد انتهاء حمكوميته، وأن لوزير الداخلية اإلذن بالسفر عند الرضورة ففهمه، وبعرض احلكم 
عىل الطرفني اعرتض عليه املدعي العام، وطلب استئنافه دون تقديم الئحة اعرتاضية، وقنع 
املتبع  لتدقيق احلكم حسب  االستئناف  املعاملة ملحكمة  كامل  بعث  عليه وسيتم  املدعى  به 
وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٢هـ وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
باجلفر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
برقم ٣٥٣٣٢٥٤٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٨٢٤٦٨٩ 
الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٩هـ  وتاريخ 
بدعوى/املدعي  اخلاص  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٩٣٧١ برقم  املسجل   )...(
العام ضد/ )...( يف قضية خمدرات، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم واهلل املوفق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٣/٢٩هـ.
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 22اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٨٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ رقم القرار : ٣٥١٨١٨٤٤ 

حيازةاخمدرتتا-احبوباحمظورةا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اسيادةاتلقيارةاحتتاتأثريها-ا
تقليلاخمربيا-اإسلترا-اظلوفاخمففةا-اإدتنةا-اتدتخلاتلاعزيلتتا-اتعزيلابالقجنا-امنعا

مناتلقفلا-اعقوبةاتلقيادةالمجهةاتملخاصة.

لا-سولهاتعاىللا                                                                                                                                                                                              . 
2ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تإلسلتراحجةاعىلاتملقلا”.

3ا-تملوتدا)ر2ل(او)ل3ل(اومنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.
4ا-تملوتدا)2/3(او)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

را-تلفقلةا)ر(امناجدولاتملخالفاتارسلا)ل(اتملمحقابنظاماتمللور.
6ا-سلتراجممساتلوزرتءارسلا)رل3(ايفا٠/24ل/ر42لهـ.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة حبوب اإلمفيتامني 
املحظورة بقصد التعاطي، وبتعاطيه هلا، وقيادته للسيارة حتت تأثريها، وطلب احلكم عليه 
بالسجن واملنع من السفر وإثبات إدانته بالقيادة حتت تأثري احلبوب املنبهة، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد أنه يتضمن 
احلبوب  بحيازة  املدعى عليه  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  العينة لإلمفيتامني،  إجيابية 
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املحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها وقيادته للسيارة حتت تأثريها، وحكم بسجنه ملدة 
شهر، ومنعه من السفر خارج البالد ملدة سنتني، وأفهمه بأن عقوبته عىل قيادة السيارة حتت 
تأثري احلبوب املحظورة تقررها اجلهة املختصة، فاعرتض املدعي العام وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

وبناء  القطيف  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد  احلمد هلل وحده 
عىل املعاملة املحالة لنا برقم ٣٥٢٣٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ املقيدة باملحكمة برقم 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  املوافق  األحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥١١٤٠١
حرض املدعي العام )...( كام حرض املدعى عليه )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وقدم األول الئحة دعوى تتضمن بأن املدعى عليه )...( البالغ من العمر 
عنه  وأفرج  بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ  عليه  قبض  أهيل،  عامًا، غري حمصن، موظف   )٢٦(
إحدى  قبل  من  املعد  والتفتيش  القبض  حمرض  عىل  وباالطالع  ١٤٣٤/٨/٢٨هـ.  بتاريخ 
فرق دوريات أمن الطرق طريق )...( الرسيع رقم )١٤٥٣٥( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ 
)...(م  صنع   )...( نوع  من  سيارة  استيقاف  تم  بعملها  الدورية  قيام  أثناء  أنه  املتضمن:” 
عىل  اخللفي  باملقعد  عثر  السيارة  وبتفتيش  عليه  املدعى  يقودها   )...( رقم  اللوحة  وحتمل 
ش  ك   ٤٠٨٦( رقم  الرشعي  الكياموي  التقرير  أثبت  الكبتاجون  حبوب  من  وربع  حبتني 
لعام ١٤٣٤هـ( إجيابية العينة املرسلة ملادة اإلمفيتامني املنبه واملدرج يف اجلدول رقم )٢( فئة 
)ب( امللحق بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. وباستجوابه أقر بعائدية ما ضبط 
بداخل السيارة له بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه وأنه حصل عليها من شخص ذكر اسمه 
توجيه  إىل  التحقيق معه  أسفر  تأثريها. وقد  السيارة وهو حتت  بقيادة  أقر  الضبط كام  جلهة 
االهتام له بحيازة حبتني وربع من حبوب اإلمفيتامني املنبه بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه، 
واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  املادة  من  الثانية  الفقرة  بموجب  واملجرم 
العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ وقيادته للسيارة وهو 
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حتت تأثريها، وذلك لألدلة والقرائن املوضحة بالالئحة وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له عىل 
سوابق مسجلة. وحيث أن ما أقدم عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل جمرم 
نظامًا ومعاقب عليه رشعًا لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بام ييل:-١/ بالعقوبة 
الواردة يف الفقرة األوىل من املادة )٤١( لقاء حيازته للحبتني وربع من الكبتاجون وتعاطيه 
لنوعه. ٢/ منعه من السفر خارج اململكة بعد تنفيذ حمكوميته استنادًا للفقرة )١( من املادة 
)٥٦( من ذات النظام. ٣/إثبات إدانته بقيادة السيارة حتت تأثري احلبوب املنبهة وإفهامه بأن 
عقابه عائدًا للجهة املختصة، عماًل بالفقرة األوىل من املادة )٦٨( من نظام املرور الصادر 
باملرسوم امللكي رقم )م/٨٥( وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ.” وبعرضها عىل املدعى عليه 
أجاب قائاًل:” ما ذكره املدعي العام من اهتامي بحيازيت حبتني وربع من حبوب اإلمفيتامني 
املنبه بقصد التعاطي وتعاطيي لنوعها، وقياديت للسيارة حتت تأثريها صحيح ؛لكنني نادم 
وأنا  الطويل،  العمل  ضغط  جراء  احلبوب  هذه  وتناولت  منه،  وتائب  مني،  بدر  ما  عىل 
موظف يف القطاع اخلاص هكذا أجاب.” وبتصفح ملف الدعوى جرى االطالع عىل بطاقة 
الكياموي مرفق لفة )٢٤( فوجدهتا كام ذكر  التقرير  السوابق مرفق لفة )٢٢( وعىل  بحث 
املدعي العام. فبناء عىل ما تقدم وحيث تتلخص دعوى املدعي العام يف اهتام املدعى عليه 
بحيازة حبتني وربع من حبوب االمفيتامني املنبهة املحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها 
هذه  وألن  ذلك،  عىل  ومعاقبته  إليه  أسند  ما  إثبات  ويطلب  تأثريها،  حتت  السيارة  وقيادة 
اإلجراءات  نظام  من   )١٣١٫١٢٨( املادتني  عىل  بناء  الدعوى  هذه  بنظر  خمتصة  املحكمة 
العام،  املدعي  أهليته بجميع ما جاء يف دعوى  املدعى عليه وهو بكامل  اجلزائية، وإلقرار 
وألن اإلقرار حجة عىل املقر، وألن ما أقدم عليه من حيازة احلبوب املنبهة املحظورة وتعاطيه 
لنوعها وقيادة السيارة حتت تأثريها أفعال حمرمة رشعًا ملا يف تعاطي هذه احلبوب من أرضار 
للتهلكة  والغري  للنفس  تعريض  فيها  املسكر  تأثري  حتت  السيارة  قيادة  أن  كام  بالغة   صحية 
واهلل تعاىل يقول                                                                                                                                                                                                                   البقرة:١٩٥،كام أن حيازة وتعاطي احلبوب املنبهة 
املحظورة جمرم نظامًا وفقًا للفقرة رقم )٢( من املادة رقم )٣( من نظام مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية، كام أن قيادة السيارة حتت تأثري احلبوب املنبهة املحظورة فعل جمرم نظامًا 
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وفقًا للفقرة )٨( من جدول املخالفات رقم )١( امللحق بنظام املرور، وملا نص عليه الفقهاء 
القناع  كشاف  انظر  تداخلت  موجبها  جنس  واحتد  هلل  حقًا  كانت  إذا  التعزيرات  أن  من 
)١١٣/١٤(، ونظرًا لقلة الكمية ولعدم وجود سوابق عىل املدعى عليه وملا أبداه من الندم 
العقلية  وبعد االطالع عىل املواد )٤١، ٥٦، ٦٠( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
وعىل قرار جملس الوزراء رقم )٣١٥( يف ١٤٢٨/١٠/٢٤هـ. فقد حكمت باآليت: أواًل/ 
إدانة املدعى عليه احلارض )...( بحيازة حبتني وربع من حبوب االمفيتامني املنبهة املحظورة 
بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها وقيادته للسيارة حتت تأثريها. ثانيًا/ سجنه مدة شهر ومنعه 
من السفر خارج اململكة مدة سنتني تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن. وأفهمته بأن عقوبته 
وبإعالن  املختصة.  اجلهة  من  تقرر  املحظورة  املنبهة  احلبوب  تأثري  حتت  السيارة  قيادة  عىل 
احلكم قرر املدعى عليه عدم اعرتاضه، وقرر املدعي العام اعرتاضه/ وطلب رفع املعاملة 
ملحكمة االستئناف دون تقديم الئحة اعرتاضية، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.

الثانية يف حمكمة  اجلـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد.. 
٣٥/٥١٢٥٦٨/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
القطيف  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/١٩هـ  وتاريخ 
الصادر من  القرار  املرفق هبا  وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ  برقم ٣٥١١٤٠١   )...( الشيخ/ 
بدعوى/املدعي  اخلاص  ١٤٣٥/٢/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٦٥٤٨ برقم  املسجل  فضيلته 
العام ضد/)...( يف قضية خمدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/١٩هـ.
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 23اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بتبوك

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٨٨١٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٤٠٤١٠ 

حيازةاخمدرتتا-احشيشاوحبوباحمظورةا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلاخمربيا-ا
بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا تحلدا-ا درءا خمففةا-ا ظلوفا عنها-ا رجوعا حتقيقاا-ا إسلترا إنكارا-ا

وتجلمدا-امنعامناتلقفل.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلامقكلامخلاوكلامخلاحلتم(.
“ تلذياعميهامجهورا تحلشيشةلا تلفااوىا)23/رر3(اعنا تيميةايفاجمموعا تبنا 2ا-سولا

تألئمةاأناسميمهااوكثريهااحلتمابلاتلصوتباأناآكمهااحيدا”.
3ا-تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

املخدر  احلشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
بالسجن  التعاطي وتعاطيه هلام، وطلب احلكم عليه  وحبوب اإلمفيتامني املحظورة بقصد 
أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  للتعاطي،  الرشعي  واملقتىض  السفر  من  واملنع 
املتضمن  الرشعي  الكيميائي  التقرير  إىل  استند  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها، 
إجيابية العينة للحشيش واإلمفيتامني، وإىل إقرار املدعى عليه حتقيقا بام نسب إليه، وبعرضه 
عليه دفع بأنه أقر ليتم إطالق رساحه، ونظرًا ألن الرجوع عن اإلقرار فيام يوجب التعزير 
حلق اهلل تعاىل ال يقبل من صاحبه ؛إال أنه يدرأ احلد عنه، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة 
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املدعى عليه بام نسب إليه وقرر درأ حد املسكر عنه، وحكم بسجنه ملدة أربعة أشهر، وبجلده 
العام،  املدعي  فاعرتض  سنتني،  ملدة  البالد  خارج  السفر  من  ومنعه  جلدة،  وسبعني  تسعا 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: لدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بتبوك بناء عىل املعاملة 
وتاريخ  بكتاهبم رقم ٤٣٩٢  بتبوك  العام  التحقيق واالدعاء  هيئة  املحكمة من  إىل  الواردة 
١٤٣٠/٤/٣هـ واملحالة إىل املكتب القضائي )...( من فضيلة الرئيس برقم ٣٣٥٨٨١٢ 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( العام  املدعي  حرض  عليه  ١٤٣٣/١/٢٣هـ  وتاريخ 
رقم ١٧٢٧٦ يف  التعميد  كتاب  بموجب  املحكمة  لدى  املكلف   )...( رقم  املدين  السجل 
١٤٣٤/٩/٩هـ وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( قائاًل يف حترير دعواه أنه بتاريخ ١٤٣٠/٢/١١هـ وأثناء قيام فرقة مكافحة املخدرات 
 )...( نوع  من  سيارة  قدمت  ضباء  الوجه  طريق  عىل  تفتيش  نقطة  ووضع  املعتاد  بعملها 
التفتيش وظهر عىل السائق االرتباك، وتم استيقافه  اللوحة )...( وتوقفت عند نقطة  رقم 
وتفتيشه وعثر بداخل الرشاب للرجل اليرسى عىل قطعة سوداء اللون بلغ وزهنا )٦ملجم( 
ست مليجرام يشتبه أن تكون من احلشيش املخدر، وكذلك عثر عىل فتات دخان يشتبه أنه 
خملوط باحلشيش املخدر بلغ وزهنا )٢ملجم/١جم( وعىل سيجارة ملفوفة يشتبه أن تكون 
الكيميائي الرشعي رقم )٣٨٥م/م س ت(  التقرير  أثبت  املخدر، وقد  باحلشيش  خملوطة 
العينة للحشيش  تبوك إجيابية  السموم والكيمياء الرشعية بصحة  الصادر من مركز مراقبة 
أقر بحيازته قطعة  املدعى عليه  املحظورة، وباستجواب  املنبه  املخدر وحبوب األمفيتامني 
ونصف  املخدر  احلشيش  من  تكون  أن  يشتبه  مليجرامات  ستة   )٠٫٦( وزهنا  بلغ  سوداء 
سيجارة ملفوفة بلغ وزهنا )٠٫٧( سبعة مليجرامات يشتبه أن تكون خملوطة بامدة احلشيش 
املخدر وفتات دخان بلغ وزهنا )١٫٢(جرامًا واحدًا واثنني من عرشة من املليجرام وعدد 
)٤/١( ربع حبة يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون املحظور، وقد أسفر التحقيق مع 
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املدعى عليه باهتامه بحيازة احلبوب املحظورة واحلشيش املخدر، وتعاطيه السابق لنوعها، 
وذلك لألدلة والقرائن التالية ١.إقراره املصدق رشعًا واملدون عىل الصفحة رقم )٥( من 
دفرت التحقيق املرفق لفة رقم )١( ٢.ما ورد يف حمرض القبض املعد من قبل الفرقة القابضة 
الرشعي  الكيميائي  التقرير   .٣  )١( رقم  التحقيق  دفرت  من   )١( رقم  الصفحة  عىل  املدون 
املرفق رقم )١١( )وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له عىل سوابق مسجلة حتى تارخيه( وحيث 
الثالثة  للامدة  املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا وجمرم نظامًا استنادًا  أقدم عليه  إن ما 
رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من   )٢( الفقرة 
)م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨ه لذا أطلب ١. إثبات ما أسند إليه ٢. احلكم عليه بالسجن 
لقاء ما أسند إليه استنادًا للامدة رقم )٤١( فقرة )١( من نظام مكافحة املخدرات املؤثرات 
العقلية املشار إليه أعاله ٣. احلكم بمنعه من السفر استنادًا للامدة )٥٦( فقرة )١( من نظام 
إليه أعاله ٤. احلكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء  العقلية املشار  مكافحة املخدرات املؤثرات 
تعاطيه السابق للحشيش املخدر واحلبوب املحظورة، هذه دعواي .وبعرض دعوى املدعي 
العام يف دعواه من  املدعي  “ ما ذكره   : بقوله  املدعى عليه وسؤاله عنها أجاب  العام عىل 
بالدعوى،  املوصوف  املخدر  للحشيش  وحيازيت  املحظورة  احلبوب  من  لربع حبة  حيازيت 
وأين تعاطيت نوعهام غري صحيح .” هكذا أجاب .، وبسؤال املدعي العام إن كان لديه بينة 
عىل دعواه أجاب بقوله:”  ليس لديَّ سوى ما يف أوراق املعاملة.”  فجرى االطالع عىل 
إقرار املدعى عليه املحرر عىل الصحيفة رقم )٥( من ملف التحقيق املرفق باملعاملة لفة رقم 
)١( املتضمن ما نصه )أقر أنا املدعو/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( بكامل قواي العقلية املعتربة رشعًا أنه بتاريخ ١٤٣٠/٢/١١هـ تم القبض عيل من 
قبل خمدرات الوجه وبتفتييش عثر بحوزيت عىل قطعه بنيه اللون من مادة احلشيش املخدر، 
وعيل عدد ربع حبة ونصف سيجارة ملفوفة خملوطة بامدة احلشيش املخدر، وفتات خملوط 
باحلشيش املخدر ومجيعها عائدة يل والستخدامي الشخيص، وقد حصلت عليها من شخص 
ال أعرفه بمبلغ وقدره مخسون ريااًل، وأقر وأعرتف أنني أتعاطي احلشيش املخدر واحلبوب 
املحظورة منذ حويل ثالث سنوات ونصف، وهذا إقرار مني بذلك بدون إجبار أو أكراه من 
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أحد( وبعرضه عىل املدعى عليه، قال: بأين أقررت بذلك ليتم إطالق رساحي فقط. هكذا 
قال. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملَّا أقر املدعى عليه حتقيقًا بحيازته للحشيش 
املخدر املوصوف يف الدعوى وربع حبة من احلبوب املحظورة بقصد التعاطي، والتي ثبت 
الكيميائي  التقرير  املنبه املحظور بموجب  إجيابيها ملادة احلشيش املخدر ومادة االمفيتامني 
الرشعي رقم )٣٨٥م/م س ت( لعام ١٤٣٠هـ كام أقر بتعاطيه للحشيش واحلبوب، وحيث 
إن الرجوع عن اإلقرار فيام يوجب التعزير حلق اهلل تعاىل ال يقبل من صاحبه وملا روى ابن 
عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال )كل مسكر مخر وكل مخر حرام( 
رواه مسلم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف احلشيشة )الذي عليه مجهور األئمة أن 
الفتاوى ٣٥٨/٢٣ ونظرًا لكون  قليلها وكثريها حرام بل الصواب أن آكلها حيد( جمموع 
بتعاطي احلشيش يدرأ احلد عنه ونظرًا لعدم وجود سوابق له حسب  رجوعه عن اإلقرار 
نظام  املادة )٤١ -٥٦ -٦٠( من  وبناء عىل  لفة رقم )٩(  باملعاملة  املرفقة  صحيفة سوابقه 
مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية فقد ثبت لديَّ إدانة املدعى عليه بحيازته للحشيش 
املخدر وربع حبة من احلبوب املحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعيهام وقررت ما ييل: 
أواًل/ تعزير املدعى عليه بسجنه ملدة أربعة أشهر، حيتسب من ذلك مدة إيقافه بسبب هذه 
القضية .ثانيًا/ منع املدعى عليه من السفر خارج اململكة ملدة سنتني بعد انتهاء فرتة حمكوميته، 
ولوزير الداخلية اإلذن له بالسفر خالل مدة املنع للرضورة. ثالثًا/ جلد املدعى عليه تسع 
وسبعني جلدة لقاء تعاطيه احلبوب املحظورة واحلشيش املخدر، وبذلك حكمت وبعرض 
احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه قناعته به أما املدعي العام فقد قرر اعرتاضه مكتفيًا بام 
جاء يف أوراق املعاملة عن تقديم الئحة اعرتاضية وللبيان حرر يف ١٤٣٥/١/٤هـ وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

بموجب  وذلك  االستئناف،  حمكمة  من  املعاملة  وردت  فقد  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
كتاب رئيس حمكمة االستئناف برقم ٣٤٢٥٣٩٨٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ واملقيدة 
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لدى املحكمة برقم ٣٤٢٥٣٩٨٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ واملرفق به قرار التصديق 
الصادر من الدائرة اجلزائية األوىل برقم ٣٥١٤٠٤١٠ يف تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ ونص 
احلكم  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة  منه  احلاجة 
مع تنبيه فضيلته إىل ما ييل أوال: تقرير عدم اإلدانة يف تعاطي احلشيش واحلكم بدرء احلد 
هو  واحلشيش  احلبوب  تعاطي  هتمة  لقاء  اجللد  أن  عىل  النص  ثانيا/  إقراره.  عن  لرجوعه 
املدان بحيازهتا يف منطوق احلكم. رابعا/ تصحيح  ثالثا/ ذكر وزن كمية احلشيش  تعزير. 
بعقوبة  وعقابه  بذلك  إقراره  عن  رجع  ألنه  للحشيش  تعاطيه  إثبات  من  بالثبوت  ورد  ما 
تعزيرية وتعديل ما يمكن من التنبيهات يف الضبط والقرار قبل بعث املعاملة واهلل املوفق( 
واملوقع من أصحاب الفضيلة قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه وقايض استئناف )...( 
ختمه وتوقيعه ورئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه ا.هـ عليه وبناء عىل ما جاء يف التنبيهات 
بتعاطيه للحشيش، ودرأت احلد  املدعى عليه  إدانة  املرفقة أبني ما ييل: أواًل/ قررت عدم 
عنه لرجوعه عن إقراره. ثانيًا/ أن ما تم تقريره يف ثالثًا من اجللد لقاء تعاطي احلبوب وهتمة 
احلشيش عقوبة تعزيرية. ثالثًا/ أن وزن قطعة احلشيش املدان بحيازهتا ستة مليجرام. وللبيان 

حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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حيازة

 24اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٨٢٩٤١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١٢٠٧٤٦ 

تقليلا تعاطيا-ا تلاعاطيا-ا سصدا حمظورةا-ا وحبوبا حشيشا خمــدرتتا-ا حيازةا
منعامنا بالقجنا-ا تعزيلا تملقكلا-ا إدتنةا-اتحلكلابحدا إسلترا-اظلوفاخمففةا-ا خمربيا-ا

تلقفلا-تدتخلاتلعقوبات

لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تإلسلتراحجةاعىلاتملقلا”.
2ا-تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

املخدر  احلشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
بالسجن  التعاطي وتعاطيه هلام، وطلب احلكم عليه  وحبوب اإلمفيتامني املحظورة بقصد 
واملنع من السفر، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير 
الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة للحشيش املخدر واإلمفيتامني، ونظرًا ألن 
اإلقرار حجة رشعية عىل املقر، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بحيازة احلشيش 
عليه،  املسكر  حد  بإقامة  وحكم  هلا،  وتعاطيه  التعاطي  بقصد  املحظورة  واحلبوب  املخدر 
وبسجنه مدة ثالثة أشهر، ومنعه من السفر خارج البالد مدة سنتني، فاعرتض املدعي العام، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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بناء  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  احلمد هلل وحده، وبعد: 
واملنقوضة  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  من  إيل  املحالة  املعاملة  عىل 
يف   ٣٣٤٥٠٣٨٠ رقم  الرشعي  القرار  بموجب   )...( املحكمة  هبذه  القايض  فضيلة  من 
١٤٣٣/١١/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٣٢٠٦٠٠٠٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١١/١٠هـ 
ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٥: ٠١ وفيها حرض 
املدعي العام )...( بخطاب تكليف من مرجعه رقم ٢١١٠ يف ١٤٣٤/٥/٥هـ وادعى عىل 
بتاريخ  إنه  املدين رقم )...( حيث  السجل  احلارض معه/ )...( سعودي اجلنسية بموجب 
١٤٣٣/٥/١٢هـ تم القبض عىل املدعى عليه من قبل املصادر الرسية، وقد أسفر التحقيق 
احلشيش  من  )١٨٫٥٠جــم(  اجلرام  ونصف  جرامـا  عرش  ثامنية  حيازة  ثبوت  عن  معه 
التعاطي، وتعاطيه  املخدر، وأربعة أنصاف للحبوب املحتوية عىل مادة االمفيتامني بقصد 
السابق للحبوب واحلشيش املخدر املجرم نظاما وفقا للفقرة الثانية من املادة الثالثة من نظام 
مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له عىل سوابق مسجلة؛ 
نظام  للامدة )٤١( م  السجن وفقا  بام ييل ١ -  إليه واحلكم عليه  ما أسند  إثبات  لذا أطلب 
مكافحة املخدرات و٢ - منعه من السفر وفقا للامدة ٥٦ من ذات النظام وبسؤال املدعى 
عليه عن دعوى املدعي العام أجاب قائال :”ما ذكره املدعي العام يف دعواه أعاله صحيح 
كله مجلة وتفصيال، وأنا نادم أشد الندم عىل ما بدر مني، وتائب إىل اهلل، هذه إجابتي.” هذا 
لعام ١٤٣٣هـ واملتضمن  الكيميائي الرشعي رقم ١٢٨٤٦/س  التقرير  فتم اطالعنا عىل 
ثبوت العينة ملادة احلشيش املخدر وثبوت العينة ألربعة أنصاف للحبوب املحتوية عىل مادة 
االمفيتامني املحظورة انتهى. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وإلقرار املدعى عليه 
بدعوى املدعي العام، وبام أن اإلقرار حجة رشعية عىل املقر، وبام أن املدعى عليه ليس من 
املادة ٤١و٥٦و٦٠ لذا  أرباب السوابق، وبام أن املدعى عليه أظهر ندمه وتوبته وبناء عىل 
وجلميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بام أسند إليه من دعوى املدعي العام من 
انصاف  وأربع  املخدر  احلشيش  من  اجلرام  من  املائة  يف  ومخسني  جرامًا  عرش  ثامنية  حيازة 
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حيازة

للحشيش  السابق  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  املحظورة  االمفيتامني  عىل  املحتوية  للحبوب 
املخدر، وتقرر يل ما ييل: أوال/ قررت تعزير املدعى عليه بسجنه مدة ثالثة أشهر حمسوبا 
منها مدة ايقافه يف هذه القضية . ثانيا/ منع املدعى عليه من السفر خارج اململكة مدة سنتني 
بعد االنتهاء من حمكوميته. ثالثا/ جلد املدعى عليه حد اخلمر، ثامنون جلدة دفعة واحدة، 
لقاء تعاطيه للحشيش املخدر، وجلميع ما سبق كله حكمت، وبعرضه عىل املدعى عليه قرر 
قناعته باحلكم، وبعرضه عىل املدعي العام قرر بقاءه عىل اعرتاضه السابق وباهلل التوفيق حرر 

يف ١٤٣٥/١/٣هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد.. نحن رئيس وقضاة الدائرة اجلزائية 
رقم  القرار  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة 
٣٥١٠٤٧٣٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية بمكة املكرمة، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/)...(، املتهم يف قضية خمدرات، 
املحكوم فيه بام دون باطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل 

املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٠١٥٦٤ 

إسلترا-ا تقليلاخمربيا-ا تلاعاطيا-ا حيازةاخمدرتتا-احشيشاوحبوباحمظورةا-اسصدا
ظلوفاخمففةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة كمية من احلشيش 
بالسجن  عليه  احلكم  وطلب  التعاطي،  بقصد  املحظورة  اإلمفيتامني  وحبوب  املخدر 
واملنع من السفر، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير 
الكيميائي الرشعي وجد أنه يتضمن إجيابية العينة للقنب واإلمفيتامني، ونظرًا لقلة الكمية 
املضبوطة مع املدعى عليه وخللو صحيفته من السوابق وما أبداه من التوبة والندم، لذا فقد 
ثبت لدي القايض إدانة املدعى عليه بحيازة قطعة من احلشيش وحبة من احلبوب املحظورة 
بقصد التعاطي، وحكم بسجنه ثالثة أشهر، ومنعه من السفر ملدة سنتني، فاعرتض الطرفان، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  بناء  بينبع  العامة  املحكمة  يف  )...(،القايض  أنا  فلدي  وبعد:  وحده  هلل  احلمد 
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حيازة

وتاريخ   ٣٥١٩٥ برقم  املساعد  بينبع/  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٧١٥٨١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
 )...( العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ  األربعاء  يوم  ففي 
التحقيق  دائرة  رئيس  من  واملكلف   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
وتقدم  ١٤٣٢/٤/١١هـ  وتاريخ   ٢٢٥٧ رقم  باخلطاب  ينبع  بمحافظة  العام  واالدعاء 
بدعوى حمررة مرفقة يف املعاملة جاء فيها: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لدائرة 
التحقيق واالدعاء العام بمحافظة ينبع أدعي عىل: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( عمره )٢٥( عامًا وبالبحث عن سوابقه تبني عدم وجود سوابق مسجلة 
املهمة رقم )٩٥٦٧( وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٤هـ  تنفيذ  باالطالع عىل حمرض  عليه. حيث 
وعند  املتهم  لسيارة  استيقافهم  أثناء  أنه  املتضمن  بينبع  الطرق  أمن  دوريات  قبل  من  املعد 
أبيض  كيس  عىل  األيمن  جيبه  يف  وعثر  شخصيًا  املتهم  تفتيش  تم  املركبة  بوضع  االشتباه 
بداخله قطعة بنية اللون بلغ وزهنا )١.١( جم يشتبه أن تكون من مادة احلشيش املحظور 
وكذلك حبة بيضاء اللون يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون املحظورة. وباستجوابه: 
وأثبت  استخدامهام.  بقصد  املذكورتني  املخدرة  واحلبة  احلشيش  لقطعة  بحيازته  اعرتف 
التقرير الكيميائي الرشعي رقم )٢٨١٢ ك م( الصادر من مركز السموم والكيمياء الطبية 
للقنب  القطعة  عينة  إجيابية  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ:  بتاريخ  املنورة  املدينة  بمنطقة  الرشعية 
من  واألمفيتامني  والقنب  املركزي،  العصبي  للجهاز  املنبه  لإلمفيتامني  احلبة  عينة  وإجيابية 
فئة  الثاين  )أ( واجلدول  فئة  للرقابة واملنوه عنهام يف اجلدول األول  املخدرة اخلاضعة  املواد 
رقم  الوزراء  جملس  بقرار  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  )ب( 
)١٥٢( وتاريخ ٦/١٢/ ١٤٢٦هـ واملصادق عليه باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ 
٧/٨/ ١٤٢٦هـ. وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام لـ/ )...( بحيازة قطعة حشيش بلغ 
لألدلة  وذلك  التعاطي.  بقصد  املحظورة  الكبتاجون  حبوب  من  وحبة  )١.١جم(  وزهنا 
والقرائن التالية: ١ - اعرتافه املنوه عنه واملرفق لفة )١١( ٢ - حمرض تنفيذ املهمة املنوه عنه 
واملرفق لفة )١(٣ - التقرير الكيميائي الرشعي املنوه عنه واملرفق لفة )١٧(.وحيث إن ما 
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أقدم عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا فعل حمرم وجمرم ومعاقب عليه نظاما لذا 
أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بااليت: ١ -السجن وفقا للفقرة )١( من املادة 
)٤١(من نظام مكافحة املخدرات املشار إليه. ٢ -منعه من السفر خارج اململكة بعد انتهاء 
تنفيذ العقوبة املحكوم هبا عليه استنادا للفقرة األوىل من املادة )٥٦( من ذات النظام. هكذا 
ادعى املدعي العام وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام يف 
دعواه من اهتامي بحيازة قطعة حشيش بلغ وزهنا )١.١جم( وحبة من حبوب الكبتاجون 
بقصد التعاطي كله صحيح مجلة وتفصياًل، وأنا تائب من ذلك ونادم عىل ما جرى. هكذا 
أجاب املدعى عليه، ثم جرى الرجوع للمعاملة واالطالع عىل حمرض تنفيذ املهمة عىل لفة 
)١( وقد تضمن: عند تفتيش املدعى عليه عثر يف جيبه األيمن كيس أبيض بداخله قطعة بنية 
اللون يشتبه أن تكون من احلشيش املخدر بلغ وزهنا )١.١ جم( كذلك وجود حبة وحيتمل 
الرشعي  الكيميائي  التقرير  عىل  االطالع  جرى  كام  املحظور.  الكبتاجون  من  تكون  أن 
الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الرشعية باملدينة املنورة برقم ٢٨١٢ يف 
١٤٣٤/١١/٢٤هـ املتضمن إجيابية العينة لالمفيتامني املنبه للجهاز العصبي وكذلك ثبت 
إجيابية العينة للقنب. كام جرى االطالع عىل ما جاء يف أقواله حتقيقا وقد تضمنت اعرتافه 
بحيازة احلشيش املخدر واحلبوب املحظورة بقصد التعاطي، فبناء عىل ما تقدم كله فقد ثبت 
لدّي إدانة املدعى عليه )...( بحيازة قطعة حشيش بلغ وزهنا )١.١جم( وحبة من حبوب 
الكبتاجون بقصد التعاطي. ونظرًا لقلة الكمية املضبوطة مع املدعى عليه وخللو صحيفته 
من السوابق وما أبداه من التوبة والندم؛ لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر 
األدنى للامدة )٤١( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية استنادًا للامدة )٦٠( من 
النظام وقررت تعزيره لقاء ذلك بام ييل: ١/ سجنه ملدة ثالثة أشهر حيتسب منها ما  نفس 
أمضاه من توقيف بسبب هذا القضية ٢ - منعه من السفر خارج اململكة بعد انتهاء حمكوميته 
ملدة سنتني استنادًا للامدة )٥٦( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. هذا ما ظهر 
يل وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه قررا اعرتاضهام عىل احلكم 
بدون الئحة اعرتاضية وطلبا رفع املعاملة إىل حمكمة االستئناف وعليه قررت رفع القرار مع 
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صورة من ضبط القضية وكامل املعاملة إىل حمكمة االستئناف باملدينة املنورة لتدقيقه وباهلل 
التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد: بناء عىل املعاملة الواردة 
لنا  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ.واملحالة  وتاريخ   ٣٤٢٨٧١٥٨١ برقم  بينبع  العامة  املحكمة  من 
 /٤/٥ وتاريخ   ٣٥٢٠٠٧٧٥ برقم  املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٥هـ فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية األوىل االطالع عىل احلكم الصادر من 
فضيلة الشيخ/ )...( القايض يف املحكمة العامة بينبع واملسجل بعدد ٣٥١٥٦٦٠٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢٢هـ املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم يف قضية حيازة خمدرات، 
املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر املوافقة عىل احلكم، واهلل 

املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 26اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالنامص

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٩٤٦١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه : ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ رقم القرار : ٣٥٢٠٩٨٦٥ 

حيازةاخمدرتتا-احشيشاوحبوباحمظورةا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلاخمربيا-ا
إسلترا-اظلوفاخمففةا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة حبوب اإلمفيتامني 
عليه  احلكم  وطلب  له،  وتعاطيه  والتعاطي  االستعامل  لقصد  املخدر  واحلشيش  املحظورة 
بالسجن واملنع من السفر، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل 
العينة للحشيش واالمفيتامني، ونظرا  إجيابية  يتضمن  أنه  الكيميائي الرشعي وجد  التقرير 
لقلة الكمية ولعدم تكرر الفعل من املدعي عليه، وملا قرره من التوبة والندم، لذا فقد ثبت 
لدى القايض إدانته بتعاطي احلشيش وحيازته له، وحيازة حبة واحدة من احلبوب املحظورة 
بقصد التعاطي، وحكم بإقامة حد املسكر عليه بجلده ثامنني جلدة دفعة واحدة، وبسجنه 
ملدة أربعة أشهر، وبمنعه من السفر خارج البالد ملدة سنتني، فاعرتض املدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة العامة بالنامص وبناء عىل 
وتاريخ   ٣٥٤٩٤٦١ برقم  بالنامص  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/٢٣هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٢٤٢٠٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ ففي 
يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٥: ١١ وفيها حرض املدعي 
العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام )...( بموجب خطاب التعميد رقم هـ ع٢٥٤/٢/٥ 
اجلنسية  سعودي   )...( احلكم  جملس  يف  معه  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٤/٢/٢٦هـ  يف 
بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف حترير دعواه أنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ قبض 
عىل املذكور من قبل رجال األمن حيث تم االشتباه يف سيارة نوع )...( موديل )...( رقم 
برمي )١( حبه  وقام  السيارة  استيقافه خرج من  املذكور وعند  املتهم  بقيادة   )...( اللوحة 
واحدة حيتمل أن تكون من احلبوب املنبهة عند أقدامه، وعند تفتيش السيارة عثر يف الدرج 
األيرس حتت املقَود عىل سيجارة خملوطة بلغ وزهنا )١( جرام واحد ثبتت إجيابية تلك احلبة 
املنبه املحظورة، وثبت إجيابية السيجارة أهنا خملوطة  احلبوب وأهنا حتتوي عىل اإلمفيتامني 
الكيميائي  التقرير  بموجب  وذلك  له،  الفعالة  املادة  عىل  وحتتوي  املخدر  احلشيش  بامدة 
للحبة  بحيازته  أقر  املتهم  وباستجواب  ١٤٣٤هـ.  لعام  )٢١٤٨/م(  رقم  املرفق  الرشعي 
والبالغ وزهنا  املخدر  بامدة احلشيش  املخلوطة  للسيجارة  املحظورة وكذلك حيازته  املنبهة 
)١( جرامًا واحدًا، وأهنا تعود له شخصيًا لقصد االستعامل والتعاطي حصل عليها عن طريق 
الرشاء من شخص حبيش جمهول اهلوية يف أحد األودية ببللحمر، وذلك مقابل مبلغ وقدره 
ملف  من   )١ -٢( رقم  الصفحة  عىل  املوضحة  بأقواله  ذلك  ورد  ٢٠٠(كام  ريال -  )مائتا 
التحقيق املرفق. وبالبحث عن سوابــق املذكــور مل يعثر له عىل سوابق مسجله. وحيث إن 
ما أقدم عليه املذكور يعد فعاًل حمرمًا ومعاقبًا عليه. لـــــــذا أطلب من أجل احلق العام ما 
ييل: ١ـ إثبات إدانته بام نسب اليه من حيازة )حبة واحدة( )١( من حبوب اإلمفيتامني املنبهة 
بلغ وزهنا )١( جرامًا واحدًا لقصـد  املخدر  باحلشيش  املحظورة وحيازة سيجارة خملوطة 
املـادة احلادية  االستعامل والتعاطي، واحلكـم عليـه بعقوبــة تعزيريـه وفقــًا ملــا ورد يف 
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واألربعني )٤١( الفقرة األوىل )١( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر 
باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( يف ١٤٢٦/٧/٨هـ.٢ـ منعه من السفر خارج اململكة بعد 
تنفيذ العقوبة بحقه مثل مدة السجن عىل أال تقل مدة املنع عن سنتني استنادا للامدة السادسة 
إليه أعاله، هذه دعواي.”  وبسؤال  املشار  النظام  الفقرة األوىل)١( من  واخلمسني )٥٦( 
املدعى عليه عام جاء يف دعوى املدعي العام، أجاب قائال:” ما ذكره املدعي العام من أنه تم 
القبض عيل وبحوزيت سيجارة حشيش خمدر بلغ وزهنا )١( جرامًا واحدًا وحبة واحدة من 
حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي، وأنني أتعاطي احلشيش قبل القبض عيل، فهذا صحيح، 
وأنا تائب إىل اهلل تعاىل، ويل سابقة .” هذا وقد جرى االطالع عىل ما قرره االدعاء العام من 
أدلة وقرائن، وتقرير كياموي ووجد أن مضموهنا طبق ما ورد يف الدعوى، وبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى واالجابة وإلقرار املدعى عليه بصحة ما نسب له يف الدعوى، وملا تضمنته األدلة 
؛لذا  املدعى عليه  املسكر عىل  إقامة حد  ولتوافر رشوط  الكيميائيان،  والتقريران  والقرائن 
قررت ما ييل: اوال/ ثبت لدي  تعاطي املدعي عليه للحشيش قبل القبض عليه، وحكمت 
بإقامة حد املسكر عليه، وذلك بجلده ثامنني جلدة دفعة واحدة، وبه حكمت، ثانيا/ ثبت 
بلغ وزهنا )١( جرامًا واحدًا وحبة  بحيازة سيجارة حشيش خمدر  املدعي عليه  إدانة  لدي 
واحدة من احلبوب بقصد التعاطي، أثبت التقريران الكيميائيان إجيابية العينة ملادة احلشيش  
واإلمفيتامني املحظور، وقررت تعزيره لقاء ذلك بعقوبة أقل من احلد األدنى املقرر باملادة 
الكمية،  لقلة  إليه  املشار  النظام  من   )٦٠( للامدة  وفقا  املخدرات  مكافحة  نظام  من   )٤١(
ولعدم تكرر الفعل من املدعي عليه، وملا قرره من التوبة والندم وذلك بسجنه أربعة أشهر 
من تاريخ دخوله السجن، حيتسب منها مدة توقيفه السابقة، وبه حكمت، ثالثا/ قررت منع 
وفقا  القضية  انتهاء حمكوميته يف هذه  من  مدة سنتني  البالد  السفر خارج  من  عليه  املدعي 
للامدة )٥٦( من نظام مكافحة املخدرات، وبه حكمت وبإعالن احلكم عىل الطرفني، قرر 
املدعي العام املعارضة، وطلب االستئناف واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه، 
وسلم نسخة من القرار يف هذه اجللسة لالعرتاض عليه، وأفهم بأن مدة االعرتاض ثالثني 
يوما من تاريخ استالمه للحكم، ويف حال مضت هذه املدة دون تقديم االعرتاض فسوف 
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يتم رفع كامل املعاملة ملحكمة االستئناف املختصة بدون الئحة اعرتاضية، أما املدعى عليه 
التوفيق،  الثانية عرشة والنصف وباهلل  الساعة  القناعة باحلكم، وعليه أقفلت اجللسة  فقرر 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد: 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس املحكمة 
العامة بالنامص الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٤٢٠٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٣هـ املرفق هبا القرار 
الصادر من فضيلته برقم ٣٥١٥٦٨٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ اخلاص بدعوى املدعي 
العام ضد/ )...( يف قضية )خمدرات( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته 
وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه  ومفصل  مدون  هو  بام 
املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 



55

 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالقنفذة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٣٠٨٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٤١٢٣١ 

إسلترا-ا تلاعاطيا-اتعاطيا-اتقرتا-اتقليلاخمربيا-ا حيازةاخمدرتتا-احشيشا-اسصدا
تلاقرتا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امنعا تلاقرتا-اإدتنةا-اشبهةا إنكارا

مناتلقفل.

 .Z لا-سولهاتعاىللا[  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
 .ZZYXWVU]2ا-سولهاتعاىلل

3ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلامقكلاحلتم(.
4ا-تملوتدا)ل4(او)6ر(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة قطعة من احلشيش 
وطلب  املصدر،  عن  اإلفصاح  وعدم  لنوعها،  السابق  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  املخدر 
بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  واملنع  بالسجن  عليه  احلكم 
التقرير  يعرف عنه شيئا، وباالطالع عىل  أنه ال  قرر  فقد  عدا تسرته عىل مصدر احلشيش، 
الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة للحشيش املخدر، ونظرًا ألن الشبهة تتوجه 
عىل املدعى عليه بالتسرت عىل مصدر احلشيش لكون بائعه ال يقوم غالبًا بالبيع إال لشخص 
احلشيش  من  قطعة  بحيازة  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  ويعرفه،  به  يثق 
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حد  بجلده  وحكم  املصدر،  عىل  بالتسرت  التهمة  له  ووجه  لنوعها  السابق  وتعاطيه  املخدر 
املسكر، وبسجنه ستة أشهر، وبجلده مخسًا وعرشين جلدة لقاء شبهة التسرت، وبمنعه من 

السفر خارج البالد مدة سنتني، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بالقنفذة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٨٣٠٨٣ برقم  بالقنفذة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ  وتاريخ   ٣٥٤٠٣٧٨٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ 
ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حرض 
املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء بالقنفذة )...( املعمد من قبل مرجعه باخلطاب رقم 
هـ م ٤٤٩٥/١/٤ يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ وادعى قائال بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة التحقيق 
واالدعاء العام أدعي عىل )...( احلارض سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
البالغ من العمر)٢٧( عامًا، املقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ واملفرج عنه بأمر األفراج 
رقم)هـ م ٩٠/٢/٤( وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ ويف متام 
الساعة الثانية عرشة ظهرا بالقرب من نقطة التفتيش الشاملية بمحافظة القنفذة تم االشتباه 
يف املدعى عليه، وبتفتيشه عثر بداخل جيبه السفيل االيمن عىل قطعة سوداء اللون يشتبه أن 
تكون من مادة احلشيش املخدر بلغ وزهنا )١.٢( جرامًا واحدًا واثنني من العرشة من اجلرام. 
وقد أثبت التقرير الكيميائي الرشعي رقم )١٥٧/ك ش م( وتاريخ١٤٣٥/١/٢٥هـ بأن 
له  الفعالة  املادة  املخدر وحتتوي عىل  احلشيش  مادة  للتحليل هي  واملرسل  املضبوطة  املادة 
العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  بنظام  امللحق  )أ(  فئة   )١( رقم  باجلدول  واملدرجة 
املدعى  وباستجواب  ١٤٢٦/٨/٧هـ.  وتاريخ   )٣٩ )م/  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر 
التعاطي وأنه يتعاطى احلشيش  عليه أقر بحيازته لقطعة احلشيش املخدر املضبوطة بقصد 
بقيمة  وذلك  جدة،  بمحافظة  يعرفه  ال  شخص  من  برشائها  قام  بأنه  أفاد  كام  شهرين  منذ 
مخسني ريااًل، وبالبحث عن سوابق مل يعثر عىل سوابق مسجلة بحقة، وقد انتهى التحقيق 
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إىل توجيه االهتام للمدعى حيازة قطعة سوداء من مادة احلشيش املخدر بلغ وزهنا )١.٢( 
جرامًا  واثنني من العرشة من اجلرام بقصد التعاطي وتعاطيه السابق لنوعها وعدم االفصاح 
صفحة  عىل  املدون  اعرتافه  التالية١.  والقرائن  لألدلة  وذلك  املخدر  احلشيش  مصدر  عن 
رقم )٢١( لفة )٣(. ٢. ما ورد بمحرض القبض والتفتيش املدون عيل الصفحة )١٢( لفة 
رقم )٣(. ٣. ما ورد بالتقرير الكيامئي الرشعي املرفق لفة )١٦(. وحيث إن ما أقدم عليه 
الثانية  للفقرة  وفقًا  نظامًا  فعل حمرم رشعًا، وجمرم  املعتربة رشعًا  أهليته  بكامل  املتهم وهو 
أطلب  لذا  إليه،   املشار  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  املادة  من 
إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بالعقوبات األصلية والتكميلية التالية: ١. السجن 
استنادًا للفقرة )١( من املادة )٤١( من نظام املخدرات املشار إليه. ٢. منعه من السفر خارج 
املشار  املخدرات  نظام  من   )٥٦( املادة  من   )١( للفقرة  استنادًا  عقوبته  انتهاء  بعد  اململكة 
إليه. عقوبة تعزيرية لقاء تسرته عىل مصدر احلشيش املخدر .” هذه دعواي. واسأله اجلواب 
مجلة  صحيحة  ضدي  العام  املدعي  دعوى  إن  بقوله  أجاب  اجلواب  عليه  املدعى  وبسؤال 
أعرفه هنائيا، كوين حصلت عليه  فإنني ال  ما عدا تسرتي عىل مصدر احلشيش  وتفصيال، 
واقفا يف حمافظة جدة حي )...( . هكذا أجاب وبعرضه عىل املدعي العام قال :”إن دعواي 
يف تسرت املدعى عليه عىل املصدر صحيحة، وبينتي هي ما يف أوراق املعاملة من إجابات يف 
العام من حيث  الرجوع للمعاملة فوجدهتا كام ذكر املدعي  التحقيق .” فجرى مني  ملف 
عدم وجود السوابق وباالطالع عىل ملف التحقيق لفة رقم )٣( صحيفة )٢١( اتضح حني 
سؤال املدعى عليه عن طريقة حصوله للحشيش فأجاب أنه أخذها من شخص ال يعرفه، 
فبناء  بال، هكذا أجاب.  بينة ؟فأجاب  زيادة  لديه  العام هل  املدعي  هكذا أجاب، فسألت 
عىل ما سبق من دعوى املدعي العام وإجابة املدعى عليه باملصادقة عىل دعوى املدعي العام 
مجلة وتفصيال، ماعدا تسرته عىل مصدر احلشيش، وحيث بينت الرشيعة حرمة املسكرات. 
 ولقول اهلل تعاىل [  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ Z وقوله تعاىل 
[ZZYXWVU وقوله صىل اهلل عليه وسلم “ كل مسكر حرام ”. 
املخدرات،  مكافحة  نظام  من  واخلمسني  والسادسة  واألربعني  احلادية  للامدتني  واستنادا 
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وحيث إن البائع ال يقوم ببيع مادة احلشيش أو غريها لشخص آخر، إال ملن يثق به ويعرفه، 
فقد ثبت لدي  املدعى عليه يف تسرته عىل مصدر احلشيش.  تتوجه عىل  الشبهة  فإن  وعليه 
إدانة املدعى عليه بحيازته لقطعة سوداء من مادة احلشيش املخدر بلغ وزهنا )١.٢( جرامًا 
واثنني من العرشة من اجلرام  بقصد التعاطي وتعاطيه السابق لنوعها وحكمت بسجنه ستة 
أشهر ومنعه من السفر خارج اململكة بعد انتهاء عقوبته مدة سنتني، وجلده ثامنني جلدة حد 
تسرته  لقاء شبهة  عام. وجلده مخسًا وعرشين جلدة،  بموضع  واحدة وسطا  دفعة  املسكر 
واملدعى  العام  املدعي  عىل  وبعرضه  حكمت.  وبه  يل،  ظهر  ما  هذا  احلشيش.  مصدر  عىل 
وأن  االستئناف،  بتعاليم  وأفهمتهام  منهام،  لكل  اعرتاضية  بالئحة  القناعة  عدم  قررا  عليه 
يوما يسقط بعدها حقهام يف طلب االستئناف. ففهام ذلك. وعليه  مدة االعرتاض ثالثون 
جرى التوقيع. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ 

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل ما ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة 
وتاريخ١٤٣٥/٥/٢هـ   ٣٥٤٠٣٧٨٧ برقم  بالقنفذة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
املرفق هبا الصك الرشعي رقم ٣٥١٨٥٦٤٦وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٢هـ الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( القايض يف املحكمة العامة بالقنفذة املتضمن دعوى املدعي العام ضد/)...( 
والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  باطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم  خمدرات  يف  املتهم 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية 

وصحبه وسلم.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بتبوك

تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٤٦٩٦٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١٨٧٩١ 

حيازةاخمدرتتا-احشيشا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اإسلتراباحليازةا-اإنكاراتلاعاطيا-ا
تعزيلا تلاعاطيا-ا شبهةا باحليازةا-ا إدتنةا خمففةا-ا ظلوفا عنها-ا رجوعا حتقيقاا-ا بها إسلترا

بالقجناوتجلمدا-امنعامناتلقفل.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلامقكلامخلاوكلامخلاحلتم(.
“ تلذياعميهامجهورا تحلشيشةلا تلفااوىا)23/رر3(اعنا تيميةايفاجمموعا تبنا 2ا-سولا

تألئمةاأناسميمهااوكثريهااحلتمابلاتلصوتباأناآكمهااحيدا”.
3ا-تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة قطعة من احلشيش 
السفر  واملنع من  بالسجن  له سابقا، وطلب احلكم عليه  التعاطي، وتعاطيه  بقصد  املخدر 
باحليازة  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  احلشيش،  لتعاطي  الرشعي  واملقتىض 
بقصد التعاطي، وأنكر تعاطيه للحشيش، وبطلب البينة من املدعي العام عىل ذلك استند 
إىل التقرير الكيميائي الرشعي بإجيابية العينة ملادة احلشيش، وإىل إقرار املدعى عليه حتقيقا 
بالتعاطي، وبعرضه عليه دفع بصدوره منه بدافع اخلوف، ونظرًا لرجوع املدعى عليه عن 
إقراره بتعاطي احلشيش، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بحيازة احلشيش لقصد 
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التعاطي، ومل يثبت لديه تعاطيه له ووجه له التهمة بذلك، وحكم بسجنه ملدة ثالثة أشهر، 
العام،  املدعي  البالد ملدة سنتني، فاعرتض  السفر خارج  وجلده سبعني جلدة، ومنعه من 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: لدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بتبوك بناء عىل املعاملة 
وتاريخ  بكتاهبم رقم ٩٣٤٢  بتبوك  العام  التحقيق واالدعاء  هيئة  املحكمة من  إىل  الواردة 
١٤٣١/٧/٧هـ واملحالة إيل من فضيلة الرئيس برقم ٣٢٤٦٩٦٦ وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٩هـ 
عليه حرض املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( املكلف 
لدى املحكمة بموجب كتاب التعميد رقم ١٨٦٩٤٠ يف ١٤٣٤/١٠/١٣هـ وادعى عىل 
 : قائاًل يف حترير دعواه   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  معه  احلارض 
“إنه بتاريخ ١٤٣١/٥/٢٨هـ تم االشتباه بسيارة متوقفة من نوع )...( هبا شخص واحد، 
عليه وتم توجيه الدورية الرسمية للتأكد من وضعه، وبطلب إثباته اتضح أنه املدعى عليه 
املراتب  بني  عثر  السيارة  وبتفتيش  املمنوعات،  من  يشء  معه  يعثر  مل  شخصيًا  وبتفتيشه 
بالقرب من ناقل احلركة عىل قطعة سوداء اللون يشتبه أن تكون من احلشيش املخدر بلغ 
وزهنا )٣٠٠( مليجرام، وتم اصطحابه إىل مقر اإلدارة إلكامل الالزم معه، وبسامع أقوال 
املدعى عليه اعرتف بحيازته بام تم ضبطه معه من قطعة سوداء اللون من احلشيش املخدر 
السابق للحشيش املخدر، فتم إجازة  التعاطي وتعاطيه  بلغ وزهنا )٣٠٠( مليجرام بقصد 
اجلزائية  اإلجراءات  نظام  من   )٦٤( للامدة  استنادًا  به  واالكتفاء  األقوال  سامع  يف  ورد  ما 
الصادر  ١٤٣١هـ  لعام  ت(  س  )١٤١٤م/م  رقم  الرشعي  الكيميائي  التقرير  أثبت  وقد 
للحشيش  العينة  إجيابية  تبوك  بصحة  الرشعية  الطبية  والكيمياء  السموم  مراقبة  مركز  من 
وهو من املواد املخدرة اخلاضعة للرقابة واملنوه عنه باجلدول األول فئة )أ( بتعميم صاحب 
السمو امللكي وزير الداخلية )حفظه اهلل( رقم ٨٩٤٠٠/١٩ وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٥هـ 
اللون من احلشيش املخدر بلغ  لذا أقرر توجيه االهتام للمدعى عليه بحيازة قطعة سوداء 
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لألدلة  وذلك  املخدر؛  للحشيش  السابق  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  مليجرام  وزهنا)٣٠٠( 
والقرائن التالية ١.ما تضمنه اعرتافه املنوه عنه واملرفق بمعلومات املرفقات بالقضية صفحة 
بمعلومات  واملرفق  عنه  املنوه  والتفتيش  القبض  ٢.حمرض   )١( رقم  اللفة  من   )٢.٣( رقم 
املرفقات بالقضية صفحة رقم )١( من اللفة رقم )١( ٣.التقرير الكيميائي الرشعي املنوه 
املدعى عليه  به  قام  ما  إن  لفة رقم )١٢( وحيث  بالقضية  املرفقات  بمعلومات  واملرفق  به 
من  )الثانية(  الفقرة  )الثالثة(  للامدة  استنادا  نظاما  عليه  ومعاقب  وجمرم  رشعًا  حمرم  فعل 
وتاريخ  )م/٣٩(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة 
ما  لقاء  بالسجن  عليه  ٢.احلكم  إليه  أسند  بام  إدانته  ١.إثبات  أطلب  لذا  ١٤٢٦/٧/٨هـ 
أسند إليه استنادًا للامدة )٤١( الفقرة )١( من النظام املشار إليه أعاله ٣.احلكم بمنعه من 
السفر خارج اململكة استنادا للامدة )٥٦( الفقرة )١( من النظام املشار إليه أعاله ٤.احلكم 
عليه باملقتىض الرشعي عليه لقاء تعاطيه السابق للحشيش املخدر. هذه دعواي. وبعرض 
دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه وسؤاله عنها أجاب بقوله : “ما ذكره املدعي العام يف 
دعواه من حيازيت لقطعة احلشيش املخدر املوصوفة بالدعوى بقصد التعاطي فصحيح كله، 
أما بخصوص التعاطي، فغري صحيح؛ فأنا مل أتعاطي احلشيش، وإنام كان رفقاء السوء يف 
ذلك الوقت حياولون معي يف أن أتعاطي، فقمت بحيازة القطعة املوصوفة لقصد التعاطي، 
إال أين مل أتعاط، هكذا أجاب . وبسؤال املدعي العام إن كان لديه بينة عىل تعاطي املدعى 
عليه للحشيش املخدر، فأجاب بقوله:” بينتي ما جاء يف إقراره.” هكذا أجاب. وبالرجوع 
باملعاملة  املرفق  التحقيق  ملف  من   )٣( رقم  الصحيفة  عىل  املحرر  عليه  املدعى  إقرار  إىل 
املخدر، وبعرضه عىل  للحشيش  بتعاطيه  املدعى عليه  إقرار  لفة رقم )١( وجدته متضمنًا 
املدعى عليه قال:” أنا قلت ذلك يف حينها خوفًا ؛لكونه مل يسبق القبض عيلَّ قبل ذلك .” 
أقر املدعى عليه بحيازته لقطعة  هكذا قال .فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا 
ملادة احلشيش  إجيابيها  ثبت  والتي  التعاطي،  بقصد  الدعوى  املوصوفة يف  املخدر  احلشيش 
املخدر بموجب التقرير الكيميائي الرشعي رقم )١٤١٤م/م س ت( لعام ١٤٣١هـ كام أقر 
بتعاطيه للحشيش حتقيقًا، والذي رجع عنه، وحيث إن اإلقرار حجة عىل صاحبه مؤاخذ به، 
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وملا روى ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال )كل مسكر مخر 
وكل مخر حرام( رواه مسلم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف احلشيشة )الذي عليه 
مجهور األئمة أن قليلها وكثريها حرام بل الصواب أن آكلها حيد( جمموع الفتاوى ٣٥٨/٢٣ 
ونظرًا لكون احلدود تدرأ بالشبهات ولضآلة الكمية املضبوطة بحوزة املدعى عليه، وعدم 
وجود سوابق له حسبام هو موضح يف صحيفة سوابقه املرفقة باللفة رقم )١١( وبناء عىل 
املواد )٤١ -٥٦ -٦٠( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية فقد ثبت لديَّ إدانة 
املدعى عليه بحيازته لقطعة من احلشيش املخدر بلغ وزهنا ثالثامئة مليجرام بقصد التعاطي، 
ومل يثبت لديَّ تعاطيه للحشيش املخدر، وإنام توجه التهمة له بذلك، وقررت ما ييل: أواًل/ 
تعزير املدعى عليه بسجنه ملدة ثالثة أشهر، حيتسب من ذلك مدة إيقافه بسبب هذه القضية. 
ثانيًا/ منع املدعى عليه من السفر خارج اململكة ملدة سنتني بعد انتهاء فرتة حمكوميته، ولوزير 
الداخلية اإلذن له بالسفر خالل مدة املنع للرضورة. ثالثًا/ جلد املدعى عليه سبعني جلدة 
املدعى  قرر  الطرفني  احلكم عىل  وبعرض  وبذلك حكمت.  للحشيش،  تعاطيه  لقاء شبهة 
املعاملة عن  العام فقد قرر اعرتاضه مكتفيًا بام جاء يف أوراق  به، وأما املدعي  عليه قناعته 
تقديم الئحة اعرتاضية وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٦/١هـ وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه أمجعني.

حمكمة  يف  األوىل  اجلزائية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة تبوك عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بتبوك برقم 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٤٦٨٥١
بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/٦/١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٦٢١٩٦ برقم  اهلل -  الشيخ/)...( -وفقه 
النحو املوضح يف الصك  العام ضد/)...( سعودي اجلنسية يف قضية خمدرات عىل  املدعي 
واملتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ا2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٧٧٦٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢١٦٥٩٦ 

تلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلاخمربيا-اإسلترا-اظلوفا حيازةاخمدرتتا-احشيشا-اسصدا
خمففةا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تملوتدا)2/3(او)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

املخدر  احلشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
بقصد التعاطي، وتعاطيه له، وطلب احلكم عليه بالسجن واملنع من السفر واملقتىض الرشعي 
لتعاطي احلشيش، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير 
املدعى  ونظرًا ألن  املخدر،  للحشيش  العينة  إجيابية  يتضمن  أنه  الرشعي، وجد  الكيميائي 
عليه ليس عليه سوابق، ولصغر سنه، وظهور بوادر التوبة، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة 
املدعى عليه بحيازة احلشيش بقصد التعاطي وتعاطيه له، وحكم بإقامة حد املسكر عليه، 
وصدق  العام،  املدعي  فاعرتض  سنتني،  مدة  السفر  من  ومنعه  يوما،  عرش  مخسة  وبسجنه 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد اهلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم األحد 
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 )...( أنا  لدي  اجللسة  افتتحت  والنصف  عرشة  الثانية  الساعة  ١٤٣٥/١/٧هـ  املوافق 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  يل  املحالة  املعاملة  عىل  بناء  بالدمام  اجلزائية  باملحكمة  القايض 
 ٣٣٤٣٦٩٠ برقم  املحكمة  بوارد  واملقيدة  ١٤٣٣/١/٨هـ  وتاريخ   ٣٣١٧٧٦٣ برقم 
 )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   )...( العام  املدعي  حرض  وفيه  ١٤٣٣/١/٨هـ  يف 
حترير  يف  قائال  العام  املدعي  وادعى   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
أنه  تبني  األمن  الدوريات  قبل  املعد من  املهمة  تنفيذ  باالطالع عىل حمرض  إنه  دعواه حيث 
بتاريخ ١٤٣١/١١/٢هـ تم القبض عىل املدعى عليه عند إحدى نقاط التفتيش برفقة قائد 
تزن )١،٥(  قطعة  بداخلها  علبة دخان  برمي   )...( قام  وبتفتيشهام   )...( املدعو/  السيارة 
جراما واحدا ونصف اجلرام وورق لف وبتفتيش السيارة عثر بجيب مرتبة السائق اخللفية 
الرشعي  الكياموي  التقرير  أثبت  اجلرام  ونصف  واحد  جرام   )١،٥( وزنه  دخان  تبغ  عىل 
رقم )٤٠٧٧ ك ش( وتاريخ ١٤٣١/١١/٨هـ إجيابية القطعة ملادة احلشيش املخدر، وخلو 
التبغ املضبوط بالسيارة بقصد التعاطي، وتعاطيه للحشيش املخدر مضيفا أنه ال عالقة وال 
علم لزميله )...( وقد انتهى التحقيق إىل اهتام/ )...( بحيازة ما وزنه )١،٥( جراما واحدا 
ونصف اجلرام من احلشيش املخدر بقصد التعاطي وتعاطي احلشيش املخدر وذلك لألدلة 
والقرائن التالية: - ١ - اعرتافه املنوه به املرفق عىل اللفة رقم )١٨،١٧( ٢ - حمرض تنفيذ 
املهمة املرفق عىل اللفة رقم )٢( ٣ - التقرير الكياموي الرشعي املرفق عىل اللفة رقم )٢٨( 
وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا فعل حمرم ومعاقب 
عليه رشعا ونظاما أطلب إثبات ما أسند إليه وفق الفقرة )٢( من املادة رقم )٣( من نظام 
املادة  الفقرة )١( من  السجن وفق  بعقوبة  بام ييل: - ١/  املخدرات واحلكم عليه  مكافحة 
)٤١( من النظام ٢/ منعه من السفر وفق الفقرة )٢( من املادة )٥٦( من النظام ٣/ احلكم 
عليه باملقتىض الرشعي لقاء اعرتافه بتعاطي احلشيش املخدر، هذه دعواي. وبعرض دعوى 
املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائال:” ما نسب يل يف دعوى املدعي العام كله صحيح؛ 
إذ قبض عيل يف التاريخ املذكور، ووجد بحوزيت ما ذكر يف الدعوى، وذلك بقصد التعاطي، 
وتعاطيت يف السابق، وأنا تائب إىل اهلل سبحانه وتعاىل،، وأتعهد بعدم العودة لذلك وليس 
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يل سوابق هذه إجابتي.”  هذا وقد جرى االطالع عىل األدلة والقرائن املشار إليها يف دعوى 
الكيميائي  التقرير  أن  ووجد  واإلجابة  الدعوى  يف  ذكر  كام  مضموهنا  فوجد  العام  املدعي 
الرشعي رقم)٤٠٧٧ ك ش( يف ١٤٣١/١١/٨هـ املرفق باملعاملة لفة رقم )٢٨( يتضمن 
أنه بتحليل عينة مما تم ضبطه مع املدعى عليه ثبتت إجيابيتها ملادة الفعالة للحشيش، فبناء عىل 
ما تقدم من دعوى املدعي العام وإجابة املدعى عليه ومصادقته عىل ما نسب له يف الدعوى 
وبناًء عىل ما ييل: ١ـ حيازة املدعى عليه للحشيش املحظور بقصد التعاطي فعل حمرم رشعًا 
ملا حتتويه هذه املخدرات من مواد أثبت الطب رضرها عىل العقل والبدن وملا يرتتب عىل 
الثانية من  الفقرة  ملا نصت عليه  نظامًا  الفرد واملجتمع وجمرم  نتائج سيئة عىل  تعاطيها من 
رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  املادة 
م/٣٩ وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ ومعاقب عليه بالعقوبة األصلية الواردة يف املادة الواحدة 
واألربعني والعقوبة التكميلية الواردة يف املادة السادسة واخلمسني من النظام املشار إليه ٢ـ 
تعاطي املدعى عليه للحشيش املخدر املسكر وهو مكلف خمتار فعل حمرم رشعًا ومعاقب 
عليه باحلد الرشعي ٣ـ ما تضمنه التقرير الكيميائي املشار إليه ٤ - ما قرره املدعى عليه من 
التوبة وتعهده بعدم تكرر الفعل منه وعدم وجود سوابق عليه ولقلة الكمية ولصغر سنه 
وهذا كله يستوجب ختفيف العقوبة عليه والنزول عن احلد األدنى املقرر يف املادة الواحدة 
إليه. لذا فقد تقرر ما ييل: أواًل/  النظام املشار  املادة الستني من  واألربعني وفقًا ملا ورد يف 
ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( بحيازة ما وزنه )١،٥( جرام واحد ونصف اجلرام من 
احلشيش بقصد التعاطي، وقررت تعزيره عىل ذلك بسجنه مدة مخسة عرش يوما حتتسب منها 
مدة توقيفه السابقة يف هذه القضية، ومنعه من السفر إىل خارج هذه البالد مدة سنتني تبدأ 
بعد انتهاء عقوبة سجنه املنصوص عليها أعاله ثانيًا/ ثبت لدي تعاطي املدعى عليه املذكور 
احلشيش املخدر املحظور وقررت عقوبته عىل ذلك بإقامة حد املسكر عليه، وذلك بجلده 
ثامنني جلدة دفعة واحدة علنا، وبذلك حكمت وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى 
عليه قرر املدعى عليه قناعته، وقرر املدعي العام اعرتاضه عليه بالئحة اعرتاضية، فأجيب 
لطلبه وتم تسليمه نسخة من احلكم يف هذا اليوم وأفهم بتقديم االعرتاض عليه خالل ثالثني 
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يوما، وأنه إذا انتهت هذه املهلة، ومل يتقدم باعرتاضه سقط حقه يف ذلك وسوف يتم رفع 
احلكم إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وقد أقفلت اجللسة الساعة الواحدة وبه حرر يف ١٤٣٥/١/٧هـ. 

األوىل بمحكمة  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  اطلعنـا نحن  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد.. 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٤/٦هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٧١٨٦٥ برقم  الدمام  بمدينة 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥١١٠٦٣٤٧
اخلاص  ١٤٣٥/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٦٥٩٨ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
بام  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  خمدرات  قضية  يف  ضد/)...(  العام  بدعوى/املدعي 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 
احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٤/١٩هـ.
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 3٠اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعرعر

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦١٥٣٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٢١٢٦٧٥ 

إسلتراسضائيا-ا تقليلاخمربيا-ا تلاعاطيا-اتعاطيا-ا حيازةاخمدرتتا-احشيشا-اسصدا
إدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفلا-اطمباإعادةانظلا-ارجوعا

عناتإلسلترابالاعاطيا-ادرأاتحلدا-اشبهةاتلاعاطيا-اتعزيلاباجلمد.

لا-تملادةا)2٠6/ر(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.
2ا-تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

املخدر  احلشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
بقصد االستعامل الشخيص وتعاطيه له، وطلب احلكم عليه بحد املسكر والسجن واملنع من 
السفر، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي 
إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  املخدر،  للحشيش  العينة  إجيابية  يتضمن  الرشعي وجد 
املدعى عليه بام نسب إليه وحكم بإقامة حد املسكر عليه، وبسجنه ملدة ثالثة أشهر، وبمنعه 
من السفر خارج اململكة ملدة سنتني، ثم قدم املدعى عليه طلبًا بإعادة النظر يف القضية، فتم 
قبول طلبه شكال، وقد قرر رجوعه عن إقراره باستعامل احلشيش، ونظرًا ألن الرجوع فيام 
يوجب احلد مقبول ال سيام وأنه مل ينفذ، لذا فقد قرر القايض الرجوع عن إقامة احلد عىل 
بالتعاطي فقد حكم عليه بجلده تسعا وسبعني جلدة،  التهمة ضده  املدعى عليه، ولتوجه 
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فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بعرعر  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٣٦١٥٣٥ برقم  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٣/٠١/٢٤هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٥٩٣٨٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٤هـ ففي 
يوم الثالثاء املوافق١٤٣٣/٠٤/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٨: ١٠ وفيها حرض املدعي 
العام )...( وقرر قائاًل: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة احلدود 
بتاريخ  فإنه   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  عىل)...(  أدعي  الشاملية 
الساعة  املعتاد بحي )...( يف متام  الدوريات االمنية بعملها  قيام  أثناء  ١٤٣٢/١٢/٢١هـ 
الواحدة والنصف صباح يوم اخلميس تم االشتباه بسيارة من نوع )...( حتمل اللوحة رقم 
)...( كانت تتجول، ولوحظ أن هبا ثالثة أشخاص، عندها تم توجيه الدورية الرسمية إليهم 
للتأكد من وضعهم، واتضح أن السائق يدعى/ )...(، والراكب األمامي يدعى/ )...(، 
وبتفتيش  عنهام(،  التهمة  النتفاء  بحقهام  االهتام  حفظ  )تم  يدعى)...(  اخللفي  والراكب 
السيارة عثر عىل ثالث قطع من احلشيش املخدر ملفوفة بكيس نايلون شفاف، اثنتان منها 
عىل شكل إصبع كانت خمبأة حتت ديكور القري من جهة الراكب األمامي، والقطعة الثالثة 
كانت خمبأة يف مقبض اليد فوق باب الراكب األمامي من الداخل، وبلغ وزن القطع الثالث 
)٦٫٩٠٠( ستة جرامات وتسعامئة مليجرام من احلشيش املخدر، وعثر عىل ورق لف الشام 
املدعى عليه/  وباستجواب  القبض عليهم  فتم  األمامي،  بالراكب  اخلاصة  الشاّمسية  حتت 
)...( أقـر بحيازته ثالث قطع من احلشيش املخدر بقصد االستعامل، واستعامله للحشيش 
املخدر، وقد أثبت التقرير الكيميائي الرشعي رقم )٣٠م/م س ت( لعام ١٤٣٣هـ إجيابية 
عنها  املنوه  للرقابة  اخلاضعة  املواد  من  وهو  احلشيش  ملادة  ومستخلصها  املرسلة  العينة 
باجلدول االول فئة )أ( يف تعميم صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رقم )٨٩٤٠٠/١٩( 
وتاريخ١٤٢٦/١٠/٢٥هـ وقد انتهى التحقيق إىل اهتام/ )...( بحيازته عدد )٣( ثالث قطع 
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من احلشيش املخدر البالغ وزهنا )٦٫٩٠٠( ستة جرام وتسعامئة مليجرام بقصد االستعامل 
بأقواله  ما جاء  التالية ١ -  والقرائن  املخدر وذلك لألدلة  للحشيش  الشخيص، واستعامله 
املدونة املرفق لفة رقم )٧ -٦(٢ - ما جاء بمحرض القبض املدون عىل الصفحة رقم )١١( 
من دفرت االستدالل املرفق لفة رقم )١(٣ - ما جاء بالتقرير الكيميائي الرشعي املرفق لفة 
رقم )٣٨( وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه، وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا، فعل حمرم 
ومعاقب عليه رشعا، وجمرم نظاما بنص املادة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ لذا أطلب إثبات ما 
أسند إليه واحلكم عليه بام ييل١ -عقوبة السجن وفقا للفقرة األوىل من املادة )٤١( من نظام 
املادة نفسها  العقلية، والتشديد عليه وفقا للفقرة)أ/٢( من  مكافحة املخدرات واملؤثرات 
كونه من املنوط هبم مكافحة املخدرات٢ -عقوبة املنع من السفر خارج اململكة وفقا للفقرة 
األوىل من املادة )٥٦( من النظام نفسه٣ -عقوبة حد املسكر لقاء تعاطيه احلشيش املخدر. 
وباهلل التوفيق وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائال: “ما جاء يف دعوى 
املدعي العام صحيح، وأنا نادم عىل ما بدر مني، ولن أعود إىل ذلك مستقبال، فبناء عىل ما 
سلف من الدعوى وإجابة املدعى عليه بصحة ما جاء فيها، وبناء عىل إجيابية العينة املضبوطة 
ملادة احلشيش املخدر كام يف التقرير الكيميائي الرشعي أعاله، وبناًء عىل قلة الكمية، ولعدم 
وجود سوابق عىل املدعى عليه، وبناًء عىل املادة الستني من نظام مكافحة املخدرات املتضمن 
أن للمحكمة النزول عن احلد األدنى لعقوبة السجن إذا ظهر هلا ما يوجب ذلك، ولكونه 
أظهر الندم والعزم عىل عدم العودة لذلك، فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف 
دعوى املدعي العام، وحكمت عليه لقاء ذلك باآليت: أواًل/ جيلد ثامنني جلدة حدا، علنا 
لقاء تعاطيه للحشيش املخدر. ثانيا/ يسجن ملدة ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ويمنع 
من السفر خارج اململكة بعد انتهاء حمكوميته ملدة سنتني تطبيقًا للامدتني )٤١، ٥٦( . هذا ما 
حكمت به، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه قناعته باحلكم، وأما املدعي العام 

فقرر اعرتاضه مكتفيا بالئحة االدعاء وصىل اهلل عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٣/٤/٦هـ. 
اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١١/١٢هـ  األربعاء  يوم  ففي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
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الساعة ٠٩:٤٥ وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه املدون يف جلسة سابقة، وبناء عىل 
طلب املدعى عليه إعادة النظر يف القضية حسب خطابه املرفق باملعاملة رقم ٣٤٥١٧٨٨٧ يف 
تاريخ ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ بناء عليه، وملا جاء يف املادة السادسة بعد املائتني الفقرة اخلامسة، 
املدعي  “ما ذكره  قائاًل:  لديه أجاب  املدعى عليه شكاًل، وبسؤاله عام  قبول طلب  تم  فقد 
العام يف دعواه ضدي من اهتامي بحيازة ثالث قطع من احلشيش املخدر فصحيح، وأما ما 
ذكر من استعاميل هلا فغري صحيح، فلم أستعمل احلشيش املخدر؛ لذا أطلب الرجوع عن 
احلكم عيل بحد املسكر، وذلك ألين مل أستعمل احلشيش املخدر.” هكذا أجاب. وبعرض 
ذلك عىل املدعي العام قال الصحيح ما ذكرت، وبسؤال الطرفني هل لديكام مزيد مرافعة 
؟ فأجابا باالكتفاء بام تقدم فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي العام، وإجابة املدعى عليه 
تقدم من أسباب ولكون  ما  باحليازة وأنكر االستعامل، وجلميع  أقر  إقرارًا وإنكارا ؛حيث 
ينفذ قررت  مل  العلم، ولكون احلد  أقوال أهل  الرجوع عن احلد مقبول عىل الصحيح من 
الرجوع عن الفقرة األوىل املتضمنة احلكم عىل املدعى عليه بحد املسكر، وذلك لرجوعه عن 
إقراره قبل التنفيذ، ولتوجه التهمة ضده بذلك فقد قررت احلكم عليه بجلده تسعًا وسبعني 
جلدة؛ لقاء شبهة تعاطيه للحشيش املخدر، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه 
قناعته ورضاه به، وأما املدعي العام فقرر أنه عىل اعرتاضه السابق. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٢هـ.

اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده،  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فـضيلــة رئيس املحكمة العامة 
فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ٣٥٧٥٥٦٣٨وتاريخ١٤٣٥/٤/٥هـ  برقم  بعرعر 
العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  وتاريخ١٤٣٣/٤/٦هـ   ٣٣١٧٥٨٤٥ برقم  الشيخ/)...( 
ضد/)...( الهتامه يف قضية خمدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض 



71

وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه بناء عىل قرارنا رقم ٣٥١٣٩٣٤٩ وتاريخ١٤٣٥/٢/٧هـ 
نبينا حممد  اهلل عىل  املوفق وصىل  األخري واهلل  اإلجراء  بعد  احلكم  املصادقة عىل  قررنا  فقد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعرعر

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٨٤٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٠٨٥ 

حيازةاخمدرتتا-احشيشا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلاخمربيا-اظلوفاخمففةا-ا
إسلترا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلامقكلامخلاوكلامخلاحلتم(.ا
2ا-سولاتبناتيميةايفاجمموعاتلفااوىا)2٠4/34(لا“ وأمااتحلشيشةاتملمعونةاتملقكلةافهيا

بمنزلةاغريهاامناتملقكلتتا”.
3ا-اتملادةا)4رل(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

4ا-تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

املخدر  احلشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
السفر،  من  واملنع  بالسجن  عليه  احلكم  وطلب  له،  واستعامله  الشخيص  االستعامل  بقصد 

وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، 
للحشيش  العينة  إجيابية  يتضمن  أنه  وجد  الرشعي  الكيميائي  التقرير  عىل  وباالطالع 
املخدر، ونظرًا ألن املدعى عليه ليس عليه سوابق ولظهور بوادر التوبة منه، لذا فقد ثبت 
لدى القايض إدانة املدعى عليه بحيازة احلشيش املخدر لقصد االستعامل الشخيص واستعامله 
له سابقا، وحكم بإقامة حد املسكر عليه، وبسجنه ملدة شهر، ومنعه من السفر خارج البالد 
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ملدة سنتني، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بعرعر  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٤٧٨٤٨ برقم  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠١/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٣٦٢٧٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ 
قدم  وفيها   ٠٨  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١٠/٢٥هـ  األحد  يوم  ففي 
املدين رقم  السجل  العام )...( الئحة دعواه ضد )...( سعودي اجلنسية بموجب  املدعي 
املعتاد  بعملها  املخدرات  فرقة  قيام  أثناء  بتاريخ١٤٣٣/١١/٢٠هـ  إنه  نصه:  وهذا   )...(
بحي )...( يف متام الساعة اخلامسة مساء من يوم السبت تم االشتباه بسيارة من نوع )...( 
توجيه  تم  عندها  باحلي،  املنازل  أحد  عند  متوقفة  كانت   )...( رقم  اللوحة  حتمل  حوض 
الدورية الرسمية إليها للتأكد من وضعها وتم استيقافها، واتضح أن هبا شخصني السائق 
املتهم/ )...(، والراكب يدعى/ )...( )مل يوجه له االهتام  بيشء(، وتم مالحظة السائق، 
بكيت  علبة  أنه  اتضح  رمية  تم  ما  من  وبالتأكد  مقعدته  علبة دخان حتت  برمي  يقوم  وهو 
دخان، وبداخله سيجارة ملفوفة بورق الشام يشتبه أن تكون ممزوجة بامدة احلشيش املخدر 
من  يشء  أي  عىل  العثور  يتم  مل  شخصيا  وبتفتيشهام  ميليجرام،  سبعامئة   )٧٠٠( وزهنا  بلغ 
املمنوعات، فتم القبض عليهام وبسامع اقوال املتهم/)...(، أقر بحيازته لسيجارة احلشيش 
بام ضبط  أن ليس لصاحبة أي عالقته  املخدر، كام  بقصد االستعامل، واستعامله للحشيش 
بالسيارة، وقد أثبت التقرير الكيميائي الرشعي الصادر من مركز مراقبة السموم بتبوك رقم 
)٣٠٤٩م/م س ت( لعام ١٤٣٣هـ إجيابية مستخلص العينة املرسلة ملادة احلشيش وهو من 
املواد اخلاضعة للرقابة املنوه عنها باجلدول االول فئة )أ( يف تعميم صاحب السمو امللكي وزير 
التحقيق إىل اهتام/  انتهى  الداخلية رقم )٨٩٤٠٠/١٩( وتاريخ١٤٢٦/١٠/٢٥هـ وقد 
)...(، بحيازة سيجارة ممزوجة بامدة احلشيش املخدر البالغ وزهنا )٧٠٠(سبعامئة مليجرام 
بقصد االستعامل الشخيص، واستعامله للحشيش املخدر املجرم بنص املادة الثالثة من نظام 
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وتاريخ  )م/٣٩(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة 
١٤٢٦/٧/٨هـ وحيث إن ما أقدم عليه املتهم، وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا فعل حمرم 
ومعاقب عليه رشعا، وجمرم نظاما بنص املادة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ لذا أطلب إثبات 
ما أسند إليه واحلكم عليه بام ييل: ١ -عقوبة السجن وفقا للفقرة األوىل من املادة )٤١( من 
نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية إعامال للامدة )٦٢( من النظام٢ -عقوبة املنع من 
ويف  دعواه،  هذه  نفسه  النظام  من   )٥٦( املادة  من  األوىل  للفقرة  وفقا  اململكة  خارج  السفر 
نفس اجللسة حرض املدعى عليه وجرى سؤاله عام جاء يف الئحة املدعي العام فأجاب قائاًل: 
بلغ وزهنا  احلشيش  بامدة  لسيجارة ممزوجة  من حيازيت  العام  املدعي  ما جاء يف الئحة  “كل 
تائب  السابق فصحيح، ولكني  للحشيش من  االستعامل واستعاميل  لقصد  مليجرام  سبعامئة 
ونادم وراجع إىل اهلل.” هكذا أجاب، ثم سألته عن سوابقه فأجاب قائاًل: “ال سوابق عيل وهلل 
احلمد،” فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل أوراق املعاملة، وبالنظر 
إىل التقرير الكيميائي الرشعي لفة)٢١( واملتضمن إجيابية العينة ملادة احلشيش، وإلقرار املدعى 
عليه بحيازته للحشيشة املسكرة وتعاطيه هلا، وألن احلشيشة من املسكرات قال شيخ اإلسالم: 
)وأما احلشيشة امللعونة املسكرة فهي بمنزلة غريها من املسكرات( الفتاوى ٢٠٤/٣٤، ولقول 
النبي صىل اهلل عليه وسلم: )كل مسكر مخر وكل مخر حرام(، ولعدم وجود سوابق جنائية عىل 
املدعى عليه، وإلظهاره التوبة والندم يف جملس احلكم، وبناًء عىل املواد )٦٠ -٥٦ -٤١( من 
نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، وجلميع ما تقدم فقد قررت احلكم بام ييل: أواًل/ 
جلد املدعى عليه ثامنني جلدة حدًا للمسكر، ثانيًا/ سجن املدعى عليه ملدة شهر مع احتساب 
املدة التي أمضاها يف التوقيف عىل ذمة هذه القضية، ثالثًا/ منع املدعى عليه من السفر خارج 
اململكة ملدة سنتني يبدأ احتساهبا بعد انتهاء فرتة حمكوميته، وبذلك حكمت، وبعرضه عليهام 
قرر املدعى عليه القناعة باحلكم، وقرر املدعي العام املعارضة بدون الئحة، وعليه قررت رفع 
املعاملة إىل حمكمة االستئناف باجلوف كاملتبع وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ 
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اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ  اخلميس  يوم  ففي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
املعاملة من حمكمة االستئناف باجلوف برقم ٣٤٢٥٦٠٤٣٠  الساعة ٩٫٣٠ وفيها وردتنا 
وتاريخ  الثانية رقم ٣٥١٣٠١٠١  اجلزائية  الدائرة  قرار  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ ومرفقها 
مل  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة  منه  احلاجة  ونص  ١٤٣٥/١/٢٩هـ 
نجد فضيلته طبق ما جاء يف املادة )الرابعة والسبعني بعد املائة( من نظام اإلجراءات اجلزائية 
العقوبة عليه  بإدانته وتوقيع  أو  املتهم  إدانة  فيها أن املحكمة تصدر حكاًم بعدم  والتي جاء 
بام ذكر، وال  الدعوى  الصادر بموضوع هذه  ؛إال أن فضيلته وفقه اهلل مل يرصح يف حكمه 
ما  حيال  الالزم  وإكامل  الرشعي  املقتىض  وفق  الالزم  وإجراء  ذلك  ملالحظة  ذلك  من  بد 
ذكر وإضافة ما جيد للضبط وصورته والقرار وسجله ومن ثم إعادة املعاملة كاملتبع قايض 
استئناف )...( رئيس الدائرة )...( رئيس استئناف )...( ( ا.هـ ولوجاهة ما ذكره أصحاب 
بحيازة سيجارة ممزوجة   )...( عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  ــ  اهلل  أعاهنم  ــ  الفضيلة 
بامدة احلشيش املخدر بلغ وزهنا سبعامئة مليجرام لقصد االستعامل واستعامله للحشيش من 
السابق وعليه، فقد قررت إعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف ليتخذ أصحاب الفضيلة ما 
آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  يرونه مناسبًا، وباهلل 

١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ.
اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  باجلوف  االستئناف  بمحكمة 
برقم ٣٥٤٠٧١١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة الشيخ/)...( 
املسجل برقم ٣٤٣٣٩٤٠٠ يف ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/)...( 
يف قضية خمدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة . وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالقرار 
وصورة ضبطه بناء عىل قرارنا رقم ٣٥١٣٠١٠١ يف ١٤٣٥/١/٢٩هـ. قررنا املصادقة عىل 

احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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حيازة

 32اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بتبوك

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٩٤٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه : ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ رقم القرار : ٣٥١٧٠٠٥٨ 

حيازةاخمدرتتا-احشيشا-اسصداتلاعاطيا-اتقليلاخمربيا-اإسلتراباحليازةاوتلاعاطيا-ا
ظلوفاخمففةا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلامقكلاحلتم(.
2ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ الاعذراملناأسلا”.

3ا-تملوتدا)ل4/ل(او)6ر/ل(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة قطعة من احلشيش 
املخدر بقصد االستعامل، وطلب احلكم عليه بالسجن واملنع من السفر، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها كام أقر بتعاطيه للحشيش املخدر يف السابق، وباالطالع عىل 
ثبت  فقد  ولذا  احلشيش،  ملادة  العينة  إجيابية  يتضمن  أنه  وجد  الرشعي  الكيميائي  التقرير 
االستعامل  بقصد  املخدر  احلشيش  مادة  من  قطعة  بحيازة  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى 
واستخدامه له، وحكم بجلده ثامنني جلدة علنا حد املسكر، وسجنه مخسة وأربعني يوما، 
ومنعه من السفر خارج البالد مدة سنتني، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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عىل  وبناء  بتبوك  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٩٩٤٤ برقم  بتبوك  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٤٨٤٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ افتتحت اجللسة وفيهـا حرض املدعي العام )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( واملكلف باالدعاء العام بموجب خطاب 
رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة تبوك برقم ١٧٢٧٦ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٩هـ 
بموجب  اجلنسية  سعودي  العمر٢٧عامًا  من  البالغ   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض 
السجل املدين رقم)...( وباالطالع عىل املعاملة وجد من ضمنها الئحة تتضمن: “  بتاريخ 
قيامه  بعد  بالطائف  املخدرات  مكافحة  قبل  من  عليه  املدعى  عىل  قبض  ١٤٣٤/٧/٨هـ 
العرشة من اجلرام(  بلغ وزهنا )تسعة من  املخدر  مادة احلشيش  أهنا من  يشتبه  برمي قطعة 
بالرقم  املضبوطات  حتريز  وتم  رساحه  إطالق  وتم  التحقيق،  لرهن  عليه  املدعى  وأوقف 
أهنا  يشتبه  اجلرام(  من  العرشة  من  )تسعة  تزن  قطعة  عن  عبارة  ويف   )٣٤/٧٢٢( الرسي 
التقرير  اجلرام(  من  العرشة  من  )تسعة  وزنه  ما  عن  عبارة  عينة  منها  أخذ  خمدر  حشيش 
الكيميائي الرشعي املرفق رقم )١٢١٨٠س١٤٣٤/٢هـ( متضمن ثبوت إجيابية العينة ملادة 
احلشيش املخدر. وبالتحقيق مع املدعى عليه/ )...( اعرتف بقيامه برمي قطعة من احلشيش 
املخدر بلغ وزهنا )تسعة من العرشة من اجلرام( وكان حيتازها بقصد االستعامل. وقد أسفر 
التحقيق معه عن توجيه االهتام للمدعى عليه/ )...( بحيازة قطعة من مادة احلشيش املخدر 
بلغ وزهنا )تسعة من العرشة من اجلرام( بقصد االستعامل. وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
١ - ما جاء بمحرض القبض والتفتيش املدون عىل الصفحة رقم )١٢( من ملف التحقيق 
عىل  باعرتافه  جاء  ما  رقم٣ -  لفة  املرفق  الرشعي  الكيميائي  بالتقرير  جاء  ما  املرفق.٢ - 
الصفحة رقم )٢٣( من ملف التحقيق املرفق. وحيث أن ما أقدم عليه املدعى عليه/ )...( 
فعل حمرم رشعا وجمرم نظاما بموجب نظام مكافحة املخدرات املشار إليه بعقوباته األصلية 
والتكميلية ؛لذا أطلب:١ -إثبات إدانته بام أسند إليه.٢ بالسجن لقاء ما أسند إليه استنادا 
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حيازة

للفقرة )١( من املادة )٤١( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية املشار إليه.٣ـ 
منعه من السفر خلارج اململكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وفقا للفقرة )١( من املادة )٥٦( من 
نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية املشار إليه. وباهلل التوفيق هذه دعواي وبعرض 
دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائال:” ما ذكره املدعي العام من قيامي بحيازة 
قطعة من مادة احلشيش املخدر بلغ وزهنا )تسعة من العرشة من اجلرام( بقصد االستعامل 
فصحيح، وأنا أستخدم احلشيش املخدر يف السابق، وأنا تائب ونادم عىل ما فعلت.” هذا 
وتاريخ  ١٤٣٤هـ  س٢  رقم١٢١٨٠  الرشعي  الكيامئي  التقرير  االطالع عىل  مني  وجرى 
عىل  عليه  املدعى  وملصادقة  واإلجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناًء  ١٤٣٤/٧/١٥هـ 
ال  وألنه  إليه   املشار  الرشعي  الكيميائي  التقرير  عىل  اطالعي  وبعد  العام،  املدعي  دعوى 
البخاري ومسلم وبناء  أقر ولقوله صىل اهلل عليه وسلم )كل مسكر حرام( رواه  عذر ملن 
عىل الفقرة األوىل من املادة الواحد واألربعني والفقرة األوىل من املادة السادسة واخلمسني 
واملادة الستني من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية لذا فقد ثبت لدي إدانة املدعى 
عليه بحيازة قطعة من مادة احلشيش املخدر بلغ وزهنا )تسعة من العرشة من اجلرام( بقصد 
االستعامل. واستخدامه للحشيش املخدر، وقررت ما ييل: أواًل/ جلده ثامنني جلدة حدا 
علنا، لقاء تعاطيه للحشيش املخدر. ثانيًا سجنه مخسة وأربعني يوما تعزيرا من تاريخ إيقافه 
ألجل هذه القضية. ثالثا/ منعه من السفر خارج اململكة ملدة سنتني تعزيرًا بعد انتهاء تنفيذ 
حمكوميته هذا ما ظهر يل وبه حكمت وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه قناعته باحلكم، 
وقرر املدعي العام اعرتاضه عىل احلكم بدون الئحة، والسبب هو قلة اجلزاء املحكوم به لذا 
سرتفع كامل أوراق املعاملة إىل حمكمة االستئناف من اجل تدقيق احلكم حسب املتبع وعليه 
آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  التوقيع وباهلل  جرى 

١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ.

حمكمة  يف  األوىل  اجلزائية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد:  وحده  هلل  احلمد 
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االستئناف بمنطقة تبوك عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بتبوك برقم 
٣٥٤٨٤٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
وفقه اهلل برقم ٣٥١٤١٣٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ 
حكم  واملتضمن  القرار  يف  املوضح  النحو  عىل  خمدرات  قضية  يف  اجلنسية  سعودي   )...(
املعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بام هو مدون ومفصل  فضيلته 
القرار يف  الوارد يف  التنبيه إىل تصحيح اخلطأ يف اسم املدعى عليه  املصادقة عىل احلكم مع 
آخر الدعوى باسم )...( قبل بعث املعاملة للتنفيذ وإىل أن يراعي مستقباًل تاليف األخطاء 

اإلمالئية والنحوية. واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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حيازة

 33اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بحائل

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٧٨٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٢١٢٥٩ 

حيازةاخمدرتتا-احشيشا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلاخمربيا-اظلوفاخمففةا-ا
إسلترا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلامقكلامخلاوكلامخلاحلتم(.ا
“ تلذياعميهامجهورا تحلشيشةلا تلفااوىا)23/رر3(اعنا تيميةايفاجمموعا تبنا 2ا-سولا

تألئمةاأناسميمهااوكثريهااحلتمابلاتلصوتباأناآكمهااحيدا”.
3ا-تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة قطعة من احلشيش 
السفر،  من  واملنع  بالسجن  عليه  احلكم  وطلب  له،  واستعامله  االستعامل،  بقصد  املخدر 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي 
بحوزة  املضبوطة  الكمية  لضآلة  ونظرًا  املخدر،  للحشيش  العينة  إجيابية  يتضمن  أنه  وجد 
املدعى عليه، وعدم وجود سوابق له وملا أظهره من الندم والتوبة، لذا فقد ثبت لدى القايض 
لنوعه،  وتعاطيه  التعاطي  بقصد  املخدر  احلشيش  من  لقطعة  بحيازته  عليه  املدعى  إدانة 
وحكم بجلده حد املسكر، وبسجنه ملدة شهرين، ومنعه من السفر خارج البالد ملدة سنتني، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، ففي هذا اليوم الثالثاء املوافق 
١٤٣٥/١/٩هـ الساعة ١٠.٤٥ص افتتحت اجللسة لدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية 
بحائل بناء عىل املعاملة الواردة من رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة حائل برقم 
وتاريخ   ٣٥١١٧٨٨ برقم  الرئيس  فضيلة  من  واملحالة  ١٤٣٤/٥/١٣هـ  ٩٨٨٩وتاريخ 
١٤٣٥/١/٤هـ واخلاصة بدعوى املدعي العام ضد )...( يف قضية استعامل خمدرات عليه 
فقد حرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقدم املدعي 
العام )...( دعواه قائال فيها: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة حائل 
أدعي عىل املذكور أعاله فإنه باالطالع عىل حمرض القبض والتفتيش املعد من قبل مكافحة 
وعند  إليه،  التوجه  وتم  مرتجل،  بشخص  االشتباه  تم  ١٤٣٤/٤/٥هـ  بتاريخ  املخدرات 
مشاهدته لرجال األمن بانت عليه عالمات االرتباك، وتم القبض عليه، واتضح أنه املدعى 
عليه وبتفتيشه عثر يف جيب ثوبه األيرس عىل قطعة سوداء اللون يشتبه أن تكون من احلشيش 
استنادا  عنه  اإلفراج  وتم  مليجرام.  وسبعامئة  جرامات  سبعة   )٧.٧٠٠( وزهنا  بلغ  املخدر 
للامدة )١٢٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية، وباستجوابه اعرتف بحيازته ملا تم ضبطه بقصد 
أثبـت  ما تم ضبطه، وقـد  املخدر، ومل يفصح عن مصدر  االستعامل، واستعامله للحشيش 
الـتقـريــر الكـيـميائــي أحراز رقم )٥٠٢( الصـادر مـن املركز اإلقـليمي ملراقبة السمـوم 
بمـنطقة القصـيم بـرقـم )٨٧٨/م س/٤٥/٦٥( وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ إجيابية العينة 
للحشيش املخدر وهو من املواد املدرجة يف جدول املخدرات رقم )١( فئة )أ( التي عناها 
تعميم وزارة الصحة رقم ٣٠٤٤٠/١٣٦ واملبني عىل تعميم اهليئة العامة للغذاء والدواء رقم 
٤٩٣٣ بتاريخ ١٤٣١/٢/٣٠هـ. وقد أسفر التحقيق معه عن اهتامه بحيازة قطعة بلغ وزهنا 
)٧.٧٠٠( سبعة جرامات وسبعامئة مليجرام من احلشيش املخدر بقصد االستعامل، واستعامله 
له املجرم بموجب الفقرة الثانية من املادة الثالثة من نظام املخدرات الصادر باملرسوم امللكي 
رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. واهتامه بالتسرت عىل مصدر ما ضبط بحوزته واملجرم 
رشعا، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - اعرتافه املدون عىل الصفحة رقم )٢.١( من دفرت 
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التحقيق لفة رقم )٧(.٢ - ما جاء يف حمرض القبض والتفتيش املنوه به املدون عىل الصفحة 
رقم )١١( من الدفرت املرفق لفة رقم )١(٣ - ما جاء يف التقرير الكيميائي املشار إليه لفة رقم 
)١٦(. وحيث إن ما أقدم عليه فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا ونظامًا أطلب إثبات إدانته 
بحيازة قطعة بلغ وزهنا )٧.٧٠٠( سبعة جرامات وسبعامئة ملليجرام من احلشيش املخدر 
 )١/٤١( للامدة  استنادًا  ١ -السجن  ييل:  بام  عليه  واحلكم  له،  واستعامله  االستعامل  بقصد 
من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية املشار إليه.٢ -املنع من السفر استنادًا للامدة 
)١/٥٦( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية املشار إليه. وإثبات إدانته بالتسرت 
ذلك  وبعرض  دعواي.  تعزيرية.” هذه  بعقوبة  عليه  واحلكم  بحوزته  ضبط  ما  مصدر  عىل 
حيازيت  من  دعواه  يف  العام  املدعي  ذكره  بقوله:” ما  أجاب  عنه،  وسؤاله  عليه  املدعى  عىل 
لقطعة من احلشيش املخدر املوصوفة بالدعوى بلغ وزهنا )٧.٧٠٠( سبعة جرامات وسبعامئة 
مليجرام بقصد التعاطي، وأين تعاطيت احلشيش، فصحيح كله، أنا تائب اىل اهلل، ونادم عىل 
ما فعلت، ومقبل عىل وظيفة وزواج، وابتعدت عن الرش وأهله .”هكذا أجاب، فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وملَّا أقر املدعى عليه بحيازته لقطعة احلشيش املخدر املوصوفة 
بلغ وزهنا )٧.٧٠٠( سبعة جرامات وسبعامئة مليجرام بقصد التعاطي، والتي ثبت إجيابيها 
ملادة احلشيش املخدر بموجب التقرير الكـيـميائــي أحراز رقم )٥٠٢( الصـادر مـن املركز 
وتاريخ  س/٤٥/٦٥(  )٨٧٨/م  بـرقـم  القصـيم  بمـنطقة  السمـوم  ملراقبة  اإلقـليمي 
١٤٣٤/٤/١٤هـ كام أقر بتعاطيه للحشيش، وحيث إن اإلقرار حجة عىل صاحبه مؤاخذ به، 
وملا روى ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال )كل مسكر مخر وكل 
مخر حرام( رواه مسلم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف احلشيشة )الذي عليه مجهور 
األئمة أن قليلها وكثريها حرام بل الصواب أن آكلها حيد( جمموع الفتاوى ٣٥٨/٢٣ ونظرًا 
الندم  له، وملا أظهره من  املدعى عليه وعدم وجود سوابق  املضبوطة بحوزة  الكمية  لضآلة 
العقلية،  املخدرات واملؤثرات  نظام مكافحة  املادة )٤١ -٥٦ -٦٠( من  وبناء عىل  والتوبة 
فقد ثبت لديَّ إدانة املدعى عليه بحيازته لقطعة من احلشيش املخدر بلغ وزهنا سبعامئة بلغ 
وزهنا )٧.٧٠٠( سبعة جرامات وسبعامئة مليجرام بقصد التعاطي، وتعاطيه لنوعه، وقررت 
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بسبب  إيقافه  مده  ذلك  من  حيتسب  شهرين  ملدة  بسجنه  عليه  املدعى  تعزير  أواًل/  ييل:  ما 
فرتة  انتهاء  بعد  سنتني  ملدة  اململكة  خارج  السفر  من  عليه  املدعى  منع  ثانيًا/  القضية.  هذه 
حمكوميته. ثالثًا/ جلد املدعى عليه حد املسكر ثامنني جلدة لقاء تعاطيه للحشيش، وبذلك 
حكمت، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه قناعته به وأما املدعي العام فقد قرر 
اجللسة  واختتمت  اعرتاضية  الئحة  تقديم  عن  املعاملة  أوراق  يف  جاء  بام  مكتفيًا  اعرتاضه، 
الساعة احلادية عرشة والنصف وللبيان حرر يف١٤٣٥/٠١/٠٩هـ وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعني.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد.. 
بمحكمة االستئناف بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بحائل برقم٣٥٥٣٤٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ واملقيدة لدينا برقم ٣٥٥٣٤٧٦ وتاريخ 
١٤٣٥/١/١٥هـ املرفق هبا القرار الرشعي رقم )٣٥١١٠٢٠٠( وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بحائل، اخلاص بدعوى املدعي 
العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الهتامه بقضية استعامل 
خمدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بسجن املدعى عليه وجلده ومنعه من السفر عىل 
النحو املفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة: جرت املصادقة عىل ما 
حكم به فضيلته عىل املدعى عليه بالقرار املشار إليه. واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد.
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 34اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٨٩٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ رقم القرار : ٣٥١٥٦٧١٢ 

تلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلاخمربيا-اإسلترا-اظلوفا حيازةاخمدرتتا-احشيشا-اسصدا
خمففةا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تملوتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

بقصد  احلشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
الدعوى  وبعرض  السفر،  من  واملنع  بالسجن  عليه  احلكم  وطلب  له،  وتعاطيه  التعاطي 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد أنه يتضمن 
إجيابية العينة ملادة احلشيش املخدر، ونظرًا لقلة الكمية املضبوطة وندم املدعى عليه ومعرفته 
باخلطأ الذي وقع منه، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بحيازة احلشيش املخدر 
لقصد التعاطي وتعاطيه له، وحكم بجلده ثامنني جلدة دفعة واحدة حد املسكر، وبسجنه 
مدة شهر واحد، وبمنعه من السفر خارج البالد مدة سنتني، فاعرتض املدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

القطيف  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  لدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
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برقم  القطيف  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  بناء 
وتاريخ   ٣٥٨٤٤٠٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٧٨٩٧
الساعة  األوىل  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ  االحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ 
٠٠: ٠٩ وفيها حرض املدعي العام )...( وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه:” إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٧هـ لوحظت 
قام  مشاهدهتا  وأثناء  القديم،  الكويت  بطريق  املنشآت  أمن  دورية  قبل  من  متوقفة  سيارة 
الشخص الذي باملركبة برمي يشء وبتفتيشه واملركبة وما رماه عثر عىل ست سجائر حتتوي 
عىل احلشيش املخدر، ثالث منها مدخنة وثالث غري مدخنة وقام املدعى عليه برمي ثالث 
مدخنة تزن مجيعا  مخسة جرامات واثنني من العرشة من اجلرام وقطعة حشيش خمدر تزن 
مخسة من العرشة من اجلرام، أثبت التقرير الكياموي الرشعي رقم )٥٠٠٠ ك ش( وتاريخ 
وإجيابية  املخدر  احلشيش  مادة  عىل  سجائر  من  ضبط  ما  عينة  احتواء  ١٤٣٤/١١/١٦هـ 
القطعة للحشيش املخدر املدرج يف نظام املخدرات وباستجواب املدعى عليه املذكور أقر 
لقصد  خمدر  حشيش  وقطعة  خمدر،  حشيش  سجائر  ست  وحيازته  الضبط  واقعة  بصحة 
التعاطي، وأنه يتعاطى احلشيش املخدر، وصادق عىل ذلكن وقد انتهت إجراءات التحقيق 
عىل توجيه االهتام إىل/)...(/ بحيازة ست سجائر حتوي احلشيش املخدر بلغ وزهنا مخسة 
جرامات واثنان من العرشة من اجلرام وحيازة قطعة حشيش خمدر تزن مخسة من العرشة من 
اجلرام لقصد التعاطي وتعاطي احلشيش املخدر، وذلك لألدلة والقرائن التالية ١ -اعرتافه 
اللفة  اللفتني رقم )١٢ -١٣( ٢ -حمرض القبض والتفتيش املرفق عىل  بام اسند املرفق عىل 
رقم)٣( ٣ -التقرير الكياموي الرشعي املرفق عىل اللفة رقم )١٤( ٤ -حمرض التحريز املرفق 
عىل اللفة رقم )٦( وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له عىل سوابق جنائية مسجلة وحيث إن ما 
أقدم عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا ونظامًا 
لذا أطلب بإثبات ما أسند إليه وفقًا للفقرة )٢( من املادة )٣( من نظام مكافحة املخدرات 
نظام  من  املادة )٤١(  من   )١( الفقرة  الواردة يف  السجن  بعقوبة   - ١ ييل  بام  عليه  واحلكم 
مكافحة املخدرات ٢ - منعه من السفر وفقًا للفقرة )١( من املادة )٥٦( من نظام مكافحة 
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العام  املدعي  ذكره  ما  قال:”  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  دعواي.”  هذه  املخدرات، 
ضدي من القبض عيل بتاريخ ١٤٣٣/١١/٧هـ والعثور بحوزيت عىل ست سجائر حتوي 
احلشيش املخدر وزهنا مخسة جرامات واثنان من العرشة من اجلرام، وحيازة قطعة حشيش 
خمدر وزهنا مخسة من العرشة من اجلرام لقصد التعاطي، وتعاطي احلشيش املخدر، كل ذلك 
صحيح مجلة وتفصيال، وأنا نادم عىل هذا العمل، وعرفت اخلطأ الذي وقعت فيه، وأتعهد 
بعدم تكراره، وهي املرة األوىل واألخرية، وأنا رجل معاق فلدي صعوبة احلركة، واستعني 
بالعكاز عىل امليش وأبرز بطاقة صادرة من وزارة الصحة جممع الدمام الطبي صاحلة لغاية 
فيها نوع اإلعاقة حركية، وقد جرى االطالع عىل  ١٤٣٩/٧/١٩هـ برقم )...( مكتوب 
الدعوى  من  تقدم  ما  فبناء عىل  ذكر  كام  فوجدته  أعاله  املذكور  الرشعي  الكياموي  التقرير 
واإلجابة، وإىل مصادقة املدعى عليه عىل دعوى املدعي العام، وألن احلشيش املخدر من 
واألربعون  الواحدة  املادتان  عليه  تدل  ما  وإىل  الرشعي  احلد  فيه  والواجب  املسكرات، 
عليه  املدعى  ولـندم  الكمية  ولقلة  املخدرات،  مكافحة  نظام  من  واخلمسون  والسادسة 
ومعرفته اخلطأ الذي وقع منه، ونظرا إىل ما تدل عليه البطاقة املشار إليها أعاله من إعاقة 
املدعى عليه، وإىل ما تدل عليه املادة الستون من ذات النظام، لكل ما سبق فقد ثبت لدي 
إدانة املدعى عليه بحيازة ست سجائر حتوي احلشيش املخدر وزهنا مخسة جرامات واثنان 
من العرشة من اجلرام، وحيازة قطعة حشيش خمدر وزهنا مخسة من العرشة من اجلرام لقصد 
التعاطي، وتعاطي احلشيش املخدر، وبعده حكمت بام ييل: أوال/ بسجن املدعى عليه مدة 
النزول عن احلد  الواحدة واألربعني من نظام مكافحة املخدرات، وتم  شهر تطبيقا للامدة 
األدنى من العقوبة إعاماًل للامدة الستني من ذات النظام. ثانيا/ منعه من السفر للخارج ملدة 
سنتني تطبيقا للامدة السادسة واخلمسني من نظام مكافحة املخدرات. ثالثا/ بجلده ثامنني 
جلدة دفعة واحدة حد املسكر يف مكان عام لقاء تعاطيه احلشيش املخدر، وبعرض احلكم 
االستئناف  العام عدمها، وطلب  واملدعي  باحلكم،  القناعة  عليه  املدعى  قرر  الطرفني  عىل 
كامل  برفع  وأمرت  املعاملة،  أوراق  يف  ما  االعرتاضية  الئحته  أن  قرر  كام  لطلبه،  وأجيب 
الساعة  متام  يف  اجللسة  وأغلقت  الرشقية،  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  إىل  املعاملة  أوراق 
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التاسعة والنصف صباحا .وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.

الثانية يف حمكمة  اجلـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد.. 
٣٥٣٠٤٦٢٣/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف 
املكلف برقم ٣٥/٨٤٤٠٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١٢١٨٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ 
حكم  القرار  تضمن  وقد  خمدرات،  قضية  يف  ضد/)...(  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص 
املعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بام هو مدون ومفصل  فضيلته 
حرر  وسلم.  وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة 

يف١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ.
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حيازة

 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بربيدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٣٠٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه : ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ رقم القرار : ٣٥٢٢٣٠٣٥ 

خمففةا-ا ظلوفا إسلترا-ا تقليلاخمربيا-ا تلاعاطيا-ا سصدا حشيشا-ا خمدرتتا-ا حيازةا
إدتنةا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تملادتنيا)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة سيجارتني خملوطتني 
باحلشيش املخدر بقصد التعاطي، وطلب احلكم عليه بالسجن واملنع من السفر، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد أنه 
يتضمن إجيابية العينة ملادة احلشيش املخدر، ونظرًا ملا ظهر من توبة املدعى عليه وشدة ندمه 
بعد توجيهه وإرشاده يف جملس القضاء، ولعدم وجود سوابق مسجلة ضده، ولقلة الكمية 
املضبوطة معه، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بحيازة احلشيش املخدر بقصد 
التعاطي، وحكم بسجنه ملدة شهرين، وبمنعه من السفر خارج البالد ملدة سنتني، فاعرتض 

الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  بناء  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
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املعاملة املحالة لنا من فضيلة الرئيس برقم ٣٥٢٤٣٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٠هـ واملقيدة 
برقم ٣٥١٠٧٩٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٠هـ ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠١/١٥هـ 
افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حرض املدعي العام )...( وحرض حلضوره املدعى عليه 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء 
العام لفرع اهليئة بمنطقة القصيم أدعي عىل املذكور أعاله حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ 
وأثناء قيام رجال الدوريات األمنية بعملها بحي )...( بربيدة شوهد املدعى عليه عىل سيارة 
من نوع )...( صنع عام )...(م مرافقًا لشخصني آخرين صدر بحقهم أمر حفظ األوراق 
رقم )هـ ص١٣١١١٤٢١١/٥/١( وبتوقفهم وتفتيشهم عثر يف جيب ثوب املدعى عليه 
بلغ وزهنام  لفًا يدويًا يشتبه أن تكونا خملوطتني باحلشيش املخدر  عىل سيجارتني ملفوفتني 
املضبوطات  معاينة  تم  وقد  عليه  القبض  فتم  مليجرام  وثامنامئة  واحدًا  جرامًا   )١٫٨٠٠(
ووزهنا وحتريزها وبعثها للتحليل باحلرز الرسي رقم )٩٢١(، وبسامع أقواله واستجوابه أقر 
بصحة واقعة القبض، وبحيازته للسيجارتني املخلوطتني باحلشيش املخدر بقصد التعاطي، 
وقد أثبت التقرير الكيميائي الرشعي الصادر من املركز اإلقليمي ملراقبة السموم بالقصيم رقم 
)٢٧٨٢( لعام ١٤٣٤هـ إجيابية السيجارتني املضبوطتني للحشيش املخدر املدرجة بجدول 
العقلية الصادر  املخـدرات رقم )١( فئة )أ( املـلحق بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ، وانتهى التحقيق إىل اهتام املدعى 
عليه )...( بحيازة سيجارتني ملفوفتني لفًا يدويًا بلغ وزهنام )١،٨٠٠( جرامًا واحدًا وثامنامئة 
مليجرام بقصد التعاطي املحرم  رشعًا، واملجرم وفقًا للفقرة الثانية من املادة الثالثة من نظام 
مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف إقراره 
بمحرض االستجواب املرفق لفة رقم )٢١،٢٠( ٢ - ما جاء يف حمرض سامع األقوال املرفق لفة 
رقم )١٣(.٣ - ما تضمنه حمرض القبض والتفتيش املدون عىل الصفحة رقم )٢( من تقرير 
األحوال األمنية املرفق لفة رقم )١(. ٤ - ما تضمنه التقرير الكيميائي الرشعي املشار إليه 
املرفق لفة رقم )٢٤( ٥ - ما جاء بمحرض املعاينة والوزن والتحريز املرفق لفة رقم )١٧(، 
وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له عىل سوابق مسجلة ضده، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى 
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حيازة

الثالثة من نظام مكافحة املخدرات  الثانية من املادة  عليه فعل حمرم وجمرم بموجب الفقرة 
واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ ومعاقب 
ـ   ١ التالية:  بالعقوبات  عليه  إليه واحلكم  أسند  بام  إدانته  إثبات  أطلب  ونظامًا  عليه رشعًا 
 السجن وفقًا للفقرة األوىل من املادة احلادية واألربعني من نظام مكافحة املخدرات املشار إليه 
من  واخلمسني  السادسة  املادة  من  األوىل  الفقرة  وفق  اململكة  خارج  السفر  من  بمنعه  ٢ـ 
ضده،  العام  املدعي  دعوى  عن  عليه  املدعى  وبسؤال  دعواي،  هذه   ”. إليه  املشار  النظام 
إنني قمت  العام ضدي كله صحيح مجلة وتفصياًل، حيث  “ما ذكره املدعي  أجاب قائاًل: 
بحيازة ما تم ضبطه معي من احلشيش املخدر بقصد التعاطي، وقبض عيل قبل أن أتعاطي 
منها، وأنا تائب هلل تعاىل، ونادم عىل ما بدر مني .” هكذا أجاب، فجرى مني دراسة أوراق 
املعاملة وتأمل القضية، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وبعد االطالع عىل أوراق 
املعاملة ومن ضمنها التقرير الكيميائي الرشعي رقم ٢٧٨٢يف ١٤٣٤/١٢/٩هـ املتضمن 
إجيابية عينة ما تم ضبطه مع املدعى عليه يف هذه القضية ملادة احلشيش املخدر، وحيث أقر 
املدعى عليه بام جاء يف دعوى املدعي العام ضده، وهو يف حالته املعتربة رشعًا، فقد ثبت 
جرامًا  وزهنام  بلغ  املخدر  باحلشيش  خملوطتني  سيجارتني  بحيازة  عليه  املدعى  إدانة  لدي 
املدعى عليه، وشدة  توبة  ملا ظهر يل من  التعاطي، ونظرًا  بقصد  مليجرام،  واحدًا وثامنامئة 
ندمه بعد توجيهه وإرشاده يف املجلس الرشعي، ولعدم وجود سوابق مسجلة ضده، ولقلة 
واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  الستني  للامدة  واستنادًا  معه،  املضبوطة  الكمية 
العقلية فقد حكمت عىل املدعى عليه تعزيرًا يف احلق العام بام ييل: أواًل/ حكمت بسجنه 
شهرين حتتسب منها فرتة إيقافه عىل ذمة هذه القضية استنادًا للامدة احلادية واألربعني من 
نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. ثانيًا/ حكمت بمنعه من السفر خارج اململكة 
ملدة سنتني بعد انتهاء حمكوميته استنادًا للامدة السادسة واخلمسني من ذات النظام، وبذلك 
حكمت، وبعرضه عىل املدعى عليه قرر االعرتاض بالئحة اعرتاضية فجرى تسليمه نسخة 
من احلكم، وأفهمته أن له االعرتاض خالل ثالثني يومًا من تارخيه، وإذا مضت املدة املحددة 
ومل يقدم االعرتاض فيسقط حقه يف تقديم الالئحة االعرتاضية ففهم ذلك واملدعي العام 
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قرر االعرتاض بدون الئحة اعرتاضية وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٥هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد... فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة األوىل لتدقيق القضايا اجلزائية 
املحكمة  رئيـــس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  املقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ؛  وتاريخ   )٣٥١٠٧٩٣٥( برقم  بربيدة  اجلزائية 
)٣٥١٠٧٩٣٥(وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ؛ املرفق هبا القرار رقم )٣٥١١٦٢٤٤( وتاريخ 
بدعوى  اخلاص  باملحكمة،  القايض  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/١٥هـ؛ 
فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  املخدرات،  بتعاطي  الهتامه  ضد/)...(،  العام.  املدعي 
والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  املفصل  النحو  عىل  عليه  املدعى  بسجن 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم،  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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حيازة

 36اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بربيدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٢٥٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه : ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار : ٣٥١٩٨٤٣٥ 

حيازةاخمدرتتا-احشيشاوحبوباحمظورةا-امقكلا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطياورشبا
تعزيلا تملقكلا-ا بحدا تحلكلا إدتنةا-ا خمففةا-ا ظلوفا إسلترا-ا خمربيا-ا تقليلا تملقكلا-ا

بالقجنا-امنعامناتلقفل.

تملادةا)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة املسكر واحلشيش 
وحبوب الكلونازيبام املحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه للحشيش ورشبه للمسكر، وطلب 
للمسكر،  حليازته  تعزيرية  وعقوبة  السفر  من  واملنع  وبالسجن  املسكر  بحد  عليه  احلكم 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي 
لقلة  ونظرًا  والكلونازيبام،  املخدر  واحلشيش  للكحول  العينة  إجيابية  يتضمن  أنه  وجد 
بحيازة  إدانته  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  عليه،  املدعى  عىل  سوابق  وجود  وعدم  الكمية، 
التعاطي،  بقصد  املحظورة  الكلونازيبام  وحبوب  احلشيش،  من  وقطع  مسكر،  قارورة 
وتعاطيه للحشيش املخدر ورشبه للمسكر، وحكم بجلده ثامنني جلدة حد املسكر، وبسجنه 
ملدة شهر، ومنعه من السفر خارج البالد ملدة سنتني، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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وبناء عىل  بربيدة،  اجلزائية  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  احلمد هلل وحده، وبعد: 
وتاريخ   ٣٥١٩٢٥٦ برقم  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٨٣٥٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ 
حرض  وفيها   ١١  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٣/١٣هـ  الثالثاء  يوم 
املدعي العام )...( واملعمد من قبل مرجعة برقم ٢٤٦٢٧يف ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ وحرض 
املدعي  وقرر   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  معه 
العام قائاًل:” بصفتي مدعيًا عاما أدعي عىل احلارض معي بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٧هـ وأثناء 
رقم  لوحة   )...( موديل   )...( نوع  من  سيارة  مالحظة  تم  بعملها  األمنية  الدوريات  قيام 
)...(بقيادة املدعى عليه عىل طريق )...( تسري ببطء ومظللة بالكامل، وتم استيقافه، وبعد 
التأكد من أوراقه الثبوتية لوحظ عليه االرتباك، وبتفتيشه عثر عىل عدد )٦٫٥( ست حبات 
ونصف احلبة من نوع روش املحظورة داخل فروة، وقارورة عرق مسكر مملوءة، سعة لرت 
ونصف تنقص ما يقارب الربع، ووجد بكت دخان  بداخله قطع من احلشيش املخدر بلغ 
وزهنا مجيعًا )١١٫٤٠٠( جم أحد عرش جراما وأربعامئة مليجرام،  وتم حتريز املضبوطات، 
وأن  الضبط،  واقعة  بصحة  أقر  )٩٣٤(وباستجوابه:  رقم  الرسي  باحلرز  للتحليل  وبعثت 
نوع  من  احلبة  ونصف  حبات  ست   )٦٫٥( عددها  حمظورة  حبوب  من  معه  ضبطه  تم  ما 
الربع،  يقارب  ما  تنقص  ونصف  لرت  سعة  مملوءة  مسكر  عرق  وقارورة  املحظورة،  روش 
وأربعامئة  جراما  عرش  أحد  جم   )١١٫٤٠٠( مجيعًا  وزهنا  بلغ  املخدر  احلشيش  من  وقطع 
مليجرام تعود له شخصيًا، وأن القصد من حيازهتا االستعامل الشخيص، ورشبه للمسكر، 
من  الصادر  الرشعي  الكيميائي  التقرير  أثبت  وقد  السابق  يف  املخدر  احلشيش  وتعاطيه 
مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الرشعية رقم )٢٧٩٥( لعام ١٤٣٤هـ إجيابية العينة 
وإجيابية  )د(،  وفئة   )٢( رقم  العقلية  املؤثرات  بجدول  املدرج  للكلونازيبام،  )أ(  املرسلة 
العينة )ب( للحشيش املخدر، املدرج بجدول املخدرات رقم )١( وفئة )أ(،امللحق بنظام 
وتاريخ   )٣٩ )م/  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة 
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بحيازة  اهتامه  إىل  التحقيق  وانتهى  املسكر  للكحول  العينة )ج(  ١٤٢٦/٧/٨هـ، وإجيابية 
عدد )٦٫٥( ست حبات ونصف احلبة من احلبوب املحظورة، التي حتتوي عىل الكلونازيبام 
املحظور، وقطع من احلشيش املخدر، بلغ وزهنا مجيعًا )١١٫٤٠٠( جم أحد عرش جراما 
وأربعامئة مليجرام، وقارورة للكحول املسكر مملوءة، سعة لرت ونصف، تنقص ما يقارب 
الثالثة  املادة  من  الثانية  للفقرة  وفقًا  املخدر،  للحشيش  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  الربع 
وذلك  رشعا.  املحرم  للمسكر  ورشبه  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من 
التالية: ١ - ما جاء يف حمرض االستجواب للمدعى عليه، املرفق لفة رقم  لألدلة والقرائن 
)١٣٫١٤(.٢ - ما تضمنه التقرير الكيميائي الرشعي املشار إليه املرفق لفة رقم )١٦(.٣ - 
ما تضمنه حمرض سامع أقواله املرفق لفة رقم )٥(.٤ - ما جاء يف حمرض الضبط املدون عىل 
لفة رقم )١(.٥ - ما جاء  املرفق  املوحد  تقرير األحوال األمنية  صفحة رقم )٢( من دفرت 
بمحرض املعاينة وعد املضبوطات ووزهنا وحتريزها، املرفق لفة رقم )١٠( وحيث إن ما أقدم 
نظامًا، بموجب  املدعى عليه، فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، وجمرم ومعاقب عليه  عليه 
والتكميلية،  األصلية  عقوباته  يف  إليه،  املشار  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام 
أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بالعقوبات التالية:ـ ١ - حد املسكر لقاء رشبه 
له.٢ ـ بعقوبة السجن وفقًا للفقرة األوىل من املادة )٤١( من نظام مكافحة املخدرات املشار 
إليه، وإعامل الفقرة األوىل من املادة الثانية والستني من ذات النظام.٣ـ منعه من السفر خارج 
اململكة، وفقا للفقرة األوىل من املادة )٥٦( من ذات النظام.٤ - عقوبة تعزيرية لقاء حيازته 
للمسكر، وباهلل التوفيق. هكذا ادعى املدعي العام، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب 
قائاًل :”ما ذكره املدعي العام من اهتامه يل اهتامه بحيازة عدد )٦٫٥( ست حبات ونصف 
احلشيش  من  وقطع  املحظور،  الكلونازيبام  عىل  حتتوي  التي  املحظورة،  احلبوب  من  احلبة 
وقارورة  مليجرام،  وأربعامئة  أحد عرش جراما  بلغ وزهنا مجيعًا )١١٫٤٠٠( جم  املخدر، 
للكحول املسكر مملوءة، سعة لرت ونصف، تنقص ما يقارب الربع بقصد التعاطي، وتعاطّي 
هكذا   ”. وتفصياًل  مجلة  صحيح  فهذا  رشعا.  املحرم  للمسكر  ورشيب  املخدر،  للحشيش 
أجاب، ثم جرى االطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي رقم ٢٧٩٥ لفة رقم ١٦ والصادر 
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من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الرشعية بالقصيم واملتضمن إجيابية العينات ملادة 
االمفيتامني واحلشيش املخدر وكذلك الكلونازيبام والكحول املسكر، وهبذا أقفلت املرافعة 
يف هذه الدعوى، فبعد سامع الدعوى واإلجابة، وبناًء عىل إقرار املدعى عليه بصحة الدعوى 
وبناًء عىل التقرير الكيميائي املشار إليه، فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بحيازة عدد )٦٫٥( 
ست حبات ونصف احلبة من احلبوب املحظورة، التي حتتوي عىل الكلونازيبام املحظور، 
وقطع من احلشيش املخدر، بلغ وزهنا مجيعًا )١١٫٤٠٠( جم أحد عرش جراما وأربعامئة 
مليجرام، وقارورة للكحول املسكر مملوءة، سعة لرت ونصف، تنقص ما يقارب الربع بقصد 
التعاطي، وتعاطيه للحشيش املخدر ورشبه للمسكر املحرم رشعًا. وحكمت عليه بام ييل. 
أواًل/ جلده ثامنني جلدة حدًا دفعة واحدة، لقاء رشبة املسكر، وتعاطيه احلشيش املخدر، 
التعاطي،  بقصد  املحظورة  واحلبوب  املخدر  احلشيش  حيازته  لقاء  ملدة شهر  ثانيًا/ سجنه 
وقد تم النزول عن احلد االدنى للعقوبة استنادًا عىل املادة ٦٠ من نظام مكافحة املخدرات، 
ونظرًا لقلة الكمية، وعدم وجود سوابق. ثالثا/ منعه من السفر خارج البالد ملدة سنتني، 
وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وقرر املدعي العام االعرتاض بدون الئحة 
اعرتاضية، واالكتفاء بالئحة الدعوى، وعليه قررت رفع احلكم ملحمة االستئناف بالقصيم، 
وقد تم النطق باحلكم يف هذا اليوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٣/١٣هـ وانتهت اجللسة عند 

الساعة ١٢:٠٠ وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٥/٣/٧هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  لعنا نحن قضاة  اطَّ فقد  احلمد هلل وحده، وبعد.. 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
يف بريدة برقم)٣٥٨٣٥٣٦(يف ١٤٣٥/٣/٢٦هـ؛ املرفق هبا الصك رقم )٣٥١٧٧٠١٠( 
اخلاص  املحكمة؛  يف  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٣/١٣هـ؛  يف 
املخدر  واحلشيش  املحظورة  احلبوب  بحيازة  الهتامه  )...(؛  ضد/  العام  املدعي  بدعوى 
والكحول املسكر بقصد التعاطي وتعاطيه للحشيش املخدر ورشبه للمسكر. وقد تضمن 
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الصك حكم فضيلته بإثبات إدانة املدعى عليه بام ُنسب إليه وحكم عليه بجلده حد املسكر 
ثامنني جلدة لرشبه املسكر، وتعاطي احلشيش املخدر، وسجنه ملدة شهر، ومنعه من السفر 
ل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق  خارج اململكة مدة سنتني؛ عىل النحو املفصَّ
املعاملة مل يظهر ما يوجب املالحظة عىل ما حكم به فضيلته. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٧٤٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٦٠٩٤٣ 

حيازةاخمدرتتا-اساتا-اسصداتلرتويجاوتلاعاطيا-اتقرتا-اتقليلاخمربيا-اإنكاراسصدا
بالقجنا تعزيلا تلرتويجا-ا سصدا شبهةا تلاعاطيا-ا سصدا ثبوتا تلكميةا-ا كربا تلرتويجا-ا

وتجلمدا-ارداطمباتملصادرة.احيازةابقصداتلرتويج

لا-تألملاتلقاميارسلا)633ار(ايفاا/2ل/432لهـ.
2ا-اسلتراجممساتلوزرتءارسلا)لل(ايفال/4/2ر3لهـ.

3ا-اتملادةا)4(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)رر2٠(ايفا26/ر/4٠4لهـاتملعدلابالقلترا
تلوزتريارسلا)رلر3(ايفار2/ا/٠ل4لهـ.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بحيازة القات املحظور لقصد 
االستعامل والرتويج، وبالتسرت عىل مصدره، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية وبمصادرة 
السيارة املستخدمة يف اجلريمة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بحيازة القات لقصد 
الكيميائي  التقرير  الرتويج، وباالطالع عىل  وأنكر قصد  وبالتسرت عىل مصدره  االستعامل 
الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة لنبات القات املحظور، ونظرا ألن املدعي العام مل يقدم 
بينة عىل قصد الرتويج سوى قرينة كرب الكمية، وذلك يوجه الشبهة للمدعى عليه بقصد 
القات  إدانته بحيازة  إدانته بذلك، وثبت لديه  النظر عن  القايض  الرتويج، لذا فقد رصف 



98

حيازة

لقصد االستعامل، وبالتسرت عىل مصدره، مع توجه الشبهة له بقصد الرتويج، وحكم بسجنه 
عرشة أشهر، وبجلده مائتني ومخسني جلدة مفرقة، ورصف النظر عن مصادرة السيارة لعدم 

ثبوت قصد الرتويج، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  بناء  بجازان  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٣٧٤٠ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٨٣٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
حرض  وفيها   ٠٩  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  اخلميس  يوم 
بالتعميد رقم )٤٣( يف ١٤٣٥/١/١هـ واملدعى عليه )...( سعودي  العام )...(  املدعي 
أنه  العام دعوى حمررة، تتضمن:  املدعي  املدين رقم )...( وقدم  السجل  اجلنسية بموجب 
دقيقة  اخلامسة ومخس عرشة  الساعة  متام  األثنني ويف  يوم  من  بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ 
صباحًا، وأثناء قيام إحدى دوريات حرس احلدود بواجبها اشتبهت بسيارة من نوع )...( 
عليه،  املدعي  بقيادة  وهي  عليها  القبض  فتم   )...( رقم  اللوحة  حتمل   )٢٠٠١( موديل 
وبتفتيش السيارة املذكورة تم العثور عىل كمية من نبات القات املحظور بلغ وزهنا )٢٥كجم( 
مخسة وعرشين كيلو جرامًا خلف املراتب األمامية عىل شكل عتالت ويقع مكان القبض 
)٥١/٧٥٠/٤٩٣٨/ك  رقم  الرشعي  الكيميائي  التقرير  وأثبت   )...( املسمى  املوقع  يف 
القات  لنبات  املضبوطة  الكمية  من  املرسلة  العينة  إجيابية  وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٩هـ  ق( 
للكمية  بحيازته  أقر  إليه  املنسوبة  بالتهمة  ومواجهته  عليه  املدعى  وباستجواب  املحظور، 
بأنه حصل عليها من شخص جمهول اهلوية ال  القات املحظور، وأفاد  نبات  املضبوطة من 
وقد  الشخيص،  االستخدام  ذلك  من  غرضه  وأن  ريال،   )٥٠٠( وقدره  مايل  بمبلغ  يعرفه 
أسفر التحقيق مع املدعى عليه عن توجيه االهتام له بحيازة ما وزنه مخسة وعرشون كيلو 
جرامًا من نبات القات املحظور، بقصد الرتويج والتعاطي واملجرم بموجب املادة )الثالثة( 
لألدلة  وذلك  الكمية  مصدر  عىل  وتسرته  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من 
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والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف أقوال املدعى عليه املدونة بدفرت التحقيق صفحة رقم )٢،٣( 
التقرير  ما جاء يف  لفة )٤( ٣ -  املرفق  القبض  ما جاء يف حمرض  لفة رقم)٢٤( ٢ -  املرفق 
الكيميائي املرفق لفة )١٨( ٤ - كرب حجم الكمية قرينة عىل أهنا معدة للرتويج وبالبحث 
عن سوابقه مل يعثر له عىل سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم 
وما  ١٣٧٤هـ  لعام   )١١( رقم  الوزراء  جملس  قرار  بموجب  نظامًا  عليه  ومعاقب  رشعًا 
حلق به من تعديالت، لذا أطلب: إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم بتعزيره يف ضوء املادة 
)الثالثة( و)الرابعة( من القرار الوزاري املشار إليه أعاله إنفاذًا لألمر السامي الكريم رقم 
)٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء تسرته عىل مصدر 
الكمية واحلكم بمصادرة السيارة من نوع )...( موديل )٢٠٠١( اللون أخرض حتمل اللوحة 
رقم )...( استنادا لتعميم وزير الداخلية رقم )٨٨٥١( وتاريخ ١٤٣٤/٢/٦هـ وبسؤال 
باالعرتاف  أجاب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...(سعودي  عليه  املدعى 
االستعامل  لقصد  املحظور  القات  نبات  من  جرامًا  كيلو  وعرشون  مخسة  وزنه  ما  بحيازة 
الشخيص، وبالتسرت عىل مصدر تلك الكمية املضبوطة بحوزته، وأنكر دعوى ترويج تلك 
الكمية من نبات القات املحظور مجلة وتفصياًل، هكذا أجاب املدعى عليه. عند ذلك سألت 
املدعي العام: هل لديه بينة عىل إدانة املدعى عليه املذكور برتويج كمية نبات القات املحظور 
القات، وهي  نبات  من  املضبوطة  الكمية  لدي سوى كرب حجم  بينة  فقال: ال  املضبوطة؟ 
قرينة عىل أن الكمية املذكورة معدة للرتويج، هكذا أجاب املدعي العام، عند ذلك جرى 
منا االطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي، وعىل حمرضي الوزن والقبض فوجدت مطابقة 
ملا جاء بالدعوى، وبناًء عىل ما ذكر من دعوى املدعي العام وعىل إجابة املدعى عليه )...( 
القات  نبات  باالعرتاف بحيازة ما وزنه مخسة وعرشون كيلو جرامًا من  سعودي اجلنسية 
املحظور لقصد االستعامل الشخيص، والتسرت عىل مصدر تلك الكمية املضبوطة بحوزته، 
وبناًء عىل إنكاره لدعوى ترويج تلك الكمية من نبات القات املحظور، وعدم وجود بينة 
من املدعي العام عىل تلك الدعوى إال كرب الكمية املذكورة ؛لذا فإن دعوى الرتويج املوجهة 
الشبهة  الكايف إلثباهتا؛ إال أن  الدليل  تثبت لدي رشعًا ؛لعدم  املذكور مل  املدعى عليه  ضد 
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املحظور،  القات  نبات  املضبوطة من  الكمية  فيام ذكر أعاله؛ لكرب  املدعى عليه  تتجه نحو 
وهي ضعيفة لعدم وجود سوابق عليه، ولذا فقد رصفت النظر عن مطالبة املدعي العام ضد 
املدعى عليه املذكور بعقوبة املادة الثالثة من القرار املشار إليه أعاله، وثبت لدي رشعا إدانته 
بحيازة كمية نبات القات املوضحة أعاله لقصد االستعامل الشخيص، وهو يستحق العقوبة 
عىل ذلك وفق املادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم ٢٠٥٧ وتاريخ ١٤٠٢/٥/٢٦هـ 
املعدل بالقرار الوزاري رقم ٣٨١٨ وتاريخ ١٤١٠/٩/٢٨هـ استنادًا لقرار جملس الوزراء 
وتاريخ   ٥٩٦٣٣ رقم  الكريم  السامي  لألمر  وإنفاذًا  ١٣٧٤/٢/١هـ  وتاريخ  رقم)١١( 
١٤٣٢/١٢/٩هـ وملا ذكر أعاله فقد حكمت عىل املدعى عليه بام ييل: أوال/ يعزر بالسجن 
ملدة عرشة أشهر من تاريخ إيقافه عىل ذمة القضية يف ١٤٣٤/١٠/١٢هـ ثانيا/ يعزر لقاء 
نبات  من  املضبوطة  الكمية  مصدر  عىل  والتسرت  نحوه  املتجهة  الرتويج  شبهة  ولقاء  ذلك 
القات املحظور باجللد مائتني ومخسني جلدة علنًا، مفرقة كل دفعة مخسون جلدة، بني الدفعة 
واألخرى عرشة أيام، كام رصفت النظر عن مطالبة املدعي العام بمصادرة السيارة املوضحة 
بياناهتا بالدعوى أعاله ؛لعدم ثبوت دعوى الرتويج ضد املدعى عليه. هذا ما حكمت به 
وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وطلب املدعي العام استئناف احلكم مكتفيًا 
االستئناف  ملحكمة  ورفعه  بموجبه  الالزم  القرار  بتنظيم  وأمرت  العام،  االدعاء  بالئحة 
بمنطقة عسري لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بجازان برقم ٣٥١٨٣٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلـة 
اخلاص  ١٤٣٥/٢/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٧٤٥٦ برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...( يف قضية )قات( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن 
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املعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه، وبدراسة  حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
تقررت املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٦٠٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٧٨٦٥٢ 

حيازةاخمدرتتا-اساتا-اسصداتلاعاطيا-اتقليلاخمربيا-اإسلترا-اإدتنةا-اظلوفاخمففةا-ا
تعزيلابالقجناوتجلمد.ا

لا-تألملاتلقاميارسلا)633ار(ايفاا/2ل/432لهـ.
2ا-اسلتراجممساتلوزرتءارسلا)لل(ايفال/4/2ر3لهـ.

3ا-اتملادةا)4(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)رر2٠(ايفا26/ر/4٠4لهـاتملعدلابالقلترا
تلوزتريارسلا)رلر3(ايفار2/ا/٠ل4لهـ.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بحيازة كمية من نبات القات 
املحظور لقصد االستعامل الشخيص، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد أنه يتضمن 
إجيابية العينة لنبات القات املحظور، ونظرا لعدم وجود سوابق عىل املدعى عليه، ولضآلة 
كمية نبات القات املضبوط بحوزته، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بحيازة 
وبجلده  يوما،  ثالثني  بسجنه  وحكم  الشخيص،  االستعامل  لقصد  املحظور  القات  نبات 

مخسني جلدة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  بناء  بجازان  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٣٦٠٩ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٧٧٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
حرض  وفيها   ٠٩  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١١هـ  املوافق  اخلميس  يوم 
بالتعميد رقم )٤٣( يف ١٤٣٥/١/١هـ واملدعى عليه )...( سعودي  العام )...(  املدعي 
“أنه  اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقدم املدعي العام دعوى حمررة تتضمن: 
االشتباه  تم  بعملها  بجازان  املخدرات  مكافحة  قيام  وأثناء  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ  بتاريخ 
)تم  عليه  للمدعى  ملكيتها  والعائدة   )...( لوحتها  اللون  فضية   )...( نوع  من  سيارة  يف 
جرامًا  ثامنون  وزهنا)٨٠جرام(  بلغ  حزمة  عىل  بداخلها  وعثر  بقيادته،  كانت  تسليمها( 
يشتبه يف أهنا من نبات القات املحظور، فتم القبض عليه وأثبت التقرير الكيميائي الرشعي 
من  املرسلة  العينة  إجيابية  وتاريخ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  ق(  ــم)٥١/٧٥٠/٤٩٧١/ك  رق
الكمية املضبوطة لنبات القات املحظور، وقد تم اإلفراج عنه استنادًا للامدة رقم )١٢٠( من 
نظام اإلجراءات اجلزائية، وبسامع أقوال املدعى عليه من قبل جهة االستدالل أقر بحيازته 
عن  التحقيق  أسفر  وقد  التعاطي،  بقصد  املحظور  القات  نبات  من  جرامًا  ثامنون  وزنه  ملا 
توجيه االهتام للمدعى عليه بحيازة ما وزنه ثامنون جرامًا من نبات القات املحظور، واملجرم 
بموجب الفقرة رقم )٢( من املادة )الثالثة( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 
وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد يف إقراره املدون يف حمرض سامع األقوال يف الصفحة 
)٢١( من ملف االستدالل املرفق لفة رقم)١( ٢ - ما ورد يف حمرض القبض والتفتيش املدون 
الكيميائي  التقرير  ما ورد يف  لفة رقم)١( ٣ -  املرفق  االستدالل  عىل ص)١٢( من ملف 
مسجلة  سوابق  عىل  له  يعثر  مل  سوابقه  عن  وبالبحث   )١٢( لفة  املرفق  عنه  املنوه  الرشعي 
وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه نظامًا بموجب قرار جملس 
بام  إدانته  إثبات  أطلب:  لذا  تعديالت  من  به  حلق  وما  ١٣٧٤هـ  لعام   )١١( رقم  الوزراء 
أسند إليه واحلكم بتعزيره يف ضوء املادة )الرابعة( من القرار الوزاري املشار إليه أعاله انفاذًا 



104

حيازة

عليه  املدعى  وبسؤال  ١٤٣٢/١٢/٩هـ  وتاريخ   )٥٩٦٣٣( رقم  الكريم  السامي  لألمر 
القات املحظور لقصد  نبات  املذكور، أجاب باالعرتاف بحيازة ما وزنه ثامنون جرامًا من 
أبدًا،  منه  بدر  ملا  العودة  عدم  عىل  العزم  وأكد  وتوبته،  ندمه  وأبدى  الشخيص،  االستعامل 
وذكر أنه يعول أرسة كبرية بام فيهم والداه الطاعنان يف السن، وخيشى عىل أرسته من الضياع 
بطول سجنه، وفوات عمله الذي هو مصدر رزقه ورزق أرسته، وطلب التخفيف عنه.” 
التقرير الكيميائي الرشعي وعىل حمرضي  هكذا أجاب. عند ذلك جرى منا االطالع عىل 
الوزن والقبض فوجدت متطابقة ملا جاء بالدعوى وبناًء عىل ما ذكر من دعوى املدعي العام 
وعىل إجابة املدعى عليه باالعرتاف بحيازة ما وزنه ثامنون جرامًا من نبات القات املحظور 
لقصد االستعامل الشخيص ؛لذا فقد ثبت لدي رشعًا إدانة املدعى عليه املذكور بحيازة كمية 
نبات القات املوضحة أعاله لقصد االستعامل الشخيص وهو يستحق العقوبة عىل ذلك وفق 
املادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم ٢٠٥٧ وتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٦هـ املعدل بالقرار 
 )١١( رقم  الوزراء  جملس  لقرار  استنادًا  ١٤١٠/٩/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٨١٨ رقم  الوزاري 
١٤٣٢/١٢/٩هـ  وتاريخ   )٥٩٦٣٣( رقم  الكريم  السامي  لألمر  وإنفاذا  ١٣٧٤هـ  لعام 
ولعدم  أرسته،  وحال  حاله  عن  أوضحه  وما  والتوبة،  الندم  من  أبداه  وما  أعاله  ذكر  وملا 
وجود سوابق عليه، ولقلة كمية نبات القات املضبوط بحوزته، واستصالحًا حلاله لذا فقد 
حكمت بتعزيره بالسجن ملدة ثالثني يومًا من تاريخ دخوله السجن، وجلده بخمسني جلدة 
علنًا دفعة واحدة هذا ما حكمت به. وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة .وطلب 
الالزم  القرار  بتنظيم  وأمرت  العام  االدعاء  بالئحة  مكتفيًا  احلكم  استئناف  العام  املدعي 
اهلل  تراه نحوه وصىل  ما  بمنطقة عسري لدراسته وإبداء  بموجبه ورفعه ملحكمة االستئناف 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/١١هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد: 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
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فضيلـة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٧٧٨٥ برقم  بجازان 
اخلاص  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٣٨٤٣ برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...( يف قضية )قات( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن 
املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم 

تقررت املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ا3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣١٠٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢١٦٣ 

سوتبقا خمربيا-ا تقليلا تقرتا-ا تعاطيا-ا تلاعاطيا-ا سصدا ساتا-ا خمدرتتا-ا حيازةا
تعزيلا مشددةا-ا ظلوفا باحليازةا-ا إدتنةا ثبوتها-ا عدما تلاقرتا-ا إنكارا إسلترا-ا مماثمةا-ا

بالقجناوتجلمدا-اإبعاد.

لا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلامقكلامخلاوكلامخلاحلتم(.
2ا-سلتراجممساتلوزرتءارسلا)لل(اوتاريخال/4/2ر3لهـ.

3ا-تملادةا)ل/أ،د(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)رر2٠(اوتاريخا26/ر4٠4/٠لهـ.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بحيازة مادة القات بقصد 
وإبعاده  تعزيرية  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  مصدره،  عىل  وتسرته  له،  وتعاطيه  التعاطي 
لقصد  القات  بحيازة  أقر  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  سوابقه،  لكثرة  عليه  والتشديد 
التعاطي، وتعاطيه له، وأنكر تسرته عىل مصدره، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي 
وجد أنه يتضمن إجيابية العينة لنبات القات املحظور، وباالطالع عىل صحيفة سوابق املدعى 
عليه عثر له عىل اثنتي عرشة سابقة منها سبع سوابق مماثلة، ونظرًا لذلك، وألن املدعي العام 
مل يقم بينة عىل تسرت املدعى عليه عىل مصدر الكمية، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانته بحيازة 
عليه،  القبض  حني  القات  لنبات  واستعامله  والتعاطي،  االستعامل  لقصد  املحظور  القات 
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وحكم بسجنه ملدة سنة، وبجلده مائة جلدة مفرقة، وبإبعاده عن البالد بعد قضاء حمكوميته، 
فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بجازان  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥١٣١٠٧ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٦٢٩٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ 
يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت اجللسة األوىل الساعة التاسعة، وفيها حرض 
بالعمل بموجب خطاب رقم ٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  املعمد  العام )...(  املدعي 
وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية    ...  )...( عليه/  املدعى  حرض  وقد 
وبتاريخ  االثنني  يوم  يف  إنه  دعواه  يف  قائاًل  العام  املدعي  وادعى  ١٤٣٤/١١/٠٣هـ 
١٤٣٤/١١/٣هـ وأثناء قيام دوريات مكافحة املخدرات بواجبها امليداين املعتاد بمحافظة 
أبو عريش، شوهد أحد األشخاص يقف يف الشارع العام، ويقوم بتعاطي مادة القات، وعىل 
السيطرة  أثناء ذلك حاول منع رجال األمن من  إليه والقبض عليه، ويف  التوجه  تم  الفور 
عليه؛ إال أهنم متكنوا من ذلك، وبتفتيشه عثر بجيبه األيمن عىل كمية من نبات أخرض يشتبه 
يف كونه من نبات القات املحظور، حيث بلغ وزن ما تم ضبطه بحوزته )٢ جم( اثنان جرام 
من نبات القات املحظور، وأثبت التقرير الكيميائي الرشعي رقم )٥١/٧٥٠/٥٣٢٨/ك 
ق( بتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الرشعية 
بجازان إجيابية العينة املرسلة من الكمية املضبوطة لنبات القات املحظور املدرج باجلدول 
رقم)٤( امللحق بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم 
م/٣٩ يف ١٤٢٦/٧/٨هـ وتم ايقافه استنادًا للامدة )١٠٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية 
وبمواجهته بام ورد يف حمرض سامع األقوال املعد من قبل اجلهة القابضة أقر بحيازته ملا وزنه 
اثنان من نبات القات املحظور بقصد االستخدام، وتم االكتفاء بام ورد  )٢ جم( جرامان 
يف حمرض سامع األقوال بعد مصادقته عىل ما ورد فيه، وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام 
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للمدعى عليه/ )...( بتعاطي مادة القات املحظورة وبحيازة ما وزنه )٢ جم( جرامان اثنان 
من نبات القات املحظور بقصد التعاطي، وتسرته عىل مصدر الكمية، وحيث إن ما أقدم عليه 
املذكور فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه نظامًا بموجب قرار جملس الوزراء رقم )١١( لعام 
١٣٧٤هـ وما حلق به من تعديالت لذا أطلب: ١ـ إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم بتعزيره 
يف ضوء املادة )الرابعة( من القرار الوزاري املشار إليه أعاله إنفاذا لألمر السامي الكريم رقم 
)٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ. ٢ـ احلكم بإبعاده لبالده استنادًا لذات القرار املشار 
إليه أعاله ٣ــ احلكم بمعاقبته تعزيرًا لقاء تسرته عىل مصدر الكمية. ٤ـ تشديد العقوبة عليه 
لكثرة سوابقه وعدم ارتداعه وقد حرض املدعى عليه وبعد التأكد من هويته وأهليته جرى 
عرض الدعوى عليه وبسؤاله عن الدعوى أجاب قائال:” ما ذكره املدعي العام من اهتامي 
والتعاطي  االستعامل  بقصد  املحظور  القات  من  اثنان  جرامان  جم(   ٢( وزنه  ما  بحيازيت 
ومن استعاميل للقات فهذا صحيح، وما ذكره من اهتامي بالتسرت عىل مصدر ما تم ضبطه 
فهذا غري صحيح؛ فأنا اشرتيت الكمية من شخص أجنبي اجلنسية  ال أعرفه، من حمافظة 
املدعى  كون  عىل  بينة  لديه  هل  العام  املدعي  سؤال  جرى  ثم  أجاب،  عريش.” هكذا  أبو 
ذلك  عىل  بينة  لدي  ليس  قائاًل:”  فأجاب  ضبطه؟  تم  ما  مصدر  عىل  بالتسرت  قام  قد  عليه 
سوى ما جاء يف أوراق املعاملة .”هكذا أجاب، فجرى االطالع عىل كامل أوراق املعاملة، 
وبحوزته  عليه  املدعى  عىل  القبض  يتضمن  فوجدته  باملعاملة  املرفق  القبض  حمرض  ومنها 
الكمية املذكورة يف الدعوى، كام جرى االطالع عىل كرت سوابق املدعى عليه فعثر له عىل 
اثنتي عرشة سابقة منها سبعة قضايا حيازة قات ونقل وقضية خمدرات، ومنها نقل سالح 
مركز  مدير  من  الصادر  باملعاملة  املرفق  الرشعي  الكيامئي  التقرير  عىل  االطالع  جرى  كام 
الطبية الرشعية بجازان برقم ٥١/٧٥٠/٥٣٢٨/ك ق وتاريخ  مراقبة السموم والكيمياء 
١٤٣٤/١١/١١هـ فوجدته يتضمن اجيابية العينة للقات املحظورة فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة، وحيث اعرتف املدعى عليه بحيازة الكمية املذكورة يف الدعوى بقصد 
االستعامل والتعاطي، وحيث ال توجد بينة عىل كون املدعى عليه قد قام بالتسرت عىل مصدر 
الكيميائي  التقرير  أثبت  وحيث  عليه،  مسجلة  كثرية  سوابق  توجد  وحيث  ضبطه،  تم  ما 
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الرشعي اجيابية العينة للقات املحظور، وبام أن ما أقدم عليه املدعى عليه من املحرم رشعا ملا 
يف استعامل القات أرضار بليغة عىل الدين والنفس والعقل والعرض واملال ولقوله صىل اهلل 
عليه وسلم: )كل مسكر مخر وكل مخر حرام( ما يستوجب إيقاع العقوبة، لذا كله وألجل 
احلق العام حكمت عىل املدعى عليه بام ييل: أوال/ ثبت لدي إدانة املدعى عليه بحيازة ما 
القات حني  لنبات  والتعاطي واستعامله  االستعامل  لقصد  املحظور  للقات  وزنه )٢جرام( 
القبض عليه ثانيا/ حكمت بسجنه ملدة سنة حتتسب منها مدة إيقافه عىل ذمة القضية وذلك 
قرار  من  الرابعة  واملادة  ١٣٧٤/٢/١هـ  وتاريخ   )١١( رقم  الوزاري  القرار  عىل  استنادا 
سمو وزير الداخلية رقم )٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ ثالثا/ حكمت بجلده مائة 
جلدة عىل دفعتني وذلك الستعامله للقات املحظور، رابعا كام حكمت بإبعاده عن اململكة 
بعد االنتهاء من حمكوميته استنادا للامدة األوىل يف الفقرة )د( من قرار وزير الداخلية رقم 
)٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ وبعرض احلكم عليه قرر قناعته به كام قرر املدعي 
العام معارضته للحكم وطلب رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف بدون الئحة، 
االستئناف  ملحكمة  املعاملة  أوراق  كامل  رفع  فسيتم  عليه  أوراق،  من  قدمه  بام  مكتفيا 
واختتمت اجللسة الساعة يف الساعة التاسعة والنصف صباحًا وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد: فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا اجلزائية بمحكمة 
االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بجازان برقم 
٣٥٦٢٩٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض باملحكمة 
الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٣٢١٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ اخلاص بدعوى املدعي العام 
ضد/ )...( ) ... اجلنسية  ( يف قضية )قات( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم 
تقررت  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته 

املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.



110

حيازة

 4٠اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٢٩٨١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٥٦٨٨٨ 

حيازةاخمدرتتا-اساتا-اسصداتلاعاطيا-اهلوبامنارجالاتألمنا-اصدماملكبةاأمنيةا-ا
تقليلاخمربيا-اإسلترا-اإدتنةا-اظلوفاخمففةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

لا-تألملاتلقاميارسلا)633ار(ايفاا/2ل/432لهـ.
2ا-اسلتراجممساتلوزرتءارسلا)لل(ايفال/4/2ر3لهـ.

3ا-اتملادةا)4(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)رر2٠(ايفا26/ر/4٠4لهـاتملعدلابالقلترا
تلوزتريارسلا)رلر3(ايفار2/ا/٠ل4لهـ.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بحيازة نبات القات املحظور 
بقصد التعاطي وباهلروب من رجال األمن وصدمه لدورية الفرقة القابضة، وطلب احلكم 
عىل  وباالطالع  بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه 
التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة لنبات القات املحظور، ولذا فقد ثبت 
لدى القايض إدانة املدعى عليه بام أسند إليه، وحكم بسجنه ملدة ثالثة أشهر، وبجلده علنًا 

مائة ومخسني جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  بناء  بجازان  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٣٢٩٨١ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٨٢٨٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ 
ففي يوم األحد املوافق١٤٣٥/٠١/٢١هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حرض 
بالتعميد رقم )٤٣( يف ١٤٣٥/١/١هـ واملدعى عليه )...( سعودي  العام )...(  املدعي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقدم املدعي العام دعوى حمررة تتضمن: “بتاريخ 
بمدينة جازان  بواجبها  املخدرات  قيام إحدى دوريات مكافحة  ١٤٣٤/١١/٨هـ وأثناء 
بحي )...( تم مشاهدة املدعى عليه املذكور وهو يسري بأحد األزقة، وخيفي يف جيبه األيمن 
)...( غامق  لون   )...( نوع  بركوب سيارة  قام  متابعته حتى  فتمت  القات  نبات  كمية من 
موديل )...( م اللوحة )...( تعود ملكيتها له )تم إعادهتا ملالكها( فتم متابعته حتى وصل 
الفرقة  سيارة  بصدم  وقام  ذلك،  فرفض  التوقف  القابضة  الفرقة  منه  وطلبت   )...( حلي 
القابضة، واهلرب ثم حاول العودة للطريق الذي قدم منه فاصطدم بسيارة أحد املواطنني، 
ولعدم توقف املدعى عليه تم إطالق طلقتني نارية باجتاه الكفرين األمامي واخللفي من جهة 
بجوار مدرسة   )...( السري حتى وصل حلي  عليه واستمر يف  املدعى  يتوقف  فلم  اليسار، 
نبات أخرض يشتبه أن تكون من  السيارة وقام برمي كمية من  )...( ثم توقف وفتح باب 
نبات القات املحظور بلغ وزهنا)٤٠٠ جم( أربعامئة جرام ثم ركب السيارة حماواًل اهلرب 
لعام  الرشعي رقم )٥١/٧٥٠/٥٦٧٨/ك ق  الكيميائي  التقرير  وأثبت  القبض عليه  فتم 
١٤٣٤هـ( إجيابية العينة املرسلة من الكمية املضبوطة لنبات القات املحظور، وباستجواب 
املدعى عليه ومواجهته بالتهمة املنسوبة إليه أقر بحيازته لكمية القات املضبوطة البالغ وزهنا 
أربعامئة جرام، وذكر بأهنا تعود له وغرضه منها التعاطي، كام أقر بقيامه باهلرب من رجال 
األمن عند القبض عليه ،،كام أقر بقيامه بصدم سيارة الفرقة القابضة وقد أسفر التحقيق عن 
توجيه االهتام إىل املدعى عليه بحيازة ما وزنه أربعامئة جرام من نبات القات املحظور بقصد 
العقلية  )الثالثة( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات  املادة  التعاطي  واملجرم بموجب 
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الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ واهلروب من رجال األمن 
وصدم سيارة الفرقة القابضة وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف أقواله بمحرض 
باألوراق  املرفق  له  املشار  والتفتيش  القبض  بمحرض  جاء  ما   - ٢ املرفق  األقوال  سامع 
املرفق وبالبحث عىل سوابقه مل يعثر له  املنوه عنه  الكيميائي الرشعي  بالتقرير  ٣ - ما جاء 
عىل سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه نظامًا 
بموجب قرار جملس الوزراء رقم)١١( لعام ١٣٧٤هـ وما حلق به من تعديالت لذا أطلب: 
١/ إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم بتعزيره يف ضوء املادة )الرابعة( من القرار الوزاري 
املشار إليه أعاله انفاذًا لألمر السامي الكريم رقم )٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ ٢/ 
عقوبة تعزيرية لقاء قيامه باهلرب من رجال األمن عند القبض عليه وبسؤال املدعى عليه 
القات  نبات  من  جرام  أربعامئة  وزنه  ما  بحيازة  باالعرتاف  أجاب  اجلنسية  سعودي   )...(
املحظور لقصد االستعامل الشخيص واهلروب من رجال األمن حال القبض عليه، وصدم 
بدر منه  ملا  العودة  العزم عىل عدم  القابضة عليه، وأبدى ندمه وتوبته، وأكد  الفرقة  سيارة 
وأطفال صغار خيشى  السن  الطاعنان يف  والداه  فيهم  بام  كبرية  يعول أرسه  أنه  أبدا، وذكر 
عليهم من الضياع بطول سجنه، وطلب التخفيف عنه تقديرًا لظروف أرسته هكذا أجاب 
حمرضي  وعىل  الرشعي  الكيميائي  التقرير  عىل  االطالع  منا  جرى  ذلك  عند  عليه  املدعى 
الوزن والقبض فوجدت متطابقة ملا جاء بدعوى املدعي العام كام وجد كرت السوابق خاليًا 
 )...( عليه  املدعى  إجابة  وعىل  العام  املدعي  دعوى  من  ذكر  ما  عىل  وبناًء  سوابق  أي  من 
سعودي اجلنسية باالعرتاف بحيازة ما وزنه أربعامئة جرام من نبات القات املحظور لقصد 
الفرقة  القبض عليه، وصدم سيارة  االستعامل الشخيص، واهلروب من رجال األمن حال 
القابضة عليه عند اهلروب؛ لذا فقد ثبت لدي رشعًا إدانة املدعى عليه املذكور بحيازة كمية 
ذلك  عىل  العقوبة  يستحق  وهو  الشخيص،  االستعامل  لقصد  أعاله  املوضح  القات  نبات 
الداخلية رقم )٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٦هـ  الرابعة من قرار سمو وزير  املادة  وفق 
جملس  لقرار  استنادًا  ١٤١٠/٩/٢٨هـ  وتاريخ   )٣٨١٨( رقم  الوزاري  بالقرار  املعدل 
السامي الكريم رقم )٥٩٦٣٣(  انفاذًا لألمر  الوزراء رقم )١١( وتاريخ ١٣٧٤/٢/١هـ 
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وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ وملا ذكر أعاله، ولعدم وجود سوابق عليه، وملا أبداه من الندم 
نبات  من  بحوزته  املضبوطة  الكمية  ولقلة  أرسته  وحال  حاله  عن  أوضحه  وما  والتوبة، 
القات املحظور، واستصالحًا حلاله؛ لذا فقد حكمت بتعزيره بام ييل: أواًل/ يعزر بالسجن 
ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إيقافه عىل ذمة القضية يف ١٤٣٤/١١/١٨هـ ثانيًا/ يعزر باجللد 
لقاء ذلك ولقاء اهلروب وصدم سيارة الفرقة القابضة بامئة ومخسني جلدة علنًا مفرقة كل 
به، وبعرض احلكم  أيام، هذا ما حكمت  الدفعة واألخرى عرشة  دفعة مخسون جلدة بني 
عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة وطلب املدعي العام استئناف احلكم بالئحة االدعاء 
العام وأمرت بتنظيم القرار الالزم بموجبه ورفعه ملحكمة االستئناف بمنطقة عسري لدراسته 
وإبداء ما تراه نحوه وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده،  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
الصادر من فضيلة  القرار  املرفق هبا  بجازان برقم ٣٥١٥٨٢٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ 
اخلاص  ١٤٣٥/١/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٣٠٦٥ برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...( يف قضية )قات( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن 
املعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه، وبدراسة  حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 

تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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بناء عىل  بجازان  اجلزائية  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي   : وبعد  احلمد هلل وحده، 
وتاريخ   ٣٥٤٧٥٩ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٢٣٠٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
حرض  وفيها   ٠٩  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  املوافق  اخلميس  يوم 
املدعي العام )...( بالتعميد رقم )٤٣( يف ١٤٣٥/١/١هـ واملدعى عليه )...( ... اجلنسية  
بتاريخ  إنه  تتضمن:  حمررة  دعوى  العام  املدعي  وقدم   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
١٤٣٤/٨/٢٢هـ ويف متام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وأثناء قيام إحدى دوريات 
رشطة احلرث بواجبها امليداين يف قرية )...( التابعة ملحافظة احلرث تم مشاهدة سيارة نوع 
)...( موديل )...( م حتمل لوحة خلفية رقم )...( وبدون لوحة أمامية تعود ملكيتها لـ/ 
التوقف،  بالوقوف، رفض  له  وبالتأشري  املدعى عليه  بشأنه( وبقيادة  املخاطبة  )...( )متت 
وقام باالحتكاك بسيارة الدورية يف الصدام األمامي األيمن والذ بالفرار، ومتت متابعته بعد 
خروجه من اخلط الرميل إىل الشارع العام باجتاه الرشق، فتم إطالق طلقة نارية حتذيرية يف 
اهلواء فرفض التوقف واجته عىل طريق )...( فتم إطالق النار باجتاه السيارة فأصابت الطلقة 
املتابعة، فتم إطالق طلقة أخرى أصابت اإلطار اخللفي، وعند  الوقود، واستمرت  خزان 
حماولة إيقاف املركبة بجوار قرية )...( قام باالحتكاك بسيارة الدورية للمرة الثانية بالصدام 
من  كمية  عىل  بداخلها  عثر  السيارة  وبتفتيش  عليه،  والقبض  السيارة  إيقاف  فتم  اخللفي، 
الكيميائي  التقرير  أثبت  اثنا عرش كيلو جرامًا،  بلغ وزهنا)١٢كجم(  القات املحظور  نبات 
العينة املرسلة منها لنبات  الرشعي رقم)٥١/٧٥٠/٣٨٧٨/ك ق( لعام ١٤٣٤هـ إجيابية 
بصحة  أقر  إليه  املنسوبة  بالتهمة  مواجهته  بعد  عليه  املدعى  وباستجواب  املحظور  القات 
واقعة القبض، وأن الكمية املضبوطة من نبات القات املحظور البالغ وزهنا )١٢كجم( اثنا 
ريال  مائتي  مبلغ )٢٠٠(  مقابل  مدينة جازان  إىل  نقلها  لغرض  له  عائدة  كيلو جرام  عرش 
ال  بأنه  أقر  كام  بشأنه(  املخاطبة  )متت  اسمه  بقية  يعرف  ال   )...( يدعى/  شخص  لصالح 
التي احتكت بسيارته، وقد أسفر  السيارة ونفى صدمه للدورية، وأهنا هي  يعلم ملن تعود 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٤٧٥٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٦٣٤٢٣ 

ملكبةا صدما تألمنا-ا رجالا منا تهللبا حماولةا تالجتارا-ا سصدا ساتا-ا خمدرتتا-ا نقلا
أمنيةا-اتقليلاخمربيا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةا-اإبعاد.

را-تألملاتلقاميارسلا)٦٣٣ا٥(ايفاا/٢ر/٣٢لرهـ.
٢ا-تملادةا)ر(امناسلتراجممساتلوزرتءارسلا)رر(ايفار/٢/ل٣٧رهـ.

٣ا-تملادةا)٣(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)٢٠٥٧(يفا٥/٢٦/ل٠لرهـ.

عرش  اثنا  وزنه  ما  بنقل  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
األمن  رجال  من  اهلروب  وبمحاولة  االجتار  بقصد  املحظور  القات  نبات  من  كيلوجرام 
وصدمه للدورية األمنية، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
العينة  الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية  التقرير  أقر بصحتها، وباالطالع عىل  عليه 
لنبات القات املحظور، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم 
ريال،  آالف  عرشة  قدرها  وبغرامة  مفرقة،  جلدة  ستامئة  علنًا  وبجلده  سنة،  ملدة  بسجنه 
العام، وصدق احلكم من  املدعي  فاعرتض  املقررة،  العقوبة  إنفاذ  بعد  البالد  وبإبعاده عن 

حمكمة االستئناف.
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بناء عىل  بجازان  اجلزائية  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي   : وبعد  احلمد هلل وحده، 
وتاريخ   ٣٥٤٧٥٩ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٢٣٠٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
حرض  وفيها   ٠٩  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  املوافق  اخلميس  يوم 
املدعي العام )...( بالتعميد رقم )٤٣( يف ١٤٣٥/١/١هـ واملدعى عليه )...( ... اجلنسية  
بتاريخ  إنه  تتضمن:  حمررة  دعوى  العام  املدعي  وقدم   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
١٤٣٤/٨/٢٢هـ ويف متام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وأثناء قيام إحدى دوريات 
رشطة احلرث بواجبها امليداين يف قرية )...( التابعة ملحافظة احلرث تم مشاهدة سيارة نوع 
)...( موديل )...( م حتمل لوحة خلفية رقم )...( وبدون لوحة أمامية تعود ملكيتها لـ/ 
التوقف،  بالوقوف، رفض  له  وبالتأشري  املدعى عليه  بشأنه( وبقيادة  املخاطبة  )...( )متت 
وقام باالحتكاك بسيارة الدورية يف الصدام األمامي األيمن والذ بالفرار، ومتت متابعته بعد 
خروجه من اخلط الرميل إىل الشارع العام باجتاه الرشق، فتم إطالق طلقة نارية حتذيرية يف 
اهلواء فرفض التوقف واجته عىل طريق )...( فتم إطالق النار باجتاه السيارة فأصابت الطلقة 
املتابعة، فتم إطالق طلقة أخرى أصابت اإلطار اخللفي، وعند  الوقود، واستمرت  خزان 
حماولة إيقاف املركبة بجوار قرية )...( قام باالحتكاك بسيارة الدورية للمرة الثانية بالصدام 
من  كمية  عىل  بداخلها  عثر  السيارة  وبتفتيش  عليه،  والقبض  السيارة  إيقاف  فتم  اخللفي، 
الكيميائي  التقرير  أثبت  اثنا عرش كيلو جرامًا،  بلغ وزهنا)١٢كجم(  القات املحظور  نبات 
العينة املرسلة منها لنبات  الرشعي رقم)٥١/٧٥٠/٣٨٧٨/ك ق( لعام ١٤٣٤هـ إجيابية 
بصحة  أقر  إليه  املنسوبة  بالتهمة  مواجهته  بعد  عليه  املدعى  وباستجواب  املحظور  القات 
واقعة القبض، وأن الكمية املضبوطة من نبات القات املحظور البالغ وزهنا )١٢كجم( اثنا 
ريال  مائتي  مبلغ )٢٠٠(  مقابل  مدينة جازان  إىل  نقلها  لغرض  له  عائدة  كيلو جرام  عرش 
ال  بأنه  أقر  كام  بشأنه(  املخاطبة  )متت  اسمه  بقية  يعرف  ال   )...( يدعى/  شخص  لصالح 
التي احتكت بسيارته، وقد أسفر  السيارة ونفى صدمه للدورية، وأهنا هي  يعلم ملن تعود 
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التحقيق مع املدعى عليه عن توجيه االهتام له بنقل ما وزنه )١٢كجم( اثنا عرش كيلو جرامًا 
نظام مكافحة  )الثالثة( من  املادة  بموجب  املجرم  االجتار  بقصد  املحظور  القات  نبات  من 
األمنية  الدورية  وصدم  األمن  رجال  من  هروبه  وحماولة  العقلية  واملؤثرات  املخدرات 
وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف إقراره املدون بدفرت التحقيق ص )٤( املرفق 
التقرير  يف  جاء  ما   - ٣  )١( لفة  املرفق  عنه  املنوه  القبض  حمرض  يف  جاء  ما   - ٢  )١٨( لفة 
الكيميائي املنوه عنه املرفق لفة )٢٢( وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل أربع سوابق األوىل 
حيازة قات، مقرتنة باستعامل القات، والثانية استعامل القات، والثالثة نقل القات، والرابعة 
حيازة القات، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه نظامًا بموجب 
قرار جملس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ وما حلق به من تعديالت لذا أطلب ما ييل: 
الوزاري  القرار  )الثالثة( من  املادة  بتعزيره يف ضوء  إليه واحلكم  بام أسند  إدانته  ١ -إثبات 
وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ  رقم )٥٩٦٣٣(  الكريم  السامي  لألمر  إنفاذًا  أعاله  إليه  املشار 
وتشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه ٢ - احلكم بتعزيره رشعًا لقاء حماولته اهلروب من 
الدورية  تلفيات سيارة  بأن احلق اخلاص بشأن  الدورية األمنية )علام  رجال األمن وصدم 
األمنية قد انتهى( وبسؤال املدعى عليه )...( ... اجلنسية  أجاب باالعرتاف بنقل ما وزنه 
وباهلروب  مايل  مبلغ  مقابل  الغري  املحظور حلساب  القات  نبات  كيلو جرامًا من  اثنا عرش 
املدعى عليه عند ذلك  أجاب  أثناء هروبه هكذا  األمنية  الدورية  األمن وصدم  من رجال 
جرى منا االطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وعىل حمرضي الوزن والقبض وعىل كرت 
السوابق فوجدت متطابقة ملا جاء بالدعوى وبناء عىل ما ذكر من دعوى املدعي العام وعىل 
إجابة املدعى عليه )...( ... اجلنسية  باالعرتاف بنقل ما وزنه اثنا عرش كيلو جرامًا من نبات 
القات املحظور حلساب الغري، مقابل مبلغ مايل واهلروب من رجال األمن، وصدم الدورية 
نبات  كمية  بنقل  املذكور  عليه  املدعى  إدانة  رشعًا  لدي  ثبت  فقد  لذا  هروبه؛  أثناء  األمنية 
القات املوضحة أعاله حلساب الغري مقابل مبلغ مايل لقصد الرتويج، وهو يستحق العقوبة 
عىل ذلك، وفق املادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥٧( لعام ١٤٠٤هـ استنادًا 
لقرار جملس الوزراء رقم )١١( لعام١٣٧٤هـ وإنفاذًا لألمر السامي رقم )٥٩٦٣٣( لعام 
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١٤٣٢هـ وملا ذكر أعاله ولكون املدعى عليه وافدًا سريحل عن البالد، وال فائدة ترجى من 
إطالة سجنه ولقلة الكمية املروجة من نبات القات املحظور، وعماًل بمقتىض تعليامت ويل 
األمر التي تقيض بتخفيف سجن الوافدين، واالستعاضة عنه بكثرة اجللد، لذا فقد حكمت 
ثانيًا/  ١٤٣٤/٨/٢٢هـ  يف  إيقافه  تاريخ  من  سنة  ملدة  بالسجن  يعزر  أواًل/  ييل:  بام  عليه 
يعزر باجللد لقاء ذلك ولقاء اهلروب من رجال األمن وصدم الدورية األمنية بستامئة جلدة 
علنًا مفرقة كل دفعة مخسون جلدة بني الدفعة واألخرى عرشة أيام. ثالثًا/ يدفع غرامة مالية 
قدرها عرشة آالف ريال تودع بيت مال املسلمني .رابعًا/ يبعد عن البالد بعد إنفاذ العقوبة 
املقررة بحقه رشعًا، وال يسمح له بالعودة إليها عدا ما تسمح به تعليامت احلج والعمرة، هذا 
ما حكمت به، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة وطلب املدعي العام استئناف 
احلكم مكتفيًا بالئحة االدعاء العام، وأمرت بتنظيم القرار الالزم بموجبه ورفعه ملحكمة 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق  وباهلل  نحوه  تراه  ما  وإبداء  لدراسته  عسري  بمنطقة  االستئناف 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد: 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
الصادر من فضيلة  القرار  املرفق هبا  بجازان برقم ٣٥٢٣٠٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠هـ 
اخلاص  ١٤٣٥/٢/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٧٤٥١ برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...( - ... اجلنسية  - يف قضية )قات( عىل الصفة املوضحة 
يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم.
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 ٢لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٣٠٨٣٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٤١٩٩٠ 

نقلاخمدرتتا-اساتا-اسصداتلرتويجا-اتقرتا-احماولةاتهللبامنارجالاتألمنا-اتقليلا
خمربيا-ادفعابقصداتالساعاملا-اثبوتها-اكرباتلكميةا-اشبهةاسصداتلرتويجا-اتعزيلابالقجنا

وتجلمدا-ارداطمباتلاعزيلالماقرت.

را-تألملاتلقاميارسلا)٦٣٣ا٥(ايفاا/٢ر/٣٢لرهـ.
٢ا-تملادةا)ل(امناسلتراجممساتلوزرتءارسلا)رر(ايفار/٢/ل٣٧رهـ.

٣ا-اسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)٢٠٥٧(يفا٥/٢٦/ل٠لرهـاتملعدلابالقلتراتلوزتريارسلا
)٨ر٣٨(ايفا٢٨/ا/٠رلرهـ.

القات  نبات  بنقل  إدانتهام  إثبات  طالبًا  عليهام،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
املحظور بقصد الرتويج، وباالشرتاك يف نقله سابقا مع أشخاص هاربني، وبتسرتمها عليهم 
وعىل مصدر الكمية املضبوطة، وبمحاولتهام اهلرب من رجال األمن، وطلب احلكم عليهام 
بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أقرا باحليازة، ودفعا بأن قصدمها منها 
الكيميائي  التقرير  عىل  وباالطالع  الكمية،  بمصدر  علمهام  عدم  وقررا  فقط،  االستعامل 
الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة لنبات القات املحظور، ونظرا ألن املدعي العام مل يقدم 
الرتويج،  بقصد  هلام  الشبهة  يوجه  وذلك  الكمية  كرب  قرينة  سوى  الرتويج  قصد  عىل  بينة 
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لذا فقد رصف القايض النظر عن إدانتهام بنقل القات لقصد الرتويج، وثبت لديه إدانتهام 
الرتويج،  بقصد  الشبهة  توجه  مع  األمن  رجال  من  واهلروب  االستعامل  لقصد  باحليازة 
حكم  كام  مفرقة،  جلدة  ثالثامئة  وبجلده  أشهر،  ثالثة  ملدة  منهام  واحد  كل  بسجن  وحكم 
برصف النظر عن تعزيرمها عىل التسرت لعدم ثبوته، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بجازان وبناء عىل املعاملة 
املحالة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية برقم ٣٥٣٠٨٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٤هـ 
الثالثاء  يوم  ففي  ــخ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  ــاري وت  ٣٥١٤٦٩٨٤ برقم  باملحكمة  املقيدة 
العام  املدعي  حرض  وفيها   ٠٨  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/١٦هـ 
هبيئة التحقيق واالدعاء العام بجازان )...( املكلف باخلطاب رقم ٤٣ يف ١٤٣٥/١/١هـ 
وحرض املدعى عليهام السجينان/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
و)...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( وقدم املدعي العام دعواه املحررة التي 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ  املوافق  االثنني  يوم  من  صباحا  الثالثة  الساعة  متام  يف  إنه  فيها:”  قال 
وأثناء قيام إحدى فرق مكافحة املخدرات بواجبها وبالتحديد عىل خط )...( التابع ملحافظة 
احلرث تم االشتباه يف سيارة من نوع )...( سنة الصنع )...(حتمل لوحة رقم )...( تعود 
ملكيتها لـ )...( )مل يوجه هلا االهتام وتم تسليم السيارة( وبقيادة املدعى عليه األول ويرافقه 
التوقف وزاد من رسعته متجها إىل قرية ..... وبعد  الثاين وباستيقافه رفض  املدعى عليه 
التضييق عليه قام قائد السيارة بإيقافها داخل أحد األحياء السكنية، وقد هرب من السيارة 
شخصان حيمالن عىل ظهرهيام عتالت قات، وقد حاول قائد السيارة ومرافقه اهلرب ولكن 
تم القبض عليهام، وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها يف املرتبة اخللفية كمية من نبات أخرض 
يشتبه أن تكون من نبات القات املحظور بلغ وزهنا )١٥كجم( مخسة عرش كيلوجرام، أثبت 
من  ١٤٣٤هـ(الصادر  لعام  ق  ــم)٥١/٧٥٠/٤٨٥٠/ك  رق الرشعي  الكيميائي  التقرير 
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مركز السموم والكيمياء الرشعية الطبية بجازان إجيابية العينة املرسلة من الكمية املضبوطة 
لنبات القات املحظور املدرج يف اجلدول رقم )٤( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية. باستجواب املدعى عليه األول ومواجهته بالتهمة املنسوبة إليه وبأقواله يف حمرض 
نبات  كيلوجرام من  البالغ وزهنا)١٥ كجم( مخسه عرش  الكمية  بحيازة  أقر  األقوال  سامع 
ريال،  ثامنامئة   )٨٠٠( بمبلغ  يعرفه  ال  شخص  من  بالرشاء  عليها  حصل  املحظور  القات 
املدعى عليه  بذلك حتقيقا. وباستجواب  أقواله  منها االستعامل، وصادق عىل  وأن غرضه 
املذكور الثاين ومواجهته بالتهمة املنسوبة إليه وبأقواله يف حمرض سامع األقوال أنكر حيازة 
الكمية البالغ وزهنا )١٥ كجم(مخسة عرش كيلوجرامًا من نبات القات املحظور، وذكر بأنه 
مل يشاهد القات، وصادق عىل أقواله بذلك حتقيقا. وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام إىل 
املدعى عليهام بنقلهام ما وزنه )١٥كجم( مخسة عرش كيلوجرامًا من نبات القات املحظور 
املجرم  تضبط،  مل  القات،  نبات  من  كمية  نقل  يف  هاربني  مع  وباالشرتاك  الرتويج،  بقصد 
العقلية.  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  املادة  من  الثانية  الفقرة  بموجب 
من  اهلرب  وبمحاولتهام  اهلاربني  األشخاص  وعىل  ضبطه،  تم  ما  مصدر  عىل  وبتسرتمها 
رجال األمن، وذلك لألدلة والقرائن املرفقة وبالبحث عن سوابقهام مل يعثر هلام عىل سوابق 
مسجله بحقهام. وحيث إن ما أقدم عليه املتهامن املذكوران فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه 
تعديالت  من  به  حلق  وما  ١٣٧٤هـ  لعام   )١١( رقم  الوزراء  جملس  قرار  بموجب  نظاما 
)الثالثة(  املادة  ضوء  يف  بتعزيرمها  واحلكم  إليهام  أسند  بام  إدانتهام  ١ -إثبات  اطلب:  لذا 
من القرار الوزاري املشار إليه أعاله إنفاذًا لألمر السامي الكريم رقم )٥٩٦٣٣( وتاريخ 
١٤٣٢/١٢/٩هـ. ٢ -احلكم بتعزيرمها رشعًا لقاء تسرتمها عىل مصدر ما تم ضبطه وعىل 
أجابا  عليهام  املدعى  وبسؤال  األمن،  رجال  من  اهلرب  وبمحاولتهام  اهلاربني،  األشخاص 
باملصادقة عىل دعوى املدعي العام، وأن غرضهام من حيازة القات هو االستعامل الشخيص 
وليس الرتويج، كام أنه ال علم هلام عن مصدر الكمية، وال سوابق مسجلة عليهام، وبعرض 
إجابتهام عىل املدعي العام، وسؤاله هل لديه بينة عىل دعوى الرتويج، فقال ليس لدي بينة 
سوى كرب حجم الكمية التي تفوق االستعامل، وبالرجوع إىل أوراق املعاملة وجدت التحليل 
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الكيميائي الرشعي وحمرض الوزن والقبض مطابقة ملا ورد يف الدعوى، ومل أجد سوابق عىل 
املدعى عليهام، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وعدم وجود بينة للمدعي العام 
املتهم  النظر عنها، وثبت لدي حيازة  الكمية، فقد رصفت  الرتويج سوى كرب  عىل دعوى 
كمية القات املذكورة أعاله لغرض االستعامل، وهو يستحق التعزير عىل ضوء املادة الرابعة 
من قرار جملس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ إنفاذا لألمر السامي الكريم قم ٥٩٦٣٣ 
يف ١٤٣٢/١٢/٩هـ واستنادا للفقرة املذكورة من املادة املشار إليها من القرار الوزاري رقم 
)٢٠٧٥( يف ١٤٠٤/٥/٢٦هـ املعدلة بالقرار الوزاري رقم ٣٨١٨ يف ١٤١٠/٩/٢٨هـ 
فقد حكمت بتعزير كل واحد منهام بالسجن ملدة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله السجن 
عىل ذمة هذه القضية، وجلد كل واحد منهام مخسًا وسبعني جلدة دفعة واحدة، ونظرا لكرب 
بتعزير كل واحد  املدعى عليهام، وحكمت  تتوجه نحو  الرتويج  فإن شبهة  الكمية،  حجم 
الشبهة باجللد مائة ومخسني جلدة عىل ثالث دفعات بواقع مخسني جلدة، لكل  منهام لقاء 

دفعة بني الدفعة والتي تليها مخسة عرش يوما، 
كام حكمت بتعزيرمها باجللد مخسًا وسبعني جلدة دفعة واحدة لقاء حماولتهام اهلروب من 
رجال األمن، ورصفت النظر عن طلب املدعي العام تعزير املدعى عليهام لقاء تسرتمها عىل 
مصدر ما تم ضبطه وعىل األشخاص اهلاربني؛ حيث إن هذه املمنوعات تباع يف تنكر وخفاء، 
وبإفهام الطرفني احلكم قرر املدعى عليهام القناعة، وقرر املدعي العام املعارضة دون تقديم 
الئحة اعرتاضية وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠١/١٦هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد: 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بجازان برقم ٣٥١٤٦٩٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
اخلاص  ١٤٣٥/١/١٦هـ  وتاريخ   ٣٥١١٧٢٠١ برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
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املوضحة  الصفة  )قات( عىل  )...( يف قضية  َو   )...( ضد كل من/  العام  املدعي  بدعوى 
يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم.
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 ٣لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٣٤٦١٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٦٦١٨٠ 

نقلاخمدرتتا-اساتا-اسصداتلرتويجا-اتقرتا-اتقليلاخمربيا-اسوتبقامماثمةا-ادفعابقصدا
تالساعاملا-اثبوتها-اكرباتلكميةا-اشبهةاسصداتلرتويجا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإبعاد.

را-تألملاتلقاميارسلا)٦٣٣ا٥(ايفاا/٢ر/٣٢لرهـ.
٢ا-سلتراجممساتلوزرتءارسلا)رر(ايفار/٢/ل٣٧رهـ.

٣ا-تملادةا)ل(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)٢٠٥٧(يفا٥/٢٦/ل٠لرهـاتملعدلابالقلترا
تلوزتريارسلا)٨ر٣٨(ايفا٢٨/ا/٠رلرهـ.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بنقل كمية من نبات القات 
عليه  احلكم  وطلب  ضبطه،  تم  ما  مصدر  عىل  وتسرته  املجرم،  الرتويج  بقصد  املحظور 
بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر باحليازة والتسرت ودفع بأن قصده 
من احليازة االستعامل فقط، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية 
العينة لنبات القات املحظور، ونظرا ألن املدعي العام مل يقدم بينة عىل قصد الرتويج سوى 
قرينة كرب الكمية وذلك يوجه الشبهة للمدعى عليه بقصد الرتويج؛ لذا فقد رصف القايض 
النظر عن إدانته بذلك، وثبت لديه إدانته بحيازة القات لقصد االستعامل مع توجه الشبهة 
بقصد الرتويج، وحكم بسجنه ملدة سنتني، وبجلده علنًا مخسامئة جلدة مفرقة، وبإبعاده عن 
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البالد فور انقضاء العقوبة املقررة بحقه، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة 
االستئناف.

القايض يف املحكمة اجلزائية بجازان وبناء عىل  أنا )...(  احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي 
وتاريخ   ٣٥٣٤٦١٧ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٦هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٦٦٨٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٦هـ ففي 
حرض  وفيها   ١٠  :٤٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ  املوافق  اخلميس  يوم 
املدعي العام )...( بالتعميد رقم )٤٣( يف ١٤٣٥/١/١هـ واملدعى عليه )...( ... اجلنسية  
بتاريخ  إنه  تتضمن:  حمررة  دعوى  العام  املدعي  وقدم   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
١٤٣٤/١١/٨هـ وأثناء قيام إحدى دوريات رشطة حمافظة احلرث بواجبها امليداين يف املوقع 
املسمى كربى )...( أقبلت سيارة نوع )...( رقم اللوحة )...( صنع )...( م تعود ملكيتها 
بقيادة املدعى عليه املذكور وباستيقافها  لـ/ )...( )متت املخاطبة بشأن تكليفه باحلضور( 
وبتفتيشها عثر بداخلها عىل كمية من نبات القات املحظور بلغ وزهنا )٤٠ كجم( أربعني 
كيلوجرامًا أثبت التقرير الكيميائي الرشعي رقم)٥١/٧٥٠/٥٤٣٢/ك ق( لعام١٤٣٤هـ 
مواجهته  بعد  املذكور  عليه  املدعى  وباستجواب  القات،  لنبات  منها  املرسلة  العينة  إجيابية 
بالتهمة املنسوبة إليه، أقر بأن ما تم ضبطه من نبات القات املحظور والبالغ وزنه )٤٠ كجم( 
أربعني كيلو جرامًا عائد له، وأن غرضه من حيازته االستعامل الشخيص، وأنه حصل عليه 
بالرشاء من شخص ال يعرفه بمبلغ )٢٠٠٠( ألفي ريال، وال علم ملالك السيارة وال عالقة 
له بام تم ضبطه ؛حيث أخذها منه إعارة، وصادق عىل أقواله حتقيقًا، وقد أسفر التحقيق عن 
توجيه االهتام إىل املدعى عليه بنقل ما وزنه )٤٠ كجم( أربعني كيلو جرامًا من نبات القات 
املحظور بقصد الرتويج املجرم بموجب الفقرة )الثانية( من املادة )الثالثة( من نظام مكافحة 
والقرائن  لألدلة  وذلك  ضبطه  تم  ما  مصدر  عىل  وتسرته  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات 
التالية: ١ - حمرض القبض والتفتيش املنوه عنه املرفق ٢ - التقرير الكيميائي الرشعي املنوه 
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معدة  الكمية  أن  عىل  قرينة  إثبات  حيمل  ال  املتهم  وكون  الكمية  حجم  كرب   - ٣ املرفق  به 
للنقل بقصد للرتويج ٤ - وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل ستة سوابق ١ - هتريب القات 
مقرتنة بدخول وخروج بطريقة غري مرشوعة ٢ - هتريب القات ٣ - حيازة قات واستعامل 
القات وعمل الشعوذة ٤ - عوده بعد إبعاد ٥ - تزوير وثائق رسمية وعودة بعد إبعاد ٦ - 
حيازة قات حيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه نظامًا بموجب 
قرار جملس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ وما حلق به من تعديالت ؛لذا أطلب: إثبات 
إدانته بام أسند إليه واحلكم بتعزيره رشعًا يف ضوء املادة )الثالثة( من القرار الوزاري املشار 
إليه أعاله إنفاذًا لألمر السامي الكريم رقم )٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ وتشديد 
العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه ٢ - احلكم بتعزيره رشعًا لقاء تسرته عىل مصدر ما تم ضبطه 
.وبسؤال املدعى عليه املذكور أعاله أجاب باالعرتاف بحيازة ما وزنه أربعون كيلو جرامًا 
الكمية  تلك  مصدر  عىل  وبالتسرت  الشخيص،  االستعامل  لقصد  املحظور  القات  نبات  من 
بحوزته  املضبوطة  القات  نبات  لكمية  الرتويج  دعوى  وأنكر  القات،  نبات  من  املضبوطة 
مجلة وتفصياًل، هكذا أجاب. عند ذلك سألت املدعي العام هل لديه بينة عىل إدانة املدعى 
عليه املذكور بدعوى ترويج كمية نبات القات املحظور املضبوط بحوزته؟ فقال:” ال بينة 
قرينة  املحظور  القات  نبات  من  املضبوط  الكمية  حجم  كرب  إال  الدعوى  تلك  عىل  لدى 
البالد بطريق غري  املامثلة ووجوده يف  عىل أهنا معدة للرتويج، ولكثرة سوابق املدعى عليه 
الكيميائي  التقرير  منا االطالع عىل  .عند ذلك جرى  العام  املدعي  نظامي،” هكذا أجاب 
الرشعي، وعىل حمرضي الوزن والقبض فوجدت متطابقة ملا جاء بالدعوى، وبناًء عىل ما 
ذكر من دعوى املدعي العام، وعىل إجابة املدعى عليه باالعرتاف بحيازة ما وزنه أربعون 
كيلو جرامًا من نبات القات املحظور لقصد االستعامل الشخيص وبالتسرت عىل مصدر تلك 
القات  نبات  من  الكمية  تلك  ترويج  لدعوى  إنكاره  عىل  وبناًء  بحوزته  املضبوطة  الكمية 
املذكورة  الكمية  كرب  إال  الدعوى  تلك  عىل  العام  املدعي  من  بينة  وجود  وعدم  املحظور، 
؛لذا فإن دعوى الرتويج املوجهة ضد املدعى عليه املذكور مل تثبت لدي رشعًا، لعدم الدليل 
الكايف إلثباهتا ؛ولذا فقد رصفت النظر عن مطالبة املدعي العام ضد املدعى عليه بعقوبة املادة 



128

نقل

الثالثة من القرار املشار إليه أعاله إال أن الشبهة تتجه نحوه يف ذلك لكرب الكمية املضبوطة 
من نبات القات املحظور، وثبت لدي رشعا إدانته بحيازة كمية نبات القات املوضحة أعاله 
قرار  من  الرابعة  املادة  وفق  ذلك  عىل  العقوبة  يستحق  وهو  الشخيص،  االستعامل  لقصد 
وزير الداخلية رقم ٢٠٥٧ وتاريخ ١٤٠٢/٥/٢٦هـ املعدل بالقرار الوزاري رقم ٣٨١٨ 
وتاريخ ١٤١٠/٩/٢٨هـ استنادًا لقرار جملس الوزراء رقم )١١( وتاريخ ١٣٧٤/٢/١هـ 
وإنفاذًا لألمر السامي الكريم رقم ٥٩٦٣٣ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ وملا ذكر أعاله لذا 
فقد حكمت عىل املدعى عليه بام ييل: أوال/ يعزر بالسجن ملدة سنتني من تاريخ إيقافه عىل 
املتجهة نحوه والتسرت  ثانيا/ يعزر لقاء شبهة الرتويج  القضية يف ١٤٣٤/١١/١٨هـ  ذمة 
عىل مصدر الكمية املضبوطة من نبات القات املحظور باجللد بخمسامئة جلدة علنًا مفرقة 
كل دفعة مخسون جلدة، بني الدفعة واألخرى عرشة أيام. ثالثًا/ يبعد عن البالد فور انقضاء 
احلج  تعليامت  به  تسمح  ما  عدا  إليها،  بالعودة  له  يسمح  وال  رشعًا  بحقه  املقررة  العقوبة 
والعمرة .هذا ما حكمت به، وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وطلب املدعي 
الالزم بموجبه  القرار  بتنظيم  العام، وأمرت  العام استئناف احلكم مكتفيًا بالئحة االدعاء 
ورفعه ملحكمة االستئناف بمنطقة عسري لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وباهلل التوفيق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد: فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا اجلزائية بمحكمة 
االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بجازان رقم 
٣٥١٦٦٨٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ املرفق هبا القرار الرشعي الصادر من فضيلة القايض 
باملحكمة الشيخ/ )...( رقم ٣٥١٤١٢١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ اخلاص بدعوى املدعي 
املتضمن  القرار  املوضحة يف  الصفة  ... اجلنسية  ( يف قضية )قات( عىل   ( العام ضد/ )...( 
املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم 

تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٧٧٨٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ رقم القرار : ٣٥٢٣٦٣١٠ 

نقلاخمدرتتا-احبوباحمظورةا-اسصداتالجتارا-اتقليلاخمربيا-ادفعابقصداتلاعاطيا-ا
سلينةاكرباتلكميةا-اثبوتاسصداتلاعاطيا-اهتمةاتالجتارا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإبعادا-ا

سيارةاممموكةالمغريا-ارداطمبامصادرهتا.

تملوتدا)٣٨(او)رل(او)٥٦(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بنقل حبوب حمظورة بقصد 
االجتار وتعاطيه هلا، وطلب احلكم عليه بالسجن واجللد والغرامة واملصادرة واإلبعاد عن 
بقصد  املحظورة  للحبوب  ونقله  بحيازته  أقر  عليه،  املدعى  الدعوى عىل  البالد، وبعرض 
التعاطي، وتعاطيه هلا، وأنكر قصد االجتار، كام ذكر أن السيارة التي استعملها يف النقل تعود 
قرينة  احلبوب  أن كرب كمية  قرر  العام عىل قصد االجتار  املدعي  البينة من  لوالده، وبطلب 
العينة لإلمفيتامني،  التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية  عليه، وباالطالع عىل 
ولذا فلم يثبت لدى القايض ما أسند إىل املدعى عليه، وقرر رد طلبات املدعي العام، وثبت 
لدى القايض نقل املدعى عليه للحبوب وحيازهتا بقصد التعاطي، وتعاطيه هلا، مع توجه 
التهمة بقصد االجتار، وحكم لقاء ذلك بسجنه مخس سنني، وبجلده مخسامئة جلدة، وإبعاده 
عن البالد بعد قضاء حمكوميته، مع اإليصاء بإخضاعه للعالج، وقرر رصف النظر عن طلب 
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العام، وصدق احلكم من  السيارة لعدم ملكية املدعى عليه هلا، فاعرتض املدعي  مصادرة 
حمكمة االستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده  هلل،  احلمد 
برقم  الباطن  بحفر  العامة  املحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  الباطن 
وتاريخ   ٣٥٥٢٥١٦٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٧٧٨٠
١٤٣٥/٠٢/١٩هـ ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة 
مقيم   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها  والنصف،  الثامنة 
١٤٣٤/١١/١٧هـ  بتاريخ  إنه  دعواه  حترير  يف  قائاًل   )...( رقم  اإلقامة  رخصة  بموجب 
 )...( من  سيقدم  عليه   املدعى  بأن   )...( املخدرات  مكافحة  لشعبة  معلومات  توفرت 
ملحافظة )...( وبحوزته كمية من احلبوب املحظورة وسوف يكون خط سريه عىل الطريق 
فتم  عليه  التضييق  فتم  الرجوع  حاول  استيقافه  حماولة  وعند   )...( بمحافظة  يمر  الذي 
إيقافه وبتفتيش السيارة التي يقودها من نوع )...( حتمل اللوحة رقم )...( عثر عىل كيس 
حيتوي عىل عدد )٢٦٤٥( ألفني وستامئة ومخس وأربعني حبة، يشتبه أن تكون من احلبوب 
املحظورة، وبتفتيشه عثر يف جيب ثوبه األيرس عىل كيس يزن)٣.٣( ثالثة جرامات وثالثة 
من العرشة من اجلرام، من حبوب مكرسة يشتبه أن تكون حبوبًا حمظورة، وباالطالع عىل 
صحيفة سوابق املتهم، تبني وجود ما ييل ١ - قضية تلقي مؤثرات عقلية بقصد االجتار مل 
تثبت بالقرار الرشعي رقم )٣٠/٣٠٠/٨( وتاريخ ١٤٢٩/١٢/١هـ الصادر من املحكمة 
العامة بالرياض ٢ - قضية حيازة سالح بدون ترخيص وقد جرى حجز السيارة املستخدمة 
يف عملية نقل احلبوب املحظورة وهي من نوع )...( حيمل اللوحة رقم )...( وبسامع أقواله/ 
أقر بحيازته للحبوب املضبوطة معه، وأن غرضه من ذلك هو استعامهلا، وأفاد بأنه حصل 
االختصاص(  جلهة  وإحالتها  له  مستقلة  أوراق  فرز  )تم   )...( يدعى  شخص  من  عليها 
الشخيص  لالستعامل  وأهنا  له  تعود  معه  وجدت  التي  احلبوب  هذه  بأن  أقر  وباستجوابه/ 
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يدعى  شخص  من  عليها  حصل  بأنه  وأفاد  الرتويج،  بغرض  الكمية  هذه  تكون  أن  ونفى 
)...( قبل شهر رمضان قرب مدينة )...( ثم ذهب باحلبوب ملدينة )...( ونقلها مع غنمه ثم 
اجته هبا )...( فتم القبض عليه، وأقر بأنه يتعاطى حبوب الكبتاجون ويطلب العالج وقد 
ملادة  املرسلة  العينات  إجيابية  ١٤٣٤/١٢/٣هـ  وتاريخ   )٥٢٧٧( الكياموي  التقرير  أثبت 
االمفيتامني واملدرج يف اجلدول )٢( فئة )ب( من نظام املخدرات واملؤثرات العقلية املوافق 
عليه بموجب املرسوم امللكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١٤٢٦/٧/٩هـ وقد انتهى التحقيق إىل 
ألفان وستامئة ومخس وأربعون وجمموعة كرس تزن )٣.٣(  بنقل ما عدده )٢٦٤٥(  اهتامه 
بقصد  املحظورة  االمفيتامني  حبوب  من  اجلرام  من  العرشة  من  وثالثة  جرامات  ثالث 
االجتار، وتعاطي احلبوب املحظورة املجرم وفقًا للامدة الثالثة الفقرة )٢( من نظام املخدرات 
واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ وحيث 
إن ما أقدم عليه املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه نظامًا 
لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بام ييل ١ - بالعقوبة الواردة يف املادة )٣٨( الفقرة 
األوىل من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( 
وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ ٢ -مصادرة السيارة املستخدمة يف الرتويج من نوع )...( حيمل 
اللوحة رقم )...( استنادًا للامدة )٥٣( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية وإيداع 
العامة ملكافحة املخدرات  النقد العريب السعودي حلساب املديرية  قيمتها حلساب مؤسسة 
البالد  عن  إبعاده   - ٣ ١٤٢١/٢/١٨هـ  وتاريخ   )٤٧( رقم  الوزراء  جملس  لقرار  وفقًا 
الثانية من املادة )٥٦( من نظام مكافحة املخدرات، هذه دعواي. وبسؤال  استنادا للفقرة 
املدعى عليه عام جاء يف دعوى املدعي العام، أجاب بقوله:” كل ما ذكره املدعي العام من 
واحليازة  النقل  أن  سوى  وتفصيال،  مجلة  صحيح  فهو  والسوابق  والنقل  واحليازة  الواقعة 
بقصد اإلجتار فهذا غري صحيح، وإنام الصحيح أن القصد من النقل واحليازة هو التعاطي 
واالستخدام الشخيص، علاًم أن السيارة التي كنت استقلها أثناء القبض عيل غري عائدة يل 
وإنام هي سيارة والدي حيث إن سياريت كانت متعطلة، حينها فاستعرت سيارة والدي، وأنا 
تائب إىل اهلل نادم عىل ما فعلت وأطلب األمر بعالجي حيث إنني أتعاطي احلبوب بكثرة، 
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هذه إجابتي.” وبعرض ذلك عىل املدعي العام قرر قائاًل :”الصحيح ما ذكرت وليس لدي 
بينة عىل ذلك سوى كثرة الكمية، وكذلك وجود سابقة تلقي مؤثرات عقلية بقصد االجتار 
عىل املدعى عليه كام أن استامرة السيارة تفيد بأن السيارة املضبوطة مع املدعى عليه عائدة 
لوالده، وليس لدي ما يدل عىل أهنا عائدة للمدعى عليه، هذا ما لدي .هكذا أجاب.” فجرى 
االطالع عىل أوراق املعاملة فوجدت يف اللفة رقم )٢٧( التقرير الكياموي الرشعي املتضمن 
إجيابية العينة املضبوطة ملادة االمفيتامني املحظورة، كام وجدت يف اللفة رقم )٢٢( صورة 
استامرة السيارة املستخدمة يف عملية النقل فوجدهتا تتضمن أن مالك السيارة هو )...( كام 
وجدت الصك الرشعي رقم )٣٠/٣٠٠/٨( يف ١٤٢٩/١٢/١هـ واملرفق من اللفة رقم 
املحظورة  احلبوب  بحيازة  عليه  املدعى  إدانة  إثبات  واملتضمن   )٦١( رقم  اللفة  إىل   )٥٤(
بقصد الرتويج، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة املتضمنة املصادقة عىل حيازة نقل 
احلبوب املوصوفة يف الدعوى بقصد التعاطي، وتعاطي نوعها بالسابق، وإنكار أن احليازة 
املدعي  قدمه  ما  إن  وحيث  الرشعي،  الكياموي  التقرير  عىل  وبناء  االجتار،  بقصد  والنقل 
وإنام  االجتار،  بقصد  كانت  والنقل  احليازة  بأن  عليه  املدعى  إلدانة  تكفي  ال  بينة  من  العام 
توجه التهمة القوية له بذلك ؛حيث إن كثرة الكمية قرينة قوية عىل قصد االجتار، وبناء عىل 
املادة احلادية واألربعني والسادسة واخلمسني من نظام مكافحة املخدرات، ولوجود سابقة 
خمدرات بقصد االجتار يف سجل املدعى عليه، وخلطر املخدرات عىل الفرد واملجتمع، وملا 
جاء يف استامرة السيارة من كون مالكها غري املدعى عليه، ولكون أن املرء ال يؤخذ بجريرة 
للحبوب  ونقله  حيازته  بأن  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  تقدم  ما  وجلميع  ؛لذا  غريه 
املحظورة املوصوفة يف الدعوى بقصد التعاطي، ومل يثبت لدي إدانة املدعى عليه بأن حيازة 
احلبوب املحظورة ونقلها بقصد االجتار، وإنام توجه التهمة القوية له بذلك، وقررت ما ييل 
ثبوت  لعدم  والثالثني  الثامنة  املادة  وفق  عليه  املدعى  تعزير  العام  املدعي  طلب  رد  أواًل/ 
موجبه. ثانيًا/ رصف النظر عن مصادرة السيارة املستخدمة يف اجلريمة لعدم ثبوت ملكية 
املدعى عليه هلا. ثالثًا/ تعزير املدعى عليه لقاء ما أقر به من أن احليازة والنقل بقصد التعاطي 
بام ييل أ - سجنه ملدة سنتني حتتسب من تاريخ إيقافه عىل ذمة القضية ب - إبعاده عن البالد 
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لقاء شبهة قصد االجتار  انتهاء كامل حمكوميته رابعًا/ تعزيره  بعد  بلد يستقبله  له  إن وجد 
ثالثا من احلكم،  الفقرة  املذكورة يف  انتهاء مدة سجنه  بعد  تنفذ  بسجنه ملدة ثالث سنوات 
وجلده لقاء ذلك، ويدخل فيها عقوبة تعاطيه للحبوب املحظورة مخسامئة جلدة مفرقة عىل 
عرش دفعات، كل دفعة مخسني جلدة، وبني كل دفعة واألخرى مدة ال تقل عن عرشة أيام، 
املدعي  عىل  وبعرضه  حكمت،  وبذلك  السجن،  مدة  خالل  للعالج  بإخضاعه  وأوصيت 
العام واملدعى عليه قرر املدعي العام االعرتاض من دون الئحة اعرتاضية، أما املدعى عليه 
التاسعة وباهلل  الساعة  به لذا فسيتم رفع لالستئناف واختتمت اجللسة يف متام  فقرر قناعته 

التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ.

األوىل بمحكمة  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  اطلعنـا نحن  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد.. 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٤/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥٥٢٥١٦٩ برقم  الباطن  حفر 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/١هـ  وتاريخ   ٣٥/١٢٥٧٢٠٩
اخلاص  ١٤٣٥/٤/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥٢٠٦١٧٥ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
حكم  القرار  تضمن  وقد  خمدرات،  قضية  يف  )مقيم(   )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي 
فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه ؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا 
املصادقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلته إىل أعامل مقتىض املادة )١٩٢( من نظام االجراءات 
اجلزائية واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٥/٨هـ.
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 ٥لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٦١٢٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه : ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ رقم القرار : ٣٥٣٢٣٦٦٤ 

عدما تلقصدا-ا إنكارا تقليلاخمربيا-ا تإلجتارا-ا سصدا نقلاخمدرتتا-احبوباحمظورةا-ا
منا منعا وتلغلتمةا-ا وتجلمدا بالقجنا تعزيلا تلقصدا-ا عنا جملدتا تلنقلا ثبوتا عميها-ا تلبينةا

تلقفلا-اسيارةاممموكةالمغريا-ارداطمبامصادرهتا.

.ZÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿]را-سولهاتعاىلل
٢ا-تملوتدا)ا٣(او)ل٥٣،٥(او)٥٦(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بنقل حبوب حمظورة بقصد 
اإلجتار، وطلب احلكم عليه بالسجن واجللد والغرامة واملصادرة واملنع من السفر، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بحيازته ونقله للحبوب املحظورة؛ ودفع بأهنا تعود ألشخاص 
آخرين ركبوا معه يف السيارة لتوصيلهم، وأنكر أن يكون قصده من ذلك اإلجتار، كام قرر أن 
السيارة التي استعملها يف النقل ال تعود له، وبطلب البينة من املدعي العام عىل قصد اإلجتار 
وجد  الرشعي  الكيميائي  التقرير  عىل  وباالطالع  عليه،  قرينة  احلبوب  كمية  كرب  أن  قرر 
يتضمن إجيابية العينة لإلمفيتامني، ولذا فلم يثبت لدى القايض ما أسند إىل املدعى عليه ورد 
طلبات املدعي العام بشأنه، وثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بنقل احلبوب املحظورة 
التعاطي هلا، وحكم عليه لقاء ذلك بسجنه مخس سنني،  لغري قصد اإلجتار أو الرتويج أو 
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مخس  مدة  السفر  من  وبمنعه  ريال،  آالف  عرشة  وبتغريمه  مفرقة،  جلدة  مخسامئة  وبجلده 
سنوات، ورصف النظر عن طلب مصادرة السيارة لعدم ملكية املدعى عليه هلا، فاعرتض 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٩١٩٣٧٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٦١٢٣
١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ افتتحت اجللسة الساعة 
سعودي   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   )...( ضد  العام  املدعي  دعوى  لسامع   ١١  :٣٠
واالدعاء  التحقيق  هيئة  قبل  من  واملكلف   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
وتاريخ  هـ١٥٨٣٢/٦/٢  رقم  كتاهبم  بموجب  املحكمة  هبذه  الدعاوى  بمبارشة  العام 
١٤٣٣/٠٣/٠٦هـ نيابة عن املدعي العام بفرع هيئة التحقيق بمحافظة جدة )...( وادعى 
عىل )...(، )٢٩( عامًا، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف الئحته 
إنه بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ تم استيقاف املدعى عليه من قبل الدوريات األمنية وبقيادته 
واالرتباك  اخلوف  عالمات  عليه  فلوحظ   )...( رقم  لوحة  حتمل   )...( نوع  من  سيارة 
وبتفتيش السيارة تم ضبط )٦( ستة أكياس شفافة اللون بداخلها ١٢٠٠٠ اثنا عرش ألف 
كيسني  ضبط  تم  كام  اخللفية،  للمرتبة  لألقدام  التابعة  الدعاسات  عند  اللون  بيضاء  حبة 
شفايف اللون خلف مرتبة قائد العربة بداخلها عدد )٤٠٠٠( أربعة آالف حبة بيضاء اللون 
يشتبه أن تكون مؤثرة عقليًا، فتم القبض عليه، وقد أثبت التقرير الكيميائي الرشعي رقم 
العينتني )أ، ب( من احلبوب املضبوطة واملرسلة  )٣٣٧/ك ش م( لعام ١٤٣٥هـ احتواء 
امللحق  فئة )ب(  باجلدول رقم )٢(  املؤثرة عقليًا واملدرجة  للتحليل عيل مادة األمفيتامني 
بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه 
بنقل ١٦٠٠٠ ستة عرش ألف حية حتتوي عىل مادة األمفيتامني املؤثرة عقليًا بقصد اإلجتار، 
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املجرم بموجب الفقرة )٢( من املادة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، 
وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ـ ما ورد بشهادة الشهود الواردة يف حمرض الضبط املنوه عنه 
املنوه عنه املرفق لفة )٢٤(٣/كرب  التقرير الكيميائي الرشعي  املرفق لفة )١(٢ـ ما ورد يف 
الكمية املضبوطة بحوزته ومكان القبض عليه عىل مدخل حمافظة جدة وقدومه من الليث، 
إثبات صحة أقواله قرينة تؤكد ما نسب  املقنع وعدم  التربير  وتناقض أقواله وعدم تربيره 
مقرتنة  إحداها  املخدرات،  حيازة  سوابق  ثالث  عىل  له  عثر  سوابقه  عىل  وباالطالع  إليه، 
باستعامل املخدرات، وحيث إن ما أقدم عليه املتهم املذكور، وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا 
الثالثة من نظام مكافحة املخدرات  من األفعال املحرمة رشعًا واملجرمة نظامًا طبقًا للامدة 
واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ، لذا فإنه 
يتعني إحالته إىل املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة استنادًا للامدتني )١٢٦، ١٢٨( من نظام 
والتكميلية  األصلية  بالعقوبات  ومعاقبته  إليه  أسند  ما  إثبات  لطلب  اجلزائية  اإلجراءات 
التالية: أواًل/ بالسجن واجللد والغرامة لقاء ما أسند إليه استنادًا للفقرة )١( من املادة )٣٨( 
ثانيًا/ مصادرة سيارته من نوع  إليه  العقلية املشار  من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
)...( حتمل لوحة رقم )...( وتاريخ الصنع عام )...( واللون )...( املستخدمة يف ارتكاب 
اجلريمة استنادًا للفقرة )١( من املادة )٥٣( من نظام مكافحة املخدرات املشار إليه استنادًا 
١٤٣٤/٢/٦هـ  وتاريخ   )٨٨٥١( رقم  الداخلية  وزير  امللكي  السمو  صاحب  لتعميم 
وإدخال قيمتها ملؤسسة النقد العريب السعودي حلساب املديرية العامة ملكافحة املخدرات 
وفقًا للفقرة الثانية من قرار جملس الوزراء رقم )٤٧( وتاريخ ١٤٣١/٢/١٨هـ ثالثًا/ منعه 
املادة )٥٦(  من   )١( للفقرة  وفقًا  تنفيذ عقوبته  من  االنتهاء  بعد  اململكة  السفر خلارج  من 
املدعى عليه  العام عىل  املدعي  إليه هذه دعواي وبتالوة الئحة  املشار  املخدرات  من نظام 
احلارض يف جملس احلكم وسؤاله اجلواب أجاب قائال:” ما ذكره املدعي العام من أنه قبض 
عيّل من قبل الدوريات األمنية بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ فصحيح، وعند تفتيش سياريت 
نوع )...( تم ضبط )٦( ستة أكياس شفافة اللون بداخلها  اثنا عرش ألف حبة بيضاء اللون 
خلف  اللون  شفايف  كيسني  ضبط  تم  كام  اخللفية،  للمرتبة  لألقدام  التابعة  الدعاسات  عند 
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مرتبتي بداخلها عدد )٤٠٠٠( أربعة آالف حبة بيضاء اللون حتتوي عىل االمفيتامني املؤثر 
عقليا، وكلها غري عائده يل، وإنام ألشخاص قمت بإيصاهلم إىل حمافظة )...( وعند قدومي 
من حمافظة )...( عىل مدينة )...( تم القبض عيل عند نقطة التفتيش وأنا غري حائز هلا لقصد 
اإلجتار أو الرتويج أو التعاطي، كام ذكر املدعي العام وما ذكره املدعي العام من وجود عدد 
ثالث سوابق يف حيازة املخدرات إحداها مقرتنة باستعامل املخدرات مسجلة عيّل فصحيح 
بأن ذلك حمرم رشعًا وجمرم نظامًا، وأنا  أيضا، وقد أقدمت عىل ذلك، وأنا مسلم، وأعلم 
تائب إىل اهلل عز وجل، ونادم عىل هذا الفعل، وأتعهد بعدم العودة لفعيل .” هكذا أجاب. 
هذا، وبسؤال املدعي العام عن بينته عىل أنه املدعى عليه نقل الكمية املذكورة بقصد اإلجتار، 
أجاب قائال:” كرب الكمية املضبوطة بحوزته ومكان القبض عليه عىل مدخل حمافظة )...( 
وقدومه من )...(، وتناقض أقواله وعدم تربيره التربير املقنع وعدم إثبات صحة أقواله قرينة 
التقرير  تؤكد ما نسب إليه .” هكذا أجاب، وقد جرى اطالعي عىل أوراق املعاملة وعىل 
الكيميائي الرشعي رقم )٣٣٧/ ك ش م( املرفق باملعاملة لفة رقم )٢٣( ويتضمن إجيابية 
احتواء العينات لالمفيتامني املؤثر عقليا كام جرى اطالعي عىل صحيفة سوابق املدعى عليه 
املخدرات  املتضمنة وجود عدد ثالث سوابق يف حيازة  باللفة رقم )٢٢(  باملعاملة  املرفقة 
إحداها مقرتنة باستعامل املخدرات مسجلة عىل املدعى عليه كام جرى اطالعي عىل أقوال 
املدعى عليه املرفقة بدفرت التحقيق باللفة رقم ١٧ صحيفة رقم )١ -٢ -٣ -٤( واملتضمن 
إنكاره ما جاء يف دعوى املدعي العام من حيازته للكمية أو عالقته هبا وأهنا عائدة ألشخاص 
آخرين قام بإيصاهلم من حمافظة )...( إىل حمافظة )...( ويف أقواله األخرى ذكر أنه أخذهم 
من  تقدم  ما  عىل  ؛فبناء  عليه  القبض  تم   )...( مدينة  إىل   )...( من  قدومه  وعند   )...( إىل 
الدعوى واإلجابة، وما قرره الطرفان وإلقرار املدعى عليه بوجود الكمية بسيارته، ونقله 
هلا من مدينة إىل مدينة أخرى، وإنكاره قصد اإلجتار، ولعدم البينة لدى املدعي العام التي 
تدين املدعى عليه، بام نسب إليه من قصد اإلجتار واألصل براءة ذمته من ذلك القصد، وال 
يثبت شغلها إال بيقني وملا تضمنه تقرير السموم والكحول، فلام سبق فقد ثبت لدي إدانة 
املدعى عليه  بـقيامه بنقل  ستة عرش ألف حبة حتتوي عىل االمفيتامني املؤثر عقليان وذلك 
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لغري قصد اإلجتار أو الرتويج أو االستعامل الشخيص أو التعاطي هلا، وبام أن ما قام به املدعى 
عليه يعد عماًل حمرًما وفعاًل قبيًحا وجرأة يف الباطل يستحق العقاب عليه، وبام أن نقل ذلك 
فيه نرش للفساد أوساط املجتمع وهو من التعاون عىل اإلثم والعدوان واهلل سبحانه وتعاىل 
¿ ZÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À وملا فيها من إرضار بنفس   ] يقول 
الرضوريات  بحفظ  جاءت  اإلسالمية  والرشيعة  حفظهام  عليه  والواجب  وعقله  اإلنسان 
وهذا  املجتمع،  أوساط  املحظورات  هذه  والنتشار  والعقل  النفس  حفظ  ومنها  اخلمس 
نظام  من   )٣٩( رقم  املادة  وتطبيق  بحزم  وحيازهتا  بنقلها  يقوم  من  عىل  األخذ  يستوجب 
مكافحة املخدرات املشار إليه ولكون املدعى عليه يستحق العقوبة طبًقا للقواعد الرشعية 
فلام سبق فقد حكمت عىل  املخدرات  نظام مكافحة  للمواد )٥٤ - ٥٦ -٣٩( من  ووفًقا 
ما  منها  املدعى عليه ملدة مخس سنوات حيتسب  أواًل/ يسجن  بام ييل:  تعزيرًا  املدعى عليه 
أمضاه موقوًفا يف هذه القضية، وجيلد مخسني جلدة مكررة عليه عرش مرات، بني كل مرة 
وأخرى مدة ال تقل عن مخسة عرش يوما، ويدفع غرامة مالية قدرها عرشة آالف ريال، وفقا 
للامدة رقم )٣٩( من النظام املشار إليه ثانيًا/ يمنع املدعى عليه من السفر خارج اململكة بعد 
انتهاء تنفيذ حمكوميته ملدة مخس سنوات وفقا للفقرة رقم )١( من املادة رقم )٥٦( من نظام 
لوحة  حتمل   )...( نوع  عليه  املدعى  سيارة  مصادرة  ثالثًا/  إليه  املشار  املخدرات  مكافحة 
وفقًا  املحظورة  املواد  نقل  املستخدمة يف  اللون   )...(  )...( الصنع عام  وتاريخ   )...( رقم 
العام  املدعي  دعوى  رددت  رابعًا/  إليه.  املشار  املخدرات  مكافحة  نظام  من   )٥٣( للامدة 
إليه،  العقلية املشار  املادة )٣٨( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات  يف مطالبته بتطبيق 
قدرة  وعدم  عليه،  املدعى  عىل  املادة  هذه  يف  الوارد  اجلرمي  الوصف  انطباق  لعدم  وذلك 
املدعي العام عىل إثبات ذلك، واألصل براءة ذمته من احليازة بقصد اإلجتار أو الرتويج أو 
التعاطي أو االستعامل، وال يثبت شغلها بأي يشء من ذلك إال بدليل وبعرض احلكم عىل 
فأفهمته  عليه  اعرتاضية  تقديم الئحة  مع  احلكم  معارضته عىل  العام  املدعي  قرر  الطرفني 
باحلضور يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ الساعة ٣٠: ١٢ الستالم نسخة من 
قرار احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل مدة ثالثني يوما، اعتبارًا من التاريخ املشار إليه، فإن 
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مضت املدة ومل يستلم نسخة من احلكم، أو مل يقدم اعرتاضه عليه خالهلا فإن حقه يف تقديم 
الئحة االعرتاض يكون ساقطًا، كام قرر املدعى عليه قناعته به وجرى النطق باحلكم يف يوم 
األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ الساعة ٠٠: ١٢ وبه أقفلت اجللسة وعىل ذلك جرى 

التوقيع وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ.

اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ  األحد  يوم  ففي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
الساعة ٠٠: ٠٢ لسامع دعوى املدعي العام ضد )...( وفيها حرض املدعي العام واملدعى 
عليه )...( وبسؤال املدعى عليه عن السيارة :هل هي ملك له ؟أجاب قائاًل: “إن أهيل قد 
اشرتوا السيارة وسلموين إياها.” هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي العام أجاب قائاًل 
السيارة مسجلة باسم )...( هكذا أجاب .عليه جرى اطالعي عىل اللفة رقم ٢٦ املتضمنة 
ملكية )...( وعليه وبناء عىل ما تقدم لذا فقد قررت الرجوع عن حكمي الوارد يف البند ثالثًا 
املتضمن مصادرة سيارة املدعى عليه نوع )...( حتمل لوحة رقم )...( وتاريخ الصنع عام 
للامدة  النظام وذلك وفقًا  املواد املحظورة وفق هذا  املستخدمة يف نقل  )...( واللون )...( 
رددت  ثالثًا/  كالتايل  التعديل  بعد  ليكون  إليه  املشار  املخدرات  مكافحة  نظام  من   )٥٣(
نوع )...( حتمل لوحة رقم )...(  السيــارة من  العام يف مطالبته بمصادرة  املدعي  دعوى 
 )...( السيارة ملك  أن  ثبت لدي من  ملا  اجلريمة، وذلك  ارتكـــــاب  املستخدمـــــة يف 
ومل يستطع املدعي العام إثبات عائدية السيارة للمدعى عليه، وملا ورد يف املادة )٥٣( من 
بحقوق  إخالل  مصادرهتا  ويف  النية،  حسني  بحقوق  اإلخالل  عدم  من  إليه  املشار  النظام 
حسني النية، ومعاقبة اإلنسان بجريرة غريه، وبعرض ذلك عىل املدعي العام واملدعى عليه 
اعرتاضية  الئحة  من  سابقا  قدمه  بام  االكتفاء  مع  احلكم،  عىل  معارضته  العام  املدعي  قرر 
املوافق  االثنني  يوم  يف  باحلكم  النطق  وجرى  به،  قناعته  عليه  املدعى  قرر  كام  احلكم  عىل 
١٤٣٥/٠٦/٢١هـ الساعة ١٥: ٠٢ وبه أقفلت اجللسة وقررت بعد ذلك رفع املعاملة مع 
القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية والتهميش إىل حمكمة االستئناف يف مكة املكرمة 
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واختاذ الالزم حسب املتبع وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة اجلزائية األوىل يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بجدة برقم ٣٥٩١٩٣٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ املرفق 
هبا القرار القضائي رقم ٣٥١٩٩٤٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ 
املتهم   )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن  بجدة،  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...(
بنقل احلبوب املحظورة بقصد اإلجتار املحكوم فيه بام دون باطنه. وبدراسة احلكم وصورة 
ضبطه والالئحة االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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دعوى  بردِّ  حكم  كام  مفرقة،  جلدة  ومخسني  مائة  وبجلده  أشهر،  ثالثة  ملدة  بسجنه  حكم 
حمكمة  من  احلكم  وصدق  العام،  واملدعي  عليه  املدعى  فاعرتض  اخلاص،  باحلق  املدعي 

االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف 
اجلزئّية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بسكاكا  اجلزئّية  املحكمة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/٠٨/١٦هـ  وتاريخ   ٣٢٣٥١٩٨٦ برقم  بسكاكا/املكلف 
املوافق١٤٣٣/٠٢/٢٨هـ  األحد  يوم  ففي  ١٤٣٢/٠٨/١٥هـ  وتاريخ   ٣٢١٠٤٦٦٥٠
الساعة الواحدة افتتحت اجللسة األوىل وفيها حرض املدعي العام )...( وقدم الئحة الدعوى 
العامة ضد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل فيها :إنه بتاريخ 
١٤٣١/١١/١٥هـ تقدم املواطن )...( ببالغ إىل مركز رشطة العزيزية يفيد بتعرض منزله 
الواقع داخل مزرعته بالقيصومة إىل الرسقة ؛حيث رسق منه أواين زجاجية واسطوانة غاز 
وعدد ٢ رسيفر وعدد ٣ أجهزة تلفزيون وقدرت قيمة املرسوقات حوايل ٤٥٠٠  )أربعة 
آالف ومخسامئة ريال( وبمعاينة موقع اجلريمة تبني أن السيارة التي استخدمت يف الرسقة 
هي  “جيب شاص “ وقد توفرت معلومات لدى إدارة البحث اجلنائي عن قيام املتهم )...( 
حتمل  )٢٠٠٦م(  موديل   )...( جيب  يستقل  كان  والذي  أعاله  املذكورة   األشياء  برسقة 
الرقم )...( حيث حرض املتهم إىل أحد حمالت األثاث املستعمل وعرض األشياء املرسوقة 
وباستجواب  املحل،  وغادر  ذلك  رفض  املحل  صاحب  قبل  من  إثباته  طلبه  وعند  عليه، 
والدته  باسم  هي  بالرسقة  املستخدمة  السيارة  أن  وأقر  بالرسقة،  قيامه  أنكر  املذكور  املتهم 
ولكنها بحوزته وال يقودها غريه، وملا أشري إليه أقرر اهتام )...( بدخول منزل املواطن )...( 
بعد كرس بابه اخلارجي ورسقة أواين زجاجية واسطوانة غاز وعدد ٢ رسيفر وعدد ٣ “ثالثة” 
أجهزة تلفزيون، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف أقوال املتهم من أن السيارة 
بحوزته وال يقودها غريه عىل الصفحة رقم ١، ٢ دفرت التحقيق لفة رقم ١٩ ٢ - ما جاء يف 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٣٥١٩٨٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٣١٦٠ 

شهادةا تخلاصا-ا باحلقا مطالبةا إنكارا-ا حماوياتها-ا رسسةا منزلا-ا بابا كرسا رسسةا-ا
شهودا-ابينةاغرياموصمةا-ايمنياتلنفيا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلا

بالقجناوتجلمدا-اردادعوىاتحلقاتخلاص.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بدخول منزل بعد كرس بابه 
اخلارجي ورسقة عدد من حمتوياته، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض دعواه عىل 
املدعى عليه أنكر صحتها، كام حرض املدعي باحلق اخلاص، وادعى بمثل ما ادعى به املدعي 
وبعرض  والتلفيات،  املرسوقات  قيمة  بتسليمه  وإلزامه  عليه  املدعى  تعزير  وطلب  العام، 
املدعيني أحرضا شاهدين، وبعد  البينة من  دعواه عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
سامع شهادهتام اتضح أهنا غري موصلة إلثبات الدعوى، ثم طلب املدعي باحلق اخلاص يمني 
العام  املدعي  قدمه  ما  ونظرًا ألن  منه،  ما طلب  فأداها طبق  نفي دعواه،  عليه عىل  املدعى 
بذمة  املايل  احلق  إثبات  درجة  إىل  ترقى  وال  موصلة  بينة  تعد  ال  أدلة  من  اخلاص  واملدعي 
املدعى عليه، وألن ما جاء يف شهادة الشهود مع القرائن األخرى يقوي التهمة ضد املدعى 
عليه، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، ولتوجه التهمة ضده فقد 
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دعوى  بردِّ  حكم  كام  مفرقة،  جلدة  ومخسني  مائة  وبجلده  أشهر،  ثالثة  ملدة  بسجنه  حكم 
حمكمة  من  احلكم  وصدق  العام،  واملدعي  عليه  املدعى  فاعرتض  اخلاص،  باحلق  املدعي 

االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف 
اجلزئّية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بسكاكا  اجلزئّية  املحكمة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/٠٨/١٦هـ  وتاريخ   ٣٢٣٥١٩٨٦ برقم  بسكاكا/املكلف 
املوافق١٤٣٣/٠٢/٢٨هـ  األحد  يوم  ففي  ١٤٣٢/٠٨/١٥هـ  وتاريخ   ٣٢١٠٤٦٦٥٠
الساعة الواحدة افتتحت اجللسة األوىل وفيها حرض املدعي العام )...( وقدم الئحة الدعوى 
العامة ضد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل فيها :إنه بتاريخ 
١٤٣١/١١/١٥هـ تقدم املواطن )...( ببالغ إىل مركز رشطة العزيزية يفيد بتعرض منزله 
الواقع داخل مزرعته بالقيصومة إىل الرسقة ؛حيث رسق منه أواين زجاجية واسطوانة غاز 
وعدد ٢ رسيفر وعدد ٣ أجهزة تلفزيون وقدرت قيمة املرسوقات حوايل ٤٥٠٠  )أربعة 
آالف ومخسامئة ريال( وبمعاينة موقع اجلريمة تبني أن السيارة التي استخدمت يف الرسقة 
هي  “جيب شاص “ وقد توفرت معلومات لدى إدارة البحث اجلنائي عن قيام املتهم )...( 
حتمل  )٢٠٠٦م(  موديل   )...( جيب  يستقل  كان  والذي  أعاله  املذكورة   األشياء  برسقة 
الرقم )...( حيث حرض املتهم إىل أحد حمالت األثاث املستعمل وعرض األشياء املرسوقة 
وباستجواب  املحل،  وغادر  ذلك  رفض  املحل  صاحب  قبل  من  إثباته  طلبه  وعند  عليه، 
والدته  باسم  هي  بالرسقة  املستخدمة  السيارة  أن  وأقر  بالرسقة،  قيامه  أنكر  املذكور  املتهم 
ولكنها بحوزته وال يقودها غريه، وملا أشري إليه أقرر اهتام )...( بدخول منزل املواطن )...( 
بعد كرس بابه اخلارجي ورسقة أواين زجاجية واسطوانة غاز وعدد ٢ رسيفر وعدد ٣ “ثالثة” 
أجهزة تلفزيون، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف أقوال املتهم من أن السيارة 
بحوزته وال يقودها غريه عىل الصفحة رقم ١، ٢ دفرت التحقيق لفة رقم ١٩ ٢ - ما جاء يف 
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 ٨ رقم  لفة  املرفق  ١٤٣٢/١١/٢٣هـ  وتاريخ   ٢٣٦٠ رقم  اجلنائي  البحث  إدارة  خطاب 
٣ - حمرض االنتقال واملعاينة لفة رقم ١  ؛وحيث إن ما أقدم عليه املذكور وهو بكامل أهليته 
املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا ؛ما يتعني معه إحالته للمحكمة اجلزئية وفقًا 
إليه واحلكم  أسند  ما  ؛إلثبات  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  املادتني )١٢٨، ١٢٦( من  لنص 
عليه بام ييل عقوبة تعزيرية تزجره وتردعه ، علام أن احلق اخلاص مازال قائاًم  يف دعواي، ويف 
هذه اجللسة حرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وبسؤاله عن الدعوى أجاب بقوله :ما ذكره املدعي العام ال صحة له مطلقا، فلم أقم بدخول 
منزل املواطن )...( بعد كرس بابه اخلارجي ورسقة أواين زجاجية واسطوانة غاز وعدد ٢ 
 ، مطلقا  بالدعوى  ذكر  بام  يل  عالقة  وال  تلفزيون  أجهزة  “ثالثة”   ٣ وعدد  رسيفر  اثنني 
وأطلب رد الدعوى . هذه إجابتي، ويف هذه اجللسة حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( وادعى بقوله إن املدعى عليه )...( هذا احلارض قام بانتهاك حرمة 
منزيل الواقع داخل مزرعتي بالقيصومة ، حيث قام بكرس أبواب املنزل اخلارجية والداخلية 
تلفزيون  أجهزة  ثالثة  برسقة  قام  كام  املنزل،  بمحتويات  والعبث   ، أبواب  سبعة  وعددها 
وجهازي رسيفر واسطوانة غاز وحقيبة حتتوي أدوات الرحالت الربية ، وحيث إن املدعى 
لقاء هتكه  لذا فأين أطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية  عليه هذا احلارض قد اعتدى بذلك 
حرمة منزيل، كام أطلب احلكم عليه بأن يسدد يل قيمة املرسوقات املذكورة وقيمة إصالح 
أبواب املنزل، وأقدرها بمبلغ مخسة عرش ألف ريال، هذه دعواي، وبعرض دعوى املدعي 
عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي ال صحة له مطلقا  ؛فلم أقم بدخول منزله كام 
مل أقم برسقة ما ذكر، وال بكرس األبواب وال عالقة يل بام ذكره املدعي  يف دعواه ال من قريب 
وال من بعيد، وأطلب رد الدعوى، هذه إجابتي. وبعرض إجابة املدعى عليه عىل املدعي 
العام واخلاص قاال: الصحيح ما ذكرناه بدعوانا ولدينا البينة عىل ذلك ومستعدان بإحضارها 
يف اجللسة القادمة ، ونطلب إعطاءنا مهلة لذلك، هكذا قررا٠ ورفعت اجللسة حرض املدعي 
البينة التي وعدا بإحضارها يف اجللسة السابقة  العام واملدعي اخلاص )...( وبسؤاهلام عن 
قاال لقد أحرضناها وأحرضا للشهادة وأدائها )...( املدون بضبطه ما يدل عىل هويته وصفته، 
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وباستشهاده شهد بقوله :أشهد هلل أن قبل سنة تقريبا قدم إيل شقيق املدعي هذا احلارض يف 
املحل، وأخربين بأنه رسق منهم أثاث منزيل عبارة عن رسيفر وتلفزيونات وطلب مني أن 
اتصل به يف حال جاء شخص يريد بيع تلك األجهزة، ثم إنه قبيل مغرب أحد األيام قدم إىل 
شخصان يركبان جيب )...( بني اللون ليس من املوديل اجلديد، وكان يف حوض السيارة 
عدد ثالثة تلفزيونات، اعتقد أن اثنني منها كبرية احلجم وواحد صغري احلجم أو العكس، 
ورسيفر واحد، وطلب مني سائق السيارة أن اشرتي منه تلك األغراض، فعرضت عليه أن 
أشرتهيا منه بمبلغ مل يوافق عليه، وطلب الزيادة فرفضت ذلك، فانرصف من املوقع، وقمت 
بتدوين رقم لوحة سيارته ثم قمت باالتصال عىل شقيق املدعي وأعطيته رقم اللوحة وانتهى 
دوري بذلك، علام بأن سائق السيارة ومرافقه كانا شابني نحيفي اجلسم، ومل يكن يف حوض 
السيارة سوى التلفزيونات والرسيفر، وأما رقم لوحة تلك السيارة فال أذكره حيث أين كتبته 
يف ورقة خارجية وأعطيت شقيق املدعي تلك الورقة يف حينه٠ هذا ما لدي وبه أشهد هلل 
تعاىل، ثم قرر املدعي بقوله إن لدي زيادة بينة أطلب سامعها ومستعد بإحضارها يف اجللسة 
القادمة، ورفعت اجللسة لتمكني املدعي اخلاص مما طلب ويف جلسة أخرى جرى تعديل 
الشاهد وتزكيته رشعا ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام واملدعي اخلاص )...( وكان قد 
جرى طلب املدعى عليه )...( للحضور عدة مرات كام جرى طلب شاهد املدعى عليه عدة 
أحرض  اخلاص  املدعي  إن  ثم  القضية  بضبط  تفصيال  املذكورة  بخطاباتنا  وذلك  مرات، 
بقوله  شهد  وباستشهاده  وصفته  هويته  عىل  يدل  ما  بضبطه  املدون   )...( وأدائها  للشهادة 
أشهد هلل أن قبل سنة تقريبا يف شهر ربيع األول من عام ١٤٣٣هـ ركبت مع صديقي املدعو/ 
)...( يف سيارته وسألته من أين جاء فأخربين بأنه جاء من أحد حمالت بيع األثاث املستعمل 
أظن أن اسمه )...( وأخربين )...( بأنه ذهب يف الليلة السابقة إىل بيت بداخل مزرعة تعود 
ملكيتها )...( وهي تقع يف القيصومة وأنه ذهب برفق املدعو/ )...( وال أذكر اآلن صلة 
قرابة )...( هل هو ابن عم له أم ابن خاله وأخربين )...( بأهنام مل يستطيعا كرس باب البيت 
بواسطة سيارة )...( وهي جيب )...(  الباب  الباب بحبل وقام بسحب  بربط  قاما  وأهنام 
موديل )...( م وأخربين أهنام قاما برسقة عدة )دبات( غاز وعدة تلفزيونات وأنه قام ببيعها 
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وأخذ ثمنها هذا ما أخربين به )...( ونسبه إىل نفسه وإىل )...( وال أظنه يتبىل عىل )...( مع 
ما بينهام من قرابة وعالقة قوية ؛حيث إهنام منذ تلك األيام وحتى اآلن ال يزاالن عىل تواصل 
مستمر، وأما )...( فلم خيربين بيشء عن هذا األمر ؛حيث إنه حذر، وهو أكرب يف السن من 
)...( وأفيدكم بأين قد عينت حديثًا يف الرشطة، ولذا فقد أبعدت نفيس وخففت عالقايت مع 
أصدقائي السابقني ومن ضمنهم )...( و)...( وصارت عالقتي معهام سطحية، وإنام قدمت 
اليوم ألديل هبذه الشهادة رغبة مني يف أداء الشهادة عىل وجهها، وأداء للحق إىل أهله وبراءة 
لذمتي أمام اهلل بأن ال أكتم الشهادة، وأيضا فإنه رغبة مني يف االستيثاق فقد اتصلت البارحة 
ذكرنا  أن  بيننا  دار  الذي  احلوار  عليه وكان من ضمن  اهلاتف وسلمت  بـ)...( عن طريق 
قروشه  يبي  إذا  الغرضان  وأخذنا  صارت  )السالفة  يل  فقال   )...( مزرعة  رسقة  موضوع 
نعطيه( هذا ما قاله يل )...( أشهد باهلل عىل مجيع ما ذكرته ٠هذا ما لدي، وبه أشهد هلل تعاىل٠ 
هكذا قرر، ثم قرر املدعي بقوله إن لدي زيادة بينة أطلب سامعها ومستعد بإحضارها يف 
اجللسة القادمة، ورفعت اجللسة لتمكني املدعي اخلاص مما طلب، ويف جلسة أخرى جرى 
تعديل الشاهد وتزكيته رشعا، ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام واملدعي اخلاص )...( 
يف  أحرضاه  ما  غري  بينة  أهلام  اخلاص  واملدعي  العام  املدعي  وبسؤال   )...( عليه  واملدعى 
املعاملة،  لفات  ما أحرضناه سابقًا وما يف  بينة سوى  لدينا  ليس  قاال:  ؟  السابقة  اجللسات 
املعاملة وجدت بني طياهتا حمرض  إليها، هكذا قررا وبالرجوع إىل أوراق  ونطلب الرجوع 
تلقي بالغ املدعي اخلاص )...( املدون عىل الصفحة رقم ١٠/١ من ملف االستدالل املرفق 
باملعاملة لفة ١ وباالطالع عليه وجدته يتضمن ما ذكر بالدعوى من تعرض منزله الواقع يف 
مزرعة بالقيصومة للرسقة، وأنه وجد باب العامرة اخلارجي مكسورًا، وأنه رسق منها عزبة 
صحون  بالطبخ  خاصة  زجاجية  أواين  و٢ -  بالرب  خاصة  كاملة  عدة  فيها  برية  رحالت 
وأكواب و٣ - أسطوانة غاز صغرية داخل املطبخ و٤ - عدد ٢ رسيفر أحدمها كبري واآلخر 
صغري وال يعرف نوعهام و٥ - عدد ٣ تلفزيون نوع )...( أحدها كبري واآلخر صغريان وأن 
يتم رسقة أشياء ثمينة كالذهب  قيمة املرسوقات أربعة آالف ومخسامئة ريال تقريبًا وأنه مل 
واملجوهرات، كام تضمن أنه سبق وأن تعرض نفس املوقع للرسقة يف شهر رمضان املايض 
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اهـ .كام وجدت حمرض سامع أقوال املدعى عليه املدونة عىل الصفحة رقم ١١ -١٣ من ملف 
االستدالل املذكور وباالطالع عليه وجدته يتضمن أن السيارة من نوع جيب بكب )...( م 
باسم والدته، وأهنا مستعملة من قبله بشكل مستمر وال يقودها غريه أ هـ وقد ذكر ذلك 
األثر  قصاص  حمرض  وجدت  كام  إليه،  املشار  املحرض  يف  مرات  مخس  وكرره  عليه  املدعى 
املذكور  االستدالل  ملف  من   ٦ رقم  الصفحة  عىل  املدون  ١٤٣١/١١/١٥هـ  يف  املؤرخ 
وباالطالع عليه وجدته يتضمن أنه جرى معاينة آثار يف مزرعة املبلغ وكانت واضحة يف عدة 
مواقع حميطة باملنزل، واآلثار لسيارة واحدة وصاحلة للمقارنة يف حال وجود سيارة متهمة، 
للبصامت  الفني  التقرير  أهـ كام وجدت   )...( لسيارة بكب حمتمل تكون جيب  آثار  وأهنا 
وتاريخ   ٤١٥ ٢٧ف/  برقم  اجلوف  منطقة  برشطة  اجلنائية  األدلة  إدارة  من  الصادر 
رفع  تم  أنه  يتضمن  وجدته  عليه  وباالطالع   ١٤ لفة  باملعاملة  املرفق  ١٤٣٢/١/٢٧هـ 
بصامت من مرسح حادث رسقة منزل املبلغ )...( ولكنها غري صاحلة للمقارنة وال يستفاد 
استجواب  حمرض  املعاملة  طيات  بني  وجدت  كام  أهـ،  منها  العالمات  وضوح  لعدم  منها 
 ١٩ لفة  باملعاملة  املرفق  التحقيق  ملف  من   ٢ -١ رقم  الصفحة  عىل  املدون  عليه  املدعى 
وباالطالع عليه وجدته يتضمن إنكاره للرسقة، وعند سؤاله عن أن األدوات املرسوقة تم 
السيارة  تكون  )يمكن  قال  املستعمل عىل سيارته  األثاث  بيع  أحد حمالت  إىل  الذهاب هبا 
سياريت لكن ليس أنا من قام برسقة األغراض( أ هـ وبعرض مجيع ما تقدم عىل املدعى عليه 
قال أما الشاهد )...( احلارض يف جلسة سابقة فال أقول فيه شيئًا لعدم معرفتي به، وهو مل 
بالذات، وإنام شهد عىل شخصني شابني نحيفي اجلسم وهذا  يتعرف عيل، ومل يشهد عيل 
وصف يشرتك فيه كثري من الشباب، وأما الشاهد )...( احلارض يف جلسة سابقة فأعرفه وال 
أقول فيه شيئًا ؛ لكن شهادته غري صحيحة، وكذا ما ورد بدالئل املدعي العام غري صحيح، 
وأنا ال عالقة يل بالرسقة مطلقًا، وقد التحقت باخلدمة العسكرية فرتة ثم فصلت منها بسبب 
الغياب؛ حيث انشغلت بوالدي وعالجه خارج املنطقة٠ هكذا قرر ثم جرى عرض الصلح 
أدفع  أن  لدي من  مانع  عليه: ال  املدعى  فقال  عليه؛  واملدعى  احلارض  اخلاص  املدعي  عىل 
للمدعي مبلغ سبعة آالف ريال رغبة مني يف إهناء املوضوع، وإال فإين مل أرسق شيئًا٠ هكذا 
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قرر، وبعرض ذلك عىل املدعي اخلاص قال: إن املال ال هيمني بقدر ما هيمني أن يعرتف 
املدعى عليه بخطئه ويعتذر يل منه، وأنا قد تكلفت بسبب اجلناية عيل بالرسقة أكثر من هذا 
عليه  املدعى  عىل  احلكم  أطلب  إنني  بقوله  اخلاص  املدعي  أردف  كام  قرر،  ٠هكذا  املبلغ 
بالتعزير، وأن يدفع يل املبلغ املدعى به كاماًل، وذلك بموجب ما أحرضت لديكم من بينات 
وأنا غري مستعد بحلف اليمني عىل دعواي؛ ألين أعتقد أنه يوجد رشكاء للمدعى عليه يف 
ارتكاب جريمته ضدي، وأنا أطلب يمني املدعى عليه عىل نفي دعواي، فإذا حلف اليمني 
الرشعية، فأنا أرىض بذلك، وأتنازل عن دعواي احلقوقية واجلنائية ٠هكذا قرر، وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه استعد ألداء اليمني فجرى نصحه ووعظه عن أداء اليمني، فقال إنني 
مل أعمل شيئًا، وأنا أحلف عىل بر٠ ثم حلف قائال: واهلل العظيم الذي ال إله إال هو أين مل 
أرسق مزرعة املدعي )...( وال أعرف من رسقها واهلل العظيم ٠هكذا حلف، فبناًء عىل ما 
أنكر  ؛وحيث  املعاملة  أوراق  تضمنته  وما  الطرفان  قرره  وما  واإلجابة  الدعوى  من  تقدم 
املدعى عليه الدعوى مجلة وتفصياًل، وبناء عىل ما تضمنته شهادة الشاهدين وحيث تضمنت 
شهادة الشاهد )...( املعدل التعديل الرشعي، والذي يعمل يف حمل بيع األثاث املستعمل أنه 
يف  كان  وأنه  اجلديد،  املوديل  من  ليس  اللون  بني   )...( جيب  يركبان  شخصان  إليه  قدم 
حوض تلك السيارة تلفزيونات ورسيفر واحد، وطلب منه سائق السيارة أن يشرتي منه 
تلك األغراض، وذكر أن سائق السيارة ومرافقه شابان نحيفا اجلسم، وقد أفاد سابقًا أنه ال 
التعديل  املعدل   )...( الشاهد  شهادة  تضمنت  وحيث  رآمها،  لو  عليهام  التعرف  يستطيع 
الرشعي أن املدعو/ )...( أقر له بأنه قام برسقة مزرعة املدعي بمشاركة املدعى عليه وأن 
املدعى عليه مل خيرب الشاهد بيشء عن هذا األمر، ونظرًا ألن ما قدمه املدعي العام واملدعي 
اخلاص من أدلة ال تعد بينة موصلة وال ترقى إىل درجة إثبات احلق املايل بذمة املدعى عليه، 
ال سيام وقد تضمن بالغ املدعي اخلاص أن قيمة املرسوقات أربعة آالف ومخسامئة، ثم طالب 
عند تقدمه بالدعوى بمبلغ مخسة عرش ألف ريال وحيث حلف املدعى عليه اليمني الرشعية 
السوابق  من  عليه  املدعى  سجل  خللو  ونظرًا  منه،  طلب  ما  طبق  املدعي  دعوى  نفي  عىل 
املسجلة، وحيث مل أجد للمدعى عليه إقرارًا بالتهمة املذكورة بالدعوى يف أي من مراحل 
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املدعى  استعد  للتهمة، وحيث  التعزير  اهلل جواز  العلم رمحهم  أهل  قرر  التحقيق، وحيث 
عليه بدفع مبلغ سبعة آالف ريال للمدعي إلهناء احلق اخلاص، وذلك مما يقوي التهمة ضد 
املدعى عليه ويستدعي تشديد العقوبة عليه ملا تقدم فقد قررت ما ييل أواًل: مل يثبت لدي 
إدانة املدعى عليه بالتهمة املذكورة بالدعوى ثانيًا: تعزيره لقاء توجه التهمة بسجنه مدة ثالثة 
عىل  مفرقة  جلدة  ومخسني  مائة  وجلده  القضية  هذه  بسبب  إيقافه  مدة  منها  حيتسب  أشهر 
ثالث دفعات متساويات كل دفعة قدرها مخسون جلدة بني كل دفعة وأخرى مدة ال تقل 
عن أسبوع ثالثًا: رد دعوى املدعي )...( حيال طلبه احلكم عىل املدعى عليه )...( بمبلغ 
مخسة عرش ألف ريال وأخليت سبيله من هذه املطالبة، وبجميع ما تقدم حكمت وبعرض 
احلكم عىل الطرفني قرر املدعي اخلاص قناعته باحلكم احلقوقي واجلزائي، وأما املدعى عليه 
واملدعي العام فقررا عدم القناعة وطلبا االستئناف بدون تقديم الئحة اعرتاضية، فأجبتهام 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق  وباهلل  لطلبهام 

١٤٣٤/٧/٢٣هـ.

اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا،  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فـضيلــة  من  الواردة  املعاملة  عىل  اجلوف  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
اجلزائية بسكاكا برقم٣٤٢٥٣٤١٥٩وتاريخ١٤٣٥/٥/١١هـ املرفق هبا القرار الصادر من 
فضيلة الشيخ/ )...( برقم٣٤٢٧٧١٤٥وتاريخ١٤٣٤/٧/٢٣هـ اخلاص بدعوى املدعي 
بام هو مدون  القرار حكم فضيلته  )...( الهتامه يف قضية رسقة، وقد تضمن  العام ضد/ 
ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة.فقد قررنا باألكثرية املصادقة 

عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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�رسقة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٨٣١١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٦٣٣٥٢ 

عدما مماثمةا-ا سابقةا تملوصمةا-ا تلبينةا عدما إنكارا-ا رشاشا-ا وطمقاتا ذهبا رسسةا-ا
ثبوتاتإلدتنةا-توجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

وطلقات  ذهب  برسقة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
رشاش من داخل منزل، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند عىل تناقض أقوال املدعى عليه أمام 
جهة التحقيق، ومتاثل السلوك اإلجرامي يف قضية سابقة عليه، وهي قضية رسقة حاسوب 
من منزل املدعية مع السلوك اإلجرامي يف هذه القضية ؛ما يستدل منه عىل أن الفاعل واحد، 
ونظرًا ألن ذلك ال يكفي إلثبات الدعوى ويوجه التهمة للمدعى عليه بصحة ما أسند إليه، 
لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه برسقة ذهب وطلقات رشاش، وحكم لوجود 
وصدق  العام،  املدعي  فاعرتض  جلدة،  مخسني  وبجلده  أشهر،  ثالثة  ملدة  بسجنه  التهمة 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )...( رئيس املحكمة اجلزائّية بسكاكا باإلنابة وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بسكاكا برقم ٣٤٥٥٨٣١١ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٩٨٥٩٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حرض 
املدعي العام )...( وقدم الئحة دعوى عامة ضد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
رشطة  ملركز  ببالغ   )...( تقدمت/  ١٤٣٤/٩/٢٣هـ  بتاريخ  فيها  قائال   )...( رقم  املدين 
)...( تفيد فيه لتعرض منزهلا للرسقة، واملرسوقات هي جموهرات ذهب بقيمة عرشين ألف 
ريال، وعدد مخسني طلقة حية لسالح رشاش يعود لوالدها املتوىف، وتتهم بذلك: ١ - )...( 
كفاية  لعدم  و)...(،   )...( املتهمني  بحق  دعوى  حفظ  أمر  )صدر   ،)...(  - ٣  )...(  - ٢
املتهم  ترخيص(  دون  ذخرية  حيازة  جريمة  للنظر يف  للمدعية  أوراق  فرز  تم  )كام  األدلة( 
موقوف استنادا للقرار الوزاري ١٩٠٠ وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ وبسامع أقوال املتهم )...( 
أنه  املتهمني اآلخرين، وأضاف  واستجوابه أنكر قيامه بالرسقة من منزل املدعية بمشاركة 
كذب عىل املحقق حول مكان وجوده وقت احلادثة وكيفية علمه هبا، وانتهى التحقيق إىل 
توجيه االهتام للمتهم/ )...( برسقة جموهرات ذهب بقيمة عرشين ألف ريال، وعدد مخسني 
 طلقة حية لسالح رشاش من داخل منزل املواطنة/ )...(. وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
١ - تناقض املتهم يف االستجواب حيال مكان وجوده وقت وقوع الرسقة، وكيف علم كام 
يف اللفة رقم )٢٤/٢٣(. ٢ - متاثل السلوك اإلجرامي يف قضية سابقة عىل املتهم وهي قضية 
رسقة حاسوب من منزل املدعية مع السلوك اإلجرامي يف هذه القضية يستدل منه عىل أن 
الفاعل واحد ؛وحيث إن ما أقدم عليه املتهم املذكور، وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل 
حمرم ومعاقب عليه رشعًا ؛ما يتعني معه إحالته للمحكمة اجلزئية استنادًا للامدتني )١٢٦، 
١٢٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية إلثبات إدانته بام أسند إليه، وطلب احلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية تزجره وتردع غريه، علام بأن احلق اخلاص مازال قائام. هذه دعواي. وبعرض دعوى 
املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائال: إن ما ذكره املدعي العام يف دعواه وما نسبه إيل 
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�رسقة

من هتمه برسقة جموهرات ذهب بقيمة عرشين ألف ريال وعدد مخسني طلقه حية لسالح 
رشاش من داخل منزل املواطنة )...( غري صحيح؛ علام أن عيّل سابقة، وهي رسقة. هكذا 
أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي العام أجاب قائال: إن ما ذكرته يف دعواي هو الصحيح 
وبينتي األدلة والقرائن التالية ١ - تناقض املتهم يف االستجواب حيال مكان تواجده وقت 
السلوك اإلجرامي يف  اللفة رقم )٢٤/٢٣(. ٢ - متاثل  وقوع الرسقة، وكيف علم كام يف 
قضية سابقة عىل املتهم وهي قضية رسقة حاسوب من منزل املدعية مع السلوك اإلجرامي 
املدعى عليه أجاب  الفاعل واحد، وبعرض ذلك عىل  أن  منه عىل  يستدل  القضية  يف هذه 
قائال: إن ما ذكره املدعي العام ضدي من أدلة وقرائن غري صحيح، هكذا أجاب ٠وبسؤال 
االطالع عىل  وبعد  أجاب٠  بينة، هكذا  مزيد  لدي  ليس  قال  بينة،  مزيد  العام عن  املدعي 
اللفة )٥٦ -  مرفقة عىل  عليه  للمدعى  بني طياهتا صحيفة سوابق  املعاملة وجدت  أوراق 
٥٧ -٥٨ -٥٩( املتضمنة وجود سابقة، وهي رسقة، كام جرى االطالع عىل تقرير فحوص 
فنية بصامت رقم ٦٣٢ لعام ١٤٣٤هـ بشان مضاهاة بصامت املدعى عليه، والذي جاء فيه 
أنه تم مضاهاة املدعى عليه مع آثار البصامت املرفوعة من مرسح احلادث، كام تم مضاهاة 
بصامته مع آثار البصامت يف قواعد البيانات، وتبني عدم وجود انطباق، واملرفقة عىل اللفة 
٤٨، لذا بناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث انكر املدعى عليه دعوى املدعي 
العام وما نسبه إليه من هتمه ؛ونظرا لعدم وجود بينة إلدانة املدعى عليه، ولوجود سابقة من 
جنس القضية، عىل ذلك كله فقد قررت ما ييل: أوال/ مل يثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( 
برسقة جموهرات ذهب بقيمة عرشين ألف ريال وعدد مخسني طلقة حية لسالح رشاش من 
ملدة ثالثة  التهمة، وذلك بسجنه  لقاء  بتعزيره  ثانيا/ حكمت   )...( املواطنة/  منزل  داخل 
أشهر ونصف، حتتسب منها مدة إيقافه يف هذه القضية وبجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، 
وبه قضيت. وبعرضه عىل املدعى عليه قرر القناعة باحلكم، وبعرضه عىل املدعي العام قرر 
عدم القناعة مكتفيا بام قدم يف الئحة الدعوى، وأقفلت اجللسة الساعة احلادية عرشة وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ.
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احلمد هلل وحده، وبعد: فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة األوىل لتمييز القضايا اجلزائية 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٩٨٥٩٥ برقم   )...( الشيخ/  باإلنابة   )...(
القرار الصادر من فضيلته املسجل برقم ٣٥١٣٢٦٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ اخلاص 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...( يف قضية رسقة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو 
مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة. فقد قررنا املصادقة عىل 

احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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�رسقة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٢٦٢  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٨٥٠٢ 

دفعا بالرسسةا-ا إسلترا منها-ا أجهزةا رسسةا بالقوةا-ا بابها فاحا منزلا-ا دخولا رسسةا-ا
ثبوتاموجباتحلدا-ارسسةامناغرياحلزا-ادرءاحدا تلقطحا-اعدما بالدخولاعناطليقا

تلرسسةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام بالقفز عىل منزل وفتح بابه 
بالقوة ورسقة أجهزة كهربائية منه، وطلب احلكم عليهام بحد الرسقة، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليهام أنكرا فتح باب املنزل بالقوة، وأقرا بأهنام دخال املنزل عن طريق السطح ووجدا 
املدعى  أنكره  ما  عىل  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  املرسوقات،  بأخذ  فقاما  مفتوحا  بابه 
إقرارهم  املتضمن  التحقيق  القضية، ومنها حمرض  الواردة يف ملف  القرائن  عليهام استند إىل 
حتقيقا بفتح باب املنزل بالقوة، وألن ذلك يقوي التهمة بحق املدعى عليهام بصحة ما أنكراه 
من الدعوى، وال يكفي إلثبات موجب حد الرسقة، لذا فلم يثبت لدى املحكمة قيام املدعى 
عليهام بام يوجب إقامة حد الرسقة عليهام وردت طلب املدعي العام بذلك، وحكمت بسجن 
كل واحد من املدعى عليهام ملدة ثالث سنوات، وبجلده أربعامئة جلدة مفرقة، مع التوصية 

بإبعادمها عن البالد، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده،: أما بعد فلدينا نحن )...( و)...( 
و)...( القضاة باملحكمة العامة بمكة املكرمة وبناًء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة الرئيس 
بأساس املحكمة رقم )٣٥٣٨٥١٦( يف  برقم )٣٥١١٢٦٢( يف ١٤٣٥/١/٤هـ واملقيدة 
١٤٣٥/١/٣هـ افتتحت اجللسة يف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٢/١٩هـ الساعة العارشة 
رقم  إدارتــه  تعميد  بخطاب   )...( املحكمة  هبذه  العام  املدعي  حرض  وفيها  صباحًا 
بموجب  اجلنسية   )...( من  كل  حلضوره  وحرض  ١٤٣٤/١/٢١هـ  يف  )م٤٠١٢/٢/١( 
البطاقة  بموجب  اجلنسية  و)...(...  ١٤٣٤/٩/٢١هـ  وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة 
قائاًل يف دعواه بصفتي  العام  املدعي  البديلة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢١هـ وادعى 
البالغ من  أدعي عىل كل من/ ١ - )...(،  املكرمة  بمكة  العام  بدائرة االدعاء  مدعيًا عامًا 
وتاريخ   )...( رقم  مؤقتة  بديلة  بطاقة  بموجب  اجلنسية   ... عامًا،   )١٩( العمر 
عليه  قبض  عزب،  االجتامعية/  احلالة  متعلم،  غري  التعليمية/  احلالة  ١٤٣٤/٩/٢١هـ، 
بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢١هـ موقوف بالسجن العام بموجب أمر متديد التوقيــف رقم)٦٨١٦( 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧هـ. السوابق/ ال يوجد. ٢ - )...(، البالغ من العمر )١٨( عامًا، 
احلالة  ١٤٣٤/٩/٢١هـ،  وتاريخ   )...( رقم  مؤقتة  بديلة  بطاقة  بموجب  اجلنسية   ...
١٤٣٤/٩/٢١هـ  بتاريخ  عليه  قبض  عزب،  االجتامعية/  احلالة  متعلم،  غري  التعليمية/ 
وتاريخ   )٦٨١٧( رقــم  التوقيــف  متديد  أمــر  بموجب  العام  بالسجن  موقوف 
١٤٣٤/١١/١٧هـ. السوابق/ال يوجد. فإنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ ورد بالغ إلحدى 
إىل  األمنية  الدورية  وصول  وعند   )...( بحارة  منزل  رسقة  وجود  عن  األمنية  الدوريات 
املوقع وجد مستأجر املنزل/ )...( الذي أفاد بأنه ترك منزله منذ شهرين وعندما عاد إليه يف 
هذا اليوم وجد أحد األبواب” مفزورًا “و رسق من منزله ثالثة مكيفات وغسالة وأسالك 
كهربائية )وماطور( ماء، وتقدر قيمة املرسوقات بمبلغ )٥٠٠٠( مخسة آالف ريال ويدعي 
عىل شخصني من جريانه، فتم القبض عىل املدعى عليهام وأفادا بأهنام قاما بالرسقة. وبانتقال 
أنه منزل يف )...( يف اجلبل مكون من طابقني واملوقع معد  تبني  املوقع  ضابط الرشطة إىل 
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لإلزالة غري مسكون وله باب خارجي، ومل يظهر وجود كرس أو فزر عىل الباب اخلارجي 
وبمعاينة املنزل من الداخل اتضح ان الرسقة وقعت يف الطابق الثاين، الذي هو مكون من 
اثنتني من الغرف مفزورين، ولوحظ وجود فتحة مكيف أفاد  أربع غرف، وقد وجد بايب 
املدعي أنه كان هبا مكيف مركب، وكذلك مكيفني آخرين يف الغرفة عىل األرض وغسالة. 
وباستجواب املدعى عليه األول/ )...( ومواجهته بام نسب إليه اعرتف بأنه قام هو واملدعى 
عليه/ )...( بدخول منزل املجني عليه عن طريق سطح املنزل، وقاما بفزر بابني لغرفتني 
ورسقا منها ثالثة مكيفات وغسالة وأسالك كهربائية و)ماطور ماء( ثم وضعا األغراض 
املرسوقة يف منزل مهجور بالقرب من منزل املجني عليه واتفق مع املدعى عليه/ )...( عىل 
أن يقوما ببيعها يف احلراج إال أنه نام عن املوعد وذهب املدعى عليه )...( إىل احلراج وباع 
املكيفات والغسالة، ثم علم منه أنه باعها بمبلغ )١٣٠٠( ألف وثالثامئة ريال. وباستجواب 
املدعى عليه الثاين/ )...( ومواجهته بام نسب إليه اعرتف بأنه قام هو واملدعى عليه/ )...( 
منها  لغرفتني ورسقا  بابني  بفزر  املنزل، وقاما  املجني عليه عن طريق سطح  منزل  بدخول 
ثالث مكيفات وغسالة وأسالك كهربائية و)ماطور( ماء ثم وضعا األغراض املرسوقة يف 
منزل مهجور بالقرب من منزل املجني عليه واتفق مع املدعى عليه/ )...( عىل أن يقوما 
ببيعها يف احلراج ومل يذهب معه املتهم/ )...( فذهب إىل احلراج وباع املكيفات والغسالة 
بمبلغ )١٢٠٠(ألف ومائتي ريال وأما األسالك الكهربائية و)ماطور( املاء فقاما بإرجاعها 
للمجني عليه. وقد انتهى التحقيق إىل اهتام/ )...( و)...( بالقفز عىل منزل املجني عليه، 
وفزر بابني لغرفتني ورسقة ثالثة مكيفات وغسالة وأسالك كهربائية و)ماطور( ماء املؤيد 
ــ التالية:  والقرائن  لعام ١٤٣٤هـ وذلك لألدلة  اهليئة رقم )١٨٨٧/م(  إدارة   بقرار جلنة 
رقــم  بصفحة  ـــــدون  وامل بــه  املــنــوه  ــام  ــه ــرتاف اع ــــرار  إق يف  ـــاء  ج مــا   - ١
.)١( رقم  لفة  املرفق  التحقيق  ملف  من   )٩ -١٠ -١١ -١٢ -١٣ -١٤ -١٥( 
٢ - ما جاء بمحرض القبض املنوه عنه واملرفق لفه رقم)٧( ص رقم)٦(.٣ -ماجاء بمحرض 
االنتقال واملعاينة املنوه عنه واملرفق لفة رقم)١( ص رقم)٢ -٣(.٤ - ما جاء يف بالغ املدعي 
املنوه عنه واملرفق لفه رقم)١( ص رقم)١(.وحيث إن ما قام به املدعى عليهام ومها بكامل 
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بعد  املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا وهو أخذ مال حمرتم من حرزه  أهليتهام 
هتكه ال شبهة هلام فيه لذا أطلب إثبات ما أسند إليهام واحلكم عليهام بحد الرسقة الوارد يف 
اآلية الكريمة رقم)٣٨( الثامنة والثالثني من سورة املائدة. )احلق اخلاص مازال قائاًم(.هذه 
دعواي. وبسؤال املدعى عليهام عن دعوى املدعي العام أجاب كل واحد منهام بقوله لقد 
قمنا بالدخول إىل بيت عن طريق السطح، ووجدنا الباب مفتوحًا، وقمنا بأخذ )٣( مكيفات 
أمواهلا  وأخذنا  املكيف  ببيع  وقمنا  كهربائي،  وسلك  وخزان  كهربائي  و)ماطور(  وغسالة 
وأما األسالك والغسالة و)املاطور( فقمنا بإرجاعها لصاحبها. هكذا أجاب كل واحد منهام 
وبعرض ذلك عىل املدعي العام أجاب بقوله الصحيح ما ذكرته يف دعواي وبينتي األدلة 
والقرائن املذكورة أعاله. وبالرجوع إليها يف أوراق املعاملة وجدنا استجواب املدعى عليه 
)...( املدون عىل الصفحة رقم٩ من ملف التحقيق لفة رقم ١ وفيه ما نصه: س: تسلمنا 
حمرض دوريات األمن املتضمن توجيه التهمة لك بالرسقة من منزل املدعو )...( أفدنا عن 
ذلك ؟ جـ: يف احلقيقة أنني قمت أنا واملدعو )...( برسقة مكيفات وغسالة من منزل املدعي. 
س: متى كان ذلك ؟ جـ: اليوم يف الصباح. س: ما هي املرسوقات التي قمت برسقتها ؟ 
جـ: عدد ثالث مكيفات وغسالة وأسالك كهربائية و)دينمو( ماء. س: كيف قمت بالدخول 
للمنزل ؟ جـ: قمنا بالدخول عن طريق السطح ودخلنا إىل الغرف وقمنا بفرز بابني لغرفتني 
ورسقنا من داخلها. ا.هـ كام جاء يف استجواب املدعى عليه اآلخر )...( املدون عىل الصفحة 
رقم ١٢ من نفس الدفرت والذي جاء فيه ما نصه: س: تسلمنا حمرض دوريات األمن املتضمن 
توجيه التهمة لك بالرسقة من منزل املدعو )...( أفدنا عن ذلك ؟ جـ: يف احلقيقة أنني قمت 
بالرسقة من منزل املذكور. س: متى كان ذلك ومن معك يف الرسقة ؟ جـ: يف صباح اليوم 
أنا واملدعو )...( س: كيف دخلتم املنزل؟ وماذا رسقتم ؟ جـ: دخلنا عن طريق سطح املنزل 
ورسقنا ثالث مكيفات وغسالة و)دينمو( خلزان وأسالك كهرباء وقفزنا للسطح من منزل 
جماور. س: من شاركك يف الرسقة ؟ جـ: أنا واملدعو )...( فقط ا.هـ وبعرضهام عىل املدعى 
عليهام أجاب األول )...( بقوله ما ذكر صحيح، ولكني مل أقم بفتح الباب كام أجاب املدعى 
عليه )...( بقوله ما ذكر يف هذا املحرض صحيح ومل نقم بفزر الباب بل وجدناه مفتوحًا هكذا 
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أجابا ثم جرى االطالع عىل حمرض القبض املشار له أعاله وفيه ما نصه حمرض تنفيذ مهمة 
وتسليمها جلهة االختصاص االسم )...( املدعي ... اجلنسية، )...( مدعى عليه ... اجلنسية 
ال حيمل إثباتًا بحسب ما أفاد من معلومات، )...( مدعى عليه ... اجلنسية ال حيمل إثباتًا 
بحسب ما أفاد من معلومات ملخص احلالة ونتائجها املبدئية وامللحوظات تلقت الدورية 
غرب ٩ من غرفة العمليات عن ادعاء رسقة من منزل وبوصول الدورية ومقابلة الرجل 
أفاد بأنني تركت املنزل منذ شهرين واكتشف اليوم رسقة ثالث مكيفات وغسالة ويدعي 
عىل شخصني من جريانه حسب ما أفاد وتم القبض عىل املدعى عليهام املذكورين أعاله علاًم 
بأن املدعى عليهام اعرتفا باحلالة للمدعي بقيامهم باحلالة علاًم بأنه يوجد فزر بباب إحدى 
الغرف الداخلية وبالتوجه بعد التنسيق مع ضابط خفر املالزم )...( تم نقل احلالة وتسليمها 
وبعرضه  ا.هـ   )...( الرقيب   )١٩٦٧(  )...(  )١٩٧١(  )...( العريف  الكعكية  قسم  إىل 
عليهام أجابا بقوهلام صحيح ومل نفزر أي باب، بل مجيع األبواب كانت مفتوحة، هكذا أجابا، 
كام جرى االطالع عىل حمرض االنتقال وفيه ما نصه أثبت أن )...( ضابط حتقيق أنه يف الساعة 
١٢.٥٠ من صباح يوم االثنني ١٤٣٤/٩/٢١هـ انتقلنا إىل موقع احلادث واتضح أنه منزل 
يف حي )...( يف اجلبل مكون من دورين واملوقع معد لإلزالة غري مسكون، وهي من دورين 
هبا باب رئييس وجد غري مكسور وال مفزور، وهذا وبمعاينة املوقع معاينة داخلية اتضح أن 
الرسقة كانت يف الدور الثاين املكون من أربع غرف وثالث دورات مياه، وقد وجد بابان 
الثنني من الغرف مفزورًا، ولوحظ وجود فتحة مكيف يف دار إحدى الغرف، أفاد املدعي 
أنه كان هبا مكيف مركب، وحسب إفادة املدعي أنه كان يف الغرفة مكيفان آخران يف األرض 
للواقع جرى  اجلنائية، وحفظًا  األدلة  مندوب  قبل  من  املوقع  وقد جرى تصوير  وغسالة، 
ذكر  ما  بقوهلام  أجابا  عليهام  وبعرضه  ا.هـ   )...( املالزم  وقع  وعليه  املحرض،  هذا  إعداد 
املدعي  بالغ  أجابا، فجرى االطالع عىل  نفزر شيئًا ٠هكذا  مل  الباب،  فزر  ما عدا  صحيح 
املدون عىل الصفحة ٩ من ملف التحقيق املرفق، وفيه ما نصه: تسلمنا حمرض دوريات األمن 
املتضمن ادعاؤك عىل كل من املدعو )...( واملدعو )...( من اجلنسية ... بالرسقة من منزلك 
املفرغ لإلزالة أفدنا عن ذلك ؟ إنه يف صباح اليوم صباح اليوم بل عرص اليوم اكتشفت وجود 
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كال  واهتم  للموقع  وحرضوا  الدوريات  بإبالغ  وقمت   )...( يف  منزلنا  داخل  من  رسقة 
املذكورين يف حمرض القبض، وأحرضونا املركز. س: من الذين تتهمهم ؟ )...( و)...( س: ما 
هي املرسوقات ؟ جـ: ثالثة مكيفات فريون وغسالة وأسالك كهربائية و)ماطور( ماء. س: ما 
تقدير قيمة املرسوقات ؟ جـ: مخسة آالف ريال تقريبًا أ.هـ وبعرضه عليهام أجابا بقوهلام ما ذكر 
أستطع إحضارها، وأطلب  مل  قال:  بينته،  العام عن  املدعي  أجابا، وبسؤال  صحيح ٠هكذا 
افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ  األحد  يوم  يف  ثم  لذلك،  اجللسة  ورفعت  ثانية،  مهلة 
اجللسة الساعة احلادية عرش والنصف، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليهام )...( و)...( 
وبسؤال املدعي العام عن بينته، قال :مل أستطع إحضارها، وقد أمهل مرة أخرى فلم حيرض 
التأمل والنظر فيام تم ضبطه سابقًا، وبام أن املدعى  البينة، لذا قررنا السري يف القضية، وبعد 
قبلهام،، وهذه  يتم كرسه من  الباب كان مفتوحًا ومل  بأن  ،،ودفعا  إليهام  بام نسب  أقرا  عليهام 
القبض وحمرض  التحقيق وحمرض  وبناًء عىل حمرض  املدعى عليهام  الرسقة عن  تدرأ حد  شبهة 
املدعى  القوية يف حق  الشبهة  العام ويورث  املدعي  يذكره  ملا  املؤيدة  املدونة أعاله،  االنتقال 
 )...( عليهام  املدعى  قيام  لدينا  ثبت  أواًل/  ييل:  ما  قررنا  فقد  لذا  لتعزيرمها  واملوجبة  عليهام 
وسلك  كهربائي  و)ماطور(  وغسالة  مكيفات  ثالثة  عىل  واالستيالء  املنزل  بدخول  و)...( 
كهربائي من غري حرزه. ثانيا/ ومل يثبت لدينا ما يوجب إقامة حد الرسقة عليهام، ورددنا طلب 
إيقافهام،  تاريخ  من  ابتداء  سنوات  ثالث  عليهام  املدعى  سجن  ثالثا/  ذلك.  العام  املدعي 
وجلدمها أربعمئة جلدة عىل دفعات، كل دفعة مخسني جلدة بني كل دفعة واألخرى مدة ال 
تقل عن سبعة أيام، وبام تقدم حكمنا، وبعرضه عىل املدعى عليهام واملدعي العام قرر املدعى 
عليهام القناعة، كام قرر املدعي العام عدمها فجرى إفهام املدعي العام بمراجعة مكتبنا خالل 
يتقدم  مل  إن  التاريخ،  هذا  من  يومًا  ثالثني  مهلة  وله  احلكم  من  صورة  الستالم  أيام  عرشة 
باعرتاضه خالهلا سيجري رفع املعاملة ملحكمة االستئناف بدون الئحة وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ. 
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احلمد هلل وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة يف املحكمة العامة بمكة 
املكرمة ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة الثانية عرشة 
ظهرًا وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف وبرفقها قرار الدائرة اجلزائية اخلامسية الثالثة 
رقم ٣٥١٦٧٧٢٥ يف ١٤٣٥/٣/٥هـ املتضمن وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته 
االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم ا.هـ كام أرفق به تنبيه أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة 
اإليصاء  ينبغي  بأنه  الفضيلة  أصحاب  تنبيه  مع  احلكم  تصديق  منا  جرى  حيث  املتضمن 
بإبعادمها عن البالد كفًا لرشمها وباهلل التوفيق ا.هـ وعليه فإننا نويص بإبعاد املدعى عليهام 
عن البالد اتقاًء لرشمها، وأمرنا بإحلاق ذلك يف القرار الصادر بحقهام وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥/٣٨٥١٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٩هـ املرفق هبا القرار رقم ٣٥١٦٧٧٢٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ الصادر من 
 )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب 
والشيخ/ )...( املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...(... اجلنسية ورفيقه، املتهمني يف 
االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  باطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم  رسقة، 
تقررت املوافقة عىل احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١١٣٨٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٣٨٠٩ 

رسسةا-ادخولامنزلا-ارسسةامبمغامايلامنها-ااهلوبامناتلقمطةا-اسابقةامماثمةا-اإنكارا-ا
تطابقاتلبصامتا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ارداطمباإسامةاحداتلرسسةا-اتوجهاتلشبهةاا-ااتعزيلا

بالقجناوتجلمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بدخول منزل أحد املواطنني 
إدانته  طلب  كام  حديدي،  صندوق  قفل  وخلع  بالقوة  بابه  فتح  بعد  منه  مايل  مبلغ  ورسقة 
السلطة  من  هروبه  لقاء  وتعزيره  الرسقة،  بحد  عليه  احلكم  وطلب  السلطة،  من  باهلروب 
العام  املدعي  البينة من  أنكر صحتها، وبطلب  املدعى عليه  الدعوى عىل  العامة، وبعرض 
استند إىل تقرير األدلة اجلنائية املتضمن انطباق اآلثار املرفوعة من موقع اجلريمة عىل بصامت 
ما تضمنته خطابات  املدعى عليه، وإىل  املدعى عليه، مع وجود سابقة رسقة مسجلة عىل 
املحكمة  لدى  يثبت  فلم  ولذا  السلطة،  من  عليه  املدعى  هترب  من  احلي  وعمدة  الرشطة 
إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، ورصفت النظر عن طلب املدعي العام احلكم بحد الرسقة 
عليه لعدم ثبوت موجبه، ولتوجه الشبهة القوية حكمت بسجن املدعى عليه سنة واحدة، 
وبجلده مائتي جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده، وبعد: فلدينا نحن القضاة باملحكمة العامة باملدينة املنورة )...( و)...( 
و)...( وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة/املكلف برقم 
وتاريخ   ٣٥٣٦٣٦٢ برقم  واملقيدة  ١٤٣٥/٢/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥١١١٣٨٣
حكم  فيها  والصادر  رسقة  )...(يف  ضد  العام  املدعي  دعوى  املتضمنة  ١٤٣٥/٢/٢١هـ 
أصحاب الفضيلة قضاة هذه املحكمة املشايخ )...( و)...( و)...( رقم ٣٣٣٨٧٢٧٢ يف 
١٤٣٣/٨/٢٠هـ واملظهر عليه بالنقض بقرار حمكمة االستئناف بمكة رقم ٣٤٢٧٤٢٤١ 
يف ١٤٣٤/٧/١٩هـ، يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٢/٢٧هـ جرى االطالع عىل املعاملة 
الواردة من فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة املدينة املنورة برقم هـ د ٢٨٠٥٧/٦/١ 
يف ١٤٣٣/٨/١١هـ املتضمنة دعوى املدعي العام ضد )...( يف رسقة، واملرفق هبا الئحة 
الدعوى العامة املقامة من املدعي العام واملتضمنة ما نصه بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء 
املدين  املنورة أدعي عىل )...(، ٢٦ عامَا، سعودي اجلنسية بموجب السجل  باملدينة  العام 
بتاريخ  عليه  قبض  املنورة،  باملدينة   )...( حي  يف  يقيم  أهــيل،  موظف   )...( رقم 
التمديد  أمر  بموجب  املنورة  باملدينة  العام  السجن  شعبة  إىل  وأحيل  ١٤٢٤/١٠/٢٢هـ 
 )١٩٠٠( رقــم  ـــوزاري  ال للقرار  يف١٤٣٣/٥/٢٥هـ،اســـتـــنـــادا  رقــــم)١٠٢٥( 
حمرض  عىل  باالطالع  ١٤٣٣/٩/٣هـ  بتاريخ  توقيفه  متديد  وينتهي  يف١٤٢٨/٧/٩هـ، 
الدوريات رقم )٤٢٠٣٥( وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٢هـ املتضمن بالغ املدعي/ )...( من 
تعرض شقته الكائنة يف الطابق الرابع بعامرة بحي )...( للرسقة ؛حيث إنه تفاجأ بعد عودته 
تعرضها  من  ١٤٣٣/١٠/٢٢هـ  بتاريخ  عرصًا  اخلامسة  الساعة  حدود  عنها  املنوه  لشقته 
أدراج  أحد  وكرس  حديدية  شنطة  قفل  وكرس  الُغرف  إحدى  وباب  باهبا  فزر  بعد  للرسقة 
دوالب “ أملنيوم” والرسقة من داخله مبلغ قدره )١٦.٠٠٠( ستة عرش ألف ريال و” كامريا 
“ وقرر بأنه يتهم املواطن/ )...( )طليق حفيدته( لوجود مشاكل عائلية )حفظ االهتام يف 
حقه( ثم قرر اهتامه للمدعى عليه بعد انطباق أثر بصامته عىل اآلثار املرفوعة من الشقة نافيًا 
بأنه  ١٤٣٣/٥/٢٣هـ  بتاريخ  آخر  حمرض  يف  وأضاف  شقته،  دخوله  سابق  أو  له  معرفته 
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أستأجر شقته قبل جريمة الرسقة املنوه هبا بعرش سنوات عن طرق مكتب عقار/ )...( وأنه 
يقيم بمفرده منذ وفاة زوجته، بعدها مل يدخل شقته أي شخص عىل اإلطالق )للداللة عىل 
عدم دخوهلا من قبل املدعى عليه أعاله الذي كان يعمل يف مكتب عقار تابع لوالده بتاريخ 
ُغرف  أربع  من  مكونة  شقة  عن  عبارة  بأهنا  تبني  هبا  املنوه  املدعي  شقة  وبمعاينة  اجلريمة( 
من  املكون  اخلشبي  باهبا  فزر وكرس يف  )...(،وشوهد  بحي  كائنة  الرابع يف عامرة  بالطابق 
“زرفال” شنطة حديدية وكرس يف باب الُغرفة الشاملية الغربية  درفتني، كام شوهد خلع يف 
وبداخلها دوالب” أملنيوم “تعرض أحد أدراجه للسحب ورسقة ذلك املبلغ منه وتضمن 
التقرير الفني رقم )٣٤٥٩/ح/١٤٢٤هـ( املعد من قبل األدلة اجلنائية بأنه تم رفع أثرين 
عبارة عن: أثر جزء من بصمة كف جرى رفعه من جوار مقبض باب الشقة املنوه هبا، وجزء 
آخر من بصمة كف جرى رفعه من أعىل باب غرفة اجللوس وتضمن تقرير األدلة اجلنائية 
رقم )٣/٢/٩٠٣٩/٢٢س( وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٤هـ تطبيق آثار بصامت التقرير الفني 
املنوه به تبني انطباقها متام االنطباق عىل املدعى عليه أعاله بعد ورود بصامته املسجلة لدهيم 
اخلالدية رقم  اخلالدية، وتضمن خطاب مركز رشطة  قبل مركز رشطة  عام ١٤٢٧هـ من 
)٢٤/١٢٣١/٢٢( وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٩هـ اإلشارة إىل تقرير األدلة اجلنائية املنوه به 
وما احتواه من انطباق أثر البصامت املرفوع من املوقع عىل بصامت املدعى عليه وأنه أودع 
طلب  جرى  عليه  وبناًء  رساحه،  إطالق  جرى  بأنه  وتبني  أخرى  قضية  يف  العام  السجن 
املذكور عن طريق كفيله )والده( عدة مرات بدون جدوى، حيث أشري يف خطابني لعمدة 
حي )...( بتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ بأنه جرى إبالغ كفيل املدعى عليه عدة مرات تارًة عن 
بتاريخ  اآلخر  اخلطاب  تضمن  كام  ــارس،  احل طريق  عن  أخرى  ــارًة  وت منزله  طريق 
مع  وتوافق  تارخيه،  حتى  الرشطة  يراجع  مل  متجاوب  غري  املذكور  بأن  ١٤٢٨/٢/٢٤هـ 
ذلك اخلطابات الواردة من مركز رشطة قباء رقم )١٩/٩٣٧/٢٢( وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٤هـ 
وتاريخ   )١٩/٦٢٥/٢٢( ورقم  ١٤٢٨/٢/٢٨هـ  وتاريخ   )١٩/٩٨٦/٢٢( ورقم 
التحريات والبحث اجلنائي رقم )٢/٧/٤٩٩٦/٢٢(  ١٤٢٩/٢/٢٥هـ وخطاب شعبة 
املطلوبني  نظام  عىل  أعاله  املتهم  إدراج  جرى  عليه  وبناًء  ١٤٢٨/١٢/٢٣هـ  وتاريخ 
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والقبض عليه، وتم القبض عىل املدعى عليه املذكور بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٢هـ وبمطالعة 
الصور الفوتوغرافية ظهر من أحدها عدم وجود باب دوالب “األملنيوم” وكذلك سحب 
“زرفال” قفل صندوق حديدي  أحد أدراجه، كام يظهر من خالل صورتني أخريني خلع 
إحدى  حمتويات  يف  بعثرة  وجود  الصور  باقي  تظهر  بينام  عنها(،  املنوه  احلديدية  )الشنطة 
الغرف املتعرضة للرسقة وفزر يف باهبا وباب الشقة، ومطابقة ذلك مع ما ورد يف إخبارية 
املدعي وحمرض االنتقال واملعاينة وباستجواب املدعى عليه املذكور أنكر قيامه بالرسقة من 
شقة املدعي املنوه هبا أو معرفته به أو وجود أي عالقة له هبذه الرسقة أو هتربه من احلضور 
نافيًا وجود أي عالقة  به أو سامعه باسمه  أو علمه بطلبه لدى الرشطة مفيدًا عدم معرفته 
تربطه به، جميبًا بأن عمره يف تلك الفرتة مل يتجاوز السادسة عرشة سنة وكان حينها يعمل 
بمكتب العقار العائد لوالده، حيث وكان يقوم بإنجاز األعامل الداخلية للمكتب وكذلك 
اخلروج مع العمالء لغرض معاينة اُلشقق املراد استئجارها من قبلهم، وبمواجهته بام تضمنه 
تقرير األدلة اجلنائية من انطباق أثار بصامته عىل نظريها املرفوعة من شقة املدعي املذكور يوم 
ارتكاب جريمة الرسقة أجاب يف بادئ األمر عدم علمه، ويف حمرض الحق أجاب بأنه يعتقد 
بالعقار،  يتعلق  لغرض  والده  لدى  يعمل  كان  حينام  املذكور  املدعي  منزل  دخوله  احتامل 
ودلل عىل ذلك العثور عىل صك منزل خاص باملذكور لدهيم وقد يكون ذلك تفسريًا لوجود 
بصامته يف منزل املدعي، وبمواجهته بام هو ثابت من هتربه عن احلضور خالل فرتة طلبه من 
قبل السلطة العامة أجاب بعدم ورود أي طلب رسمي بتبليغه باحلضور، وأنه علم بذلك 
بتاريخ  باملدعي  عليه  املدعى  وبمواجهة  احلكومية،  الدوائر  إلحدى  مراجعته  عند 
١٤٣٣/٥/٢٣هـ أرص كل منهام عىل أقواله وبمطالعة البيان الصادر من نظام السجالت 
اجلنائية باألمن العام املتعلق باملتهم أعاله تبني بأنه سبق وأن سجن يف قضية رسقة منازل 
وقضية حماولة رسقة.)جرى خماطبة الرشطة للتأكد عن مدى صحة ما ورد يف إخبارية املدعي 
رقم  اهليئة  إدارة  جلنة  بقرار  ورد  ملا  وفقًا   ،)...( مكتب/  طريق  عن  شقته  استئجاره  من 
 )...( عليه/  لـلمدعى  االهتام  توجيه  إىل  التحقيق  وانتهى  ١٤٣٣هـ(  “١٥٨٨/ي” لعام 
بدخول منزل أحد املواطنني ورسقة مبلغ قدره)١٦.٠٠٠( ستة عرش ألف ريااًل و”كامريا” 
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الغرفة والشقة وخلع زرفال قفل صندوق  بعد فزره وبايب  أملنيوم  أدراج دوالب  من أحد 
املدعى عليه  أقوال  التالية: ١ -ما جاء يف  السلطة، لألدلة والقرائن  حديدي واهلروب من 
املنوه عنها واملدونة عىل )ص ١٣ -١٤ -١٥ -١٦ بلفة ١( و)ص٢ -٣ بلفة ٤٢(. ٢ -ما 
جاء بالتقريرين املنوه هبام واملرفقني عىل )لفة ٣ -١٢(. ٣ -ما جاء بمحرض االنتقال واملعاينة 
املنوه به واملدون عىل )ص ٣ بمحرض التحقيق لفة ١(. ٤ - ما جاء يف التقرير الفوتوغرايف 
املصور املنوه به واملرفق عىل )لفة ١١(. ٥ -ما جاء بمحرض املواجهة املنوه به واملدون عىل 
املنوه به واملدون عىل )لفة ٢(. ٧ -ما جاء يف  )ص ١٨(. ٦ -ما جاء يف حمرض الدوريات 
خطابات الرشطة املنوه هبا واملرفقة عىل )لفة ١٣ -٢٠ -٢١ -٢٢ -٢٤ -٢٥ -٢٧ -٢٩(. 
٨ -ما جاء يف بالغ املدعي املنوه به واملدون عىل)ص ٤ -٥ -٦ -٧ -١٢ -١٧ -١٩بمحرض 
التحقيق لفة)١( وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا وهو 
رسقة مال حمرتم من حرزه بعد هتكه يزيد عن النصاب ال شبهة له فيه وطالب به صاحبه، 
ولكونه مكلفَا خمتارَا لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بحد الرسقة الوارد يف اآلية 
رقم )٣٨( من سورة املائدة، وتعزيره لقاء هروبه من السلطة العامة )علاًم بأن احلق اخلاص 
اجلنسية  سعودي   )...( العام  املدعي  حرض  اجللسة  هذه  ويف  أدعي،  هكذا  قائاًم(  الزال 
بموجب السجل املدين رقم )...( ومل حيرض املدعى عليه )...( فجرى الرجوع عىل أوراق 
وجرى  ١٤٣٣/٨/٢٥هـ  بتاريخ  الرساح  مطلق   )...( عليه  املدعى  أن  فوجد  املعاملة 
االتصال عىل األرقام املوجودة يف املعاملة فردت والدته وأفادت أن ابنها )...( غري موجود 
يف املدينة هذا األسبوع وسيكون موجودًا يف األسبوع القادم، ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
العام ومل حيرض املدعى عليه )...( وجرى االتصال عىل الرقم )...( فردت والدته وأفادت 
جلسة  ويف  األسبوع،  هذا  هناية  يف  يراجعنا  وسوف  املدينة  يف  موجود  غري   )...( ابنها  بأن 
أخرى حرض املدعي العام واملدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: “ما ذكره املدعي العام يف 
دعواه غري صحيح ؛فلم أقم برسقة الشقة املشار إليها، وما ذكر عن انطباق أثار البصامت 
املشار إليها فقد يكون ذلك راجعًا إىل أنني ربام حرضت إىل الشقة املذكورة؛ حيث إن والدي 
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كان لديه مكتب عقار وصاحب الشقة قد عرض عنده أرض عائدة له لبيعها، فربام أدخلني 
إليها  املشار  األماكن  يف  يدي  وضعت  أن  صادف  وربام  العقار،  صك  يعطيني  لكي  املنزل 
ولست متأكدا هل ذهبت ودخلت إىل شقته أو ال، وما ذكره من أنه سبق أن سجنت يف قضية 
حماولة رسقه فهذا صحيح، ولكنني بريء من القضية وأطلق رساحي ومل حيكم عيل بيشء، 
وما ذكره املدعي العام من أنني متهرب من السلطة فهذا غري صحيح، فلم يأتيني أي طلب 
للحضور، هكذا أجاب٠ ثم جرى سؤال املدعي العام عن بينته فأجاب: “بينتي ما جاء يف 
عىل  هبا  املنوه  عليه  املدعى  أقوال  إىل  الرجوع  جرى  ثم  املعاملة  وأوراق  الدعوى  الئحة 
الصفحة رقم )١٣ -١٦( وصفحة )٢ -٣( لفة )٤٢( فوجد أهنا تتضمن إنكار املدعى عليه 
من  الصادر  ٣٤٥٩/ح/١٤٢٤هـ  رقم  الفني  التقرير  إىل  الرجوع  جرى  كام  إليه  نسب  ما 
األدلة اجلنائية فوجد أنه يتضمن أنه تم رفع أثرين ومها عبارة عن: ١ -أثر جزء من بصمة 
كف رفع من باب الشقة جوار مقبض الباب، ٢ -أثر جزء من بصمة كف رفع من باب غرفة 
اجللوس من أعىل الباب كام جرى الرجوع إىل التقرير الفني األخر املذكور يف خطاب مدير 
إدارة األدلة اجلنائية رقم ٣/٢/٩٠٣٦/٢٢س وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٤هـ فوجد يتضمن 
مقارنة  جهاز  يف  احلادث  أثار  بإدخال  والنتيجة  السابق  الفني  التقرير  بصامت  أثار  تطبيق 
البصمة اآليل ومقارنتها عىل قاعدة بيانات بصامت األشخاص املشتبه هبم وأرباب السوابق 
املسجلني لدينا وبمراجعتها من قبل اخلبري املختص باملقارنة اتضح لنا انطباقها متام االنطباق 
عىل املدعو/ )...( سعودي اجلنسية، وبعرض ما تضمنه هذان التقريران عىل املدعى عليه 
قال :”ال أعلم عن صحة مضموهنام، ولكن إذا كانا صحيحني فربام للسبب الذي ذكرته يف 
جوايب عن الدعوى، كام جرى الرجوع إىل خطابات الرشطة املشار إليها يف دعوى املدعي 
ملا  أهنا مطابقة  لفة رقم )٣ -٢٠ -٢١ -٢٢ -٢٤ -٢٥ -٢٧ -٢٩( فوجد  العام واملرفقة 
ذكر، وتتضمن إفادة العمدة بأنه جرى إبالغ املدعى عليه عن طريق حارس العامرة واملنزل 
يف  إليها  املشار  والتقارير  املحارض  بقية  عىل  االطالع  جرى  كام  الرشطة  مراجعة  برضورة 
دعوى املدعي العام، فوجد أهنا مطابقة ملا أشري إليه عنها يف دعوى املدعي العام، ثم جرى 
االطالع عىل صحيفة سوابق املدعى عليه ومل نجد عليه سوابق مسجلة حتى تارخيه، ورفعت 
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باملدينة  العامة  القضاة يف املحكمة  اجللسة للدراسة والتأمل، ويف جلسة أخرى لدينا نحن 
عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض   )...( الشيخ  بعمل  القائم  و)...(  و)...(   )...( املنورة 
السابقة  العام واملدعى عليه صادقا عىل أقواهلام  وجرى عرض ما سبق ضبطه عىل املدعي 
مجلًة وتفصياًل لذا رفعت اجللسة للدراسة والتأمل، ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام 
بالصفحة  إقرار للمدعى عليه  املعاملة فوجدنا  الرجوع إىل أوراق  واملدعى عليه ثم جرى 
بالقبض عليه )يف رسقة شقة )...( عام ١٤٢٦هـ  إقراره  لفة رقم )٤٢(يتضمن  رقم )٣( 
تقريبًا يف مركز رشطة أحد وتوقفت بدار املالحظة االجتامعية مدة أربعة أشهر، وحكمني 
قايض األحداث باالكتفاء باملدة( ا.هـ وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال ما تضمنه إقراري 
هذا فصحيح، وبدراسة القضية وبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وإلنكار املدعى 
عليه لدعوى املدعي العام، وبناًء عىل ما تضمنه تقرير األدلة اجلنائية املرصود أعاله املتضمن 
عىل  االنطباق  متام  والغرفة  الشقة  بايب  مقبض  الكف  بصمة  وهي  املرفوعة،  اآلثار  انطباق 
املدعى عليه، وبناًء عىل ما تضمنته خطابات الرشطة وعمدة احلي من هترب املدعى عليه من 
السلطة وبناًء عىل وجود قضية رسقة سابقة للمدعى عليه، وهو حدث بإقراره، وبناًء عىل ما 
التعزير، انظر األشباه  التعزير مع الشبهة وأن الشبهة ال تسقط  قرره أهل العلم من ثبوت 
والنظائر البن نجيم ص )١٣٠(، واألشباه والنظائر للسيوطي )١٢٢/١(وجلميع ما تقدم 
فقد قررنا ما ييل: أواًل/ مل يثبت لدينا دخول املدعى عليه ملنزل الشخص املذكور أعاله وال 
الرسقة منه وقامت لدينا الشبهة القوية بذلك وبتهربه من السلطة العامة. ثانيًا/ رصفنا النظر 
ثالثًا/  موجبه.  ثبوت  لعدم  عليه  املدعى  عىل  الرسقة  بحد  احلكم  العام  املدعي  طلب  عن 
حكمنا عىل املدعى عليه بالسجن سنة واحدة حيتسب منها املدة التي أمضاها يف التوقيف عىل 
ذمة هذه القضية، وجلده مائتي جلدة مفرقة عىل أربع دفعات كل دفعة مخسون جلدة، بني 
كل دفعة وأخرى مدة ال تقل عن أسبوع لقاء الشبهة القوية بام نسب إليه يف الفقرة )أواًل( 
هذا ما ظهر لنا وبجميع ما تقدم حكمنا وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه قرر 
املدعي العام اعرتاضه عىل احلكم واالكتفاء بالالئحة السابقة املرفقة باملعاملة، وقرر املدعى 
عليه اعرتاضه عىل احلكم، وطلب رفعه إىل حمكمة االستئناف واستعد بتقديم الئحة فجرى 
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إفهامه بأن له مدة ثالثني يومًا لالعرتاض عىل احلكم اعتبارًا من تاريخ استالم نسخة منه يف 
يتقدم باعرتاض يسقط  املدة ومل  املوافق ١٤٣٥/٤/١٣هـ فإذا انقضت هذه  يوم اخلميس 
حقه يف االعرتاض ويرفع احلكم إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية ففهم ذلك 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصبحه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  الثانية  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٣٦٣٦٢ وتاريخ 
الصادر  الصك رقم ٣٥٢٠٨٧٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ  املرفق هبا  ١٤٣٥/٧/٦هـ 
من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة العامة باملدينة املنورة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
فيه  املحكوم  املتهم يف رسقة،   ،)...( العام ضد/  املدعي  املتضمن دعوى   )...( والشيخ/ 
بام دون باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية، تقررت املوافقة عىل 

احلكم وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩١٤٨٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣١٢٦٨٨ 

رسسةا-اأنبوبةاغازا-اتشرتتكايفارسساهاا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجها
تلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإرجاءاتحلكلاعىلاتلغائب.ا

سوةاتلقلتئن.ا

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام باالشرتاك يف رسقة أنبوبة 
غاز من أحد املنازل، وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
يشرتك  أن  دون  من  بالرسقة  قاما  شخصني  برفقة  كانا  بأهنام  ودفعا  صحتها،  أنكرا  عليهام 
املدعى عليهام معهام؛ ونظرًا لعدم تقديم املدعي العام بينة موصلة عىل اشرتاك املدعى عليهام 
يف الرسقة ؛ وألن ما جاء يف جواهبام يوجه هلام التهمة بصحة ما نسب إليهام، لذا فلم يثبت 
إثبات ذلك  النظر عن  إليه، وحكم برصف  الثاين بام أسند  لدى القايض إدانة املدعى عليه 
وقرر تعزيره لقاء توجه التهمه له بسجنه ملدة ثالثة أشهر، وبجلده مائة جلدة مفرقة، وقرر 
العام، وصدق  املدعي  إىل حني إحضاره، فاعرتض  املدعى عليه األول  إرجاء احلكم عىل 

احلكم من حمكمة االستئناف. 
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املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٣٦٩١٤٨٩ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٩هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢١٩٠٥٧٣ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/١٩هـ ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة 
م/  هـ  رقم  التعميد  خطاب  بموجب  املعمد   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ٠١  :٠٠
٢/أ/٣٤١ يف ١٤٣٤/١/٢٤هـ وحرض حلضوره كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى 
كل  عىل  أدعي  املكرمة  بمكة  العام  االدعاء  بدائرة  عاما  مدعيا  بصفتي  قائاًل  العام  املدعي 
من: ١/ )...(، )١٨( سنة، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، قبض عليه 
بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ، يسكن بمكة املكرمة، ومفرج عنه بموجب الكفالة احلضورية 
املرفقة لفة رقم )٨٢(.٢/ )...(، )١٨( سنة، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، قبض عليه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ، يسكن بمكة املكرمة، ومفرج عنه بموجب 
الكفالة احلضورية املرفقة لفة رقم )٤٥(. بناًء عىل ما ورد بمحرض الدوريات األمنية رقم 
)٥٧٨٣١( املتضمن أنه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ أبلغ املواطن/ )...( عن رسقة أنبوبة 
نوع )...( مظللة  السارق عندما شاهده هرب عىل سيارة من  غاز من منزل/ )...(، وان 
بتاريخ  أنه   )٥٧٨٤١( رقم  األمنية  الدوريات  بمحرض  ورد  وقد  ذهبي.  ولوهنا  بالكامل 
يرافقه كل  بقيادة/ )...( وكان  اللوحة )...(  املعمم عنها رقم  السيارة  البالغ تم مالحظة 
قايض  فضيلة  )وجه  مجيعًا  عليهم  القبض  فجرى   )...( و/   )...( و/  عليهام  املدعى  من: 
لـ/ )...( (.  األحداث بحفظ األوراق بحق/ )...( و/ )...( كام تم فرز أوراق مستقلة 
وقد ورد بمحرض االنتقال للموقع أن املنزل الذي حدثت به الرسقة يقع بحي )...( وحماط 
آثار  بسور ارتفاعه حوايل املرتين، وله باب ذو درفتني، وبالدخول للحوش اتضح وجود 
أنبوبة غاز عىل يسار الداخل. بضبط أقوال املبلغ/ )...( أفاد أن جاره/ )...( أخربه عن 
مشاهدته لشخص يقوم برسقة أنبوبة غاز من حوش منزهلم ثم ركب بسيارة من نوع )...( 
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لوهنا ذهبي، وذكر أنه هو شاهد تلك السيارة يف هناية الشارع بضبط أقوال الشاهد/ )...( 
أفاد أنه عند الساعة الواحدة والثلث من يوم احلادثة وأثناء عودته من مدرسته شاهد سيارة 
من نوع )...( لوهنا ذهبي تقف أمام منزل جاره/ )...( ثم خرج من احلوش شخص حيمل 
بيده أنبوبة غاز مقاس )٢٥( رطل لوهنا برتقايل ووضعها بالسيارة، وكانت السيارة مظللة 
بالكامل، وعندما شاهده من كان بداخلها الذ باهلرب. بضبط أقوال املجني عليه )...( أفاد 
املنزل وأخربه عن  بنفس  الذي يسكن معه  املبلغ/ )...(  به عمه  اتصل  بتاريخ احلادثة  أنه 
رسقة أنبوبة غاز من احلوش، وعند حضوره للمنزل اكتشف رسقة أنبوبة غاز تقدر قيمتها 
بتاريخ  أنه  أفاد   )...( احلدث/  أقوال  بضبط  سعوديًا.  ريااًل  وتسعني  مائة   )١٩٠( بمبلغ 
عرش  الثانية  الساعة  حوايل   )  )...( و/  عليهام  )املدعى  من  كل  زمالئه  مع  تقابل  احلادثة 
والنصف ظهرًا عند مدرسة )...( بمخطط )...(، وركبوا مجيعا بسيارته املعمم عنها رقم 
لوحتها )...( وكانوا يتحدثون عن طريقة إلحضار وجبة الغداء فطلب منه املدعى عليه/ 
)...( الذهاب إىل منزهلم، وتوقفوا أمام املنزل وطلب املدعى عليه/ )...( من/ )...( القفز 
من فوق السور إلحضار أنبوبة غاز من احلوش، وكان يعتقد بأهنا تعود هلم، ثم قفز/ )...( 
السيارة،  أنبوبة غاز، وخرج من باب احلوش ووضعها يف شنطة  السور وأحرض  من فوق 
للخلف  الرجوع   )...( عليه/  املدعى  منه  وطلب  بجوارهم  سيارة  حرضت  ذلك  وأثناء 
األنبوبة  تلك  ببيع  قام/ )...( واملدعى عليه/ )...(  ثم  إىل حراج اخلردة  مرسعًا، وذهبوا 
بمبلغ )١١٠( مائة وعرشة رياالت لشخص ال يعرفونه، وعادوا للرشائع، وذكر أن/ )...( 
أعطاه مبلغ )٥٠( مخسني ريال لرشاء وجبة الغداء، وأنزهلم عند منزل املدعى عليه/ )...( 
وذهب واشرتى وجبه الغداء من مطبخ )...(، واتصل به/ )...( الذي حرض واصطحبه 
معه إىل منزل املدعى عليه/ )...(، وتناولوا مجيعا وجبة الغداء. وبعرض السيارة املستخدمة 
باجلريمة عىل الشاهد واملبلغ استطاعا التعرف عليها. باستجواب املدعى عليه/ )...( أقر 
بمثل ما ورد بأقوال احلدث/ )...( وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام للمدعى عليهام 
باالشرتاك يف رسقة أنبوبة غاز من حوش منزل املجني عليه، وذلك لألدلة والقرائن اآلتية: 
باللفة )٩ ـ ١٠(.٢/ ما ورد بشهادة الشاهد  الثاين املدون  ١/ ما ورد بإقرار املدعى عليه 
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املرفقة لفة)٣٤ـ  ٣٥(.٣/ ما ورد بمحرضي تنفيذ املهمة املرفقني لفة)٤١، ٤٢(.٤/ ما ورد 
بمحرض العرض املرفق لفة)٣٣(.٥/ ما ورد بأقوال/ )...( املرفقة لفة)١٥ ـ ١٧(.٦/ ما 
ورد بمحرض االنتقال واملعاينة لفة )٣٨(. وباالطالع عىل صحيفة سوابقهام مل يعثر هلام عىل 
سوابق مسجلة؛ وحيث أن ما قام به املدعى عليهام ومها بكامل أهليتهام املعتربة فعل حمرم 
رشعًا لذا أطلب إدانتهام بام أسند إليهام، واحلكم عليهام بعقوبة تعزيرية رادعة هلام وزاجرة 
لغريمها.)علام بأن احلق اخلاص مازال قائاًم(. وبعرض ذلك عىل املدعى عليهم أجاب كل 
أنه يف يوم من األيام  العام كله غري صحيح، والصحيح  املدعي  قائاًل ما ذكره  واحد منهام 
معهم  وركبنا   )...( بسيارة  و)...(   )...( من  كل  إلينا  وحرض  املدرسة  من  خارجني  كنا 
إليصالنا إىل منازلنا وأثناء الطريق قال )...( لـ )...( وقف السيارة فأوقف السيارة ونزل 
)...( من السيارة وقفز يف احلوش وأخذ أنبوبة الغاز ووضعها بالسيارة وبعدها نزلنا نحن 
يف منزل )...( وذهب )...( و)...( وباعوا األنبوبة وعادوا لنا العرص وبعدها تم القبض 
عىل  بينة  لديه  هل  العام  املدعي  وبسؤال  عليهام  املدعى  من  واحد  كل  أجاب  هكذا  علينا 
إمهايل  وأطلب  البينة  لدي  نعم،  فقال:  األنبوبة  رسقة  يف  باالشرتاك  قاما  عليها  املدعى  أن 
الرشائع  القادمة ويف جلسة أخرى وردنا خطاب مركز رشطة  إلحضارها لكم يف اجللسة 
رقم ٢٢٢٥٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ وبرفقة املدعى عليه الثاين )...( ومل يتم احضار 
لكم  إلحضارها  إمهايل  أطلب  فقال  البينة  عن  العام  املدعي  وبسؤال  األول  عليه  املدعى 
العام وحرض  القادمة، لذا قررت رفع اجللسة، ويف جلسة أخرى حرض املدعي  يف اجللسة 
حلضوره املدعى عليه الثاين )...( ومل حيرض املدعى عليه األول )...( وبسؤال املدعي العام 
عن البينة التي وعد بإحضارها فقال البينة مل حترض، وما لدي هو ما جاء يف أوراق املعاملة، 
الرشائع رقم ٢٢٦٠٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ  وقد وردنا خطاب مدير مركز رشطة 
واملتضمن : نفيدكم أنه جرى إحضار املدعو )...( وجرى البحث عن املدعو )...( ومل نعثر 
ابنه كونه ال يستطيع إحضاره؛ لذا نبعث  التنسيق مع والده ورفض إحضار  عليه، وجرى 
أوراق  اىل  الرجوع  جرى  ثم  اخلطاب.  من  احلاجة  نص  انتهى  مندوبنا  برفقة  املذكور  لكم 
املعاملة، فوجدت استجواب املدعى عليه عىل اللفة رقم ١٠ ونص احلاجة منه س: أخربنا 
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عن قضية الرسقة وأسطوانة املدعو )...( ؟ ج: يف احلقيقة أفيدكم بأنه يف يوم االثنني املوافق 
١٤٣٣/١١/٢٢هـ كنت متواجدًا امام مدرسة )...( الواقعة يف )...( خلف مطعم )...( 
أنا وبرفقتي زمالئي )...( و)...( وحرض لنا )...( عىل سيارته من نوع )...( وركبنا معه 
حيث ركبت يف املقعد األمامي وركب )...( و)...( يف املقعد اخللفي، ودار بيننا يف السيارة 
حديث حول كيفية الغداء وطلب )...( الذهاب ملنزهلم، ومن ثم طلب من )...( القفز من 
بالقفز وإحضار أسطوانة غاز ووضعها يف  فوق السور إلحضار أسطوانة غاز وقام )...( 
شنطة السيارة، وأثناء ذلك حرضت سيارة بجوارنا وطلب )...( من )...( الرجوع للخلف 
وذهبنا وبعنا تلك األسطوانة بحراج اخلردة حيث قام )...( و)...( ببيعها لشخص ال أعرفه 
وأعتقد أنه ... اجلنسية بمبلغ ١١٠ ريال ورجعنا للرشائع واشرتينا غداء وتناولناه يف منزيل، 
وعند مغادرتنا جبل النور تم القبض علينا من قبل الدوريات األمنية وسلمونا للمركز. س: 
إهنا يف حوش  أهنا تعود )...( حيث  أعلم عنها وأعتقد  ملن تعود تلك األسطوانة؟ ج: ال 
منزهلم وهو طلب من )...( أن يقفز وحيرض تلك األسطوانة. كام جرى االطالع عىل سوابق 
املدعى عليه، ومل أجد مسجاًل هبا سوابق فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وحيث 
أنكر املدعى عليه قيامه بالرسقة، وأن من قام بالرسقة هم األشخاص الذين كانوا برفقته. 
ولعدم وجود البينة املوصلة عىل قيام املدعى عليه باالشرتاك بالرسقة وبام أن ما جاء يف أقوال 
املدعى عليه ال يثبت إدانته باالشرتاك يف الرسقة، ولكنه يوجه له التهمة بذلك، لذلك كله 
فلم يثبت لدي إدانة املدعى عليه بام أسند اليه يف دعوى املدعي العام ورصفت النظر عن 
إثبات ذلك وقررت تعزيره لقاء توجه التهمة  له بام أسند اليه بام يأيت أوال: سجنه ملدة ثالثة 
أشهر حيتسب منها ما أمضاه يف التوقيف عىل ذمة هذه القضية ثانيا: جلده مائة جلدة مفرقة 
عىل دفعتني كل دفعة مخسني جلدة بني كل دفعة واألخرى مدة أسبوع ثالثا: قررت التوقف 
لدي وما  ثبت  ما  اىل حني إحضاره. هذا   )...( األول  املدعى عليه  الدعوى جتاه  نظر  عن 
املدعي  القناعة باحلكم كام قرر  املدعى عليه  الطرفني قرر  به وبعرض احلكم عىل  حكمت 
نبينا  التوفيق، وصىل اهلل عىل  بإجراءات االستئناف. وباهلل  فأفهم  العام االعرتاض بالئحة 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.



174

�رسقة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٥٥٧٥١٢٢ برقم  املساعد  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١هـ 
اجلزائية بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٦٣٧٧٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، املتضمن دعوى املدعي 
وبدراسة  باطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم  رسقة،  قضية  يف  املتهامن  ورفيقه،   )...( ضد/  العام 
القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالقنفذة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٩٧٦٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٥٤٦٦ 

رسسةا-اوسائعاماعددةا-اإنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-ادفعاباإلكلتهاعميها-اعدماسبولا
تللجوعا-اإدتنةا-اعدماتوتفلارشوطاتلرسسةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الاحيلامالاتملئامقملاإالابطيبانفسامنه(.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بعدة وقائع رسقة، وطلب 
احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة 
من املدعي العام استند إىل إقرار املدعى عليه أمام جهة التحقيق، وبعرضه عليه أقر بصدوره 
منه ودفع باإلكراه عليه ليتم إطالق رساحه، ونظرًا ألن ذلك اإلقرار أخذ من املدعى عليه 
بطوعه واختياره فيكون مؤاخذًا به، وألن الرسقة التي وقعت من املدعى عليه مل تتوفر فيها 
رشوط إقامة احلد لعدم احلرز، وألن ذلك ال يعفي املدعى عليه من التعزير خاصة مع كثرة 
وحكم  إليه،  املنسوبة  بالرسقات  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  الرسقات، 
بسجنه ملدة سنة كاملة، وبجلده ثالثامئة جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف. 
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عىل  وبناء  بالقنفذة  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٥٩٧٦٤ برقم  بالقنفذة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/٢٨هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٥٧٧١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ ففي 
يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حرض املدعي 
القنفذة  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  قائال  وادعى  العام 
املدين  السجل  اجلنسية بموجب  العمر )٢٢( عامًا، سعودي  البالغ من   ،)...( أدعي عىل: 
رقم )...(، عاطل، أعزب، تعليمه ثانوي ُقبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/٧/٤هـ وُأحيل لقسم 
وتاريخ  رقم )٣٤/٢٠٣/٠٠٠/٧٢(  التوقيف  متديد  أمر  بموجب  القنفذة  سجن حمافظة 
١٤٣٤/٧/١١هـ استنادًا إىل الفقرة )٤( من البند )أواًل( من القرار الوزاري رقم )١٩٠٠( 
وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ املبني عىل املادة )١١٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية. * التهمة 
مبلغ مايل وقدره )٣٦٠٠( ثالثة آالف وستامئة  منزل )...( ورسقة  إليه: بدخول  املنسوبة 
ريال وكذلك فتح باب سيارته بالقوة لغرض الرسقة ورسقة مبلغ )٢٠٠٠( ألفي ريال من 
 حمل أخيه )...( التجاري ورسقة مبلغ )١٥٠٠( ألف ومخسامئة ريال من منزل عمه/ )...(

* السوابق: وبالبحث عن سوابقه مل ُيعثر له عىل سوابق مسجلة. بتاريخ ١٤٣٤/٧/٤هـ تم 
القبض عىل املدعى عليه املذكور أعاله بعد أن تقدم املدعو/ )...(، سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( ببالغ لدى خمفر رشطة ثالثاء اخلرم مفاده تعرضه لرسقة مبلغ وقدره 
)٣٦٠٠( ريال من غرفة نومه ويتهم املدعى عليه أعاله برسقته. بسامع أقوال املدعي أفاد أنه 
يف حوايل الساعة التاسعة والنصف مساًء من يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٦/٢٤هـ وضع 
حمفظته حتت فراش رسيره وهبا مبلغ )٤٥٠٠( أربعة آالف ومخسامئة ريال وعندما استيقظ 
يف حوايل الساعة الثالثة صباحًا وجد يف حمفظته مبلغ )٩٠٠( تسعامئة ريال فقط كام أفاد بأنه 
املنزل بجوار  الواقعة يف حوش  املياه  الثانية والنصف لياًل وذهب لدورة  استيقظ من نومه 
غرفته، ومكث هبا حوايل عرش دقائق، ومن املحتمل بأن السارق كان يراقبه أثناء ذلك، وقام 
برسقة مبلغ )٣٦٠٠( ثالثة آالف وستامئة ريال؛ حيث كان باب الغرفة مردودًا، ومل يكن 
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مقفاًل، وأنه يتهم املدعى عليه )...( حيث أفاد بأن املدعى عليه قبل حوايل ستة أشهر تقريبًا 
قام بفتح سيارته، وفتشها لغرض الرسقة حوايل الساعة الثالثة لياًل، وعندما شاهده املدعى 
عليه رمى مجيع أوراقه الثبوتية التي وجدها داخل السيارة عىل األرض، والذ بالفرار، وكانت 
مقفلة وفتحها املدعى عليه بمفك سكروب، وتركه بداخلها عند هروبه، ومل يرسق شيئًا يف 
يومها. وباستجواب املدعى عليه: أقر بدخول منزل املدعي بعد أن قام بمراقبة صاحب املنزل 
من الساعة الواحدة لياًل يف حوش منزله من الناحية الشاملية، ومكث ما يقارب ساعتني، 
ويف حوايل الساعة الثالثة ذهب صاحب املنزل لدورة املياه الواقعة يف حوش منزله بجوار 
التشغيل، وأثناء ذلك دخل املدعى  الباب مردودًا، وكانت سيارته يف وضع  غرفته، وترك 
املنزل واجته إىل رسيره وفتح حمفظته وأخذ مبلغ )٣٦٠٠( ثالثة آالف وستامئة ريال  عليه 
وترك املبلغ املتبقي داخل املحفظة وقدره )٩٠٠( تسعامئة ريال وكانت األوراق مجيعها من 
فئة )١٠٠( مائة ريال واجته إىل منزله بعد ذلك وكان حايف القدمني، كام أفاد بأنه رسق مرتني 
غري تلك املرة يف املرة األوىل رسق مبلغ )١٥٠٠( ألف ومخسامئة ريال من منزل عمه/ )...( 
يعود لزوجة عمه، حيث أفاد بأنه خرج من منزله متجهًا للغرب وبمروره بجوار منزل عمه 
الواقع بجوار منزله، وتسكن فيه زوجة عمه، ووجد باب منزل عمه مسحق مفتوحًا ودخل 
فأخذها  ريال،  ومخسامئة  ألف   )١٥٠٠( وقدره  مبلغ  الطاوالت  إحدى  عىل  ووجد  املنزل 
املحل  من  ريال  ألفي   )٢٠٠٠( مبلغ  رسق  الثانية  واملرة  املنزل  وغادر  أحد،  يشاهده  ومل 
مفاتيح  أعطاه نسخه من  أخاه  النهار ألن  إنه دخل يف  )...( حيث  العائد ألخيه  التجاري 
املحل ومفاتيح درج األموال ؛ألن املحل يعود للورثة مجيعهم، ومل يقتسموا الرتكة إىل اآلن، 
إليه، وبسؤاله عن  املال متى ما أحتاج  له بأخذ  املبلغ وغادر؛ حيث إن أخاه يسمح  وأخذ 
كيفية دخول سيارة املدعو )...( أفاد بأن السيارة مل تكن مقفلة؛ حيث إنه فتح الباب ودخل 
السيارة بقصد الرسقة، وشاهده صاحب السيارة وهرب وغرضه من تلك الرسقات رشاء 
املخدرات )تم فرز أوراق بشأهنا( وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إىل/ )...( بدخول 
منزل )...( ورسقة مبلغ مايل وقدره )٣٦٠٠( ثالثة آالف وستامئة ريال وكذلك فتح باب 
سيارته بالقوة لغرض الرسقة ورسقة مبلغ )٢٠٠٠( ألفي ريال من حمل أخيه )...( التجاري 
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ورسقة مبلغ )١٥٠٠( ألف ومخسامئة ريال من منزل عمه/ )...( وذلك لألدلة والقرائن 
التالية: ١ -ما ورد يف أقواله املدونة عىل صفحة )٧ -١٢( من دفرت التحقيق لفة )٢(.٢ -ما 
جاء يف إقراره بالرسقات ودخوله السيارة املدون صفحة رقم )١٣ -١٤( لفة )٢(.وحيث 
معه  يتعني  ما  رشعًا،  حمرم  فعٌل  املعتربة  أهليته  بكامل  وهو  عليه  املدعى  عليه  أقدم  ما  إن 
إحالته إىل املحكمة العامة بمحافظة القنفذة استنادًا للمواد )١٢٦، ١٢٨، ١٣٠( من نظام 
التالية:  بالعقوبات  إليه واحلكم عليه  بام أسند  إدانته  أثبات  لذا أطلب  اإلجراءات اجلزائية 
))علاًم  رسقاته.  تعدد  لقاء  العقوبة  تشديد  مع  لغريه  وزاجرة  له  رادعة  تعزيرية  ١ -عقوبة 
بأن مجيع احلقوق اخلاصة منتهية بالتنازل(( هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي العام عىل 
املدعى عليه أجاب قائال :إن ما جاء يف دعوى املدعي العام غري صحيح، وأنكر دعواه مجلة 
وتفصيال، ومل أقم برسقة املذكورين يف دعوى املدعي العام، ومل أرسق شيئا من تلك املبالغ 
املذكورة، وجرى مني االطالع عىل صحيفة سوابقه، ومل توجد عليه سوابق مسجلة، وعليه 
فأجاب  ؟  املدعى عليه  أنكرها  التي  بينه عىل دعواك  لديك  العام: هل  املدعي  فقد سألت 
قائال: أطلب تأجيل القضية إىل موعد آخر إلحضار البينة، ويف جلسة أخرى يوم الثالثاء 
وفيها حرض  والنصف،  احلادية عرشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ 
املدعي العام واملدعى عليه )...( وجرى سؤال املدعي العام عن البينة، فأجاب بقوله بينتي 
ما جاء يف أوراق املعاملة من إقرار املدعى عليه واعرتافاته، أطلب اطالع فضيلتكم عليها ثم 
جرى مني االطالع عىل أوراق املعاملة فوجدت إقرار للمدعى عليه عىل اللفة )٢( صفحة 
)١٣ -١٤( املتضمن ما نصه بعد االختصار أقر واعرتف أنا املدعو )...( وأنا بكامل قواي 
املوافق ١٤٣٤/٦/٢٥هـ  األحد  يوم  بأنه يف صباح  أحد  إكراه من  أو  إجبار  العقلية دون 
منزله،  ودخلت  الليل  منتصف  بعد   )...( ملنزل  حرضت  لياًل  الواحدة  الساعة  حوايل 
الغرفة ووجدت حمفظته وأخذت  مفتوحًا ودخلت  الغرفة  وباب  ووجدت سيارته شغالة 
منه مبلغ ثالثة آالف وستامئة ريال، وسبق أن رسقت مبلغ ألفي ريال من حمل جتاري بالسوق 
ألخي )...( وكذلك رسقت مبلغ ألف ومخسامئة ريال من عمي املدعو )...( والدافع هلذه 
الرسقات احلصول عىل املال لرشاء حبوب خمدرة، هذا إقراري بطوعي واختياري٠ ومذيل 
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أسفل اإلقرار بصمة إهبام املدعى عليه، كام وجدت اعرتافات املدعى عليه يف ملف التحقيق 
بأنه قام برسقة مبلغ ثالثة  املدعى عليه  لفة )١( صفحة )٧ -١٢( تتضمن اعرتاف  املرفق 
آالف وستامئة ريال من املدعو )...( وأنه قام برسقة عمه )...( مبلغ ألف ومخسامئة ريال 
املدعى  عىل  واالعرتافات  اإلقرار  وبعرض   )...( أخيه  حمل  من  ريال  ألفي  رسقة  وكذلك 
عليه أجاب بقوله صحيح ما ورد يف اإلقرار واالعرتاف لدى جهات التحقيق ودفع بقوله 
إقراري  حال  يف  رساحي  بإطالق  ووعدي  إغرائي  بعد  مني  صدر  واالعرتاف  اإلقرار  أن 
بالرسقة، وقد وقعت عىل صحة اإلقرار واالعرتافات بناًء عىل ذلك، ورغبة يف رسعة إطالق 
رساحي وإال فحقيقة األمر مل أقم برسقة يشء من تلك املبالغ من املذكورين، هكذا أجاب 
٠ثم سألت املدعي العام :هل لديك بينات أخرى ؟فأجاب بقوله :أكتفي بإقرار املدعى عليه 
واعرتافاته الواردة يف ملف القضية كام جرى االطالع عىل سوابق املدعى عليه فلم توجد 
عليه سوابق، وبناًء عىل ما تقدم من دعوى املدعي العام، ولكون املدعى عليه أنكر الدعوى، 
وملا جاء من بينة املدعي العام وهي إقرار املدعى عليه واعرتافاته والتي صادق عليها املدعى 
عليه بعد عرضها عليه ودفع بأن صدورها منه كان بدافع اإلغراء وإطالق الرساح، ولكون 
املدعي اعرتف مؤخرًا بصحة إقراره واعرتافاته لدى جهة التحقيق، ومل يدفع بدفع مؤثر وأن 
اإلقرار أخذ منه بطوعه واختياره فهو مؤاخذ به، وملا تقدم كله فقد ثبت لدي إدانة املدعى 
عليه )...( بدخول منزل )...( ورسقة مبلغ مايل وقدره )٣٦٠٠( ثالثة آالف وستامئة ريال 
وكذلك رسقة مبلغ )٢٠٠٠( ألفي ريال من حمل أخيه )...( التجاري ورسقة مبلغ )١٥٠٠( 
ألف ومخسامئة ريال من منزل عمه/ )...( نظرًا ألن الرسقة وقعت من املدعى عليه ومل تتوفر 
رشوطها كاملة لعدم احلرز فإن ذلك ال يعفي املدعى عليه من املجازاة، وتعزيره نظرًا لكثرة 
املال، وهو من الرضورات اخلمس كام جاء يف قوله  الرسقات والرشع حرم االعتداء عىل 
صىل اهلل عليه وسلم )ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه( ولعدم وجود سوابق عىل 
املدعى عليه لذا فقد حكمت عىل املدعى عليه بالسجن ملدة سنة كاملة من تاريخ القبض 
دفعة  كل  دفعات  ست  عىل  موزعة  جلدة  ثالثامئة  وجلده  ١٤٣٤/٧/٤هـ  بتاريخ  عليه 
مخسون جلدة، بني كل دفعة والتي تليها عرشة أيام هذا ما حكمت به وبعرضه عىل الطرفني 
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ولديه  احلكم  االعرتاض عىل  قرر  فقد  العام  املدعي  أما  باحلكم،  القناعة  عليه  املدعى  قرر 
الئحة اعرتاضية وافهم بتعاليم االستئناف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  اخلامسة  اجلزائية  الدائرة  قضاة 
وتاريخ   )٣٥١٥٧٧١٧( برقم  بالقنفذة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ 
العامة بالقنفذة برقم )٣٥٢٠٠٧٠٣( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٦هـ الـمتضمـن دعوى املدعي 
القرار،  بباطن  بام دون  فيه  املحكوم  بالرسقة،  املتهم  اجلنسية(  )...( )سعودي  العام ضد/ 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آلـــــه وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعرعر

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٠٣٢٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٢٩٠١٠ 

تعلفا-اتصويلا إنكارا-احمرضا تلغريا-ا تناحالاصفةا آيلاوجوتالتا-ا رسسةا-احاسبا
كامريتاملتسبةا-اسوتبقامماثمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

آيل  حاسب  جهاز  برسقة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وأربعة جواالت من منزل مواطن، وانتحال صفة الغري عند حماولته بيع املرسوقات، وطلب 
احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، ونظرًا ألن 
املدعي العام استند إىل ما جاء يف ملف القضية من إجراءات وحتقيقات، ومنها حمرض التعرف 
وتصوير كامريا مراقبة، وألن ذلك ال يعد بينة موصلة إلثبات الدعوى؛ إال أنه يوجه التهمة 
للمدعى عليه بصحة ما نسب إليه، لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن طلب املدعي 
العام إثبات إدانة املدعى عليه برسقة جهاز حاسب آيل وأربعة جواالت من منزل مواطن 
مائتني  وبجلده  أشهر،  ستة  ملدة  بسجنه  حكم  بذلك  التهمة  ولتوجه  الغري،  صفة  وانتحال 

ومخسني جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بعرعر  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٥٧٠٣٢٧ برقم  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٨٦٣٠٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ 
وفيها حرض املدعي العام )...( وقدم الئحته العامة رقم ٢٩٨ لعام ١٤٣٤هـ ضد املدعو/ 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( والتي جاء فيها ما نصه: )بتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٢١هـ ورد بالغ من املواطن/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( عسكري برشطة احلدود الشاملية عن تعرض منزلة الكائن بإسكان )...( للرسقة 
يقع  أنه  اتضح  املوقع  وبمعاينه  جوال.  أجهزة  أربعة  وعدد  آيل  حاسب  جهاز  رسق  حيث 
باحلي رقم )...( بإسكان )...( فيال رقم )...( وهي عبارة عن فيال دورين مطلة عىل ثالث 
وجهات وبالدخول إىل داخل الفيال اتضح بأن املرسوقات أخذت من غرفة اجللوس وعثر 
إفادة  وبضبط  بكرسها.  وذلك  املكيف  فتحة  عرب  النساء  بمجلس  املنزل  دخول  آثار  عىل 
املواطن/ )...( أفاد بأنه وبعد عودته من إجازته وجد منزله قد تعرض للرسقة حيث رسق 
منه جهاز حاسب آيل وعدد أربعة أجهزة جوال، ومل يوجه اهتام ألي شخص. وباستجواب 
املتهم/ )...( أقر بوضع رشحيته باجلهاز املرسوق يف حمل )...( وبضبط إفادة الوافد/ )...( 
... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( والذي يعمل بمحل )...( ألجهزة االتصال أفاد بأنه 
بتاريخ ٢٠١٣/٩/٣ م حرض إليه املتهم )...( حامال معه صورة هوية يدعى )...( وقام ببيع 
جهاز )...( أحد األجهزة املرسوقة. وبضبط أقوال املدعو/ )...( ويبلغ من العمر )٢٩( 
عاما سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( متزوج معلم يعمل بإحدى مدارس 
اجلوال.  بيع  بالرسقة وكذلك  قيامه  وأنكر   )...( باملتهم/  معرفته  أنكر  مدينة عرعر حيث 
وبعرض املتهم/ )...( عىل الوافد )...( تعرف عليه الوافد عىل الفور من بني عدة أشخاص 
أنه  واملتضمن  اجلنائي  والبحث  التحريات  إدارة  تقرير  وقد ورد  اجلوال.  ببيع  قام  بأنه من 
بالبحث عن اجلهاز املرسوق الذي حيمل الرقم التسلسيل )...( وجد بأن املتهم قام بتشغيل 
اجلهاز من رشحية جواله الذي حيمل الرقم )...( وذلك بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢٦م وبمشاهده 
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املتهم متوسط  املأخوذ من كامريات مراقبة حمل )...( شوهد شخص يشبه  الفيديو  مقطع 
التحقيق  انتهي  املقيم )...( وقد  الطول يرتدي قميص نوم لونه أبيض، وكان متوقفًا أمام 
إىل اهتام/ )...( برسقة جهاز حاسب آيل وأربعة جواالت من منزل مواطن وانتحال صفة 
الغري، وذلك لألدلة والقرائن التالية ١ - ما جاء باستجواب املتهم املدونة عىل الصفحة رقم 
)٧( من الدفرت املرفق لفه )١(. ٢ - ما جاء بمحرض التعرف املدون عىل الصفحة رقم )١٠( 
من الدفرت املرفق لفه رقم )١(. ٣ - ما جاء بمحرض إدارة التحريات والبحث اجلنائي املرفق 
لفه رقم )١٣ -١٤(. ٤ - ما جاء بتصوير الفيديو املرفق وحمرض املشاهدة لفه رقم )٤٧(. 
٥ - حمرض املعاينة املدونة عىل الصفحة رقم )٣ -٤( من الدفرت املرفق لفه )١(. والبحث عن 
سوابق املتهم اتضح وجود سابقة ١ - رسقة ٢ - حيازة سالح بدون ترخيص. وحيث أن 
ما أقدم عليه املتهم وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا ؛ما يتعني معه إحالته املحكمة املختصة 
احلق  أن  )علام  غريه.  وتردع  تزجره  تعزيرية  بعقوبة  عليه  واحلكم  إليه،  أسند  ما  إلثبات 
اخلاص انتهى بالتنازل(. هكذا ادعى وقد حرض املدعى عليه/ )...( وبعرض الدعوى عليه 
وسؤاله عنها أجاب قائال: إن ما ذكره املدعي العام يف دعواه ضدي كله غري صحيح فلم 
أقم برسقة جهاز )...( وأربعة جواالت من منزل مواطن ومل انتحل صفة الغري والصحيح 
حفر  حمافظة  غادرت  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ  بتاريخ  للجامعات  الرسمي  الدوام  بداية  يف  أنه 
الباطن متوجهًا إىل مدينة سكاكا للدراسة هناك حيث أدرس يف جامعة اجلوف وعند وصويل 
مدينة عرعر الساعة السادسة والنصف بعد صالة املغرب توجهت إىل سوق االتصاالت 
لكي أشرتي جوااًل وعند وصويل توقفت عند حمل )...( وعند دخويل املحل وجدت جهاز 
جوال من نوع )...( فأخذته من عامل املحل ... اجلنسية ووضعت رشحيتي فيه حتى أجربه 
إىل سياريت وأكملت  املحل  باسرتجاعه وذهبت من  بأن اجلوال عطالن وقمت  فاكتشفت 
طريقي إىل سكاكا وبعدها بحوايل أسبوع وردين اتصال من البحث اجلنائي بمدينة عرعر 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هــ الساعة الثانية عرشة مساء، وطلبوا مني احلضور عاجال فقدمت 
من سكاكا إىل عرعر وعند وصويل هلم قاموا بالتحقيق معي يف رسقة جهاز من نوع )...( 
واهتامي بالرسقة وعند التحقيق أعطوين رقم اجلهاز التسلسيل؛ لكي أبحث عنه يف السوق، 
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وعند بحثي للجهاز وجدته يف نفس املحل، وهو حمل )...( فقمت باالتصال عىل البحث 
وعند   )...( وهو  البائع،  بيانات  وأخذوا  اجلوال  استلموا  املحل  وصوهلم  وعند  اجلنائي، 
رجوعنا إىل البحث اجلنائي من أجل استالم بطاقتي الشخصية اهتموين ببيع اجلوال ببطاقة 
)...( فكيف أبيع جهاز باسم شخص ال أعرف عنه أي يشء وال يعرفني، كام أنه ورد يف 
الئحة دعوى املدعي العام بأن الشخص الذي قام ببيع اجلوال يشبه طويل، وليسوا متأكدين 
دعواي  يف  ذكرته  ما  الصحيح  قال  العام  املدعي  عىل  جوابه  وبعرض  أجاب٠  هكذا  منه، 
وبينتي عىل ذلك ما جاء يف أوراق املعاملة، وباالطالع عىل أوراق املعاملة وجدت بالصفحة 
١٤٣٤/١١/٥هـ  بتاريخ  مؤرخ  ومواجهة  عرض  حمرض   )١( رقم  اللفة  من   )١٠( رقم 
واملتضمن تعرف البائع يف حمل )...( عىل املدعى عليه من غري تردد أو شكوك، وأن البائع 
أكد مجيع ما ذكره يف إفادته ا.هـ كام وجدت حمرض عرض بتاريخ )بدون( يف الصفحة )١١( 
البائع  أكد  )...( حيث  البائع يف حمل  )...( عىل  املواطن  واملتضمن عرض  اللفة  نفس  من 
عدم تعرفه عىل املذكور ا.هـ كام جرى االطالع عىل تقرير إدارة التحريات والبحث اجلنائي 
املرفق  املشاهدة  باللفات رقم )١٣ - ١٤( وحمرض  واملرفق  الشاملية  منطقة احلدود  برشطة 
باللفة رقم )٤٧( فوجدهتا كام ذكر املدعي العام وبعرضها عىل املدعى عليه قرر قائاًل: ال 
صحة ملا جاء فيها والصحيح ما ذكرته يف جوايب، هكذا قرر وبسؤاله عن سابقة الرسقة قرر 
قائال: عندي سابقة رسقة فقد رسقت من منزل جهاز الب توب قبل حوايل مخس سنوات، 
حكم  بحقي  وصدر  ١٤١١هـ  عام  مواليد  من  إنني  حيث  السن؛  يف  صغريا  وقتها  وكنت 
قضائي يقيض بسجني ملدة ستة أشهر وجلدي مخسني جلدة، هكذا قرر. فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة وبعد االطالع عىل أوراق املعاملة فقد حكمت، برصف النظر عن طلب 
املدعي العام إثبات إدانة املدعى عليه برسقة جهاز حاسب آيل وأربعة جواالت من منزل 
مواطن وانتحال صفة الغري، وتتوجه له التهمة بذلك ويعزر لذلك بسجنه ملدة ستة أشهر 
حيتسب منها ما أمضاه موقوفًا عىل ذمة هذه القضية، وبجلده مائتني ومخسني جلدة مفرقة 
عىل مخس دفعات متساوية، بني كل دفعة واألخرى مدة ال تقل عن عرشة أيام، وبإعالن 
 احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وقرر املدعي العام اعرتاضه عليه بدون الئحة 
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وسيجري رفع كامل املعاملة إىل حمكمة االستئناف باجلوف حسب التعليامت وباهلل التوفيق 
وصىل اهلل عىل نبينًا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/١/١هـ.

احلمد هلل وحده وبعد.. فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة األوىل لتمييز القضايا اجلزائية 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بعرعر برقم ٣٥١٥٧٥٠٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
١٤٣٥/١/١هـ  وتاريخ   ٣٥١٠١٢٠٠ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( يف قضية رسقة وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام 
هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، فقد قررنا املصادقة 

عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
 



186

�رسقة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٢٣٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار: ٣٥١٧٣٨٢٢ 

رسسةا-اأجهزةاكهلبائيةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

إسلتراتملدعىاعميه.

كهربائية  أجهزة  برسقة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
عبارة عن )ماطورين  ودينمو( من مبنى حتت اإلنشاء، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وودفع بحاجته للامل إلعالة أبنائه، ولذا فقد 
ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه برسقة تلك األجهزة الكهربائية من مبنى حتت اإلنشاء، 
وحكم بسجنه ملدة مخسة أشهر، وبجلده مائة وعرشين جلدة، وأوىص بإبعاده عن البالد بعد 

قضاء حمكوميته، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٥٢٢٣٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٧٢٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
املتعلقة بدعوى املدعي العام )...( ضد املدعى عليه/ )...(، ٣٨ عامًا، ... اجلنسية بموجب 



187

رساحه  وأطلق  ١٤٣٤/١٠/٠٩هـ  بتاريخ  عليه  قبض   )...( يف  يقيم   ،)...( رقم  اإلقامة 
١٤٣٥/٠٢/١٣هـ  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ.  بتاريخ  احلضورية  بالكفالة 
افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه، 
األمنية  الدوريات  حمرض  ورد  ١٤٣٤/١٠/٠٩هـ  بتاريخ  إنه  قائاًل:  العام  املدعي  فادعى 
رقم )٢٣٧٨٩( املتضمن أنه وردهم بالغ من )...( ويعمل يف قسم )...( يف مركز رشطة 
املدعى عليه وهو حيمل )ماطور ودينمو( يف خمطط )...( وعند  أنه شاهد  )...( ويتضمن 
سؤاله عن )املاطور والدينمو( أفاد بأهنا له وعند طلبه إلبراز اإلقامة هرب وترك )املاطور 
والدينمو( وتم القبض عليه. وبسامع أقوال/ )...( سعودي اجلنسية أفاد أنه رسق من عامرته 
حتت اإلنشاء يف )...( )ماطور( حجمه كبري ولونه )...( ومل يبلغ عن ذلك. وجرى االنتقال 
حتت  عامرتني  عن  عبارة  أهنا  واتضح  للرسقة  تعرضتا  التي  للعامرتني  اجلنائية  األدلة  برفقة 
اإلنشاء واقعة يف )...( واتضح أن مكان )املواطري( املرسوقة عند باب العامرة. وباستجواب 
 )...( خمطط  يف  عامرة  يف  يعمل  كان  ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ  بتاريخ  بأنه  اعرتف  عليه  املدعى 
بمهنة عامل، وبعد انتهاء عمله الساعة الثالثة عرصًا خرج من العامرة ثم عاد الساعة الرابعة 
الواقع يف حي )...( وبتاريخ  عرصًا، وقام برسقة )ماطور كهرباء( منها، وأخذه إىل منزله 
 )...( بمخطط  اإلنشاء  حتت  أخرى  لعامرة  ذهب  اجلمعة  صالة  بعد  ١٤٣٤/١٠/٠٩هـ 
بالقرب من العامرة التي يعمل هبا ودخل حوش العامرة ورسق منها)ماطور كهرباء ودينمو( 
ثم خرج من العامرة حاملها معه، وشاهده أحد أفراد البحث وسأله عن )املاطور والدينمو( 
للمدعي/  عليه  املدعى  بحوزة  عليها  عثر  التي  املرسوقات  وبعرض  عليه.  القبض  وتم 
)...( تعرف عىل )املاطور( وأفاد أنه مرسوق من العامرة التابعة له يف خمطط )...( وبعرض 
أهنا  وأفاد  عليها،  تعرف   )...( املدعو/   )...( املدعي/  مندوب  عىل  واملاطور(  )الدينمو 
هلم، وتم تسليمه )املاطور والدينمو(. وانتهى التحقيق إىل اهتام املدعى عليه/ )...( برسقة 
)ماطورين ودينمو( من عامرتني حتت اإلنشاء وذلك لألدلة والقرائن: أواًل/ اعرتافه. ثانيًا/ 
يف  )املاطور(  وجود  املتضمن  التفتيش  حمرض  رابعًا/  املعاينة.  حمرض  ثالثًا/  القبض.  حمرض 
منزل املتهم. وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له عىل سوابق. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور 
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فعل حمرم ومعاقب عليه نظامًا أطلب إثبات ما أسند إليه، واحلكم عليه بتعزيره لقاء ذلك )علاًم 
أن احلق اخلاص انتهى( هكذا ادعى املدعي العام. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه 
أجاب بقوله ما ذكره املدعي من رسقتي)ملاطورين ودينمو( من عامرتني حتت اإلنشاء فصحيح؛ 
وذلك أنني كنت حمتاجًا للامل ألحوله ألوالدي فأخذهتا، وأنا تائب ونادم عىل ما صدر مني، 
وأطلب إعاديت لبلدي فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه بدعوى 
املدعي العام فقد ثبت لدي إدانته برسقة )ماطورين ودينمو( من عامرتني حتت اإلنشاء، ولعدم 
السوابق عىل املدعى عليه، وألنه مقيم ال مصلحة من طول سجنه لذا فقد حكمت بسجنه ملدة 
ثالث  عىل  مفرقة  جلدة  وعرشين  مائة  وجلده  السابقة  اإليقاف  مدة  منها  حتسب  أشهر  مخسة 
بعد  البالد  عن  بإبعاده  وأويص  أسبوعني،  بمدة  بينها  ويفصل  جلدة  أربعني  دفعة  كل  دفعات 
انتهاء حمكوميته، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر االعرتاض بالئحة، فجرى تسليمه نسخة 
من احلكم وإفهامه بأن له تقديم االعرتاض عليه يف مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ استالمه 
نسخة احلكم وإذا انتهت املدة املحددة ومل يقدم االعرتاض سريفع احلكم ملحكمة االستئناف 
خالل مخسة وأربعني يومًا من تاريخ النطق باحلكم، ففهم ذلك واملدعي العام معرتض بدون 

الئحة. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد: بناء عىل املعاملة الواردة من 
املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٥١٠٧٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ واملحالة لنا من 
فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥١٤٣٠٥٥ بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ 
رقم  الرشعي  القرار  عىل  االطالع  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد 
يف  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٦٠٢٠
املتهم يف قضية  العام ضد/ )...(  املتضمن دعوى املدعي  املنورة  باملدينة  املحكمة اجلزائية 
رسقة مال خاص، املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر املوافقة 

عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعرعر

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٥١٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٧١٩٧ 

رسسةا-اكابالتانحاسيةا-احيازةاأدوتتارسسةا-اسوتبقامماثمةا-اإسلترابأخذاتملرسوساتا-ا
دفعابكوهنااملميةا-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-دفعاباإلكلتهاعميها-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجها

تلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام برسقة كابالت نحاسية 
الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليهام  احلكم  وطلب  اإلنشاء،  حتت  منازل  عدة  من 
مرمية  وجدها  بأنه  ودفع  الكابالت  بأخذ  األول  وأقر  صحتها،  أنكرا  عليهام  املدعى  عىل 
البينة  وبطلب  كابالت،  رسقة  سابقة  عليه  بأن  أقر  كام  للنفايات  مكب  قرب  الصحراء  يف 
من املدعي العام استند إىل حمرض القبض واملتضمن القبض عىل املدعى عليهام وبحوزهتام 
كابالت كهربائية ومقص حديدي، وإىل إقرار املدعى عليه الثاين حتقيقا باالشرتاك يف أخذ 
عىل  لديه  بينة  ال  أنه  وقرر  عليه،  باإلكراه  دفع  الثاين  عىل  وبعرضه  األول،  مع  الكابالت 
اإلكراه، ونظرًا ألن ذلك ال يكفي إلثبات إدانة املدعى عليهام إال أنه يوجه التهمة القوية هلام، 
لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليهام بام نسب إليهام، ولتوجه التهمة ضدمها حكم 
املدعى عليه األول ملدة مخسة أشهر، وبجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة، وبسجن  بسجن 



190

�رسقة

املدعى عليه الثاين ملدة شهر ونصف، وبجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، فاعرتض املدعي 
العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بعرعر وبناًء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٥١٩٥١٧ برقم  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
االثنني  ــوم  ي ففي   ٣٥٩١٦٠٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ 
العام/  املدعي  حرض  وفيها   ٠٩  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/١٥هـ 
)...( وادعى عىل كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام 
املوافق  االثنني  يوم  أنه يف  أعاله  املذكورين  أدعي عىل  الشاملية  احلدود  بمنطقة  اهليئة  لفرع 
١٤٣٤/١٢/٠٩هـ تقدم ملركز رشطة اخلالدية املواطن/ )...( ببالغ يفيد أنه تعرض منزله 
حتت اإلنشاء الواقع بحي )...( للرسقة، والذي رسق منه كيابل كام تقدم املواطن )...( يفيد 
عن تعرض منزله حتت اإلنشاء الواقع بحي )...( للرسقة ورسق منه عدد ٤ كيابل واملواطن 
)...( يفيد عن تعرض منزله حتت اإلنشاء الواقع بحي )...( للرسقة ورسق منه عدد كيبل 
واحد، وتقدم املواطن )...( يفيد عن تعرض منزله حتت اإلنشاء الواقع بحي )...( للرسقة 
حتت  منزله  تعرض  عن  يفيد   )...( منزل   )...( املواطن  وتقدم  كيابل   ٣ عدد  منه  ورسق 
اإلنشاء الواقع بحي )...( للرسقة ورسق منه عدد كيبل واحد وتقدم املواطن )...( يفيد عن 
تعرض منزله حتت اإلنشاء الواقع بحي )...( للرسقة ورسق جمموعة أسالك كهربائية عدد 
يفيد عن تعرض منزله حتت اإلنشاء  املواطن )...(  ١٠ لفات ما بني ٥.٢ -٦ ملم وتقدم 
الواقع بحي )...( للرسقة ورسق منه كيابل ال يعرف عددها وتقدم لنا املواطن )...( يفيد 
عن تعرض منزله حتت اإلنشاء الواقع بحي )...( للرسقة ورسق منه جمموعة كيابل وبمعاينة 
منزل )...( وهو عبارة عن منزل حتت اإلنشاء الواقع بحي )...( بالقرب من مدرسة )...( 
والذي يفتح عىل ثالثة شوارع جنوب ورشق وشامل واملكون من ثالثة أدوار وبمعاينة املنزل 
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موقع  وبمعاينة  املنزل،  خارج  كانت  كيابل  منه  رسق  حيث  للرسقة؛  متعرض  أنه  اتضح 
احلادثة، وهو عبارة عن منزل حتت اإلنشاء الواقع بحي )...( وبمعاينة املنزل اتضح وجود 
قطع يف كيابل الكهرباء وبمعاينة منزل )...( وهو عبارة عن منزل حتت اإلنشاء الواقع بحي 
)...( ومن خالل املعاينة اتضح لنا وجود قطع يف كيابل الكهرباء وبمعاينة منزل )...( وهو 
عبارة عن منزل حتت اإلنشاء الواقع بحي )...( ومن خالل معاينة املنزل من الداخل اتضح 
تقريبًا،  لفات   ١٠ عدد  كهربائية  أسالك  جمموعة  منه  رسق  حيث  للرسقة  متعرض  أنه  لنا 
واتضح أنه كان يوجد أسالك مركبة باملنزل تعرض للتقطيع والرسقة وبمعاينة منزل )...( 
وهو عبارة عن منزل حتت اإلنشاء الواقع بحي )...( واملكون من دورين ومن خالل معاينة 
املنزل اتضح أنه متعرض لقطع سلك كيبل وبمعاينة منزل )...( وهو عبارة عن منزل حتت 
كيابل  يف  لقطع  متعرض  أنه  اتضح  املنزل  معاينة  خالل  ومن   )...( بحي  الواقع  اإلنشاء 
الكهرباء، وقد ورد حمرض دوريات أمن الطرق املتضمن أنه يف متام الساعة ٧.١٥ صباحًا من 
يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ تم مشاهدة سيارة من نوع جيب )...( موديل )...( 
م لوحة رقم )...( تسري باجتاه الغرب وعند مشاهدة سائقها النقطة األمنية عىل طرق طريف 
الصحراء  يف  اجلنوب  جلهة  ونزل  مالحظته  وتم  الرشق،  اجتاه  إىل  والعودة  بالرجوع  أخذ 
برسعة، وتم مالحقته بمسافة ٥٠٠م عن الطريق الرئييس وبتفتيش السيارة وجد بداخلها 
قطع كيابل أسالك كهربائية مقطعة من املحتمل أن تكون عمدًا، ووجد أيضًا معهم مقص 
قطع أسالك، وكذلك مرشطني اثنني وكشاف واحد صغري وعدد دربيل من نوع )...( اللون 
املتهم  بحوزة  الطرق  أمن  قبل  من  ضبطها  تم  قد  واملضبوطات  األشياء  هذه  ومجيع  أسود 
)...( ورفيقه )...( وبضبط إفادة املواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٥٠ 
سنة املهنة متسبب :أنه يف صباح يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ تعرض منزله الواقع 
التي  كيابله  عىل  تعرف  وقد  خارجية  كيابل  منه  ورسق  للرسقة  اإلنشاء  حتت   )...( بحي 
 )...( املواطن  إفادة  وبضبط  املتهمني  مع  ضبطت  التي  املضبوطات  من  منزله  من  رسقت 
أنه يف  أفاد  الزراعة  بوزارة  املهنة موظف  العمر ٣٨ سنة  البالغ من  هوية وطنية رقم )...( 
صباح يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ مفيدًا عن تعرض منزله الواقع بحي )...( 
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إفادة  وبضبط  تقريبًا  مرتين  الواحد  طول  كيابل   ٤ عدد  منه  ورسق  للرسقة  اإلنشاء  حتت 
املواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٤٢ سنة املهنة مدرس أفاد أنه يف صباح 
حتت   )...( بحي  الواقع  منزله  تعرض  عن  مفيدًا  ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ  املوفق  االثنني  يوم 
بذلك،  أحدًا  يتهم  تقريبًا، وال  بطول مرتين  كيبل واحد  منه  والذي رسق  للرسقة  اإلنشاء 
وبضبط إفادة املواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٤١ سنة املهنة موظف 
أفاد أنه يف صباح يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١٢/١٢هـ مفيدًا عن تعرض منزله الواقع 
بحي )...( حتت اإلنشاء للرسقة والذي رسق منه كيبل واحد بطول ثالثة أمتار تقريبًا، وال 
يتهم أحدًا بذلك، وبضبط إفادة املواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٥٢ 
عن  مفيدًا  ١٤٣٤/١٢/١٠هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  صباح  يف  أنه  أفاد  متقاعد  املهنة  سنة 
تعرض منزله الواقع بحي )...( حتت اإلنشاء للرسقة والذي رسق منه جمموعة من األسالك 
للقطع  تعرضت  باملنزل  موجودة  كانت  أسالك  وكذلك  تقريبًا  لفات   ١٠ عدد  الكهربائية 
والرسقة وال يتهم أحدًا بذلك وبضبط إفادة املواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من 
املوافق  االثنني  يوم  صباح  يف  أنه  أفاد  املدين  بالدفاع  عسكري  املهنة  سنة   ٤٦ العمر 
١٤٣٤/١٢/٠٩هـ مفيدًا عن تعرض منزله الواقع بحي )...( حتت اإلنشاء للرسقة والذي 
رسق منه عدد ٣ كيابل بطول مرتين تقريبًا وال يتهم أحدًا بذلك وبضبط إفادة املواطن )...( 
هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٥٥ سنة املهنة موظف حكومي أفاد أنه يف صباح يوم 
االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ مفيدُا عن تعرض منزله الواقع بحي )...( حتت اإلنشاء 
للرسقة والذي رسق منه كيابل بطول ثالثة أمتار تقريبًا وال يتهم أحدًا بذلك، وبضبط إفادة 
املواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٤٠ سنة املهنة موظف حكومي أفاد أنه 
يف صباح يوم االثنني املوافق١٤٣٤/١٢/٠٩هـ مفيدًا عن تعرض منزله الواقع بحي )...( 
حتت اإلنشاء للرسقة والذي رسق منه كيابل بطول ثالثة أمتار تقريبًا وال يتهم أحدًا بذلك، 
وبالبحث عن سوابق املتهم )...( اتضح وجود سابقتني ومها ترويج املخدرات وبالبحث 
والثانية  املخدرات  األوىل حيازة واستعامل  اتضح وجود سابقتني   )...( املتهم  عن سوابق 
رسقة كيابل وقد انتهى التحقيق إىل اهتام )...( و)...( لقيامهام برسقة كيابل من عدة منازل 
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حتت اإلنشاء وذلك لألدلة والقرائن التالية: - ١ - ملا جاء بمحرض القبض املرفق لفة ٣٠ 
٢ - ملا جاء بمحرض التعرف من قبل املدعي )...( املدون عىل الصفحة رقم ١١ من الدفرت 
املرفق لفة ٨ وحيث أن ما أقدم عليه املتهامن ومها بكامل أهليتهام املعتربة رشعًا فعل حمرم 
ومعاقب عليه رشعًا ما يتعني معه إحالتهام املحكمة املختصة إلثبات ما أسند إليهام واحلكم 
هذه  قائاًم(  زال  ما  اخلاص  احلق  بأن  )علاًم  غريمها  وتردع  تزجرمها  تعزيرية  بعقوبة  عليهام 
دعواي وبسؤال املدعى عليه )...( عن الدعوى أجاب قائاًل:)ما ذكره املدعي العام يف دعواه 
ضدي من اهتامي برسقة كيابل من عدة منازل فهو غري صحيح إطالقًا، والواقع أنني كنت 
حديد  ومقص  كهربائية  كيابل  الزبالة  من  بالقرب  وجدت   )...( رشكة  من  قريبًا  الرب  يف 
فأخذهتا ووضعتها يف سيارة )...( ثم طلبت من )...( الذهاب إىل عرعر وعند نقطة التفتيش 
ارتبك )...( وقام بالرجوع وبعدها قبض علينا عن طريق أمن الطرق علاًم بأن السابقتني 
عليه  املدعى  أن  كام  كهربائية  كيابل  ورسقة  خمدرات  حيازة  وهي  صحيحة،  كلها  املسجلة 
)...( ليس له عالقة هبذا املوضوع(  هكذا أجاب٠ كام أجاب املدعى عليه )...( عن الدعوى 
قائاًل:)ما ذكره املدعي العام يف دعواه ضدي ونسبه إيل من اهتامي برسقة كيابل كهربائية من 
 )...( عليه  للمدعى  تعود  الكيابل  أن  والواقع  صحيح  غري  فهو  اإلنشاء  حتت  منازل  عدة 
حيث إنني كنت يف اخليمة نائاًم ثم قام )...( بإيقاظي من النوم وطلب مني الذهاب به إىل 
عرعر وفعاًل ذهبنا سويًا لعرعر وملا شاهدت الدورية حاولت اهلرب ألنني كنت خائفًا فتم 
القبض علينا علاًم بأن سابقتي الرتويج املسجلة ضدي صحيحة( هكذا أجاب٠ وبعرض 
بينة عىل ذلك  لدي  ما ذكرته يف دعواي، وليس  الصحيح هو  قال  العام  املدعي  ذلك عىل 
سوى ما ورد يف أوراق املعاملة، هكذا قال، ثم جرى مني االطالع عىل حمرض القبض واملدون 
كهربائية  كيابل  وبحوزهتام  عليهام  املدعى  عىل  القبض  فيه  واملتضمن   ٣٠ رقم  اللفة  عىل 
ومقص حديدي وكذلك تم االطالع عىل حمرض التعرف واملدون عىل اللفة رقم ٨ ص ١١ 
واملتضمن فيه تعرف املدعو )...( عىل الكيابل املوجودة مع املدعى عليهام كام تم االطالع 
عىل أقوال املدعى عليه )...( واملدون عىل اللفة رقم ٨ ص١٥ واملتضمن فيها بأنه كان مع 
هذه  بأخذ  فقاما   )...( رشكة  من  بالقرب  كهربائية  كيابل  عىل  وعثروا   )...( عليه  املدعى 
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الكيابل وبعرضها عىل املدعى عليه )...( نعم هذا إقراري، ولكن ذكرته باإلكراه وال بينة 
املدعى عليه  الدعوى واإلجابة ونظرًا إلقرار  فبناًء عىل ما تقدم من  لدي عىل هذا اإلكراه 
عليه  املدعى  إلنكار  ونظرًا  رسقتها  وإنكاره  حديدي  ومقص  كهربائية  كيابل  بأخذ   )...(
)...( رسقة كيابل كهربائية من عدة منازل حتت اإلنشاء وبام أنه ال بينة للمدعي العام عىل 
برسقة  عليهام  املدعى  إدانة  لدي  يثبت  فلم  لذا  املعاملة  أوراق  عىل  االطالع  وبعد  دعواه، 
بذلك  تتوجه ضدمها  التهمة  أن  إال  البينة  اكتامل  لعدم  اإلنشاء  منازل حتت  كيابل من عدة 
وذلك بام ورد يف إفادة املدعى عليه )...( من قيامه بأخذ هذه الكيابل من غري إذن ووجود 
هذه الكيابل بحوزهتام، وكذلك نظرًا ملا ورد يف حمرض القبض وحمرض التعرف املشار إليهام 
أعاله ونظرًا إلقرار املدعى عليه )...( من أنه كان مع املدعى عليه )...( وعثرا عىل الكيابل 
رسقة  وهي   )...( عليه  املدعى  ضد  مسجلة  مماثلة  سابقة  لوجود  ونظرًا  بأخذها  وقيامهام 
كيابل، وكذلك إقرارمها بمحاولة اهلروب من نقطة التفتيش لذا فقد حكمت عليهام تعزيرًا 
يف  إيقافه  تاريخ  من  اعتبارًا  أشهر  مخسة  ملدة   )...( عليه  املدعى  يسجن  ييل:  بام 
١٤٣٤/١٢/٠٩هـ وجلده مئة ومخسني جلدة موزعة عىل ثالث دفعات متساويات بني كل 
شهر  ملدة   )...( عليه  املدعى  يسجن  ٠ثانيًا/  أيام  مخسة  عن  تقل  ال  مدة  واألخرى  دفعة 
ونصف اعتبارًا من تاريخ إيقافه يف ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ وجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، 
فقرر  العام  املدعي  أما  باحلكم،  القناعة  قررا  عليهام  املدعى  عىل  وبعرضه  حكمت  هبذا 
املعارضة عىل احلكم بدون الئحة واالكتفاء بام ورد يف أوراق املعاملة لذا فقد قررت رفع 
حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  احلكم  لتدقيق  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  كامل 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٥هـ. 

اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ  األربعاء  يوم  ففي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
برقم  اجلوف  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  ورود  عىل  بناًء   ٠٩.٠٠ الساعة 
٣٥٢٧٣١٦٩ يف ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ ومرفق هبا قرار الدائرة األوىل لتمييز القضايا اجلزائية 
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ذو الرقم ٣٥١٣٣٧٣٦ يف ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ والذي جاء فيه بعد املقدمة ما نصه ] لوحظ: 
أن القرار القضائي مل خيتم بختم املحكمة وكذلك احلكم مل خيتم باخلتم الذايت لفضيلته وال 
نبينا  املوفق وصىل اهلل عىل  ما ذكر وإجراء موجبه واهلل  بد من ذلك فعىل فضيلته مالحظة 
حممد وعىل آله وصحبه وسلم. وهو بتوقيع أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف الشيخ )...( 
اهلل  وفقهم  الفضيلة  أصحاب  فأجيب  عليه   ]  )...( الشيخ  الدائرة  ورئيس   )...( والشيخ 
تعاىل بأنه تم إجراء الالزم وختم القرار بختم املحكمة واخلتم اخلاص لذا قررت إعادة كامل 
املعاملة ملحكمة االستئناف إلكامل الزمها وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد: فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة األوىل لتمييز القضايا اجلزائية 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بعرعر برقم ٣٥٥٤٥٦١٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٦هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
١٤٣٥/١/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥١١٦٢٩٢ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( ورفيقة يف قضية رسقة، وقد تضمن القرار حكم 
فضيلته بام هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصوره ضبطه وأوراق املعاملة وباالطالع 
عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالقرار وضبطه بناًء عىل قرارنا رقم ٣٥١٣٣٧٣٦ 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد االجراء االخري. واهلل املوفق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٤٠٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٢٩٦٣٨ 

رسسةا-ادخولاتسرتتحةا-ارسسةاحماوياهتاا-اتطابقاتلبصامتا-اإسلترا-اإدتنةا-اعدماتوتفلا
رشوطاحداتلرسسةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميه.

اسرتاحة  إىل  بالدخول  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
ورسقة حمتوياهتا، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بصحتها، ونظرا لعدم توافر رشوط حد الرسقة لتنازل املدعي باحلق اخلاص، لذا فقد 
ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة ثالثة أشهر، وبجلده 
وصدق  العام،  املدعي  فاعرتض  فعله،  ملا  العودة  بعدم  عليه  التعهد  وبأخذ  جلدة،  مخسني 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٥٨٤٠٧ وتاريخ 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٤٠٨٤١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
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وفيها  الساعة ٣٠: ١١ صباحا  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٥/٠١/١٨هـ  اخلميس  يوم 
حرض املدعي العام )...( واملكلف من مرجعه بخطاب التكليف رقم هـ د ١٧٦٤٨/٦/١ 
وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٢هـ وادعى عىل/ )...( )٢٥ عاما( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( قائال يف دعواه إنه بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٣هـ أبلغ املواطن )...( مركز رشطة 
بالزما  شاشة  منها  ورسق  للرسقة،   )...( خمطط  يف  الواقعة  اسرتاحته  تعرض  عن   )...(
واسطوانة غاز ورسيفر، وورد تقرير فني البصامت رقم ١١١ متضمنا انطباق بصمة املدعى 
عليه عىل حادث رسقة االسرتاحة، وبمعاينة االسرتاحة وجد أن باهبا وباب الغرفة وشباكها 
مكسورة ومرسوق منها شاشة بالزما ورسيفر وباب املطبخ مفتوح ومرسوق منه اسطوانة 
مفتوحا  باهبا  ووجد  املذكورة  لالسرتاحة  أتى  أنه  اعرتف  عليه  املدعى  وباستجواب  غاز، 
فدخلها، وأخذ منها شاشة بالزما وباعها، وانتهى التحقيق إىل اهتامه بالدخول إىل اسرتاحة 
والرسقة منها لألدلة التالية: ١ - اعرتافه ٢ -التقرير الفني ٣ - حمرض املعاينة وبالبحث عن 
سوابقه عثر له عىل سابقة عقوق، وحيث إن ما ٌأقدم عليه املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه 
رشعا أطلب إثبات ما أسند إليه، واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما فعل، علام بأن احلق 
املدعي  ذكره  ما  قائال  أجاب  عليه  املدعى  ٠وبسؤال  دعواي  هذه  بالتنازل،  انتهى  اخلاص 
العام صحيح، وأنا نادم وتائب هلل تعاىل، وقد تنازل املدعي اخلاص بعد استالمه ما خيصه، 
هكذا أجاب٠ فجرى االطالع عىل أوراق املعاملة، ومنها ما جاء يف حمرض املعاينة والتقرير 
الفني فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة ؛ونظرا إلقرار املدعى عليه بالدعوى، ونظرا 
ملا جاء يف حمرض املعاينة، وما جاء يف التقرير الفني وحيث تم التنازل يف احلق اخلاص، وحيث 
قرر أهل العلم أن من رشوط إقامة حد الرسقة مطالبة املرسوق منه بامله؛ وقد تم التنازل 
يف احلق اخلاص وحيث إن احلدود تدرأ بالشبهات ؛فبناء عىل ما تقدم فقد ثبت لدي صحة 
الدعوى وحكمت تعزيرا عىل املدعى عليه بسجنه مدة ثالثة ِأشهر من تاريخ توقيفه، وجلده 
مخسني جلدة تكرر عليه ثالث مرات بني كل منها مدة ال تقل عن أسبوع مع أخذ التعهد 
عليه بعدم العودة ملا فعل، وبعرض احلكم عىل الطرفني فقرر املدعي العام االعرتاض بدون 
الئحة اعرتاضية، وقرر املدعى عليه القناعة به وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 



198

�رسقة

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٨هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: بناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠١/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٥٤٠٨٤١ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
بتاريخ   ٣٥٥٤٢٦٨ برقم  املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة 
القرار  عىل  االطالع  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/١/٢٤هـ 
الشيخ )...(  الرشعي رقم ٣٥١٢٢٢١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ الصادر من فضيلة 
القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم 
يف قضية رسقة. املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر باألكثرية 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعرعر

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٥٠٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٢٩٩ 

إسلترا وجودا عنها-ا رجوعا إسلترا-ا منها-ا وتلرسسةا حلزها هاكا جتاريا-ا حملا رسسةا-ا
مصدقارشعاا-اسوتبقامماثمةا-اثبوتاتإلدتنةا-ادرءاحداتلرسسةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تدرؤوتاتحلدودابالشبهات(.
را-سولاتمللدتويايفاتإلنصافا)رر/لرر(: “ )والاينزعاعناإسلتره،احاىايقطع(افإنا

رجعلاسبلابالانزتعا“.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته برسقة حمل وكرس حرزه وأخذ 
مبلغ مايل منه وحلويات وعلب سجائر، وطلب احلكم عليه بحد الرسقة، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها ثم رجع عن إقراره، وأنكر ما نسب إليه، وبطلب البينة من 
املدعي العام استند إىل إقراره املصدق رشعا بصحة ما جاء يف الدعوى، وإىل ما جاء يف حمرض 
إفادة أخيه املتضمن قيام املدعى عليه بالرسقة، ونظرًا ألن احلدود إذا ثبتت باإلقرار ثم رجع 
املقر عن إقراره وأنكره فإن رجوعه يقبل، ويدرأ احلد عنه، لذا فقد ثبت لدى املحكمة إدانة 
املدعى عليه بام نسب إليه وقررت درء حد الرسقة عنه لرجوعه وإنكاره، وحكمت للتهمة 
القوية بسجنه ملدة سنتني، وبجلده أربعامئة جلدة مفرقة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة يف املحكمة العامة بعرعر 
 ٣٥١٥٥٠٦ برقم  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٧٤٠٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ 
ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حرض 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  واملدعى   )...( العام  املدعي 
 )...( الوافد/  تقدم  ١٤٣٤/٥/١٤هـ  بتاريخ  )إنه  نصها  هذه  عليه  دعواه  يف  قائاًل   )...(
للرسقة. وبضبط   )...( بحي  الواقع  يعمل  التي  البقالة  تعرض  مفاده  ببالغ  اجلنسية(   ...(
العارشة  الساعة  متام  )...( يف  لبقالة  عند حضوره  أنه  أفاد   )...( رقم   )...( الوافد/  إفادة 
املحل قد تعرض للرسقة وفقد منه جراء الرسقة علب سجائر وجمموعة  أن  صباحًا وجد 
من احللويات ومبلغ مايل وقدره ٣٠٠ )ثالثامئة( ريال وال يتهم أحدًا بالرسقة. وباالنتقال 
من  فرعي  وشارع   ،)...( شارع  عىل   )...( بحي  عرعر  مدينة  يف  الكائن  للموقع  واملعاينة 
اجلهة الغربية ويفتح عىل جهة الشامل وباملعاينة اخلارجية اتضح بأن البقالة يوجد فيها عداد 
٥٠يف  مقاس  )هّواية(  شفط  مروحة  املكيف  وفوق  الفرعي  الشارع  يف  ومكيف  كهربائي 
٥٠سم قام اجلاين بدفعها داخل البقالة ومتكن من الدخول فيها. وبتاريخ ١٤٣٤/٥/١٨هـ 
مجع  خالل  من  الرسقة  تلك  عن  اجلنائي  والبحث  التحريات  قسم  من  معلومات  وردت 
رقم  لوحة   )...( نوع  من  يقود سيارة   ،)...( احلدث/  به  للمشتبه  التوصل  تم  املعلومات 
آلة  بداخله  أصفر  كيس  عىل  بداخلها  عثر  وبتفتيشها   )...( لشقيقه/  ملكيتها  تعود   )...(
حاسبة وعدد)٣٨( علبة سجائر. وباستجواب احلدث/ )...( أفاد أن من قام برسقة بقالة 
)...( هو شقيقه/ )...( وأن شقيقه/ )...( طلب من شقيقه )...( إعادة األغراض للبقالة 
بعد أن وجدها بدرج السيارة وأنه ليس له أي دور بالرسقة وباستجواب املتهم/ )...(، أقر 
برسقة املحل بعد أن اتصل به املدعو/ )...( و)...( وذهب معهام وأخرباه أهنام يريدان رسقة 
بقالة )...(، وأهنم اجتهوا إليها يف الساعة الثانية صباحًا فقال له )...(: فك مروحة الشفاط 
وأحرض لنا بطاقات وفلوس، وأنه دخل داخل البقالة بعد أن دفع مروحة الشفط وأنه مل جيد 
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سوى مبلغ ٢٠٠)مائتا( ريال تقريبًا وأنه عند خروجه من البقالة طلب منه )...( إحضار 
والدخان  احللويات  من  جمموعة  وأخذ  الثانية  للمرة  للبقالة  نزل  وأنه  وشوكالته،  دخان 
جواالت  رسقة  إحدامها  سابقتني،  لديه  أن  أفاد  سوابقه  عن  وبسؤاله  كيس،  يف  ووضعها 
واألخرى رسقة محام. وبمواجهة املتهم/ )...( )الطرف األول( باملتهم/ )...( )تم حفظ 
الثاين واملدعو/)...(  الطرف  أن  األول  الطرف  الثاين( حيث ذكر  االهتام بحقه(،)الطرف 
وأنكر  أقواله  األول عىل  الطرف  وأرص  بالرسقة،  بمشاركته  قاما  بحقه(  االهتام  حفظ  )تم 
الطرف الثاين، وظهر عليه االرتباك وقد انتهى التحقيق إىل اهتام/ )...(، برسقة حمل وكرس 
وعدد)٣٨( احللويات  من  وجمموعة  ثالثامئة(ريال   ٣٠٠( وقدره  مايل  مبلغ  ورسقة  حرزه 

علبة سجائر وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء باعرتافه املصدق رشعًا واملدون عىل 
املواطن/  بإفادة  ما جاء  لفة رقم)٥( ٢ -  املرفق  الصفحة رقم)١٦( من ملف االستدالل 
)...( املدونة عىل الصفحة رقم)١٤( من ملف االستدالل املرفق لفة رقم)٥( ٣ - ما جاء 
بمحرض املواجهة املدون عىل الصفحة رقم)١٦( من ملف االستدالل املرفق لفة رقم)٢( 
٤ - ما جاء بمحرض إدارة التحريات والبحث اجلنائي)تنفيذ املهمة( املرفق لفة رقم )١٧( 
االستدالل  ملف  من   )١٣( الصفحة  عىل  املدون  واملعاينة  االنتقال  بمحرض  جاء  ما   - ٥
أهليته  بكامل  وهو  املذكور  املتهم  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  الطلبات:   )٤( رقم  لفة  املرفق 
املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، وهو رسقة مال حمرتم من حرزه بعد هتكه، 
للامدتني  استنادًا  العامة  للمحكمة  إحالته  معه  يتعني  ما  فيه  له  شبهة  ال  النصاب  عن  يزيد 
)١٢٦ -١٢٩( من نظام اإلجراءات اجلزائية إلثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بحد الرسقة 
الواردة يف اآلية الكريمة رقم )٣٨( من سورة املائدة )علاًم بأن احلق اخلاص انتهى بتسليم 
املرسوقات(.انتهى هكذا ادعى وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بقوله :ما ذكره 
املدعي العام من قيامي برسقة بقالة وذلك بدخويل للمحل وذلك بصعودي عىل مكيف، 
ثم دخلت عن طريق مروحة الشفط فوق املكيف حيث دفعتها فسقطت ثم دخلت املحل 
وقمت برسقة حلويات ومبلغ مايل قدره ثالثمئة ريال وعلب سجائر كله صحيح ومقر به 
٠هكذا أجاب وبسؤاله عن سوابقه أجاب بقوله لدي سابقة رسقة، هكذا أجاب ٠وكانت 
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إجابته أمامي أنا القايض )...( ثم أجاب لدى الشيخني )...( و)...( بأنه ال صحة ملا جاء 
يف دعوى املدعي العام، ومل أقم برسقة املحل املذكور إطالقًا، هكذا أجاب ثم بإعادة عرض 
الدعوى عليه أمامي أنا القايض )...( أنكر ما جاء يف دعوى املدعي العام، وأنه مل يقم بالرسقة 
مطلقًا وبسؤاله عن إقراره لدي قال إنني مل أكن يف وعيي من شدة املصيبة واخلوف، هكذا 
أجاب ٠هذا وبسؤال املدعي العام عن بينته فيام يدعيه فأجاب بقوله بينتي ما جاء يف إقرار 
املدعى عليه املصدق رشعًا، وكذلك ما جاء يف إفادات إخوة املدعى عليه أطلب الرجوع 
إليها، هكذا أجاب ٠ثم جرى منا الرجوع للمعاملة واالطالع عىل إقرار املدعى عليه رشعًا 
صفحة رقم )١٦( من اللفة رقم )٥( ونصه : )أقر أنا املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( بأنه اتصل عيل املدعو )...( وقال يل اطلع معنا عند الباب وعند 
خروجي من املنزل وجدت معه املدعو )...( وذهبت معهم يف حوايل الساعة احلادية عرشة 
لياًل من يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٥/١٤هـ وقمنا بالتجول فقالوا يل إهنم خيططون لرسقة 
بقالة بـ )...( فقلت هلم أنا ما أقدر أذهب لـ )...( بالليل فقالوا أجل نبي نرسق من بقالتنا 
واجتهوا إىل بقالة )...( بحي )...( يف حوايل الساعة الثانية من منتصف الليل فقال يل )...( 
وهم  للبقالة  نزلت  وفعاًل  بالبقالة  اليل  وفلوس  بطايق  لنا  وجب  وانزل  هذا  الشفاط  فك 
واقفني برا ينتظروين وعند نزويل مل أجد نقودًا سوى رياالت وبعضها متمزق وحطيته بكيس 
وخرجت، وعند خروجي قالوا نبي البطايق والفلوس فقلت ما لقيت سوى هذا املبلغ وهو 
يقارب مائتي ريال وشحن، ال أعرف عددها بالضبط وأخذها )...( وقال يل انزل للبقالة 
بكيسني  الدخان  من  جمموعة  وكذلك  بكيس  شقاليط  دخان  يشء  أي  لنا  وجب  مرة  ثاين 
وزعناها  الشقاليط  وكذلك  أخذته  أنا  والثاين  رفقائهم  عىل  يوزعونه  وقاموا  أخذوه  كيس 
انتهى  التوقيع(  أجري  إقراري  وعىل  أحد  من  إكراه  أو  إجبار  بدون  مني  إقرار  وهذا  بيننا 
وعليه بصمة املدعى عليه وتوقيع وختم رئيس املحكمة، وبعرض ذلك عليه أجاب بقوله 
إن املحقق قال يل إن مل توقع عىل هذا اإلقرار سوف ترجع إىل الزنزانة، هكذا أجاب ٠ثم 
جرى رفع اجللسة، ويف جلسة أخرى حرض الطرفان هذا وبالرجوع إىل املعاملة واالطالع 
عىل إفادة أخي املدعى عليه صفحة رقم )١٤( من اللفة رقم )٥( ونصها )أقر )...( سعودي 
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اجلنسية بأنني وجدت كيس فيه دخان وشقاليط مع أهيل داخل املنزل وقمت بإبالغ شقيقي 
 )...( بقالة  من  مرسوق  بأنه  له  فقلت  لصاحبه  فيه  بام  الكيس  رجع  يل  فقال   )...( األكرب 
بحي )...( ومن قام برسقته هو شقيقي )...( حسب كالم أهيل باملنزل قالوا إنه )...( الذي 
التوقيع وبعرضه  إقرار مني بذلك وعليه جرى  الكيس والدخان والشقاليط وهذا  أحرض 
عىل املدعى عليه أجاب بقوله :ما جاء يف هذا اإلقرار غري صحيح، هكذا أجاب ٠ثم جرى 
عليه  املدعى  وبسؤال  عليه،  واملدعى  العام  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة،  رفع 
عن سوابقه قال :لدي سابقتان األوىل رسقة جوالت، والثانية رسقة محام، هكذا أجاب٠ 
وبسؤال املدعي العام هل لديه زيادة بينة عىل ما قدمه، فقال :ليس لدي سوى ما قدمت، 
أنكر ما  املدعى عليه  الدعوى واإلجابة، وحيث إن  هكذا أجاب٠ هذا وبتأمل ما جاء يف 
نسب إليه من رسقته لتموينات )...( وأنكر رسقته منها حللويات وبطاقات سوا ومبلغ مايل 
قدره ثالثمئة ريال وما جاء يف إقراره لدي فضيلة القايض )...( ثم رجوعه عن إقراره وكذا 
ما جاء يف إقراره املصدق رشعا عىل دخوله للمحل والرسقة منه، وكذلك ما جاء يف حمرض 
إفادة أخيه )...( املذكور سلفا ومل حيرض املدعي العام بينة غري ما تقدم، وقد نص العلامء عىل 
أن احلدود إذا مل يكن بينتها إال اإلقرار ثم رجع املقر عن إقراره وأنكره فإن رجوعه يقبل،  
قال املرداوي يف اإلنصاف ))َواَل َينزع َعْن إقَراِرِه، َحتَّى ُيقَطَع(.َفإِْن َرَجَع: ُقبَِل باَِل نَِزاٍع.( 
٢٨٤/١٠ وحيث إن رجوعه عن اإلقرار يوجب درء احلد عنه ألن احلدود تدرأ بالشبهات 
ما  قررنا  فقد  ما سبق  ولكل  لذا  بالشبهات(  احلدود  )ادرؤوا  عليه وسلم:  اهلل  لقوله صىل 
ييل: أواًل/ ثبت لدينا إدانة املدعى عليه برسقة حمل )...( للتموينات وكرس حرزه وجمموعة 
حلويات ومبلغ مايل قدره ثالثمئة ريال وعلب السجائر. ثانيًا/ حكمنا بدرء حد الرسقة عن 
املدعى عليه لرجوعه وإنكاره، وقررنا تعزيره للتهمة القوية، وذلك بسجنه سنتني حيتسب 
منها مدة إيقافه عىل ذمة هذه القضية، وجلده أربعمئة جلدة مفرقة عىل ثامين دفعات بني كل 
دفعة والتي تليها مدة ال تقل عن أسبوعني، وبإعالن احلكم قرر الطرفان االعرتاض عىل 
احلكم، وطلبا االستئناف، فأجيب لطلبهام وأفهام بأن هلام حق االعرتاض مدة ثالثني يومًا إذا 
مل يقدما خالهلا االعرتاض فيسقط حقهام من االستئناف. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 
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حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ

احلمد هللِ َوْحَدُه، َوَبْعُد: فقد اّطلعنا نحن قضاَة الّدائرة اجلزائية اخلامسية األوىل يف حمكمة 
بعرعر  العاّمة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  اجلوف  بمنطقة  االستئناف 
أصحاب  من  الّصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥٧٤٠٣٧ برقم 
الفضيلة القضاة باملحكمة الّشيخ/ )...(، والّشيخ/ )...(، والّشيخ/ )...(، املسجل برقم 
يف   ،)...( ضّد/  العام  املّدعي  بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٦٠٤٢
قضية رسقة، وقد تضّمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بام هو مدّون ومفّصل فيه. وبدراسة 
املصادقة عىل احلكم.  املعاملة جرت  والالئحة االعرتاضية وأوراق  القرار وصورة ضبطه 

واهلل املوفق وصىّل اهلل عىل نبّينا حمّمد وعىل آله وصحبه وسّلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعرعر

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٩٠٣٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٩٧٣٠ 

تملرسوساتا-اسابقةا مقدترا إنكارا بالرسسةا-ا إسلترا تحللزا-ا رسسةا-احملاجتاريا-اهاكا
عدما تحلكلا-ا عنا رجوعا تإلسلترا-ا عنا رجوعا وتجلمدا-ا بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا مماثمةا-ا

ثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سولاصاحباتلرشحاتلكبريا)رر/ررر(: “ وماىارجعاتملقلاباحلداعناإسلترهاسبلامنهاوإنا
رجعايفاأثناءاتحلداملايامل،اومجمةاذلكاأنارشطاإسامةاتحلداباإلسلتراتلبقاءاعميهاإىلامتاماتحلدا

فإنارجعاعناإسلترهاكفاعنها“. 

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته باملشاركة يف كرس حرز حمل 
ورسقة أجهزة وبطاقات اتصال ومبلغ مايل، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها عدا وجود مبلغ مايل ضمن املرسوقات، ونظرًا ألن 
املدعي العام مل يقدم بينة إلثبات ما أنكره املدعى عليه، لذلك فقد ثبت لدى القايض إدانة 
املدعى عليه بام أسند إليه عدا رسقة املبلغ املايل، وحكم بسجنه ملدة ستة أشهر، وبجلده مائة 
جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، ثم قرر املدعى عليه رجوعه عن إقراره وأنكر أخريًا 
فيام يوجب احلد مقبول، ولوجود سابقة  اإلقرار  الرجوع عن  الدعوى، ونظرًا ألن  صحة 
مماثلة عىل املدعى عليه، لذا فقد قرر القايض رجوع عام حكم به سابقا من ثبوت إدانة املدعى 
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عليه بام نسب إليه، وللتهمة القوية التي تتوجه عليه حكم بسجنه ملدة سنة ونصف، وبجلده 
مائة ومخسني جلدة مفرقة، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

عىل  وبناء  بعرعر  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٢٩٩٠٣٠ برقم  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٦٩٤٦٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ 
قدم  وفيها   ٠١  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ  االثنني  يوم  ففي 
املدعي )...( الئحة دعواه ضد )...( قائال فيها: فإنه بتاريخ ١٤٣٤/٢/٧هـ تقدم الوافد 
من  وجمموعة  مايل  ومبلغ  توب(  )الب  وأجهزة  اجلواالت  من  جمموعة  منه  رُسق  حيث 
بطاقات الشحن مسبقة الدفع، وبانتقال املختصني ومعاينة املوقع اتضح أنه عبارة عن حمل 
اجلاين  استطاع   )...( هليئة  تابع  حمل  وبجواره  أبواب  ثالثة  )...(” له  اسم”مؤسسة  حيمل 
إنه ال  )...( حيث  إىل حمل  القفز  ثم  الباب ومن  قفل  الدخول من خالله عن طريق كرس 
يوجد بينهم سوى حاجز طوله مرت ونصف تقريبًا وبضبط إفادة الوافد/ )...( ... اجلنسية 
ومهنته سائق )تم فرز أوراق بشأن خمالفة نظام العمل والعامل وإحالتها للجهة املختصة( 
أفاد أن حمل )...( الذي يعمل به تعرض للرسقة من خالل الدخول عرب باب املحل املجاور 
حيث وجد القفل مكسور ورسق من حمل )...( جمموعة من اجلواالت عددها ١٣ جهاز، 
وثالثة أجهزة )الب توب( ومبلغ مايل قدره)١٤٠٠٠( أربعة عرش ألف ريال وجمموعة من 
بطاقات الشحن مسبقة الدفع بقيمة )١٤٠٠( ألف وأربعامئة ريال وبتاريخ ١٤٣٤/٣/٩هـ 
وردت معلومات من قسم التحريات والبحث اجلنائي عن تلك الرسقة من خالل املتابعة 
حيث تم االشتباه بوضع املتهم/ )...( وهو يقوم ببيع بطاقات مسبقة الدفع فتم القبض عليه 
وتم تسليم املضبوطات لصاحب املحل وباستجواب املتهم/ )...(، أقر بقيامه برسقة املحل 
وأفاد أنه قام بكرس قفل باب املحل ودخل معه املتهم/ )...( واملتهم/ )...(، بينام اقترص دور 
املتهم/ )...( عىل املراقبة، وأهنم قاموا برسقة جمموعة من األجهزة وبطاقات الشحن ومبلغ 
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املدعو/  أقر بمشاركة  املتهم/ )...(  مايل كان نصيبه منه ٧٠٠٠ آالف ريال وباستجواب 
بكرس  وقاما  مقص  بإحضار   )...( واملتهم/   )...( املتهم/  قام  حيث  املحل،  برسقة   )...(
واجلواالت  األجهزة  من  جمموعة  وأخذوا  معهم  دخل  وأنه  للمحل  ودخال  سويًا،  القفل 
ومبلغ مايل قدره ١٤٠٠٠ألف تقريبًا وذكر بأن دور شقيقه/ )...( اقترص عىل املراقبة فقط 
املتهم/  قام  حيث  املحل،  برسقة   )...( املدعو/  بمشاركة  أقر   ،)...( املتهم  وباستجواب 
)...( واملتهم/ )...( بإحضار مقص وقاما بكرس القفل سويًا، ودخال للمحل وأن شقيقه/ 
)...( دخل معهم وأخذوا جمموعة من األجهزة واجلواالت ومبلغ مايل قدره ١٤٠٠٠تقريبًا 
وذكر بأن دوره اقترص عىل املراقبة فقط وقد انتهى التحقيق إىل اهتام/ )...( باملشاركة برسقة 
حمل وكرس حرزه ورسقة جمموعة من اجلواالت عددها ١٣ جهاز، وثالث أجهزة حاسب 
الشحن  بطاقات  من  وجمموعة  ريال  ألف  عرش  )١٤٠٠٠(أربعة  قدره  مايل  ومبلغ  حممول 
مسبقة الدفع بقيمة )١٤٠٠( ريال وحيث إن ما أقدم عليه املتهم املذكور وهو بكامل أهليته 
املعتربة رشعا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه 
بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه، )علام بأن احلق اخلاص ال يزال قائاًم( هكذا ادعى، ويف 
نفس اجللسة حرض املدعى عليه وجرى سؤاله عام جاء يف الئحة املدعي العام أجاب قائال: 
ما جاء يف الئحة املدعي العام من قيامي باملشاركة برسقة حمل وكرس حرزه ورسقة جمموعة 
بطاقات  من  وجمموعة  حممول  حاسب  أجهزة  وثالثة  جهاز،   )١٣( عددها  اجلواالت  من 
الشحن مسبقة الدفع بقيمة ألف وأربعامئة ريال، فكل ذلك صحيح، وأما ما جاء يف الئحة 
املدعي العام من أن من ضمن املرسوقات أربعة عرش ألف ريال فغري صحيح هكذا أجاب، 
ثم سألت املدعي العام: هل لديك بينة عىل رسقة املدعى عليه للمبلغ املايل الذي قدره أربعة 
عرش ألف ريال؟  فأجاب قائال: ليس لدي سوى ما يف أوراق املعاملة، فجرى االطالع عىل 
أوراق املعاملة وعىل التقرير النهائي للقضية لفة: )١٤ــ ١٥ــ ١٦ــ١٧( واملتضمن ما نصه: 
وثامنامئة  أالف  أربعة  قدره  مايل  مبلغ  املرسوقات  ضمن  ومن   )...( املدعي  أقوال  )بضبط 
ريال، ومبلغ مايل قدره أربعة أالف وثامنامئة ريال(، وبسؤال املدعى عليه عن سوابقه أجاب 
قائال: عيل سابقة رسقة سيارات، هكذا أجاب، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
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وبعد االطالع عىل أوراق املعاملة، وإلقرار املدعى عليه باملشاركة برسقة حمل وكرس حرزه 
ورسقة جمموعة من اجلواالت عددها )١٣( جهاز، وثالثة أجهزة حاسب حممول وجمموعة 
من بطاقات الشحن مسبقة الدفع بقيمة ألف وأربعامئة ريال، وإلنكار املدعى عليه أن من 
ضمن املرسوقات أربعة عرش ألف ريال، ولعدم وجود البينة املوصلة عىل ذلك، ولوجود 
سابقة رسقة عىل املدعى عليه، ولكثرة قضايا الرسقة يف هذا البلد، وجلميع ما تقدم فقد ثبت 
لدي إدانة املدعى عليه )...( باملشاركة برسقة حمل وكرس حرزه ورسقة جمموعة من اجلواالت 
عددها )١٣( جهاز وثالثة أجهزة حاسب حممول ومل يثبت لدي إدانته برسقة مبلغ مايل قدره 
ألف وأربعامئة ريال وجلميع ما تقدم فقد حكمت بام ييل: أوال/ سجن املدعى عليه ملدة ستة 
أشهر مع احتساب املدة التي أمضاها عىل ذمة هذا القضية ثانيا/ جلد املدعى عليه مائة جلدة 
وبذلك حكمت،  أيام،  يقل عن عرشة  ماال  تليها  والتي  دفعة  بني كل  دفعتني،  مفرقة عىل 
وبعرضه عليهام قرر املدعى عليه القناعة باحلكم، وقرر املدعي العام املعارضة بدون الئحة، 
وعليه فقد قررت رفع املعاملة ملحكمة االستئناف كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٤/٧/٢٤هـ.

اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ  األحد  يوم  ففي  وبعد  وحده  هلل  احلمد   
 ٣٤٢١٩٢٧٩٧ رقم  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردتنا  وقد   ١:٤٥ الساعة 
وتاريخ   ٣٤٣٢٩٣٤٤ رقم  الفضيلة  أصحاب  قرار  ومرفقها  ١٤٣٤/١/٤هـ  وتاريخ 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة  منه:  احلاجة  نص  وهذا  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ 
املعاملة لوحظ ما ييل: أواًل/ أن فضيلته أثبت إدانة املدعى عليه )...( باملشاركة يف رسقة حمل 
وكرس حرزه، ومع ذلك عزره بالسجن واجللد، أفال تنطبق بحق املذكور عقوبة حد الرسقة 
مع هذا الثبوت؟ ثانيًا/ ما قرره فضيلته من سجن وجلد إذا درئ عنه احلد فهو تعزير قليل، 
فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر وإجراء موجبه، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم( قايض استئناف )...( قايض استئناف )...( رئيس الدائرة )...( ا.هـ وإجابة 
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عىل ما ذكره أصحاب الفضيلةـ  وفقهم اهللـ  أقول مستعينًا باهلل أما ما جاء يف املالحظة األوىل 
فقد حرض املدعى عليه وجرى سؤاله عن عمره فأجاب قائاًل: سبعة عرش عامًا، ثم سألته 
عام جاء يف دعوى املدعي العام من اهتامه بالقيام باملشاركة برسقة حمل وكرس حرزه ورسقة 
جمموعة من اجلواالت عددها ثالثة عرش جهازًا وثالثة أجهزة حاسب حممول ومبلغ مايل 
قدره أربعة عرش ألف ريال وجمموعة من بطاقات الشحن مسبقة الدفع بقيمة ألف وأربعمئة 
ريال فأجاب قائاًل: ال صحة ملا جاء يف هذه الدعوى، فلم أقم بيشء من ذلك، هكذا أجاب، 
ذكرت،  ما  الصحيح  قائاًل:  فأجاب  احلكم،  جملس  يف  السابقة  بإقراراته  جماهبته  جرت  ثم 
هكذا أجاب، فبناًء عىل ما تقدم من رجوع املدعى عليه/ )...( عن إقراره، والرجوع عن 
اإلقرار يف احلدود مقبول عند عامة الفقهاء قال صاحب الرشح: )ومتى رجع املقر باحلد عن 
إقراره قبل منه وإن رجع يف أثناء احلد مل يتمم ومجلة ذلك أن رشط إقامة احلد باإلقرار البقاء 
عليه إىل متام احلد فإن رجع عن إقراره كف عنه(، قال صاحب اإلنصاف: )هذا املذهب يف 
مجيع احلدود( ٢٠٨/٢٦ - ٢٠٧، وجلميع ما تقدم فقد رجعت عام حكمت به سابقًا من 
ثبوت إدانة املدعى عليه/ )...( باملشاركة يف رسقة حمل وكرس حرزه ورسقته جمموعة من 
تتوجه  القوية  التهمة  اجلواالت عددها )١٣( جهاز وثالثة أجهزة حاسب حممول، ولكن 
املدعى  به سابقًا عىل  فقد رجعت عام حكمت  الثانية  املالحظة  ما جاء يف  عليه، ولوجاهة 
ونظًرا  دفعتني،  مفرقة عىل  مائة جلدة  أشهر وجلده  ملدة ستة  املدعى عليه  عليه من سجن 
لكثرة الرسقات يف هذا البلد، ولكون الرسقة يف هذه القضية رسقة مشرتكة بني جمموعة من 
األشخاص، ولوجود سابقة رسقة عىل املدعى عليه، ولتوجيه أصحاب الفضيلة بأن احلكم 
قليل، وجلميع ما تقدم فقد قررت احلكم عىل املدعى عليه/ )...( بتعزيره للتهمة القوية، 
وذلك بام ييل: أواًل/ سجن املدعى عليه ملدة سنة ونصف مع احتساب املدة التي أمضاها 
يف التوقيف عىل ذمة هذه القضية، ثانيًا/ جلد املدعى عليه مائة ومخسني جلدة مفرقة عىل 
ثالث دفعات بني كل دفعة والتي تليها ما ال يقل عن عرشة أيام، وبذلك حكمت، وبعرضه 
عىل املدعى عليه قرر القناعة باحلكم وقرر املدعي العام املعارضة بدون الئحة، وعليه فقد 
قررت إعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
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وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ.
القضايا اجلزائية  الدائـرة األوىل لتمييز  احلمد هلل وحده وبعد فقد اطلعنـا نحن قـضـاة 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بعرعر برقم ٣٥٥٩٢٣٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
١٤٣٤/٧/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٠٤٢٣ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( يف قضية رسقة وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
بام هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة وباالطالع عىل ما 
أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه بناء عىل قرارنا رقم ٣٤٣٢٩٣٤٤ يف 
١٤٣٤/١٠/١٣هـ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٠٩٧٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٦٣٣٨٦ 

رسسةا-ارشوعا-اتكقريازجاجاحملا-اإسلترابكرساتلزجاجا-اإنكاراسصداتلرسسةا-اسبقا
تإلسلتراأماماجهةاتلقبضا-احيازةاأدوتتارسسةا-اعدماثبوتاتلرشوعا-اتوجهاتلاهمةابها-ا

ثبوتاتإلدتنةابكرساتلزجاجا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.ا

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام بالرشوع بالرسقة وتكسري 
زجاج باب حمل بقصد رسقته، وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية ومصادرة املضبوطات، 
باب  زجاج  بكرس  الثاين  وأقر  صحتها،  األول  أنكر  عليهام  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
بمطرقة،  األشخاص  أحد  رضب  قصد  بأنه  ودفع  الرسقة،  قصده  يكون  أن  وأنكر  املحل 
ونظرًا ألن املدعى عليهام أقرا أمام جهة القبض، ثم رجعا عن ذلك ودفعا بكوهنام قد قاما 
وألن  الرسقة،  يف  تستعمل  أدوات  بحيازة  أقرا  وألهنام  فيه،  كتب  بام  علمهام  دون  بالتوقيع 
القبض عليهام جاء يف ساعة متأخرة من الليل، وألن تلك القرائن ال تعد بينة موصلة إال أهنا 
توجه التهمة القوية هلام، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليهام بالرشوع بالرسقة 
ووجه هلام التهمة بذلك، وثبت لديه إدانة املدعى عليه الثاين بتكسري زجاج باب حمل، وحكم 
أربعة أشهر، وبجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة، وبسجن  املدعى عليه األول ملدة  بسجن 
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املدعى عليه الثاين ستة أشهر، وبجلده مائتني ومخسني جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، 
وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

عىل  وبناء  بسكاكا  اجلزائّية  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة لنا برقم ٣٤٢٦٠٩٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ املقيدة باملحكمة برقم 
٣٤١٣٦٩٥٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ 
ضد  عامه  دعوى  الئحة   )...( العام  املدعي  قدم  وفيها   ٠٨  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( قائال فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٥/٨هـ ويف الساعة ٣.٣٠ صباحًا 
امللك  طريق  )...( عىل  زجاج حمل  بتكسري  أشخاص  قيام  العمليات عن  لغرفه  بالغ  ورد 
فيصل وقاموا بالفرار من املوقع وتم استيقافهم بالقوة وبتفتيشهم عثر بحوزهتم عىل مطرقة 
أفراد  وساطور وقفازات أيدي وكشاف وبيت مسدس وقفل حمل وبسؤال )...( من قبل 
الدوريات األمنية اعرتف بالرسقة وباالنتقال ومعاينة املحل من قبل الرشطة اتضح تعرض 
باب املحل للكرس وقد جرى حجز املضبوطات املستخدمة يف اجلريمة بكتاب الفرع رقم 
جهازي  تسليم  جرى  فيام  مصادرهتا  طلب  أجل  من  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ  وتأريخ   ٩٧٣٨
أقوال  وبسامع  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ  وتأريخ   ٩٧٣٥ رقم  الفرع  بكتاب  املضبوطني  اجلوال 
املتهم األول/ )...( أفاد أهنم مل يكرسوا باب املحل ألخذ املال وأنه ال يعلم ملاذا قام )...( 
بكرس باب املحل وباستجوابه ذكر بأنه مل يقم بتكسري باب املحل، وأن من قام بكرس باب 
املحل هو املتهم األول )...( وأفاد أن )...( تعرض للرضب وكان يلحق بمن رضبه لرد 
املحل وذكر  باب  الرشطة اعرتف بكرس  )...( لدى  الثاين/  املتهم  أقوال  االعتداء وبسامع 
بأهنام قاما بذلك من أجل رسقة املحل، وعندما الحظا أن املحل جديد ذهبا من دون أخذ 
يشء، وأهنام قاما بكرس زجاج املحل مجيعا، وباستجوابه أفاد بأنه تعرض للرضب من قبل 
شخص ال يعرفه وأنه حلق بالشخص يريد االعتداء عليه بواسطة مطرقة كانت معه فأخطأه 
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ووقعت عىل باب املحل وأنكر اعرتافه لدى الرشطة وأوضح أنه مل يعرتف بنيته الرسقة وإنام 
اعرتف بالتكسري فقط وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام لألول )...( والثاين )...( بالرشوع 
بالرسقة وتكسري زجاج باب حمل )...( وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - اعرتاف الثاين 
عند الرشطة بقيامهام مجيعا بتكسري باب املحل والرشوع بالرسقة واعرتاف األول عىل الثاين 
لفة  الصفحتني رقم )١٠٫٩( من ملف إجراءات االستدالل  بتكسري زجاج املحل كام يف 
رقم )١( ٢ - اعرتاف الثاين بنية الرسقة كام يف حمرض تنفيذ املهمة لفه )٤(٣ - اعرتاف املتهم 
الثاين )...( بكرس زجاج املحل لدى استجوابه كام يف الصفحة رقم )١( من ملف التحقيق 
لفة رقم)١٠(٤ - ما تضمنه حمرض الرشطة من أن بوابة املحل تعرضت للتكسري بالكامل، 
ما يدل عىل قصد املتهمني للرسقة خالفا ملا تضمنته أقوال املتهم األول من أنه كان يريد فقط 
االعتداء عىل أحد األشخاص، ووقعت الرضبة باخلطأ عىل باب املحل٥ - وقوع احلادثة 
الرسقة  يدل عىل قصدمها  ما  تنفيذ مهمة،  ملا تضمنه حمرض  وفقًا  الليل،  متأخرة من  بساعة 
ويؤكد صحة أقواهلم األولية لدى الرشطة٦ - ما تضمنه حمرض تنفيذ املهمة لفة رقم )٤( 
من ضبط أدوات مع املتهمني عند القبض عليهام عبارة عن مطرقة وساطور وغريها وهي 
من األدوات التي تستخدم يف الرسقة عادة؛ وحيث إن ما أقدم عليه املذكوران، ومها بكامل 
للمحكمة  إحالتهام  معه  يتعني  ما  رشعا،  عليه  ومعاقب  حمرم  فعل  رشعا  املعتربة  أهليتهام 
اجلزئية وفقا لنص املادتني )٫١٢٦ ١٢٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية فإنني أطلب إثبات 
تزجرمها وتردع غريمها تعزيرية  ييل: ١ - عقوبة  بام  إليهام واحلكم عليهام  أسند  بام   إدانتهام 

بالتنازل هذه  انتهى  اخلاص  احلق  بأن  علام  اجلريمة.  املستخدمة يف  األدوات  ٢ - مصادرة 
دعواي ٠ويف هذه اجللسة مل حيرض املدعى عليهام لذا جرى رفع اجللسة إلحضارمها ويف يوم 
األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة والنصف وفيها حرض 
املدعى عليهام ومها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ويف هذه اجللسة جرى عرض دعوى املدعي العام 
عىل املدعى عليهام فأجاب املدعى عليه األول بقوله: ما ذكره املدعي العام من أنني قمت 
أنا وزمييل بالرشوع يف الرسقة وتكسري زجاج باب حمل )...( فهذا غري صحيح والصحيح 
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برضب  زمييل  وقام  برضبه،  قام  األشخاص  وأحد   )...( زمييل  بني  مضاربة  حصلت  أنه 
الرجل بمطرقة، إال أهنا رضبت زجاج املحل وانكرس، وصحيح أنه قبض معنا عىل قفازات 
وكشاف ومطرقة وهذه نستخدمها عندما نخرج للرب، هكذا أجاب٠ وأجاب املدعى عليه 
أنني قمت بتكسري زجاج املحل للرشوع يف الرسقة  العام من  الثاين بقوله ما ذكره املدعي 
أنا وزمييل فقام أحد األشخاص برمي حجر عيل  أنني كنت  فهذا غري صحيح والصحيح 
فتوقفنا وحصلت مضاربة بيني وحاولت رضبه باملطرقة التي كانت معي ؛إال أهنا رضبت 
وهذه  أيدي  وقفازات  وكشاف  مطرقة  عىل  معنا  وجد  أنه  وصحيح  فانكرس  املحل  زجاج 
نستخدمها عندما نخرج للرب، هكذا أجاب٠ وبطلب البينة من املدعي العام عىل أن املدعى 
عليهام قاما بتكسري زجاج املحل بقصد الرسقة قال بينتي هي ١ - اعرتاف املدعى عليه الثاين 
تضمنه  ما   - ٢ العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  ولدى  املهمة  تنفيذ  حمرض  ويف  الرشطة  لدى 
املتهمني  قصد  عىل  يدل  ما  بالكامل  للتكسري  تعرضت  املحل  بوابة  أن  من  الرشطة  حمرض 
للرسقة ٣ - وقوع احلادثة يف ساعة متأخرة من الليل ما يدل عىل قصدمها الرسقة، ويؤكد 
صحة أقواهلام األولية لدى الرشطة ٤ - ضبط أدوات مع املتهمني عند القبض عليهام عبارة 
عن مطرقة وساطور وغريها من األدوات التي تستخدم يف الرسقة عادة٠ هكذا أفاد؛ لذا 
جرى رفع اجللسة لدراستها، ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ افتتحت اجللسة 
الساعة الثانية عرشة والنصف وفيها حرض املدعى عليهام هذا وقد جرى االطالع عىل أوراق 
املعاملة فوجدت من بني طياهتا إفادة املدعى عليه األول املدونة عىل الصحيفة العارشة من 
ملف التحقيق املدون عىل اللفة األوىل وتتضمن ما نصه حرضنا لسكاكا من أجل أن نأكل 
املحل وقام )...( ونزل ومعه مطرقة وقام بكرس  انتهائنا مررنا بجوار  العشاء وبعد  وجبة 
عىل  املدون  الثاين  عليه  املدعى  إفادة  وجدت  كام  املوقع  من  ذهبنا  ذلك  وبعد  املحل،  قفل 
الصحيفة التاسعة من ملف التحقيق املدون عىل اللفة األوىل وتتضمن اعرتافه بأنه قام هو 
وزميله بكرس قفل املحل بحثا عن املال بواسطة مطرقة أنتهى ملخصه كام وجدت اعرتاف 
زجاج  بتكسري  اعرتافه  ويتضمن  والثانية،  األوىل  الصحيفة  عىل  املدون  الثاين  عليه  املدعى 
حمل )...( وذكر بأنه للبحث عن شخص توقع أن يكون خمتبئا داخل املحل، وأنه قام بكرس 
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باب املحل بواسطة املطرقة اهـ ٠ كام وجدت حمرض تنفيذ املهمة املدون عىل اللفة الرابعة، 
ويتضمن أنه تم القبض عىل املدعى عليهام وأن املدعى عليه )...( اعرتف بالرسقة وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليهام قاال: ما جاء يف اعرتافنا أمام الرشطة غري صحيح، فقد قمنا بالتوقيع 
عىل التحقيق وال نعلم ما كتب فيه، وصحيح أنه تم كرس باب املحل لكن ليس بقصد الرسقة 
؛وإنام بقصد رضب الشخص الذي قام باالعتداء علينا، وما جاء يف حمرض تنفيذ املهمة هكذا 
أفادا٠ لذا وبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه األول كرس 
األول  عليه  املدعى  أقر  وحيث  الثاين  عليه  املدعى  هو  بكرسه  قام  الذي  وأن  املحل،  باب 
بوجوده مع املدعى عليه الثاين أثناء كرس زجاج باب املحل، وحيث أقر املدعى عليه الثاين 
بكرس زجاج باب املحل، ودفع بأن قصده من ذلك هو رضب أحد األشخاص، وأنكر أن 
قصده من كرس زجاج باب املحل أنه للرسقة، وحيث أقر املدعى عليهام بأن األدوات التي 
ذكرها املدعي العام وهي املطرقة والكشاف والقفازات قبضت معهام، وحيث تم القبض 
عىل املدعى عليهام يف ساعة متأخرة من الليل، وملا جاء يف إقراري املدعى عليهام حتقيقا لدى 
مركز الرشطة وحيث أنكرا ما جاء يف اإلقرارين؛ وحيث إن االثبات البد له من بينة موصلة 
من إقرار أو شهادة ؛وحيث ال يوجد ذلك للمدعي العام سوى القرائن التي ذكرها، ونظرا 
األول طالب يف  عليه  املدعى  إن  منها، وحيث  الناس  وتأذي  الزمن  هذا  الرسقة يف  لكثرة 
املرحلة األخرية واملدعى عليه الثاين تقدم إلحدى الوظائف، وحيث ال يوجد سوابق من 
جنس هذه القضية عىل املدعى عليهام، وحيث إن احلق اخلاص انتهى بالتنازل لذا مل تثبت لدي 
إدانة املدعى عليهام بالرشوع بالرسقة وثبت لدي إدانة املدعى عليه الثاين بتكسري زجاج باب 
حمل الـ )...( ولوجود التهمة القوية بحق املدعى عليهام بالرشوع بالرسقة من حمل الـ )...( 
وقررت تعزير املدعى عليهام لقاء ذلك وذلك بسجن املدعى عليه األول أربعة أشهر حتتسب 
منها املدة التي أوقف فيها عىل ذمة هذه القضية وجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة عىل ثالث 
أشهر  ستة  الثاين  عليه  املدعى  وسجن  أيام،  عرشة  وأخرى  دفعة  كل  بني  متساوية  دفعات 
حتتسب منها املدة التي أوقف فيها عىل ذمة هذه القضية وجلده مائتني ومخسني جلدة مفرقة 
عىل مخس دفعات متساوية، بني كل دفعة وأخرى عرشة أيام، وبذلك قضيت، وبعرض ذلك 
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عىل املدعى عليهام قررا القناعة أما املدعي العام فتنظر قناعته من عدمها عند حضوره وعليه 
جرى التوقيع وأقفلت اجللسة يف متام الساعة الثانية إال مخس دقائق وباهلل التوفيق، وصىل 
اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ ويف يوم األربعاء 
العارشة إال ربعًا وفيها حرض  الساعة  السابعة  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
املدعي العام وقرر معارضته عىل احلكم وتقديم الئحة اعرتاضية إضافة اىل الئحة الدعوى 
الستالم  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  املوفق  األحد  يوم  املحكمة  بمراجعة  وأفهم  لذلك  فأجبناه 
نسخة من احلكم، وأن له مدة نظامية وهي ثالثون يوما من ذلك التاريخ، ففهم ذلك، وعليه 
جرى التوقيع وأقفلت اجللسة يف متام الساعة العارشة اال عرش دقائق وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

القضايا اجلزائية  الدائـرة األوىل لتمييز  احلمد هلل وحده وبعد فقد اطلعنـا نحن قـضـاة 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٣٦٩٥٩٥ برقم   )...( الشيخ/  بسكاكا 
الصادر من فضيلته املسجل برقم ٣٥١٠٣٦٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ اخلاص بدعوى 
القرار حكم فضيلته بام هو  العام ضد/ )...( ورفيقه يف قضية رسقة، وقد تضمن  املدعي 
مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة. 
فقد قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باإلحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٨٩٦٢ 

رسسةا-اسيارةا-اإنكاراسصداتلرسسةا-اإسلترابقيادهتاا-ادفعابمظنةاأهنااعائدةالصديقا-ا
سصداممازحاها-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-ارجوعاعنها-اثبوتاتإلدتنةا-اظلوفاخمففةا-اتعزيلا

بالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

.Z¨§¦¥¤£]را-سولهاتعاىللا
.ZÎÍÌËÊÉÈÇ]را-سولهاتعاىللا

را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتٌمادمهاومالهاوعلضه(.
لا-سولهاعميهاتلصالةاوتلقالملا)إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاحلتٌماعميكلاكحلمةا

يومكلاهذت،ايفاشهلكلاهذت،ايفابمدكلاهذت(.
تملقمل،افميساحيلاملقمٍلامناأخيها تملقملاأخوا إنا تلصالةاوتلقالملا)أالا لا-سولهاعميها

يشٌءاإالامااحلالهامنانفقه(.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته برسقة سيارة، وطلب احلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بقيادته للسيارة، ودفع بأنه ظن 
يبتعد هبا سوى مخسامئة مرت، ثم توقف واعتذر  أهنا تعود لصاحبه وأنه قصد ممازحته، ومل 
وال  القراءة  يعرف  ال  أميًا  بكونه  دفع  عليه  التحقيق  جهة  أمام  إقراره  وبعرض  لصحاهبا، 
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الكتابة، ونظرا لتوافر قرائن عىل إرادة رسقة السيارة بقيادته هلا مسافة طويلة نسبيا، مع أن 
معرفة سيارة صاحبه ال حتتاج إىل وقت طويل، ال سيام مع إقراره بالرسقة أمام جهة التحقيق، 
وألن ما دفع به حيتمل الصحة، واعتبارا لصغر سنه وإبدائه الندم، لذا فقد ثبت لدى القايض 
إدانة املدعى عليه برسقة سيارة، وحكم بسجنه ملدة ثالثة أشهر، وبجلده مائة وعرشين جلدة 
مفرقة، مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ما بدر منه، فاعرتض املدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  بعده وبعد  نبي  احلمد هلل وحده والصالة عىل من ال 
اجلزائية باألحساء وبناء عىل املعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة 
 ٣٥١٣٩٠ برقم  باملحكمة  واملقيدة  وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ   ٢٠٥٨٥ برقم  األحساء 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧٣ برقم  لنا  واملحالة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ 
العام )...(  املدعي  يوم اخلميس ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ وفيها حرض  افتتحت اجللسة األوىل 
بمحافظة  العام  االدعاء  دائرة  رئيس  املحكمة طرفنا بموجب خطاب  أمام  بالرتافع  املعمد 
األحساء ذي الرقم ١٣١١٠ والتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ وقال يف دعواه : فبصفتي مدعيًا 
عاًما بدائرة االدعاء العام بمحافظة األحساء أدعي عىل: )...(، ١٩ عامًا، سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، طالب، أوقف بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٨هـ وأحيل لشعبة 
سجن حمافظة األحساء وسجل نزياًل لدهيم برقم )...( استنادًا للفقرة رقم )٥( من القرار 
١٤٣٣/١١/٢٨هـ  بتاريخ  إنه  حيث  ١٤٢٨/٧/٩هـ؛  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم  الوزاري 
ورد لرجال الدوريات األمنية بالغ عن رسقة سيارة من نوع )...( صنع )...( حتمل اللوحة 
رقم )...( من هجرة )...(، وبانتقال الفرقة القابضة للموقع تم العثور عىل السيارة املذكورة 
أوصافها أعاله، وبقيادة املدعى عليه. وبضبط أقوال املبلغ )...( أفاد أنه أثناء وجوده هبجرة 
)...( وكان بقيادته السيارة املذكورة أوصافها أعاله، وملا توقف عند إحدى املحطات ونزل 
من سيارته وهي بوضع التشغيل واجته مع زميله املدعو )...( للسوبرماركت، شاهد سيارته 
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تتحرك بقيادة املدعى عليه، حينها تم اللحاق به والقبض عليه. وباستجواب املدعى عليه 
له  االهتام  توجيه  عن  التحقيق  أسفر  وقد  أعاله.  أوصافها  املذكورة  للسيارة  برسقته  أقر 
برسقة سيارة؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره املدون عىل الصفحات رقم )١٤( 
املرفق لفة رقم )١(.٢ - أقوال املبلغ املدون عىل الصفحات رقم )١١/٩( املرفق لفة رقم 
)١(.٣ - حمرض القبض املرفق لفة رقم )٣(.وبالبحث عام إذا كان له سوابق، مل يعثر له عىل 
سوابق مسجلة٠ وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل 
الرسقة  رشوط  استيفاء  ولعدم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  رشعًا؛  عليه  ومعاقب  حمرم 
بحقه، أطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه. )علاًم أن احلق اخلاص انتهى 
عى؛ عليه فقد حرض املدعى عليه، وبعد التأكد من هويته جرى عرض  بالتنازل(. هكذا ادَّ
دعوى املدعي العام عليه فأجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام من اهتامي برسقة سيارة من 
نوع )...( صنع )...( من هجرة )...( غري صحيح والصحيح أنني قدمت من قرية )...( إىل 
)...( قاصدًا الوصول إىل )...( عن طريق توصييل من أهل اخلري وجلست إىل حمطة )...( 
وانتظرت ابن عم يل اسمه )...( ألجل أن يوصلني إىل األحساء حيث جرى االتفاق معه عىل 
ذلك وشاهدت سيارة )...( واقفة عند البقالة وعىل وضع التشغيل وظننتها سيارته فأردُت 
وأخذت  فركبتها،  التشغيل  وضع  يف  أخرى  مرة  السيارة  يرتك  ال  حتى  وأنبهه  أمازحه  أن 
أقودها ملسافة مخسامئة مرت تقريبًا واتضح يل من بعض األغراض التي بداخل السيارة أهنا 
ا منهم  ليست البن عمي ؛ما دعاين للتوقف حتى حرض بعض األشخاص وقبضوا عيل ظنًّ
أنني أريد رسقتها، واعتذرت لصاحبها لكنَّه رفض ذلك، هكذا أجاب٠ ثم جرى االطالع 
من  الصحيفة)١٤(  املدون عىل  حتقيقًا  عليه  املدعى  إقرار  ومنها:  املعاملة  أوراق  مجيع  عىل 
ملف التحقيق لفة)١( املتضمن ما نصه: )أقرُّ أنا )...( بأين يف متام الساعة الثامنة من مساء 
اجلمعة وصلت إىل هجرة )...( قادمًا من هجرة )...( وكنت بدون سيارة وقد وصلت إىل 
)...( مع شخص )...( ال أعرفه ونزلت إىل املحطة وبعد ذلك شاهدت سيارة من نوع )...( 
واقفة بالقرب من السوبر ماركت وهي بوضع التشغيل، وركبت هبا واجتهت إىل جهة )...( 
األسفلت، وتوقفت  املحطة حلق يب أصحاب سيارة وطلعت من  كيلو مرت من  بعد  وعىل 
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جاء  ما  قائاًل:  أجاب  عليه،  املدعى  عىل  وبعرضه  منه  احلاجة  نصُّ  ا.هـ   ) عيلَّ القبض  وتمَّ 
أقل،  أو  تقريبًا  إىل األحساء غري صحيح، واملسافة كانت مخسامئة مرت  فيه من حماولة هريب 
وأنا ال أعرف القراءة وال الكتابة، هكذا قرر٠ كام جرى االطالع عىل كرت سوابق املدعى 
عليه املتضمن عدم وجود سوابق عليه، كام جرى االطالع عىل مذكرة إيقاف املدعى عليه 
الدعوى واإلجابة،  تقدم من  ما  فبناًء عىل  بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٨هـ  أنه أوقف  املتضمنة 
وبعد النظر يف حال املدعى عليه والتأكد من أهليته، وبعد دراسة أوراق املعاملة وتأملها، 
وبام أنَّ املدعى عليه أنكر دعوى املدعي العام باهتامه برسقة سيارة من نوع )...( صنع )...( 
ابن عم  يظنه  كان  الذي  صاحبها،  ممازحة  بقصد  وقادها  ركبها  أنَّه  وذكر   )...( هجرة  من 
قريب  سيارة  معرفة  ؛إذ  الرسقة  أراد  أنَّه  ذلك  يف  األصل  لكن  حمتمل  ذكره  ما  أنَّ  وبام  له، 
املسافة،  باجتاه األحساء هذه  ملا سار  أراد ممازحته  لو  إنَّه  له ال حتتاج إىل مسافة طويلة، كام 
والكتفى باالبتعاد مسافة قصرية كام إنَّ إقراره حتقيقًا يقوي التهمة ضده، وبام أنَّ ما صدر 

] تعاىل:  وقال   Z¨§¦¥¤£] تعاىل:  قال  رشعًا  املحرم  من  منه 
ZÎÍÌËÊÉÈÇ وقال صىل اهلل عليه وسلم: ))كلُّ املسلم عىل 
َوَأْمَواَلُكْم  ِدَماَءُكْم  ))َفإِنَّ  الصالة والسالم:  دُمُه وماُلُه وعرُضه(( وقال عليه  املسلم حراٌم 
َوَأْعَراَضُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، يِف َشْهِرُكْم َهَذا، يِف َبَلِدُكْم َهَذا(( وقال عليه 
ٌء إاِل َما َحلَّ  مِلُْسِلٍم ِمْن َأِخيِه يَشْ الصالة والسالم: ))َأال إِنَّ امْلُْسِلَم َأُخو امْلُْسِلِم، َفَلْيَس حَيِلُّ 
آثار  العقوبة عليه لظهور  املدعى عليه، ويتوجه ختفيف  تعزير  ما يستوجب  َنْفِسِه((  ِمْن  َلُه 
الندم عليه، وعدم وجود سوابٍق له ولصغر سنه، والحتامل صحة ما دفع به، والنتهاء احلق 
بالتنازل، ولظروفه االجتامعية التي اقتنعت هبا املحكمة ؛لذا كله وألجل احلق العام حكمُت 
 )...( نوع  من  سيارة  برسقة  عليه  املدعى  إدانة  لديَّ  ثبت  أواًل/  ييل:  بام  عليه  املدعى  عىل 
صنع )...( من هجرة )...( وعزرته لقاء ذلك بسجنه ثالثة أشهر من تاريخ إيقافه عىل ذمة 
القضية وبجلده مائة وعرشين جلدة عىل ثالث دفعات، كل دفعة أربعون جلدة، بني كل 
دفعة وأخرى مدة ال تقل عن عرشة أيام. ثانيًا/ يؤخذ عليه التعهد بعدم العودة ملثل ما صدر 
منه. وبتالوة احلكم عىل الطرفني وإفهام املدعى عليه بحقه يف استئناف احلكم قرر القناعة 
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به، وطلب املدعي العام رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم دون 
م عىل نبينا حممد وعىل آله  الئحٍة اعرتاضية مكتفيًا بام ورد يف الئحة الدعوى وصىل اهلل وسلَّ

وصحبه أمجعني. ُحِرَر يف ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
٣٥١٣٧٠١٤/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٤هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة األحساء 
املكلف برقم ٣٥/١٣٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١٠٥٧٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
حكم  القرار  تضمن  وقد  رسقة،  قضية  يف   )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص 
املعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بام هو مدون ومفصل  فضيلته 
حرر  وسلم.  وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة 

يف١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.
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�رسقة

 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٤٦٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٨٥٢١٩ 

غريا منا رسسةا إسلترا-ا سيارتتا-ا صدما تالمنا-ا رجالا منا هلوبا سيارةا-ا رسسةا-ا
حلزا-إدتنةا-تعزيلابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته برسقة سيارة واهلروب من 
رجال األمن، والتسبب يف صدم دوريات أمنية وسيارات مدنية، وطلب احلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه وجد السيارة متعطلة 
وهبا مفتاحها وكان يستخدمها كل يوم ثم يرتكها يف مكاهنا، ونظرًا ألن ما صدر من املدعى 
عليه فعل حمرم وتعد عىل مال غريه دون وجه رشعي، وخللو سجله من السوابق، ولعدم 
القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  حمرزة،  غري  السيارة  لكون  احلد  لرشوط  الرسقة  هذه  استيفاء 
إدانة املدعى عليه برسقة سيارة وهروبه من رجال األمن وتسببه يف صدم الدوريات األمنية 
والسيارات املدنية، وحكم بسجنه ملدة تسعة أشهر، وبجلده ستني جلدة، فاعرتض املدعي 

العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة اجلزائية باألحساء وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٤٦٨ برقم  املكلف  االحساء  حمافظة  يف 
برقم ٣٥/٦٤٥٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/١/٢٤هـ 
افتتحت اجللسة األوىل الساعة الثانية عرش وفيها حرض املدعي العام )...( املعمد بحضور 
جلسات املحكمة بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة االحساء 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه  واحرض  ١٤٣٤/٩/١هـ  وتاريخ   ١٣١١٠ رقم 
السجل املدين رقم )...( وادعى املدعي العام قائال يف دعواه إنه بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٧هـ 
ورد لرجال الدوريات األمنية بالغ من الوافد/ )...( عن رسقة سيارة من نوع )...( صنع 
)...( حتمل اللوحة رقم )...( من )...(. وبتاريخ ١٤٣٤/٨/١٤هـ تم القبض عىل السيارة 
املذكورة أوصافها أعاله بقيادة املدعى عليه من قبل )...( وذلك بعد هروبه من رجال األمن 
وصدمه لدوريات أمنية وسيارات مدنية )فرزت أوراق مستقلة بشأن اللوحات املرسوقة 
املضبوطة مع املدعى عليه(. وباستجواب املدعى عليه أقر برسقته للسيارة املذكورة أوصافها 
أعاله، وهروبه من رجال األمن وصدم لدوريات أمنية وسيارات مدنية. وقد أسفر التحقيق 
له برسقة سيارة وهروب من رجال األمن والتسبب يف صدم دوريات  عن توجيه االهتام 
عىل  واملدون  به  املنوه  إقراره  التالية: -١ -  والقرائن  لألدلة  وذلك  مدنية،  وسيارات  أمنية 
رقم  الصفحات  عىل  املدون  املبلغ  أقوال   - ٢٢(.٢( رقم  لفة  املرفق   )٤( رقم  الصفحات 
)١١/١٠( املرفق لفة رقم )٢٦(.٣ - حمرض القبض املرفق لفة رقم )١١/١٠(. وبالبحث 
عام إذا كان له سوابق مل يعثر له عىل سوابق مسجلة؛ وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه 
ما  إثبات  أطلب  لذا  رشعًا؛  عليه  ومعاقب  حمرم  فعل  رشعًا  املعتربة  أهليته  بكامل  وهو 
إليه ولعدم استيفاء رشوط الرسقة بحقه، أطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره  أسند 
وتردع غريه وتشديد العقوبة عليه خلطورة جرمه.)علاًم أن احلق اخلاص مازال قائاًم(.هذه 
العام صحيح،  املدعي  ذكره  ما  قائال  أجاب  عليه  املدعى  الدعوى عىل  دعواي ٠وبعرض 
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�رسقة

فقد وجدت سيارة متعطلة يف شارع )...( يف مدينة )...( وكنت أداوم من مدينة )...( إىل 
حمافظة )...( يوميا بأجرة قدرها رياالن ذهاب وقمت برتكيب بطارية هلذه السيارة املتعطلة 
يف شارع )...( وكانت مفتوحة ومفتاحها داخلها واستعملت هذه السيارة ملدة سبعة أيام 
أسافر عليها من )...( إىل عميل يف )...( ثم أردها إىل مكاهنا يوميا، وأبقي فيها مفتاحها، ثم 
يف اليوم السابع اتضح أن خلفي دورية أمنية تابعة للبحث اجلنائي فدخلت يف حي )...( 
أمنية أخرى من اجلانب  الدورية األمنية فدعمتني دورية  يف مدينة )...( وهربت من هذه 
األيرس اخللفي للسيارة، فاصطدمت بثالث سيارات وفعيل هذا يسمى رسقة، وكان سبب 
هرويب هو اخلوف من رجال األمن لكون السيارة ال ختصني، وأنا تائب إىل اهلل تعاىل ونادم 
عىل ما صدر مني، هكذا أجاب ٠وقد اطلعت عىل إقرار املدعى عليه املدون عىل الصفحات 
١و٢و٣ من اللفة ٢٠ وأقوال املبلغ املدونة عىل الصفحتني ١٠و١١ من اللفة ٢٢ وحمرض 
القبض املدون عىل اللفتني ١٠و١١ فوجدهتا تتضمن ما ذكره املدعي العام وبعرضها عىل 
املدعى عليه قرر قائال :أما أقوايل املنسوبة إيل حتقيقا فإهنا غري صحيحة، ومل أوقف السيارة 
ملدة شهر  استخدمها  ومل  منه،  الذي رسقتها  املكان  أوقفها يف  كنت  وإنام  املنزل،  بعيدا عن 
دون  التحقيق  حمرض  عىل  بصمتي  أمضيت  وقد  أيام،  سبعة  ملدة  استخدمتها  وإنام  ونصف 
قراءته، ومل أصدم دوريات أمنية، وإنام هي التي بارشت صدم السيارة التي كانت معي ما 
سبب اصطدامي بسيارات أخرى، وأما حمرض القبض وما تضمنه من تعمدي لصدم دورية 
أمنيه فغري صحيح، فلم أتعمد ذلك ومل أصدمها وإنام صدم صاحب الدورية السيارة التي 
كانت معي واصطدمت هبا، هكذا قرر٠ فبناء عىل ما سلف من الدعوى واإلجابة وإقرار 
املدعى عليه برسقته هلذه السيارة من شارع )...( يف مدينة )...( حال كوهنا مفتوحة وغري 
حمرزه ومفتاحها داخلها، واستخدامها سبعة أيام من مدينة )...( إىل حمافظة )...( دون وجه 
حق وإقراره هبروبه من رجال األمن ما أدى إىل صدم الدوريات األمنية والسيارات املدنية، 
ولكون ما صدر من املدعى عليه فعل حمرم وتعدٍّ عىل مال غريه دون وجه رشعي، ونظرا خللو 
سجله من السوابق، ولعدم استيفاء هذه الرسقة لرشوط احلد لكوهنا غري حمرزه، وبناء عىل 
ذلك كله فقد ثبت لدي رسقة املدعى عليه هلذه السيارة وهروبه من رجال األمن، وتسببه يف 
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صدم الدوريات األمنية والسيارات املدنية، وقررت عقوبته بسجنه ملدة تسعة أشهر اعتبارا 
من تاريخ إيقافه وجلده ستني جلدة مفرقة عىل دفعتني متساويتني بني كل منها مدة ال تقل 
عن عرشة أيام وبذلك حكمت، وبعرضه عىل املدعي العام واملدعى عليه قرر املدعى عليه 
قناعته به وقرر املدعي العام عدم القناعة، وطلب االستئناف مكتفيا بام قدم عن تقديم الئحة 
اعرتاضيه فأجبته لطلبه وقررت بعث املعاملة إىل حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية حسب 
التعليامت وأقفلت اجللسة الساعة الثانية عرشة والنصف وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل اله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/١/٢٤هـ

الثانية يف حمكمة  اجلـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد.. 
٣٥٥٦٦٦٠٢/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة األحساء 
املكلف برقم ٣٥/٦٤٥٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١٢٩١٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ 
حكم  القرار  تضمن  وقد  رسقة  قضية  يف   )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص 
املعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بام هو مدون ومفصل  فضيلته 
حرر  وسلم.  وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة 

يف١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ.
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�رسقة

 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدرب

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦١٧٣٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٩٢٧٠ 

رسسةا-احماولةارسسةاسيارةا-اإسلترا-ارسسةاغرياحديةا-اعدماإحلتزاتملرسوقا-اإدتنةا-ا
تعزيلابالقجناوتجلمد.

را-تملادةا)رر(امنانظاماتلقضاء.
را-تملادتانا)رارا-لار(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

را-تعميلاوزيلاتلعدلارسلا)لرر/ر/ق(ايفارر/رر/راررهـ.

سيارة،  رسقة  بمحاولة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بأنه فتح السيارة 
بعد أن وجد باهبا غري مؤمن، ومفتاحها موجود يف موضع التشغيل، وملا ركبها قبض عليه 
مالكها، وقرر أنه ال يعلم عن غرضه من دخول السيارة لكونه مريضًا ومسحورًا، ونظرًا ألن 
ما قام به املدعى عليه يعد رسقة غري حدية لكوهنا من غري حرز، لذا فقد ثبت لدى القايض 
إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة سنة وثامنية أشهر، وبجلده ستامئة جلدة 

مفرقة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بالدرب وبناًء عىل املعاملة 
عىل  وبناء  ١٤٣٥/١/٢٨هـ  يف   ١١/٢٣/٢٣ برقم  الدرب  رشطة  مركز  من  لنا  املحالة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥٦١٧٣٨ برقم  لنا  املحالة  املعاملة 
٣٥٣٠٢٧٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ ففي يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ 
افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حرض املدعي العام وادعى قائال بصفتي مدعيًا عامًا 
يف املحكمة العامة بمحافظة الدرب بموجب خطاب التكليف الصادر من مدير مركز رشطة 
١٤٢٧هـ ادعي عىل املدعو/ )...(... اجلنسية  الدرب برقم ٣٦٣/٢٣/ م د يف ١/٢٠/ 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعو/  تقدم  ١٤٣٤/١٢/١٣هـ  تاريخ  يف  إنه  حيث 
السجل املدين رقم )...( خمربًا بأنه شاهد شخصًا الساعة الواحد والنصف من ليلة اجلمعة 
يقرتب من سيارته نوع )...( ٩٣م غامرتني رقم اللوحة )...( وعندما اقرتب وجده داخل 
السيارة، وعندما شاهده حاول اهلرب، ومل يتمكن من رسقة السيارة، وتم القبض عليه من 
بمحاولة  لقيامة   )...( للمدعو/  االهتام  توجيه  يتضح  التحقيق  قبله، ومن خالل جمريات 
رسقة سيارة، وذلك لألدلة التالية: ١ - ما جاء بإخبارية مالك السيارة. ٢ - ما جاء بالقبض 
عىل املذكور باجلرم املشهود من قبل مالك السيارة أثناء حماولته اهلروب من داخل السيارة. 
والركوب  السيارة  باب  بفتح  وقيامه  املخرب  ملنزل  باحلضور  واعرتافه  بأقواله  جاء  ما   - ٣
داخلها لغرض تعلم القيادة. لذا: آمل بعد االطالع جمازاة املذكور بام يستحقه رشعًا علاًم بأن 
)احلق اخلاص منتٍه بالتنازل( واهلل حيفظكم وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه 
قال ما ذكره املدعي العام صحيح مجلة وتفصياًل، فقد قمت بدخول السيارة وقبض املشتكي 
السيارة واقفة يف  السيارة وقد كانت  أنني قد مررت بجوار  عىل بعد ذلك، والذي حصل 
الشارع بجوار بيته ووجدت أن الباب غري مؤمن كام أن مفتاح السيارة موجود يف السويتش 
ال  إنني  قال  السيارة  دخول  من  غرضه  عن  وبسؤاله  فيها،  وجلست  السيارة  بفتح  فقمت 
أعلم عن غريض من دخول السيارة، ألين شخص مريض ومسحور كام جرى الرجوع إىل 
وبعد  مرتني،  السيارة  لرسقة  تعرض  أنه  تتضمن  التي   )١٢ صــ   ٢ )لفة  املشتكي  إخبارية 
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العثور عليها قام بمراقبة السيارة ثم حرض املدعى عليه وتلفت ثم أخذ حذاءه ووضعه يف 
السيارة، ثم نزل وفتح الباب ودخل السيارة فاجته إليه فخرج وهرب املدعى عليه، كام جرى 
“ أقر أنا  الرجوع إىل إقرار املدعى عليه املدون عىل دفرت التحقيق )لفة ١ صـ ٥( املتضمن 
الثانية من بعد ليل يوم اجلمعة  بأنه ويف متام الساعة  املدعو )...( ... اجلنسية جمهول هوية 
املوافق ١٤٣٢/١٢/١٣هـ اجتهت إىل منزل املواطن/ )...( سعودي اجلنسية وقد وجدت 
بفتح  منزله، وقد قمت  عند  واقفة  بالتحديد وكانت  موديلها  أعرف  )...( ال  نوع  سيارته 
تعلم  لغرض  السيارة  بالركوب يف  قمت  ؛حيث  باألمان  مؤمنًا  يكن  مل  الذي  السيارة  باب 
قيادة السيارة فقط، ومل يكن القصد رسقتها، ومل أقم بأخذ يشء منها، وعند ذلك شاهدين 
مالك السيارة وحاولت اهلروب، إال أنه متكن من اإلمساك يب هذا وعليه أوقع املقر بام فيه 
بصمة “ وبعرضها عليه صادق عليها ثم جرى سؤال املدعي العام عام ذكره املدعى عليه من 
أن السيارة مل تكن مؤمنه كانت مفتوحة وهبا مفتاح السويتش قال ما يذكره صحيح ؛حيث 
إن هذا هو املثبت يف التحقيق معه، وأنا اطلب تعزيره لقاء ما أسند إليه كام جرى االطالع 
عىل إقرار تنازل املشتكي )لفة ١ صـ ٤( فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وحيث أقر 
املدعى عليه بأنه دخل السيارة وهي غري مؤمنة، وأن مفتاح السيارة موجود فيها، وصادق 
عىل ذلك املدعي العام، وحيث إن هذه القضية من اختصايص بصفتي “قايض فرد” بناًء عىل 
التعميم ١/٢٠٤/ق يف ١٣٩٦/١٠/٣٠هـ الذي يتضمن أنه ينبغي عىل املحاكم أن تنظر 
التي نصت  األشياء  بأحد  توجه احلكم  القضية  فإذا ظهر من سري  تردها،  التي  القضايا  يف 
املادة )٢٣( من نظام القضاء فعىل قايض املحكمة تقرير ذلك، ثم نظرها من ثالث  عليها 
قضاة ٠إما إذا مل يتوجه احلكم فيها بام نوه به فإنه ال داعي إىل الرفع بطلب نظرها من ثالثة 
قضاة، بل يصدر القايض احلكم فيها كغريها من القضايا ا. هـ وحيث أن ما قام به املدعى 
ذكر  املخرب  إخباريه  إن  وحيث  حرز،  غري  من  لكوهنا  حديه؛  غري  أهنا  إال  رسقة  يعد  عليه 
فيها أن سيارته تعرضت للرسقة مرتني، وأنه كان يراقبها حيث وقع احلادث ؛ما يقوي ما 
ذكره املدعى عليه من كوهنا غري مؤمنه وأن املفتاح موجود فيها، وحيث إن ما قام به املدعى 
العام  املدعي  إن  بالباطل، وحيث  األموال  اعتداء عىل  عليه فعل حمرم وجرم خطري، وفيه 
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يطالب بإيقاع عقوبة تعزير، عليه فلذا وجلميع ما سبق فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه فيام 
إيقافه عىل  تاريخ  من  اعتبارا  أشهر  وثامنية  بالسجن سنة  تعزيرًا  عليه  إليه وحكمت  نسب 
ذمة هذه القضية وجلده ثالثامئة جلده عىل ست دفعات كل دفعة مخسون جلدة، بني كل 
دفعة وأخرى مدة ال تقل عن مخسة عرش يومًا وبتالوته عىل املدعى عليه واملدعي العام بعد 
إفهامهام بمنطوق املواد وإفهامهام بمنطوق املواد من )١٩٢ إىل ١٩٥( من نظام اإلجراءات 
اجلزائية قرر املدعى عليه اعرتاضه عىل احلكم بالئحة اعرتاضية كام أن املدعي العام قد قرر 
اعرتاضه عىل احلكم بالئحة اعرتاضية فأفهم بأن عليهام مراجعة املحكمة الستالم صورة 
احلكم والتقدم بالالئحة االعرتاضية خالل املدة املقرر نظاما، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ. 

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
١٤٣٥هـ   /٤/١٦ وتاريخ   ٣٥٣٠٢٧٣٥ برقم   )...( الشيخ/  املكلف  الدرب  بمحافظة 
١٤٣٥هـ   /٣/١١ وتاريخ   ٣٥١٧٢٨٦٩ برقم  فضيلـته  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق 
اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( - ... اجلنسية - يف قضية )حماولة رسقة سيارة( 
عىل الصفة املوضحة يف الصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه وبدراسة 
احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣١ رقم القضية: ٢٠٢٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٧٠٨٤٨ 

ثبوتا تلقوتبقا-اعدما تعددا تلرسسةا-ا إنكارا بحيازهتاا-ا إسلترا رسسةا-اسطعاسيارتتا-ا
تإلدتنةا-اسلتئنا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

إدانته برسقة أجزاء من سيارة؛  إثبات  املدعى عليه، طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
عىل  بداخلها  عثر  سيارته  وبتفتيش  مصدومة،  سيارات  من  بالقرب  مشاهدته  بعد  وذلك 
قطع، تبني أهنا مفقودة من تلك السيارات، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية مع التشديد 
عليه لتعدد سوابقه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بأنه وجد تلك 
القطع يف سيارته بعد إخراجها من الصيانة، وقرر أنه ال بينة له عىل ذلك؛ ونظرًا ألن القرائن 
املقدمة من املدعي العام ال تعد بينة قاطعة إال أهنا توجه التهمة إىل املدعى عليه بصحة ما 
نسب إليه؛ لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بالرسقة، ولتوجه التهمة فقد حكم 
بسجنه ملدة مخسة أشهر، وبجلده تسعني جلدة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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يوم  ويف  بالدمام  اجلزائّية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
)...( دعواه  العام  املدعي  قدم  وفيها  اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١١/١٠هـ  االثنني 
ضد املدعى عليه )...( قائاًل فيها: باالطالع عىل حمرض القبض املعد من قبل )...( تبني أنه 
يف تاريخ ١٤٣١/٣/١هـ تم مشاهدة املدعى عليه عند وكالة )...( بالقرب من السيارات 
املصدومة من نوع )...( فتم القبض عليه وبتفتيش سيارته التي من نوع )...( حتمل لوحة 
رقم )...( عثر بداخلها عىل مسجل و”فيش” أنوار تابعه لسيارة )...( ومفتاح “سكروب” 
وقد تبني أن األشياء املضبوطة مفقودة من سيارتني من نوع )...( وبسامع أقواله لدى رجال 
الضبط اجلنائي أقر بأن األشياء املضبوطة تعود له، وأنكر قيامه بالرسقة، وباستجوابه أنكر 
مجيع ما ضبط معه، كام أنكر قيامة بالرسقة مجلة وتفصيال وانتهى التحقيق الهتامه )برسقة 
أجزاء من السيارة( وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - حمرض القبض املنوه عنه واملرفق عىل 
اللفة رقم )٢(. ٢ - وجود املضبوطات يف سيارته قرينة عىل صحة ما ُأسند إليه. ٣ - تناقض 
أقواله مابني حمرض سامع األقوال وحمرض االستجواب قرينة عىل صحة ما ُأسند إليه. ٤ - أنه 
بمشاهدة السيارات التي كان يقف بينها من قبل رجال الضبط تبني أن األشياء املتهم برسقتها 
مفقودة من تلك السيارات، وهي تعود لذات النوع من تلك املركبات ؛وحيث إن ما أقدم 
عليه املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا، أطلب 
إثبات إدانته بام ُأسند إليه، واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه والتشديد عليه 
لقاء سوابقه التي مل تردعه عقوبتها استنادا لربقية ساحب السمو امللكي نائب وزير الداخلية 
رقم )٩٣٩٥٨/٥/٥/١( وتاريخ ١٤٢٩/٨/٢٣هـ )علام بأن احلق اخلاص مازال قائام( 
وباهلل التوفيق ويف هذه اجللسة حرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( وبعرض دعوى املدعي العام عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام يف 
دعواه من اهتامي بالرسقة املذكورة غري صحيح، والصحيح أن سياريت كانت عند إحدى 
أجزاء  من  الدعوى  يف  ُذكر  ما  بداخلها  وكان  القبض،  يوم  نفس  يف  وأخرجتها  الورش، 
لسيارة، وال أعلم من وضعها، وال عالقة يل هبا، هذه إجابتي٠ وبسؤال املدعى عليه عن 



232

�رسقة

بينته فيام دفع به، قال: ليس لدي بينة عىل ذلك ٠وبسؤال املدعي العام: هل لديه مزيد بينة 
عىل الدعوى؟ قال ليس لدي مزيد بينة سوى ما ورد يف الئحة الدعوى وأوراق املعاملة٠ 
أن عليه  الدعوى ومما تضمنته  بداية الئحة  املدعى عليه يف  بيانات  ثم جرى االطالع عىل 
مخس سوابق األوىل خمدرات - ترويج املخدرات والثانية خمدرات والثالثة حيازة واستعامل 
حيازة  واخلامسة  خمدرات  واستعامل  حيازة  خمدرات -  ترويج  يف  اشتباه  والرابعة  خمدرات 
وقد  ختصني،  املذكورة  السوابق  قال:  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  خمدرات  واستعامل 
صدر هبا حكم من فضيلة رئيس هذه املحكمة منذ حوايل ثالثة أشهر. ثم جرى االطالع 
الشيخ )...( برقم  القرار الرشعي الصادر من فضيلة رئيس هذه املحكمة  عىل صورة من 
٣٤٢٦٠١١٣ يف ١٤٣٤/٧/٤هـ ومما تضمنه تعزيره عىل السوابق بسجنه ملدة سنة وجلده 
القرار؛ فنظرًا ملا تقدم من الدعوى واإلجابة؛  النحو املذكور يف  مائتني ومخسني جلدة عىل 
وحيث أنكر املدعى عليه اهتامه بالرسقة املذكورة يف الدعوى، وأقر بوجود أجزاء السيارة 
املشار إليها أعاله يف سيارته، وبرر ذلك بام ذكره يف جوابه، وأنه ال بينة لديه عىل ذلك، ولعدم 
وجود البينة القاطعة عىل رسقة املدعى عليه هلذه األجزاء، ولتوجه التهمة له بذلك، السيام 
أنه مسئول عن سيارته وما بداخلها، ومما يزيد من جانب التهمة أيضًا ما عىل املدعى عليه من 
سوابق، وحيث صدر عىل املدعى عليه حكٌم من الشيخ )...( تضمن التعزير عىل السوابق 
لذلك كله فقد قررت ما ييل: أواًل - مل يثبت لدي إدانة املدعى عليه بالرسقة املذكورة، إال 
بالسجن ملدة مخسة أشهر  التهمة  لقاء هذه  تعزيره  له يف ذلك، وقررت  التهمة متوجهٌة  أن 
مدًة مستأنفة ال تدخل يف عقوبته احلالية، وجلده تسعني جلدة مفرقة عىل دفعتني متساويتني 
بني كل دفعة وأخرى ما اليقل عن مخسة عرش يومًا ٠ثانيًا - مل يظهر يل تعزير املدعى عليه 
عىل السوابق لصدور حكٌم هبا يف قرار الشيخ )...( املشار إليه أعاله وبذلك أمجع حكمت، 
االعرتاض،  العام  املدعي  وقرر  القناعة،  عليه  املدعى  قرر  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض 
وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف واكتفى بالئحة الدعوى وأوراق املعاملة عن تقديم 

الئحٍة اعرتاضية، فُأجيب لطلبه واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 
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حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٣٧٧٤٩١/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
برقم  الدمام  بمدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/٦هـ  وتاريخ 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/١هـ  وتاريخ   ٣٤/٤١٩٠٩٨
باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٤٣٧٣٧١٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ اخلاص 
بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية رسقة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو 
عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/٧هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٨٢٦٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٥٩٩٣٦ 

رسسةا-اأجزتءامناسيارةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

إثبات إدانته برسقة مسجل من سيارة،  أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا 
وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية مع التشديد عليه لسوابقه، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه برسقة مسجل من السيارة 
فاعرتض  جلدة،  مخسني  وبجلده  أشهر،  ثالثة  ملدة  بسجنه  وحكم  الدعوى،  يف  املذكورة 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املكلف  باألحساء  اجلزائية  املحكمة  رئيس   )...( د/  أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
والقائم بعمل املكتب القضائي الثامن يف املحكمة اجلزائّية باألحساء، وبناء عىل املعاملة املحالة 
لنا برقم ٣٤٣٣٨٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٧٦٣٠٠٤ 
اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٨/١٥هـ  االثنني  يوم  ففي  وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ 
األوىل الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حرض املدعي العام )...( املعمد بحضور جلسات املحكمة 
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 ١٤٢٨٨ رقم  اإلحساء  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  دائرة  رئيس  خطاب  بموجب 
وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ وأحرض معه املدعى عليه )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة 
رقم )...( وادعى املدعي العام قائال يف دعواه إنه بتاريخ ١٤٣٤/٦/٨هـ تم القبض عىل 
املدعو/ )...( مندوب  بعد ورود بالغ من  الدوريات األمنية  املدعى عليه من قبل رجال 
رشكة )...( مفاده قيام املدعى عليه برسقة جهاز مسجل سيارة قيمته ألف ريال من إحدى 
سيارات الرشكة. وباالنتقال واملعاينة ملوقع الرشكة عىل طريق )...( وجدت سيارة من نوع 
)...( صنع )...( حتمل اللوحة رقم )...( واقفة أمام مقر )...( وهي عطالنة وقد رسق منها 
املسجل فقط، واألبواب كانت مفتوحة. وباستجواب املدعى عليه أقر بقيامه برسقة جهاز 
املسجل من سيارة الرشكة املذكورة أعاله. وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام له برسقة 
مسجل من سيارة إحدى الرشكات؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقرار املدعى عليه 
املدونة عىل الصفحة رقم )١٦( من دفرت االستدالل املرفق لفة رقم )٢(.٢ - أقوال املبلغ 
املدونة عىل الصفحات رقم )٩_١١( من دفرت االستدالل املرفق لفة رقم )٢(.٣ - حمرض 
القبض املرفق لفة رقم )٧(.٤ - حمرض االنتقال واملعاينة املدونة عىل الصفحات رقم )٣/٢( 
عىل  له  يعثر  مل  سوابق،  له  كان  إذا  عام  وبالبحث   )٢( رقم  لفة  املرفق  االستدالل  دفرت  من 
سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل 
حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه، ولعدم استيفاء رشوط حد الرسقة 
بحقه أطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه. )علاًم أن احلق اخلاص انتهى 
برد العني املرسوقة إىل صاحبها( هذه دعواي، وحيث إن املدعى عليه ال جييد اللغة العربية 
وللحاجة حلضور املرتجم فقد رفعت اجللسة لذلك، ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام 
واملدعى عليه )...( واملرتجم املعروف لدينا )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائال ما ذكره املدعي العام صحيح ؛فقد قمت 
برسقة مسجل سيارة متوقفة تابعة للرشكة التي أعمل هبا، وكانت السيارة يف حالة عطل، 
وأنا تائب إىل اهلل تعاىل ونادم عىل ما صدر مني، هكذا أجاب، وبتأمل الدعوى وجدت ما 
يرتتب  وهذا  من رسقة،  عليه  للمدعى  أسند  ما  بإثبات  يطالب  العام  املدعي  أن  أوال  ييل، 
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عليه النظر يف توفر رشوط الرسقة أو انتفائها، والنظر يف ذلك ليس من اختصاص املحكمة 
اجلزائية بل من اختصاص املحكمة العامة ألهنا هي التي تثبت ذلك، فإن ثبت ذلك تشكل 
جلنة مشرتكة للنظر يف القضية، وإن مل تثبت فيحكم قايض العامة يف القضية وذلك بناء عىل 
التعميم رقم )١/٢٠٤/ق( يف ١٤٩٦/١٠/٣٠هـ ثانيا قول املدعي العام )أطلب إثبات ما 
أسند إليه من الرسقة غري مكتملة الرشوط( وكون الرسقة غري مكتملة الرشوط أو مكتملة 
الرشوط ليس من اختصاص املدعي العام تقرير ذلك، وليس له الوالية عىل قول مثل ذلك؛ 
ألن الذي حيدد كون الرسقة مكتملة الرشوط من عدمها هو قايض املحكمة العامة، وليس 
املدعي العام وال غريه، ثالثا: أن وصف املدعي العام للواقعة ال يغري من الواقعة شيئًا ؛ألن 
الوصف املعتمد يف القضية هو الوصف الذي يوقعه القايض عىل الواقعة، وليس الوصف 
الذي يرد يف الئحة الدعوى جاء يف املادة التاسعة واخلمسني بعد املائة من نظام اإلجراءات 
تعطي  أن  وعليها  الدعوى  الئحة  يف  الوارد  بالوصف  املحكمة  تتقيد  )ال  نصه  ما  اجلزائية 
الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان خمالفًا للوصف الوارد يف الئحة الدعوى وإذا جرى 
ا -هـ وعىل هذا فإن قول املدعي العام الرسقة غري مكتملة  التعديل وجب عىل املحكمة( 
الرشوط وصف غري معترب يف هذه القضية ٠رابعا: قول املدعي العام )وتعزير املدعى عليه 
لقاء ما نسب إليه( يظهر أن املدعي العام نظر إىل مآل احلكم حسب نظره من جمريات القضية، 
ومل ينظر للعقوبة األساسية املقابلة للجريمة والنظر إىل مآل احلكم ليس من اختصاصه أيضا؛ 
ألن مآالت األحكام من اختصاص القايض؛ فهو الذي ينظر فيها ويقررها، والواجب عىل 
املدعي العام النظر للعقوبة األساسية املقابلة للواقع، بدليل أن الدعوى عىل الزاين املحصن 
األساسية  العقوبة  إىل  فيها  نظر  بل  احلكم،  مآل  إىل  فيها  ينظر  مل  الصائل  قاتل  وكذا  املنكر 
وهي الرجم أو القتل، وعىل هذا فهي حتال للمحاكم العامة٠ خامسا: جاء يف التعميم رقم 
للمحاكم  النشل  قضايا  )إحالة  منصوص  ما  ١٤١٨/١٢/١٦هـ  يف  )١٣/ت/١١٣٦( 
للمحكمة  حتال  النشل  قضايا  كانت  ،،فإذا  منه  احلاجة  نص  ألمهيتها(أ -هـ  وذلك  العامة 
:املدعي  أمهية. سادسا  أكثر  أيضا ألهنا  هلا  الرسقات حتال  أن قضايا  أوىل  باب  العامة فمن 
العام ال يمثل نفسه يف مثل هذه املطالبات بل يمثل املجتمع واألمة مجعاء، والواجب يف مثل 
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هذه احلالة عىل املدعي العام املطالبة بإنزال أقىص عقوبة عىل مرتكبي اجلرائم، ال حماولة إجياد 
املخارج هلم، فبناء عىل ما تقدم، وبعد األسباب التي بينتها أعاله، وبعد االطالع عىل املادة 
الثالثة والتسعني بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية، فإن هذه الدعوى تعد خارجة عن 
العامة  النوعي للمحكمة  النوعي هلذه احلكمة، وتعد داخلة يف االختصاص  االختصاص 
ملا سبق بيانه كله، وأفهمت املدعي العام بعدم اختصايص هبذه القضية وأمثاهلا،، ورصفت 
النظر عن طلبه وأفهمته بأن عليه إقامة الدعوى لدى ملحكمة العامة، وبام سبق كله حكمت، 
وبعرضه عىل املدعي العام قرر معارضته، واكتفى بام جاء يف أوراق املعاملة عن تقديم الئحة 
اعرتاضية، وقررت بعث كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف باملنطقة الرشقية لتدقيق 
التوفيق  العارشة ومخس وأربعني دقيقة وباهلل  الساعة  املتبع وأقفلت اجللسة  احلكم حسب 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٤/٨/٢٣هـ. 

الساعة  الثالثة  افتتحت اجللسة  الثالثاء ١٤٣٥/١/٢هـ  احلمد هلل وحده وبعد ويف يوم 
واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها   )...( ضد  العام  املدعي  بدعوى  اخلاصة  عرشة  الثانية 
وقد   )...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( لدينا  املعروف  واملرتجم   )...( عليه 
عادت املعاملة من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية باخلطاب ذي الرقم ٣٤٢٢٦٩٩٩٠ 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ وبرفقه القرار رقم ٣٤٣٥٩٠٠٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ 
واملتضمن ما نصه )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ أن ما حكم به 
فضيلته ما ييل: - أواًل/ مل يعمل مقتىض املادة ٧٤ من نظام املرافعات الرشعية وال بد من 
ذلك ثانيًا/ مل يعمل بمقتىض املادة ١٦٨ من نظام املرافعات الرشعية ملالحظة ما ذكر وإكامل 
ما يلزم ومن ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها( وبناء عليه فقد جرى دراسة املعاملة والقرار 
الدعوى، وقد قرر  النظر يف هذه  إكامل  الفضيلة حفظهم اهلل، وقررت  وما قرره أصحاب 
تابعة لرشكة )...( كانت متوقفة  إنني رسقت مسجل سيارة من سيارة  قائال  املدعى عليه 
يف الرشكة وقمت برتكيبة يف سيارة أخرى تابعة للرشكة حتت قياديت ؛لكون مسجل سياريت 
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كان متعطل، ومل اقصد الرسقة ،،ومل أخرجه خارج الرشكة ومل استأذن إدارة الرشكة يف ذلك، 
وقد أخطأت يف فعيل، وظنت الرشكة أنني سارق، ومل حيصل مني ذلك، هكذا قرر٠ وقد 
الثانية فوجدته يتضمن  اللفة  املدون عىل الصفحة ١٦ من  املدعى عليه  إقرار  اطلعت عىل 
إقراره برسقة املسجل من السيارة )...( املتوقفة بطريق )...( يف حالة عطل التابعة لرشكة 
)...( وكان باب املركبة مفتوحًا، كام تضمن إقراره برسقة املسجل وتسليمه ألخيه )...( ... 
اجلنسية وذهابه به إىل )...( وبعرضه عىل املدعى عليه، قرر قائال: سلمت املسجل لريكبه 
يف سياريت وسافر )...( إىل )...( ثم رجع )...( وركب املسجل يف سياريت،، وأنا تائب إىل 
الدعوى واإلجابة  ما سلف من  فبناء عىل  تعاىل ونادم عىل ما صدر مني، هكذا قرر٠  اهلل 
وإقرار املدعى عليه برسقة املسجل، وما قرره من قصده تركيبة يف سيارة الرشكة األخرى 
ونظرا  حق،  بغري  غري  مال  عىل  وتعدٍّ  حمرم،  فعل  منه  صدر  ما  لكون  ونظرا  يقودها،  التي 
خللو سجله من السوابق، ونظرا النتهاء احلق اخلاص بتسليم املسجل إىل صاحبه، وملا ظهر 
املدعى عليه للمسجل، وقررت  التوبة والندم، فقد ثبت لدي رسقة  املدعى عليه من  عىل 
عقوبته بسجنه ملدة ثالثة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده مخسني جلده دفعة واحدة تعزيرا، 
به، وقرر  قناعته  عليه  املدعى  قرر  عليه  واملدعى  العام  املدعي  وبعرضه عىل  وبه حكمت، 
املدعي العام عدم القناعة، وطلب االستئناف مكتفيا بام قدم عن تقديم الئحة اعرتاضيه، 
فأجبته لطلبه وقررت بعث املعاملة إىل حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية حسب التعليامت 
وأقفلت اجللسة الساعة الثانية عرشة والنصف وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

اله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.
حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
/٣٥/٣٢٩٥٧٥ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 

بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ  وتاريخ  ج٢ 
القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٢٦٩٩٩٠ برقم  املكلف  األحساء 
الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ د. )...( املسجل برقم ٣٤٣١٣٢٥٨ وتاريخ 
قضية  يف  اجلنسية(   ...(  )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص  ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ 
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رسقة وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته عىل قرارنا رقم ٣٤٣٥٩٠٠٢/

ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل 
املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٠٥٧١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٥٨٢٢ 

رسسةا-ابطاريةاشاحنةا-اتشرتتكايفارسساهاا-اارشوعايفارسسةاأخلىا-ااإنكارا-ااسبقا
إسلتراأحداتملاهَمنياحتقيقاا-ااعدماسبولارجوعهاعنها-ااإدتنةاتملقلا-اتعزيلهابالقجناوتجلمدا

وتلغلتمةا-ااتوجهاتلاهمةالآلخلا-اتعزيلهابالقجناوتجلمد.ا

تإلسلتراوسوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام، األول برسقة مخس بطاريات 
أخريني،  اثنتني  منها، ورشوعهام يف رسقة  اثنتني  الثاين معه يف رسقة  نقل واشرتاك  شاحنة 
وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أنكرا صحتها، 
املهمة  تنفيذ  وحمرض  والتعرف،  العرض  حمرض  إىل  استند  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب 
املتضمن العثور عىل البطاريات داخل سيارة املدعى عليه األول، كام استند إىل إقرار املدعى 
عليه الثاين حتقيقا بصحة ما جاء يف الدعوى، وبعرضه عليه أنكر صحته، ونظرًا ألن الرجوع 
عن اإلقرار يف غري احلدود ال يقبل؛ لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه الثاين بام 
جاء يف الدعوى، ومل يثبت لديه إدانة املدعى عليه األول بام نسبة إليه املدعي العام ووجه له 
التهمة القوية بصحة ذلك، وحكم بسجن األول ملدة تسعة أشهر، وبجلده مخسًا وثالثني 
جلدة مكررة ثالث مرات، كام حكم بسجن الثاين ملدة سنة وشهرين، وبجلده مخسًا وثالثني 
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دفعة واحدة، وبتغريمه ألفي ريال، فاعرتض املدعي العام واملدعى عليه الثاين، ثم صدق 
احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي أنا )...(، القايض يف املحكمة العامة بينبع، بناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٥١١٠٥٧١ برقم  املساعد  بينبع/  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحالة 
١٤٣٥/٠٢/٢١هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٥٤٣٨٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ ففي 
يوم اخلميس ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي العام )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( املكلف من رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام 
بمحافظة ينبع باخلطاب رقم ٢٢٥٧ وتاريخ ١٤٣٢/٤/١١هـ وتقدم بدعوى حمررة مرفقة 
يف املعاملة جاء فيها: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لدائرة التحقيق واالدعاء العام 
 )...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  أدعي عىل: ١ -  ينبع  بمحافظة 
وبالبحث عن سجل سوابقه مل يتبني وجود سوابق مسجلة عليه. ٢ - )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( وبالبحث عن سجل سوابقه مل يتبني وجود سوابق مسجلة 
عليه. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٠هـ عند الساعة الثامنة مساًء تقدم املواطن/ )...( إىل 
مركز رشطة رضوى ببالغ يفيد فيه عن تعرض بطاريتي شاحنة أخيه/ )...( نوع )...( لوهنا 
بطاريات  توجهه لرشاء  وعند  للرسقة،  م   )...( الصنع  سنة   )...( رقم  اللوحة  حتمل  أمحر 
بطاريتي شاحنة  السكراب بطريق )...( شاهد شابني يعرضان  جديدة من إحدى حمالت 
للبيع ورفض العامل يف املحل رشاءمها منهام ألهنام رفضا إعطاءه بطاقتي هويتيهام فابتاعهام 
بمبلغ )١٢٠( مائة وعرشين ريااًل، وقام بتسجيل رقم لوحة السيارة التي كانت معهام وهي 
من نوع )...( حتمل اللوحة رقم )...( لوهنا أخرض فاتح، وعندما أعطامها لسائق السيارة 
الرسقة  السيارة حمل  تعذر معاينة  الواقعة. وقد  فأبلغ عن  البطاريتان املرسوقتان  بأهنام  أفاد 
عن  وبالتعميم  عليها  البطاريتني  تركيب  تم  أن  بعد  ينبع  خارج  عمل  مهمة  يف  لوجودها 
السيارة ضبطت بقيادة مالكها )...( والذي أفاد أهنا يف ليلة البالغ كانت مع املدعى عليه 
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الثاين، والذي قام بتسليم نفسه ملركز الرشطة يف ذات الليلة معرتفًا بام نسب إليه من هتمة، 
نافيًا أية عالقة أو علم ملالك السيارة هبا فأخيل سبيل األخري، وحفظ االهتام بحقه. وبتاريخ 
املواطن/ )...( إىل ذات  تقدم  لياًل  الثانية عرشة والنصف  الساعة  ١٤٣٥/١/٢٠هـ عند 
شخصني  قبل  من  بطاريتيها  رسقة  ملحاولة   )...( قريبه  سيارة  تعرض  مفاده  ببالغ  املركز 
شاهدمها سائق السيارة، كام أبلغ )...( بأنه سبق رسقة عدة بطاريات هلم من ذات املوقع. 
بقص  يقومان  شخصني  شاهد  بأنه  أفاد  اجلنسية -   ...  - )...( السيارة  سائق  وبسؤال 
البطاريات وعندما شاهداه الذا بالفرار عىل سيارة من نوع )...( لوهنا كحيل حتمل اللوحة 
رقم )...(. وبمعاينة السيارة تبني أهنا من نوع )...( لوهنا أبيض حتمل اللوحة رقم )...( 
البطاريتني مقصوصة واألخرى ملقاة عىل األرض. وبالتعميم  ولوحظ أن أسالك إحدى 
التاريخ بقيادة املدعى عليه  عن السيارة املطلوبة ضبطت من قبل الدوريات األمنية بذات 
املدعى  بطاريات سيارات. وباستجواب  السيارة ضبط يف حقيبتها ثالث  وبتفتيش  األول 
عليه األول/ أفاد بأنه أثناء تفتيش سيارته وجد بداخلها عىل عدد )٣( بطاريات أفاد بأهنا 
تعود له، وأنه اشرتاها من حمل السكراب لغرض بيعها عىل املحالت. وباستجواب املدعى 
عليه الثاين/ اعرتف برسقة بطاريتني من شاحنة بمشاركة األول وعرضها عىل حمل السكراب 
العرض  حمرض  أثبت  وقد  للمبلغ.  واستالمه  ريااًل  وعرشين  مائة   )١٢٠( بقيمة  وبيعها 
 /١/٢٢ بتاريخ  رضوى  رشطة  مركز  قبل  من  واملعد   )...( املتهم/  واقعة  يف  والتعرف 
السيارة وأفاد  املقيم/ )...( تعرف عىل  السيارة املذكورة أعاله عىل  بأنه بعرض  ١٤٣٥هـ 
بأهنا نفس السيارة التي قامت بمحاولة رسقة البطاريتني. كام أقر )...( أنه أحرض قائد سيارة 
والده املرسوقة إىل مركز الرشطة وتعرف عىل ثنتني من البطاريات املضبوطة مع املدعى عليه 
األول. وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إىل األول برسقة مخس بطاريات شاحنة نقل 
لألدلة  وذلك  أخريني.  ثنتني  رسقة  يف  ورشوعهام  منها  ثنتني  رسقة  يف  معه  الثاين  واشرتاك 
والقرائن التالية: ١ - ما جاء بأقوال األول حتقيقًا بضبط البطاريات يف سيارته واملنوه به يف 
حمرض االستجواب لفة رقم )١٥، ١٦( وما جاء باعرتاف الثاين حتقيقًا واملدون عىل حمرض 
االستجواب لفة رقم )٤٠، ٤١، ٤٢( ٢ - حمرض العرض والتعرف املنوه به واملدون عىل 
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ص )١١( من دفرت االستدالل املرفق لفة )١(. ٣ - حمرض تنفيذ املهمة املنوه عنه واملرفق لفة 
لفة  املدون عىل ص )٩( من دفرت االستدالل واملرفق  املنوه عنه  التفتيش  )٢(. ٤ - حمرض 
)١(. ٥ - اإلقرار املرفق لفة )٢٤( وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليهام ومها بكامل أهليتهام 
عليهام  إليهام واحلكم  أسند  ما  إثبات  أطلب  عليه رشعًا  فعل حمرم ومعاقب  املعتربة رشعًا 
بعقوبة تعزيرية مشددة. علاًم بأن احلق اخلاص ال زال قائاًم. هكذا ادعى املدعي العام وبعرض 
العام يف  املدعي  بقوله: ما ذكره  املدعى عليه األول )...( أجاب  العام عىل  املدعي  دعوى 
دعواه غري صحيح مجلة وتفصياًل، ومل أقم برسقة البطاريات املذكورة يف الدعوى اطالقا، ومل 
أحاول رسقتها. هكذا أجاب املدعى عليه األول، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه الثاين 
)...( أجاب بقوله: ما ذكره املدعي العام يف دعواه غري صحيح مجلة وتفصياًل، ومل أقم برسقة 
البطاريات املذكورة يف الدعوى إطالقًا، ومل أحاول رسقتها. هكذا أجاب املدعى عليه الثاين. 
وبسؤال املدعي العام عن البينة عىل دعواه ؟ قال: إن بينتي هي ما تضمنته املعاملة. هكذا 
قال. وبالرجوع إىل أوراق املعاملة تم االطالع عىل اعرتاف املدعى عليه الثاين )...( املدونة 
“أنه يف عرص يوم السبت  عىل لفة )٢٦( ص )٤( يف حمرض سامع أقوال وقد تضمن قوله: 
املوافق ١٤٣٥/١/٢٠هـ قمت بأخذ السيارة ال)...( والعائدة للمدعو )...( دون أن يعلم 
اتفاق  عىل  كنت  الذي   )...( للمدعو  توجهت  وفعاًل  البطاريات  برسقة  أقوم  سوف  بأين 
مسبق معه لكي نقوم هبذه الرسقة وهي األوىل من شاحنة كانت متوقفة أمام نادي )...(، 
كانت  شاحنة  من   )...( بحي  الصناعية  من  بطاريات  ثالث  عدد  كانت  الثانية  والرسقة 
موقوفة “.ا.هـ كام جرى االطالع عىل أقوال املدعى عليه الثاين املدونة عىل لفة ٤١ -٤٢ -٤٣ 
يف حمرض استجوابه لدى هيئة التحقيق واملتضمنة “س: حدثني بالتفصيل ماذا حدث وملاذا 
قمت بتسليم نفسك ؟ ج: أفيدكم أين أخذت سيارة صاحبي )...( من نوع )...( وتوجهت 
إىل شاحنة متوقفة قرب نادي )...( وفكيت بطاريتها وأخذهتا وذهبت إىل حمل )...( وبعت 
عليه البطارية بستني ريااًل. س: كم بطارية رسقت ؟ ج: رسقت بطاريتني. س: بكم بعتها ؟ 
ج: الواحدة بستني ريااًل”.ا.هـ وبسؤال املدعى عليه الثاين عن هذين االعرتافني ؟ أجاب 
شيئًا.  عنهام  أعلم  ال  وأنا  عليهام  بصمت  وقد  صحيحني  غري  االعرتافني  هذين  إن  بقوله: 
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العام. ويف  املدعي  أدلة  اجللسة الستكامل  رفع  ثم جرى  الثاين.  عليه  املدعى  أجاب  هكذا 
جلسة أخرى حرض املدعي العام واملدعى عليهام، وجرى استكامل أدلة املدعي العام وهي: 
أقوال املدعى عليه األول عىل لفة ١٦، ١٥ وقد تضمنت: “س/ ورد يف حمرض التفتيش أنه 
أثناء القبض عليك عثر بداخل شنطة سيارتك عىل عدد ثالث بطاريات فام قولك؟ ج/نعم 
حمل  من  خارجني  أشخاص  من  اشرتيتها  ج/  عليها؟  حصلت  أين  س/من  صحيح. 
السكراب لغرض بيعها حيث إن حمل السكراب ال يشرتي البطاريات إال باهلوية وأنا عندي 
هوية. ال بل بيعها عىل حمل البطاريات وليس ملحل السكراب” ا.هـ وبعرضه عىل املدعى 
عليه األول قال: ما جاء يف االعرتاف صحيح وقد صدر مني. هكذا قال. ومن أدلة املدعي 
العام: حمرض العرض والتعرف املدون عىل ص١١ من لفة )١( وقد تضمن: “ أقر أنا املدعو/ 
)...( بموجب إقامة رقم )...( بأن السيارة من نوع )...( رقم اللوحة )...( والتي عرضت 
عيل من قبل مركز رشطة رضوى هي السيارة التي قامت بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٠هـ بمحاولة 
رسقة البطاريات وقام بقصها وعندما شاهدين الذا بالقرار، وعددهم شخصان وقمت بأخذ 
رقم اللوحة وإهنا هي نفس السيارة ومتأكد من ذلك” ا.هـ وبعرض ما جاء يف املحرض أعاله 
عىل املدعى عليه األول قال: “ما جاء يف املحرض ال أدري عنه، وما ذكره من التعرف عىل 
السيارة فغري صحيح. هكذا قال، كام جرى االطالع عىل حمرض تنفيذ املهمة عىل لفة )٢( وقد 
تضمن القبض عىل املدعى عليه األول وبتفتيش السيارة وجدت البطاريات داخل الشنطة. 
القضية رفعت اجللسة ويف جلسة أخرى  املعاملة ودراسة  وعليه والستكامل االطالع عىل 
حرض املدعي العام واملدعى عليهام، وبعد ما تقدم من الدعوى وإجابة املدعى عليهام، ونظرًا 
إلنكار املدعى عليهام ملا جاء يف الدعوى واإلقامة البينة من املدعي العام عىل املدعى عليه 
الثاين )...( بام جاء يف إقراراته املدونة سابقًا من قيامه برسقة مخس بطاريات شاحن نقل، 
والذي رجع عنه يف جملس القضاء، وملا قرره أهل العلم من أن الرجوع عن اإلقرار يف غري 
احلدود ال يقبل؛ لذا فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه الثاين )...( بام جاء يف الدعوى، ومل 
يثبت لدي إدانة املدعى عليه األول بام نسبة إليه املدعي العام. ونظرًا ملا تقدم من القرائن عىل 
اهتام املدعى األول بام جاء من القبض عليه ويف حوزته ثالث بطاريات ولتعرف أحد املبلغني 
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واقعة رسقة  له يف  األول  الثاين من مشاركة  عليه  املدعى  رفيقه  اعرتاف  وملا جاء يف  عليه، 
بطاريتني ورشوعهام يف رسقة بطاريتني أخريني ما يوجه التهمة للمدعى عليه ًاألول )...( 
املال  تعٍد عىل رضورة  وفيه  الفعل سلوك حمرم ومنكر  الشبهة، ونظرا ألن هذا  ويوقعه يف 
الذي جاءت الرشيعة بحفظه، لذا فقد قررت تعزير املدعى عليهام بام ييل: ١/ سجن املدعى 
عليه األول )...( ملدة تسعة أشهر من تاريخ إيداعه السجن بسبب هذه القضية. ٢/ سجن 
املدعى عليه الثاين )...( ملدة سنة وشهرين من تاريخ إيداعه السجن بسبب هذه القضية. ٣/ 
جلد املدعى عليه األول مخسًا وثالثني دفعة واحدة. ٤/ جلد املدعى عليه الثاين )...( مخسًا 
وثالثني جلدة مكررة ثالث مرات بني كل مرة وأخرى ماال يقل عن أسبوع ٥/ ونظرًا ألن 
جناية املدعى عليهام يف املال لذا فقد قررت تغريم املدعى عليه الثاين )...( ألفي ريال تؤخذ 
وبعرض  أعلم.  واهلل  حكمت  وبذلك  العامة.  املصلحة  يف  وترصف  املال  بيت  وتودع  منه 
عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  اعرتاضية  الئحة  بدون  اعرتاضه  قرر  العام  املدعي  عىل  احلكم 
األول )...( قرر القناعة باحلكم وبعرضه عىل املدعى عليه الثاين )...( قرر اعرتاضه وطلب 
تسليمة نسخة من احلكم لتقديم الئحته االعرتاضية فأفهم باملراجعة يف يوم اخلميس املرافق 
١٤٣٥/٥/١٩هـ الستالم نسخة من احلكم كام أفهم بتعليامت االستئناف وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد: بناء عىل املعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس املحكمة العامة بينبع املساعد برقم ٣٥٥٤٣٨٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ 
رقم ٣٥٣٩٣٧٣١ يف  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  رئيس حمكمة  واملحالة من فضيلة 
حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ 
يف   ٣٥٢٥١٣٣٠ رقم  الرشعي  القرار  عىل  االطالع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف 
بينبع  العامة   املحكمة  يف  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ 
دون  بام  فيه  املحكوم  رسقة  دعوى  يف  و)...(   )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن 
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بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت املصادقة باألكثرية عىل احلكم واهلل املوفق 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 



247

 لراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٨٣٣٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٣٠١٤٠ 

رسسةا-اإتالفاممامكاتا-اكرسازجاجاسيارةا-ارسسةاحماوياهتاا-اتطابقاتألنامطاتلورتثيةا-ا
سابقةامماثمةا-اإنكاراتلرسسةا-اإسلترابأخذابعضاتملرسوساتا-اإدتنةابذلكا-اتوجهاتلاهمةايفا

تلباسيا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.ا

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بكرس زجاج سيارة ورسقة 
حمتوياهتا، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر كرس 
فيها،  كان  منظارًا  فأخذ  مكسورا  السيارة  زجاج  وجد  أنه  وقرر  والرسقة،  السيارة  زجاج 
وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل القرائن الواردة يف ملف القضية، ومنها تقرير األدلة 
اجلنائية املتضمن تطابق العينة التي رفعت من مرسح اجلريمة مع عينة الدم اخلاصة باملتهم، 
ونظرا لعدم وجود بينة موصلة إلثبات إدانة عىل املدعى عليه، وألن تطابق العينة مع وجود 
سابقة مشاهبة يقوي التهمة بحقه، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام أسند إليه 
من كرس زجاج سيارة ورسقة حمتوياهتا عدا ما أقر به، وثبت لديه إدانته برسقة املنظار، وحكم 
لقاء ذلك وللشبهة بسجنه سبعة أشهر، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بسكاكا  اجلزائّية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بسكاكا برقم ٣٤٢٥٨٣٣٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٣٣٤١١٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ 
قدم  وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٨/٢١هـ  األحد  يوم  ففي 
املدعي العام )...( الئحة دعوى عامة ضد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( قائال فيها إنه يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٣/٢٣هـ تقدم ملركز رشطة اخلالدية 
املواطن/ )...( مبلغًا عن تعرض سيارته نوع جيب لوحته رقم )...( لكرس زجاجها اخللفي 
االنتقال  جرى  وقد  جوال،  وجهاز  ومنظار  ريال  ألفا  قدره  مايل  مبلغ  داخلها  من  ورسق 
واملعاينة للسيارة نوع جيب موديل ٢٠٠٢ وتبني أهنا مكسورة الزجاج وفتح الدرج ورسق 
منها، ويوجد بعثرة داخل السيارة وتم رفع آثار دماء عىل مرتبة السائق وورد كتاب األدلة 
من  رفعت  التي  العينة  تطابق  املتضمن  ١٤٣٤/٤/٢٣هـ  وتاريخ   )٥٦١( رقم  اجلنائية 
الدم  عينة  مع   )DNA( الوراثي  النووي  احلمض  اختبارات  طريق  عن  اجلريمة  مرسح 
باملتهم/موقوف  الترصف  العينة  تلك  يف  احليوية  اآلثار  مصدر  هو  والذي  باملتهم  اخلاصة 
شاهد  بأنه  أفاد  املتهم/  وباستجواب  )رسقة(  أخرى  قضية  ذمة  عىل  سكاكا  سجن  بشعبة 
قام برسقته  منظار حجم صغري  وأثناء ركوبه هلا شاهد  للكرس  متعرضة  املوصوفة  السيارة 
وغادر املوقع، وأضاف بأنه كان لوحده وانتهى التحقيق اىل توجيه االهتام لـ/ )...( بكرس 
وذلك  ومنظار،  وجوال  ريال  ألفا  قدره  مايل  مبلغ  ورسقة   )...( املواطن/  سيارة  زجاج 
لألدلة والقرائن التالية: ١ - اعرتاف املتهم بالرسقة من سيارة املدعي املدون عىل اللفة رقم 
)٢٣، ٢٢( ٢ - التقرير الفني الصادر من مدير األدلة اجلنائية بشان فحص العينات املرفوعة 
من مرسح اجلريمة املرفق عىل اللفات رقم )١٠، ٩، ٨، ٧( ٣ - متاثل السلوك اإلجرامي 
يف السابقة املسجلة عىل املتهم مع السلوك االجرامي يف هذه القضية يستدل منه عىل وحده 
الفاعل ٤ - حمرض االنتقال واملعاينة املدون عىل الصفحة رقم )٢( من اللفة رقم )١(وحيث 
إن ما أقدم عليه املتهم املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا 
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؛ما يتعني معه إحالته للمحكمة اجلزئية استنادًا للامدتني)١٢٦، ١٢٨(من نظام اإلجراءات 
اجلزائية فإنني أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه، واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع 
غريه)علام بأن احلق اخلاص مازال قائاًم( هذه دعواي ٠ويف هذه اجللسة حرض املدعي العام 
وحرض حلضوره املدعى عليه، وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائال: 
إن ما ذكره املدعي العام يف دعواه واهتامه يل بكرس زجاج سيارة املواطن )...( ورسقة مبلغ 
مايل وقدره ألفا ريال وجوال غري صحيح، وأما رسقة املنظار فصحيح فقد وجدت السيارة 
مكسورة الزجاج ووجدت املنظار فأخذته ؛علام أنني موقوف عىل ذمة قضية أخرى، هكذا 
وبينتي  دعواي  يف  ذكرته  ما  الصحيح  قائال:  أجاب  العام  املدعي  عىل  بعرضه  ٠و  أجاب 
األدلة والقرائن السابق ذكرها وأطلب الرجوع اليها هكذا أجاب وبالرجوع اليها وجدهتا 
برقم )٥٦١( وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٣هـ  اجلنائية  الصادر من األدلة  الفني  التقرير  تتضمن 
املتضمن تطابق العينة التي رفعت من مرسح اجلريمة عن طريق اختبارات احلمض النووي 
تلك  احليوية يف  اآلثار  باملتهم والذي هو مصدر  اخلاصة  الدم  )DNA( مع عينة  الوراثي 
فقد  عليه،  املدعى  عىل  العام  املدعي  وقرائن  أدلة  ولعرض  اجللسة  وقت  والنتهاء  العينة 
رفعت اجللسة اىل موعد اجللسة القادم ٠ويف جلسة أخرى افتتحت اجللسة الساعة الواحدة 
وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه، وحيث أضاف املدعى عليه قائال: إن عيل سابقة 
وهي رسقة جوال قبل سنتني، هكذا اضاف٠ لذا بناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وحيث أنكر املدعى عليه كرس زجاج سيارة املواطن )...( ورسقة مبلغ مايل وقدره الفا ريال 
وجوال ونظرا إلقراره برسقة املنظار ونظرا ملا تضمنه التقرير الفني الصادر من مدير األدلة 
اجلنائية واملرصود بعايل؛ وحيث إن املدعى عليه ثبتت عليه سابقه مماثلة، ونظرا لعدم وجود 
بينه بإثبات اإلدانة عىل املدعى عليه، ولوجود التهمة القوية فقد قررت ما ييل: أوال/ مل يثبت 
لدي إدانة املدعى عليه )...( بكرس زجاج سيارة املواطن )...( ورسقة مبلغ مايل وقدره ألفا 
ريال وجوال ثانيا/ ثبت لدي إدانة املدعى عليه برسقة منظار من سيارة املواطن )...( ثالثا/ 
حكمت بتعزير املدعى عليه لقاء ما ثبتت به إدانته وما مل تثبت به إدانته يف الفقرتني األوىل 
والثانية، وذلك بسجنه سبعة أشهر، حتتسب منها مدة إيقافه يف هذه القضية، وبجلده مئتي 
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جلدة عىل أربع دفعات متساويات، بني كل فرتة وأخرى مدة ال تقل عن عرشة أيام وبعرضه 
عىل املدعي العام، قرر عدم قناعته مكتفيا بام قدم يف الئحة الدعوى طالبا رفعها لالستئناف، 
وبعرضه عىل املدعى عليه قرر عدم قناعته باحلكم طالبا رفعا لالستئناف فأفهمته أنه سوف 
يتم طلبه الستالم نسخه وتقديم اعرتاضه خالل ثالثني يوما من اليوم التايل لتسجيل القرار، 
ففهم ذلك، وأقفلت اجللسة الساعة الواحدة والنصف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/١٢هـ.

احلمد هلل وحده وبعد.. فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة األوىل لتمييز القضايا اجلزائية 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بسكاكا باإلنابة الشيخ/ )...( برقم ٣٤١٣٣٤١١٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ املرفق هبا 
القرار الصادر من فضيلته املسجل برقم ٣٤٣٢٨٢٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ اخلاص 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...( الهتامه بكرس زجاج سيارة مواطن والرسقة، وقد تضمن 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  به.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  فقد  املعاملة. 

وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٦٦٠٠٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٦٦٣٩ 

رسسةا-امولداكهلبائيا-اكابالتانحاسيةا-اإنكارا-ادفعابالعثوراعميهاايفاتلطليقا-اعدما
تلبينةاتملوصمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجن.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته برسقة مولد كهربائي وكيابله 
النحاسية من سيارة أحد العامل، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بأنه وجدها عىل الطريق العام، وأنه قام بحملها مع رفاقه 
من  اللواصق  بإزالة  وقام  شهرين،  مدة  غرفته  يف  لديه  ومكثت  سكنه،  مقر  إىل  هبا  وذهب 
عليها، ونظرًا ألن ما قدمه املدعي العام ال يكفي إلدانة املدعى عليه بام نسب إليه ؛إال أنه 
املولد  برسقة  عليه  املدعى  قيام  القايض  لدى  يثبت  فلم  لذا  ذلك،  بصحة  له  التهمة  يوجه 
وكيابله النحاسية، ولشبهة قيامه بالرسقة حكم بسجنه ملدة شهر ونصف، فاعرتض املدعي 

العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض يف املحكمة اجلزائّية باألحساء وبناء عىل  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد فلدي 
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برقم  املكلف  األحساء  حمافظة  يف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
٣٥٣٦٦٠٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٧٩٠٤١٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ واملنقوضة من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية بالقرار الصادر من 
الدائرة اجلزائية الثالثية الثانية برقم ٣٥٢٣٧٢٧٩ يف ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ ففي يوم األربعاء 
العام  املدعي  حرض  وفيها   ٠١  :٤٧ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ  املوافق 
)...( وادعى عىل احلارض معه )...(... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( قائال يف دعواه 
إنه بتاريخ ١٤٣٤/٢/١١هـ ورد ملركز رشطة سلوى شكوى من الوافد )...( عن تعرضه 
لرسقة مولد كهربائي حلام من نوع )...( مع الكيبل النحايس من سيارته عند وقوفها أمام 
سكنه هبجرة )...( وبانتقال جهة التحقيق ومعاينة املوقع اتضح أنه يقع هبجرة )...( وأن 
وقت  السيارة  بحوض  يقع  واملولد  العامل  سكن  مقر  أمام  تقف  لرسقة  املعرضة  السيارة 
النوم صباح يوم االثنني ووجد أن  أنه استيقظ من  أفاد  املبلغ )...(  الرسقة وبضبط أقوال 
سيارته مفتوح باهبا اخللفي ورسق منها مولد كهربائي من نوع )...( وكيبلني نحاسيني للحام 
وباستجواب املدعى عليه أفاد أنه وجد املولد بالطريق العام، وقام بتحميله وحماولة تنظيفه 
ونزع اللواصق التي عليه وإخفائه بغرفته سكنه مدة شهرين، ومن ثم نقله إىل أحد الورش 
هبجرة )...( ملحاولة إصالحه ثم عرضه للبيع، وعند مشاهدة عامل الورشة له تعرف عليه 
االتصال  يده ومنعه من  بإمساك  فقام  الرشطة  بإبالغ  وقام  اجلنسية   ... أنه لشخص  وذكر 
بأنه يوم  أفاد  الوافد )...(... اجلنسية  إفادة  بداًل من الرشطة وبأخذ  إبالغ صاحبه  وطلب 
االثنني املوافق ١٤٣٤/٤/١هـ كان يريد رشاء بعض احلاجات من قرية )...( فذهب مع 
)...( بسيارة الرشكة وقد شاهد املولد بحوض السيارة وقبل الوصول للورشة طلب منه 
)...( أن يقول أن املولد الكهربائي عائد له وسأل )...( ملن هذا املولد فقال )...( أنه وجده 
بالطريق العام فوافق عىل ذلك وعند الوصول للورشة سأهلم عامل الورشة ملن يعود املولد 
فقال )...( يعود ملرافقي فحاول العامل الورشة االتصال بالرشطة وحاول اهلروب ألن )...( 
حياول أن يوقعه بجريمة هو ال يعمل عنها يشء وقد متت املواجهة بني عامل الورشة )...( 
املدعى  الورشة )...( ضعف موقف  اتضح قوة موقف صاحب  واملدعى عليه )...( وقد 
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عليه وبأخذ إفادة صاحب الورشة الوافد )...(أفاد بأنه سبق أن حرض له املدعى عليه ثالث 
املولد  إحضار  منه  فطلب  كهربائي،  مولد  رشاء  عليه  وعرض  مجعة  صالة  كل  بعد  مرات 
ملعاينته، وقد أحرضه له وشاهده وهو من نوع )...( وسأله عن املولد فقال أنه ملرافقه ... 
وذكر هلم صاحب الورشة أنه سبق أن أصلحه وأنه لشخص ... وحاول االتصال بالرشطة، 
فأمسكه املدعى عليه بيده، وطلب منه االتصال بالشخص وعدم االتصال بالرشطة، وتم 
التحقيق معه عن توجيه االهتام للمدعى  االتصال بالرشطة وحرضت للورشة وقد أسفر 
عليه برسقة مولد كهربائي وكيابله النحاسية من سيارة أحد العامل، وذلك لألدلة والقرائن 
التالية ١. أقوال املبلغ املدون عىل الصفحة رقم )٩ -١٠ -١١( من دفرت التحقيق ٢. حمرض 
القبض املنوه به واملرفق لفة )٣٦( ٣. إقرار املدعى عليه واملدون عىل الصفحة رقم )٣( من 
دفرت التحقيق ٤. أقوال عامل الورشة )...( املدونة عىل الصفحة رقم )٣( من دفرت التحقيق 
٥. حمرض املواجهة املرفق عىل الصفحة رقم )٤( من دفرت التحقيق ٦. شهادة مرافقه املدونة 
عىل الصفحة رقم )١٤، ١٥( من دفرت التحقيق )٣( وبالبحث عام إذا كان له سوابق تبني 
عدم وجود سوابق مسجلة بحقه، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة 
رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية 
تزجره وتردع غريه علاًم بـأن احلق اخلاص قد انتهى بالتنازل هذه دعواي وبعرض الدعوى 
بموجب  اجلنسية   ...)...( باملحكمة  املتعاون  املرتجم  طريق  عن  أجاب  عليه  املدعى  عىل 
اإلقامة رقم )...( ما ذكره املدعي العام يف دعواه من أنني قمت برسقة مولد كهربائي وكيابله 
النحاسية فهذا كله غري صحيح ؛حيث إنني وجدهتا عىل الطريق العام باجتاه األحساء قادما 
يف  لدي  ومكثت  سكني،  مقر  إىل  هبا  وذهبت  رفقائي،  مع  بتحميلها  وقمت  سلوى  من 
غرفتي مدة شهرين وقمت بإزالة اللواصق من عليها، وعند ذهايب لبيعه قام عامل الورشة 
باالتصال عىل الرشطة فمسكت بيده، وقلت له اتصل عىل صاحبه، فإن كان له أخذه، وإال 
فإنك تشرتيه مني، هكذا أجاب وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال :”الصحيح ما ذكرته” 
وبسؤاله هل لديه بينة عىل دعواه أجاب قائال :”بينتي ما جاء يف أوراق املعاملة، وباالطالع 
عليها مل أجد فيها ما يدين املدعى عليه من قيامه برسقة املولد، كام وجدت يف اعرتافه حتقيقًا 
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قيامه  عليه  املدعى  وإنكار  الدعوى واإلجابة  تقدم من  ما  فبناء عىل  لدينا،  مطابقًا إلجابته 
أن  وبام  شهرين،  ملدة  بغرفته  املولد  ومكوث  املولد  من  اللواصق  بإزالة  وبإقراره  بالرسقة، 
املدعي العام ال بينة لديه موصلة، وبناء عىل أن البينة عىل املدعي وال بينة لدى املدعي العام، 
بناء عىل ذلك كله، فقد قررت  املولد  قيامه برسقة هذا  املدعى عليه من  التهمة جتاه  ولقوة 
ما ييل، أوال/ مل يثبت لدي قيام املدعى عليه برسقة املولد وكيابله النحاسية٠ ثانيا/ تعزير 
املدعى عليه لشبهة قيامه بالرسقة، وذلك بسجنه ملدة شهر ونصف من الزمان حتسب من 
قرر  العام  املدعي  وعىل  عليه  ذلك  وبعرض  حكمت،  وبذلك  السابقة،  إيقافه  تاريخ  مدة 
املدعى عليه قناعته باحلكم، بينام قرر املدعي العام عدم قناعته باحلكم، وطلب االستئناف 
فأجبته لطلبه وقرر بأنه لن يقدم الئحة اعرتاضية واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
٣٥٢٤٨٨٦٥٩ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٠٨/٢١هـ  وتاريخ 
بمحافظة األحساء املكلف برقم ٣٥/١٧٩٠٤١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٤هـ املرفق هبا 
 ٣٥٣٤٤٧٧٤ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك 
اجلنسية( يف   ...(  )...( العام ضد/  بدعوى/املدعي  وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٧هـ اخلاص 
قضية رسقة وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم.واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٤٥٤٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٩٨٤٦٩ 

غريا بينةا تلقوتبقا-ا تعددا تلورتثيةا-ا تألنامطا تطابقا إنكارا-ا كهلبائيا-ا حمولا رسسةا-ا
بالقجنا لمقلتئنا-تعزيلا تلشبهةا توجها تإلدتنةا-ا ثبوتا عدما خمففةا-ا ظلوفا موصمةا-ا

وتجلمد.

تملوتدا)لرر(او)ررر(او)رلر(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

املحوالت  أحد  بفك  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  حمتوياته،  بعض  ورسقة  الكهرباء  لرشكة  العائدة  الكهربائية 
أنكر صحتها،  املدعى عليه  الدعوى عىل  لكثرة سوابقه، وبعرض  والتشديد عليه  تعزيرية 
وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل ملف القضية وفيه تقرير األدلة اجلنائية املتضمن 
تطابق األنامط الوراثية للعينة املأخوذة من عقب سيجارة وجدت يف موقع املحول، مع عينة 
الدم املأخوذة من املدعى عليه، ونظرًا ألن ما قدمه املدعي العام ال يعد بينة موصلة تثبت ما 
أنكره املدعى عليه، إال أنه يوجب توجه الشبهة نحوه بصحة ما نسب إليه ال سيام مع تعدد 
غ  سوابقه، وألن املدعى عليه مصاب يف قدميه وهذا ال يعفيه من املسئولية اجلنائية إال أنه ُيَسوِّ
التخفيف عنه، لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعي العام، ولتوجه الشبهة القوية حكم 
فاعرتض  مرتني،  عليه  تكرر  جلدة  مخسني  وبجلده  أشهر،  أربعة  ملدة  عليه  املدعى  بسجن 



256

�رسقة

املدعى عليه واملدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

القايض   )...( أنا  لدي  املوافق ١٤٣٤/٤/٢٧هـ  السبت  يوم  احلمد هلل وحده وبعد يف 
افتتحت اجللسة يف وقتها املحدد لسامعها يف الساعة احلادية عرشة  العامة بعنيزة  باملحكمة 
)...( هبذه  العام ضد  املدعي  املقدمة من  الدعوى  للنظر يف  دقيقة صباحا  ومخس وأربعني 
املحكمة برقم ٣٤٩٨٠٦٥٨ يف ١٤٣٣/٤/٢١هـ واملحالة لنا برشح فضيلة الرئيس وقد 
حرض فيها املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام فرع عنيزة )...( وادعى عىل )...( 
سعودي   )...( عن  وكيال  كونه  حال   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل عنيزة 
برقم )٣٤٣٩٢٧٨٧( التي ختوله املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار 
واإلنكار وقبول احلكم واالعرتاض عليه قائال يف حترير دعواه بصفتي مدعيا عاما بدائرة 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عىل: -  أدعي  عنيزة  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق 
السجل املدين رقم )...( البالغ من العمر ٣٧ عاما، متعلم، متزوج، موظف حكومي، أوقف 
بتاريخ ١٤٣٤/٢/١١هـ وأحيل إىل سجن حمافظة عنيزة باألمر رقم )هـ ص ٢٢٠/٢/٤( 
وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٧هـ بناء عىل القرار الوزاري رقم )١٩٠٠( يف ١٤٣٣/١١/٢٧هـ 
حيث إنه يف صباح يوم األحد املوافق ١٤٣٣/١١/٧هـ تقدم رئيس مركز )...( الشاملية 
ورسقة  وحتطيمه  إنزاله  تم  مزرعته  كهرباء  حمول  أن  فيه  يفيد  املذنب  رشطة  ملركز  ببالغ 
املوقع  أن  تبني  واملعاينة  وباالنتقال  الطريق،  وسط  األرض  عىل  وإلقائه  النحاسية  حمتوياته 
ملقى  كهربائي  حمول  عىل  فيه  وعثر  صحراوي  طريق  يف  الشاملية   )...( مركز  غرب  يقع 
عىل األرض أخذ من داخله قطع نحاسية، وباالطالع عىل الصور التي التقطت من موقع 
اجلريمة تبني أهنا حتتوي عىل حمول كهربائي، أخرض اللون، ملقى عىل األرض، تم تفكيكه 
وقد ترسبت زيوته بالقرب من احلامل الذي قد رفع عليه، ويوجد يف الصور أعقاب سجائر 
التقطت من املوقع. وبانتقال فني البصامت للموقع تم رفع عينتني تتمثالن يف أعقاب سجائر 
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موجودة يف املوقع أثبت التقرير رقم )٤٧٨ -٠٤ -فحوص وراثية/١٤٣٣هـ( الصادر من 
الوراثية  األنامط  مع  العينتني  هلاتني  الوراثية  األنامط  تطابق  القصيم  بمنطقة  اجلنائية  األدلة 
لعينة الدم القياسية للمدعى عليه ؛ما يثبت أنه هو مصدر هاتني العينتني. وقد ورد خطاب 
مطالبة  املتضمن  ١٤٣٤/٤/٣هـ  )١٣/٣٤/٤١٠٠(يف  رقم  للكهرباء  السعودية  الرشكة 
الرشكة باملرسوقات والتي حتتوي عىل حمول هوائي )١٠٠ك.ف.أ( وثالثة فيوزات ضغط 
عايل، وتكلفة أعامل الرتكيب والتي بلغت قيمتها )٢٠٫٦١٨(عرشين ألفا وستامئة وثامنية 
عرش رياال. وانتهى التحقيق معه إىل اهتامه بفك أحد املحوالت الكهربائية العائد للرشكة 
السعودية للكهرباء ورسقة بعض حمتوياته. )وذلك لألدلة والقرائن التالية( ١ -تقرير األدلة 
اجلنائية املنوه عنه املرفق باللفات رقم )١٣ -١١( ٢ -تقرير فني البصامت املنوه عنه واملرفق 
لفة رقم )٧( ٣ -صور موقع اجلريمة املنوه عنها واملرفقة لفة رقم )٤٩( ٤ -خطاب الرشكة 
عثر  اجلنائي  سجله  عىل  وباالطالع   )٦٣( رقم  لفه  واملرفق  عنه  املنوه  للكهرباء  السعودية 
له عىل أربع سوابق، السابقة األوىل ارتكاب عدة رسقات وثالث سوابق حيازة واستعامل 
وترويج املخدرات، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا، أطلب 
إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه، وتشديد العقوبة 
زال  ما  اخلاص  احلق  بأن  العامة.)علام  املرافق  لكثرة سوابقه وجرأته عىل رسقة  نظرا  عليه 
أجاب  العام  املدعي  دعوى  يف  جاء  عام  وكالة  عليه  املدعى  وبسؤال  دعواي٠  هذه  قائام( 
قائال: ما ذكره املدعي العام كله غري صحيح مجلة وتفصيال، فلم يقم موكيل برسقة أي يشء 
بينة عىل  العام هل لديك  مما ذكر يف هذه الدعوى، هكذا أجاب٠ ثم جرى سؤال املدعي 
االطالع  وأطلب  الدعوى  الئحة  يف  املذكورة  األدلة  وهي  نعم،  فقال  دعواك؟  يف  جاء  ما 
يوم األحد  اجللسة ٠ويف  ثم رفعت  قرر،  القضية، هكذا  عليها ورصد مضموهنا يف ضبط 
الثامنة والنصف صباحا حيث جرى  الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ 
تقديم موعدها السابق املثبت يف ضبط القضية ألن املدعى عليه سجني، وقد حرض يف هذه 
قرر  والذي   )...( رقم  السجل  )...( سعودي وحيمل  عليه  واملدعى  العام  املدعي  اجللسة 
رغبته يف السري يف هذه القضية دون حضور وكيله الرشعي )...( وسوف يبلغه باحلضور يف 
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اجللسة القادمة، ثم جرى االطالع عىل األدلة التي طلب املدعي العام االطالع عليها ورصد 
مضموهنا يف ضبط القضية، فوجدهتا كام ييل، أوال: تقرير األدلة اجلنائية املرفق عىل اللفات 
)١١ -١٣( فوجدته يتضمن تطابق األنامط الوراثية للعينة املأخوذة من عقب سيجارة لعينة 
الدم املأخوذة من املدعى عليه )...( ما يثبت أن املدعى عليه )...( هو مصدر تلك اآلثار، 
وأن عينة السيجارة املشار إليها آنفا أخذت من موقع رسقة املحول الكهربائي ٠ ثانيا تقرير 
آثار  رفع  يستطع  مل  البصامت  فني  أن  يتضمن  فوجدته   )٧( لفة  عىل  املرفق  البصامت  فني 
اجلريمة  موقع  ر  ُصوِّ  : ثالثا  الكهربائي٠  املحول  عىل  ملطخ  زيت  لوجود  نظرا  البصامت؛ 
املرفقة عىل لفة )٤٩( فوجدته ظرفًا حيتوي عىل إحدى عرشة صورة ملوقع اجلريمة، وليس 
لفة  املرفق عىل  الكهرباء  رابعا خطاب رشكة  بالرسقة٠  املدعى عليه  قيام  يدل عىل  ما  فيها 
)٦٣( فوجدته يتضمن مطالبة رشكة الكهرباء بحقها اخلاص ا.هـ. وبعرض هذه األدلة عىل 
املدعى عليه قرر قائال: إنه ليس يف هذه األدلة ما يثبت قيامي هبذه الرسقة، وأما تقرير األدلة 
اجلنائية ؛وهو الدليل األول فإنني أطلب إمهايل حلني حضور وكييل الرشعي )...( لريد عليه 
يف اجللسة القادمة، ثم أضاف قائال إن سوابقي األربع كلها صحيحة، هكذا قرر٠ ثم رفعت 
اجللسة إمهاال للمدعى عليه إىل حني حضور وكيله الرشعي )...( لسؤاله عن رده عام جاء 
يف تقرير األدلة اجلنائية ويف يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٧/٨هـ افتتحت اجللسة يف الساعة 
التاسعة ومخس وأربعني دقيقة صباحا، وحرض فيها املدعي العام واملدعى عليه وكالة )...( 
وقد قرر )...( الوكيل عن املدعى عليه قائال: إن موكيل تم تنويمه هذا اليوم يف مستشفى 
امللك سعود، وال يستطيع احلضور يف هذه اجللسة، وإن ردي عىل الدليل األول الذي استند 
عليه املدعي العام هو أن تقرير األدلة اجلنائية املشار إليه ليس بينة تثبت هبا هذه الدعوى، 
ولكنه قرينة ال يعرتف هبا يف القضاء السعودي، كام أن موكيل سبق أن حصل له حادث نتج 
عنه إصابات يف كلتا قدميه، وهو ال يستطيع رفع رجليه ألكثر من ثالثني سنتمرتًا تقريبا، ثم 
أبرز التقرير الطبي الصادر من مستشفى امللك سعود بعنيزة رقم ٥٠٤٢/خ/٤٥/٣٦ يف 
١٤٣٤/٥/١٤هـ املثبت فيه أن )...( تعرض النكشاف الرشحية يف الكعب األنيس وعملية 
جراحية يف الرجل اليمنى ا.هـ. ثم قرر املدعى عليه وكالة قائال إنني أطلب إمهايل إىل جلسة 
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ثم  لذلك،  فأجيب  آنفا،  ذكرهتا  التي  تقرير طبي مفصل عن حالة موكيل  أخرى إلحضار 
حلضوره  ضامنة  بكفالة  أصالة  عليه  املدعى  رساح  بإطالق  وأمرت  لذلك  اجللسة  رفعت 
الثالثاء  يوم  ويف  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من   )١١٤ -١٢٣ -١٤١( املواد  عىل  بناء 
املدعي  حرض  وفيها  صباحا،  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٩هـ  املوافق 
العام واملدعى عليه وكالة )...( ثم أبرز املدعى عليه وكالة )...( التقرير الطبي الصادر من 
مستشفى امللك سعود بعنيزة والذي قام برتمجته املكتب )...( للرتمجة وقد جاء فيه أن التقرير 
هو ١١٦٠٦/خ/٤٥/٣٦ يف ١٤٣٤/١٢/١٦هـ وأنه خاص باملريض )...( ورقم ملفه 
الطبي ١٤٦٩٩٢ وأن تشخيص حالته هي رشحية مكشوفة تم زرعها مع وجود عيب باجللد 
التاريخ املريض أنه خضع لعملية عالج للكرس املوجود يف  يف الساق اليمنى وأن ملخص 
الطرف السفيل بالساق اليمنى مع تركيب رشحية مكشوفة بعظم الساق اليمنى الكبري، عظم 
الظنبوب، مع وجود عيب باجللد، وتم إدخال املريض للمستشفى بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ 
لعمليات جتميل، وأن  وأنه خيضع حاليا  امليتة  األنسجة  إزالة  و  الرشحية،  تلك  إزالة  ومتت 
الطبي  املدير  العظام توقيعه د. )...(  ا.هـ. د. )...( استشاري أمراض  بالتعايف  بدأ  اجلرح 
توقيعه د. )...( مدير القطاع الصحي واملرشف العام عىل املستشفى توقيعه ا.هـ. فبناء عىل 
ما سبق من الدعوى واإلجابة ونظرًا إلنكار املدعى عليه أصالة ووكيله ما جاء يف دعوى 
أن  إال  أصالة  عليه  املدعى  أنكره  ما  تثبت  موصلة  بينة  وجود  لعدم  ونظرًا  العام،  املدعي 
بقيامه  أصالة  عليه  املدعى  نحو  الشبهة  توجه  توجب  قوية  قرينة  يعد  اجلنائية  األدلة  تقرير 
هبذه الرسقة ؛وألن املدعى عليه أصالة يعاين من اإلصابة املذكورة يف التقرير الطبي؛ وألنه 
جاء يف التقرير أن إدخاله يف املستشفى كان بتاريخ )١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ( أي بعد حصول 
فقد  كله  ؛لذلك  عنه  التخفيف  يوجب  أنه  إال  اجلنائية  املسئولية  يعفيه من  الرسقة وهذا ال 
برسقة   )...( عليه  املدعى  نحو  القوية  الشبهة  توجه  وقررت  العام،  املدعي  دعوى  رددت 
الكيبل املوصوف يف الدعوى، وقررت تأديبه عىل ذلك بسجنه ملدة أربعة أشهر حتتسب منها 
أي فرتة أوقف فيها بسبب هذه القضية، وجلده مخسني جلدة تكرر عليه مرتني، وجمموعها 
مائة جلدة بني كل مرة واألخرى مدة ال تقل عن أسبوع وبذلك حكمت وبعرضه عليهام مل 
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يقنع به املدعي العام وطالب بتدقيقه بدون الئحة اعرتاضية، ومل يقنع به املدعى عليه وكالة، 
وطالب بتدقيقه فأجيب لطلبه، ثم جرى تسليمه نسخة احلكم، وتم إفهامه بأن عليه تسليم 
الئحته االعرتاضية يف مدة أقصاها ثالثون يوما من تاريخ هذا اليوم، وأنه إذا مضت هذه 
املدة املحددة آنفا، ومل يقدم فيها اعرتاضه فإن حقه يف طلب التمييز يسقط، وسيتم حينئذ رفع 
كامل املعاملة إىل حمكمة االستئناف بالقصيم حسب التعليامت، فقرر استالمه لنسخة احلكم 
وفهمه ملا أفهم به آنفا، واستعداده بتقديم الئحته االعرتاضية يف املدة املحددة نظاما، وعليه 

جرى التوقيع وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٢/١٩هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
رئـيس  فـضـيـلة  مـن  الـواردة  املعاملة  عىل  القـصـيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
الـمـحـكـمة الـعـامـة بـمحـافـظـة عـنـيـزة برقم )٣٤٩٨٠٦٥٨(يف ١٤٣٥/٣/١٩هـ؛ 
الشيخ/  الصادر من فضيلة  القرار رقم )٣٥١٥٢٤٣٤( يف ١٤٣٥/٢/١٩هـ؛  املرفق هبا 
)...(؛  عن  وكياًل   )...( ضد/  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  املحكمة؛  يف  القايض   )...(
تضمن  وقد  للكهرباء.  السعودية  للرشكة  العائد  الكهربائية  املحوالت  أحد  بفك  الهتامه 
القرار حكم فضيلته برد دعوى املدعي العام ضد املدعى عليه أصالة وللشبهة القوية نحوه 
فيه. وبدراسة  املفصل  النحو  أربعة أشهر وجلده مائة جلدة عىل  بالسجن مدة  حكم عليه 
يوجب  ما  لألكثرية  يظهر  مل  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار 
املالحظة عىل ما حكم به فضيلته. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧١٥٥٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٠٣٥٤٢ 

إحضارا تعذرا شهادةا-ا سامعا يفا تساخالفا إنكارا-ا موتطنا-ا حظريةا منا أغناما رسسةا
تلشهودا-احمرضاتعلفا-اسابقةامماثمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلا

بالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.ا

من  رؤوس  ستة  برسقة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
الضأن من حظرية ألحد املواطنني، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
البينة من املدعي العام طلب استخالف املحكمة  عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
التي يقيم الشهود يف نطاق اختصاصها املكاين، وقد ورد جواب االستخالف متضمنا تعذر 
إحضار الشهود، ونظرًا ألن املدعي العام مل يقدم بينة موصلة إلثبات دعواه، وألن ما تضمنه 
حمرض تعرف الشاهد عىل املدعى عليه مع وجود سابقة من ذات جنس الدعوى عىل املدعى 
عليه توجه التهمة له بصحة الدعوى، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب 
مائة جلدة مفرقة، عىل أال  القوية بسجنه ملدة ستة أشهر، وبجلده  التهمة  لقاء  إليه وحكم 
من  احلكم  وصدق  العام،  املدعي  فاعرتض  أخرى،  عقوبة  أي  مع  العقوبة  هذه  تتداخل 

حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  اجلزائّية بسكاكا  املحكمة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ  وتاريخ   ٣٤١٧١٥٥٠ برقم  بسكاكا 
املوافق١٤٣٤/٠٥/١٣هـ  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ  وتاريخ   ٣٤٩١٤٨٣٠
الساعة التاسعة افتتحت اجللسة األوىل وفيها حرض املدعي العام )...( وقدم الئحة الدعوى 
فيها بصفتي  قائاًل  املدين رقم )...(  السجل  العامة ضد/ )...( سعودي اجلنسية بموجب 
مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة اجلوف أدعي عىل املذكور أعاله أنه يف 
 )...( رشطة  خمفر  إىل  ببالغ   )...( املواطن  تقدم  ١٤٣١/٣/٢٤هـ  املوافق  األربعاء  يوم 
بمحافظة دومة اجلندل مفاده تعرض مخس من ضأنه وفطيمة للرسقة من حظريهتا كام أفاد 
عن  وبالتعميم  برسقتهن  معينًا  أحدًا  يتهم  وال  آذاهنن  عىل  بوسم  موسومات  مجيعهن  بأن 
املرسوقات ورد خطاب مدير رشطة منطقة تبوك رقم )٢٤٢( وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٥هـ 
األوصاف  حسب  املرسوقة  األغنام  عىل  بتبوك  األغنام  سوق  يف  العثور  تم  أنه  املتضمن 
املوضحة بالتعميم لدى الوافد )...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( وبعرض 
اشرتى  أنه  أفاد  املذكور  الوافد  أقوال  وبسامع  ضأنه  هي  بأهنا  أكد  املبلغ  عىل  الضأن  تلك 
األغنام يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣١/٣/٢٤هـ من شخصني بسوق األغنام يقودان مركبة 
من نوع )...( موديل )٢٠٠١( بيضاء اللون حتمل اللوحة رقم )...( أحدمها يدعى )...( 
حيث طلب منه إثباته وقام بتدوين رقم جواله مقابل مبلغ مايل وقدره ثالثة آالف وستامئة 
ريال ال غري وبالرجوع إىل احلاسب اآليل للتأكد من املركبة املذكورة اتضح أهنا مسجلة )...( 
وبتاريخ  املتهم  مطالبة  يف  بحقه  املذكور  الوافد  واحتفظ  الضأن  املدعي  تسليم  جرى  ثم 
١٤٣١/٣/٣٠هـ تم القبض عىل املدعى عليه وبسامع أقواله أنكر التهمة املوجهة إليه مجلة 
وتفصياًل كام أقر بأن املركبة مسجلة باسم والده، وأنه ال أحد غريه يقوم باستعامهلا، وبالبحث 
يف سجل سوابقه اتضح وجود سابقة رسقة، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إىل املدعى 
التالية  والقرائن  لألدلة  وذلك   )...( املواطن  حظرية  من  الضأن  من  ستة  برسقة   عليه 
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١ - شهادة كل من الوافدين/ ١ - )...( ٢ - )...( واملوصلتان إىل أن من قام ببيع الضأن 
إليهام هو املدعى عليه واملدونة عىل الصفحات رقم )٦، ٥، ٤( من دفرت إجراءات االستدالل 
املرفق يف اللفة رقم )٣( ٢ - حمرض تعرف الشاهدين عىل املتهم واملدون عىل الصفحتني رقم 
)٣ -٢( من اللفة )٣( ٣ - إفادة املدعى عليه بأن املركبة املسجلة باسم والده ال يستخدمها 
أحد غريه مع شهادة الشاهدين بأن تلك املركبة هي التي قدم عليها من باع عليهام الضأن 
تؤدي إىل أن املدعى عليه هو من قام بالرسقة، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه وهو 
بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم رشعًا فإنني أطلب إثبات ما اسند إليه واحلكم عليه 
بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه )علاًم بأن احلق اخلاص ال زال قائاًم( هذه دعواي ويف هذه 
اجللسة حرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبعرض 
دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه وسؤاله عنها أجاب بقوله ما ذكره املدعي العام بدعواه 
ليس بصحيح، فلم أقم برسقة الضأن املذكورة بالدعوى من حظرية املبلغ )...( وال أعرف 
هو  الدعوى  موضع  األغنام  رسقة  بقضية  باهتامي  تسبب  من  أن  وأعتقد  بذلك،  قام  من 
سوف  بأنه  ووعدين  تقريبًا  أشهر  مخسة  قبل  معه  تشاجرت  قد  كنت   )...( يدعى  شخص 
يلحق يب األذى، هذه إجابتي ٠كام أردف املدعى عليه بقوله إذا كان املدعي باحلق اخلاص 
يطلب مااًل فأنا مستعد بسداد ما يريد رغبة مني يف إهناء هذه القضية، هكذا قرر٠ وبعرض 
إجابة املدعى عليه عىل املدعي العام قال الصحيح ما ذكرته بدعواي، هكذا قرر٠ وبسؤاله 
وأطلب  القادمة  اجللسة  يف  بإحضارها  ومستعد  :نعم،  قال  ؟  دعواه  صحة  تثبت  بينة  :أله 
ويف  طلب  مما  العام  املدعي  لتمكني  اجللسة  ورفعت  لطلبه،  فأجبته  لذلك،  مهلة  إعطائي 
جلسة أخرى حرض املدعي العام واملدعى عليه )...( وبسؤال املدعي العام عن البينة التي 
وعد بإحضاره يف اجللسة السابقة قال إن بينتي هي شاهدي الواقعة وما يف أوراق املعاملة، 
أستطع  ومل  تبوك  منطقة  يف  يسكنان  فهام  اجلنسية   ... و)...(   )...( الواقعة  شاهدي  فأما 
باستخالفه  قمتم  حني  بتبوك  اجلزائية  املحكمة  قايض  الفضيلة  صاحب  لدى  إحضارمها 
لسامع ما لدهيم من شهادة ولذا فإين أكتفي باملرصود بملفات املعاملة، وليس لدي بينة عىل 
دعواي سوى ما ورد يف أوراق املعاملة، هكذا قرر٠ وللبيان فإنه كان قد جرت الكتابة منا 
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إىل فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بتبوك، وذلك بخطاب فضيلة رئيس هذه املحكمة ذي 
الرقم ٣٤١٣٤٢٤٥٤ والتاريخ ١٤٣٤/٦/٤هـ وذلك الستخالف فضيلته أو من ينيبه يف 
صورة  لفضيلته  أرفق  كام  اجلنسية   ... و)...(   )...( من  كل  القضية  شاهدي  شهادة  سامع 
ضوئية من الئحة الدعوى العامة ومن حمارض استجواب الشاهدين، فوردنا خطاب فضيلة 
رئيس املحكمة اجلزائية بتبوك املكلف ذو الرقم ٣٤١٤٣٤٥٨٢ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ 
املبني عىل خطاب فضيلة القايض يف املحكمة اجلزائية بتبوك )...( ذي الرقم ٣٤١٤٣٤٥٨٢ 
سامع  املطلوب  الشهود  عىل  االتصال  جرى  أنه  املتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٣هـ  والتاريخ 
أرفق  وقد  أهـ  املرفقة  املحارض  حسب  االتصال هبم  لتعذر  منهم  أحد  ومل حيرض  شهادهتم 
بخطاب فضيلته حمرضا اتصال مؤرخان يف ١٤٣٤/٧/١٨هـ معدان من قبل/ )...( تضمنا 
أنه جرى االتصال عىل الشاهدين ومل يتم الرد أهـ ويف هذه اجللسة جرى الرجوع إىل لفات 
املعاملة فوجدت بني طياهتا حمرض تلقي بالغ املبلغ/ )...( املدون عىل الصفحة رقم ٤ -٥ 
من ملف االستدالل املرفق باملعاملة لفة رقم ٤ وخطابه املوجه إىل رئيس خمفر رشطة )...( 
املرفق باملعاملة لفة ٥ وباالطالع عليه وجدته يتضمن ما ذكر بالدعوى من أنه عند حضوره 
يوم األربعاء ١٤٣١/٣/٢٤هـ أبلغه شقيقه بأن اخلرفان غري موجودة بالشبك ثم قام بإبالغ 
الرشطة بعد تأكده من رسقة اخلرفان وعددها ستة من نوع نعيمي وأنه ال يتهم أحدا هبذه 
عىل  املدون  ١٤٣١/٣/٢٤هـ  يف  املؤرخ  واملعاينة  االنتقال  حمرض  وجدت  كام  أهـ  الرسقة 
الصفحة رقم ٣ من ملف االستدالل املذكور وباالطالع عليه وجدته يتضمن أنه باالنتقال 
مفتوح  الباب  أن  والحظنا  حمصن،  غري  شبك  بأنه  اتضح  املدعي  أغنام  شبك  موقع  إىل 
وشاهدنا عدة آثار خارج الشبك، وتم طلب قصاص األثر أهـ كام وجدت اإلقرار املؤرخ يف 
١٤٣١/٣/٢٤هـ املدون عىل الصفحة رقم ٦ من ملف االستدالل املذكور وباالطالع عليه 
وجدته مدونا من قبل )...( وقد تضمن أنه انتقل مع رشطة )...( إىل مكان الرسقة واتضح 
أنه ال يبني يشء لألثر ومل يتضح أي يشء أهـ كام وجدت صورة خطاب سعادة مدير رشطة 
وتاريخ   ١٣/٢٤٢/٢٨ برقم  اجلوف  منطقة  رشطة  مدير  سعادة  إىل  املوجه  تبوك  منطقة 
بعد  نصه  ما  يتضمن  وجدته  عليه  وباالطالع   ١٩ لفة  باملعاملة  املرفقة  ١٤٣٤/٣/٢٥هـ 
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املقدمة )بشأن إخبارية املواطن/ )...( سعودي اجلنسية عن تعرض ستة رؤوس من أغنامه 
للرسقة وأوصافها مخسة خرفان نعيمي لوهنا أبيض وواحدة فطيمة ويبلغن من العمر ثالثة 
أشهر وال يتهم أحد بذلك وطلبكم البحث والتحري عن األغنام واجلناة. نفيدكم أنه تم 
العثور بحراج األغنام عىل أغنام لدى عامل .. اجلنسية تنطبق أوصافها عىل أغنام املدعي 
وبعرضها عىل املبلغ أكد بأهنا هي األغنام التي تعرضت للرسقة من شبك أغنامه وبإحضار 
العامل ويدعى/ )...( )٤٧سنة( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( وباستجوابه 
أفاد أنه اشرتى األغنام يوم األربعاء املوافق ١٤٣١/٣/٢٤هـ الساعة العارشة صباحا من 
شخصني بحراج األغنام وبقيادهتام سيارة نوع )...( موديل )٢٠٠١( م اللون أبيض لوحة 
رقم )...( أحدمها يدعى/ )...( حيث طلب منه بطاقة األحوال وقام بتدوين اسمه ورقم 
جواله رقم )...( مقابل مبلغ مايل وقدره ثالثة آالف وستامئة ريال وال يعرف أي معلومات 
اجلوال  رقم  عىل  االتصال  وتم  مشاهدهتام،  حال  يف  عليهام  العرف  ويستطيع  عنه،  أخرى 
 )...( باسم/  السيارة  أن  اتضح  اآليل  احلاسب  إىل  وبالرجوع  أحد  يرد  ومل  أعاله  املوضح 
٤٠سنة سعودي اجلنسية وعنوانه اجلوف سكاكا وجرى تسليم املدعي أغنامه ومل يعثر عىل 
 )...( من  كل  الشاهدين  تعرف  حمرض  طياهتا  بني  وجدت  كام  أهـ  األغنام(  بحراج  املتهم 
و)...( عىل املدعى عليه )...( واملدون عىل صفحة رقم ٢ -٥ من ملف االستدالل املرفق 
باملعاملة لفة رقم ١ واملدون عىل صفحة رقم ٢ -٩ من ملف االستدالل املرفق باملعاملة لفة 
رقم ٣ فوجدته يتضمن تعرف أحدمها وهو )...( عليه فذكر أنه من ضمن األشخاص الذين 
قاموا ببيع األغنام عليه وأما اآلخر وهو )...( فلم يستطع التعرف عليه وأما املدعى عليه 
فقد أنكر ذلك أهـ كام وجدت بني طياهتا خطاب سعادة مدير إدارة األدلة اجلنائية برشطة 
منطقة اجلوف ذي الرقم ٢٧ج١٠٩٢/٩ والتاريخ ١٤٣١/٤/٥هـ املرفق باملعاملة لفة ٤٦ 
املرفق به عرض بيانات السوابق املسجلة عىل املدعى عليه وباالطالع عليها وجدهتا تتضمن 
التنازل املؤرخ يف  أن عليه سابقة رسقة واحدة عام ١٤٢٨هـ كام وجدت بني طياهتا إقرار 
املبلغ/  تنازل  يتضمن  لفة ٦٧ وباالطالع عليه وجدته  باملعاملة  املرفق  ١٤٣٣/٣/١٥هـ 
)...( عن كامل حقه ضد املدعى عليه وأنه ليس له حق خاص الستالمه خرفانه املرسوقة 
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أهـ ثم جرى االطالع عىل حمرض استجواب  يطالبه بيشء ال حارضا وال مستقبال  وأنه ال 
املدعى عليه املدون عىل صفحة رقم ٣ -٦ من ملف االستدالل املرفق باملعاملة لفة رقم ٢ 
فوجدهتا تتضمن إنكاره للدعوى أهـ وبعرض ما تقدم عىل املدعى عليه قال الصحيح ما 
ذكرته بإجابتي وأنا أؤكد بأين بريء يف هذه القضية علام بأن عيل سابقة رسقة عام ١٤٢٨هـ 
وأخذت عليها اجلزاء واألخرى استعامل خمدرات قبل سنة ومل أحاكم عليها بعد وأنا موقوف 
يف الوقت احلارض يف سجن سكاكا عىل ذمة قضية شبهة ترويج خمدرات وتم احلكم فيها عيل 
بسجني مدة ثامنية أشهر حيتسب منها املدة التي توقفتها بسبب هذه القضية، هكذا قرر فبناًء 
تعرف  ما تضمنه حمرض  وبناًء عىل  الطرفان  قرره  وما  الدعوى واإلجابة،  تقدم من  ما  عىل 
الشاهد عىل املدعى عليه وحيث أن عىل املدعى عليه سابقة من ذات جنس هذه الدعوى 
العلم  أهل  قرر  وحيث  خمدرات،  ترويج  بقضية  احلارض  الوقت  املنظورة وهو موقوف يف 
للتهمة  املدعى عليه  إدانة  يثبت لدي  مل  أواًل:  ييل  ما  فقد قررت  ؛لذا  للتهمة  التعزير  جواز 
املذكورة بالدعوى ثانيًا: تعزيره لقاء التهمة القوية بسجنه مدة ستة أشهر تبدأ بعد انقضاء 
التي هو موقوف فيها وجلده مائة جلدة مفرقة عىل دفعتني كل دفعة  القضية  حمكوميته يف 
قدرها مخسون جلدة بينهام مدة ال تقل عن أسبوع وبام تقدم حكمت عىل أن ال تتداخل هذه 
العقوبة مع أي عقوبة أخرى وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه قناعته باحلكم 
وأما املدعي العام فقرر عدم القناعة وطلب االستئناف بدون الئحة اعرتاضية مكتفيًا بام ورد 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق  وباهلل  لطلبه  فأجبته  العامة  الدعوى  الئحة  يف 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٨هـ.

احلمد هلل وحده وبعد.. فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة األوىل لتمييز القضايا اجلزائية 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بسكاكا باإلنابة الشيخ/ )...( برقم ٣٤٢٧٢٠٥٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ املرفق هبا 
اخلاص  ١٤٣٤/٨/٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٩٢٠٦٦ برقم  املسجل  فضيلته  من  الصادر  القرار 
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بام هو  القرار حكم فضيلته  العام ضد/ )...( يف قضية رسقة وقد تضمن  املدعي  بدعوى 
ما  عىل  وباالطالع  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  به.  ومفصل  مدون 
أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه بناء عىل قرارنا رقم٣٤٣٦٣٨٥٩يف 
١٤٣٤/١١/١٩هـ فقد قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بربيدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١١١٠٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٧٥٩٥ 

تملدعىا إنكارا تأثريها-ا حتتا سيارةا سيادةا تملقكلا-ا رشبا تلكرتونيةا-ا أجهزةا رسسةا-ا
عميها-اشهادةاشاهدا-اسوتبقا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا

وأخذاتلاعهد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته برسقة شاشتي حاسب آيل من 
مستشفى، ورشب املسكر وقيادة سيارة حتت تأثريه، وطلب احلكم عليه بحد املسكر وتعزيره 
لقاء تكرار رشب املسكر والرسقة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
املدعى عليه  الدعوى، ونظرا إلنكار  يؤيد  بام  العام أحرض شاهدا فشهد  املدعي  البينة من 
ولعدم اعرتافه حتقيقا بام أسند إليه، وألن التهمة تتوجه له بام جاء يف شهادة الشاهد، لذا فلم 
يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، ولتوجه التهمة حكم بسجنه مخسة عرش 
يوما، وبجلده ثالثني جلدة، وبأخذ التعهد عليه، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  لدي  صباحا  ونصف  عرشة  احلادية  الساعة 
بربيدة والقائم بعمل الرئيس خالل إجازته وبناء عىل املعاملة املحالة لفضيلة الرئيس برقم 
٣٤٣١١١٠٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٥٩٤٤٦٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ تقدم املدعي العام بفرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بالقصيم )...( 
ويمثله يف هذه املحكمة املدعي العام بنفس الدائرة )...( بدعوى ضد )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( قائال إنه بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ الساعة السابعة صباحًا 
تلقت دوريات األمن بالغًا من مستشفى )...( بربيدة عن وجود رسقة وبمقابلة املبلغ أفاد 
بوجود رسقة جهازي )٢( شاشات كمبيوتر مكتبيه من قبل املدعى عليه، وتم القبض عليه 
باملستشفى  املناوب  املدير  قبل  من  املعد  املحرض  عىل  وباالطالع  األمن.  حراس  قبل  من 
الساحة  السادسة والربع صباحًا اشتبه - وهو يقوم بجولة يف  الساعة  أنه يف حوايل  اتضح 
شاشتي  فيه  كيسًا  حيمل  شخص  بوجود  واحد(-  )الرقم  العيادات  بوابة  أمام  اخلارجية 
املستشفى،  إىل  دخل  ثم   )...( نوع  السيارة  داخل  الشاشتني  بوضع  قام  وقد  آيل،  حاسب 
فذهب إليه وطلب منه إبعاد سيارته لوجودها يف مكان غري مناسب، فرفض بحجة وجوده 
مع مريض. فذهب إىل سيارته وقام بتحريكها، ثم نظر إىل اخللف فشاهد شاشتني تابعتني 
للمستشفى وملزمة طبية، فتم إبالغ دورية األمن ثم هرب املدعى عليه، وتم القبض عليه 
التأكد من الرسقة  الرقم أربعة. وتم  البوابة  من قبل حراس األمن خمتبئًا داخل حفرة أمام 
بالذهاب إىل مكتب التسجيل ووجد أنه فقد منه شاشتان تابعتان للحاسب اآليل. وبسامع 
أقوال املدعى عليه أفاد بأنه حرض إىل مستشفى )...( بربيدة لوجود مريضة معه، وأفاد بأنه 
هرب من حراس األمن خوفًا منهم، وأنه كان يف حاله سكر. وباستجوابه أقر بوجوده يف 
مستشفى )...( بربيدة إلخراج مريضة من املستشفى، وأن سبب هروبه خوفًا من حراس 
األمن وأفاد بأن سيارته نوع )...(. وانتهى التحقيق إىل اهتام/ )...( برسقة شاشتي جهاز 
حاسب آيل)٢( من مستشفى )...( بربيدة وبعض األغراض الطبية. ورشبة للمسكر وقيادته 
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للسيارة حتت تأثريه. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء بإقراره املرفق لفة )٨و٩(. 
٢ - ما جاء بأقواله لدى جهة الضبط املدون عىل صـ )١٠( من دفرت االستدالل املرفق لفة 
)١( ٣ - ما تضمنه حمرض القبض املرفق نسخة منه لفة )٢( ٤ - ما تضمنه املحرض املعد من 
قبل املدير املناوب املرفق نسخة منه لفة )٣( ٥ - إقراره برشبه املسكر املدون عىل صـ )١٠(
من دفرت االستدالل املرفق لفة )١(؛ وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه وهو بحالته املعتربة 
رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا. لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه، واحلكم علية 
بحد املسكر، وبعقوبة تعزيرية وتشديدها لقاء رشبه له، و لقاء تكرار رشبه للمسكر استنادًا 
لقرار هيئة كبار العلامء رقم )٥٣( وتاريخ١٣٩٧/٤/٤هـ وإثبات إدانته بقيادة السيارة وهو 
حتت تأثري املسكر، وإفهامه بأن عقوبته عن ذلك عائدة للجهة املختصة استنادًا للامدة)٦٨(

من نظام املرور الصادر باملرسوم امللكي الكريم رقم)م/٨٥( وتاريخ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ. 
)علام بأن احلق اخلاص مازال قائام(  ٠وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي العام، أجاب 
قائال :ما ذكره املدعي كله غري صحيح؛ فلم أرسق شيئا، ومل أكن بحالة سكر، وأنا كنت 
البينة ورفعت  العام إحضار  املدعي  فطلبت من  قال،  ملريضة يف اإلسعاف ٠هكذا  مسعفا 
أنا )...( رئيس املحكمة اجلزائية  البينة. احلمد هلل وحده وبعد فلدي  اجللسة حلني حضور 
املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٠٩هـ  املوافق  األحد  يوم  ففي  بربيدة 
العام وأحرض املدعي العام الشاهد وهو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( وبشهادته شهد قائال :إنه يف حوايل الساعة السادسة والربع صباحًا اشتبه وهو يقوم 
بجولة يف الساحة اخلارجية أمام بوابة العيادات الرقم واحد بوجود شخص حيمل كيسًا فيه 
شاشتي حاسب آيل، وقد قام بوضع الشاشتني داخل السيارة نوع )...( ثم دخل إىل املستشفى 
فذهب إليه وطلب منه إبعاد سيارته لوجودها يف مكان غري مناسب، فرفض بحجة وجوده 
مع مريض. فذهب إىل سيارته، وقام بتحريكها ثم نظر إىل اخللف فشاهد شاشتني تابعتني 
للمستشفى وملزمة طبية، فتم إبالغ دورية األمن ثم هرب املدعى عليه، وتم القبض عليه من 
قبل حراس األمن خمتبئًا داخل حفرة أمام بوابة رقم أربعة. وتم التأكد من الرسقة بالذهاب 
إىل مكتب التسجيل ووجد أنه فقد منه شاشتان تابعتان للحاسب اآليل، وقد رماها بجانب 
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يستوِل عليهن، هكذا  مل  الشاشات واملرسوقات  أن  علاًم  يوجد شاهد غريي  السيارة، وال 
املوافق١٤٣٥/٠١/١٠هـ  للتأمل والدراسة، ويف يوم األربعاء  لذا رفعت اجللسة  أشهد، 
افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة صباحًا، وفيها حرض املدعي العام، وحرض حلضوره 
املدعى عليه، وبطلب زيادة بينة من املدعي العام، قال ليس لدي سوى ما أحرضت وأوراق 
املعاملة، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل املعاملة، وحيث تم 
االطالع عىل االستشامم فوجد أنه بحالة طبيعية وال تنبعث منه رائحة املسكر، ومل يعرتف 
بينة  وال  العام،  املدعي  دعوى  عليه  املدعى  نفى  وحيث  املسكر،  ورشب  بالرسقة  حتقيقًا 
لدي  يثبت  مل  فإنه  ؛لذا  عليه  للمدعى  اعرتاف  يوجد  ما أحرض، وال  العام سوى  للمدعي 
إدانة املدعى عليه بام نسب إليه وأخليت سبيله، ورصفت النظر عن دعوى املدعي العام وبه 
القناعة، وقرر املدعي العام اعرتاضه بدون  حكمت، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قرر 
الئحة اعرتاضية وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠١/١٠هـ. 

يوم اخلميس  بربيدة ويف  اجلزائية  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  احلمد هلل وحده وبعد 
املعاملة  إلينا  وقد عادت  احلادية عرشة  الساعة  اجللسة يف  فتحت  املوافق ١٤٣٥/٧/٩هـ 
من حمكمة االستئناف برقم ٣٤٢٤٣٤٨٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ وبرفقها قرار الدائرة 
األوىل لتدقيق القضايا اجلزائية رقم ٣٥١٦٤٨٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ فجرى االطالع 
عليه حيث جاء فيه )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ أن ما حكم به 
فضيلته حمل نظر لوجود شاهد؛ وألن املدعى عليه من أصحاب السوابق، فعيل فضيلته إعادة 
يتعلق بمالحظة أصحاب  فيام  باهلل  أقول مستعينا  املوفق ٠عليه  الالزم واهلل  النظر وإجراء 
الفضيلة، وفقهم اهلل، فإهنا وجيهة ويف حملها، فإنني رجعت عن احلكم السابق لتوجه التهمة 
عليه بشهادة الشاهد وقررت ما ييل أوال: سجنه مخسة عرش يوما، ثانيا: جلده ثالثني جلدة، 
ثالثا: أخذ التعهد عليه، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر القناعة، وقرر املدعي العام 
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االعرتاض من دون الئحة اعرتاضية وقررت رفع املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم 
وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٥/٧/٩هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بربيدة الشيخ/ )...( برقم )٣٤٢٤٣٤٨٩٩( وتاريخ ١٤٣٥/٨/٥هـ؛ املقيدة لدينا برقـم 
)٣٤٢٤٣٤٨٩٩( وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٠هـ؛ املرفق هبا القرار رقم )٣٥١٢٢٦٦٤( وتاريخ 
١٤٣٥/١/٢٢هـ؛الصادر من فضيلته؛ اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...(، الهتامه 
بالرسقة ورشب املسكر وقيادته للسيارة حتت تأثريه، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بإخالء 
فيه. وقد  املفصل  النحو  العام، عىل  املدعي  النظر عن دعوى  املدعى عليه، ورصف  سبيل 
سبق منا دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته 
وأحلقه بـ)القرار وضبطه(؛ بناًء عىل قرارنا رقم )٣٥١٦٤٨٧٨( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ، 
املتضمن حكم فضيلته بسجن وجلد املدعى عليه قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء 

األخري. واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٢٠٥٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٤٨٩٥ 

رسسةا-اشنطةاهباانقوداوأجهزةا-ادتخلاتحللماتملكيا-اإسلترا-اإدتنةا-اظلوفامشددةا-ا
تعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته برسقة شنطة هبا نقود وأجهزة 
جوال وذواكر إلكرتونية من دورات املياه باحلرم املكي، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ونظرًا ألن املدعى عليه أقدم عىل جرمه يف 
احلرم املكي؛ ما يوجب تشديد العقوبة عليه، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه 
برسقة شنطة هبا مبلغ مايل وأجهزة الكرتونية من داخل دورات املياه باحلرم املكي، وحكم 
بسجنه ملدة مخسة أشهر، وبجلده مائتي جلدة، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملا بدر منه، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالطائف وبناء عىل املعاملة 
املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالطائف/ املكلف برقم ٣٤٥٥٢٠٥٠ وتاريخ 
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١٤٣٤/١٢/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٠١٣٩١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ 
ففي يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حرض 
التعميد  بناء عىل  املدعي العام/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
رقم هـ م ١٠٦٩/٢/٣ يف ١٤٣٤/٦/٣هـ يف ١٤٣٣/٣/١٢هـ وحرض بحضوره املدعى 
عليه املدعو/ )...(... اجلنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...( قائال يف دعواه إنه بتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٣٠هـ تبلغت رشطة ساحات احلرم املكي من املقيم )...(...اجلنسية عن قيام 
ريال  ومبلغ )٢٠٧(  مبلغ )١٥( مخسة عرش جنيهًا مرصيًا  عليه برسقة شنطة وهبا  املدعى 
املدعى  بيد  والشنطة  عليه  بالقبض  مومري” فقام  “فالش  وقطعتا  جوال  وهاتفا  سعودي 
برسقة  حتقيقا  أقر  وباستجوابه  عليه  املدعى  عىل  القبض  فتم  للرشطة  بتسليمه  وقام  عليه، 
عليه  للمدعى  االهتام  توجيه  عن  التحقيق  أسفر  وقد  املكي  باحلرم  املياه  دوره  من  الشنطة 
برسقة شنطة هبا مبلغ )١٥( جنيه مرصي ومبلغ )٢٠٧( ريال سعودي وهاتفا جوال وقطعتا  
املنوه  إقراره  التالية: ١/  املكي لألدلة والقرائن  باحلرم  املياه  “فالش مومري” من دورات 
عنه املدون لفة )١( ص )١٤( ٢/ حمرض القبض املدون لفة )١( ص )٦( أطلب إثبات ما 
أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تأديبية وفقا للامدة رقم )١٣( وبعرض دعوى املدعي العام 
مبلغ )١٥( جنيه  العام من رسقة شنطة هبا  املدعي  ما ذكره  قائال  أجاب  املدعى عليه  عىل 
“فالش مومري” من دورات  مرصي ومبلغ )٢٠٧( ريال سعودي وهاتفا جوال وقطعتا 
املياه باحلرم املكي فصحيح، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث صادق املدعي 
مبلغ  عليه برسقة شنطة هبا  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  العام هلذا  املدعي  عىل دعوى 
)١٥( جنيه مرصي ومبلغ )٢٠٧( ريال سعودي وهاتفا جوال وقطعتا  “فالش مومري” 
من دورات املياه باحلرم املكي ؛وألن املدعى عليه أقدم عىل جرمه باحلرم املكي ما يوجب 
تشديد العقوبة عليه، فقد حكمت عىل املدعى عليه بام ييل :أوال/ سجنه ملدة مخسة أشهر 
حيتسب منها مدة إيقافه عىل ذمة هذه القضية ٠ثانيا/ جلده مائتي جلدة عىل أربع دفعات 
بني كل دفعة وأخرى عرشة أيام، عىل أن يكون اجللد يف دار املالحظة٠ ثالثا/ أخذ التعهد 
عليه بعدم العودة ملا بدر منه، وبعرض ما حكمت به عىل املدعى عليه قرر القناعة باحلكم، 
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ملحكمة  ورفعه  بذلك  صك  باستخراج  وأمرت  اعرتاضية  بالئحة  العام  املدعي  واعرتض 
االستئناف لتدقيقه وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  السادسة  اجلزائية  بالدائرة  االستئناف  قضاة 
بالطائف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى 
الصادر من  املرفق هبا الصك  برقم )٣٤٢٨٠١٣٩١( وتاريخ )١٤٣٥/٥/٤هـ(  املكلف 
برقم )٣٥٢١٠٨٠٣( وتاريخ  بالطائف،  باملحكمة اجلزائية  القايض  الشيخ/ )...(  فضيلة 
)١٤٣٥/٤/١٧هـ( املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...(...اجلنسية املتهم يف رسقة، 
املحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٦٣٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٢٨٩٥ 

رسسةا-انشلامبمغامايلا-ادتخلاتحللماتلنبويا-اإنكارا-اشهادةاغرياموصمةا-ادرءاحدا
تلرسسةالمشبهةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعادا-امصادرةاتملبمغاتملضبوط.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تحلدوداتدرأابالشبهاتا“. 

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بنشل مبلغ مايل من داخل 
جيب أحد املصلني داخل احلرم النبوي، وطلب احلكم عليه بحد الرسقة، والتوجيه حيال 
املبلغ املضبوط الذي عثر عليه بحوزته، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، 
البينة من املدعي العام أحرض شاهدين معدلني رشعا وبسامع شهادهتام اتضح أن  وبطلب 
املحكمة  قررت  فقد  لذا  بالشبهات  تدرأ  احلدود  ألن  ونظرًا  موصلة،  غري  أحدمها  شهادة 
حكمت  فقد  عليه  املدعى  ضد  املتوجهة  وللشبهة  موجبها،  ثبوت  لعدم  الرسقة  حد  درء 
بسجنه ملدة سنتني، وبجلده ستامئة جلدة مفرقة، مع التوصية بإبعاده خارج البالد بعد انتهاء 
مراجعة  حلني  املال  بيت  وإيداعه  عليه  املدعى  بحوزة  املضبوط  املال  ومصادرة  حمكوميته، 

أصحابه، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة يف املحكمة العامة باملدينة 
املنورة وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة/ املكلف 
برقم ٣٥١٠٦٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٣٥٧٩٣ وتاريخ 
وفيها  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٠٨هـ  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
بديلة  بطاقة  ... اجلنسية بموجب  املدعى عليه )...(  العام وحرض حلضوره  املدعي  حرض 
العام  واالدعاء  التحقيق  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  قائاًل:  وادعى   ٢٠/٢٣٥/٢٢ رقم 
باملدينة املنورة أدعي عىل )...( ١٨ عامًا  ... اجلنسية بموجب بطاقة بديلة رقم )...( موقوف 
منذ تاريخ القبض عليه يف ١٤٣٤/٩/٦هـ وأحيل للسجن العام بموجب أمر التمديد رقم 
)٢٠/٧٠/٢٢( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٣هـ استنادًا للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ 
قبل  من  املعد  احلالة  إثبات  ملحرض  وبناًء  ١٤٣٤/٩/١٨هـ  بتاريخ  فإنه  ١٤٢٨/٧/٩هـ 
عند  أعاله  املتهم  القبض عىل  املتضمن  الرشيف  النبوي  املسجد  اخلاصة ألمن  القوة  قيادة 
الساعة اخلامسة ومخس عرشة دقيقة صباح يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٩/٥هـ أثناء خروجه 
من احلرم النبوي الرشيف شاهده أفراد البحث والتحري يقوم بإدخال يده اليمنى يف اجليب 
مبلغ  تارخيه( ونشل  الرشطة حتى  يراجع قسم  )مل   ... اجلنسية  الزائرين من  األيمن ألحد 
النصاب( وبتفتيشه عثر بحوزته  )يزيد عن  ريااًل  مائة وأربعة وتسعون  مايل قدره )١٩٤( 
سعوديًا،  ريااًل  وأربعون  ومخسة  ثالثامئة   )٣٤٥( قدره  آخر  ومبلغ  إليه  املشار  املبلغ  عىل 
وقد تم حجز املبلغ املضبوط العائد للزائر العراقي وفقًا ألمر احلجز رقم )بدون( وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٩هـ وسلم املبلغ اآلخر املنوه به للمتهم، وبضبط شهادة رجيل األمن كل من 
النبوي  للمسجد  الرشيفة  املواجهة  أمام  لعملهام  تأديتهام  أثناء  بأنه  املتضمنة  و)...(   )...(
بحدود الساعة اخلامسة والربع صباحًا من يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٩/٥هـ شاهدا املتهم 
أثناء قيامه بإدخال يده يف جيب الزائر املذكور عندما كان الزائر يقوم بالتصوير ونشل املبلغ 
املنوه به، وعندما علم أنه مراقب رمى املبلغ عىل األرض، فتم القبض عليه، وبعرض املتهم 
عليهام تعرفا عليه مبارشة، وبإجراء املواجهة بينهام وبني املتهم أضاف رجال األمن عىل ما 
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نشل  بعدها من  الزائرين، ومتكن  النشل من بعض  املتهم كان حياول  أن  ذكرا يف شهادهتام 
الزائر العراقي، وأضاف املتهم أثناء املواجهة عىل ما ذكره باستجوابه بأنه بعد أدائه الصالة 
شك فيه أعضاء الفرقة القابضة فتم القبض عليه، وباستجواب املدعى عليه ذكر أن املبلغ 
كان ملقى عىل األرض، ومل يضبط بحوزته، وأن املبلغ اآلخر املضبوط معه املنوه به عائد له 
عن طريق التسول، وأفاد أنه قدم إىل اململكة عن طريق التهريب، وليس له مصدر دخل أو 
مكان يقيم فيه، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إىل/ )...( بنشل مبلغ مايل قدره )١٩٤( 
الرشيفة  املواجهة  أمام  الزائرين  أحد  ريااًل سعوديًا من داخل جيب  وأربعة وتسعون  مائة 
بداخل احلرم النبوي لألدلة والقرائن التالية: ١ــ ما ورد يف أقواله املنوه عنها والتناقضات 
الظاهرة فيها واملدونة بمحرض التحقيق املرفق لفة )١(. ٢ــ ما ورد بمحرض القوة اخلاصة 
عىل  واملدون  به  املنوه  له  التابع  واملحرض   )٢( رقم  لفة  عىل  واملرفق  عنه  املنوه  احلرم  ألمن 
ص٦ بمحرض التحقيق املرفق لفة١ ٣ــ ما ورد بشهادة رجيل األمن أفراد الفرقة القابضة 
٤ــ ما ورد  لفة ٢٠  املرفق  التحقيق  املدونة بملف  العرض واملواجهة  املنوه عنه وحمرضي 
بأمر احلجز للمبلغ املنوه به املرفق واملدون عىل لفة رقم)٢٤( وبالبحث عن سوابقه عثر له 
عىل سابقة نشل مسجلة عليه، وحيث أن ما أقدم عليه املتهم املذكور من فعل حمرم ومعاقب 
عليه رشعًا، وهو رسقة مال حمرتم من حرزه بعد هتكه يزيد عن النصاب ال شبهة له فيهن 
ولكون املتهم مكلفًا خمتارا لذا اطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بحد الرسقة الوارد 
للقضاء  االعىل  القضاء  جملس  لقرار  واستنادا  املائدة  سورة  من   ٣٨ رقم  الكريمة  اآلية  يف 
عليه  عثر  الذي  املضبوط  املبلغ  حيال  والتوجيه  ١٤٢٨/١١/١٧هـ  يف   ٤٦/٤٢١ رقم 
بأن احلق اخلاص  املادة )٩٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية )علاًم  بناًء عىل  املذكور  بحوزة 
العام عىل املدعى عليه أجاب بقوله . ما ذكره املدعي  الزال قائاًم( وبتالوة دعوى املدعي 
العام يف دعواه غري صحيح مجلة وتفصيال، ومل أقم بالنشل ومل أرسق شيئا، وأطلب املدعي 
باحلق اخلاص، فهو مل حيرض وأطلب مقابلته ومستعد بمجازايت إذا ذكر أين رسقت منه، هذه 
إجابتي٠ وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال الصحيح ما ذكرته فجرى منا سؤاله البينة عىل 
دعواه فقال بينتي ما يف أوراق املعاملة مما جرت اإلشارة إليه يف الئحة الدعوى، هكذا قال، 
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ثم جرى منا االطالع عىل أوراق املعاملة ومن ضمنها حمرض القوة اخلاصة ألمن احلرم لفة 
رقم )٢( كام تم االطالع عىل شهادة رجيل األمن يف الفرقة القابضة املدونة يف ملف التحقيق 
املرفق لفة )٢٠( فلم نجد سوى إقرار شهادة )...( ونصه “ أشهد عىل الوافد )...( بأنه قام 
الزائر رافعًا  الزائر العراقي من أمام املواجهة الرشيفة وأنا أشاهده بعيني حيث كان  بنشل 
يديه ويقوم بالتصوير وجاء الوافد )...( وقام بنشله من طريق إدخال يده يف جيب الزائر، 
ونشل مبلغ مائة وأربعة وتسعني رياال وبعد أن حس أنه مراقب قام برمي املبلغ عىل األرض 
وتم القبض عليه واهلل عىل ما أقول شهيد” ا.هـ وبسؤال املدعي العام عن الشاهد األخر 
قال: إن الشاهد اآلخر هو )...( وشهادته مدونة عىل ص)١٥( لفة)١( من ملف التحقيق 
املرفق وبالرجوع إليها اتضح نص الشهادة “أنه تم القبض عىل الوافد )...( وبحوزته املبلغ 
وقام بنشل العراقي، وهو يرفع يديه للتصوير وقام بإدخال يده يف جيبه وقام بنشله “ فطلبنا 
من املدعي العام إحضار الشاهدين وسامع شهادهتام فاستعد بذلك ويف جلسة أخرى حرض 
املدعي العام وحرض حلضوره املدعى عليه وبسؤال املدعي العام عن الشاهدين أحرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( والشاهد اآلخر )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( وبسؤاهلام عام لدهيام من شهادة شهد األول بقوله: أشهد 
هلل أنه يف شهر رمضان عام ١٤٣٤هـ يف احلرم النبوي الرشيف وأنا أعمل يف قسم البحث 
أدخل  فتبعته وشاهدته  السالم  باب  داخاًل من  املدعى عليه  احلرم شاهدت  التابع لرشطة 
يده يف جيب أحد الزوار ومل خيرج يده بيشء، ثم تبعته حتى وصل جهة املواجهة الرشيفة 
فقبضت  املايل  املبلغ  وفيها  يده  زائر عراقي، وأخرج  اليمنى يف جيب  يده  يدخل  فشاهدته 
عليه فأسقط املبلغ املايل ثم حرض زمييل )...( وشاهد املبلغ يف األرض وقبضنا عىل املدعى 
عليه هذا مايل من شهادة كام شهد الشاهد اآلخر )...( بقوله أشهد هلل أنه يف شهر رمضان 
احلرم  التابع لرشطة  البحث  أعمل يف قسم  وأنا  الرشيف،  النبوي  احلرم  عام ١٤٣٤هـ يف 
وبعد صالة الفجر كنت يف املواجهة الرشيفة بني الزحام نادى عيل زمييل يف العمل الشاهد 
باملدعى عليه، وسألت  املالية عىل األرض، وزمييل ممسك  املبالغ  األول فحرضت ورأيت 
يده يف  يدخل  عليه  املدعى  أشاهد  ومل  نعم،  فقال  له  عائد  املبلغ  منه هل  املرسوق  العراقي 
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مكتب  إىل  العراقي  والزائر  عليه  املدعى  بأخذ  وزمييل  أنا  وقمت  يرسق  أو  العراقي  جيب 
من  كل  اجللسة  ذات  يف  حرض  كام  شهادة  من  لدي  ما  هذا  الصديق  باب  بجانب  الرشطة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( فشهدا بعدالة وثقة الشهود ثم جرى منا سؤال املدعي العام :هل 
لديه زيادة بينة؟ قال: ليس لدي زيادة بينة هكذا قال فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة 
وإلنكار املدعى عليه دعوى املدعي العام يف النشل ولعجز الدعي العام عن البينة املوصلة 
للحكم بدعواه وألن شهادة الشاهد اآلخر )...( كانت عىل مشاهدته املبلغ املايل ملقى عىل 
العلم بأن  األرض واملدعى عليه مقبوض عليه، وهذه شهادة غري موصلة، وملا قرره أهل 
ما  بط  أو صفنه وسواء  أو كمه  الرجل  الذي يرسق من جيب  هو  والطرار  يقطع،  الطرار 
أخذ منه املرسوق أو قطع الصفن فأخذه أو أدخل يده يف اجليب فأخذ ما فيه فإن عليه القطع 
ابن قدامه  الرواية مال  الكبري: ٢٤١/١٠( وإىل هذه  وهذا رواية عن االمام أمحد )الرشح 
)رشح الزركيش: ١٢٤/٣( وألن هذه اجلريمة انتهكت حرمة الزمان واملكان، واستنادًا إىل 
أن احلدود تدرأ بالشبهات وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك )املغني: ١٥١/١٠( ونظرًا 
تدرأ احلد سواًء كانت شبهة  املدعى عليه، وإذا كانت هناك شبهة  الشبهة قامت ضد  ألن 
فعٍل أو شبهة ملك أو شبهة عقد فإن احلد ال يطبق؛ لكن اجلاين يعزر؛ ألنه ارتكب جريمة 
ليست فيها عقوبة )املوسوعة الفقهية: ٢٧٨/١٢( لذلك كله فقد حكمنا بام ييل: ــ أواًل/ 
درء حد الرسقة لعدم ثبوت موجبها. ثانيًا/ ثبوت التهمة ضد املدعى عليه، وقررنا تعزيره 
عرش  اثنتي  عىل  مفرقة  جلدة  ستامئة  وجلده  إيقافه،  تاريخ  من  اعتبارًا  سنتني  مدة  باحلبس 
دفعة بني كل دفعة والتي تليها مدة ال تقل عن عرشة أيام، وأوصينا بإبعاده خارج البالد بعد 
انتهاء حمكوميته، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر قناعته، وبعرضه عىل املدعي العام 
قرر عدم القناعة وطلب االستئناف بالئحة اعرتاضية، وأفهم بأن مدة تقديمه ثالثون يومًا 
من تاريخ استالمه لنسخة احلكم، واذا مل يتقدم خالهلا فإنه يسقط حقه يف االعرتاض، وترفع 
املعاملة ملحكمة االستئناف حسب التعليامت وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ. 
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اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  املوافق:  االثنني  يوم  ففي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وقد وردتنا املعاملة من حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة برقم ٣٥٣٥٧٩٣ وتاريخ 
وتاريخ:  رقــم٣٥٢٣٠٣٢٧  األوىل  اخلامسية  الدائرة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ 
والئحة  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  املقدمة  بعد  املتضمن  ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ 
القضية  حكام  الفضيلة  ألصحاب  إعادهتا  باألكثرية  تقرر  املعاملة  وأوراق  االعرتاض 
ملالحظة ماييل: أواًل: مل جير حكام القضية شيئًا حيال طلب املدعي العام التوجيه حيال املبلغ 
ثانيًا: مل يعرضوا شهادة الشاهدين عىل املدعى عليه وسامع  املضبوط بحوزة املدعى عليه. 
ما لديه حياهلام. ثالثًا: درء حد الرسقة عن املدعى عليه لعدم ثبوت موجبها واملتعني يف هذه 
احلالة رد الدعوى. ملالحظة ما ذكر وإجراء الالزم وباهلل التوفيق. ا.هـ عليه نجيب أصحاب 
الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف بامييل: فيام خيص أواًل، فقد قررنا مصادرة املال املضبوط 
بحوزة املدعى عليه وإيداعه بيت املال حلني مراجعة أصحابه وفيام خيص ثانيًا، ففي هذا اليوم 
حرض املدعى عليه، وبعرض شهادة الشاهدين عليه أجاب بقوله شهادهتام غري صحيحة، 
والشاهدان ال أعرفهام، وفيام خيص ثالثًا، فقد رأينا احلكم برد دعوى املدعي العام املطالبة 
وباهلل  عليه  املدعى  بحق  التهمة  لقيام  وتفصياًل  مجلة  الدعوى  نرد  ومل  الرسقة،  حد  بإقامة 

التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ. 
نبي بعده، وبعد: فقد اطلعنا نحن قضاة  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
الدائرة اخلامسية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة عىل املعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥١٣٥٨٣٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٢هـ 
واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة برقم ٣٥٣٨٨١٠٣ يف 
١٤٣٥/٦/٢٩هـ املرفق هبا الصك رقم ٣٥١٦٣٠٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ الصادر 
من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة العامة باملدينة املنورة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
والشيخ/ )...( املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( يف قضية )رسقة( وبدراسة احلكم 
وصورة ضبطه والئحة االعرتاض وأوراق املعاملة تقرر املصادقة عىل احلكم وباهلل التوفيق 
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وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٧/٥هــ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٤٦٨  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٦٦٦١ 

رسسةا-انشلاجوتالتاوحمفظةا-اإسلترابأخذاجوتلا-اإنكاراباسياتلرسساتا-اسبقاتإلسلترا
حتقيقاا-اشهادةاشهودا-اعدماإحلتزاتملرسوقا-ادرءاحداتلرسسةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.ا

اهلواتف  من  عدد  برسقة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
املحمولة، وحمفظة أموال من مرتادي احلرم املكي، وذلك بعد أن قام برسقة جوال شخص 
نائم ثم قبض عليه وعثر بحوزته عىل اهلواتف واملحفظة، وطلب احلكم عليه بحد الرسقة 
بأنه أخذ جهاز جوال من  أقر  املدعى عليه  الدعوى عىل  ومصادرة املضبوطات، وبعرض 
ما وجد معه من هواتف  بأن  املكي وأنكر رسقته لغري ذلك، ودفع  نائم يف احلرم  شخص 
أمام جهة  املدعى عليه  إقرار  العام استند إىل  املدعي  البينة من  له ولصديقه، وبطلب  عائد 
التحقيق، وبعرضه عليه دفع بأنه وضع بصمته عىل اإلقرار من دون قراءة ما جاء فيه، كام 
أحرض املدعي العام عددًا من الشهود فشهدوا عىل واقعة رسقة اجلوال من النائم والعثور 
انتهاك احلرز،  الرسقة  إقامة حد  اهلواتف، ونظرًا ألن من رشوط  املدعى عليه عىل  بحوزة 
وألن اجلوال الذي أخذه املدعى عليه مل يكن يف حرزه، وألنه أنكر رسقة ما وجد معه من 
موجبه،  ثبوت  لعدم  عليه  املدعى  عن  الرسقة  حد  درء  املحكمة  قررت  فقد  لذا  هواتف، 



284

�رسقة

وحكمت بسجنه ملدة سنتني، وبجلده ألفا ومخسامئة جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، 
وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة يف املحكمة العامة بمكة 
املكرمة برقم  العامة بمكة  لنا من فضيلة رئيس املحكمة  املحالة  املعاملة  املكرمة وبناء عىل 
وتاريخ   ٣٥٦٦٣٩١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/١/٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٤٦٨
١٤٣٥/١/٨هـ واملنقوضة من حمكمة االستئناف برقم ٣٤٣٥٤٢٣٠ يف ١٤٣٤/١١/٩هـ 
ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي العام )...( 
البالغ من العمر  بصفته مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام بمكة املكرمة ادعي عىل )...( ــ 
العاصمة  بسجون  موقوف   ،)...( رقم  إقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية   ... ـ  سنة   )٣٧(
املقدسة بموجب بأمر التوقيف رقم)٧/٤/٢٠/٢٤٩( يف ١٤٣٣/٩/٥هـ واعتبار توقيفه 
من تاريخ القبض عليه يف ١٤٣٣/٩/٤هـ حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/٩/٤هـ تم القبض عىل 
املدعى عليه من قبل القوة اخلاصة ألمن املسجد احلرام لقيامه باجللوس بجوار املقيم/ )...( 
عندما كان نائام بداخل املسجد احلرام وقام بفصل هاتفه النقال من نوع )...( من الشاحن 
وقام بوضع هاتف نقال من نوع )...( أبو كشاف أزرق اللون يف مكانه وأخفى جهاز )...( 
العائد للمجني عليه وسط حذاء كان حيمله يف يده، وتم القبض عليه ووجد يف جيب بدلته 
األعىل هاتفني نقاله من نوع )...( األول رصايص اللون موديل )...( والثاين أورق اللون 
موديل )...( ووجد يف جيب بنطلونه األمامي من الداخل عدد ثالثة هواتف األول هاتف 
نقال من نوع )...( كريف أسود اللون والثاين من نوع )...( موديل )...( والثالث صيني 
سوداء  حمفظة  األوىل  حمفظتني  اخلارج  من  األمامي  بنطلونه  جيب  يف  ووجد   )...( موديل 
)٣٢١( وقدره  ومبلغ  املفقودات(،  ملكتب  بعثها  )تم   )...( باسم/  إقامة  بداخلها  اللون 

إقامة  بداخلها  اللون  تأمني والثانية وردية  ثالثامئة وواحد وعرشون ريااًل سعوديًا وبطاقة 
باكستانية وهاتف من نوع )...(  باسمه ومبلغ )٨٧( سبعة وثامنون ريااًل سعوديًا وبطاقة 
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أزرق اللون )...( وعدد )٣( ثالثة شواحن كهرباء وذلك بشهادة مآمري البحث رقم )٤٤٤( 
ورقم )١٥٢( جرى إيداع املبالغ واهلواتف النقالة وعددها )٦( بصندوق األمانات برشطة 
العاصمة املقدسة بعد أن تم تقدير اهلواتف النقالة، وجرى تسليم املدعى عليه حمفظته بعد 
تعرفه عليها، وكان بداخلها مبلغ وقدرة)٨٧( سبعة وثامنون رياال سعوديا ورخصة إقامة 
خاصة به وبعض األوراق( وباستجواب املدعى عليه أقر برسقة اهلاتف النقال من نوع )...( 
)...( وذلك بعد أن جلس بجوار املجني عليه/ )...( عندما كان نائام بداخل املسجد احلرام 
وقام بفصل هاتفه النقال من نوع )...( من الشاحن ووضع هاتف نقال اخر من نوع )...( 
أزرق اللون يف حمله ووضع اجلوال )...( وسط حذاء كان حيمله يف يده، وتم القبض عليه 
بأنه  أفاد  تفتيشه  عند  بحوزته  وجدت  التي  السوداء  املحفظة  عن  وبسؤاله  بحوزته  وهو 
وجدها عىل أرض املطاف وأغواه الشيطان، وقام بأخذها وبسؤاله عن اهلواتف النقالة التي 
وجدت بحوزته وعددها )٦(ستة هواتف أفاد بأنه قام برسقة ثالثة منها من داخل املسجد 
احلرام وهي هاتف نقال من نوع )...( أسود اللون وهاتف نقال من نوع )...( أزرق اللون 
وهاتف نقال من نوع صيني موديل )...( أما اهلواتف النقالة الثالثة وهي هاتف نقال من 
نوع )...( أزرق اللون موديل )...( وهاتف نقال من نوع )...( وهاتف نقال موديل )...( 
عليه  للمدعى  االهتام  توجيه  اىل  التحقيق  وانتهى  عليها،  تعرف  وقد  له  عائده  بأهنا  فذكر 
باجللوس جوار املجني عليه )...( وسحب هاتف نقال نوع )...( عائد للمجني عليه ونشل 
ثالثة هواتف نقالة أخرى من مرتادي احلرم املكي الرشيف وضبط حمفظة سوداء اللون هبا 
رياال  وعرشون  وواحد  ثالثامئة   )٣٢١( وقدره  ومبلغ  آخر  لشخص  عائدة  إقامة  رخصة 
سعوديا وبطاقة تأمني وكذلك عدد )٦( هواتف نقالة وعدد)٣( شواحن كهرباء مل يتعرف 
عىل حمتوياهتا وكانت مفرقة يف جيوبه وذلك لألدلة والقرائن التالية: -١ـ ما جاء يف إقرار 
اعرتافه املدون بصفحة رقم )١٣( من ملف التحقيق املرفق لفة)١( املتضمن قيامه باجللوس 
والتقاط حمفظة سوداء  )٣( هواتف خمتلفة  هاتفه ورسقة عدد  النائمني ورسقة  أحد  جوار 
ورقم   )٤٤٤( رقم  البحث  مآمري  بشهادة  جاء  ما  ٢ـ  املطاف.  أرض  من  ختصه  ال  اللون 
النقال  اهلاتف  برسقة  املذكور  قيام  واملتضمن  عليه،  القبض  بمحرض  جاء  ما   .١٥٢(.٣(
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ووجود عدد)٦( هواتف نقالة وحمفظة سوداء اللون باسم املجني عليه/ )...(وبالبحث عن 
سوابق املدعى عليه مل يعثر له عىل سوابق مسجله. وحيث إن ما قام به املدعى عليه وهو 
أموال حمرتمة من  املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، وهو رسقة  أهليته  بكامل 
حرزها بعد هتكها تزيد عن النصاب ال شبهة له فيها، لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه 
سورة  من  والثالثني  الثامنة  رقم)٣٨(  الكريمة  اآلية  يف  الوارد  الرسقة  بحد  عليه  واحلكم 
١٤١٨/١١/١٧هـ  يف   )٤٦/٤٢١( رقم  األعىل  القضاء  جملس  قرار  ضوء  عىل  املائدة 
ومصادرة ما ضبط بحوزته من أموال وهواتف وإيداعها بيت املال استنادًا للامدة رقم)٩٢( 
هذه  عليه(  للمجني  التوصل  لعدم  خاص  حق  يوجد  )ال  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من 
دعواي ٠و بسؤال املدعى عليه بحضور مرتجم املحكمة )...( قال ما ذكره املدعي العام يف 
دعواه غري صحيح، و الصحيح أنني أخذت اجلوال من الشخص النائم، وما وجد معي من 
اجلواالت واملبالغ املالية فهي عائدة يل حيث إن ثالثة من اجلواالت ختصني واثنني لصديقني 
طلبا بقاءها معي أمانًة ألجل طوافهام، واملحفظتان إحداها يل واألخرى لصديقي وضعها 
معي ألجل الطواف، وأنا ال أعلم ما سبب أخذي هلذا اجلوال، وقد أغواين الشيطان، وأنا 
نادم وتائب إىل اهلل فيام بدر مني، و بعرض ذلك عىل املدعي العام قال الصحيح ما ذكرته يف 
دعواي، وبينتي اعرتافه املنوه به وبالرجوع له وجد )أقر أنا املوقع اسمي أدناه املدعو/ )...( 
وال  مني  إكراه  وبدون  رشعا،  املعتربة  العقلية  قواي  وبكامل   )...( رقم  إقامة  اجلنسية   ...
إجبار بأنني قمت باجللوس بجوار أحد النائمني الذي كان يضع جواله الـ )...( يف الشاحن، 
وقمت  يدي  يف  معي  كان  حذاء  يف  اجلوال  ووضع  الشاحن،  من  اجلوال  بسحب  وقمت 
باستبداله بجوال آخر كان معي من نوع )...( أزرق اللون وقبض عيل واجلوال بحوزيت، 
وعند تفتييش وجد معي عدد سبعة جواالت، ستة كانت معي والسابع هو )...( الذي قمت 
برسقته من الشاحن وهذا إقرار مني بذلك وعليه جرى التوقيع( وبعرضه عىل املدعى عليه 
أنا بصمت عىل اإلقرار دون قراءة ما جاء يف مضمونه، و مل أعرتف برسقة اجلواالت  قال 
واملحفظتني ومل يذكر يف اعرتايف الذي قرأمتوه عيل، وبسؤال املدعي العام هل يوجد لديه بينه 
 )...( للشهادة  فقد حرض  قبضوا عليه، وعليه  الذين  الشهود  أحد  :وهو  نعم  قال  أخرى، 
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أين  العظيم  باهلل  أشهد  قائال  وشهد   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
شاهدت املدعى عليه يف رمضان لعام ١٤٣٣هـ يف التوسعة جهة باب امللك فهد ويف الدور 
األول وهو يقوم باجللوس بقرب أحد النائمني، و كان الشخص النائم بجواره جوال من 
نوع )...( موصول بالشاحن الكهربائي فقام املدعى عليه بفصل اجلوال من الشاحن، وقام 
بوضع جوال كان معه من نوع )...( لونه أزرق وألصقه بالشاحن لكي يوهم من يشاهده أنه 
يقوم بشحن جواله، و من ثم قام بوضع اجلوال من نوع )...( ما بني حذائه ثم فصل جواله 
من الشاحن وقام بالذهاب من املكان، فتم القبض عليه، ثم جرى سؤال الشخص النائم 
عن فقده ليشء فأخربنا بفقده جلواله املذكور، و تعرف عىل جواله وتم تسليمه له، وبتفتيش 
املدعى عليه وجد معه ستة جواالت غري اجلوال الذي سلم لصاحبه وحمفظتان فيهام مبالغ 
قضايا  يف  الرشعي  التعديل  الشاهد  تعديل  سبق  وقد  شهاديت،  هذه  اآلن  أذكرها  ال  ماليه 
بأخذ  يتعلق  فيام  أذكره، و شهادته  الشاهد ال  قال  املدعى عليه  سابقة، وبعرض ذلك عىل 
جوال النائم صحيحة، و ما وجد معي من اجلواالت واملحفظتني فهي عائدة يل وألصدقائي 
وبسؤال املدعى عليه: هل يوجد لديه بينه أخرى؟ قال: نعم، يوجد لدي بينه وأطلب حتديد 
املوافق  األربــعــاء  يــوم  ويف  اجللسة،  رفعت  وعليه  أحرضها  لكي  ــرى  أخ جلسة 
املدعى  حلضوره  وحرض  العام،  املدعي  فيها  وحرض  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ 
عليه وبسؤال املدعي العام :هل لديه بينة أخرى؟ قال نعم وأحرض للشهادة وأدائها احلارض 
استعد  شهادته  عن  وبسؤاله   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
للشهادة قائال: )أشهد باهلل العظيم أنني شاهدت املدعى عليه يف رمضان لعام ١٤٣٣هـ يف 
التوسعة جهة باب امللك فهد ويف الدور األول وهو يقوم باجللوس بقرب أحد النائمني، و 
كان الشخص النائم بجواره جوال من نوع )...( موصول بالشاحن الكهربائي، فقام املدعى 
عليه بفصل اجلوال من الشاحن وقام بوضع جوال الذي كان معه من نوع )...( لونه أزرق 
وألصقه بالشاحن لكي يوهم من يشاهده أنه يقوم بشحن جواله، ومن ثم قام بوضع اجلوال 
من نوع )...( ما بني حذائه ثم فصل جواله من الشاحن وقام بالذهاب من املكان فتم القبض 
عليه ثم جرى سؤال الشخص النائم عن فقده ليشء فأخربنا بفقده جلواله املذكور وتعرف 
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عىل جواله وتم تسليمه له وبتفتيش املدعى عليه وجد معه ستة جواالت غري اجلوال الذي 
سلم لصاحبه، و حمفظتان فيهام مبالغ ماليه ال أذكرها اآلن، هذه شهادته ٠وسبق وأن تعديل 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف  اجللسة،  رفعت  الوقت  ولضيق  سابقة  قضايا  يف  الشاهد 
١٤٣٥/٥/١١هـ حرض املدعي العام )...( وحرض حلضوره املدعى عليه، وقد سئل املدعى 
عليه عن الشاهد وشهادته يف اجللسة املاضية، وسقط سهوا من الضبط والذي أجاب فيه 
قائال الشاهد ال أذكره اآلن، وشهادته فيام يتعلق بأخذ جوال النائم صحيحة، وماعدا ذلك 
فغري صحيح، هكذا أجاب ٠و بسؤال املدعي العام :هل يوجد لديه بينه أخرى؟ قال :أكتفي 
بالشهود الذين حرضوا وبينتي ما جاء يف أوراق املعاملة من األدلة والقرائن، و عليه فقد 
أقر املدعى عليه بأخذ  بناء عىل ما تقدم من دعوى واإلجابة وحيث  الرجوع هلا، و  جرى 
اجلوال من الشاحن، و ألن من رشوط إقامة حد الرسقة انتهاك حرزه ولكون اجلوال الذي 
تم أخذه من قبل املدعى عليه مل يكن يف حرزه، و حيث أنكر رسقته ما وجد معه من جواالت 
وحمافظ ومبالغ ماليه، و احلدود تدرأ بالشبهات ولقوة التهمة عليه، و لكون ما وجد معه من 
جواالت وحمافظ قد تكون عن طريق النشل، لذلك كله فقد درأنا حد الرسقة عن املدعى 
عليه لعدم ثبوت ما يوجب ذلك، وحكمنا بتعزيره، و ذلك بسجنه سنتني من تاريخ القبض 
عليه وجلده ألفًا ومخسامئة جلدة مفرقة عىل ثالثني مرة، يف كل مرة مخسون جلدة بني كل 
جلدة والتي تليها عرشة أيام كام  حكمنا بمصادرة كل ما وجد معه من مبالغ مالية وأجهزة 
جوال يف بيت مال املسلمني بناء عىل املادة رقم )٩٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية، و بعرض 
ذلك عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وقرر املدعي العام عدم القناعة واستعد بتقديم 
الئحة اعرتاضية وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم حرر 

يف ١٤٣٥/٥/١١هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة 
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املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٦٦٣٩١ وتاريخ 
الصادر  الصك رقم ٣٥٢٤٣٢٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ  املرفق هبا  ١٤٣٥/٦/٣هـ 
من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة العامة بمكة املكرمة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
نشل،  يف  املتهم  اجلنسية،   ...)...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن   )...( والشيخ/ 
تقررت  باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية  بام دون  فيه  املحكوم 

املوافقة عىل احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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�رسقة

 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٢١٩  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٧٨٧١ 

بأخذاتجلوتلا-ادفعا إسلترا تملكيا-ا رسسةا-انشلاهاتفاجوتلامناشنطةا-ادتخلاتحللما
عدما عنها-ا رجوعا حتقيقاا-ا تإلسلترا سبقا موصمةا-ا تلشنطةا-اشهادتتاغريا بكونهاخارجا

ثبوتاموجباتحلدا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.ا

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بنشل هاتف جوال من خالل 
فتح شنطة يد ألحد زوار املسجد احلرام وأخذ اجلوال منها، وطلب احلكم عليه بحد الرسقة، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بأخذ اجلوال، وأنكر فتح الشنطة، ودفع بأن اجلوال 
كان بارزا فقام بأخذه، وبطلب البينة من املدعي العام عىل ما أنكره املدعى عليه أحرض عددا 
من الشهود، وبعد سامع شهادهتم اتضح أهنا غري موصلة إلثبات موجب حد الرسقة، كام 
استند املدعي العام إىل إقرار املدعى عليه أمام جهة التحقيق وبعرضه عليه أنكر صدوره منه، 
ع عليه دون قراءته، ولذا فلم يثبت لدى املحكمة ما يوجب إقامة حد الرسقة  ودفع بكونه وقَّ
عىل املدعى عليه، وحكمت بسجنه ملدة سنة ونصف، وبجلده ألفا ومخسامئة جلدة مفرقة، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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العامة بمكة  القضاة يف املحكمة  احلمد هلل وحده وبعد لدي نحن )...( و)...( و)...( 
برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  بناء  املكرمة 
وتاريخ   ٣٥٣٨٣٨٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  وتاريخ   ٣٥١١٢١٩
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  األحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ١٠  :٤٥
)...( وادعى بقوله بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام بفرع اهليئة بمنطقة مكة املكرمة 
أدعي عىل/ )...(، البالغ من العمر )٢٦( عامًا، ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم 
رقــم)٧/٤/٢٠/١٤٣٦(  التوقيف  متديد  بأمر  املكرمة  مكة  سجون  يف  املوقوف   ،)...(

وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢هـ استنادًا للقرار الوزاري)١٩٠٠( يف ١٤٢٨/٧/٩هـ.
بالبحث عن سوابقه تبني عدم وجود سوابق مسجلة بحقة. فبتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ 
املكي الرشيف )الطواف( من قبل مآمري  املدعى عليه أعاله بداخل احلرم  القبض عىل  تم 
البحث رقم )٣٠٠( ورقم )٤٠٠٠( ورقم )٣٧٠١( ورقم )١٦٥٧( وذلك إثر مشاهدهتم 
له وهو يقوم بااللتصاق بشخص من اجلنسية ... يدعى/ )...( وقام بفك سحاب شنطته 
بيده اليمنى وأخذ جوال من نوع )...( ووضعه يف جيبه األيمن وعثر بحوزته بعد القبض 
أقوال  بسامع  ريال.١ـ  وأربعامئة  الف  بمبلغ)١٤٠٠(  املنشول  اجلوال  قيمة  عليه. وقدرت 
املجني عليه/ )...( )... اجلنسية( أفاد بأنه بعد تقبيل احلجر األسود نبهه أحد رجال األمن 
بنشل هاتفه النقال من شنطته. ٢ـ بالتحقيق مع املدعى عليه/ )...( أقر بفتح سحاب شنطة 
املجني عليه بيده اليمنى وأخذ جوال من نوع )...( ابيض اللون ووضعه يف جيبه األيمن 
وقبض عليه واجلوال بحوزته. وقد جرى الرفع عن ايقاف املدعى عليه بموجب اإلشعار 
رقم)٧/٤/٢٠/١٨٥٥٢٢( وتاريخ١٤٣٤/١٢/٣هـ. وقد انتهى التحقيق اىل اهتام )...( 
إقرار  ١ـ  التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  احلرام  املسجد  زوار  أحد  من  نقال  هاتف  بنشل 
لفة)١(.  االستدالل  إجراءات  ملف  من  رقم)١٥(  الصفحة  عىل  املثبت  إليه  املشار  املتهم 
رقم)٦(  الصفحة  عىل  املدون  القبض  بمحرض  املثبتة  عنها  املنوه  البحث  مآمري  شهادة  ٢ـ 
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املذكور  عليه  املدعى  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   )١( لفة  االستدالل.  إجراءات  ملف  من 
حمرتم  مال  رسقة  وهو  رشعًا،  عليه  ومعاقبًا  حمرمًا  فعل  رشعًا  املعتربة  أهليته  بكامل  وهو 
من حرزه ال شبهة له فيه يزيد عن النصاب، أطلب اثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بحد 
الرسقة الوارد يف اآلية الكريمة )٣٨( من سورة املائدة يف ضوء قرار جملس القضاء األعىل 
رقم)٤٦/٤٢١( وتاريخ١٤١٨/١١/١٧هـ علاًم بأن احلق اخلاص منتٍه، هذه دعواي٠ ويف 
هذه اجللسة حرض املدعى عليه )...( برفقة اجلندي )...( فجرى تالوة الئحة الدعوى عليه 
بواسطة مرتجم املحكمة )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( فأجاب قائاًل ما ذكره 
االسود  للحجر  متجه  كان  عليه  املجني  الرجل  ان  والصحيح  صحيح،  غري  العام  املدعي 
وكان حيمل شنطة وكان اجلوال بارزا فقمت بأخذه، لكن مل افتح أي سحاب للشنطة، هكذا 
أجاب فسألنا املدعي العام: ألديك بينة؟ قال نعم ثم حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( ثم شهد قائاًل :إنني شاهدت املدعى عليه وهو يلتصق بشخص 
يشتبه أنه من اجلنسية ... وكان معلقًا شنطة يف جيبه األيمن لوهنا أسود، عندها قام املدعى 
عليه بفتح السحاب األول للشنطة، ومل جيد شيئا. ثم قام بفتح السحاب الثاين وقام بسحب 
اجلوال )...( ومل أشاهد يده عندما أدخلها جليب الشنطة وإنام شاهدته وهو يسحب اجلوال. 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( الشاهد  حرض  ثم  شهد.  هكذا 
وقال لقد شاهدت املدعى عليه وهو يلتصق بشخص يشتبه أنه من اجلنسية ... وكان معه 
شنطة معلقها يف جنبة األيمن، وكانت جهة خارصته، ومل أشاهده إال وهو واضع اجلوال 
يف جيبه األيمن، ومل أشاهد عملية إدخال يده وخروجها. ثم حرض )...( سعودي اجلنسية 
عليه  باملجني  يلتصق  عليه وهو  املدعى  وقال شاهدت   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
وكنت خلفه، فقام بفتح سحاب الشنطة وقام بمد يده وأدخلها وأخرج اجلوال. هكذا شهد 
٠وبعرض الشهود وما جاء يف شهادهتم، قال: أما الشهود فال أعرفهم، وأما شهادهتم فغري 
صحيحة، والصحيح ما ذكرته، وبسؤال املدعي العام :ألديك زيادة بينة ؟قال أطلب إمهايل 
ثم رفعت اجللسة ويف جلسة الحقه حرض املدعي العام )...( وحرض حلضوره املدعى عليه 
وأطلب  ال،  ؟قال:  البينة  أحرضت  هل  العام  املدعي  فسألنا   )...( العسكري  برفقة   )...(
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حلضوره  وحرض   )...( العام  املدعي  حرض  الحقه  جلسة  ويف  اجللسة  رفعت  ثم  إمهايل، 
املدعى عليه )...( برفقة العسكري )...( واملرتجم هبذه املحكمة )...( ... اجلنسية بموجب 
يف  ورد  بام  وأكتفي  ال،  ؟قال:  البينة  أحرضت  هل  العام  املدعي  فسألنا   )...( رقم  اإلقامة 
أوراق املعاملة، فجرى تصفح أوراق املعاملة وباالطالع عىل إقرار املدعى عليه املثبت عىل 
الصفحة ١٥ من ملف االستالم لفة ١ جرى عرضه عليه، فأنكر ذلك، وقال: لقد وقعت 
عليه دون قراءته يل،، وأنا ال أفهم اللغة العربية هكذا أجاب٠ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة وإنكار املدعى عليه لدعوى املدعي العام ورجوع املدعى عليه عن إقراره حتقيقًا 
ونظرًا ألن شهادة الشهود مل تكن موصلة حيث ذكر الشاهد األول )...( أنه مل يشاهد إدخال 
يد املدعى عليه جليب املجني عليه وكذلك الشاهد الثاين )...( لذلك كله فلم يثبت لدينا ما 
يوجب إقامة حد الرسقة عىل املدعى عليه، وحكمنا بتعزيره، وذلك بسجنه سنة ونصف من 
تاريخ القبض عليه، وجلده ألف ومخسامئة جلدة مفرقة عىل ثالثني مرة، يف كل مرة مخسني 
جلدة، بني كل مرة والتي تليها عرشة أيام، وبعرضه عىل املدعى عليه اقتنع، وقرر املدعي 
العام عدم القناعة، وطلب تقديم الئحة فجرى تسليمه صورة من القرار وأفهم بتعليامت 

االعرتاض وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  الرابعة  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٣٨٣٨٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٧/١٥هـ املرفق هبا القرار رقم ٣٥٢٨٢١٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ الصادر 
من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة العامة بمكة املكرمة الشيخ/ )...(. والشيخ/ )...( 
نشل،  يف  املتهم  اجلنسية،   ...  )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن   )...( والشيخ/ 
املحكوم فيه بام دون باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت 

املوافقة عىل احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٨٨١  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٩١٥٣٨ 

رسسةا-انشلاهاتفاجوتلا-اإدخالاتليدايفاتجليبا-اإسلترا-اشهادةاغرياموصمةا-ارجوعا
عناتإلسلترا-ادفعابكوناتجلوتلاخارجاباجليبا-ارسسةامناغرياحلزا-ادرءاتحلداتلرسسةا-ا

توجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بنشل جهاز هاتف جوال من أحد 
زوار املسجد احلرام أثناء تواجده عند احلجر األسود بإدخال يده اليرسى يف جيب املرسوق منه 
األيرس وإخراج جوال منه وأخذه له، وطلب احلكم عليه بحد الرسقة، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أقر بصحتها، وبعد استعراض بينات املدعي العام وسامع شهادة الشهود اتضح 
أهنا غري موصلة إلثبات الدعوى، ثم رجع املدعى عليه عن إقراره وأنكر أخذ اجلوال من داخل 
اجليب، ودفع بأنه كان بارزا وظاهرا من اجليب فأخذه، ونظرًا ألن بينة املدعي العام ال تكفي 
إلثبات موجب حد الرسقة، وألن املدعى عليه رجع أخريا عن إقراره األول املوجب إلقامة 
حد الرسقة، وألن الرجوع يف حقوق اهلل عز وجل مقبول، لذا فلم يثبت لدى املحكمة موجب 
إقامة حد الرسقة، وحكمت للتهمة القوية بسجن املدعى عليه ثالث سنوات، وبجلده ثالثامئة 

جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القائم بعمل فضيلة الشيخ )...( 
القضاة باملحكمة العامة بمكة املكرمة وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١٤٨٨١ يف ١٤٣٥/١/٧هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٦٦٥٤١ 
يف ١٤٣٥/١/٧هـ حرض املدعي العام )...( بموجب خطاب التكليف من رئيس فرع هيئة 
وأدعى  ١٤٣٤/١/٢١هـ  يف  م٤٠١٢/٢/١  رقم  املكرمة  بمكة  العام  واالدعاء  التحقيق 
البالغ من  العام بمكة املكرمة ادعى عىل/ )...(،  قائاًل بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء 
الديانة مسلم، كهربائي،  العمر )٣٧( عامًا، ... اجلنسية بموجب رخصه إقامة رقم )...( 
أعزب، متعلم،. موقوف بسجون مكة بموجب أمر متديد توقيف رقم)٧/٤/٢٠/٣٧٣(

أثناء  بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٩هـ  إنه  يوجد حيث  السوابق: ال  وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ 
املطاف،  عند  بعملهم  احلرام  املسجد  بأمن  اخلاصة  للقوة  والبحث  التحريات  أفراد  قيام 
وحتديدًا عند احلجر األسود، شوهد املدعى عليه يقوم بااللتصاق بأحد مقبيل احلجر األسود، 
وأدخل يده اليرسى يف اجليب األيرس للمقيم/ )...( وأخرج جوااًل نقااًل نوع )...( كحيل 
اللون ووضعه يف كيس نايلون أزرق شفاف، فتم القبض عليه وبتفتيشه وجد جهاز اجلوال 
ثمن  تقدير  )تم  و)٣٣٤٠(   )٣٨٢٨( رقم  البحث  مآمري  بشهادة  وذلك  بحوزته،  املنشول 
 )...( عليه/  املجني  تسليم  ريال سعودي( )جرى  ثامنامئة  بمبلغ )٨٠٠(  املرسوق  اجلوال 
جهاز النقال املنشول منه( باستجواب املدعى عليه/ اعرتف بنشل جهاز اهلاتف النقال من 
نقال  بنشل جهاز هاتف  عليه  للمدعى  االهتام  توجيه  إىل  التحقيق  انتهى  )...( وقد  املقيم 
أثناء وجوده عند احلجر األسود، وحيث إن ما قام به املدعى  البيت احلرام  من أحد زوار 
عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا من التعرض ألحد قاصدي بيت اهلل احلرام، وإيذائهم 
بأخذ أمواهلم دون مراعاة حلرمة املكان فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، وهو أخذ مال حمرتم 
إليه  بام أسند  إدانته  إثبات  لذا أطلب  فيه،  بعد هتكه ال شبهة  النصاب من حرزه  يزيد عن 
والثالثني من سورة  الثامنة  الكريمة رقم )٣٨(  اآلية  الوارد يف  الرسقة  واحلكم عليه بحد 
القضاء األعىل رقم )٤٦/٤٢١( وتاريخ ١٤١٨/١١/١٧هـ  قرار جملس  املائدة يف ضوء 
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)علام بأن احلق اخلاص انتهى بالتنازل( وبعرضه عىل املدعى عليه بواسطة مرتجم املحكمة 
)...( واملرتجم املتعاون مع املحكمة )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم)...( املعدلني 
لدينا يف قضايا مماثلة، قال ما ذكره املدعي العام أنني رسقت اجلوال املذكور من جيب أحد 
الطائفني صحيح فقد أغواين الشيطان وأنا بمطاف املسجد احلرام والتصقت بشخص ... 
داخل  وادخلته  جوااًل  منه  وأخرجت  األيرس،  جيبه  يف  اليرسى  يدي  وادخلت  اجلنسية، 
كيس بالستيكي وقبض عيل بعد ذلك وبعرضه عىل املدعي العام قال أطلب االطالع عىل 
األدلة لالستنارة هبا واألدلة والقرائن هي: - ١ -ما جاء يف اعرتافه املدون بملف إجراءات 
االستدالل عىل الصفحة رقم )١٤( لفة رقم )١(. ٢ -ما جاء بمحرض القبض عىل املدعى 
عليه ووجود اجلهاز املنشول بحوزته عىل ص رقم )٦( لفة رقم )١(. ٣ -ما جاء يف نموذج 
تقدير الثمن لفة رقم )١٥( وقد جرى االطالع عىل اعرتاف املدعى عليه املتضمن  اآليت:أقر 
أنا املدعو )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( وأنا بكامل قواي العقلية غري جمرب وال 
مكره بأنني معرتف بام نسب إيل، وذلك لقيامي بالدخول إىل املسجد احلرام الساعة احلادية 
عرشة مساًء ألجل الطواف، وعندما كنت ارغب يف تقبيل احلجر األسود كان أمامي أحد 
األشخاص من مقبيل احلجر، وقمت بمد يدي اليرسى اجتاه اجليب األيرس، وقمت بإخراج 
جهاز )...( أزرق اللون، وقمت بوضعه داخل كيس نايلون كان برفقتي، وتم القبض عيل 
عىل  االطالع  جرى  وقد  ا.هـ  التوقيع  جرى  وعليه  وأعرتف،  أقر  وأنا  بحوزيت،  واجلوال 
حمرض القبض عىل املدعى عليه املتضمن أنه يف الساعة الواحدة من صباح يوم اجلمعة املوافق 
شاهدنا  األسود  احلجر  عند  عملنا  تأدية  وأثناء  األسود  احلجر  واملكان  ١٤٣٤/١٠/٩هـ 
يقوم  وهو   )...( رقم  اإلقامة  بموجب  سنة   ٣٨ العمر  من  يبلغ  اجلنسية   ...  )...( املدعو 
بااللتصاق بأحد مقبيل احلجر األسود ويدعى )...( وأدخل يده اليرسى يف جيب املجني 
أزرق  نايلون  كيس  يف  ووضعه  اللون  كحيل   )...( نوع  نقااًل  جوااًل  وأخرج  األيرس  عليه 
شفاف، وتم القبض عليه واجلوال املنشول بحوزته، وسلم ملكتب البحث أعده كاتبه رقيب 
رقم  بحث  مأمور  الشاهد  وحارض   ٣٨٢٨ رقم  بحث  مأمور  الشاهد  وحارض   )...( أول 
٣٣٤٠ ا.هـ كام جرى االطالع عىل نموذج تقدير الثمن املتضمن قيمة جهاز جوال )...( 
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هي ٨٠٠ ريال ال غري أ.هـ ولطلب البينة جرى رفع اجللسة، ويف جلسة أخرى لدينا نحن 
)...( و)...( و)...( القضاة باملحكمة العامة بمكة املكرمة حرض املدعي العام واملدعى عليه 
كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وشهد بقوله :إنني حني 
عميل يف البحث اجلنائي برشطة احلرم الحظت املدعى عليه هذا احلارض، وهو يلتفت بنظره 
يمينا وشامال جهة جيوب الطائفني، فرأيته يلتصق بأحد مقبيل احلجر األسود من اخللف، 
أنا يدي خلف املدعى عليه؛  ووضع يده عىل جيبه األيرس، ونظرا لالزدحام فقد وضعت 
ألتاكد من عمله، وهو يدخل يده إىل جيب مقبل احلجر، ومل أره أدخلها اجليب، لكن رأيته 
ومل  ذهب  ثم  حذاء،  معه  له  أزرق  كيس  يف  ووضعه   )...( اللون  كحيل  جواال  منه  أخرج 
يقبل احلجر، فبلغت زمالئي عنه فقبضنا عليه هكذا شهد كام حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( وشهد بقوله أثناء عميل برشطة احلرم رأيت هذا احلارض، 
يعني املدعى عليه، وهو يلتصق بشخص من اجلنسية ... يقبل احلجر األسود، وكان قبل 
ذلك يتحرك حركات مريبة، فرأيته مد يده إىل جهة اجليب األيرس للشخص املجني عليه 
،،وغابت يده عن عيني لكن وضعت يدي عىل يده، فغابت يده يف جيب الشخص املنشول 
ثم أخرج منها جواال من نوع )...( كحيل اللون ووضعه يف كيس فيه حذاؤه، حيمله بيده، 
ثم خرج وقبضنا عليه هكذا شهد ا.هـ وللنظر والتأمل جرى رفع اجللسة، ويف جلسة أخرى 
حرض املدعي العام واملدعى عليه، وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه بواسطة 
مرتجم املحكمة )...( قال ما ذكره املدعي العام أنني رسقت اجلوال املذكور صحيح ؛لكن 
قد كان بارزًا من جيب الطائف فأخذته، هكذا أجاب٠ وبعرض شهادة الشهود عىل املدعى 
عليه قال :ما شهد به الشهود صحيح، لكن اجلوال مل يكن داخل اجليب، بل كان بارزا ظاهرا 
من اجليب، فأغواين الشيطان، فأخذته ٠ثم سألنا املدعي العام: هل لديه زيادة بينه ؟فقال: 
أكتفي بام أحرضت، وبعد سامع البينة، وألهنا مل تشهد برؤيتها النتهاك املدعى عليه للحرز، 
عن  أخريًا  رجع  عليه  املدعى  وألن  واإلجابة؛  الدعوى  يف  النظر  وبعد  حقيقة  هو  والذي 
إقراره األول املوجب إلقامة حد الرسقة، وألن الرجوع يف حقوق اهلل عز وجل يقبل، وهذا 
منها، غري أنه وإن كان األمر كذلك فال يقتيض ذلك تركه، بل يعزر عىل التهمة القوية ؛لذلك 



298

�رسقة

فقد حكمنا بتعزير املدعى عليه بشبهة الرسقة بسجنه ثالث سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه، 
وجلده ثالثامئة جلده مفرقة بني كل مرة والتي تليها ما ال يقل عن أسبوع، وبام سبق حكمنا 
وبعرضه عىل املدعي العام مل يقنع به وبعرضه عىل املدعى عليه اقتنع به فجرى إفهام املدعي 
العام بتعليامت االستئناف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٢/١٤هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ  برقم٣٥٦٦٥٤١  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  املعاملة 
الصادر  ١٤٣٥/٢/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٣٧٨٢ رقم  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٤هـ 
والشيخ/   )...( الشيخ/  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
)...( والشيخ/ )...( املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...(... اجلنسية املتهم يف نشل، 
تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  باطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  وباهلل  احلكم.  املوافقة عىل  باألكثرية 

وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٤٤٤٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٠٤٣٢ 

رسسةا-امالاعاما-اجهةاتعميميةا-امعملاحاسباآيلا-اتشرتتكايفارسساها-اإسلتراأحدا
تعزيلا إدتنةا-ا عنها-ا تللجوعا سبولا عدما حتقيقاا-ا إسلترها سبقا تآلخلا-ا إنكارا تملاهَمنيا-ا

بالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام باالشرتاك يف رسقة عدد 
احلكم  وإخفائها، وطلب  ونقلها  احلكومية  الكليات  إحدى  من  اآليل  احلاسب  أجهزة  من 
عليهام بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أقر األول منهام بالرسقة، وأنكر 
اشرتاك املدعى عليه الثاين معه، وأنكر الثاين اشرتاكه يف الرسقة مع األول، وقرر أنه شاهده 
حتميل  يف  األول  بمساعدة  حتقيقا  أقر  الثاين  عليه  املدعى  ألن  ونظرًا  بالرسقة،  قيامه  حال 
املرسوقات إىل السيارة، وألن الرجوع عن اإلقرار فيام ال يوجب حدا غري مقبول، لذا فقد 
ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليهام بقيامهام مشرتكني برسقة احلواسيب ونقلها وإخفائها، 
وحكم بسجن كل واحد منهام ملدة سنة، وبجلد كل واحد منهام مخسني جلدة مكررة عىل 
فاعرتض  األجهزة،  منها  التي رسقا  الكلية  أمام  املرات  إحدى  تكون  أن  مرات عىل  مخس 

املدعي العام واملدعى عليه الثاين، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي أنا )...(، القايض يف املحكمة العامة بينبع، بناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٥١٠٤٤٤٨ برقم  املساعد  بينبع/  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحالة 
ففي  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  وتاريخ  برقم٣٥٥١٢٩٠  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ 
يوم األربعاء ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي العام )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( املكلف من مرجعه بالكتاب رقم ٢٢٥٧ وتاريخ 
١٤٣٢/٤/١١هـ وتقدم بدعوى مرفقة يف املعاملة تضمنت: بصفتي مدعيًا يف دائرة االدعاء 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(  - ١ عىل:  أدعي  ينبع  بمحافظة  العام 
ينبع وال يوجد لديه  بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٦هـ موقوف بسجن حمافظة  )...( قبض عليه 
بتاريخ  عليه  قبض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( سوابق٢ - 
١٤٣٥/٠١/١٦هـ موقوف بسجن حمافظة ينبع وال يوجد لديه سوابق. حيث إنه بتاريخ 
يعمل  اجلنسية   ...)...( املقيم/  من  الصناعية  ينبع  رشطة  مركز  تبلغ  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ 
اآليل  احلاسب  معمل  تعرض  عن  امللكية  باهليئة  الصناعية  بينبع  اجلامعية  بالكلية  حمارضًا 
بذلك،  أحدا  يتهم  وال   )...( نوع  من  جديد  كمبيوتر  جهاز   )١٥( عدد  ورسقة  للدخول 
محراء  سيارة  بجوار  شخصني  شاهد  بالكلية  وجوده  وأثناء  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  وبتاريخ 
اللون تقف باملواقف اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس، والحظ عليهام االرتباك، وقام بتصوير 
لوحة السيارة بجواله، ويف اليوم التايل تعرض املعمل للرسقة وبالبحث والتحري عن رقم 
لوحة السيارة اتضح أهنا تعود للمدعى عليه األول، فتم القبض عليه، وباستجواب املدعى 
عليه األول اعرتف أنه قام بالدخول برفقة زميله املدعى عليه الثاين إىل معمل احلاسب اآليل 
عن طريق فتح باب املعمل الذي مل يكن مغلقا وقت الرسقة، وقام بالدخول للمعمل وفتح 
أحد النوافذ اجلانبية ملعمل احلاسب اآليل، وإخراج عدد مخسة عرش جهاز كمبيوتر، وبعد 
وبعد  له،  العائدة  بالسيارة  املرسوقات  وضع  يف  بمساعدته  الثاين  عليه  املدعى  قام  ذلك 
يوجد  بأنه  الثاين  عليه  املدعى  زميله  له  وذكر  املرسوقات،  بإخفاء  رغب  الكلية  مغادرهتام 
ووضعا  املكرمة،  مكة  نحو  توجها  ذلك  وبعد  املكرمة،  بمكة  العامئر  بأحد  مهجور  مكان 
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األجهزة بأحد املباين التي أرشد إليها زميله، واتضح بأن ذلك املبنى عائد لوالد املدعى عليه 
األول  عليه  املدعى  زميله  بمشاركة  بقيامه  اعرتف  الثاين  عليه  املدعى  وباستجواب  الثاين، 
بالدخول للكلية اجلامعية وقيامه بمساعدة زميله بإخراج عدد مخسة عرش جهاز كمبيوتر، 
ووضعها بسيارة زميله، والقيام بإخفاء املرسوقات بعامرة عائده لوالده خالية من السكان 
وبسامع شهادة املقيم/ )...( ... اجلنسية ويعمل حارس لعامرة تقع بحي )...( بمكة املكرمة 
مفتاح  من  وطلب  الثاين  عليه  املدعى  له  حرض  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  يوم  مساء  يف  بأنه 
)البدروم( اخلاص بعامرة والده، وأفاد بأن معه أغراض يرغب يف وضعها بداخل البدروم، 
وشاهد سيارة لوهنا بني أو أمحر بداخلها شخص ال يعرفه وقام بإعطائه املفتاح ومل يشاهد ما 
قاموا بوضعه بداخل البدروم، وقد انتهى التحقيق بتوجيه االهتام هلام بالرسقة وذلك لألدلة 
والقرائن التالية: ١ - ما ورد باعرتافهام املدونة عىل دفرت التحقيق ص )٢ -١١( لفة )١(. 
٢ - ما جاء بشهادة الشاهد املدونة عىل ص)٤( لفة )٢( ٣ - ما جاء بمحرض القبض املنوه 
 .)٢( لفة  للمرسوقات  االستدالل  بمحرض  جاء  ما   - ٤  .)١( رقم  لفة  عىل  واملدون  عنه 
وبالبحث عن سوابقهام مل يعثر عىل سوابق مسجلة عليهام ؛وحيث إن ما أقدم عليه املذكوران 
فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا لذا أطلب إثبات ما أسند إليهام واحلكم عليهام بعقوبة تعزيرية، 
علام بأن احلق اخلاص انتهى بتسليم املرسوقات ملندوب اهليئة امللكية. هكذا أدعي، وبعرض 
كله  العام يف دعواه  املدعي  ذكره  ما  بقوله:  أجاب   )...( األول  عليه  املدعى  الدعوى عىل 
صحيح ؛إال ما ذكره من أن املدعى عليه الثاين قد شاركني يف الرسقة، ففي التاريخ املذكور 
كنت يف الكلية مع املدعى عليه الثاين، وذهب املدعى عليه الثاين لدورة املياه ورأيت باب 
املعمل مفتوحًا فأغواين الشيطان، وقمت بإخراج أجهزة احلاسب اآليل وعددها )١٥( مخسة 
عرش جهازًا من طريق النافذة، وقمت بتحميلها يف سياريت فأتى املدعى عليه الثاين وسألني 
به إىل بيت أهله يف مكة وقد شاهدت باب  عن األجهزة ؟ فقلت: مالك دخل وتوجهت 
)كراج( منزهلم مفتوحًا فأنزلت األجهزة فيه، هكذا أجاب املدعى عليه األول٠ وبعرض 
العام يف دعواه من  املدعي  ذكره  )ما  بقوله:  أجاب   )...( الثاين  عليه  املدعى  الدعوى عىل 
اهتامي بمشاركة املدعى عليه األول يف إخراج األجهزة من املعمل أو أين قد وفرت مكان 
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املدعى عليه  املذكور كنت مع  التاريخ  أنه يف  لوضع املرسوقات فغري صحيح، والصحيح 
وجدت  للكلية  اخللفي  الباب  من  خرجت  فلام  املياه  دورة  إىل  وذهبت  الكلية،،  يف  األول 
املدعى عليه األول قد أخرج األجهزة من املعمل ويقوم بتحميلها يف )شنطة( السيارة ويف 
املرتبة اخللفية فأخربته أن هذا ال يصلح، فلم يستجب يل، ثم ركبت معه لكي نذهب إىل مكة 
ونعود يف نفس الليلة، وقد أنزلني يف بيت أهيل يف مكة، ثم ذهب لفرتة ورجع إيل وليست 
األجهزة معه، ثم رجعنا إىل ينبع. هكذا أجاب املدعى عليه الثاين٠ فسألت املدعي العام عن 
بينته، فقال: إن بينتي هي ما تضمنته املعاملة، هكذا قال ٠وعليه وللرجوع للمعاملة رفعت 
الرجوع للمعاملة  العام واملدعى عليهام، وجرى  املدعي  اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض 
لالطالع عىل أدلة املدعي العام فتبني أهنا: ١ -اعرتافهام املدون عىل ص ٢ -١١ من لفة )١( 
 “ وفيه:  ص٥  عىل   )...( األول  عليه  املدعى  اعرتاف  تضمنت  أهنا  تبني  إليها  وبالرجوع 
أفيدكم بأين يوم أمس كنت أتعشى أنا وزمييل )...( وبعد العشاء توجهت إىل الكلية حيث 
كنا نسري بسياريت من نوع )...( حتمل لوحة )...( وكنت أحتاج للامل وقلت لـ )...( وش 
رأيك حيث كنت أسري أنا و)...( بداخل الكلية حيث أوقفت سياريت باخللف وبعد ذلك 
شاهدت كمبيوترات بداخل املعمل وشاهدنا النافذة مفتوحة وقمت أنا بالدخول للمعمل 
وقمت بإنزال اجلزمة التي أرتدهيا بداخل املعمل وقمت بعد ذلك باخلروج وإخراج األجهزة 
بإدخال  ذلك  بعد  وقمنا  ذلك  يف  بمساعديت   )...( وقام  جهازًا  عرش  مخسة   ١٥ وعددها 
األجهزة بالسيارة، ومغادرة الكلية، وقمنا بعد ذلك بالسفر ملكة املكرمة، وقمت أنا و)...( 
املوقع )...( ألنه من أهل مكة وكان  العامئر املهجورة حيث يعرف  بأحد  بوضع األجهزة 
غرضنا من الرسقة هو أنني أنا و)...( ال يوجد معنا أي مبلغ مايل، ومل نتفق عىل بيع األجهزة( 
ا.هـ وبعرض االعرتاف عىل املدعى عليه األول )...( قال: ما جاء يف االعرتاف صحيح إال 
ما ذكر حول مساعدة )...( يل ألين أعرف بيتهم يف مكة. هكذا أجاب املدعى عليه األول، 
بأنه  “ أفيدكم  الثاين عىل ص٧ وقد تضمن:  املدعى عليه  اعرتاف  كام جرى االطالع عىل 
مساء البارحة كنت أنا وزمييل )...( باهليئة امللكية حتت أنا و)...( نتعشى يف أحد املطاعم 
وبعد العشاء مشينا لسيارة )...( من نوع )...( وعند مرورنا بالقرب من الكلية قال يل )...( 
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بأنه طفرنا وال يوجد معه فلوس، وقال يل أنه يرغب يف الذهاب لدورة املياه بداخل الكلية، 
وكانت الساعة تقريبًا التاسعة أو التاسعة والنصف مساًء، بعد ذلك رجع من داخل الكلية 
وقال يل تعال داخل الكلية، وطلب مني أن أقود السيارة إليقافها باملواقف الداخلية، وهو 
بأحد  بإيقافها  بقياديت وقمت  السيارة  السيارة، وكانت  أدخلت  ذلك  بعد  الكلية  إىل  رجع 
املواقف اخللفية وشاهدت )...( يقف وعنده أجهزة كمبيوتر بيضاء اللون حتمل شعار رشكة 
)...( وقمت بمساعدته بنقل األجهزة لداخل الشنطة وبعد ذلك قلت له إنني ال أرغب يف 
أخذ أي يشء من املرسوقات، وقال هذي تقريبًا قيمتها مخسة وسبعون ألف ريال، وقلت له 
أنا ال أرغب يف أخذ أي مبلغ أو شاشة منها وقال يل إنه ال توجد معه نقود، بعد ذلك قاد 
السيارة وبحث عن حمل إلخفاء تلك املرسوقات وقلت له نذهب ملكة، يوجد لدينا بيت 
بإنزال  وقمنا  الكهرباء،  عنها  ومقطوع  خالية  وهي  هلا  هدم  مرشوع  جاء  لنا  عامرة  أقصد 
املرسوقات ووضعها بالبدروم األريض وبعد ذلك عدنا إىل ينبع” ا.هـ وبعرض ما جاء يف 
االعرتاف أعاله عىل املدعى عليه )...( قال: “ما جاء يف االعرتاف من مشاركتي )...( يف 
عىل  بصمت  وقد  صحيح،  فغري  املرسوقات  لوضع  مكة  يف  بيتنا  عىل  دللته  أين  أو  الرسقة 
اعرتايف وال أدري ما يتضمنه، هكذا قال٠ كام جرى االطالع عىل اعرتاف املدعى عليه )...( 
عىل ص٩ وقد تضمن: “ وقام زمييل )...( بمساعديت يف حتميل األجهزة فقط” وبعرضه عىل 
املدعى عليه )...( قال: “ما جاء يف االعرتاف غري صحيح وقد بصمت عليه وال أدري ما 
الثاين )...( عىل ص١١ وقد  املدعى عليه  قال كام جرى االطالع عىل اعرتاف  فيه، هكذا 
داخل  ووضعها  املرسوقات  محل  يف  بمساعدته  قمت  أين  دوري  كان  أنا   “ تضمن: 
السيارة”.ا.هـ  وبعرضه عىل املدعى عليه الثاين )...( قال: “ما جاء يف االعرتاف غري صحيح 
وقد بصمت عليه وال أدري ما فيه، هكذا قال٠ وعليه، ونظرًا النتهاء الوقت، والستكامل 
عليهام،  واملدعى  العام  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  العام  املدعي  أدلة 
وبالرجوع للمعاملة الستكامل أدلة املدعي العام جرى االطالع عىل شهادة الشاهد املدونة 
“ أقرر أنا املقيم )...( ... اجلنسية بموجب رخصة  عىل ص٤ من لفة )٢( وقد تضمنت: 
اإلقامة رقم )...( مصدرها مكة املكرمة أبلغ من العمر ٣٨ سنة أعمل بمهنة سائق خاص، 
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ومكلف بحراسة عامرة املواطن )...( وكفييل أخو صاحب العامرة ويدعى/ )...( وأعمل 
حارسًا عىل العامرة التي وجدت هبا من حوايل مخسة سنوات بأنه قبل يوم تقريبًا وحتديدا يوم 
االثنني املوافق ١٤٣٥/١/١٥هـ وأثناء تواجدي يف العامرة وأثناء نومي بالغرفة اخلاصة يب 
والتي تقع يف مدخل العامرة اجلانبية ويف الساعة ٣٠: ٠٢ تقريبًا فجرًا وأثناء نومي استيقظت 
عىل طرق الباب عليه وعند فتح الباب وجدته ابن صاحب العامرة والذي يدعى )...( وعند 
فتح الباب له طلب مني فتح املصعد له وقمت بفتح املصعد له، وعند ذلك رجعت لغرفتي 
بعد فتح املصعد له ونمت، ولكني سمعت صوته بأنه الزال موجودا يف املوقع والحظت 
معه شخص يرافقه ال أعرفه وكانت بقيادهتم سيارة صغرية لوهنا بني أو عودي، مل أتأكد من 
أجهزة  أضع  أن  أريد  أنا  قال  أنه  سوى  معه  أجهزة  أي  أالحظ  مل  ولكن  بالتحديد،  اللون 
 )...( أشاهد  مل  اللحظة  هذه  حتى  حينها  من  وقمت  ورجعت  أعرفها،  أن  دون  بالبدروم 
املذكور ومل أقم بفتح البدروم إال عند حضوركم يل هذا اليوم وهذا ما حصل”.ا.هـ وبعرض 
ما جاء يف الشهادة أعاله عىل املدعى عليه الثاين )...( قال: ما جاء يف الشهادة غري صحيح، 
والعامل املذكور أعرفه ويعمل لدينا يف العامرة، هكذا قال٠ كام جرى االطالع عىل حمرض 
للعامرة  الوصول  تضمن:  وقد   )٢( لفة  من  ص٢  عىل  املدون  املرسوقات  عىل  االستدالل 
املذكورة يف مكة برفقة املدعى عليه الثاين والعثور عىل األجهزة املرسوقة يف بدروم العامرة. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى وإجابة املدعى عليهام ونظرًا إلقرار املدعى عليه األول )...( 
بام جاء يف الدعوى من قيامه برسقة أجهزة احلاسب اآليل املشار إليها، وإلنكار املدعى عليه 
أقرَّ  أنه  إال  الرسقة  يف  األول  عليه  للمدعى  مشاركته  من  الدعوى  يف  جاء  ما   )...( الثاين 
بمشاهدته للمدعى عليه األول حال قيامه بالرسقة، وقيامه بالركوب معه بعد ذلك، وذهابه 
معه إىل مكة ؛ما يعني عدم اعرتاضه عىل ما قام به املدعى عليه األول، والعرتاف املدعى 
عليه الثاين حتقيقًا املشار إليه، واملدون يف جلسة سابقة من قيامه بمساعدة املدعى عليه األول 
الرجوع عن اإلقرار يف غري  أن  العلم من  السيارة، وملا قرره أهل  يف حتميل املرسوقات يف 
احلدود ال ُيقبل؛ لذا فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليهام بقيامهام مشرتكني برسقة عدد )١٥( 
جهاز حاسب آيل ونقلها وإخفائها. ونظرًا ألن ما قام به املدعى عليهام فعل حمرم ومنكر وفيه 
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قبحًا برسقة  األمر  ويزيد  بحفظها،  الرشيعة اإلسالمية  التي جاءت  املال  تعٍد عىل رضورة 
التخفيف  رأيت  وقد  فيها،  يدرسان  كانا  التي  التعليمية  اجلهة  من  لألجهزة  عليهام  املدعى 
عليهام لكوهنام ال سوابق عليهام، ولكون املرسوقات قد عادت إىل مالكيها وقررت تعزير 
املدعى عليهام بام ييل: ١/ سجن كل واحٍد من املدعى عليهام ملدة سنة من تاريخ إيداعهام 
السجن بسبب هذه القضية. ٢/جلد كل واحٍد منهام مخسني جلدة مكررة عليه مخس مرات 
عىل أن تكون إحدى املرات أمام الكلية التي رسقا منها األجهزة. هذا ما ظهر يل وبه حكمت، 
بدون  االستئناف  ملحكمة  رفعه  وطلب  اعرتاضه،  قرر  العام  املدعي  عىل  احلكم  وبعرض 
الئحة اعرتاضية وبعرضه عىل املدعى عليهام قرر املدعى عليه األول موافقته عىل احلكم، 
وقرر املدعى عليه الثاين اعرتاضه واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية وأفهم باملراجعة يف يوم 
االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ لتسليمه نسخة من احلكم وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد: بناء عىل املعاملة الواردة من 
املحكمة العامة بينبع برقم ٣٥٥١٢٩١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ واملحالة لنا من فضيلة 
رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٣٦٢٣٠٨ بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٧هـ فقد 
جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية األوىل االطالع عىل القرار الرشعي رقم ٣٥٢٣٦٢٤٥ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض يف املحكمة العامة بينبع 
املتهمني يف قضية رسقه املحكوم فيه بام  العام ضد/ )...( ورفيقه  املتضمن دعوى املدعي 
دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر املوافقة عىل احلكم، 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٨٢٤٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٣٢٥٥ 

رسسةا-اأجهزةاجوتلا-اعدمادفعاسيمةاوجبةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

إدانتهام برسقة عدد من أجهزة  إثبات  العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا  أقام املدعي 
اجلوال والعطور، وتناوهلام وجبة من أحد املطاعم من دون دفع قيمتها، وطلب احلكم عليهام 
لدى  ثبت  فقد  ولذا  بصحتها،  أقرا  عليهام  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة 
القايض إدانة املدعى عليهام باالشرتاك يف رسقة عدد من أجهزة اجلوال، ورسقة زجاجتي 
أشهر،  مخسة  ملدة  بسجنهام  وحكم  قيمتها،  دفع  وعدم  بمطعم  عشاء  وجبة  وتناول  عطر، 
وبجلدمها عرش جلدات تكرر عىل كل واحد منهام ثالثني مرة، وبأخذ التعهد عليهام بعدم 

العودة ملا بدر منهام، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املعاملة  بالطائف وبناء عىل  أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية  احلمد هلل وحده، فلدي 
املحالة لنا من االدعاء العام برقم م ٢/٣/ ٥٣٢١ بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ واملحالة لنا 
من فضيلة رئيس املحكمة برقم ٣٥١٦٨٢٤٦ واملقيدة هبذه املحكمة برقم ٣٥٨٣٢٧٥٦ 



307

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  املوافق  اخلميس  يوم  يف  ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ  بتاريخ 
يف متام الساعة ٩.٠٠ صباحا وفيها حرض املدعي العام/ )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( بناء عىل التعميد رقم هـ م ٨٥٦١٦/٦/٣ يف ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ 
وحرض بحضوره املجلس الرشعي املدعى عليه األول املدعو/ )...(... اجلنسية بدون هوية 
يف  قائال  عليهام  وادعى   )...( رقم  إقامة  بموجب  اجلنسية   ...)...( الثاين/  عليه  واملدعى 
دعواه إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ حرض ملركز رشطة )...( املدعو/ )...(... اجلنسية وأفاد 
بإحضار بعض  الواقع بحي )...( وقام  بيع اخلردوات واإلكسسوارات  يعمل بمحل  بأنه 
البضائع ومن ضمنها جمموعة من أجهزة اجلوال من الصناعة الصينية وقام بوضعها بداخل 
املحل ويف مساء يوم الثالثاء ١٤٣٤/١١/٤هـ وبعد عودته للمحل بعد صالة العشاء وجد 
املحل قد تعرض للرسقة ورسق عدد)٣٣( جهاز جوال صينية الصنع تقدر قيمتها )٣٥٢٨ 
ريال( وال يتهم أحد يف رسقتها، وأضاف بأنه وجد جهاز جوال قيد التشغيل يف املحل وال 
يعلم ملن يعود، وسلمه للمركز، وباالنتقال إىل املوقع اتضح أنه عبارة عن حمل صغري ليس 
له اسم كونه حمل موسمي، يعمل فرتة احلج وشهر رمضان، ويقع يف عامرة سكنية تتكون 
من مخسة أدوار بحي )...( وبمعاينة املحل وجد املحل مقفاًل بقفلني حديديني، وبمعاينته 
من الداخل اتضح أنه عبارة عن دكان ضيق بعرض ثالثة أمتار وطول مرت واحد تقريبًا، وال 
يتسع إال لشخص واحد، وحيتوي عىل طاولة زجاجية تستخدم لعرض األجهزة، ومل يالحظ 
أي آثار تكسري أو بعثرة باملحل ورد كتاب مدير شعبة )...( رقم)٥٠٠٩٥١( املتضمن أنه 
بتتبع اجلهاز الذي عثر عليه بداخل املحل اتضح أن مستخدم اجلهاز هو املدعى عليه الثاين، 
وتم القبض عليه وعىل املدعى عليه الثاين، وقد اعرتفا بجميع الرسقات التي قاما هبا وبسامع 
أقواله اعرتف برسقة املحل وبرفقه املدعى عليه/ )...( واعرتف احلدث )...( برسقة عطور 
بحي )...( ومبلغ ١٢٠٠ ريال من غرفة أحد األشخاص بحي )...( ونشل )٥٠( ريال من 
شخص ورسقة مبالغ ماليه من بقاله )...( كام اعرتف احلدث )...( بنفس الرسقات التي 
ذكرها زميله )...( وأضاف قيامه برسقة عدد من طيور احلامم من أحد املنازل بحي )...( 
بسوق  الرياضية  املحالت  أحد  من  ريايض  وحذاء  رياضيتني  بذلتني  ورسقة  يسكنه  الذي 
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)...( وتناول وجبة عشاء مع زميله )...( من مطعم )...( دون دفع احلساب بالتحقيق مع 
املدعى عليه األول احلدث/ )...( أفاد أنه يف شهر ذي القعدة لعام ١٤٣٤هـ ال يذكر اليوم 
بحي  الكرة  لعب  لغرض  ظهرًا   )...( الثاين  عليه  واملدعى  هو  ذهب  بالتحديد  التاريخ  أو 
)...( ويف الطريق مرا بأحد حمالت اجلواالت الواقع بقرب سوق )...( وكان رفيقه )...( 
يرغب برشاء لعبة )...( فدخال حمل اجلواالت وأثناء جتوهلام لالطالع عىل اجلواالت الحظا 
فتحة يف سقف املحل تؤدي للخارج، ويف اليوم التايل وإثناء جتوهلم بالسوق حوايل الساعة 
الثالثة لياًل، عرض عىل املدعى عليه الثاين الذهاب للرسقة من حمل اجلواالت الذي مرا به 
فوافق وقام بمشاركة صديقه املدعى عليه الثاين/ )...( برسقة عدد )٢٥( جهاز جوال صينية 
الصنع حيث صعد إىل سطح املحل ونزل إىل داخل املحل عن طريق فتحة صغرية بالسقف 
وكان رفيقه )...( يراقب من اخلارج ثم ذهبا إىل سوق )...( وقام ببيعها بمبلغ )١٨٠( ريال 
عىل شخص ال يعرفانه، وقام برصف املبلغ سويًا عىل مصاريفهم اخلاصة وأضاف أهنام قاما 
برسقة زجاجتني عطر وسكاكني من حمل )...( كام قاما بتناول وجبة عشاء بمطعم )...( ومل 
يدفعا قيمة العشاء لعامل املطعم هذا وبالتحقيق معه حيال ما جاء يف أقواله لدى شعبة )...( 
نشل  احد األشخاص وكذلك  ريال من غرفة  قدرة )١٢٠٠(  مايل  مبلغ  قيامه برسقة  عن 
مبلغ )٥٠( ريال من شخص ... اجلنسية ومبلغ مايل من بقاله )...( وبالتحقيق مع املدعى 
عليه الثاين احلدث/ )...( أفاد:” بأنه يف شهر ذي القعدة لعام ١٤٣٤هـ ال يذكر اليوم أو 
التاريخ بالتحديد ذهب هو واملدعى عليه األول )...( ويف الطريق وأثناء مرورهم بمحل 
جواالت صغري عرض عليه رفيقه )...( أن يقوما بالرسقة فقام بمشاركة صديقة/ )...( يف 
رسقة عدد من اجلواالت وال يعرف عددها حيث كان الكيس الذي بداخله اجلواالت مع 
املدعى عليه األول/ )...( بعد أن ذهبا للمحل يف ساعة متأخرة من الليل وقام املدعى عليه 
األول بالدخول للمحل من خالل فتحة بالسقف ورسق اجلواالت بينام كان هو يراقب من 
اخلارج ويف اليوم التايل تم بيعها بسوق )...( عىل شخص ال يعرفانه وال يتذكر املبلغ الذي 
تم بيعها مقابله، وقاما برصف املبلغ سويًا عىل مرصوفاهتام الشخصية وأضاف أنه سبق أن 
قاما برسقة زجاجتني عطر وسكني من حمالت )...( وقاما بتناول وجبة عشاء بمطعم )...( 
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املنازل  أحد  من  احلامم  طيور  من  عدد  برسقة  قيامه  وكذلك  احلساب  قيمه  يدفعا  أن  دون 
 )٣٦( عدد  برسقة  عليهام/  للمدعي  االهتام  توجيه  عن  التحقيق  أسفر  “ وقد   )...( بحي 
جهاز جوال صينية الصنع من حمل بيع اخلردوات ورسقة زجاجتي عطر من حمل عطورات 
التالية:  والقرائن  لألدلة  العشاء  قيمة  دفع  وعدم   )...( بمطعم  عشاء  وجبة  وتناول   )...(
املدعو/ )...( وكتاب مدير شعبة )...( رقم ٥٠٠٩٥١  لفة رقم )١( وإخبارية  اعرتافهام 
يف ١٤٣٥/١/١٦هـ والعثور عىل جوال احلدث/ )...( بداخل حمل اجلواالت الذي قاما 
برسقته وببحث سوابق احلدثني املذكورين مل يعثر عىل سوابق مسجلة عىل احلدث/ )...( 
بصامت  بعث  تم  كام  اختالفها،  تبني  جمهول  ضد  املقيدة  احلوادث  عىل  بصامته  وبمضاهاة 
وذلك  ١٤٣٥/١/١٤٢هـ  يف   ١٣٥ رقم  بكتابنا  اجلنائية  األدلة  إدارة  إىل   )...( احلدث 
بحثها لسوء طبعات بصامته ومل  تعذر  بالرياض كونه  اجلنائية  األدلة  بإدارة  لبحث سوابقه 
إليهام  أسند  ما  إثبات  أطلب  الالزم  يكمل  سوف  ورودها  وعند  تارخيه  حتى  اإلفادة  ترد 
واحلكم عليهام بعقوبة تأديبية بالنسبة للحقوق اخلاصة فال يزال قائم بالنسبة لصاحب حمل 
اجلواالت/ )...( أما بقية احلقوق اخلاصة منتهية بالتنازل. وبعرض دعوى املدعي العام عىل 
املدعى عليهام أجاب كل واحد منهام قائال ما ذكره املدعي العام من اشرتاكنا برسقة عدد ٣٦ 
جهاز جوال صينية الصنع من حمل بيع اخلردوات ورسقة زجاجتني عطر من حمل عطورات 
)...( وتناول وجبة عشاء بمطعم )...( وعدم دفع قيمة العشاء فصحيح هكذا أجاب كل 
واحد منهام فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وحيث صادق املدعى عليهام عىل ما 
جاء يف دعوى املدعي العام وألن ما أقدم عليه املدعى عليهام يعد عمال حمرما، وجرأة يف 
الباطل، واعتداء عىل أموال املسلمني ؛وألن الرشيعة اإلسالمية جاءت بحفظ الرضوريات 
اخلمس، ومنها حفظ املال، هلذا كله فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليهام باشرتاكهم يف رسقة 
عدد٣٦ جهاز جوال صينية الصنع من حمل بيع اخلردوات ورسقة زجاجتي عطر من حمل 
العشاء وحكمت عىل  قيمة  عطورات )...( وتناول وجبة عشاء بمطعم )...( وعدم دفع 
إيقافهام عىل ذمة  منها مدة  ملدة مخسة أشهر حيتسب  يأيت: أوال/ سجنهام  بام  املدعى عليهام 
هذه القضية ثانيا/ جلدمها عرش جلدات تكرر عىل كل واحد منهام ثالثني مرة بني كل دفعة 
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وأخرى عرشة أيام ثالثا/ أخذ التعهد عليهام بعدم العودة ملا بدر منهام، وبعرض ما حكمت 
به عىل املدعى عليهام قررا القناعة باحلكم، واعرتض املدعي العام بالئحة اعرتاضية وجرى 
االستئناف  ملحكمة  ورفعه  بموجبه  صك  باستخراج  وأمرت  االستئناف  بتعليامت  افهامه 
لتدقيقه وباهلل التوفيق هذا وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني حرر 

يف١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٥٨٣٢٧٥٦ برقم  املكلف  بالطائف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/١٠هـ 
اجلزائية بالطائف برقم ٣٥٢٧٤٩٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ، املتضمن دعوى املدعي 
العام ضد/ )...( ورفيقه )... اجلنسية(، املتهامن يف قضية رسقة، املحكوم فيه بام دون باطنه. 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢١٣٧٥٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٣١٠٩٨٦ 

رسسةا-ااتشرتتكايفارسسةاطيورا-ااإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام باالشرتاك يف رسقة عدد 
عرشة محامات من أحد املخيامت، وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
برسقة  عليهام  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  بصحتها،  أقرا  عليهام  املدعى  عىل 
مخسة  منهام  واحد  بسجن كل  وحكم  حرزها،  غري  من  املخيامت  أحد  من  محامات  عرشة  
واملدعى  العام  املدعي  فاعرتض  مرات،  أربع  عليهام  مكررة  جلدة  مخسني  وبجلده  أشهر، 

عليه األول، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  الباطن  بحفر  العامة  املحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  الباطن 
٣٥٢١٣٧٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٠٤٤٨٧٣ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/١١هـ ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٥/١١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
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الباطن  العام بمحافظة حفر  التحقيق واالدعاء  بدائرة  العام  املدعي  ٣٠: ١٠ وفيها حرض 
)...( أدعي عىل )...( سعودي بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( بموجب البطاقة 
املدعى  عىل  القبض  تم  ١٤٣٤/١٢/٨هـ  بتاريخ  إنه  ٢١١٥٧٥٣٤٨١حيث  رقم  البديلة 
نوع  من  بسيارة  االشتباه  إثر  الباطن  بحفر  األمنية  الدوريات  فرق  إحدى  قبل  من  عليهام 
)...( حتمل اللوحة الكويتية رقم )...( تسري ببطء فتم مراقبتها من قبل إحدى الدوريات 
الرسية بعدها قام قائد السيارة )الثاين( بإطفاء األنوار واالجتاه نحو املخيامت والوقوف عند 
أحدها، بعدها قام قائد السيارة باهلروب من املوقع باجتاه املحافظة سالكًا طريق الصفريي 
االمنية  الدوريات  قامت  بعدها  مرة،  من  اكثر  إيقافه  حماولة  تم   )...( حمطة  من  وبالقرب 
بإغالق الطريق، ثم فقد السيطرة عىل السيارة، وصدم الرصيف، ثم توقفت سيارته بعدها 
تم القبض عليهم ويرافقه األول وكذلك املتهم احلدث/ )...( واملتهم احلدث/ )...( )تم 
قاموا برسقة عدد )١٠(  بأهنم  لقايض األحداث( وتبني  أوراق مستقلة هلم إلحالتهم  فرز 
برسقة  باالشرتاك  بقيامه  أقر   :)...( األول/  وباستجواب  كرتون.   داخل  محامات  عرشة 
فشاهدوا  املخيامت،  أحد  بجانب  املتهمني  برفقة  ذهب  حيث  محامات  عرشة   )١٠( عدد 
اربعة أعمدة وفوقها سطول بداخلها  بأنه ال يوجد هلا باب حيث كان هناك  احلامم، وأفاد 
احلامم وقاموا برسقتها. وباستجواب الثاين/ )...(: أقر بقيامه باالشرتاك برسقة عدد )١٠( 
عرشة محامات، وأنه كان يقود السيارة وبرفقته املتهمني وشاهدوا احلامم بالقرب من أحد 
املخيامت حيث مل يكن هلا باب، بالقرب من املخيم فقاموا برسقتها. وقد انتهى التحقيق اىل 
وذلك  املخيامت  أحد  من  بالقرب  محامات  عرشة   )١٠( عدد  رسقة  يف  باالشرتاك  اهتامهام 
عدد)١٠(  برسقة  باالشرتاك  قيامهام  املتضمن  حتقيقًا  إقرارمها  التالية:  والقرائن  لألدلة 
حمرض   - ١٠.٩(.٢( رقم  املرفقة  اللفات  عىل  املدونة  املخيامت  أحد  من  بالقرب  محامات 
املرفقة رقم )١٣.١٢.١١(.وحيث إن ما أقدم عليه  اللفات  القبض والتفتيش املدون عىل 
املدعى عليهام ومها بكامل أهليتهام املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا لذا أطلب 
إثبات إدانتهام بام أسند إليهام، واحلكم عليهام بعقوبة تعزيرية تزجرمها وتردع غريمها. )علاًم 
بأن احلق اخلاص مازال قائام( وبعرض ذلك عىل املدعى عليه األول قال :إن مجيع ما ذكره 
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أحد  الثاين برسقة عرشة محامات من  عليه  املدعى  مع  اشرتكت  فقد  العام صحيح  املدعي 
إىل  تائب  وأنا  مفتوحا،  احلامم  عش  باب  وجدنا  وقد  الصفريي،  طريق  عىل  ليال  املخيامت 
اهلل تعاىل، هكذا أجاب ٠كام أجاب املدعى عليه الثاين بقوله: إن مجيع ما ذكره املدعي العام 
صحيح، فقد اشرتكت مع املدعى عليه األول برسقة عرشة محامات من أحد املخيامت ليال 
فبناء عىل  عليه،  أجاب٠  مفتوحا، هكذا  احلامم  باب عش  كان  وقد  الصفريي،  عىل طريق 
ما تقدم من دعوى املدعي العام، وما أجاب به املدعى عليهام، وحيث صادقا عىل قيامهام 
برسقة محام من أحد املخيامت، وحيث أفادا بوجود باب عش احلامم مفتوحا، فلام سبق كله 
فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليهام برسقة عرشة محام من أحد املخيامت من غري حرزه، ونظرا 
لثبوت إدانة املدعى عليهام بام نسب إليهام وحلرمة ما أقدما عليه، ونظرا النتشار الرسقة يف 
اآلونة األخرية، ما يتوجه معه التشديد يف العقوبة؛ فلام سبق كله فقد حكمت بسجن كل 
واحد من املدعى عليهام مدة مخسة أشهر، وجلد كل واحد منهام مخسني جلدة، تتكرر عليهام 
أربع مرات بني كل إيقاع وآخر مخسة عرش يوما، وبتالوته عىل املدعي العام واملدعى عليهام 
قرر املدعي العام اعرتاضه عىل احلكم بدون الئحة، كام قرر املدعى عليه األول اعرتاضه عىل 
احلكم وطلب تزويده بصورة من احلكم إلعداد اعرتاضه عليه كام قرر املدعى عليه الثاين 
قناعته باحلكم وأغلقت اجللسة يف متام الساعة احلادية عرش والنصف وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١١هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
٣٥١٩٦٨١٠٣ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٦٨٤١٤ برقم 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥٢٤٨١٣٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ 
اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد كٍل من١/ )...( و٢/ )...(يف قضية رسقة وقد تضمن 
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الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة 

وسلم. حرر يف١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٤٦١٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٤٧٣٦٥ 

سحلا-احيازةاأورتقاسحلاوشعوذةا-اإسلتراباحليازةا-اإنكاراعائديةاتلورسةا-اعدماتلبينةا
تملوصمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلشبهةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام املّدعي العام دعواه ضد املدعى عليها طالبًا إثبات إدانتها بحيازة أوراق حتتوى عىل 
كذب وخزعبالت للتحايل عىل الناس بالباطل، وذلك بعد ضبطها يف شنطة يد خاصة هبا، 
بضبط  أقّرت  عليها  املّدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليها  احلكم  وطلب 
ألّن  ونظرًا  شنطتها؛  يف  وضعها  الذي  من  تعلم  ال  بأّنا  ودفعت  شنطتها،  داخل  األوراق 
الورقة  بوجود  أقّرت  عليها؛ وألّنا  للمّدعى  الورقة  عائدية  بينة عىل  يقّدم  مل  العاّم  املدعي 
داخل شنطتها؛ وذلك يوّجه الشبهة هلا بصّحة ما أسند إليها؛ لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة 
أيام، وبجلدها مخس  إليها، وحكم لقاء الشبهة بسجنها ملدة عرشة  املّدعى عليها بام نسب 

عرشة جلدة علنًا، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

املعاملة  عىل  بناء  بجازان  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
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وتاريخ   ٣٣١٤٦١٥ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
املقّيدة باملحكمة برقم ٣٣٣٦٥٥٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٥هـ ففي  ١٤٣٣/٠١/٠٥هـ 
حرض  وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  املوافق  االثنني  يوم 
 )...( عليها  واملدعى  ١٤٣١/٨/١٣هـ  يف   )٢٢٢٠٠( رقم  بالتعميد   )...( العام  املدعي 
سعودية اجلنسية بموجب جواز سفر رقم )...( )متزوجة ومطلقة الرساح( وقّدم املدعي 
بتاريخ ١٤٣٢/٩/٧هـ  الثانية وعرشين دقيقة  الساعة  أّنه يف  العام دعوى حمّررة تتضّمن: 
وأثناء قيام املراقبة اجلمركية بقسم التفتيش النسائي بتفتيش املّدعى عليها عثرت عىل أوراق 
يشتبه أن تكون خاصة بالسحر والشعوذة كانت خمبأة يف حقيبتها اليدوية، وببعث األوراق 
أوراق سحر وشعوذة، وبالتحقيق مع  أّنا  أفاد  باملعروف  املضبوطة إىل رئيس مركز األمر 
املدعى عليها ومواجهتها بالتهمة املنسوبة إليها أفادت أّنا ال تعلم عن األوراق املضبوطة 
شيئًا إال عند إخراج املفتشة هلا من حقيبتها وقد أسفر التحقيق معها عن توجيه االهتام إليها 
لألدلة  وذلك  بالباطل  الناس  عىل  للتحايل  وخزعبالت  كذب  عىل  حتتوي  أوراق  بحيازة 

والقرائن التالية: 
حمرض القبض املرفق لفة رقم)٥(.  - ١

ما جاء بخطاب رئيس هيئة األمر والنهي عن املنكر املرفق لفة )٩(.  - ٢
املدعى  عليه  أقدمت  ما  أّن  وبام  مسجلة  سوابق  عىل  هلا  يعثر  مل  سوابقها  عن  وبالبحث 
عليها فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ فلذا أطلب: إثبات ما أسند إليها واحلكم بتعزيرها 
رشعًا بعقوبٍة تزجرها وتردع غريها. وبسؤال املّدعى عليها املذكورة أعاله أجابت باإلنكار 
إىل  اليمن  من  قدومها  أثناء  أوراق شعوذة وسحر  العامة من حيازة  بالدعوى  هلا  نسب  ملا 
السعودية ولكّنها اعرتفت بأّن األوراق املضبوطة وجدت داخل شنطة يدوية ختصها أثناء 
تفتيشها من قبل مفتيش مجرك الطوال، وهي ال تعلم من الذي وضعها يف شنطتها؛ ألّنا قد 
تركتها يف مقر تفتيش مجرك اليمن وذهبت لدورة املياه وغابت حوايل عرش دقائق ولعل أحد 
املفتشني وضعها هلا ظّنا منه أّنا هلا هكذا أجابت. بعد ذلك سألت املدعي العام هل لديه بينة 
عىل إدانة املدعى عليها بعائدية أوراق الشعوذة والسحر املضبوطة يف شنطتها فقال: ليس 
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لدي بينة عىل ذلك سوى اعرتاف املدعى عليها بأّن األوراق املنّوه عنها أعاله قد وجدت 
داخل شنطتها، بعد ذلك طلبت من املدعي العام إحضار الورقة التي اشتملت عىل الشعوذة 
املضبوطة بشنطة املدعى عليها، فقال: إّن الورقة قد اطلع عليها رجال هيئة األمر باملعروف 
بالطوال واتلفوها بعد ذلك وال أستطيع إحضارها، وبعد ذلك جرى مّنا االطالع عىل خطاب 
رئيس مركز هيئة الطوال املرفق باألوراق برقم ١٤/٢١ س يف ١٤٣٢/٧/١٨هـ فوجدناه 
يتضّمن أّن الورقة املضبوطة بشنطة املدعى عليها هي عبارة عن كذب وخزعبالت للتحايل 
املدعى عليها  إجابة  العام وعىل  املدعي  ما ذكر من دعوى  وبناء عىل  بالباطل؛  الناس  عىل 
قدومها  أثناء  شنطتها  داخل  ضبطت  التي  الورقة  لعائدية  باإلنكار  اجلنسّية  سعودية   )...(
الطوال وقد اشتملت عىل كذب وخزعبالت للتحايل  بتفتيش مجرك  اليمنية  من األرايض 
عىل الناس بالباطل؛ وبناًء عىل عدم وجود بّينة من املّدعي العام عىل إدانتها بعائدية الورقة 
فإّن دعوى  لذا  الورقة داخل شنطتها؛  املدعى عليها بوجود تلك  املذكورة، وعىل اعرتاف 
املدعي العام املوّجهة للمدعى عليها املذكورة بعائدية الورقة املشتملة عىل السحر والشعوذة 
مل تثبت لدّي رشعًا لعدم الدليل الكايف إلثباهتا؛ ولعدم االّطالع عىل الورقة املذكورة إال أّن 
الشبهة تتّجه نحوها فيام ذكر أعاله فقد حكمت عليها بسبب تلك الشبهة بالتعزير باجللد 
بخمس عرشة جلدة علنًا دفعة واحدة. وبعرض احلكم عىل الطرفني قّررت املدعى عليها 
بتنظيم  العام وأمرت  استئناف احلكم مكتفيًا بالئحة االدعاء  العام  املدعي  القناعة وطلب 
تراه  ما  وإبداء  لدراسته  عسري؛  بمنطقة  االستئناف  ملحكمة  ورفعه  بموجبه  الالزم  القرار 

نحوه، وصىّل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ.

احلمد هلل وحده وبعد فبناًء عىل مالحظة أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الرابعة لتدقيق 
وتاريخ   ٣٤٣٦٦١٢٧ رقم  بقرارهم  عسري  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  اجلزائية  القضايا 
١٤٣٤/١١/٢٣هـ عىل القرار الصادر مّنا برقم ٣٤٣٤٨٨٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ 
عىل  قضية )سحر وشعوذة(  يف  اجلنسية  )...( سعودية  ضد  العام  املدعي  بدعوى  اخلاّص 



319

الصفة املوّضحة يف القرار املتضّمن حكمنا بام هو مدّون ومفّصل فيه ونّص قرار أصحاب 
حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  تقّرر  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة  الفضيلة 
ملالحظة أّن احلكم قليل بحّق املّدعى عليها التي اعرتفت بوجود حمتوى السحر والشعوذة 
أخته؛  لعالج  لليمن  ذهبوا  بأّنم  ابنها  واعرتاف  واإلجابة  الدعوى  حسب  شنطتها  داخل 
املوّفق  واهلل  الالزم.  وإكامل  ذكر  ما  فضيلته مالحظة  فعىل  رادع،  بّد من جزاء  فال  ولذلك 
وصىّل اهلل عىل نبّينا حممد وآله وصحبه وسلم. انتهى نّصه وبناًء عليه أجيب عىل أصحاب 
الفضيلة بأّن ما قّررناه بحّق املّدعى عليها من عقوبة يتناسب مع الشبهة املتجهة نحوها؛ ألّن 
الدعوى مل تثبت لدينا رشعًا ومع هذا وجتاوبًا مع أصحاب الفضيلة فقد قّررُت زيادة تعزير 
لتعزيرها  تاريخ دخوهلا السجن إضافة  أيام من  املذكورة بسجنها ملدة عرشة  املدعى عليها 
باجللد املوّضح أعاله باحلكم وبعرض ذلك عىل الطرفني قررت املّدعى عليها القناعة وبقي 
التوفيق  وباهلل  بالقرار وضبطه،  ذكر  ما  بإحلاق  وأمرت  السابق  اعرتاضه  العام عىل  املدعي 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٨هـ.
اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بجازان برقم ٣٤٢٧٨٠٤٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
اخلاّص  ١٤٣٤/١١/٣هـ  وتاريخ   ٣٤٣٤٨٨٤٣ برقم   )...( الشيخ  باملحكمة  القايض 
بدعوى املدعي العام ضّد )...( يف قضية )سحر وشعوذة( عىل الصفة املوضحة يف القرار 
املتضّمن حكم فضيلته بام هو مدّون ومفّصل فيه، وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه بناًء عىل 
قرارنا رقم )٣٤٣٦٦١٢٧( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ. تقّررت املوافقة عىل احلكم بعد 

اإلجراء األخري، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.



320

�سحر

 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٤٩٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٣٩٦٤٤ 

سحلا-احيازةاطالسلا-اإسلترا-ادفعااباجلهلابحلماهاا-اظلوفاخمففةا-اإدتنةا-اتعزيلا
بالقجناوتجلمداوأخذاتلاعّهد.

1ا-امااروتهاعقبةاتبناعاملاريضاتهللاعنهلا“ أّنهاجاءايفاركباعرشةاإىلارسولاتهللاصىلا
تهللاعميهاوسملافبايعاتقعةاوأمقكاعنارجلامنهلافقالوتامااشأنهافقالاإّنايفاعضدها
متيمةافقطعاتللجلاتلاميمةافبايعهارسولاتهللاصىلاتهللاعميهاوسملاثلاسالامناعّمقامتيمةا

فقداأرشك”. 
2ا-اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“مناعّمقامتيمةافالاأتّلاتهللالهاومناعّمقاودعةافالا

ودعاتهللالها”.
3ا-مااروتهاعملتنابناحصنياريضاتهللاعنها“أّناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاارأىارجاًلايفا
يدهاحمقةامناصفلافقاللامااهذتا؟ااساللامناتلوتهنة،اساللاتنزعها،افإّنااالاتزيدكاإالا

وهنًاافإّنكالوامتاوهياعميكامااأفمحتاأبدًتا”.
سىاوتلاامئلاوتلاولةارشك”. 4ا-اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“إّناتللُّ

أقام املّدعي العام دعواه ضّد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بحيازة ورقة هبا طالسم بقصد 
العطف والتسخري، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرّية، وبعرض الدعوى عىل املّدعى عليه 
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أقّر بصّحتها، ودفع بكونه أّمي وأّن حيازهتا متعارف عليها يف بالده، وأّنه ال يعلم بتحريمها 
إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  العقوبة عليه؛  لتخفيف  رشعًا؛ ونظرًا لكون ذلك موجبا 
العطف والتسخري، وحكم بسجنه  املدعى عليه بحيازته لورقة حتتوي عىل طالسم لقصد 
عرشة أيام، وبجلده ثالثني جلدة، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ما فعل، فاعرتض 

املّدعي، وصّدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املعاملة  بناًء عىل  العامة  الباطن  القايض بمحكمة حفر  فأنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد 
املقّيدة باملحكمة ذات الرقم )٣٥٢٦٦١٢( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ املبني عىل خطاب 
رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام )...( ذي الرقم )٧٧٢٦( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ 
من  واملقدمة  )٣٤٣٥٤٠٠٦٩٤ق٤(  الرقم  ذات  للقضية  عامة  دعوى  الئحة  به  واملرفق 
اإلقامة  اجلنسية بموجب   ...)...( فيها عىل احلارض معه/  يدعي  )...( وهو  العام  املدعي 
عليه  املدعى  عىل  القبض  تم  ١٤٣٤/١١/٢٩هـ  بتاريخ  أّنه  الدعوى  ونص   )...( رقم 
إلشارة  جتاوزه  لقاء  استيقافه  بعد   )...( بمحافظة  األمنية  الدوريات  فرق  إحدى  قبل  من 
تّم خماطبة رئيس هيئة  فيها طالسم،  املرور وبتفتيشه من قبلهم عثر معه عىل ورقة مكتوبًا 
الرقم  ذي  بخطابنا  املضبوطة  الطالسم  فحص  بشأن  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
وتاريخ  )٤١٣/س(  الرقم  ذو  خطاهبم  فوردنا  ١٤٣٤/١٢/١هـ  وتاريخ   )٧٠١٩(
جللب  وهو  والتسخري،  للعطف  سليامين  طلسم  املضبوط  أّن  املتضّمن  ١٤٣٤/١٢/٣هـ 
النفع ودفع الرّض يستخدم حجابًا وحرزًا حلامله للمحبة والعطف، وباستجوابه أقّر بحيازته 
للطالسم املضبوطة معه، وأفاد أّنه كان يؤمله رأسه فذهب إىل شيخ بصعيد مرص فأعطاه هذه 
الورقة، وقال له اجعلها دائاًم يف جيبك حتى تشفى من أمل الرأس، وأفاد أّنه أمي ال يقرأ وال 
يكتب، وقد انتهى التحقيق مع املدعى عليه عن توجيه االهتام له بحيازة ورقة حتتوي عىل 

طالسم بقصد العطف والتسخري؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية :
١ -إقراره حتقيقًا بحيازة الطالسم املدّون عىل اللفات املرفقة رقم )١٠.٩(.
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٢ -  ما جاء يف خطاب هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر املتضّمن فحص الطالسم 
املنوه عنه عىل اللفة املرفقة رقم )١٣(.

الطالسم املرفقة عىل اللفة رقم )٥(.  - ٣
وبام أّن ما أقدم عليه املدعى عليه، وهو بكامل أهلّيته املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب 
عليه رشعًا؛ لذا فأطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرّية تزجره وتردع 
غريه، هكذا اّدعى. وبعرض ما جاء يف الئحة املّدعي العاّم عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما 
ذكره املّدعي العاّم يف دعواه ضّدي فكّله صحيح مجلة وتفصياًل، فقد حزت هذه الطالسم 
بعد أن ذهبت إىل شخص يف صعيد مرص أشتكي من وجع يف رأيس فأعطاين إّياها فأخذهتا 
منه، وهي عادة عندنا هناك نستعملها كثريًا هذه إجابتي، فسألته أمل تعلم أّنا حرام، فقال : 
مل أكن أعلم ذلك، فسألته منذ متى وأنت تعمل يف اململكة العربية السعودية ؟ فقال قرابة 
املعاملة؛  أوراق  عىل  واالطالع  واإلجابة  الدعوى  سامع  فبعد  قّرر،  هكذا  عامًا  العرشين 
وإلقرار املدعى عليه بدعوى املدعي العام مجلة وتفصياًل، ويف هذا إدانة له بام يّدعيه املدعي 
العام؛ وحلرمة هذه األفعال يف الرشيعة اإلسالمية، وهي من رضوب اإلفساد يف األرض 
ريض  عامر  ابن  عقبة  عن  ورد  وقد  منها  الشارع  حّذر  وقد  الشيطان  خطوات  إتباع  ومن 
اهلل عنه أنه:  “جاء يف ركب عرشة إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك 
عن رجل منهم فقالوا ما شأنه فقال إّن يف عضده متيمة فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم قال من عّلق متيمة فقد أرشك “ رواه أمحد وأيضا ما رواه أمحد 
واحلاكم من حديث عقبة بن عامر أّن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: “ من علق متيمة فال 
أتّم اهلل له ومن عّلق ودعة فال ودع اهلل له”، وأيضًا ما رواه عمران بن حصني - ريض اهلل 
عنه - أّن النبّي ? صىل اهلل عليه وسّلم - رأى رجاًل يف يده حلقة من صفر، فقال: “ما هذا 
؟ “ قال: من الواهنة، قال: “ انزعها، فإّنا ال تزيدك إال وهنًا فإنك لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبدًا “ ابن ماجة )٣٥٣١( وأمحد )١٥٤٩٨(، وأيضًا ما رواه ابن مسعود ريض اهلل 
والتولة  والتامئم  قى  الرُّ “إّن  يقول:  عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل  قال سمعت رسول  عنه حني 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  رسوله  وأمر  اهلل  رشع  خالف  من  معاقبة  من  بّد  فال  وعليه  رشك”، 
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أمي ال  بذلك وكونه  املدعى عليه  يظهر من جهل  ما  فهو  للتخفيف  وإن كان من موجب 
يقرأ وال يكتب وعليه فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بحيازته لورقة حتتوي عىل طالسم 
لقصد العطف والتسخري وقررت تعزيره عىل ذلك بجلده ثالثني جلدة وبسجنه عرشة أيام 
حتسب منها مدة اإليقاف ويأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ما بدر منه وبذلك حكمت 
وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي العام االعرتاض مكتفيا بام جاء يف الئحته كام قرر 
املدعى عليه قناعته باحلكم وقررت رفع املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم حسب 
التعليامت وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني حرر يف 

١٤٣٥/١/٤هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة 
برقم  املقّيدة لدى املحكمة  الرقم ٣٥٢٦٦١٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ  الباطن ذات  حفر 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥/١٥٦٢٣٩
الشيخ )...( املسجل بذي الرقم )٣٥١٠٥٦٤٧( وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ اخلاص بدعوى/
املدعي العام ضد/ )...( ... اجلنسية يف قضية شعوذة وقد تضّمن القرار حكم فضيلته بام 
هو مدّون ومفّصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قّررنا املصادقة عىل 
احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٢/٦هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٦٨٨٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥١٢٦٦٢٠ 

إسلترا هباا-ا تإلدتنةا ثبوتا باخلموةا-ا إسلترا تلقحلا-ا إنكاراعملا سحلا-اخموةاحملمةا-ا
حتقيقاابالقحلا-ارجوعاعنها-ادرءاحداتلقحلا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-ا

إيصاءاباإلبعاد.

سوةاتلقلتئن.

إثبات إدانتهام األوىل بوضع سحر يف  العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا  أقام املدعي 
ماء وإسقائه للمجني عليهم وباالختالء بالرجال األجانب، والثانية بوضع دم احليض يف 
الساحر، واحلكم  بينهام، وطلب احلكم عليهام بحّد  التفريق  طعام كفيلها وزوجته بغرض 
الدعوى  بالرجال األجانب، وبعرض  املدعى عليها األوىل بعقوبة تعزيرية الختالئها  عىل 
عىل املدعى عليهام أنكرتا دعوى السحر، وأقّرت األوىل باالختالء املحرم، وبطلب البينة من 
املدعي العام استند إىل إقرار املدعى عليهام حتقيقا، وبعرضه عليهام دفعا بصدوره منهام حتت 
اإلكراه؛ ونظرًا ألّن ذلك يقّوي التهمة بحّقهام وال يعّد بّينة مثبتة ملا جاء يف الدعوى؛ لذا فلم 
املدعي  السحر، وقّررت رّد طلب  بام يوجب حّد  املدعى عليهام  إدانة  يثبت لدى املحكمة 
العام بذلك، وثبت لدهيا إدانة األوىل باخللوة املحرمة، وحكمت عليها بسبب ذلك وبسبب 
التهمة القوية بعمل السحر بسجنها ملدة مخس سنوات، وبجلدها مخسامئة جلدة مفّرقة، كام 
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حكمت عىل املدعى عليها الثانية لقاء التهمة القوية ضّدها بعمل السحر بسجنها ملدة ثالث 
سنوات، وبجلدها ثالثامئة جلدة مفّرقة، مع التوصية بإبعادمها عن البالد، فاعرتض املدعي 

العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد فلدينا نحن القضاة باملحكمة العامة بحائل )...( و)...( و)...( 
املنتدب يف املحكمة العامة بحائل وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بحائل املساعد برقم ٣٣٦٠٦٨٨٠ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦هـ املقيدة باملحكمة برقم 
٣٣١٧٩١١٥٣ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١١هـ ففي يوم اإلثنني املوافق ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ 
افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حرض املدعي العام وادعى عىل احلارضتني معه كلٍّ 
رقم  اإلقامة  بموجب  و)...(...اجلنسية   )...( رقم  اإلقامة  بموجب  )...(...اجلنسية  من 
)...( قائاًل يف حترير دعواه: احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسوله نبينا حممد وبعد: 

بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة االدعاء العام بفرع اهليئة بمنطقة حائل أدعي عىل:
 - )...(، البالغة من العمر )٤٠( عامًا ...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، 
متعلمة، متزّوجة، املهنة عاملة منزلية، الديانة مسلمة، قبض عليها بتاريخ ١٤٣٣/٨/١١هـ 
 )٩٦٥/١/٢٣/٢/٢٩( رقم  التوقيف  أمر  بموجب  العام  حائل  سجن  لشعبة  وأحيلت 
بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ استنادًا إىل املادتني )١١٣ ــ ١١٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

 - )...(، البالغة من العمر )٣٥( عامًا ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، 
متعلمة، متزوجة، املهنة عاملة منزلية، الديانة مسلمة، قبض عليها بتاريخ ١٤٣٣/٨/٩هـ 
 )٩٦٤/١/٢٣/٢/٢٩( رقم  التوقيف  أمر  بموجب  العام  حائل  سجن  لشعبة  وأحيلت 
بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ استنادًا إىل املادتني )١١٣ ــ ١١٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية. 
تقيم   )...( تدعى  منزلية  لدهيا عاملة   )...( والدته  أّن  أفاد   )...( املواطن  إفادة  وبضبط 
وأّن أرسته   )...( أخته  وابن   )...( لوالدته وشقيقه  الشميل وعملت سحر  مدينة  معها يف 
ترّضرت من أعامل السحر حيث إّن والدته تعاين من النوم الكثري واخلمول وعدم الرغبة 
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يف الذهاب واخلروج من املنزل، كام يعاين شقيقه )...( من العزلة واالنطواء التام ومن عدم 
دخول جملس الرجال، ويعاين ابن أخته )...( من ضيٍق ونحف شديد بجسمه؛ وبناًء عىل 
بقيامها  ذلك فهو يطلب جمازاة اخلادمة رشعًا. وباستجواب املدعى عليها األوىل اعرتفت 
بعمل سحر لكفيلتها املرأة )...( وابن كفيلتها )...( وابن أخته )...( وهو عبارة عن قطع 
أظافرها وضعته يف ماء وسقت كفيلتها و)...( و)...( كل واحد مخس مرات وذلك قبل 
سبعة أشهر تقريبًا، كام اعرتفت أّنا تقوم بالركوب واالختالء بالرجال األجانب. وبضبط 
إفادة املواطن )...( أفاد أن العاملة املدعى عليها الثانية قامت بعمل سحر له ولزوجتٍه )...( 
مستعينة باملدعى عليها األوىل التي تعمل عند أهل زوجته، وذكر أّن العاملة املنزلية قامت 
باستمرار  وكوابيس  أحالم  من  يعاين  وأّنه  ترّضر  أّنه  أفاد  كام  زوجته،  ألهل  سحر  بعمل 
وكثرة املشاكل الزوجية حّتى صارت زوجته عدة مرات تطلب من الطالق كام أفاد أن ابنه 
الطفل )...( يبكي باستمرار أثناء الليل؛ وبناء عىل ذلك فهو يطلب جمازاة اخلادمة رشعًا. 
ولزوجته   )...( لكفيلها  سحر  بعمل  بقيامها  اعرتفت  الثانية  عليها  املدعى  وباستجواب 
وذلك باالتفاق مع املدعى عليها األوىل. وقد تّم خماطبة رئيس مركز هيئة العزيزية خماطبة 
متضّمنة اإلفادة عن نوع السحر، وماهي اإلجراءات إلبطال السحر، وورد خطاهبم رقم 
قامت  األوىل  عليها  املدعى  أّن  املتضّمن  ١٤٣٣/٨/١٧هـ  بتاريخ  )٢٧/٢٢/٥٧/س( 
الثانية وضعت  املدعى عليها  أّن  أفادت  قد  نوع )إسكات وإجلام(، وهي  بعمل سحر من 
موضح  هو  بينهام  التفرقة  لغرض  ولزوجته  لكفيلها  الطعام  يف  احليض  دم  معها  باالتفاق 
أسفر  وقد  )رصف(.  نوع  من  سحر  بعمل  قامت  فإّنا  الثانية  عليها  املدعى  أّما  باملحرض. 
واالختالء  عليهم  للمجني  وإسقائه  ماء  يف  سحر  بوضع  األوىل  اهتام  عن  معهام  التحقيق 
بالرجال األجانب واهتام املدعى عليها الثانية بوضع دم احليض بالطعام لكفيلها ولزوجته 

لغرض التفرقة بينهام وذلك لألدلة والقرائن التالية:
١ - ما جاء يف اعرتافاهتن املنوه عنها واملدونة عىل الصفحة رقم )١ـ٢ـ٣ـ١٢( من حمرض 

التحقيق املرفق لفة رقم )١ــ٣(.
٢ - ما جاء يف خطاب رئيس مركز هيئة العزيزية املنوه عنه لفة رقم )٢٦(.٣( ما جاء يف 
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حمرضي مركز هيئة العزيزية لفة رقم )٧( ولفة رقم )٢٠(.
وبالبحث يف سجلهام اجلنائي تبنّي عدم وجود سوابق هلام؛ وبام أّن ما أقدمتا عليه فعل حمرم 
ومعاقب عليه رشعًا، وبناء عىل قرار حمكمة االستئناف بمنطقة حائل رقم )٣٣٤٧٠١٧٥( 
بحّد  عليهام  واحلكم  إليهام  أسند  بام  إدانتهام  إثبات  أطلب  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ  وتاريخ 
غريها  وتردع  تزجرها  تعزيرية  بعقوبة  األوىل  عليها  املدعى  عىل  احلكم  وكذا  الساحر، 
املدعي  دعوى  وبعرض  قائاًم.  مازال  اخلاّص  احلّق  أّن  علاًم  األجانب.  بالرجال  الختالئها 
ذكره  ما  قائلة:  واضحة  عربية  بلغة   )...( عليها  املدعى  أجابت  عليهام  املدعى  عىل  العام 
املدعي العام من عميل للسحر غري صحيح، وقد اعرتفُت حتقيقا بعمل السحر بسبب رضب 
الرشطة يل، وقد خرجُت مع شخص سعودي ليلة واحدة من الساعة الثانية عرشة لياًل حتى 
الساعة الثانية لياًل حيث تناولنا العشاء يف الرب وحصل بيننا عناق وتقبيل فقط ومل يفعل يب 
فاحشة الزنا، وأنا متزوجة هكذا أجابت وأجابت املدعى عليها )...( بلغة عربية واضحة 
قائلة: إّنني مل أعمل سحر إطالقًا، وقد أعطتني املدعى عليها )...( ورقة مكتوب عليها آية 
قرآنية وهي [ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹZ، وهي مكتوبة باللغة اإلنجليزية وقالت يل : إّن 
التي أعمل عندها  املرأة  هذه اآلية مفيدة لصالح عائلتك فكنت أقرأها دائام فلاّم شاهدت 
هذه الورقة اهّتمتني بعمل السحر، وقالت يل: ستقطع رقبتك، هكذا أجابت. وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليها )...( أجابت قائلة: إن سورة البقرة مفيدة لعالج املشاكل، وقد أعطيت 
)...( الورقة التي ذكرهتا لكي تقوم بقراءهتا والتربك بذلك، هكذا أجابت. وبالرجوع إىل 
أوراق املعاملة ودراسة القضية رفعت اجللسة ويف يوم اإلثنني املوافق ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ 
افتتحت اجللسة الساعة العارشة صباحًا وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليهام وقد جرى 
االطالع عىل إقرار املدعى عليها )...( املدّون عىل صحيفة )١٢( من دفرت التحقيق لفة )٣( 
اإلقامة  )...( رقم  أفيدينا عن معلوماتك اإلحصائية ؟ االسم   منه )س/  املقصود  ونص 
أنا ال  نعم  ؟  السحر  بعمل  قمِت  متعلمة س/ هل  متزوجة  الشميل  مدينة  السكن/   )...(
أعرف عمل السحر، ولكن أستعني بصاحبتي اخلادمة املنزلية )...( وتعمل يل السحر، وهي 
تقول ضعي مالبس زوجة الكفيل حتت الكنب، وهي تعمل )قراية( بعدما أضع املالبس 
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وهي عملت لكفييل وزوجته السحر وكذلك علمت السحر )...( و)...( و)...( و)...( 
وهذا الذي عمل هلم سحر س/ ملاذا تستعينني بالسحر ؟ عشان يموت الكفيل والكفيلة ال 
بل عشان ال تكلم عيّل أحد س/ هل لديك أقوال أخرى ؟ نعم عندما علمت )...( تريد 
أن تذبحني أليّن أخربت عنها وتعمل ذلك يل بالسحر(. وبعرضه عليها أجابت قائلة: إيّن 
 )...( عليها  املدعى  إقرار  عىل  االطالع  جرى  كام  أجابت.  هكذا  اخلوف،  بسبب  اعرتفت 
املدّون عىل صحيفة رقم ١.٢.٣ من دفرت التحقيق لفة رقم واحد، وهذا نّص املقصود منه 
)س/ أنِت متهمة بالقيام بأعامل السحر من نوع )إسكات وإجلام( للمرأة )...( وابنها )...( 
و)...( وذلك عن طريق وضع السحر باملاء واستعانة هلم فام قولك ؟ ج/ نعم صحيح س/ 
كيف قمِت بعمل السحر هلم ؟ ج/ ذهبت إىل شيخ يف )...( وقال يل خذي من شعر احلاجب 
وأظفر يف الساعة الثانية عرش ظهرًا وإذا كانت كفيلتك تسبب لِك مشاكل فقومي بوضع ما 
أخذتيه من الرتاب ملدة يومني ثم قومي بوضعه يف إناء املاء التي ترشب منه كفيلتك وبعدها 
بفعل ذلك ؟ ج/ قمت بذلك لكفيلتي )...(  لِك شيئًا س/ ملن قمِت  تقول  تسكت وال 
وابنيها )...( و)...( س/ هل تعلمني عن قيام العاملة املنزلية )...( بعمل سحر تفريق بني 
املرأة وزوجها )...( ؟ ج/ نعم هي قالت يل إّنا قامت بعمل سحر يفرق بني )...( وزوجها 
)...( س/ أنِت متهمة بالركوب مع الرجال لغرض سيئ ؟ ج/ نعم صحيح س/ كيف 
حدث ذلك ؟ ج/ حرض إىل املنزل وتعرفت عليه وخرجت معه أربع مرات وقام باالختالء 
يب س/ هل أنِت متزوجة ؟ ج/ نعم ويوجد لدي أطفال .س/ متى قمِت بعمل السحر هلم 
وإسقائه هلم ؟ ج/ قبل ستة أشهر، س/ هل الحظِت حتقق غايتك بام قمِت به مع )...( 
السابق بعد أن قمت بإعطائهم  و)...( و)...( ؟ ج/ نعم الحظت أنم ال يتكلمون مثل 
املاء س/ أين توجد األظافر والشعر الذي قمِت بأخذه وخلطته بالرتاب وأسقيِت من مائه 
كاًل من )...( وأبنائها ؟ ج/ موجود لدى الشيخ هبيئة العزيزية س/ هل قمِت بقراءة عىل 
تلك األظافر وشعر احلواجب ؟ ج/ نعم قرأت آية من سورة البقرة فقط علمنيها الشيخ 
يف )...( س/ هل تعرفني الشخص الذي كنِت خترجني معه أو تستطيعني الداللة عليه ؟ 
ج/ ال س/ هل لديك أقوال أخرى ؟ ج/ نعم ما قمت به ليس سحر وإنام قراءة تعلمتها 
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إيّن  قائلة:  نعم( وبعرضه عليها أجابت  أقوالك ؟ ج/  الشيخ س/ هل تصادقني عىل  من 
أّن  وبام  الدعوى واإلجابة  تقدم من  ما  فبناًء عىل  أجابت؛  بسبب الرضب، هكذا  اعرتفت 
املدعى عليهام أنكرتا دعوى املدعي العام وليس هناك بينة مثبته ملا يدعيه املدعي العام وبناًء 
عىل إقرار املدعى عليهام حتقيقًا وإقرار املدعى عليها )...( باخللوة مع شخص أجنبي ومتكينه 
من تقبيلها وضمها بناًء عىل ما سبق كله فلم يثبت لدينا إدانة املدعى عليهام بام يوجب إقامة 
حّد السحر عليهام كام ثبت لدينا إدانة املدعى عليها )...( باخللوة مع شخص أجنبي ومتكينه 
من تقبيلها وضمها وحكمنا عليها تعزيرًا بسبب ذلك ولقاء التهمة القوية بعمل السحر بام 

ييل:
أواًل - سجنها مخس سنوات من تاريخ إيقافها يف هذه القضية.

ثانيًا - جلدها مخسامئة جلدة مفّرقة عىل دفعات متساوية بني كل دفعة وأخرى ما ال يقل 
عن عرشة أيام كام حكمنا عىل املدعى عليها )...( تعزيرًا بسبب التهمة القوية ضدها بعمل 

السحر بام ييل: 
أواًل - سجنها ثالث سنوات من تاريخ إيقافها يف هذه القضية.

ثانيًا - جلدها ثالثامئة جلدة مفّرقة عىل دفعات متساوية بني كل دفعة وأخرى ما ال يقل 
عن عرشة أيام. 

السبت  يوم  باحلضور  إفهامه  فجرى  االعرتاض  قّرر  العام  املدعي  عىل  احلكم  وبعرض 
١٤٣٤/٤/١٣هـ الستالم نسخة من القرار وقّررت املدعى عليهام قناعتهام باحلكم، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ.

ففي  بحائل  العامة  املحكمة  يف  القاضيني  و)...(   )...( فنحن  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
عادت  وقد   ٠٢  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ  االثنني  يوم 
املكلف  املساعد  رئيسها  فضيلة  بخطاب  حائل  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة 
الفضيلة  أصحاب  قرار  معها  واملرفق   ١٤٣٤/٨/٢٣ وتاريخ   ،)٣٤١٩٧٩٩٢٥( برقم 
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رقم  حائل  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  اخلامسية  القضايا  بتدقيق  املختصة  الدائرة  قضاة 
وصورة  القرار  وبدراسة   “ منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٤/٨/٢هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٦٣٨١

ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل:
أوال: ما حكم به أصحاب الفضيلة من عدم إقامة حد الساحر عىل املدعى عليهام حمل 
نظر ألّن املدعى عليهام قد اعرتافا حتقيقا بعمل السحر وحصل منه الرضر املذكور وإن رأى 

أصحاب الفضيلة درء احلّد عنهام لرجوعهام، فتعزران بام يناسب مع جرمهام املذكور.
باخلتم  القرار  ومل خيتم  املحكمة  رئيس  فضيلة  قبل  من  املصادقة  يوقع عىل ختم  مل  ثانيا: 

الرسمي وال بد من ذلك.
ثالثا: مل نر أصحاب الفضيلة قد أوصوا بإبعاد املّدعى عليهام عن البالد إن حكموا عليهام 
تعزيرا بام دون القتل اتقاء رشمها كاملتبع ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد” انتهى. وعليه فنجيب أصحاب الفضيلة بام ييل:
أواًل - فيام خيّص املالحظة األوىل فام ذكره أصحاب الفضيلة من أّن عدم إقامة حّد الساحر 
عىل املّدعى عليهام حمّل نظر صحيح، وقد نظرنا ومتعّنا فظهر لنا بعد إمعان النظر يف حمّله عدم 
إقامة حّد الساحر عىل املدعى عليهام، وحكمنا برد دعوى املدعي العام املطالبة بإقامة حّد 
الساحر عليهام لكون اإلقرار حتقيقا ليس بّينة كافية إلقامة حّد الساحر عىل املدعى عليهام، 
سنوات  مخس  السجن  يف   )...( عليها  املدعى  بقيت  وإذا  كاٍف،  تعزير  من  به  حكمنا  وما 
كاملة وبقيت املدعى عليها )...( يف السجن ثالث سنوات كاملة فإن ذلك كاٍف يف زجرمها 

وتأديبهام.
انتهاء  بعد  البالد  املدعى عليهام عن  بإبعاد  فإّننا نويص  الثانية  املالحظة  فيام خيّص  ثانيا: 
حمكمة  قرار  عىل  وبناء  الفضيلة  أصحاب  عىل  به  نجيب  ما  هذا  رّشمها  اتقاء  حمكوميتهام 
إىل  املعاملة  بعث  يتم  فسوف  ١٤٣٤/٨/١٦هـ  وتاريخ   )٣٤٢٩٨٤٠٩( رقم  االستئناف 
وباهلل  املالحظات  هذه  عىل  لإلجابة  اجلديد  عمله  مقّر  يف   )...( الشيخ  الفضيلة  صاحب 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ. 
احلمد هلل وحده وبعد ففي هذا اليوم األحد املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت اجللسة 
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بالرياض باخلطاب  املعاملة من املحكمة اجلزائية  إلينا  العارشة صباحًا وقد وردت  الساعة 
رقم )٣٤٢٣٦٢١٨٥(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ واملنصوص فيه من قبل فضيلة القايض 
املشارك الشيخ )...( بام نّصه “عليه أفيد فضيلتكم بأّن نظام اإلجراءات اجلزائية قد قىض يف 
املادة )١٥٦( عىل حضور مجيع القضاة الذين نظروا القضية يف جملس احلكم، وكذلك مع 
املتهم واملدعي العام والكاتب املختّص وحضورهم عن النطق باحلكم حسب املادة )١٨٢( 
من النظام نفسه فال يمكن أن يتّم النظر فرديًا يف قضية مشرتكة كام أّنا مضبوطة يف النظام 
الشامل اخلاّص باملحكمة العاّمة بحائل، وهو نظام ال يمكن الدخول عليه؛ ألّن التعليامت 
إلحاطتكم  الشامل  النظام  يف  الصادرة  والقرارات  الصكوك  عىل  القلمية  اإلضافة  متنع 
بذلك”؛ وبناًء عليه فقد قّررنا رفع أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف إلجراء الزمها، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.
القضايا اخلامسية  بتدقيق  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  املعاملة  بمنطقة حائل عىل  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/١/١٥هـ  يف   ،)٣٤٢٣٦٢١٨٥( برقم  املساعد  بحائل 
الفضيلة  صاحب  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٢١هـ  يف   ،)٣٤٢٣٦٢١٨٥(
برقم  بحائل  العامة  باملحكمة  القضاة   )...( والشيخ   )...( الشيخ  ومشاركيه   )...( الشيخ 
)٣٤١٨٤٤٤٧(، يف١٤٣٤/٤/١٠هـ اخلاصة بدعوى املّدعي العام ضّد )...(...اجلنسية 
حكم  القرار  تضّمن  وقد  سحر،  بقضية  الهتامهام  ورفيقتها   )...( رقم  اإلقامة  بموجب 
القرار  دراسة  مّنا  سبق  وقد  القرار  يف  املفّصل  النحو  عىل  اهلل  وفقهم  الفضيلة  أصحاب 
وصورة ضبطه وباالطالع عىل ما أجاب به أصحاب الفضيلة وأحلقوه بالقرار وضبطه بناًء 
عىل قرارنـا رقم )٣٤٢٩٨٤٠٩(، وتـــــــاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ: جرت املصادقة عىل 
ماحكم به أصحاب الفضيلة عىل املدعى عليهام بعد اإلجراء واإليضاح األخري، واهلل املوفق 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
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 1راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٥٧٥١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٣٥٤ 

تملصدرا-ا عىلا تقرتا وتمللضا-ا تإلرضترا سصدا بمنزلا-ا سحليا عملا وضعا سحلا-ا
تلاهمةا توجها تإلدتنةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا غريا بينةا تلقابضةا-ا تلفلسةا شهادةا إنكارا-ا

لمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املّدعى عليها طالبًا إثبات إدانتها بتعليق عمل سحري عقد 
غ من اخلارج بقصد اإلرضار واملرض، وبتسرتها  امُلَبلِّ بنافذة غرفتها بمنزل  عليه عدة عقد 
عىل مصدر العمل السحري، وطلب احلكم عليها بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل 
املّدعى عليها أنكرت صّحتها، وبطلب البّينة من املدعي العام أحرض شاهدين من أعضاء 
الفرقة القابضة وبعد سامع شهادهتام اّتضح أّنا غري موصلة؛ ولذا فلم يثبت لدى القايض 
إدانة املّدعى عليها بام نسب إليها، وحكم للّتهمة القوية املتوّجهة بحّقها بسجنها ملدة ثالث 
سنوات، وبجلدها ثالثامئة جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فأنا )...( رئيس املحكمة اجلزائّية بالدمام وبناء عىل املعاملة املحالة 
وتاريخ   )٣٤٣٢٥٧٥١( برقم  بالدمام/املكلف  اجلزائّية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
١٤٣٤/٠٧/١٥هـ املقّيدة باملحكمة برقم )٣٤١٧٠١٠٨٠( وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ 
املعاملة  بأوراق  املرفقة  دعواه   )...( بالدمام  العام  املّدعي  فيها  وقّدم  اجللسة،  افتتحت 
واملتضمنة ما ييل: أّدعي عىل )...(،... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، حيث إّنه يف متام 
الساعة العارشة والنصف مساء يوم األربعاء ١٤٣٤/٦/١٤هـ قبضت هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر بمركز رشق الدمام عىل املّتهمة )...( إثر بالغ من )...(، سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، عن قيامها بربط طري مذبوح ومعقود عليه حبال وعقد 
بنافذة غرفتها بمنزله من اخلارج، وبانتقال الفرقة املختصة ملنزل املبلغ وجدوا طريًا أبيض 
وتبنّي هلم أّنه عمل سحري، ُعِمل بطري أبيض مذبوح وعقد عليه ثالث عرشة عقدة بغرض 
هذه  وحرمة  املسلم  إيذاء  وحرمة  باهلل  تذكريها  بعد  للمّتهمة  وبسؤاهلم  واملرض،  اإليذاء 
األعامل السحرية أبدت أسفها وندمها واستغفارها، وأّنا تائبة هلل، ولن تعود ملا فعلت مرة 
أخرى، وأّنا عملته عن جهٍل منها، وطلبت منهم مساحمتها والعفو عنها. وبضبط إفادة املبلغ 
أفاد أّنه قبل البالغ بنحو ثالثة أشهر كانت زوجته ومعها املّتهمة يف حوش املنزل فأشارت 
إّنه   : وقالت  للمنزل،  اخللفية  اجلهة  املطلة عىل  نافذة غرفتها  بشباك  عالق  طائر  إىل  املتهمة 
طري مسكني تعّلق بالنافذة فطلبت منها زوجته أن تقوم بإزالته، ومضت املدة دون االهتامم 
به كونه يف غرفة علوية يف الطابق الثاين ويف مكان خلفي املنزل، وأّنه قبل البالغ عنها بيوم 
واحٍد كان مسافرًا ملدينة حائل فتلقى اتصااًل من زوجته ختربه بأّن بعض جريانم سأهلا عن 
املتهمة  لغرفة  فأثاروا فضوهلا وتوّجهت  مدة طويلة  النوافذ من  بإحدى  املعّلق  الطائر  هذا 
وعثرت عىل ذلك الطري معّلقًا عىل نافذة املتهمة حيث ربط فيه خيط أو حبل وربط بشباك 
النافذة، فقطعت زوجته ذلك احلبل وسقط الطائر، وتبنّي أّنه معقود عليه عقد، واحلبل كان 
وعند  التايل  اليوم  ويف  مذبوحة،  بيضاء  محامة  الطائر  أّن  هلا  وتبنّي  الطري،  رقبة  عىل  ملفوفًا 
حضوره أبلغ اهليئة، فأخربوه أّن هذا عمل سحٍر بطائٍر ذكر قصد منه اإلرضار برجل؛ حيث 



334

�سحر

إّن احلاممة ذكر، ثم قاموا رجال احلسبة بفّك العقد والنفث عليها والقراءة الرشعّية عليها، 
يف  اآلالم  عليه  زادت  وأّنه  سنتني،  حوايل  منذ  الرسطان  مرض  من  يعاين  أّنه  امُلبّلغ  وأفاد 
األشهر الثالثة األخرية، وأّنه بعد فّك تلك العقد والقراءة عليها من قبل رجال احلسبة بدأ 
يشعر بتحّسن خصوصًا اآلالم التي كانت تشتّد عليه الفرتة األخرية. وبسامع أقواهلا نفت 
قيامها هبذا العمل، وأفادت أّنا ممن شاهد الطري معّلقًا بالنافذة، فأخربت أهل املنزل بذلك؛ 
وباستجواهبا أفادت أّنا شاهدت هذا الطري وظّنت أّنه ملتصق بالنافذة من تلقاء نفسه، وأّنه 
سوف يسقط، وأّن زوجة املبلغ من أشارت إليه. وأّنا طلبت منها إزالته وهي قد تركته، عىل 
أّنه سوف يسقط من تلقاء نفسه، ثّم إّنا سوف تقوم بتنظيف املكان؛ ألّن نافذهتا رفيعة وال 
يمكنها الوصول إليها خاصة وأّن زوجة املبلغ طلبت منها إزالته من اخلارج، ونفت قيامها 
بأعامل السحر أو تعليقها هلذا الطري أو معرفتها بمن قام هبذا العمل، وقّررت أّنه ال يدخل 
غرفتها سواها هي وزوجة املبلغ. وأفادت أّنا شاهدت حباًل ملفوفًا عىل رقبة الطائر بعد 
أن أحرضته هلا زوجة املبلغ، وقد كانت باملطبخ قبل القبض عليه بيوم. وأّنا ال تعلم كيف 
وصلت زوجة املبلغ إىل هذا الطائر، وهو بعيد مل تستطع هي إنزاله، ونفت علمها أّنه مربوط 
أّنه ملتصق هبا وأّنه سوف يسقط من حاله، ونفت اعرتافها  عىل نافذهتا ألّنا كانت تعتقد 
لدى رجال احلسبة، وأفادت أّنم قالوا هلا أنت قمت هبذا العمل فقالت استغفر اهلل تعّجبًا 
واستنكارًا، وأفادت أّن لون الطري أبيض وال تعرف نوعه، وأّنه موجود بنافذهتا من حوايل 

شهر، وأّنه ناشف حيث مل تظهر له رائحة وتركته.
بنافذة  عقد  عدة  عليه  عقد  سحري  عمل  بتعليقها   )...( اهتام  إىل  التحقيق  انتهى  وقد 
غرفتها بمنزل املبلغ بقصد اإلرضار واملرض، وكذا تسرّتها عىل مصدر هذا العمل السحرّي 

وعىل من قام به. وذلك لألدلة والقرائن التالية:
١ -  ما جاء يف أقواهلا املنّوه عنها املدونة عىل حمارض استجواهبا املرفقة عىل اللفات رقم 
)٧ ـ ١١( ورقم )١٨ ـ ٢١(، وحمرض سامع أقواهلا املدونة عىل الصفحة رقم )١٠( من الدفرت 

املرفق عىل اللفة رقم )١(.
٢ -  حمرض القبض املنوه عنه املرفق عىل اللفة رقم )٢(.
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واملتضّمنة   )١٧ ـ   ١٥( رقم  اللفة  عىل  املرفقة  عنها  املنّوه  املبلغ  أقوال  يف  جاء  ما   - ٣
وصفه لذلك الطائر املتطابق مع حمرض القبض، وما جاء يف أقوال املّتهمة من حيث إّنا من 

أخربهتم به، وأّنه كان عىل نافذة غرفتها، ووصف املبلغ ما حلقه من رضر. 
وبام أّن ما أقدمت عليه املتهمة املذكورة ـ وهي بكامل أهلّيتها املعتربة رشعًا ـ فعل حمرم 
تزجرها  تعزيرية  بعقوبة  عليها  واحلكم  إليها  أسند  ما  إثبات  أطلب  رشعًا  عليه  ومعاقب 
وتردع غريها، والتشديد عليها يف ذلك خلطورة ما أقدمت عليه، استنادًا إىل تعميم سمو 
وزير الداخلية رقم )٣٣٥٢٢( وتاريخ ١٦ ـ ١٤٢٨/٥/١٧هـ. علاًم أّن احلّق اخلاّص ال 
يزال قائاًم. هكذا ادعى، هذا وقد حرضت يف هذه اجللسة املّدعى عليها وبعرض الدعوى 
عليها بواسطة املرتجم املتعاون الدائم مع املحكمة )...(، قالت: ما ذكره املدعي العام يف 
دعواه غري صحيح، فلم أقم بتعليق عمل سحري عقد عليه عدة عقد بنافذة منزل كفييل ومل 
أقصد اإلرضار به، والصحيح أّنني كنت رفق زوجة كفييل يف حوش املنزل، وكنت أقوم 
الثاين، وأخربت زوجة  الدور  نافذة غرفتي يف  متعّلقة يف  بتنظيف احلوش ورأيت احلاممة 
بعد صالة  تقريبًا  أشهر  مدة  تعمل شيئًا، وبعد  فقالت يل كيف جاء ذلك، ومل  كفييل هبذا 
ملاذا  يل  وقالت  املطبخ،  يف  عندي  به  وجاءت  بنزعه  وقامت  الكفيل  زوجة  جاءت  الظهر 
: “أنِت فعلتي هذا، فقلت هلا إّنني ال أعرف شيئًا عنه وال أعلم ما هذا”، هكذا أجابت، 
وبسؤال املّدعي العام: هل لديك بّينة عىل دعواك فأجاب : بنعم وأحرض أعضاء هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر كال من: ١ - )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(. ٢ -)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(. وباستشهادمها 
مذبوح  طري  بربط  قيامها  عن  خادمته  ضّد   ،)...( من  بالغ  عىل  بناًء  إّنه  بقوهلام:  شهدا 
ومعقود عليه حبال وعقد بنافذة غرفتها بمنزله من اخلارج، وبانتقالنا ملنزل املبلغ وجدنا 
طريًا أبيض، وتبنّي لنا أّنه عمل سحري عمل بطرٍي أبيض مذبوٍح وعقد عليه ثالث عرشة 
عقدة بغرض اإليذاء واملرض، وبسؤاهلا بعد تذكريها باهلل وحرمة إيذاء املسلم وحرمة هذه 
األعامل السحرية أبدت أسفها وندمها واستغفارها، وأّنا تائبة هلل، ولن تعود ملا فعلت مرة 
أخرى، وطلبت مّنا مساحمتها والعفو عنها هذا ما نشهد به، وبعرض الشاهدين وما جاء 
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املحكمة )...(  املتعاون مع  الدائم  املرتجم  بواسطة  املّدعى عليها أجابت  يف شهادهتام عىل 
بقوهلا: ما جاء يف شهادة الشهود غري صحيح، والصحيح هو ما جاء يف إجابتي، وأنا مل أقل 
لن أعود ملا فعلت أو إّنني آسفة، بل قلت أستغفر اهلل العظيم فقط، وأّمأ الشاهدان فال أعلم 
عنهام شيئًا هكذا أجابت، وجرى سؤال املدعي العام واملدعى عليها: هل لديكام ما توّدان 
إضافته، فأجاب املدعي العام بقوله : ليس لدّي سوى ما قّدمته وأدليت به سابقًا، وأجابت 
االستغفار  من  قصدي  بأّن  لفضيلتكم  أذكر  أن  أوّد   : قائلة  املرتجم  بواسطة  عليها  املدعى 
املذكور يف شهادة الشهود هو التعجب من الّتهمة، وليس قصدي اإلقرار هبا؛ ألّنني مل أقم 
عىل  االطالع  وبعد  واإلجابة  الدعوى  من  سبق  ما  عىل  فبناء  أفادت،  هكذا  العمل  بذلك 
أوراق املعاملة وبعد تأّمل القضية، وقد أنكرت املدعى عليها ملا نسب إليها يف دعوى املدعي 
العام وحيث إّنا مل تقّر لدى اهليئة بام نسب إليها، وإّنام قامت باالستغفار، مبّينًة أّن استغفارها 
ذلك بأنا كان القصد منه هو التعجب من التهمة املنسوبة إليها، وحيث مل يظهر يف شهادة 
فلم  كّله  لذلك  غرفتها،  نافذة  يف  العمل  وجد  إّنه  وحيث  ذلك،  بفعل  أقّرت  أّنا  الشهود 
يثبت لدّي إدانة املّدعى عليها )...( بتعليقها عماًل سحرّيًا عقد عليه عدة عقد بنافذة غرفتها 
بمنزل املبلغ بقصد اإلرضار واملرض أو تسرّتها عىل مصدره وعىل من قام بعمل السحر إال 
أّن التهمة القوية تتوّجه بحّقها. وقّررت تعزيرها بسبب ذلك؛ بسجنها ثالث سنوات اعتبارًا 
ست  عىل  مفّرقة  جلدة  ثالثامئة  وجلدها  ١٤٣٤/٦/١٤هـ  يف  احلاصل  إيقافها  تاريخ  من 
دفعات كّل دفعة مخسون جلدة، بني كّل مرة وأخرى مدة مخسة عرش يومًا؛ وبام تقدم حكمت 
للحّق العام، وبعرض احلكم عىل املّدعى عليها بواسطة املرتجم واملدعي العام قّررت املدعى 
عليها بواسطة املرتجم قناعتها باحلكم أّما املدعي العام فقّرر معارضته عىل احلكم وطلب 
االستئناف بالئحة اعرتاضية يقّدمها فأجبته إىل طلبه وأفهمته أّن عليه مراجعة املحكمة يف 
يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ الساعة الواحدة بعد الظهر الستالم صورة من القرار 
الرشعي لتقديم اعرتاضه عليه، ففهم ذلك واستعّد للمراجعة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حّرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.



337

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اّطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة 
برقم  املحكمة  لدى  املقّيدة  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  وتاريخ   )٣٤١٧٠١٠٨٠( برقم  الدمام 
)٣٥١٢٣٢٦١٢( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض 
الشيخ )...( املسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ اخلاص بدعوى املدعي العام 
ضّد )...(...اجلنسية يف قضية سحر وقد تضّمن القرار حكم فضيلته بام هو مدّون ومفّصل 
فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حّرر يف ١٤٣٥/٥/٤هـ.
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 2راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٤٣٨٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٣٠٣٠ 

سحلا-اتشرتتكايفاعممها-ارسسةا-اإرضترابالغريا-اإنكاراتلقحلا-اإسلترابالرسسةا-حمرضا
تلاهمةا توجها تإلدتنةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا غريا بينةا تلقابضةا-ا تلفلسةا شهادةا سبضا-ا

لمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

سوةاتلقلتئن.

عمل  يف  باالشرتاك  إدانتهن  إثبات  طالبًا  عليهّن  املدعى  ضّد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
غ وأرسته الستنزاف أمواهلم، وبالتسبب بالرضر هلم، وبرسقة نقود ذهبية منهم،  سحر للُمَبلِّ
وطلب احلكم عليهّن بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املّدعى عليهّن أنكرن االشرتاك 
املدعي  البّينة من  بالرسقة، وبطلب  والثانية  األوىل  املدعى عليها  السحر، وأقّرت  يف عمل 
العام استند إىل حمرض القبض املؤيِّد للدعوى، كام أحرض شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة 
وبعد سامع شهادهتام اّتضح أّنا غري موصلة،؛ ونظرًا ألّن ذلك يوّجه التهمة القوّية للمّدعى 
عليهّن بقيامهن بام نسب إليهّن يف الدعوى وال يكفي يف إثبات إدانتهن بذلك؛ لذا فقد حكم 
القايض بسجن كّل واحدة من املدعى عليهّن ملدة ثالث سنوات، وجلد كل واحدة منهن 
مخسامئة جلدة مفّرقة، مع التوصية بإبعاد املدعى عليهّن عن البالد بعد تنفيذ حمكوميتهّن، ثم 

صّدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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الرشقية  باملنطقة  التحقيق  إلينا من هيئة  املحالة  املعاملة  فبناء عىل  احلمد هلل وحده وبعد 
وتاريخ   ٣٤١٨٤٢٢١٠ برقم  لدينا  واملقّيدة  ١٤٣٤/٧/٢٦هـ  وتاريخ   )٣٨٠١٤( برقم 
اجلزائية  باملحكمة  القايض  فأنا )...(  برقم ٣٤٣٥٤٣٨٩  إلينا  ١٤٣٤/٧/٣٠هـ واملحالة 
الثانية  الساعة  ١٤٣٤/٩/١٤هـ  تاريخ  اإلثنني  اليوم  هذا  يف  اجللسة  افتتحت  بالدمام 
...)...( احلكم  جملس  يف  معه  احلارضات  عىل  واّدعى   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها 

رقم  السفر  جواز  بموجب  ...اجلنسية  و)...(   )...( رقم  السفر  جواز  بموجب  اجلنسية 
)...( و)...(...اجلنسية بموجب جواز السفر رقم )...( قائاًل يف دعواه عليهن : إّنه بتاريخ 
١٤٣٤/٦/١٠هـ وردت شكوى خطّية هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر من )...( 
أّن والدته تشتكي  أفراد أرسته تتعّرض لضغوط نفسية ونفرة من بعضها، كام  أّن  فيه  يفيد 
أّنه  يشتبه  ما  ووجود  األرسة  أفراد  عىل  سيطرة  هلّن  لديه  العامالت  وأّن  وأوجاع  آالم  من 
عدد  شاهدوا  للمنزل  وصوهلم  وعند  اهليئة،  مركز  أعضاء  انتقال  وتّم  السحر،  أعامل  من 
ست محامات مقطوعة الرأس ومشقوقة البطن وداخل بطنها شعر، وأفاد املبّلغ بأّنه طلب 
فتّمت  وإغالقها،  سفر  حقيبة  يف  احلامم  بوضع  فقمن  املنزل،  سطح  تنظيف  العامالت  من 
مواجهة العاملة )...( التي أقّرت أّنا هي من قامت بذبح احلامم منذ ما يقارب ثالثة أشهر 
تقريبًا للجّن ووضعت شعر أفراد األرسة داخل بطنها بقصد عمل السحر، كام أّنا قامت 
بالداللة عىل بقية األعامل التي عملتها فقامت بالصعود لسطح املنزل وأشارت إىل شيئني 
ملتصقني عىل جدار السطح فتّم اقتالعه وتبنّي أّنه عبارة عن ملصق بالستيكي، وقد ألصق 
ولّف حول قطعة معدنّية، فتّم فّكها وتبنّي أّن داخل كل واحدة منها قطعة نقود ذهبية بقيمة 
جنيه عريب سعودي، وقد أفادت أّن هذه األعامل الستنزاف أمواهلم، كام أفادت أّن زميلتيها 
شاركتاها ببعض األعامل السحرية؛ لتفريق األرسة واستنزاف األموال وبمواجهة العاملة 
)...( أفادت أّنا كانت تنجس الطعام بوضع النجاسات بحجة أّنا كانت تريض الشياطني 
ليتكاثروا يف املنزل فال يأنس أهله، كام أفادت أّنا اتفقت مع زميلتيها عىل تفكيك األرسة 
وجعلهم خيتلفون، وبمواجهة العاملة )...( أفادت أّنا وزميلتيها اتفقن عىل إيذاء األرسة 
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بشّتى الطرق واستنزاف األموال، وأفادت أّنا أخذت آثار مجيع أفراد األرسة وقامت بعقدها 
برسيرها الذي تنام عليه، وتم االنتقال لغرفتها وأشارت إىل رسيرها اخلاّص هبا وبفحصه 
تبنّي أّن هناك عددًا كبريًا من خيوط الشعر )شباصات( قد عقدت بالرسير حيث أفاد املدعي 
أّن هذه )الشباصات( خاصة بأخواته وأّمه وأّنّن عادة يفقدن هذه )الشباصات( باستمرار 
فتّم فّكها وتبنّي أّن بعضها حيتوي عىل بعض الشعر العالق هبا، وترتاوح عدد العقد إىل تسع 
عىل  عثر  وقد  والعطف  الرصف  سحر  عىل  تدّل  العقد  وكل  عقد  سبع  إىل  وبعضها  عقد 
مالبس مّتسخة حتت فراشها )بناطيل وباليز( وقد عقدت تسع عقد، وأفاد املّدعي أّن هذه 
املالبس من األشياء التي فقدوها يف وقت سابق، كام أّنا قامت بالداللة عىل خزانة األحذية 
وأخرجت حذاًء قدياًم خاصًا بزوجة املدعي، وقامت )...( بفتح دعسة احلذاء وأخرجت 
امللصق الذي به قطعة النقود وأفادت أّنا هي من قامت بعمله ووضعه باحلذاء عنوة، كام 
وأثناء  أمواهلم،  لتفريق بعضهم ولتسخريهم هلا والستنزاف  العقد عقدهتا  أّن هذه  أفادت 
تنّقل القابضني مع العامالت رصعت والدة املدعي وأصبحت تترّصف ترّصفات ال تصدر 
إال من شخص ممسوس، وأثناء تعاملهم مع هذه األشياء التي عثر عليها تعاماًل رشعيًا بدأت 
رقم   النقل  أمر  بموجب  الدمام  إصالحية  شعبة  إىل  املذكورات  أحيلت  وقد  وتسكن  هتدأ 
)٢٩٧٦٨( وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١هـ كون القضية من القضايا الكبرية املوجبة للتوقيف 
املتهمة  وباستجواب  ١٤٢٨/٧/٨هـ  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم  الوزاري  القرار  إىل  استنادا 
)...( بعد مواجهتها بالتهمة املنسوبة إليها أنكرت ذلك، وأفادت أّنّن عامالت يسكن يف 
غرفة بالسطح ويقمن بترسيح شعورهن بعد االغتسال يف السطح ليتعرضن للهواء فتتساقط 
بعض الشعرات منهّن ويأيت يف السطح بعض طيور احلامم املريض حيث شاهدهتا قبل أشهر 
مع الغبار، وقد يموت بعضها مع وجود الشعر جتتمع يف احلامم بسبب تطايرها يف اهلواء، 
وبمواجهتها بام ورد يف اعرتافها بمحرض القبض أفادت أّنا أخذت هذه )الشباصات( من 
املالبس  أّما  لشعرها،  لتستعملها  )شباصات(  يعطونا  ال  كونم  لدهيا  تعمل  التي  األرسة 
ليس  ولكن  حتتها،  تضعها  قديمة  الرسير  مرتبة  أن  وبسبب  قديمة؛  وهي  منهم،  فأخذهتا 
التي  )األحذية(  أحد  يف  ووضعتها  بأخذها  فقامت  الذهبية  النقود  أّما  السحر،  لغرض 
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لدهيا  يكون  رواتبها  كفيلها  يسلمها  ومل  الفلبني  إىل  إذا سافرت  املنزل حتى  تستعمل يف  ال 
بعض املال منه، وبمواجهتها بمحرض القبض أنكرت ذلك. وباستجواب املتهمة )...( بعد 
مواجهتها بالتهمة املنسوبة إليها أنكرت ذلك وأفادت أّنّن عامالت يسكن يف غرفة بالسطح 
بعض  فتتساقط  للهواء  ليتعرضن  السطح  يف  االغتسال  بعد  شعورهّن  بترسيح  ويقمن 
الشعرات منهن ويأيت يف السطح بعض طيور احلامم، وقد يموت بعضها مع وجود الشعر 
جتتمع يف احلامم بسبب تطايرها يف اهلواء، وبمواجهتها بام ورد يف اعرتافها بمحرض القبض 
أقّرت باعرتافها بذلك، وأفادت أّنه بالنسبة للحامم وقتها كانت خائفة حيث قام أحد رجال 
اهليئة بسؤاهلا لوحدها مع أحد االشخاص، ولكّن احلقيقة أّنا ال عالقة هلا هبا، أّما النقود 
الذهبية فقامت بأخذها من إحدى الغرف املخصصة لتخزين أغراضهّن ووضعتها يف أحد 
اجلدران بالسطح حتى إذا أرادت السفر إىل الفلبني أخذهتا معها نظرًا حلاجتها للامل مع علم 
العاملتني )...( و)...( ومشاركتهّن معها. وباستجواب املتهمة )...( بعد مواجهتها بالتهمة 
املنسوبة إليها أنكرت ذلك وأفادت أّنن عامالت يسكن يف غرفة بالسطح ويقمن بترسيح 
شعورهّن بعد االغتسال يف السطح ليتعرضن للهواء فتتساقط بعض الشعرات منهّن، ويأيت 
يف السطح بعض احلامم مع الغبار وقد يموت بعضها مع وجود الشعر جتتمع يف احلامم بسبب 
تطايرها يف اهلواء وبمواجهتها بام ورد يف اعرتافها بمحرض القبض أنكرت ذلك، أّما النقود 
الذهبية فقامت بأخذها لـ)...( و)...( حتى إذا سافرت إىل ... ومل يسلمها كفيلها رواتبها 
التحقيق  القبض أنكرت ذلك، وانتهى  املال منه، وبمواجهتها بمحرض  يكون لدهيا بعض 
بالرضر  والتسبب  أمواهلم  للمدعي وأرسته الستنزاف  السحر  بعمل  باالشرتاك  الهتامهّن 

هلم ورسقة نقود ذهبية منهم وذلك لألدلة والقرائن التالية:
األرسة  لتفريق  األعــامل  هذه  بمامرسة  القبض  حمرض  يف  املذكورات  اعــرتاف   - ١

ولتسخريهم هلّن، واستنزاف أمواهلم؛ وذلك املرفق لفة رقم )٥ -٦(.
السحر  أعامل  بمامرسة  عليها  القبض  عند  باعرتافها  حتقيقًا   )...( املتهمة  اعرتاف    - ٢
)...(؛ بحجة أّنا كانت خائفة؛ وذلك وفق املدون عىل ص )١ -٢( من حمرض االستجواب 

املرفق لفة رقم )٢٠ -٢١(.
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وفق  وذلك  بإخفائها؛   )...( وقيامهّن  الذهبية  النقود  بأخذ  املذكورات  اعرتاف    - ٣
املدّون عىل ص )١ -٢( من حمارض االستجواب املرفقة لفة رقم )١٩ -٢٧(.

علمهم؛  دون  املدعي  أرسة  ومالبس  )الشباصات(  بأخذ   )...( املتهمة  اعرتاف    - ٤
وذلك وفق  املدّون عىل ص )١ -٢( من حمرض االستجواب املرفق لفة رقم )٢٣ -٢٤(.

القابضني مع العامالت رصعت  تنّقل  أثناء  أّنه  القبض املتضّمن  ٥ -  ما ورد بمحرض 
وأثناء  ممسوس،  شخص  من  إال  تصدر  ال  ترّصفات  تترّصف  وأصبحت  املدعي  والدة 

تعاملهم مع هذه األشياء التي عثر عليها تعاماًل رشعيًا بدأت هتدأ وتسكن.
٦ -  ما ورد يف حمرض القبض املتضّمن أّن ما تّم ضبطه من أشياء تدّل عىل سحر الرصف 

والعطف.
٧ - ضعف دفع املذكورات للتهم املوجهة هلّن قرينة عىل قيامهن بالّتهم املشار إليها.

وبام أّن ما أقدمت عليه املدعى عليهّن، وهّن بكامل أهليّتهن الرشعّية فعل حمرم ومعاقب 
تعزيرية  بعقوبة  عليهّن  واحلكم  رشعًا  إليهن  أسند  بام  إدانتهّن  إثبات  أطلب  رشعًا  عليه 
تزجرهّن وتردع غريهّن )علاًم بأن احلّق اخلاّص ما زال قائاًم(، هذه دعواي وبسؤال املدعى 
ذكره  ما  بقوهلا   )...( األوىل  املدعى عليها  أجابت  العام  املدعي  عاّم ورد يف دعوى  عليهّن 
املدعي العام يف دعواه من قيامي باالشرتاك مع املدعى عليهام الثانية والثالثة بعمل السحر 
للمدعي وأرسته الستنزاف أمواهلم والتسبب بالرضر هلم فهذا غري صحيح، ومل أقم به أبدًا 
بأخذ  إذ قمت  املدعي فهذا صحيح؛  نقود ذهبية من منزل  قيامي برسقة  ما ذكره من  وأّما 
جنيه ذهب من منزله وأخفيته عندي، وكان قصدي من ذلك الرسقة فقط، كام أّنني قمت 
من  قصدي  وكان  املدعي  منزل  من  وباليز(  )بناطيل  قديمة  ومالبس  )شباصات(  برسقة 
ذلك استخدامها فقط، ومل أقصد سحر أفراد األرسة هكذا أجابت، كام أجابت املدعى عليها 
الثانية )...( بقوهلا ما ذكره املدعي العام يف دعواه من قيامي باالشرتاك مع املدعى عليهام 
األوىل والثالثة بعمل السحر للمدعي وأرسته الستنزاف أمواهلم والتسبب بالرضر هلم فهذا 
املدعي  منزل  من  ذهبية  نقود  قيامي برسقة  من  ذكره  ما  وأّما  أبدًا  به  أقم  ومل  صحيح،  غري 
فهذا صحيح، حيث قمت بأخذ جنيهي ذهب من منزله وأخفيتهام يف سطح املنزل، وكان 
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قصدي من ذلك الرسقة فقط، هكذا أجابت، كام أجابت املدعى عليها الثالثة )...( بقوهلا: 
ما ذكره املدعي العام يف دعواه من قيامي باالشرتاك مع املدعى عليهام األوىل والثانية بعمل 
ذهبية من  نقود  بالرضر هلم ورسقة  والتسبب  أمواهلم  للمدعي وأرسته الستنزاف  السحر 
منزل املدعي فهذا كله غري صحيح مجلة وتفصياًل، ومل أقم به أبدًا، هكذا أجابت، وبسؤال 
للمدعي وأرسته  السحر  بعمل  باالشرتاك  عليهّن  املدعى  قيام  بّينته عىل  العاّم عن  املدعي 
الستنزاف أمواهلم والتسبب بالرضر هلم قال : ليس لدي سوى ما يف أوراق املعاملة، هكذا 
قّرر، وباالطالع عىل أوراق املعاملة وجدت هبا حمرض القبض املدون عىل اللفة رقم )٤،٥( 
من أوراق املعاملة واملتضّمن إقرار املدعى عليها األوىل )...( بقيامها باالتفاق مع املدعى 
عليهام الثانية والثالثة عىل أذى األرسة التي يعملون عندها بشّتى الطرق واستنزاف أمواهلم 
وإقرارها كذلك بقيامها بأخذ آثار مجيع أفراد تلك األرسة )شعر وشباصات(، وعقد تلك 
اآلثار برسيرها الذي تنام عليه، وإقرارها أيضا بأخذ مالبس بعض أصحاب املنزل )بناطيل 
تفريق أصحاب  أّن قصدها من كل ذلك  أيضا  وإقرارها،  فراشها  وباليز( ووضعها حتت 
املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  أمواهلم  واستنزاف  هلا  وتسخريهم  بعض  عن  بعضهم  املنزل 
نفسه  باملحرض  يوجد  كام  السابقة،  أقواهلا  عىل  وأرّصت  ذلك  أنكرت   )...( األوىل  عليها 
إقرار للمدعى عليها الثانية )...( بقيامها بذبح )٦( ست محامات تقربًا للجّن وأّنا وضعت 
ذلك  من  تقصد  وأّنا  احلاممات،  تلك  بطون  داخل  عندها  تعمل  التي  األرسة  أفراد  شعر 
سحر أفراد األرسة وإقرارها أيضا بقيامها بوضع جنيهي ذهب داخل ملصق بالستيكي عىل 
جدار سطح املنزل الذي تعمل فيه، وأّنا تقصد من ذلك استنزاف أموال أفراد تلك األرسة، 
وإقرارها كذلك بمشاركة املّدعى عليهام األوىل والثالثة هلا يف أعامل السحر من أجل تفريق 
أفراد األرسة التي يعملون عندها واستنزاف أمواهلم وبعرض ذلك عىل املدعى عليها الثانية 
)...( أنكرت ذلك وأرّصت عىل أقواهلا السابقة، كام يوجد باملحرض نفسه إقرار للمدعى 
التي تعمل عندها  أفراد األرسة  النجاسات داخل طعام  بقيامها بوضع  الثالثة )...(  عليها 
باملنزل، فال يأنس أهله فيه، وإقرارها  ليتكاثروا  التقّرب للشياطني؛  وأّن قصدها من ذلك 
كذلك بقيامها باالتفاق مع املّدعى عليهام األوىل والثانية عىل تفكيك األرسة التي يعملون 
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عندها وجعل أفرادها يتخالفون، وبعرض ذلك عىل املدعى عليها الثالثة )...( أنكرت ذلك 
وأرّصت عىل أقواهلا السابقة، وكان ذلك بحضور وترمجة )...( ... اجلنسية بموجب رخصة 

اإلقامة رقم )...(.
وبناء عىل ذلك جرى رفع اجللسة إلحضار البينة وطلب شهود املحرض املذكور ثم إّنه يف 
يوم االثنني ١٤٣٤/١١/١٠هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليهّن 
وقد أحرض املدعي العام معه للشهادة وأدائها عضوين من أعضاء مركز هيئة جنوب الدمام 
كلٍّ من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( وبسؤاهلام عاّم لدهيام من شهادة شهد كل واحد منهام بمفرده 
قائال : أشهد باهلل العظيم بأّنه قد وردنا بالغ من أحد املواطنني يتضّمن تعّرضه لألذى من قبل 
بعض اخلادمات بمنزله، وعند جميئنا إىل منزله وجدنا يف سطح املنزل عدد )٦( ست محامات 
ثم طلب صاحب املنزل من املّدعى عليهّن غسيل السطح فقمن بذلك، ولكّن املدعى عليها 
الثانية )...( قامت بإخفاء احلاممات الست داخل حقيبة، فلام سألناها عن ذلك أخربتنا بأّنا 
قامت بذبح احلاممات الست تقربًا للجّن، وأّنا وضعت شعر أفراد األرسة التي تعمل عندها 
املدعى  أقرت  أفراد األرسة، كام  تقصد من ذلك سحر  وأّنا  تلك احلاممات،  بطون  داخل 
الثانية )...( بقيامها بوضع جنيهي ذهب داخل ملصق بالستيكي عىل جدار سطح  عليها 
املنزل الذي تعمل فيه، وأّنا تقصد من ذلك استنزاف أموال أفراد تلك األرسة كام، وجدنا 
أّن املدعى عليها األوىل )...( قامت بأخذ آثار مجيع أفراد تلك األرسة )شعر وشباصات( 
وعقدت تلك اآلثار برسيرها الذي تنام عليه، وقامت أيضا بأخذ مالبس بعض أصحاب 
املنزل )بناطيل وباليز( ووضعتها حتت فراشها، وقد أقّرت أمامنا أّن قصدها من كّل ذلك 
سحر أصحاب املنزل وتفريق بعضهم عن بعض، وتسخريهم هلا واستنزاف أمواهلم كام أّن 
داخل طعام  النجاسات  بوضع  السابق  بقيامها يف  أمامنا  أقّرت   )...( الثالثة  عليها  املدعى 
أفراد األرسة التي تعمل عندها، وأّن قصدها من ذلك التقّرب للشياطني؛ ليتكاثروا باملنزل؛ 
تعمل  الذي  املنزل  فناء  يف  باجلّن  باالستغاثة  بقيامها  أمامنا  أقّرت  كام  فيه،  أهله  يأنس  فال 
فيه، هذا ما نشهد به واهلل عىل ما نقول شهيد، هكذا شهدا. وبعرض شهادة الشاهدين عىل 
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املّدعى عليهن أنكرّن ذلك مجلة وتفصيال وقّررن إرصارهّن عىل أقواهلّن السابقة وكان ذلك 
بحضور وترمجة )...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(؛ وبناء عىل ذلك جرى 
رفع اجللسة النتهاء وقتها، ثم إّنه يف هذا اليوم اإلثنني ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ افتتحت اجللسة 
وفيها حرض املّدعي العام واملّدعى عليهّن، وقد جرى االطالع عىل حمرض القبض الصادر 
من مركز هيئة جنوب الدمام املدون عىل اللفة رقم )٤( من أوراق املعاملة واملتضّمن ما نّصه 
)...( وأثناء تنّقلنا مع العامالت رصعت أم املواطن وأصبحت تترّصف ترصفات ال تصدر 
رشعيا  تعامال  عليها  عثرنا  التي  األشياء  هذه  مع  تعاملنا  وأثناء  ممسوس،  شخص  من  إال 
بدأت هتدأ وتسكن )...( ( ا.هـ نّص احلاجة منه، وبعرض ذلك عىل املّدعى عليهّن أنكرن 
عالقتهن بذلك وقّررن إرصارهّن عىل أقواهلّن السابقة، وكان ذلك بحضور وترمجة )...( 

... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(.
فبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليهّن دعوى املّدعي العام 
من قيامهّن باالشرتاك يف عمل السحر للمدعي وأرسته الستنزاف أمواهلم والتسبب بالرضر 
هلم ونظرًا لتوجه التهمة القوّية يف قيامهّن بذلك حيث شهد الشاهدان املذكوران الشهادتني 
املذكورتني، وحيث جرى االّطالع عىل حمرض القبض املذكور، كام أّنه ورد يف حمرض القبض 
حدوث رصع لوالدة املدعي وترّصفها ترّصفات ال تصدر إال من شخص ممسوس، وأّنه عند 
التعامل مع األشياء التي تّم العثور عليها يف منزل املدعي بدأت هتدأ وتسكن، كام أّن املدعى 
عليها األوىل أقّرت )...( برسقة جنيه ذهب وشباصات ومالبس قديمة من منزل املدعي كام 
أقّرت املدعى عليها الثانية )...( برسقة جنيهي ذهب من منزل املدعي؛ لذلك كّله قّررت 
إيقافها وجلد كّل  تاريخ  املدعى عليهّن ملدة )٥( مخس سنوات من  سجن كّل واحدة من 
واحدة منهّن )٥٠٠( مخسامئة جلدة مفّرقة عىل )١٠( عرش دفعات مقدار كل دفعة )٥٠( 
مخسون جلدة بني كل دفعة والتي تليها مدة ال تقل عن )١٠( عرشة أيام؛ نظرا لتوجه التهمة 
القوية يف قيامهّن باالشرتاك يف عمل السحر للمدعي وأرسته الستنزاف أمواهلم والتسبب 
بالرضر هلم ويدخل يف ذلك عقوبة املدعى عليها األوىل )...( عىل قيامها برسقة جنيه ذهب 
وشباصات ومالبس قديمة من منزل املدعي وعقوبة املدعى عليها الثانية )...( عىل قيامها 
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برسقة جنيهي ذهب من منزل املدعي؛ وبذلك حكمت حكاًم يف احلّق العاّم وللمّدعي باحلّق 
قّررن  عليهّن  املّدعى  عىل  احلكم  وبعرض  أراد  ما  متى  اخلاّص  بحّقه  املطالبة  حّق  اخلاّص 
اعرتاضهّن عىل احلكم دون تقديم الئحة اعرتاضية، كام قّرر املدعي العام عدم اعرتاضه عىل 
احلكم، وعىل ذلك جرى التوقيع، وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني حّرر يوم االثنني ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ. 

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ  اإلثنني  اليوم  هذا  يف  فإّنه  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وقد  عليهّن،  املدعى  حرضت  وفيها  دقيقة  واألربعون  واخلامسة  التاسعة  الساعة  الرابعة 
عادت املعاملة من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية؛ بموجب خطاب رئيسها ذي الرقم 
أعضاء  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقه  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ  والتاريخ   )٣٤٢٨٦٢٨٨٦(
الدائرة اجلزائية الثالثية الثانية رقم )٣٥١٢٠٥٤٧( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ املتضّمن 
فضيلته  به  حكم  ما  أّن  لوحظ  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  “وبدراسة  نّصه  ما 
بإبعاد املدعى  أّنه مل يوص  عىل املدعى عليهّن من سجن كثري ال سّيام وأّنّن أجنبيات، كام 
ثم  ومن  يلزم؛  ما  وإكامل  ذكر،  ما  مالحظة  فضيلته  فعىل  لرّشهّن،  اّتقاء  البالد  عن  عليهّن 
إعادة املعاملة إلكامل الزمها “.ا.هـ نّص احلاجة منه؛ وجتاوبًا مع أصحاب الفضيلة قضاة 
حمكمة االستئناف ونظرًا لوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد قّررت الرجوع عام حكمت 
به سابقًا من سجن بحّق املدعى عليهّن ليكون احلكم بعد الرجوع: سجن كل واحدة من 
إيقافها وجلد كل واحدة منهن )٥٠٠(  تاريخ  املدعى عليهّن ملدة )٣( ثالث سنوات من 
مخسامئة جلدة مفّرقة عىل )١٠( عرش دفعات مقدار كل دفعة )٥٠( مخسون جلدة، بني كّل 
دفعة والدفعة التي تليها مدة ال تقّل عن )١٠( عرشة أيام، وبذلك حكمت وأوصيت بإبعاد 
املّدعى عليهّن عن البالد بعد تنفيذ حمكوميتهّن ملخالفتهن ألنظمة البالد، وبعرض احلكم 
عىل املدعى عليهّن قّررن قناعتهّن به، وكان ذلك بحضور وترمجة )...( ... اجلنسية بموجب 
رخصة اإلقامة رقم )...( وعىل ذلك جرى التوقيع، وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 
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وعىل آله وصحبه وسلم حّرر يوم االثنني ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ.
حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اّطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
/٣٥/٧٥٧٥٩٥( برقم  املحكمة  لدى  املقّيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
ج٢( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة الدمام 
ذي الرقم )٣٥/٤٠٢٨٣٩( وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل بالرقم )٣٤٣٧٦٧٦١( وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٣هـ 
اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/كٍل من١/ )...( )... اجلنسية( و٢/ )...( )... اجلنسية( 
مدّون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  سحر  قضية  يف  اجلنسية(   ...(  )...( و٣/ 
قرارنا رقم  املعاملة وباالّطالع عىل  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  ومفّصل 
)٣٥١٢٠٥٤٧( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ قّررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حّرر يف ١٤٣٥/٤/١٠هـ.
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 3راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢٧٥٩٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٤٩٨٩ 

إسلترا سبضا-ا إنكارا-احمرضا تللدةا-ا حدا إسامةا طمبا تلقحلا-ا أعاملا ممارسةا سحلا-ا
مصدقارشعاا-ارجوعاعنها-ادرءاتحلدابالشبهةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلا

بالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تحلدوداتدرأابالشبهاتا“.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليها طالبًا إثبات إدانتها بمامرستها للسحر وقيامها 
الدعوى  الّردة، وبعرض  بسحر كفيلها وعائلته واإلرضار هبم، وطلب احلكم عليها بحد 
عىل املدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البّينة من املدعي العاّم استند إىل حمرض القبض 
ودفعت  فيهام  جاء  ما  أنكرت  عليها  وبعرضهام  رشعا،  املصدق  عليها  املدعى  إقرار  وإىل 
بخوفها أثناء التحقيق وعدم إجادهتا اللغة العربية؛ ونظرًا ألّن ما قّدمه املدعي العام ال يعّد 
بّينة موصلة إلثبات إدانة املدعى عليها بام ورد يف الدعوى إال أّنه يقّوي التهمة القوية بحّقها؛ 
لذا فقد قّررت املحكمة رصف النظر عن طلب املّدعي العام إقامة حّد الردة لعدم وجود 
جلدة  ألف  وبجلدها  سنتني،  ملدة  عليها  املدعى  بسجن  التهمة  لتوجه  وحكمت  موجبه، 
مفّرقة، مع التوصية بإبعادها عن البالد، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فنحن كل من : )...( و)...( و)...( القائم بعمل القايض )...( 
القضاة باملحكمة العامة بالطائف وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة 
املقيدة  ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ  وتاريخ   )٣٤٤٢٧٥٩٦( برقم  املكّلف  بالطائف  العامة 
املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ  وتاريخ   )٣٤٢١٩٢٢١٤( برقم  باملحكمة 
احلاديه عرشه والنصف صباحا وفيها حرض  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ 
ذي  املدين  السجّل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( الرقم  ذو  باملحكم  العاّم  املدعي  لدينا 
السفر  جواز  رقم  بموجب  اجلنسية   ...  )...( عليها  املّدعى  حلضوره  وحرض   )...( الرقم 
ذات   اإلقامة  رخصة  بموجب  ...اجلنسية   )...( املرتجم  حلضورمها  حرض  كام   )...( رقم 
الرقم )...( واّدعى املدعي قائاًل: بصفتي مّدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام بمحافظة الطائف 
أدعي عىل/ )...( )٢٧( عامًا ... اجلنسية، بموجب جواز السفر ذي الرقم )...( مسلمة 
حمصنة عاملة منزلية متعّلمة مقبوض عليها بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١١هـ وأودعت السجن 
استنادًا  وتاريخ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ  )٦٢٣ع(  رقم  التوقيف  أمر  بموجب  بالطائف  العام 
تسّلم  ١٤٣٤/٥/١١هـ  بتاريخ  ١٤٢٨/٧/٩هـ  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم  الوزاري  للقرار 
مركز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر )...( دعوى املواطن/ )...( ضّد املّدعى عليها 
املتضّمن قيامها بأعامل السحر والشعوذة وإحلاق الرضر به وبعائلته، وقد قام املجني عليه 
بتسليم املدعى عليها ملركز هيئة )...( الذي أحال القضية ملركز رشطة )...( بسامع أقوال 
املجني عليه أفاد أّن املدعى عليها تعمل لديه منذ ثالث سنوات وشهرين، وقبل حوايل عام 
ونصف تقريبًا حلق به وبعائلته أمل وأعراض وتغرّي يف حال األرسة واشتّد به املرض إىل أن 
أصيب بفشل كلوي وتعرضت زوجته إىل بعض األمراض وأّنه عندما قام بمساءلة املدعى 
عليها عن قيامها بوضع هلم أعامل تتعّلق بالسحر اعرتفت لديه بأّنا تقوم بأعامل السحر له 
ولزوجته وجلميع أفراد أرسته، وأّنا تتعامل مع اجلّن وتسمع أصواتًا وال تراهم ويطلبون 
منها وضع شعر فوق دوالب غرفة النوم، ووضع بعض املناديل املستخدمة من قبل كفيلها، 
أّنه طلب  أفراد األرسة، حيث ذكر  املسامري عىل األبواب بقصد شّل حركة  ووضع بعض 
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تسفريها  مقابل  أرسته  وألفراد  له  بوضعها  قامت  التي  األسحار  مجيع  إخراج  منها 
النوم  غرفة  من  واألسحار  الطالسم  من  جمموعة  بإخراج  قامت  وبالفعل  لبالدها، 
وبعد  باملنزل،  اخلاّص  املاء  وخّزان  ترتدهيا  التي  املالبس  والصالة واحلوش، وكذلك 
ذلك قام بتسليمها هليئة مركز )...( رفق ما أحرضته له من املنزل من سحر وطالسم، 
تم فحص األعامل التي أحرضها املجني عليه واملدعى عليها وهي يف عبوتني كبريتني 
ملياه )...( من قبل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيث اّتضح أّنا حتتوي عىل: 

١ -  جمموعة من الشعر مبلول باملاء ومتعلق به يشء من بقايا الطعام.
٢. جمموعه من مناديل مستخدمة مبلولة باملاء ومتعلق هبا يشء من بقايا الطعام.

١ -  جمموعة من قطع القامش املبلولة باملاء متعلق هبا يشء من بقايا الطعام.
يّتضح  مل  الطعام  بقايا  من  يشء  هبا  ومتعلق  باملاء  املبّللة  األوراق  من  جمموعة   .٤

بداخلها يشء.
٥. جمموعة من الزجاج.

٦. كمية من بقايا أطعمة خمتلفة.
٧.عدد ستة مسامري بعضها يعلوه الصدأ.

ومجيع ما ذكر أعاله قد يستخدم يف أمور السحر، وال سيام أّن منها آثارًا ألشخاص، 
بأّنا قبل حوايل  أقرت  املّدعى عليها  القراءة عليها وإتالفها؛ وباستجواب  وقد مّتت 
سنة تقريبًا قامت بوضع بعض األسحار، والطالسم يف منزل كفيلها/ )...(، وذلك 
بعد أن تعّلمت يف بالدها يف إحدى املعاهد بجاكرتا السحر والشعوذة ملدة ثالثة أشهر 
كفيلها،  نوم  أعىل دوالب غرفة  والطالسم يف  بوضع بعض األسحار،  قامت  حينها 
بقصد  لدهيا  تعمل  التي  كفيلها  لزوجة  يعود  شعر  عن  عبارة  األسحار  تلك  وكانت 
إحلاق الرضر هبا، كام قامت بوضع جمموعة من املناديل املستخدمة من قبل كفيلها حتت 
غسالة املالبس جوار دورات املياه بعد أن قامت بعمل السحر عليها، وبقصد إحلاق 
الرضر به، وكذلك قامت بإخراج مسامر حديدي من أمام عتبة املنزل داخل احلوش، 
الرضر  وإحلاق  هلم  السحر  عمل  بغرض  وزوجته  لكفيلها،  وضعته  أن  بعد   وذلك 
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هبم، وبكّل من يمّر عليه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام للمّدعى عليها بمامرسة 
السحر، والقيام بسحر كفيلها وعائلته وإحلاق الرضر هبم؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية:

١ -  إقرارها املصدق رشعًا املنّوه عنه واملدّون بملف التحقيق لفة رقم )١( صفحة رقم 
.)١٠ -١١(

٢ -  ما جاء يف حمرض هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر املنوه عنه لفة رقم )٥ -٦( ـ 
وبالبحث عن سوابقها مل يعثر هلا عىل سوابق مسجلة حتى تارخيه؛ وبام أّن ما أقدمت عليه 
املّدعى عليها، وهي بكامل أهليتها املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب 
هذه  قائاًم(  زال  ما  اخلاص  احلق  أّن  )علاًم  الردة  بحّد  عليها  واحلكم  إليها  أسند  ما  إثبات 

دعواي. 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها عن طريق املرتجم أجابت عن طريقة قائلة : أنا أخذت 
هذه األشياء بغرض التنظيف، فكفييل هو من أراين هذه األشياء وأنا قمت بأخذها لتنظيفها، 
وأنا مل أفهم لغته وأقررت عند املحّققني وعند القضاة؛ خلويف وعدم فهمي للكالم، فأنا أقول 
يريدون  يريدون مّني، وأنا مل أسحر أحدًا، ومن كنت أعمل لدهيم  ما  فقط نعم دون فهم 
االنتقام مّني باهّتامي هبذا االهتام؛ ألّنني سبق أن هربت منهم هكذا أجابت، وبسؤال املّدعي 
العام عن البّينة أجاب قائاًل: بينتي هي ما يف أوراق املعاملة. ويف جلسة أخرى يوم الثالثاء 
املدعى  حلضوره  وحرض  العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ 
عليها )...(، كام حرض املرتجم )...( وفيها جرى االطالع عىل أوراق املعاملة ووجد من 

ضمن طّياهتا القرار املصدق رشعا لفة )١( صحيفة )١٠( و)١١( املتضمن ما ييل:
أقر واعرتف أنا املدعوة )...( ... اجلنسية )٢٧( عامًا أمحل جواز سفر رقم )...( إقرارًا 
لدى مركز رشطة )...( وأنا بكامل قواي العقلّية املعتربة رشعا ال جمربة وال مكره وبطوعي 
واختياري أقّر بأّنه وقبل حوايل سنة تقريبا قمت بوضع بعض األسحار والطالسم يف منزل 
السحر  لتعليم  املعاهد بجاكرتا  أحد  ببالدي يف  تعلمت  أن  بعد  )...( وذلك  املدعو  كفييل 
لفرتة ثالثة أشهر، حينها قمت بوضع بعض األسحار والطالسم يف أعىل دوالب غرفة نوم 
قمت  كام  لدهيا،  أعمل  التي  لكفيلتي  يعود  شعر  عن  عبارة  األسحار  تلك  وكانت  كفييل، 
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بوضع جمموعة مناديل بعد أن استخدمها كفييل )...( وقمت بحفظها وعمل السحر عليها، 
ووضعها حتت الغسالة التي جوار دورة املياه، وكذلك قمت بإخراج مسامر حديدي من أمام 
درج املنزل داخل احلوش، ومجيع ذلك قمت بوضعها لكفييل وكفيلتي لعمل السحر هبم، 
العائد  الشعر  استخدمت  إّنني  إذ  بكفييل؛  الرضر  تلك األسحار يف إحلاق  وتستخدم مجيع 
لكفيلتي وعمل السحر به وإخفائه عىل دوالب غرفة نومها؛ وذلك إلحلاق الرضر هبا حيث 
إّن ذلك الشعر استخدمه يف بعض اآلالم التي تظهر عىل البطن، أّما فيام يتعلق باملناديل التي 
قمت بإخفائها بعد أن استخدمها كفييل حتت املغسلة فهي تلحق بكفييل بأمراض وأتعاب يف 
أنحاء جسمه، أّما فيام يتعّلق باملسامر الذي قمت بدفنه أمام الباب داخل احلوش فهو جيعل 
كل من يمّر عليه يلحق به األمل يف عظامه، واعرتف وأنا بكامل قواي العقلية بمسؤوليتي 
الكاملة يف مزاولة أعامل السحر والشعوذة داخل منزل كفييل املدعو )...(؛ وذلك إلحلاق 
إهبامها  بصمة   )...( فيه  بام  املقّر  أوّقع،  إقراري  وعىل  أرسته  بأفراد  وكذلك  به،  الرضر 
واملصّدق عليه رشعا من قبل هذه املحكمة بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٣هـ، كام جرى االطالع 
عىل حمرض هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر لفة رقم )٥ -٦( واملتضّمن عطفا ملا ذكره 

املدعي العام يف دعواه. 
اللغة  أحسن  أكن  مل  أّنني  أجابت  املرتجم  طريق  عن  عليها  املّدعى  عىل  ذلك  وبعرض 
العربية، ومل حيرضوا معي مرتجم وأّنم كانوا يقّرروين جهاًل مّني وخوفا؛ فبناء عىل ما تقّدم 
من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل أوراق املعاملة؛ وألّن املدعى عليها أنكرت ما جاء 
فيها ودفعت أّنا كانت خائفة وال حتسن العربية؛ وألّنه مل يكن معها حني تصديق االعرتاف 
مرتجم، كام هو موّضح يف اإلقرار املشار إليه بعاليه؛ وألّن احلدود تدرأ بالشبهات؛ وخلطورة 

هذه اجلريمة؛ وآلثارها املتعدية ولتوجيه التهمة عىل املّدعى عليها فقد قررنا ما ييل:
رصف النظر عن طلب املدعي العام لعدم وجود موجبه.  - ٣

سجن املدعى عليها ملدة سنتني من تاريخ دخوهلا السجن وجلدها مخسامئة جلدة   -٤
لرّشها.  اّتقاء  البالد  عن  بإبعادها  ونويص  أيام،  عرشة  تليها  التي  والدفعة  دفعة  كل  بني 
وبعرضه عليهام قّرر املدعي العام عدم القناعة بالئحة اعرتاضية، كام قررت املدعى عليها 
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قناعتها به، وافهم املدعي العام أّنه سيجري تسليمه صورة احلكم هذا اليوم لتقديم الئحته 
يف  حّرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق  وباهلل  االعرتاضية، 

١٤٣٥/٠١/٢٣هـ. 
صباحا  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٥/١٠هـ  الثالثاء  يوم  ويف 
وفيها حرض املدعي العام وحرض حلضوره املدعى عليها )...( عليه نجيب أصحاب الفضيلة 
وّفقنا اهلل وإّياهم أّن املقصد من سجن املدعى عليها هو الزجر والردع، وهذا حيصل بسجنها 
ملدة سنتني واملصلحة الرشعّية يف حاهلا تقتيض عدم زيادة مدة سجنها عن ذلك؛ ولكونا 
غري سعودّية ويف بقائها فرتة طويلة يف السجن رضر متعدٍّ يف اختالطها بغريها ونقل خرباهتا 
اإلجرامّية إن كان هلا خربات إىل غريها، كام أّن وجودها يف السجن يشكل عبئًا عىل السجون 
ولو كانت سعودية لكان زيادة سجنها متوجهًا؛ ملا ذكره أصحاب الفضيلة وقد سبق اإليصاء 
ألف  إىل  زيادة جلدها  قّررنا  فقد  لذلك  اتقاء لرشها؛ ومراعاة  البالد  بإبعادها عن  باحلكم 
جلدة مفّرقة عىل دفعات كل دفعه مخسون جلدة بني كل دفعة والدفعة التي تليها عرشة أيام، 
وما زلنا عىل ما حكمنا به جتاه مدة سجنها. وبعرض ذلك عىل املدعي العام واملدعى عليها 
أجاب املدعي العام قائال: إّنني ما زلت عىل اعرتايض السابق، ويكتفي بالالئحة التي قدمها 
سابقًا، وقّررت املدعى عليها قائلة بعد إفهامها باحلكم من قبل املرافقة معها من قبل السجن 
)...(: إّنني قانعة باحلكم األخري، هكذا قّررت، وأمرنا بإحلاق ذلك بصّكه وسجّله ورفعه 
مع كامل أوراق املعاملة وصورة الضبط اىل حمكمة االستئناف بمكة املكرمة لتدقيقه وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبّي بعده، وبعد: فقد جرى مّنا نحن قضاة 
الدائرة اجلزائية اخلامسية الثالثة بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة 
الرقم )٣٤٢١٩٢٢١٤( وتاريخ  بالطائف ذات  العامة  املحكمة  الواردة من فضيلة رئيس 
١٤٣٥/١/٢٣هـ  )٣٥١٢٥١٩٠(وتاريخ  الرقم  ذا  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
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الشيخ/ )...( والشيخ/  بالطائف  العامة  باملحكمة  القضاة  الفضيلة  الصادر من أصحاب 
املتهمة  ...اجلنسية   )...( املرأة/  العام ضّد  املدعي  املتضّمن دعوى   )...( والشيخ/   )...(
الرقم  ذي  االستئناف  حمكمة  بقرار  عليه  املالحظ  باطنه.  دّون  بام  فيه  املحكوم  سحر،  يف 
والئحته  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  ١٤٣٥/٣/٢٦هـ.  وتاريخ   )٣٥١٨٧٨٢٧(
االعرتاضية تقّررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. وباهلل التوفيق، وصىّل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 4راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٦٤١٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢١هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٢٧٧٧ 

إنكارا-احمارضاسبضا-اعدما تلقابضةا-ا تلفلسةا سحلا-اأعاملاشعوذةاودجلا-امقاومةا
تلبينةاتملوصمةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام بمامرسة أعامل الشعوذة 
القابضة  الفرقة  مع  األول  املتهم  جتاوب  وعدم  بالباطل،  الناس  أموال  وأكل  والدجل 
وبمصادرة  تعزيرية  بعقوبة  عليهام  احلكم  وطلب  منهم،  اهلرب  وحماولته  هلم  ومقاومته 
أجهزة اجلوال املستخدمة يف اجلريمة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أنكرا صّحتها، 
القبض وباالطالع عليها وجدت مؤيدة  استند إىل حمارض  العام  املدعي  البينة من  وبطلب 
ملا جاء يف الدعوى؛ ونظرًا ألن ذلك ال يكفي إلثبات إدانة املدعى عليهام بام ورد يف دعوى 
املدعي العام وإّنام يورث التهمة القوية بحقهام؛ لذا فقد حكم القايض بسجن املدعى عليه 
األول ملدة ثالث سنوات، وبجلده أربعامئة سوط عىل دفعات، كام حكم عىل املدعى عليه 
الثاين بسجنه ملدة سنتني، وبجلده مائتني ومخسني سوطا موزعة، مع التوصية بإبعاد املدعى 
عليهام عن البالد بعد انتهاء تنفيذ حمكوميتهام، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد فأنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة وبناء عىل املعاملة 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم )٣٤٢٠٦٤١٩(، وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ املقّيدة باملحكمة برقم )٣٤١٠٨٨٥٠٧(، وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ 
ففي يوم السبت املوافق١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٢ وفيها حرض 
لدي املدعي العام )...( بموجب السجل املدين رقم )...( املكلف باالدعاء العام بموجب 
واّدعى  ١٤٣٣/٣/٦هـ  وتاريخ   ،)١٥٨٣٢( رقم  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  خطاب 

قائال بصفتي عضو هيئة التحقيق واالدعاء العام بدائرة حمافظة جدة أدعي عىل :
عليه  قبض   )...( رقم  بديلة  بطاقة  بموجب  اجلنسية   ... حمصن  )٤٤(عامًا   )...(  - ٢
١٤٣٤/٤/٥هـ  وتاريخ  م٢٣٢٦٤/٣/٢  هـ  برقم  وأوقف  ١٤٣٤/٤/٤هـ  بتاريخ 
وتاريخ  م٢٤٣٧٤/٣/٢  هـ  رقم  التمديد  أمر  بموجب  جدة  حمافظة  لسجون  وأحيل 

١٤٣٤/٤/٩هـ، استنادًا إىل املادة )١٠٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
)...( )٥٣( عامًا حمصن ... اجلنسية، بموجب بطاقة بديلة رقم )...( قبض عليه   - ٣
بتاريخ ١٤٣٤/٤/٤هـ وأوقف برقم هـ م٢٣٢٦٥/٣/٢وتاريخ ١٤٣٤/٤/٥هـ وأحيل 
لسجون حمافظة جدة بموجب أمر التمديد رقم هـ م٢٤٣٧٥/٣/٢ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ 
١٤٣٤/٤/٤هـ  بتاريخ  إّنه  حيث  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  من   )١٠٨( املادة  إىل  استنادًا 
قبض عىل املتهمني من قبل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بعد أن وردت معلومات 
بأّنه يوجد رجل من اجلنسية ... يقوم بأعامل سحر الرصف والعطف وإفساد عقائد  تفيد 
الناس باللجوء لغري اهلل ويتم التواصل مع رجل يدعى)...( بواسطة رقم جوال )...( وبعد 
التأّكد أّن رقم اجلوال خيّص الوسيط تّم االتصال به من قبل أحد األعضاء وأخربه أن لديه 
مشكلة فتّم حتديد الزمان واملكان معه ملقابلته، وبمقابلته ذكر العضو أّن زوج أخته تزوج 
بأّن لديه  الوسيط  ثانية وبعد زواجه منها تغرّي عىل أخته وانرصف عنها فأخربه  من زوجة 
شيخًا كبريًا، وأّنه سوف خيربه باملشكلة وإذا كان لديه حّل، سوف يقابالنه سويًا، ويف اليوم 
التايل تم االتصال عىل الوسيط من قبل العضو فأخربه الوسيط بأّن شيخه عىل استعداد بحّل 
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مشكلة العضو وحّدد هلم الزمان واملكان ملقابلتهم ويف املوعد املحّدد حرض الوسيط ومعه 
الوسيط ذلك،  العضو املشكلة بعد أن طلب  الرجل املخرب عنه، وتقابال مع العضو وذكر 
ويعمل  عليها  بالكشف  يقوم  سوف  وبعدها  األشخاص،  مجيع  والدة  اسم  كذلك  فطلب 
يتحمل  أن  عىل  الثانية،  الزوجة  وتطليق  السابق  يف  كام  لزوجها  العضو  أخت  إرجاع  عىل 
الكشف،  قيمة  رياالت  مائة وعرشة  مبلغ  العضو وبعدها طلب  فوافق  العضو ذنب ذلك 
فسلمه املبلغ املرقم ثّم ُترك املّتهامن لينرصفا، وكان ما جرى عىل مسمع ومرأى من الفرقة 
القابضة، ويف اليوم الثاين تّم االّتصال عىل الوسيط فذكر بأّن شيخه قام بالكشف وتبنّي له 
أّن الزوجة الثانية قد صنعت سحرًا للزوج وربطته عن زوجته وأّنه سوف يقوم بفّك السحر 
بعد إعطائه مبلغًا ماليًا لرشاء بعض األغراض إلعداد العمل، فحّدد الزمان واملكان، ويف 
املوعد املحدد تّم االتصال عىل الوسيط فذكر بأّن شيخه حيتاج مبلغ سبعة آالف ريال قيمة 
األغراض التي أعّد هبا العمل، فوافق العضو، فتّم حتديد الزمان واملكان ويف املوعد قابل 
العضو الوسيط والرجل املخرب عنه، فقام الرجل املخرب عنه بإخراج منديل من الكيس الذي 
معه منديل به كيسان بالستيكيان صغريان هبام مساحيق وسّلمها للعضو وطلب منه أن يضع 
قبل  الليل  يف  به  تتبّخر  الثاين  والكيس  األوىل،  الزوجة  جسد  عىل  ويمسح  املاء  مع  األول 
النوم، ثم أخرج مندياًل آخر داخله كيسان بالستيكيان داخلهام مساحيق وسّلمها للعضو 
وطلب منه أن يضع األول يف املاء ويمسح به جسدها، والثاين تتبّخر به ولكن يف الصباح، 
ثم أخرج مندياًل ثالثًا داخله كيسان بالستيكيان وسلمهام للعضو وطلب منه أن تضع األول 
املرأة هلا  به، وأّن هذه األغراض سوف ترجع زوج  تتبّخر  املاء وترّشه يف منزهلا والثاين  يف 
وجيعله يطلق زوجته الثانية، وبعدها طلب الرجل املخرب عنه املبلغ املتفق عليه فتّم تسليمه 
بمقاومة  قام  األول(  )املّتهم  عنه  املخرب  الرجل  أّن  إال  عليهام،  القبض  وتّم  املرقم،  املبلغ 
الفرقة القابضة مقاومة شديدة حماواًل اهلرب، وقد ضبط بحوزة املتهم األول جوالني )...( 
برشحيتيهام وأرقامها التسلسلية )...(/ )...(وشيك للبنك )...( باسم أحد األشخاص )تم 
فرز األوراق وإحالتها ملركز الرشطة برقم هـ م٣/٢/ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١هـ؛ ملعاجلة ما 
املختصة(، وقصاصة ورقية هبا أسامء رجلني وامرأة وضبط  بالشيك من قبل اجلهة  يتعلق 
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بحوزة املتهم الثاين جوال )...( برشحيته التي تم االتفاق بواسطتها ورقمه التسلسيل )...( 
مع  خملوط  مسحوق  داخلها  وجد  بفّكها  ورقية  وحجابان  دولية  برشحية  صينّي  وجوال 
وباستجواب  يف عمله.  التيجانية  الطريقة  يتبع  بأّنه  القابضة  للفرقة  ذكر  وقد  أسود،  سائل 
الثاين كونه عامل حتميل وجاء ألجل  املتهم األول )...( أفاد أّن سبب حضوره مع املتهم 
العمل فقط لدى املتهم الثاين وأّنه ليس له عالقة باملتهم الثاين، وال يقوم بمامرسة الشعوذة 
الناس بالباطل، وغري صحيح وجود ورقه معه هبا اسم رجلني وامرأة كام  والدجل وأكل 
هو  من  يعرف  ال  ولكّنه  املكرمة،  ملكة  يوصله  أن  منه  أراد  لشخص  معه  الذي  الشيك  أّن 
هذا الشخص. وباستجواب املتهم الثاين )...( أفاد أّنه اتفق مع املطّوع لوجه اهلل تعاىل عىل 
أن يبحث له عن شخص معالج وعندما وجد الشخص ـ وهو املتهم األول ـ قام بإحضار 
املتهم األول ملقابلته، بعد أن أخربه املتهم األول بأّنه يعرف يعالج وعندما قابل املصدر اتفقوا 
املكي وأخربه  احلرم  األول يف  املتهم  تعّرف عىل  وأّنه  باألمر،  له عالقة  بعضهم وليس  مع 
أّنه يستطيع العالج، ولكّنهام ال يامرسان إعامل الشعوذة كام ذكر بأّن املضبوطات التي معه 
الستخدامه الشخيص ولعالج قرشة الرأس. وبالبحث عن سوابقهام مل يُعثر هلام عىل سوابق 
مسجلة حتى تارخيه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام للمدعى عليهام بمامرسة أعامل 
الشعوذة والدجل وأكل أموال الناس بالباطل وعدم جتاوب املتهم األول مع الفرقة القابضة 

ومقاومتهم وحماولته اهلرب؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية:
١ـ ما جاء يف أقوال املتهم الثاين املدونة بدفرت التحقيق املرفق لفه رقم)١١( صفحة رقم 

.)٣ -٤(
٢ـ ما جاء يف حمرض القبض املرفق لفة رقم )٣ -٤ -٥(.

 ٣ -ما جاء يف حمرض املقاومة املرفق لفة رقم )١(. 
وبام أّن ما أقدم عليه املذكوران يعّد فعاًل حمرمًا ومعاقبًا عليه رشعا، لذا أطلب إثبات ما 
إليهام واحلكم عليهام بعقوبة تعزيرية جراء ذلك، كام أطلب مصادرة أجهزة اجلوال  ُنِسَب 
وتاريخ١٤٣٤/٤/٢١هـ.  م٢٧٠٦٨/٣/٢  هـ  برقم  واملحجوزة  اجلريمة  يف  املستخدمة 
الرشعي  املجلس  يف  احلارضين  عليهام  املدعى  عىل  العام  املّدعي  بدعوى  ورد  ما  وبعرض 
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أجاب كّل واحد منهام عىل انفراد قائال: ما ورد يف دعوى املّدعي العام ضّدي غري صحيح 
مجلة وتفصيال، وقد جرى سؤال املّدعي العاّم : هل لديه بّينة عىل ما ذكر؟ قال: نعم لدي 
العام  املدعي  لتكليف  اجللسة  رفعت  فقد  وعليه  بإحضارها؛  ومستعد  ذكرت  ما  عىل  بّينة 

بإحضار بّينته.
ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١١/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة واخلامسة 
واألربعني دقيقة، وفيها حرض الطرفان، وكان قد سبق حتديد مواعيد لسامع بينة املدعي العام 
العام بموجب خطابه رقم )٣٧٥( يف ١٤٣٤/٩/٢٨هـ،  املّدعي  الّبينة من  وجرى طلب 
وخطابه رقم )٤٠٧( يف١٤٣٤/٩/١٧هـ؛ ونظرًا لكون املدعى عليهام سجينني وقد تأّخر 
الدعوى  من  تقّدم  ما  عىل  وبناء  بّينته؛  العام  املدعي  إحضار  عدم  بسبب  القضية  يف  البت 
 )٥٢ )١إىل  من  اللفة  عىل  فوجدت  املعاملة  أوراق  عىل  االطالع  جرى  وحيث  واإلجابة 
“ احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسول وعىل آله وصحبه  حمارض القبض ونّصها 
وسلم، أما بعد: فإّنه بناء عىل املعلومات الواردة إلينا، وهي مفادها وجود رجل من اجلنسية 
... يقوم بأعامل سحر الرصف والعطف وإفساد عقائد الناس باللجوء لغري اهلل تعاىل ويتّم 
التوصل إليه بواسطة رجل من جنسيته نفسها يدعى )...(، ويتّم التنسيق معه بواسطة هاتفه 
االتصال  تم  الوسيط  الرجل  اجلّوال خيّص  رقم  أّن  من  تأكدنا  أن  وبعد   )...( رقم  اجلّوال 
عليه من قبل أحد أعضاء اهليئة وأخربه بأّن لديه مشكلة فطلب الرجل الوسيط من العضو 
أن حيرض إليه وحّدد له الزمان واملكان، ويف املوعد املحّدد حرض الرجل الوسيط وتقابل مع 
العضو وطلب منه أن خيربه بمشكلته فأخربه العضو أّن زوج أخته تزّوج من زوجة ثانية، 
وبعد زواجه منها تغري عىل أخته وانرصف عنها، فأخربه الرجل الوسيط أّن لديه شيخًا كبريًا 
سوف يذهب إليه وخيربه هبذه املشكلة وإذا كان بيد الشيخ يشء سوف حيّدد موعدًا ملقابلته 
سويًا، وطلب من العضو أن يّتصل عليه يف اليوم التايل وبعدها انرصف الرجل، ويف اليوم 
أّن شيخه مستعّد  الوسيط  العضو وأخربه  قبل  الوسيط من  الرجل  تم االتصال عىل  التايل 
حلّل املشكلة، وحّدد للعضو الزمان واملكان ملقابلته، ويف املوعد املحّدد تواجدنا يف املوقع ثم 
حرض الرجل الوسيط مع الرجل املخرب عنه وتقابال مع العضو وطلب الوسيط من العضو 
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أن خيرب شيخه بمشكلته فذكر العضو للرجل أّن زوج أخته تزّوج من زوجة ثانية من خارج 
البالد وبعد زواجه منها انرصف الزوج عن أخته، فطلب الرجل من العضو اسم أخته واسم 
أمها واسم الزوج واسم الزوجة الثانية واسم أبيها، فذكر له العضو أسامء مستعارة، بعدها 
أخربه الرجل أّنه سوف يقوم بالكشف عىل مشكلة أخته يف خلوته وإذا رأى وكشف ما هو 
الزوج  يرجع  أن  يريد  عاّم  العضو  سأل  ثم  خيربه،  سوف  حّلها  وباستطاعته  املشكلة  سبب 
وسأل  لذلك،  استعداده  الرجل  فأبدى  الثانية  الزوجة  ويطّلق  السابق  يف  كان  كام  ألخته 
العضو أن يتحّمل ذنب طالق الزوجة الثانية فوافق العضو، بعدها طلب الرجل مبلغ مائة 
وعرشة رياالت قيمة الكشف فسلمه العضو املبلغ املرّقم، وبعدها ترك الرجالن لينرصفا، 

وجرى ذلك كّله عىل مسمع ومرأى من بقية الفرقة.
أّن  الوسيط  العضو وأخربه  قبل  الوسيط من  الرجل  تم االتصال عىل  املحّدد  اليوم  ويف 
شيخه قد كشف يف خلوته ووجد أّن الزوجة الثانية قد صنعت سحرًا للزوج وربطته عن 
زوجته األوىل، وسوف يقوم شيخه بفّك هذا السحر ولكّنه حيتاج ملبلغ من املال لرشاء بعض 
األغراض التي حيتاجها يف إعداد العمل، فوافق العضو فحّدد له الزمان لالتصال عليه لكي 
خيربه باملبلغ اخلاّص باألغراض، ويف املوعد املحّدد تم االتصال عىل الرجل الوسيط وذكر 
للعضو أّن شيخه حيتاج ملبلغ سبعة آالف ريال قيمة األغراض التي أعّد هبا العمل، فوافق 
الرجل  حرض  املحّدد  املوعد  ويف  ملقابلتهم،  واملكان  الزمان  الوسيط  حّدد  بعدها  العضو، 
الوسيط ومعه الرجل املخرب عنه، وكان بيده كيس وتقابال مع العضو ثم ذكر له الرجل أّنه 
قام بعمل الكشف ووجد أّن الزوجة الثانية قد صنعت سحرًا قويًا وشديدًا للزوج جعلته 
ينرصف عن زوجته األوىل، ثم أخرج من الكيس الذي معه مندياًل داخله كيسان بالستيكيان 
صغريان هبام مساحيق وسّلمها للعضو، وطلب منه أن خُيرب الزوجة بأن تضع األول مع املاء 
داخله  آخر  مندياًل  أخرج  ثّم  النوم،  قبل  الليل  يف  به  تتبّخر  والثاين  جسدها،  عىل  ومتسحه 
تضع  بأن  الزوجة  خيرب  أن  منه  وطلب  للعضو  وسّلمها  مساحيق  هبام  بالستيكيان  كيسان 
األول يف املاء ومتسح به جسدها، والثاين تتبّخر به ولكن يف الصباح ثم أخرج مندياًل ثالثًا 
داخله كيسان بالستيكيان وسلمهام للعضو، وطلب منه أن خيرب الزوجة بأن تضع األول يف 
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املاء وترّشه يف منزهلا والثاين تتبخر به وهذه األغراض سوف ُيرجع هلا زوجها وجيعله يطلق 
الزوجة الثانية. بعدها طلب الرجل املبلغ املّتفق عليه فسّلمه العضو املبلغ املرّقم، عندها تم 
إجراء القبض عليهام إال أّن الرجل املخرب عنه قام بمقاومتنا مقاومة شديدة حماواًل اهلرب 
إىل أن متكّنا بفضل اهلل تعاىل السيطرة عليه والقبض عليهام، ومها كلٌّ من املدعو )...( وهو 
التي تم االتفاق بواسطتها ورقمه  بالرشحية  الوسيط ووجدنا بحوزته جوال )...(  الرجل 
التسلسيل )...( وجوال )...( برشحيته دولية، ورقمه التسلسيل )...( وحجابان ورقية بفّكها 
وجدنا داخلها مسحوقًا خملوطًا مع سائل أسود، واملدعو )...( وهو الرجل املخرب عنه الذي 
 )...( التسلسلية  وأرقامها  برشحيته   )...( جوالني  بحوزته  ووجدنا  شديدة  مقاومة  قاومنا 
وشيك للبنك )...( مكتوب باسمه من )...( وقصاصة ورقية هبا أسامء رجلني وامرأة فتّم 
حتريز مجيع املضبوطات وقد ذكر لنا املدعو)...( أّنه عىل الطريقة التيجانية ويساعد املدعو 
)...( يف أعامله فتّم تذكريمها باهلل تعاىل واخلوف من عقابه وإحالتهام مع مجيع املضبوطات إىل 
مركز رشطة النزلتني بموجب مذكرة املركز رقم ٢٠/٥/٢٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٤هـ، 
وبالواقع نظم هذا املحرض وجرى التوقيع عليه وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
أمجعني. وموقع من:- ١ - جندي أول )...( ٢ - عضو هيئة )...( ٣ - عضو هيئة )...( 
٤ - عضو هيئة )...( ٥ -عضو هيئة   )...( ٦ - رئيس مركز هيئة الصديق )...( (. وحمرض 
آخر نّصه: “ احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، أما بعد: فإّنه يف هذا 
ريال وهي  مبلغ وقدره ستامئة ومخسون  ترقيم  تم  املوافق ١٤٣٤/٤/٤هـ  اخلميس  اليوم 
ريال ورقمها )٥٨٠١٦٨/١١١(  ريال ورقمها )٢٧٧/١٥٤٧٦٨(ومخسون  من مخسامئة 
ومبلغ مائة ريال ورقمهام )٣٨٠/٢٢٤٨٠٠( وتم تسليمها ملصدرنا لتسليمها لرجل يقوم 
بأعامل السحر، وعىل هذا تّم تدوين املحرض والتوقيع عليه وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني، وموقع من : ١ - عضو هيئة )...( ٢ - رئيس مركز هيئة الصديق )...(، 
وحمرض آخر نّصه: “ احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبّي بعده، أّما بعد: فإّنه يف اليوم 
اخلميس املوافق ١٤٣٤/٤/٤هـ وأثناء القبض عىل املدعو  )...( ... اجلنسية قام بمقاومتنا 
مقاومة شديدة حماواًل اهلرب إىل أن متكّنا بفضل اهلل تعاىل من القبض عليه مما سّبب جرحًا يف 
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يد العضو، وبالواقع نظم هذا املحرض وعليه جرى التوقيع، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه وسلم. وموقع من: ١ - جندي أول )...( ٢ - عضو هيئة )...( ٣ - عضو هيئة 
)...(؛ فبناء عىل مجيع ما تقّدم وبناء عىل أّن ما قدم املدعي العام ال يكفي إلثبات إدانة املدعى 
عليهام بام ورد يف دعوى املدعي العام وإّنام يورث التهمة القوية بحّقهام؛ وجلميع ما تقدم فقد 
حكمت عىل املدعى عليه األول )...( بسجنه ملدة سنتني وجلده مائة سوط عىل دفعتني كل 
دفعة مخسني سوطًا بني كل دفعة والدفعة التي تليها مدة ال تقل عن مخسة أيام، كام حكمت 
عىل املدعى عليه اآلخر )...( بسجنه ملدة سنة وجلده مخسني سوطًا دفعة واحدة؛ وبعرضه 
عىل الطرفني قّرر املدعى عليهام القناعة وقّرر املدعي العاّم عدم القناعة وطلب االستئناف 
فجرى إجابته لذلك، وسيجري اخّتاذ الالزم حسب التعليامت، وجرى قفلها يف متام الساعة 
آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىّل  وباهلل  الثانية عرشة، 

١٤٣٤/١١/٠٦هـ. 

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
الساعة ٤٥: ٠٩ وفيها حرض الطرفان وحيث وردتنا املعاملة من حمكمة االستئناف بمكة 
من  الصادر  املالحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٦/٨هـ  يف   )٣٤١٠٨٨٥٠٧( برقم  املكرمة 
 “ منه  احلاجة  نّص  ١٤٣٥/٦/٦هـ  يف   )٣٥٢٦٦٢٣٦( برقم  السابعة  اجلزائية  الدائرة 
حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  قّررنا  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة 

ملالحظة، ما ييل:
١ -  التهمه قوية جدا ضّد املدعى عليهام.

٢ -  اجلزاء املحكوم به قليل جدا سجنا وجلدا وال يتناسب مع املرتكب.
رشمها  اتقاء  البالد  عن  عليهام  املّدعى  املحكومني  بإبعاد  القضية  حاكم  يوص  مل    - ٣
اجلزائية  الدائرة  أعضاء  الفضيلة  أصحاب  من  وخمتوم  وموقع  املوفق”،  واهلل  ورضرمها 
أجيب  فإيّن  وعليه  )...(؛  والشيخ   )...( والشيخ   )...( د.  الشيخ:  من  كلٌّ  وهم  السابعة 
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أصحاب الفضيلة بأّنه نظرا لوجاهة ما ذكر أصحاب الفضيلة فقد رجعت عام سبق احلكم 
به عىل املدعى عليهام وحكمت بسجن املدعى عليه األول )...( ملدة ثالث سنوات وجلده 
أربعامئة سوط عىل دفعات كل دفعة مخسون سوطًا، وبني كل دفعة والدفعة التي تليها مدة 
ال تقّل عن مخسة أيام، كام حكمت عىل املدعى عليه الثاين )...( بسجنه ملدة سنتني وجلده 
مائتني ومخسني سوطًا موزعة عىل دفعات كل دفعة مخسني سوطًا، وبني كل دفعة والدفعة 
التي تليها مدة ال تقّل عن مخسة أيام، كام أوصيت بإبعاد املدعى عليهام عن البالد بعد انتهاء 
تنفيذ حمكوميتهام وعدم السامح هلم بالعودة. وبعرضه عىل الطرفني أجابا بأّنام ما زاال عىل 
اعرتاضهام، وعليه فقد قّررت إعادة كامل أوراق املعاملة إىل حمكمة االستئناف الختاذ ما يراه 
أصحاب الفضيلة، وجرى قفلها يف متام الساعة العارشة وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ.
قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة  عىل  االّطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  السابعة  اجلزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم )٣٤١٠٨٨٥٠٧( وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/١٠هـ 
اجلزائية بجدة برقم )٣٥١٣٧٧١٦(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ املحكوم فيه بام دّون بباطن 
القرار، املتضّمن دعوى املدعي العام ضد )...(... اجلنسية ورفيقه، املتهمني يف ممارسة أعامل 
املوافقة  تقّررت  االعرتاضية  والالئحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  والدجل،  الشعوذة 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  األخري.  اإلجراء  بعد  احلكم  عىل 

وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٩٢٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٨٥٥٣ 

سحلا-اأعاملاسحلاوشعوذةا-احيازةاطالسلاوأدوتتاشعوذةا-اإنكارا-اسبقاتإلسلترا
حتقيقاا-ارجوعاعنها-ادرءاحّداتلقحلالعدماثبوتاموجبها-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجنا

وتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

السحر  أعامل  بمامرسة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
والشعوذة وحيازة طالسم وأدوات شعوذة وأكل أموال الناس بالباطل، وطلب احلكم عليه 
املّدعي  البّينة من  أنكر صّحتها، وبطلب  املدعى عليه  الدعوى عىل  الساحر، وبعرض  بحّد 
العام استند إىل حمرض القبض وإقرار املدعى عليه أمام جهة التحقيق، وبعرضها عليه أنكر ما 
جاء فيها؛ وألن ما قّدمه املدعي العام يقّوى توجيه التهمة إىل املدعى عليه، وال يكفي إلثبات 
إليه؛ لذا فقد قّررت املحكمة درء حّد السحر عن املدعى عليه لعدم ثبوت  إدانته بام نسب 
موجبه، وحكمت بسجنه ملدة سبع سنوات، وبجلده مخسني جلدة تكّرر عليه ثالثني مرة، 

فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده، وصىل اهلل عىل من ال نبّي بعده، وبعد، فنحن )...( و)...( و)...( القضاة 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  املنورة؛  باملدينة  العامة  باملحكمة 
)٣٤٢٣٩٢٧٤( يف ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ واملقّيدة بأساس املحكمة برقم )٣٤١٢٦٣٩١٢( 
يف ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ والواردة من املحكمة اجلزائية يف املدينة املنورة برقم )٣٤٦٠٧٣٥٠(

يف١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ واملرفق هبا القرار الصادر من الشيخ )...( املتضّمن عدم اختصاص 
فضيلته بنظر هذه القضية ورصف النظر عن معاقبة املدعى عليه واملعادة هليئة التحقيق برقم 
القرار  تضّمنه  ما  وفق  الدعوى  صياغة  إلعادة  ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ  يف   )٣٤١٢٦٣٩١٢(
الصادر من حمكمة االستئناف اخلاصة بدعوى املدعي العام ضّد )...( يف قضية سحر، ففي 
وفيها  والنصف  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  اإلثنني  اليوم  هذا 
اجلنسية،   )...( عامًا،  العمر ٤١  من  البالغ   ،)...( عليه  )...(واملدعى  العام  املّدعي  حرض 
بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( طالب، متزوج، يقيم يف مكة املكرمة حي أم اجلود، قبض 
عليه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٢هـ وهو موقوف بالسجن العام، وليس عليه سوابق، وادعى 
املدعي العام قائاًل: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة املدينة املنورة 

أدعي عىل املذكور أعاله:
حيث إّنه بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٠هـ تّم االّتصال عىل املّتهم وهو رجل إفريقي من )...( 
لورود معلومات هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر عنه أّنه يقوم بأعامل السحر من رصف 
وأكل أموال الناس بالباطل عىل جواله رقم )...( وكان ذلك عىل مسمع من العضوين )...( 
و)...( وقد عرض عليه املصدر مشكله مفادها أّن زوجته تكرهه وال حتبه، ودائام تعانده، 
وطلب أن يعطيه عالجا جيعلها حتبه وال تعانده فوافق أن يعطيه ماًء وبخورًا، ولكن املصدر 
ذكر له أّنه قد جرب هذه األشياء ومل تفلح، عندها قال للمصدر سوف أعطيك حجابا يبقى 
مع الزوجة، وذلك مقابل مبلغ )٥٠٠٠( ريال، وبعد املفاوضة خّفف املبلغ إىل )٣٨٠٠( 
عىل  الساحر  اتصل  ثم  ١٤٣٤/١/٢٠هـ،  املوافق  اخلميس  يوم  التسليم  عىل  واتفقا  ريال 
املصدر، وطلب منه اسم زوجته واسم أّمها وأخربه به وهو )...(، وتّم تسليم املبلغ مرّقام 
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املتفق  اإلشارة  املصدر  إعطاء  وعند  السمعية،  واملراقبة  املشاهدة  حتت  ووضعوه  للمصدر 
عليها، تم القبض عليه ووجد املبلغ املرّقم يف جيبه األعىل، واألعامل بيد املصدر، وكانت 
عبارة عن “حجاب وبخور وقارورة ماء صحة صغرية نصف لرت هبا ماء ملون وعدد )٦( 
أعواد من أعواد الشجر”، وبعد فتح احلجاب تبنّي أّنه لفٌّ من ورقتني هبا استغاثات بأسامء 
املضبوطات  أّمها، ويف  واسم  املصدر  أرقام وحروف، واسم زوجة  فيه  ومربع  الشياطني، 
ورقة أخرى فيها دعاء بدعي، وقد أدخل الساحر اسمه واسم أّمه يف كل حرف )ميم( من 
هذا الدعاء، ووجد معه دفرت أخرض مكتوب فيه عدد من األوراق، هبا طالسم واستغاثات 
شيطانية، وتعّلم السحر وأدعية بدعية، وكتاب آخر باسم )...( من كتب السحر وكذلك 
أوراق كثرية منسوخة من كتب السحر حتوي طالسم ومربعات، وحمفظته هبا مبلغ )٤٧٥٣( 
القبض  تم  وأّنه  له  عائد   )...( اجلوال  رقم  أن  أقّر   )...( عليه  املدعى  وباستجواب  ريااًل. 
وأّن  اجلامعي،  النقل  حمطة  من  خروجه  أثناء  ١٤٣٤/١/٢٢هـ  املوافق  اخلميس  يوم  عليه 
املبلغ حني القبض عليه كان بجبيه األعىل، كام أقّر أّنه أعطى شخصًا األعامل وهي “حجاب 
وبخور وقارورة ماء صغرية داخلها ماء ليس صافيًا” وأّنه وضع باملاء أعشابًا بسببها أصبح 
املاء غري صاٍف وأّن أوراق احلجاب التي رآها ضمن أوراق القضية هي التي كانت معه، 
منه  وطلب  به،  اتصل  الذي  الشخص  وأعطاها  به  وربطها  أبيض  خيط  برشاء  قام  وأّنه 
به  الذي وجد  الكيس  أّنه كان حيمل  عالجًا لزوجته؛ ألّنا تكرهه وتعانده وال حتبه، وأقّر 
للمحكمة  القضية  أوراق  كامل  وأحيلت  بعملها.  قيامه  وأنكر   )...( عنوانه  وكتاب  دفرت 
اجلزائية  املحكمة  من  ورفعت  ١٤٣٤/٢/٣هـ  وتاريخ   )٤٢١٦( رقم  بخطابنا  اجلزئية 
بخطاب رقم )٣٤٦٠٧٣٥٠( وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٣هـ بعد صدور القرار الرشعي املرفق 
رقم )٣٤١٨٠٢٥١( وتاريخ ١٤٣٤/٤/٦هـ املتضمن إدانة املتهم بمامرسة أعامل السحر 
وحيازة طالسم وأدوات شعوذة وأكل أموال الناس بالباطل، وبام أّن السحر موجب للقتل 
فهو خارج عن اختصاص فضيلة ناظر القضية، وأّن القضية من اختصاص املحكمة العامة؛ 
فلذا رصف النظر عن معاقبة املتهم، وأّيد احلكم من حمكمة االستئناف، ثّم أعيدت القضية 
إلينا بخطاب رئيس املحكمة العامة رقم )١٢٦٣٩١٢( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٤هـ املتضّمن 
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إىل  التحقيق  وانتهى  فيها.  ليتسنى هلم احلكم  بالقرار؛ وذلك  ما ورد  الدعوى وفق  تعديل 
اهّتام املذكور بمامرسة أعامل السحر والشعوذة وحيازة طالسم وأدوات شعوذة وأكل أموال 

الناس بالباطل. وذلك لألدلة والقرائن التالية:
ما جاء يف أقواله املدونة عىل لفة رقم )١٠ -١٢(.  - ١
ما جاء يف حمرض القبض املدون عىل لفة رقم )٦(.   - ٢

وبام أّن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا أطلب إثبات ما أسند 
إليه واحلكم عليه بحّد الساحر؛ حلديث جندب بن عبداهلل ريض اهلل عنه عن رسول اهلل ـ 
صىل اهلل عليه وسلم ـ أّنه قال: “حّد الساحر رضبة بالسيف”. وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه الذي يتكّلم اللغة العربية بطالقة. أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام من أيّن بعت عليه 
أموال  وأكل  والشعوذة  السحر  بأعامل  أقوم  وأيّن  أّمها  واسم  زوجته  اسم  وطلبت  حجابًا 
الناس بالباطل وأيّن بعت عليه ماء غري صاٍف خملوط باألعشاب غري صحيح، وحقيقة األمر 
أيّن قدمت للسعودية للدراسة يف معهد إعداد األئمة واخلطباء والدعاة يف مكة، ويف يوم من 
بعد صالة  القرآن وهذا يف شهر حمّرم من عام ١٤٣٤هـ  أقرأ  األيام كنت جالسًا يف احلرم 
اجلمعة فسّلم عيّل شخص ذكر أن اسمه )...( من فلسطني وذكر يل أّنه يريد تطليق زوجته 
ألّن بينهام مشاكل زوجية، فقلت له اصرب وعالج نفسك بامء زمزم والرقية الرشعّية. فتفّرقنا، 
وأخذ مّني رقم اجلوال وذكر يل أّنه يسكن يف املدينة املنورة. ثم بعد يومني اتصل يب، وقال 
يل: إّن وضعي مع زوجتي مازال يسء وألّح عيل بأّن أساعده ببعض األدوية، فقلت له إيّن 
أحرضت أدوية ألختي يف جّدة؛ إذ أوصتني بأن أذهب ملحل األدوية يف بلدنا وأذكر له أّنه 
يؤملني رأيس ومفاصيل كثريًا فأحرضوا يل عالجًا، وقالوا يل : إّن عندها القرينة، وسأعطيك 
من هذا الدواء لعل فيه شفاء، برشط أن تعطيني مصاريف العالج ومصاريف انتقايل من 
مكة للمدينة. فقدمت إىل املدينة، وأعطيته الدواء وكان من األعشاب فأعطاين مبلغ ثالثة 
آالف ريال وزيادة دون أي رشط، علاًم أيّن مل أعرف احلجاب إال يف هذه البالد بعدما رشحها 
الرشعي،  العلم  لطلب  إال  البالد  هلذه  أحرض  ومل  العام،  واالدعاء  التحقيق  هيئة  عضو  يل 
ومعاذ اهلل أن أحرض لإلفساد والسحر والشعوذة هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي 
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العام، قال: بّينايت ما ورد يف الدعوى واملوجودة يف طيات املعاملة وأطلب االطالع عليها 
واحلكم عىل ضوئها، ولالطالع عىل أوراق املعاملة رفعت اجللسة. 

ويف يوم اخلميس ١٤٣٤/١١/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٠:٤٥ وقد حرض املّدعي 
العام واملّدعى عليه وقد جرى االطالع عىل ما ذكره املّدعي العام من بّينات، وهي:

أوال - ما جاء يف أقواله حتقيقًا وفق املدّونة عىل لفة رقم )١٠ -١٢( وبعد االطالع عليها 
له،  عائد   )...( اجلوال  رقم  أّن  أقّر   )...( عليه  املدعى  باستجواب  أّنه  تتضّمن:  وجدناها 
وأّنه تّم القبض عليه يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١/٢٢هـ أثناء خروجه من حمطة النقل 
اجلامعي، وأّن املبلغ حني قبض عليه كان بجيبه األعىل، كام أقّر أّنه أعطى شخصًا األعامل، 
وهي “حجاب وبخور وقارورة ماء صغرية داخلها ماء ليس صايف” وأّنه وضع باملاء أعشابًا 
بسببها أصبح املاء غري صاٍف وأّن أوراق احلجاب التي رآها ضمن أوراق القضية هي التي 
كانت معه، وأّنه قام برشاء خيط أبيض وربطها به وأعطاها الشخص الذي اتصل به، وطلب 
منه عالجًا لزوجته؛ ألّنا تكرهه وتعانده وال حتبه، وأقّر أّنه كان حيمل الكيس الذي وجد به 

دفرت وكتاب عنوانه )...( وأنكر قيامه بعملها.
وجدناه  عليه  االطالع  وبعد  رقم)٦(،  لّفة  عىل  املدّون  القبض  حمرض  يف  جاء  ما  ثانيًا - 
يتضّمن: أّنه بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٠هـ تم االتصال عىل املتهم؛ لورود معلومات هليئة األمر 
من  السحر  بأعامل  يقوم  فاسو  بوركينا  من  إفريقي  رجل  عن  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
رصف وأكل أموال الناس بالباطل ويتواصل بجواله رقم )...( وعىل مسمع من العضوين 
ودائام  حتبه،  وال  تكرهه  زوجته  أّن  مفادها  مشكلة  املصدر  عليه  عرض  و)...(،وقد   )...(
تعانده، وطلب أن يعطيه عالجا جيعلها حتبه وال تعانده، فوافق أن يعطيه ماًء وبخورًا، ولكن 
أعطيك  سوف  للمصدر  قال  عندها  تفلح،  ومل  األشياء  هذه  جرب  قد  أّنه  له  ذكر  املصدر 
املفاوضة  وبعد  ريال،  مبلغ )٥٠٠٠( مخسة آالف  مقابل  الزوجة، وذلك  مع  يبقى  حجابا 
خفف املبلغ إىل)٣٨٠٠( ثالث آالف وثامنامئة ريال، واتفقا عىل التسليم يوم اخلميس املوافق 
١٤٣٤/١/٢٠هـ، ثم اتصل الساحر عىل املصدر، وطلب منه اسم زوجته واسم أّمها وأخربه 
املشاهدة واملراقبة  للمصدر، ووضعوهم حتت  املبلغ مرّقام  بذلك، وهو )...(، وتم تسليم 
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السمعية، وعند إعطاء املصدر اإلشارة املتفق عليها، تّم القبض عليه ووجد املبلغ املرّقم يف 
جيبه األعىل، واألعامل بيد املصدر، وكانت عبارة عن “حجاب وبخور وقارورة ماء صحة 
صغري نصف لرت هبا ماء ملون وعدد )٦( أعواد من أعواد الشجر”، وبعد فتح احلجاب تبنّي 
أّنه لفٌّ من ورقتني هبا استغاثات بأسامء الشياطني، ومربع فيه أرقام وحروف، واسم زوجة 
املصدر واسم أّمها، ويف املضبوطات ورقة أخرى فيها دعاء بدعي، وقد أدخل الساحر اسمه 
فيه عدد  الدعاء، ووجد معه دفرت أخرض مكتوب  أّمه يف كل حرف )ميم( من هذا  واسم 
من األوراق، هبا طالسم واستغاثات شيطانية، وتعّلم السحر وأدعية بدعية، وكتاب آخر 
باسم )...( من كتب السحر، وكذلك أوراق كثرية منسوخة من كتب السحر حتوي طالسم 
ما  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض   .)٤٧٥٣( مبلغ  هبا  وحمفظته  ومربعات، 

ذكرته يف إجابتي عىل الدعوى هو الصحيح.
وبناء عىل ما تقّدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل ما ورد يف إقراره حتقيقًا، وعىل حمرض 
القبض الذي ينص عىل أّنه وجدت األعامل بيد املصدر، وهي عبارة عن: “حجاب وبخور 
الشجر”،  أعواد  من  أعواد   )٦( وعدد  ملون  ماء  هبا  لرت  ماء صحة صغري نصف  وقارورة 
وبعد فتح احلجاب تبنّي أّنه لفٌّ من ورقتني هبا استغاثات بأسامء الشياطني ومربع فيه أرقام 
املدعى  إليه؛ وإلنكار  التهمة  يقّوي توجيه  مّما  أّمها،  وحروف، واسم زوجة املصدر واسم 
عليه لدينا؛ وملا يف هذه األعامل من فتنة للناس وإفساد حلياهتم، وتعّلقهم بغري اهلل تعاىل، حتى 
إّنه يصل يف بعض األحوال إىل الكفر؛ والنتشار ذلك يف املجتمع خاصة يف هذه األزمان، 
وهو يكثر كذلك يف هذه اجلنسية التي منها املدعى عليه خاصة، مّما يتوّجه معه العقاب الرادع 

والزاجر عن ممارسة تلك األعامل اخلبيثة؛ لذلك كله فقد حكمنا بام ييل:
أواًل - درء حّد السحر عن املّدعى عليه لعدم ثبوت موجبه.

إيقافه عىل ذمة هذه  تاريخ  تبدأ من  املدعى عليه بسجنه ملدة تسع سنوات  ثانيًا - تعزير 
القضية.

ثالثًا - جلده ألفني ومخسامئة جلدة مفّرقة عىل مخسني مرة، كل مرة مخسون جلدة. 
وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه قّرر كّل واحد منهام االعرتاض مع تقديم 
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الئحة، فأفدمها بأّن عىل كّل واحد منهام تقديم اعرتاضه خالل ثالثني يومًا اعتبارًا من هذا 
اليوم، وجرى تسليم كّل واحد منهام نسخة من احلكم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٦هـ.

احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم االثنني ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ افتتحت اجللسة وقد وردتنا 
املعاملة من حمكمة االستئناف برقم )٣٤٢١٠٦٦٦٤( يف ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ بعدما جرى 
تدقيق احلكم من الدائرة اجلزائية اخلامسية األوىل وصدر بشأنه القرار ذو الرقم ٣٥١٢٥٦٩٢ 
والئحتيه  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  املقدمة:  بعد  ونّصه  ١٤٣٥/٠١/٢٤هــ  يف 
اجلزاء  أّن  القضية؛ ملالحظة  الفضيلة حكام  إعادهتا ألصحاب  باألكثرية  تقّرر  االعرتاضية 
املحكوم به عىل املدعى عليه كثري من سجن وجلد؛ ألّنه مل يثبت قيامه بأعامل السحر، ومل 
يثبت أّنه اتفق مع أحد عىل القيام بذلك؛ ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. ا.هـ؛ عليه نجيب 
أصحاب الفضيلة حفظهم اهلل أّنه وتقديرًا ملا أشار إليه أصحاب الفضيلةـ  حفظهم اهللـ  فإّننا 
عدلنا عام حكمنا به سابقًا يف الفقرتني الثانية والثالثة من فقرات احلكم من تعزير، وحكمنا 
السجن، وجلده مخسني  أمضاها يف  التي  املدة  منها  بسجنه سبع سنوات حيتسب  منه  بداًل 
جلدة تكرر عليه ثالثني مرة. وقّررنا رفع كامل املعاملة ملحكمة االستئناف كاملّتبع، وباهلل 

التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.حرر يف١٤٣٥/٠٢/١٣هـ. 
وقد  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ  األربعاء  يوم  ففي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
١٤٣٥/٠٢/٢١هـ  يف   )٣٤٢١٠٦٦٦٤( برقم  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردتنا 
بعدما جرى تدقيق احلكم من الدائرة اجلزائية اخلامسية األوىل وصدر بشأنه القرار ذو الرقم 
)٣٥١٧٨١٧١( يف ١٤٣٥/٠٣/١٤هــ ونّصه بعد املقدمة: وبدراسة احلكم وصورة ضبطه 
ملالحظة  القضية؛  حكام  الفضيلة  ألصحاب  إعادهتا  باألكثرّية  تقّرر  االعرتاضية  والئحتيه 
عدم وجود صورة ضبط ملا تّم إحلاقه بالصّك بناء عىل قرارنا رقم )٣٥١٢٥٦٩٢( وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٤هـ والبّد من ذلك. ا.هـ عليه نجيب أصحاب الفضيلة حفظهم اهلل أّنه تم 
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إرفاق صورة الضبط املشار إليها. وقّررنا رفع كامل املعاملة ملحكمة االستئناف كاملتبع، وباهلل 
التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده : فقد جرى مّنا نحن قضاة الدائرة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  اخلامسية  اجلزائية 
وتاريخ   )٣٤٢١٠٦٦٦٤( برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٤/١١/٦هـ  وتاريخ   )٣٤٣٥٢٨٢٩( رقم  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٢هـ 
الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة العامة باملدينة املنورة الشيخ )...( والشيخ 
سحر،  يف  املتهم  اجلنسية   )...( ضّد  العام  املدعي  دعوى  املتضّمن   )...( والشيخ   )...(
 )٣٥١٢٥٦٩٢( رقم  االستئناف  حمكمة  بقرار  عليه  املالحظ  باطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم 
وبدراسة  ١٤٣٥/٣/١٤هـ.  وتاريخ   )٣٥١٧٨١٧١( ورقم  ١٤٣٥/١/٢٤هـ  وتاريخ 
احلكم وصورة ضبطه والئحتيه االعرتاضية تقّررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. 

وباهلل التوفيق، وصىّل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨١٤١١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ رقم القرار: ٣٥١٣٤٣٩٤ 

إنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-اشهادةا سحلا-اممارسةاأعاملاشعوذةا-احيازةاطالسلا-ا
تلفلسةاتلقابضةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا-اإيصاءاباإلبعاد.

.ZEDCBA@?<=>;:]1ا-سولهاتعاىللا
2ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“تجانبوتاتلقبعاتملوبقات”،اوعّدامنهااتلقحل.

أقام املّدعي العام دعواه ضد املّدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بمامرسة أعامل الشعوذة وإفساد 
عقائد الناس وأكل أمواهلم بالباطل وحيازة طالسم، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صّحتها، وبطلب البّينة من املدعي العام استند إىل 
إقرار املدعى عليه أمام جهة التحقيق، كام أحرض شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة فشهدا 
إدانة املدعى عليه بمامرسة أعامل  القايض  بصحة ما جاء يف الدعوى؛ ولذا فقد ثبت لدى 
بالباطل وحيازة طالسم وشعوذة،  أمواهلم  الناس وأكل  وإفساد عقائد  والدجل  الشعوذة 
وحكم بسجنه ملدة ثالث سنني، مع التوصية بإبعاده عن البالد، فاعرتض الطرفان، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فأنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بجدة؛ وبناء عىل املعاملة املحالة 
إلينا برقم)٣٤٢٨١٢٤٤( يف ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ حرض لدّي املدعي العام )...( بالنيابة عن 
املدعي العام )...( بالتعميد رقم هـ م٢٤/٦/٢ يف ١٤٣٢/٠١/١٦هـ واّدعى عىل )...( 
القبض  بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ تم  إّنه  )٧٣( عامًا... اجلنسية باإلقامة رقم )...( حيث 
عىل املذكور أعاله من قبل اهليئة إثر إخبارية عن وجود رجل من اجلنسية ... يقوم بأعامل 
السحر وإفساد عقائد الناس وباالنتقال إىل املوقع املخرب عنه شوهد املتهم يستقبل الكثري من 
العائالت من بعد صالة العرص إىل صالة املغرب، عليه تّم إرسال املصدر إىل منزل املتهم 
باب منزله وعند  مائتا ريال، وطرق  بمبلغ، وقدره  تزويده  أّنا أخته، وتّم  مع زوجته عىل 
خروجه ذكر له املصدر أّن أخته لدهيا مشاكل فطلب منه االنتظار لوجود مريض بالداخل، 
وبعد دقائق قام بإدخاله اىل منزله، وسأله عن املشكلة فأخربه املصدر بأّنه زوج شقيقته تغرّي 
عليها، ولديه عالقة بامرأة أخرى، بعدها طلب املتهم منه أن خيربه باسم أخته واسم أمها 
وزوجها واسم أمه وطلب مبلغًا قدره مائة مخسون ريااًل، قيمة الكشف فسّلمه املبلغ املرّقم، 
وأخربه بأّنه سوف يقوم بإعداد عمل ألخته جيعل الزوج يرجع هلا، وطلب من املصدر أن 
حيرض بعد ثالثة أيام؛ لكي يقوم بإعداد العمل خالهلا، ويف اليوم املحّدد تّم االنتقال إىل منزل 
املنزل وسّلمه سبع قطع صغرية من  إىل  املصدر  وأدخل  عليه خرج  الباب  وبطرق  املّتهم؛ 
امللح احلجري، وطلب أن تضع املرأة قطع امللح عىل اجلمر قبل صالة الظهر وذكر أّن هذا 
العمل سيجعل زوج املرأة يكره زوجته الثانية، وطلب من املصدر أن حيرض له بعد أربعة 
وأن تضع  مثلها  يرى  املرأة ال  كّلام تكحلت  الزوج  بعمل جيعل  ليقوم  أيام كحاًل وسكرًا؛ 
املبلغ املرقم، عندها  إياه، وطلب مقابل ذلك مبلغ مايل، وتسلم  السكر يف رشاب وتسقيه 
دخل أعضاء الفرقة القابضة إىل منزل املّتهم، وتم إلقاء القبض عليه وعثر بحوزته عىل مبلغ 
)٨٤٢( رياال وحجابني وأوراقًا عليها كتابات ورموز سحرّية وورقة هبا أسامء رجال ونساء 
وأوراق هبا جداول وآيات قرآنّية مدخلة يف بعضها البعض، وذكر املتهم للفرقة أّنه تعّلم هذا 
العمل يف بالده منذ فرته وأّن احلجب واألوراق هذه قام بكتابتها وذكر أّن احلجاب حلفيدته 
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ألّنا تعاين من اخلوف والقلق يف نومها وبسامع أقواله/ ذكر أّن سبب القبض عليه هو قيامه 
بأعامل السحر؛ وذلك جلمع املال، ويقوم بذلك منذ شهر؛ وباستجوابه/ أقّر بقيامه بعالج 
الناس دون علم منه بذلك، وإّنام لكسب املال فقط، كام أقر بحيازته للحجب واألوراق التي 
هبا رموز شعوذة، وأّن ما قام به من قبل الدجل وتضليل الناس لكسب املال ويتوب إىل اهلل 

ملا قام به وأنكر ممارسة السحر أو تعّلمه. 
وقد أسفر التحقيق مع املذكور بتوجيه االهتام إليه بمامرسة أعامل الشعوذة وإفساد عقائد 

الناس وأكل أمواهلم بالباطل وحيازة طالسم وذلك لألدلة والقرائن التالية:
١ -  إقراره بدفرت التحقيق لفة )١٠(

ما ورد بأقواله لفة )٨(  - ٢
ما ورد يف حمرض القبض لفة )٤(  - ٣

حمرض املشاهدة لفة )١٠(.   - ٤
ومل يعثر له عىل سوابق مسجلة؛ بام أّن ما أقدم عليه يعّد فعاًل حمرما ومعاقبًا عليه رشعًا؛ 

فلذا أطلب إثبات ما نسب إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة.
وفيها  الثانية  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ  املوافق  اإلثنني  يوم  ويف 
حرض املدعى عليه )...( ـ وهو يتّحدث اللغة العربية ـ وأجاب قائاًل: إّن ما ذكره املّدعي 
بالباطل،  الناس  أموال  آكل  السحر والشعوذة وال  بأعامل  أقوم  فأنا ال  العام غري صحيح، 
وأطلب  بّينة  لدى  نعم  قائاًل:  أجاب  دعواه،  طبق  بّينة  لديه  كان  إن  العام  املدعي  وبسؤال 
إمهايل إلحضارها؛ لذا رفعت اجللسة. ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١١/٠٩هـ افتتحت 
اجللسة الساعة التاسعة والنصف وفيها حرض املدعى عليه )...( وبسؤال املّدعي العام عن 
بّينته التي طلب إمهاله ألجلها، أجاب قائاًل: إّنه تم طلب البّينة مرتني ومل حترض حّتى اآلن، 
وأطلب إمهايل مرة ثالثة إلحضارها؛ وألجل إمهال املدعي العام إلحضار بّينته جرى رفع 
)...( كام حرض  عليه  املدعى  املوافق ١٤٣٤/١١/١١هـ حرض  الثالثاء  يوم  اجللسة. ويف 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( عضوا هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمركز )...( ولدى 
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إثر إخبارية عن وجود رجل من  قائاًل : حرضت  استشهادمها، شهد كّل واحد منهام، 
اجلنسية ... يسكن بمنزل شعبي يقوم بأعامل السحر وإفساد عقائد الناس، وباالنتقال 
إىل املوقع املخرب عنه شوهد املتهم يستقبل الكثري من العائالت من بعد صالة العرص إىل 
وتم  أخته،  أّنا  املتهم مع زوجته عىل  منزل  إىل  املصدر  إرسال  تم  املغرب، عليه  صالة 
تزويده بمبلغ وقدره مائتا ريال وطرق باب منزله وعند خروجه ذكر له املصدر أّن أخته 
لدهيا مشاكل، فطلب منه االنتظار لوجود مريض بالداخل، وبعد دقائق قام بإدخاله اىل 
منزله وسأله عن املشكلة فأخربه املصدر بأّنه زوج شقيقته تغرّي عليها، ولديه عالقة بامرأة 
أخرى بعدها طلب املتهم منه أن خيربه باسم أخته واسم أمها وزوجها واسم أمه، وطلب 
مبلغ مائة ومخسني ريااًل قيمة الكشف، فسّلمه املبلغ املرّقم وأخربه بأّنه سوف يقوم بإعداد 
عمٍل ألخته، جيعل الزوج يرجع هلا، وطلب من املصدر أن حيرض بعد ثالثة أيام لكي يقوم 
بإعداد العمل خالهلا، ويف اليوم املحّدد تم االنتقال إىل منزل املتهم وبطرق الباب عليه 
قطع  املنزل وسّلمه سبع  إىل  املصدر  وأدخل  وامرأة وطفل صغري  وبرفقته رجل  خرج 
صغريه من امللح احلجري وطلب أن تضع املرأة قطع امللح عىل اجلمر قبل صالة الظهر، 
وذكر أّن هذا العمل سيجعل زوج املرأة يكره زوجته الثانية وطلب من املصدر أن حيرض 
له بعد أربعة أيام كحاًل وسكرًا؛ ليقوم بعمٍل جيعل الزوج كّلام تكحّلت زوجته ال يرى 
مثلها، وأن تضع السكر يف رشاب وتسقيه إياه، وطلب مقابل ذلك مبلغًا ماليًا، وتسّلم 
املبلغ املرّقم، عندها دخل أعضاء الفرقة القابضة إىل منزل املتهم وتم إلقاء القبض عليه 
وعثر بحوزته عىل مبلغ )٨٤٢( رياال وحجابني وأوراقَا عليها كتابات ورموز سحرية 
وورقة هبا أسامء رجال ونساء وأوراق هبا جداول وآيات قرانيه مدخله يف بعضها البعض 
وذكر املتهم للفرقة أّنه تعلم هذا العمل يف بالده منذ فرتة وأّن احلجب واألوراق هذه قام 
بكتابتها وذكر أّن احلجاب حلفيدته؛ ألّنا تعاين من اخلوف والقلق يف نومها هكذا شهدا، 
األعامل  هذه  أعمل  مل  إّنني  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  الشاهدين  شهادة  وبعرض 
وال أعلم كيف وصلت إىل منزيل، ثّم جرى الرجوع إىل أوراق املعاملة واالطالع عىل 
جرى  ثم   ،)٨( رقم  لفة  األولية  أقواله  عىل  االطالع  جرى  كام   ،)١٠( رقم  لفة  إقراره 
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املشاهدة  االطالع عىل حمرض  كام جرى   ،)٣ -٤( رقم  لفة  القبض  االطالع عىل حمرض 
لفة رقم )١٠( فوجدت كام ذكر املدعي العام؛ وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة 
املدعى  به  قام  ما  أّن  وبام  السحرية؛  والكتابات  الطالسم  بحيازة  عليه  املدعى  أقّر  وقد 
عليه يعّد عماًل غري مقبول؛ ولقوله تعاىل يف السحر: [:;<=>?@
“اجتنبوا السبع املوبقات” وعّد  ZEDCBA؛ ولقوله عليه الصالة والسالم : 
قبيحًا وجرأة يف  يعد عماًل حمرمًا وفعاًل  املّدعى عليه  أقدم عليه  ما  السحر؛ وألّن  منها 
الباطل وفيه إفساٌد لعقائد الناس وإضالٌل هلم وأكٌل ألمواهلم بالباطل؛ ولكل ما تقدم 
فقد ثبت لدّي إدانة املدعى عليه )...( بمامرسة أعامل الشعوذة والدجل وإفساد عقائد 
الناس وأكل أمواهلم بالباطل وحيازة طالسم وشعوذة؛ وعليه قّررت تعزيره بالسجن 
مدة ثالث سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه يف هذه القضية؛ وبذلك حكمت، كام أويص 
بإبعاده خارج اململكة؛ اتقاء لرشه، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه أبدى اعرتاضه دون 
احلكم  الستالم  باحلضور  فأفهمته  اعرتاضه  العام  واملدعي  وأبدى  اعرتاضية،  الئحة 
وتقديم الالئحة االعرتاضية خالل ثالثني يومًا من تاريخ الغد وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل سيدنا حممد وعىل اله وصحبه أمجعني. حّرر يف ١٤٣٤/١١/١١هـ.

مّنا  جرى  فقد  وبعد:  بعده،  نبّي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن 
جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع 
الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٢١هـ  وتاريخ   )٣٤/١٤٦٧٢٩١( برقم 
 )٣٤٣٦٤٧٦٢( برقم  بجدة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من 
...اجلنسية،   )...( ضّد  العام  املدعي  دعوى  املتضّمن  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  وتاريخ 
بالباطل وحيازة  الناس وأكل أمواهلم  الشعوذة وإفساد عقائد  املتهم بمامرسة أعامل 
طالسم املحكوم فيه بام دون باطن القرار؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته 



377

االعرتاضية تقّررت املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم.
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جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وباالشرتاك مع القايض )...( والقايض )...(، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس 
املحكمة العامة بمحافظة جدة/املساعد برقم ٣٣٧١٣١٨١ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ، 
الثالثاء  يوم  ففي  ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٢٣٣٨٤٦ برقم  باملحكمة  املقيدة 
املوافق١٤٣٤/٠١/١٣هـ افتتحت اجللسة وحرض املدعي العام )...(، كام حرض املدعى 
عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى املدعي العام بقوله: 
فبصفتـي مـدعيًا عامًا فـي دائرة االدعاء العـام بمحافظـة جـدة فـإننـي أدعـي عىل: )...(، 
يعمل  ابتدائي  تعليم   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  عامًا،   )٣٣(
بالقطاع اخلاص، غري حمصن، قبض عليه بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٠هـ، وأحيل للسجن العام 
من  للامدة )١١٢(  استنادا  بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٥هـ  رقم )٤٨١٤٩(  التوقيف  متديد  بأمر 
باملعروف  األمر  هيئة  قبل  من  عليه  املدعى  عىل  قبض  حيث  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام 
والنهي عن املنكر بعد الشكوى الواردة إليهم واملتضمنة حترش املدعى عليه بإحدى خاالته 
وابتزازها وهتديدها، ويستخدم يف ذلك رقمي هاتف نقال مها )...( و)...(، وقد ذهب إىل 
منزل خالته يف )...( وحاول التحرش هبا، وعندما رفضت أصبح هيددها واستمر بذلك 
ثامنية أشهر يرسل رسائل ألفاظ كفرية، وفيها هتديد وسب وشتم وقذف يف عرضها وتعد 
عىل الذات اإلهلية، وعندما أغلقت هاتفها أصبح يتصل عىل رقم أختها املتزوجة، وهدد 
بتكوين عالقة مع خالته أو فضحها، ثم اتصل عىل رقم زوج أختها وشّوه سمعتها عنده 
وأصبح يرسل رسائل عىل رقمه بأنه حيبها ويريد إقامة عالقة معها أو يفضحها، عليه فقد 
تم اإليعاز لزوج أخت املشتكي مسايرته عىل رغبته وااللتقاء به فاتصل عليه وأخربه أنه 
وصل إىل جدة ويريد مقابلته لريى اإلثباتات، ويف املوعد املحدد حرض املدعى عليه وتقابل 
مع زوج أخت املشتكي فتم القبض عليه، وأثناء عملية القبض هدد زوج أخت املشتكي 
وضبط بحوزته هاتف نقال نوع )...( حيمل رشحية االتصال التي كان يرسل الرسائل من 
هبا   )...( أوراق  وجمموعة  اتصال،  ــح  رشائ ثــالث  بمحفظته  ضبط  كام   خالهلا، 
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تمفظا-احقاعاما-اإرسالارسائلاجوتلا-اسباتلذتتاتإلهليةا-اأسوتلاكفليةا-اسذفا-ا
بالشبهةا-ا تحلدا درءا غريها-ا منا إرساهلاا إمكانا إنكارا-ا ةا-ا تللدَّ حدا إسامةا طمبا هتديدا-ا

رصفاتلنظلا-اتوجهاتلشبهةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا.

تلقاعدةاتلرشعيةلا“تحلدوداتدرأابالشبهات”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بسب الذات اإلهلية وصدور 
أقوال كفرية منه تضمنتها رسائل جوال قام بإرساهلا، وكذلك هتديد املجني عليها وسبها 
الردة ومصادرة اهلاتف اجلوال، وبعرض الدعوى عىل  وشتمها، وطلب احلكم عليه بحد 
املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بالكيد له من خالته وزوجها لقيامها برسقة بطاقات اجلوال 
منه واالتصال منها وعدم تعويضه عن ذلك، ونظرا إلمكان إرسال رسائل اجلوال من غري 
بالشبهات، لذا فقد قررت  املدعى عليه ولو كانت من جواله اخلاص، وألن احلدود تدرأ 
الردة عىل املدعى عليه ومصادرة  إقامة حد  العام  النظر عن طلب املدعي  املحكمة رصف 
هاتفه النقال، ولتوجه التهمة ضده حكمت بسجنه ملدة ثالث سنني، وبجلده مخسامئة جلدة 

مفرقة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وباالشرتاك مع القايض )...( والقايض )...(، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس 
املحكمة العامة بمحافظة جدة/املساعد برقم ٣٣٧١٣١٨١ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ، 
الثالثاء  يوم  ففي  ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٢٣٣٨٤٦ برقم  باملحكمة  املقيدة 
املوافق١٤٣٤/٠١/١٣هـ افتتحت اجللسة وحرض املدعي العام )...(، كام حرض املدعى 
عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى املدعي العام بقوله: 
فبصفتـي مـدعيًا عامًا فـي دائرة االدعاء العـام بمحافظـة جـدة فـإننـي أدعـي عىل: )...(، 
يعمل  ابتدائي  تعليم   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  عامًا،   )٣٣(
بالقطاع اخلاص، غري حمصن، قبض عليه بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٠هـ، وأحيل للسجن العام 
من  للامدة )١١٢(  استنادا  بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٥هـ  رقم )٤٨١٤٩(  التوقيف  متديد  بأمر 
باملعروف  األمر  هيئة  قبل  من  عليه  املدعى  عىل  قبض  حيث  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام 
والنهي عن املنكر بعد الشكوى الواردة إليهم واملتضمنة حترش املدعى عليه بإحدى خاالته 
وابتزازها وهتديدها، ويستخدم يف ذلك رقمي هاتف نقال مها )...( و)...(، وقد ذهب إىل 
منزل خالته يف )...( وحاول التحرش هبا، وعندما رفضت أصبح هيددها واستمر بذلك 
ثامنية أشهر يرسل رسائل ألفاظ كفرية، وفيها هتديد وسب وشتم وقذف يف عرضها وتعد 
عىل الذات اإلهلية، وعندما أغلقت هاتفها أصبح يتصل عىل رقم أختها املتزوجة، وهدد 
بتكوين عالقة مع خالته أو فضحها، ثم اتصل عىل رقم زوج أختها وشّوه سمعتها عنده 
وأصبح يرسل رسائل عىل رقمه بأنه حيبها ويريد إقامة عالقة معها أو يفضحها، عليه فقد 
تم اإليعاز لزوج أخت املشتكي مسايرته عىل رغبته وااللتقاء به فاتصل عليه وأخربه أنه 
وصل إىل جدة ويريد مقابلته لريى اإلثباتات، ويف املوعد املحدد حرض املدعى عليه وتقابل 
مع زوج أخت املشتكي فتم القبض عليه، وأثناء عملية القبض هدد زوج أخت املشتكي 
وضبط بحوزته هاتف نقال نوع )...( حيمل رشحية االتصال التي كان يرسل الرسائل من 
هبا   )...( أوراق  وجمموعة  اتصال،  ــح  رشائ ثــالث  بمحفظته  ضبط  كام   خالهلا، 
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اتصاالت صادرة وواردة من رشكة )...(، وأقر لدى جهة الضبط أنه بالفعل طلب إقامة 
وبمشاهدة  أقارهبا،  وعند  أختها  عند  سمعتها  وشّوه  فضحها  وقد  خالته  مع  حمرمة  عالقة 
الرسائل املرسلة إىل جهاز النقال العائد ألخت املشتكي كانت تتضمن ألفاظًا كفرية وبذيئة 
وفيها سب وهتديد وهي مرسلة من الرقم العائد للمدعى عليه وهو )...(، ومنها رسائل 
ألجعلك  و)قسم  بجنون(  احبك  ريب  أنت  رب  مايل  )أنا   : مانصه  تتضمن  ورسالة  قذف 
قبلتي يف الصالة )وأعبدك سبحانك وبحمدك( و)أنت ريب أنا أعبدك. افهمي( وبمشاهدة 
الرسائل املرسلة إىل جهاز النقال العائد لزوج أخت املشتكي تبني وجود عدد من الرسائل 
واردة من رقم املدعى عليه )...( تتضمن أن املدعى عليه يعشق خالته وهيدد بفضحها ومنها 
وطلع  فيها  كنت شاك  إال ألفضحها ألين  معاها  خشيت  ما  أين  لك  أبني  )أحب  الرسالة: 
شكي يف حمله بوجود عالقات عاطفية مع أشخاص آخرين واألدلة موجودة عندي وكلمت 
أخوها )...(أخوك )...( (. وباستجواب املدعى عليه اعرتف بأنه أرسل الرسالة التي تنص 
عىل القذف والسب والشتم،  وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام إىل املدعى عليه بالتهديد 
وخملة  وشتم  سب  ورسائل  اإلهلية  الذات  وسب  كفرية  ألفاظًا  تتضمن  رسائل  وإرسال 
باآلداب العامة بموجب قرار االهتام املصادق عليه بقرار جلنة إدارة اهليئة رقم )٢٣٠٩/م( 
لعام ١٤٣٣هـ، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ -ما ورد يف حمرض القبض وشهوده املدونة 
رقم )١٠ -١٣(.  لفة  الرسائل  ما ورد يف حمرض االطالع عىل  لفة رقم )٢٫١(. ٢ -  عىل 
٣ -اعرتاف املدعى عليه بأنه أرسل رسالة خلالته واملدون بدفرت التحقيق لفة رقم )١٧(، ما 
يؤكد أنه مصدر كل الرسائل املرسلة، وباالطالع عىل صحيفة سوابقه مل يعثر له عىل سوابق 
مسجلة، وحيث إن ما قام به املدعى عليه -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - من ألفاظ 
كفرية رصحية ال لبس فيها هو فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا فإنني أطلب احلكم عليه 
الرقم  ذي   )...( نوع  اجلريمة  يف  املستخدم  النقال  هاتفه  بمصادرة  واحلكم  الردة،  بحد 
املصنعي )...( هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي 
العام ضدي غري صحيح، هكذا أجاب. وأبرز ثالث ورقات طلب رصدها وهذا نصها: 
)أن هذه القضية بدأت برسقة رشائح اجلوال اخلاص يب من حقيبتي والتي رسقتها خالتي 
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)...( ومل أكن أعلم بذلك حتى صدور الفواتري وذهبت إىل الرشكة وتسلمت الربنتات حتى 
أعلم من الذي قام بالرسقة وتبني يل من خالل االتصال عليها وجدت أن هناك ثالث أرقام 
غريبة من شبان جمهولني كانت تطيل احلديث معهم لساعات طويلة حسب ما هو مسجل يف 
برنت االتصال واملرفق يف ملف القضية وذهبت إىل خايل أشتكي وأطلب منه أن يسرتجع 
مايل والبالغ ألف ومخسامئة ريال من الدفعة األوىل للجمعية وقيمة الفواتري املستخدمة مع 
الرشائح ومل أجد منه إال أن شتمني وطردين وقلت له بأن لدي برنتات تثبت أن أختك عىل 
عالقة بشبان وأنني سوف أذهب للرشطة ألستعيد حقي من خالتي ويف اليوم التايل اتصل 
يعيد إيل حقي بدون  بيني وبني خالتي )...( وأن  عيل زوج خالتي )...( من أجل يصلح 
تدخل الرشطة وأن يكون املسؤول عىل استعادة ما أخذ مني ووعدين بذلك وحدد موعدًا 
للقائي وبالفعل تقابلنا يف اليوم التايل وركبت معه يف السيارة وأخذنا جولة حتدثنا خالهلا عن 
كيفية أخذ الرشائح من احلقيبة وأن خالتي هي املسئولة عن ذلك وأنا ال أريد أن أشتكيها إن 
هي أعادت يل حقي ووعدين أن هيتم باملوضوع وأن يدبر يل وظيفة عند أحد أصدقائه وأن 
يعيد حقي بالكامل عىل رشط أن يأخذ الربنتات مني ملنع الفضيحة وقبلت هبذا الرشط ثم 
أعطاين جهاز جوال خاص به مقفل بأرقام برسية عىل أساس أنه رهن إىل أن يعيد إيل حقي 
مل أقبل به يف البداية لثقتي واحرتامي وتقديري له ولكنه أرص حتى قبلت مل أكن أعلم أنه يدبر 
التايل  اليوم  باهلل ويف  والعياذ  اهلل عليه وسلم  مثل سبي هلل وللرسول صىل  بشعة  يل مكيدة 
اتصل يب باملساء يوم القبض وقال يل بأن سوف يأتيك أحد أصدقائي ويدعى )...( ويأخذك 
بالسيارة لوجود عطل يف سياريت ثم بعد ذلك اتصل يب صديقه وحدد موقعي وركبت معه 
يف السيارة وذهبنا إىل شارع )...( وقال يل انزل وذهب إىل سيارة )...( كانت تقف يف الشارع 
املقابل ونزلت ويف يدي صورة من املؤهل الدرايس ألنه وعدين بوظيفة والربنتات وجهاز 
اجلوال اخلاص به والذي هو مرفق بملف القضية لديكم وعند وصويل إىل سيارة )...( تم 
باستخدامي  متهم  بأنني  أبلغوين  اهليئة  مركز  إىل  وصويل  وعند  اهليئة  قبل  من  عيل  القبض 
للجهاز وإرسال منه رسائل إىل خالتي للتهديد والسب والتعدي بالسب عىل الذات اإلهلية 
وأن ما يثبت استخدامي هلذا اجلهاز هو إرسال أختي رسائل من جواهلا تقول فيه إذا ما أثبت 
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جوال  من  املرسلة  الرسائل  من  وغريها  ضدك  وأشهد  للمحكمة  أذهب  سوف  هلل  سبك 
أنكرت  أختي  ألن  الباطل  ويزهق  احلق  حيق  أن  إال  أبى  اهلل  ولكن  الرقم  نفس  عىل  أختي 
إرسال أي رسائل عىل هذا الرقم أو معرفتها بالرقم أصال وأن خالتي كانت تستخدم جهازها 
يف بعض األوقات إلرسال رسائل إىل صديقاهتا أرجو من معاليكم استدعاء الشاهدة )...( 
للمثول أمام أيديكم حتى تؤكد صحة ما ذكر(، هكذا أجاب. وبطلب البينة من املدعي العام 
املوافق  الثالثاء  يوم  يف  أخــرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  لذا  لذلك،  مهلة  طلب 
عليه،  املدعى  حرض  كام  العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٣/٢٤هـ 
وبسؤال املدعي العام عام استمهل من أجله طلب مهلة أخرى لذا رفعت اجللسة. ويف جلسة 
أخرى يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٤/٠٢هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي العام 
كام حرض املدعى عليه، وبسؤال املدعي العام عن البينة طلب مهلة لذلك، لذا رفعت اجللسة. 
ويف جلسة أخرى يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٤/١٦هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض 
املدعي العام كام حرض املدعى عليه، وبسؤال املدعي العام عن بينته أحرض للشهادة وأدائها 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله عام لديه من شهادة شهد 
رسائل  بوجود  زوجها  وجوال  املشتكية  املرأة  أخت  جوال  عىل  اطالعنا  بعد  )فإنه  قائال: 
هتديد وسب وقذف وتعد عىل الذات اإلهلية من رقم جوال ذكروا بأنه يعود البن أختهم، 
فقمنا بعدها بالتأكد من صاحب اجلوال حيث إن زوج أخت املرأة املشتكية كان عىل اتصال 
وتواصل معه لكي يعطيه بعض الصور اخلاصة باملرأة املشتكية، فتم مسايرته حتى تم القبض 
عليه وبحوزته الرشحية التي أرسل منها رسائل التهديد والسب والشتم والقذف والتعدي 
عىل الذات اإلهلية كام ذكر يف حمرض القبض، وقد أقر بذلك أمامنا بعالقته مع خالته عالقة 
حمرمة وأنه حيبها وأن الرسائل التي باجلوال هو من قام بإرساهلا، وقد كتب حمرض بذلك(، 
هكذا شهد. كام أحرض للشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وبسؤاله عام لديه من شهادة شهد قائال: إنه بعد االطالع عىل جوال الفتاة املشتكية وجوال 
اإلهلية  الذات  عىل  وتعد  وسب  وقذف  هتديد  رسائل  عىل  حيتوي  أنه  وجدت  أختها  زوج 
صادر من جوال يدعون أنه من جوال البن أختهم فقمنا باالتصال عىل جوال الرجل املخرب 
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عنه للتأكد من أن اجلوال يعود له، حيث كان يتواصل مع زوج أختها حيث وعده بأنه سرييه 
والزمان،  املكان  وتم حتديد  رغبته  مسايرته عىل  فتم  املشتكية  باملرأة  اخلاصة  الصور  بعض 
بعدها تم القبض عىل الرجل املخرب عنه )ابن أخت املشتكية( ووجد بحوزته الرشحية التي 
الذات اإلهلية، وقد اعرتف وأقر  التهديد والسب والتعدي عىل  كانت تصدر منها رسائل 
بذلك كله بعد القبض عليه، وقد كتب حمرض بذلك(، هكذا شهد. وبعرض شهادة الشاهدين 
عىل املدعى عليه أجاب بقوله: )شهادة الشاهدين غري صحيحة، وقد سألوين هل لك عالقة 
مع خالتك فقلت هي خالتي وأكيد أين يل عالقة معها بحكم أهنا خالتي أما ما ذكروه من أن 
يل معها عالقة حمرمة فهو غري صحيح والشاهدان ال أعرفهام(، هكذا أجاب. وألجل تدوين 
أنا  لدي  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  حمرض 
)...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة خلف الشيخ )...( وباالشرتاك مع كل من 
القايض )...( والقايض )...(، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ افتتحت اجللسة، 
وفيها حرض املدعي العام )...(، كام حرض املدعى عليه )...(، وبناء عىل املادة ١٦٦ من نظام 
وللتأمل  وتفصيال،  مجلة  عليه  فصادق  سابقا  ضبطه  سبق  ما  تالوة  تم  الرشعية  املرافعات 
رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ افتتحت اجللسة، 
وفيها حرض املدعي العام كام حرض املدعى عليه )...( املذكور أعاله، وباالطالع عىل أوراق 
املعاملة وجد حمرض عضو هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر )...(، ووكيل هيئة األمر 
باملعروف بمركز الصديق املتضمن: فإنه بعد اطالعنا عىل جوال أخت املرأة املشتكية وجوال 
زوجها بوجود رسائل هتديد وسب وقذف وتعد عىل الذات االهلية من رقم جوال ذكروا أنه 
املرأة  أخت  زوج  إن  حيث  اجلوال،  صاحب  من  بالتأكد  بعدها  قمنا  أختهم،  البن  يعود 
املشتكية كان عىل اتصال وتواصل معه، لكي يعطيه بعض الصور اخلاصة باملرأة املشتكية فتم 
التهديد والسب  التي أرسل منها رسائل  مسايرته حتى تم القبض عليه وبحوزته الرشحية 
والشتم والقذف والتعدي عىل الذات اإلهلية، كام هو موضح يف حمرض القبض وقد أقر أمامنا 
بذلك، كام وجد حمرض عضو مركز هيئة الصديق )...( املتضمن: نعم أنا )...( أشهد بأنه 
وبعد اطالعي عىل جوال الفتاة املشتكية وجوال زوج أختها وجدت أنه حيوي رسائل هتديد 
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وقذف وسب وتعد عىل الذات اإلهلية صادرة من رقم جوال يدعون أنه البن أختهم، فقمنا 
باالتصال عىل جوال الرجل املخرب عنه للتأكد من أن اجلوال يعود له، حيث كان يتواصل مع 
زوج أختها حيث وعده بأنه سرييه بعض الصور اخلاصة باملرأة املشتكية، فتم مسايرته عىل 
أخت  )ابن  عنه  املخرب  الرجل  عىل  القبض  تم  بعدها  والزمان  املكان  حتديد  وتم  رغبته 
املشتكية(، ووجد بحوزته الرشحية التي كانت تصدر منها رسائل التهديد والسب والتعدي 
عىل الذات اإلهلية، وقد اعرتف وأقر بذلك كله بعد القبض عليه، وبسؤال املدعى عليه هل 
أرسل هذه الرسائل؟ أجاب بقوله: )أنا مل أرسل هذه الرسائل واجلوال ليس جوايل، هكذا 
األربعاء  يوم  يف  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  للشهود  مزكني  وإلحضار  أجاب.( 
١٤٣٥/٢/١هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي العام كام حرض املدعى عليه )...(، 
فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي العام، وبام أن املدعى عليه أنكر دعوى املدعي العام مجلة 
الرسائل من  بإرسال هذه  املدعى عليه  قيام  بينته عىل  أقام  العام  املدعي  أن  وتفصيال، وبام 
جواله إىل جوال خالته، وحيث إنه يمكن إرسال هذه الرسائل من غري املدعى عليه ولو كان 
العام  املدعي  دعوى  عن  النظر  رصفنا  فقد  لذا  بالشبهات؛  تدرأ  واحلدود  اخلاص،  جواله 
املطالبة بحد الردة ومصادرة هاتفه النقال، وحكمنا بسجن املدعى عليه ثالث سنوات تبدأ 
وبه  جلدة،  مخسون  دفعة  كل  دفعات  عىل  مفرقة  جلدة  مخسامئة  وجلده  إيقافه  تاريخ  من 
حكمنا. وبعرضه عىل املدعى عليه قرر عدم القناعة بدون الئحة اعرتاضية، وبعرضه عىل 
املدة  خالل  االعرتاضية  الالئحة  بتقديم  واستعد  باحلكم  قناعته  عدم  قرر  العام  املدعي 
النظامية، فإن مضت سقط يف االعرتاض. وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/١هـ. احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم االثنني املوافق 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ افتتحنا اجللسة، وباالطالع عىل الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعي 
ملحكمة  املعاملة  رفع  وقررنا  به،  حكمنا  ما  عىل  يؤثر  ما  نالحظ  ومل   ،)...( ضد  العام 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق  وباهلل  االستئناف. 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ. احلمد هلل وحده وبعد، فقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بمكة 
املكرمة بخطاهبم رقم ٣٥٢٠٦٢١٥ يف ١٤٣٥/٤/١٢هـ، بخصوص دعوى املدعي العام 
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تقرر  املتضمن:  ١٤٣٥/٤/١٢هـ،  يف   ٣٥٢٠٦٢١٥ رقم  القرار  معه  مرفق   )...( ضد 
باألكثرية إعادهتا ألصحاب الفضيلة حكام القضية ملالحظة أن أصحاب الفضيلة حكموا 
اجلرمي  الوصف  يبينوا  ومل  واجللد  بالسجن  عليه  املدعى  بتعزير  حكموا  ثم  النظر  برصف 
لتعزير املدعى عليه، وباهلل التوفيق فنجيب أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل بأننا رصفنا النظر 
عن الدعوى لعدم ثبوت املوجب، وحكمنا بالتعزيز لتوجه التهمة عىل املدعى عليه، ولوجود 
الشبهة والقرائن والقبض عليه وبحوزته اجلواالت التي تم االتصال منها والرسائل النصية، 
لذا قررنا رفع املعاملة ملحكمة االستئناف. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  الثانية  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٣٢٢٣٣٨٤٦ برقم  بجدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة 
١٤٣٥/٥/٤هـ، املرفق هبا الصك رقم٣٥١٤١٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ، الصادر من 
أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة العامة بجدة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ 
)...(، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...(، املتهم بالتهديد وإرسال رسائل تتضمن 
بباطنه. وبدراسة احلكم وصورة  بام دون  فيه  املحكوم  الذات اإلهلية،  ألفاظًا كفرية وسب 
ضبطه والئحته االعرتاضية، تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم بعد اإليضاح األخري. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١١٣٧١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢١هـ رقم القرار: ٣٥٣٦١٧٤٣ 

جهةا لدىا شهودا إنكارا-ا تللدةا-ا حدا إسامةا طمبا تلدينا-ا سبا عاما-ا حقا تمفظا-ا
تلاحقيقا-اعدماتلبينةاتملوصمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ارصفاتلنظلا-توجهاتلاهمةالمقلتئنا-ا

تعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بسب الدين، وطلب احلكم 
عليه بحد الردة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بالكيد له من زمالء 
حمرض  ومنها  الدعوى،  يف  الواردة  األدلة  إىل  استند  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  عمله، 
مل  ثم  إلحضارهم  استمهل  وقد  للدعوى،  مؤيدة  شهود  ثالثة  شهادة  فيه  املدون  التحقيق 
يتمكن من ذلك، وبعرض الشهادات عىل املدعى عليه أنكر ما جاء فيها، ونظرًا لعدم وجود 
بينة موصلة للمدعي العام عىل ما ذكره بدعواه سوى القرائن املشار إليها، وألهنا تؤيد ما جاء 
بدعوى املدعي العام، ولكون سب الدين من نواقض اإلسالم وكبرية من كبائر الذنوب، 
لذا فلم يثبت لدى املحكمة إدانة املدعى عليه بسب الدين، ورصفت النظر عن طلب املدعي 
العام إقامة حد الردة عليه، وحكمت لتوجه التهمة إليه بسجنه ملدة سنة ونصف، وبجلده 

مئتي جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدينا نحن كل من )...( و)...( القاضيني باملحكمة العامة بجازان 
وفضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بجازان والقائم بعمل فضيلة الشيخ )...(، 
وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بجازان برقم ٣٤٥١١٣٧١ 
االثنني  يوم  ففي   ،٣٤٢٥٨٧٨١٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  يف 
 )...( العام  املدعي  فيها  وحرض  العارشة،  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ 
املكلف باالدعاء العام من سعادة رئيس فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بجازان بموجب 
التعميد رقم ٣٤ يف ١٤٣٥/١/١هـ، وحرض حلضوره املدعى عليه )...( )٢٤ عامًا(، ... 
اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، أوقف برقم ١٩٨/ع وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٧هـ، ثم 
 )...( سجن  بقسم  أودع  ثم  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ  ٢٠٠/ع  برقم  رساحه  أطلق 
بموجب أمر التمديد واإلحالة رقم ١١٨/ع وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٣هـ، كون فضيلة ناظر 
القضية يرى أهنا حدية ويعترب إيقافه من تاريخ القبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٣هـ. إنه 
بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٦هـ حرض إىل إدارة رشطة )...( املدعو/ )...( -... اجلنسية، خمربا 
عن قيام املدعى عليه بسب الدين، وبضبط إفادة املخرب أفاد أنه عندما كان يتفقد املرشوع يف 
)...(، حرض إليه العامل )...(، وأخربه أن املدعى عليه قام بسب الدين، ثم بعد ذلك جاء 
كل من )...( و)...( وأخرباه بنفس األمر، كام أفاد أنه ليس لديه مشاكل مع املدعى عليه، 
وتوجد مشاكل بني املدعى عليه والعامل من سباب ومضاربات وغريها، كام ذكر بأن املتهم 
له أخطاء سابقة ويستضعف من حوله ويرضهبم، وأن املدعى عليه قام بسب الدين بقوله: 
فقام  الرسير،  عىل  من  السجائر  طفاية  أخذ   )...( منه  طلب  عندما  ربك(  دين  يلعن  )اهلل 
برضب يده عىل احلائط ويسب الدين. وبضبط شهادة املدعو/ )...( أفاد أنه يف مساء يوم 
اجلمعة ١٤٣٣/١٢/٢هـ، وأثناء وجوده بداخل السكن مع املدعى عليه واملدعو )...(، 
قام املدعى عليه بسب الدين بقوله: )اهلل يلعن دين ربك(، وذلك ألن املدعو )...( طلب 
من املدعى عليه عدم وضع طفاية السجائر فوق الفراش. وبضبط شهادة املدعو/ )...( أفاد 
أنه يوم اجلمعة ١٤٣٣/١٢/٢هـ كان يف السكن مع املدعى عليه، وكان املتهم يدخن ويضع 
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الطفاية عىل الرسير، فطلب منه إخراج طفاية السجائر بعد التدخني إال أنه رفض ورضب 
بيده عىل احلائط ويسب الدين بقوله: )اهلل يلعن دين ربك(.وبضبط شهادة/ )...( أفاد أنه 
يوم اجلمعة ١٤٣٣/١٢/٢هـ كان بجانب السكن، وسمع املدعى عليه يسب الدين بقوله: 
)اهلل يلعن دين ربك(. وباستجواب املدعى عليه بعد إحاطته بالتهمة املنسوبة إليه أنكر قيامه 
يف  كفء  ألنه  عليه  حيقدون  ألهنم  قضية  يف  يدخلوه  أن  يريدون  العامل  وأن  الدين،  بسب 
العمل وحيصل عىل زيادة يف الراتب وتوجد مشاكل بينه وبني العامل، وصادق عىل أقواله 
حتقيقا. وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه االهتام إليه بقيامه بسب الدين بقوله: )اهلل يلعن 
املدونة   )...( الشاهد/  شهادة  يف  جاء  ١ -ما  التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  ربك(،  دين 
 )...( الشاهد/  شهادة  يف  جاء  ما   - ٢  .)٨( رقم  لفة  التحقيق  دفرت  من   )٦( رقم  صفحة 
الشاهد/  لفة رقم )٨(. ٣ - ما جاء يف شهادة  التحقيق  املدونة صفحة رقم )٦( من دفرت 
)...( املدونة عىل صفحة رقم )١٤( لفة رقم )١(. ٤ - خطاب املحكمة العامة يف )...( رقم 
٣٤٤٨٧٩٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢هـ بأن هذه القضية توجب احلد وليس عقوبة تعزيرية، 
لذا أطلب إثبات ما أسند إليه ونظر القضية بالوجه الرشعي. وبسؤال املدعى عليه عام جاء 
بدعوى املدعي العام أجاب قائاًل: ال صحة ملا جاء بدعوى املدعي أنني قمت بسب الدين، 
هكذا أجاب. وبطلب البينة من املدعي العام عىل ما جاء بدعواه أجاب قائاًل: أطلب إمهايل 
جلسة قادمة إلحضارها، هكذا أجاب. وحيث احلال ما ذكر فقد قررنا رفع هذه اجللسة. 
ويف يوم الثالثاء ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف، وفيها حرض 
املدعي العام واملدعى عليه، وبتالوة ما سبق ضبطه يف القضية عىل املدعي العام واملدعى عليه 
صادقا عليه، ثم سألنا املدعي العام عام استمهل من أجله فأجاب قائاًل: مل أستطع إحضار 
بينة يف هذه اجللسة، وأطلب إمهايل جلسة أخرى، هكذا أجاب. وحيث احلال ما ذكر فقد 
قررنا رفع هذه اجللسة. ويف يوم األحد ١٤٣٥/٥/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة، 
وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه، وبسؤال املدعي العام عام استمهل من أجله أجاب 
قائاًل: بينتي ما جاء بأوراق املعاملة. وبالرجوع ألوراق املعاملة وجد بدفرت التحقيق لفة )١( 
بالصحيفتني رقم ٩ -١٠ شهادة املدعو/ )...(، أفاد أنه يوم اجلمعة ١٤٣٣/١٢/٢هـ كان 



391

يف السكن مع )...(، وكان املذكور يقوم برشب السجائر وإطفاء السجائر يف طفاية السجائر 
بداخل السكن، فأخربه بأن هذا مرض بالصحة ونصحه برمي السجائر خارج السكن، فقام 
بالرضب بيده عىل احلائط وقام بسب الدين والرب بقوله: )اهلل يلعن دين ربك(، كام وجد 
كان  ١٤٣٣/١٢/٢هـ  اجلمعة  يوم  أنه  أفاد   )...( املدعو/  شهادة   )١١( رقم  بالصحيفة 
 :)...( للمدعو  يقول   )...( املجتمع، وسمع  كلية  فيه خلف  يسكن  الذي  السكن  بداخل 
)اهلل يلعن دين ربك(. كام وجد بالصفحة رقم )١٤( شهادة للمدعو )...( أفاد أنه يف مساء 
يوم اجلمعة ١٤٣٣/١٢/٢هـ أثناء وجوده داخل السكن مع )...( واملدعو )...( قام )...( 
املدعى عليه أجاب  أعاله عىل  ما ذكر  ربنا(، وبعرض  دين  يلعن  )اهلل  بقوله:  الدين  بسب 
قائاًل: ما جاء بشهادة الشهود املذكورين أعاله غري صحيح، هكذا أجاب. ثم سألنا املدعي 
العام هل لديك زيادة بينة؟ فأجاب قائاًل: ليس لدي زيادة بينة، هكذا أجاب. وبناًء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه ما جاء بدعوى املدعي العام، ونظرًا 
لعدم وجود بينة موصلة للمدعي العام عىل ما ذكره بدعواه سوى القرائن املشار إليها أعاله، 
ولكون القرائن تؤيد ما جاء بدعوى املدعي العام، ولكون سب الدين من نواقض اإلسالم 
وكبرية من كبائر الذنوب والتساهل فيه يدل عىل اجلرأة يف ارتكاب املعايص، لذا فلم يثبت 
إليه بذلك فحكمنا بام ييل: أواًل:  التهمة  الدين، وإنام تتوجه  لدينا إدانة املدعى عليه بسب 
رصفنا النظر عن طلب املدعي العام إقامة حد الردة عىل املدعى عليه. ثانيًا: تعزير املدعى 
عليه بسجنه سنة ونصفا من تاريخ توقيفه وجلده مئتي جلدة مفرقة عىل دفعات، كل دفعة 
مخسون جلدة بينها عرشة أيام، وبام تقدم حكمنا. وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى 
عليه قرر املدعى عليه القناعة به، وقرر املدعي العام عدم القناعة واالعرتاض عىل احلكم 
املوفق،  النظامية. واهلل  املدة  لتقديم اعرتاضه عليه خالل  وأفهم باستالم نسخة من احلكم 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٥/٢٩هـ.

اخلامسية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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ردة

برقم  بجازان  العامة  املحكمة  من  الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
٣٤٢٥٨٧٨١٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ، املرفق هبا الصك الرشعي الصادر من أصحاب 
الفضيلة القضاة باملحكمة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٧٣٩٨٥ 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( )... اجلنسية( الهتامه 
ين(، عىل الصفة املوضحة يف الـصك املتضمن حكم أصحاب الفضيلة بام  يف قضية )سب الدِّ
هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الـصك الرشعي وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقررت 

املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بحائل

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٠٢٤٦٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٣٤٠٨ 

تألحدتثا-ا دترا مقاودعا إحلتقا حدثا-ا ضدا دعوىا عاما-ا مالا ممامكاتا-ا إتالفا
حدوثاتمفياتاوأرضترا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد احلدث املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإحراق مستودع دار 
املالحظة االجتامعية يف إحدى املناطق، مما نتج عنه تلفيات وأرضار كبرية، وطلب احلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى 
القايض إدانة احلدث املدعى عليه بإحراق املستودع وتسببه فيام نتج عنه من تلفيات وأرضار، 
وحكم بسجنه ملدة مخسة أشهر، وبجلده ثامنية وسبعني جلدة مفرقة عىل دفعتني، فاعرتض 

الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

عىل  وبناء  بحائل،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ  برقم ٣٣٤٠٢٤٦٣  بحائل  اجلزائّية  املحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  املحالة  املعاملة 
١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١١١٩٢٢٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، 
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ومخس  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٤/١٢هـ،  األربعاء  يوم  ففي 
)...( سعودي  معه  وادعى عىل احلارض   ،)...( العام  املدعي  وفيها حرض  دقيقة،  وأربعني 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف حترير دعواه: بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة 
االدعاء العام بفرع اهليئة بمنطقة حائل أدعي عىل: احلدث/ )...(، البالغ من العمر )١٦( 
عامًا، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( املوقوف بدار املالحظة االجتامعية 
دقيقة  وعرشين  ومخس  الثانية   )٢.٢٥( الساعة  متام  يف  فإنه  رسقة،  قضية  ذمة  عىل  بحائل 
قبل  من  املدين  الدفاع  بلغت غرفة عمليات  املوافق ١٤٣٣/٤/٥هـ  االثنني  يوم  فجر  من 
الدوريات األمنية بوجود أعامل شغب وحريق يف دار املالحظة عىل الطريق الدائري الغريب 
من  الدخان خترج  كثافة  تم مالحظة  احلادث  ملوقع  الوصول  وبعد   ،)...( املدارس  خلف 
النزالء  من  املبنى وجدت جمموعة  للمبنى، وعند دخول  الشاملية  الناحية  من  الثاين  الدور 
يف مدخل الدور األريض متثل مجيع النزالء بالدار، وهم بصحة جيدة وال يوجد حمتجزون 
الثاين  بالدور  النزالء  إىل عنرب  الوصول  احلادث، وعند  موقع  مفقودون يف  أو  أو مصابون 
وجدت بالقرب من العنرب غرفة خاصة )معمل احلاسب اآليل(، وتم مالحظة كرس القفل 
املعمل،  داخل  البودرة  طفايات  رش  باستخدام  بمحتوياهتا  والعبث  وفتحها  هبا  اخلاص 
دخان  يغطيه  الذي  النزالء  عنرب  دخول  وعند  أرضًا،  اآليل  احلاسب  أجهزة  بعض  وطرح 
بالصاج  بالعنرب  املوجودة  النوافذ  إغالق  بسبب  العنرب،  يف  الدخان  انحباس  نتيجة  كثيف 
احلديدي -عدا فتحات صغرية يف اجلزء العلوي من العنرب - وجد اشتعال للنار يف إسفنج 
رسيرين متجاورين يف آخر العنرب من الناحية الشاملية، تم إمخاد النار فيها، وتم مالحظة أعامل 
تكسري لبعض اللمبات )القلم( ورميها من فتحات النوافذ الصغرية إىل فناء الدار، وتكسري 
لبعض دفايات الزيت، ومع أعامل اإلطفاء التي متت لوحظت غرفة يف زاوية املبنى مغلقة 
يتصاعد منها الدخان بشكل كبري، وعند دفع الباب وجد أنه قد تم إشعال احلريق بداخلها 
بعد كرس قفل الباب وإغالق الباب عىل احلريق داخل الغرفة التي اتضح أهنا مستودع لبعض 
املفارش واإلسفنج، ومن خالل املعاينة اتضح جنائية احلادث؛ لوجود أعامل شغب سبقت 
إشعال احلريق، ووجود أعامل تكسري وختريب، ووجود كرس يف األقفال، ونشوب احلريق يف 
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موقعني خمتلفني وفق تقرير إدارة الدفاع املدين بحائل. وباستجواب األحداث املوجودين يف 
دار املالحظة أفاد احلدث/ )...( أنه عندما كان أمام صالة الطعام بعد احلادث مبارشة ناداه 
املدعى عليه )...( وقال له: )أنا اليل أحرقت املستودع(. وباستجواب احلدث )...( أفاد بأنه 
عندما كان لدى املرشف حتدث معه املدعى عليه وقال له: )أنا الذي أحرقت املستودع(، وأفاد 
أن املدعى عليه قام بإتالف كامريات املراقبة. وباستجواب احلدث/ )...( أفاد بأنه ذكر له 
احلدث )...( أنه شاهد املدعى عليه يمر أمام بوابة املستودع، وبعدها شاهد النار تسطع عىل 
دوالب مقابل غرفة املستودع وأن )...( أبلغه بذلك عندما كانوا بغرفة العزل. وباستجواب 
احلدث/ )...( أفاد بأن كاًل من: احلدثني/ )...( و)...( قاال بأهنام شاهدا املدعى عليه يقوم 
بشب احلريق باملستودع. وباستجواب احلدث/ )...( أفاد أنه شاهد املدعى عليه خيرج من 
عليه  املدعى  وأن  باملستودع،  النار  اندلعت  مبارشة  املستودع  من  خروجه  وبعد  املستودع، 
أفصح باحلرف الواحد قائاًل: )أنا اليل شبيت النار باملستودع( أمامه وأمام كل من احلدثني 
)...( َو )...(، وباستجواب احلدث/ )...( أفاد أنه سمع األحداث كل من/ )...( و)...(، 
حيرق  وهو  شاهده   )...( وأن  املستودع،  أحرق  اليل  هو  عليه  املدعى  بأن  يقولون  و)...( 
املستودع، كام أفاد بأن املدعى عليه سبق وأن قام بتكسري كامريات املراقبة قبل احلريق بحوايل 
أسبوعني. وباستجواب احلدث/ )...( أفاد أن املدعى عليه أبلغه وقال له: )أبرشوا احرتقت 
و)...(  و)...(   )...( من  كل  واألحداث  عليه  املدعى  بني  املواجهات  وبإجراء  بالدار(. 
و)...( و)...( الذين أفادوا بقيام املدعى عليه بحرق املستودع صادق عىل أقوال )...( وقال 
إنه هو من قام بإحراق املستودع، وقد قدرت اخلسائر املادية للحرق بمبلغ )٦١٠٤٠( واحد 
وستني ألفا وأربعني ريااًل. وبإعادة استجوابه بعد مواجهته باألحداث أقر حتقيقًا بأنه هو من 
قام بإحراق املستودع بوالعة كانت معه. وقد أسفر التحقيق معه عن اهتامه بإحراق مستودع 
دار املالحظة االجتامعية؛ مما نتج عنه تلفيات وأرضار كبرية. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور 
فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية 
تزجره وتردع غريه، والنظر يف إيقاع عقوبة بديلة عن السجن كونه حدثا. )علاًم بأن احلق 
اخلاص املتعلق بالتلفيات ال يزال قائاًم(. وباهلل التوفيق. هكذا ادعى. وبعرض دعوى املدعي 
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العام عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي العام من اهتامي بإحراق مستودع دار 
أحد  يشاركني  ومل  صحيح،  فهذا  كبرية  وأرضار  تلفيات  عنه  نتج  مما  االجتامعية  املالحظة 
باإلحراق(، هكذا أجاب. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملصادقة املدعى عليه 
عىل الدعوى، وحلرمة ما صدر من املدعى عليه مما يستوجب تعزيرًا مناسبا ملا فيه من إتالف 
ملمتلكات جمرمة، وقد جاءت الرشيعة بحفظ املال وذلك من الرضورات اخلمس التي أمر اهلل 
بحفظها، ولذلك فقد ثبت لدي قيام املدعى عليه بإحراق مستودع دار املالحظة االجتامعية، 
ما نتج عنه تلفيات وأرضار كبرية، فحكمت بسجنه مخسة أشهر حتتسب منها مدة إيقافه عىل 
ذمة هذه القضية وجلده ثامنية وسبعني جلدة مفرقة عىل دفعتني متساويتني، بني كل دفعة 
وأخرى ما ال يقل عن عرشة أيام، هذا ما ظهر يل وبه حكمت واهلل أعلم وأحكم. وبعرض 
بدون  االستئناف  رفعه ملحكمة  احلكم، وطلبا  القناعة هبذا  قررا عدم  الطرفني  احلكم عىل 
التوفيق  انتهت هذه اجللسة يف متام الساعة العارشة والربع. وباهلل  الئحة اعرتاضية، وهبذا 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ. احلمد هلل 
وحده وبعد، ففي هذا اليوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ افتتحت اجللسة متام الساعة 
الثامنة والربع، وفيها جرى مني االطالع عىل املعاملة املتعلقة بدعوى املدعي العام ضد/ 
)...(، وقد عادت من حمكمة االستئناف وهبا قرار الدائرة اجلزائية الثانية رقم ٣٥٢٢٦١٦٨ 
يف ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ، واملتضمن بدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، لوحظ 
أن ما أجاب به املدعى عليه غري مالق لدعوى املدعي العام املدونة بالقرار املشار إليه أعاله، 
جواب  من  والبد  املذكورة،  العام  املدعي  دعوى  عن  جياوب  مل  عليه  املدعى  فإن  وبذلك 
غري  بالقرار  املدونة  العام  املدعي  دعوى  أن  كام  إثباتا،  أو  نفيًا  الدعوى  عن  عليه  املدعى 
مطابقة ملا ورد يف طيات املعاملة، ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. واهلل املوفق. انتهى. وعليه 
أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم اهلل أنه قد وقع خطأ يف رصد الدعوى العامة، وذلك أن 
األسطوانة اإللكرتونية املودعة يف املعاملة من االدعاء العام تبني أهنا ال تتوافق مع ما جاء 
يف الدعوى املحررة يف املعاملة، لذلك جرى طلب النسخة اإللكرتونية الصحيحة املتوافقة 
مع الدعوى املحررة، ثم جرى تعديل ذلك يف الضبط والقرار، وأمرت ببعث كامل أوراق 
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التوفيق.  وباهلل  ذلك حتى ال خيفى.  وقد جرى حترير  كاملتبع.  االستئناف  املعاملة ملحكمة 
وهبذا أقفلت اجللسة يف متام الساعة الثامنة والنصف. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  حائل  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٦/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٦٣٨١٦ برقم  بحائل  اجلزائية 
٣٥١٨٦٧٠٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، املرفق هبا القرار الرشعي رقم )٣٥٢٠٧١٣٥( 
اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/١٢هـ،  وتاريخ 
بحائل، اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين 
رقم )...(؛ الهتامه بقضية إتالف وإحراق ممتلكات عامة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
بسجن املدعى عليه وجلده عىل النحو املفصل فيه، وقد سبق منا دراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالقرار وضبطه بناء عىل قرارنا 
رقم )٣٥٢٢٦١٦٨( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ، جرت املصادقة عىل ما حكم به فضيلته 
عىل املدعى عليه من تعزير بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٣٢٨٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٨٨٤٤ 

إتالفاممامكاتا-اإحلتقاسيارةاعمدتا-اإنكارا-اإسلتراحتقيقاابالاقببادوناتلعمديةا-ا
بالقجنا تعزيلا لمقلتئنا-ا تلاهمةا توجها تإلدتنةا-ا ثبوتا فنيا-اعدما تقليلا تملعاينةا-ا حمرضا

وتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإحراق سيارته -املسجلة 
باسم والده - عمدا ألنه منعه من بيعها ألحد أصدقائه، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
جهة  أمام  أقر  عليه  املدعى  ألن  ونظرا  صحتها،  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
معه  كانت  صيد  بندقية  من  عليها  النار  بإطالق  السيارة  إحراق  يف  تسبب  بأنه  التحقيق 
حراري  مصدر  االحرتاق  أن سبب  من  الفني  التقرير  وملا جاء يف  بغري قصد،  هلا  وإصابته 
املعاينة من أن احلادث مرتكب بفعل فاعل،  صناعي خارجي ذو هلب، وملا جاء يف حمرض 
وألن ذلك يوجه التهمة جتاه املدعى عليه بصحة الدعوى، لذا فقد حكم القايض بعدم ثبوت 
ملدة ثالثة أشهر،  للتهمة بسجنه  املدعى عليه  بتعزير  الدعوى بصفة قطعية، وحكم  صحة 
وبجلده مخسني جلدة تكرر عليه مرتني، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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املنورة،  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٢٩٣٢٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٥٤٠٧٩٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ، افتتحت اجللسة الساعة 
١٥: ٩ صباحا، وفيها حرض املدعي العام )...( واملكلف من مرجعه بموجب اخلطاب رقم 
هـ د/ ١٧٤٨٦ بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٢هـ، وادعى عىل/ )...( )٢٦ عاما( سعودي اجلنسية 
إنه بتاريخ ١٤٣٤/٣/٣هـ ورد كتاب  بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه: 
رئيس مركز الضمريية برقم ٥٣/٣٠٧/٤ املتضمن القبض عىل املدعى عليه، وهو بحالة 
غري طبيعية، وحيمل سالحا من نوع شوزن رقم )...( وأحرق سيارة من نوع جيب )...( 
ربع، رقم اللوحة )...(، عائدة ملكيتها لوالده، عن طريق إطالق النار عليها وهي يف وضع 
التشغيل، وقد تم فصل أوراق مستقلة لتعاطي املذكور للحشيش املخدر وحيازته للسالح 
الضمريية  بقرية  الكائن  احلادث  موقع  إىل  اجلنائية  األدلة  رفق  وباالنتقال  ترخيص،  بدون 
اللوحة  املهد ضعه، لوحظ وجود سيارة من نوع جيب )...( موديل ٢٠١٠م رقم  طريق 
األيرس  الباب  يف  ناري  إطالق  ووجد  بالكامل،  للحرق  ومتعرضة  فضاء  أرض  يف   )...(
أو  فارغ  ظرف  أي  عىل  العثور  يتم  ومل  املركبة،  بجوار  أخشاب  كذلك  ووجدت  للسيارة، 
الضمريية من  قرية  بأنه: )كان يف  أفاد  املدعى عليه  املوقع، وباستجواب  ناري يف  مقذوف 
أجل الصيد وبحوزته بندقية شوزن حتمل الرقم )...( عيار ١٢، وأثناء ذلك قام بإطالق النار 
عىل السيارة عن طريق اخلطأ عىل باب السائق وكانت السيارة يف وضع التشغيل، وذهب إىل 
اخلالء لقضاء احلاجة وعندما عاد وجد أن املركبة اشتعل هبا النار بسبب ماس يف الظفرية 
مما أدى إىل اشتعال السيارة بالكامل، وذكر أن السالح الذي كان معه عائد له وأنه اشرتاه 
من شخص يف منطقة القصيم ال يعرف اسمه وال يستطيع اإلرشاد عليه منذ زمن، وأنه ال 
يوجد معه ترصيح اقتناء أو محل هلذا السالح، وأن املركبة هو من قام برشائها وسجلها باسم 
اجلنائي  والبحث  التحريات  إدارة  إىل  الكتابة  متت  عليه(.  مرورية  خمالفات  لوجود  والده 
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بأنه توافرت لدهيم  الواقعة، فوردت اإلفادة  املعلومات عن  البحث والتحري ومجع  بشأن 
بإحراق  قام  من  هو  بأنه  التحريات  وتشري  نفيس،  مرض  من  يعاين  املذكور  بأن  معلومات 
وقد  املركبة ألحد أصدقائه،  بيع  من  والده  قبل  من  ملنعه  عليها  النار  بإطالق  والده  سيارة 
انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إىل املدعى عليه بإحراق سيارته عمدا ملنعه من قبل والده 
من بيعها ألحد اصدقائه، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء باعرتافه املدون عىل 
ص ١٦ من ملف التحقيق لفة )١(. ٢ -ما جاء بمحرض املعاينة املتضمن مالحظة وجود 
أخشاب بجوار املركبة وآثار طلق ناري عىل الباب األيرس؛ مما يدل عىل أن احلادث مرتكب 
بفعل فاعل وقد حيدث نتيجة إحراق اخلشب. ٣ - ما جاء بالتقرير الفني الصادر من قبل 
األدلة اجلنائية بأن سبب االحرتاق مصدر حراري صناعي خارجي ذو هلب. ٤ - ما جاء 
التحريات والبحث اجلنائي رقم ٢٣٢٦ يف ١٤٣٤/٣/١١هـ بأن املذكور  يف كتاب إدارة 
هو من أحرق السيارة لوجود خالف مع والده حول منعه من بيع السيارة ألحد أصدقائه، 
وببحث سوابقه اجلنائية مل يعثر له عىل سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل 
جمرم ومعاقب عليه رشعا أطلب ُإثبات ما أسند إليه واحلكم بتعزيره، هذه دعواي، وبسؤال 
املدعى عليه أجاب قائال: )ما ذكره املدعي العام ال صحة له ومل أحرق سيارة والدي من 
معي  وكان  هبا،  الكهرباء  أسالك  متاس  بسبب  احرتقت  أهنا  والصحيح   ،)...( جيب  نوع 
السيارة بدون قصد مني، وليس عيل سوابق،  بندقية صيد وأطلقت منها طلقة عىل  حينها 
البينة  العام  املدعي  بتنازل والدي. هكذا أجاب. فطلبت من  انتهى  بأن احلق اخلاص  علام 
فقال: بينتي هي املذكورة يف الئحة الدعوى، فجرى االطالع عىل أوارق املعاملة، ومنها ما 
جاء يف اعرتافه يف ملف التحقيق املرفق، كام جرى االطالع عىل ما جاء يف حمرض املعاينة، وما 
جاء يف القرير الفني، وبعرضه عىل املدعى عليه أجاب قائال: )ما ذكره املدعي ال صحة له، 
والصحيح ما ذكرت(، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرا إلنكار املدعى عليه 
الدعوى، ونظرا ملا جاء يف التقرير الفني وحمرض املعاينة، ونظرا ملا جاء يف اعرتافه حتقيقا وأنه 
كانت معه بندقية صيد أصيبت هبا السيارة بدون قصد منه، وحيث مل يعثر له عىل سوابق 
جنائية، وحيث تم التنازل يف احلق اخلاص؛ فبناء عىل ما تقدم مل تثبت لدي صحة الدعوى 
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بصفة قطعية، ولكن نظرا ملا أورده املدعي العام من قرائن، فهي توجه التهمة جتاه املدعى 
عليه يف صحة الدعوى، وحكمت تعزيرا عىل املدعى عليه بسجنه مدة ثالثة أشهر اعتبارا 
عن  تقل  ال  مدة  منها  كل  بني  مرتني،  عليه  تكرر  جلدة  مخسني  وجلده  توقيفه،  تاريخ  من 
أسبوع، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي العام عدم املعارضة، وقرر املدعى عليه 
آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  وباهلل  القناعة.  عدم 

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠٨/١٨هـ،  يتاريخ   ٣٤١٥٤٠٧٩٩ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
بتاريخ   ٣٥٥١٠٠٨٤ برقم  املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية األوىل االطالع عىل احلكم 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة واملسجل بعدد 
٣٥٢٥٥٨٨٩ بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم 
يف قضية إحراق سيارة، املحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته 
االعرتاضية تقرر املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٧٤٣٩٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٣٩٦٥٥ 

دتخلا فوىضا إحدتثا أخلىا-ا سيارةا ترضرا عمدتا-ا سيارةا إحلتقا ممامكاتا-ا إتالفا
تلاوسيفا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإحراق سيارة عمدا وإحلاق 
الرضر هبا وبسيارة أخرى، وبتسببه يف حدوث فوىض داخل التوقيف، وطلب احلكم عليه 
بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وألن ما أقدم عليه املدعى 
عليه فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بإحراق 
وحكم  التوقيف،  داخل  فوىض  وإحداث  أخرى  وبسيارة  هبا  الرضر  وإحلاق  عمدا  سيارة 
املدعى عليه،  بسجنه ملدة سنة وستة أشهر، وبجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة، فاعرتض 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املكلف،  بالدمام  اجلزائّية  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  بالدمام/املكلف  اجلزائّية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
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٣٣٤٧٤٣٩٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٣٥٦٥١٨ وتاريخ 
يف  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٨/١٣هـ،  السبت  يوم  ففي  ١٤٣٣/٠٧/١٩هـ، 
املعاملة  بأوراق  املرفقة  بالدمام/ )...( دعواه  العام  املدعي  الثامنة، وفيها قدم  الساعة  متام 
املتضمنة ماييل: أدعي عىل/ )...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، حيث 
إنه يف صباح يوم اخلميس ١٤٣٣/١/١٣هـ، قام املدعى عليه بإحراق سيارة متعهد املرور 
بمواقف مرور القطيف من نوع )مجس( قديم )ونش( لنقل املركبات؛ مما أدى إلحلاق الرضر 
هبا، وتعدى ذلك لسيارة من نوع )...( كانت تقف بالقرب من السيارة املتعرضة للحريق، 
مما أدى إىل احرتاق بعض أجزائها، وبضبط أقوال املقيم/ )...( ... اجلنسية ويعمل سائقا 
للسيارة الونش املتعرضة لإلحراق، أفاد أنه قام بنقل سيارة املدعى عليه ملرور القطيف بناًء 
عىل طلب املرور، ويف اليوم التايل قام املدعى عليه بإحراق سيارته، وبسامع أقوال صاحب 
السيارة ال)...(/ )...( أفاد أن سيارته من نوع )...( كانت متوقفة بالقرب من سيارة الونش 
عند احرتاقها مما أحلق الرضر هبا، ومل يراجع بعد ذلك وبانتقال املختصني من الدفاع املدين 
احلريق  القطيف. وقد أصاب  مرور  بمواقف  كانتا  للحريق  املتعرضتني  السيارتني  أن  تبني 
السيارتني خاصة الونش، وأحلق هبام أرضارًا وتلفيات، ويتهم صاحب الونش املدعى عليه، 
والظاهر من اآلثار أن احلريق متعمد، وأثناء توقيف املدعى عليه برشطة القطيف قام برش 
املاء عىل أسالك الكهرباء داخل التوقيف مما كاد يتسبب يف إحداث ماس كهربائي، وأحدث 
بينه وبني  فوىض داخل التوقيف، وباستجوابه اعرتف بإحراقه للسيارة الونش إثر خالف 
بالقرب من  متوقفة   )...( احلريق عىل سيارة  وأثر  بالونش  السائق، وأن ذلك أحلق رضرًا 
املاء عىل أسالك كهربائية داخل  القطيف رش  توقيفه برشطة  أثناء  أنه  الونش، كام اعرتف 
التوقيف، حيث علق ثوبه عىل اجلدار ثم قام برشه باملاء ألجل غسله إال أنه كان يوجد خلف 
الثوب أسالك كهربائية مل يكن يعلم هبا، وقد انتهى التحقيق إىل اهتامه بإحراق سيارة عمدا 
داخل  كهربائية  أسالك  عىل  املاء  ورشه  أخرى،  بسيارة  الرضر  وإحلاق  هبا  الرضر  وإحلاق 
التوقيف مما سبب حدوث فوىض داخل التوقيف، وذلك لألدلة والقرائن التالية:١ -اعرتافه 
دفرت  من   )١٣ -١٦( رقم  الصفحة  عىل  املدون  عنها  املنوه  أقواله  يف  وماجاء  عنه  املنوه 
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عىل  املرفقني  التحقيق  دفرتي  من   )١( رقم  والصفحة   )٣( رقم  اللفة  عىل  املرفق  التحقيق 
اللفة رقم )٤.٥(، وإقراره املرفق لفة رقم )١٠(. ٢ -حمرض املعاينة املدون عىل الصفحة رقم 
)٣.٢( من دفرت التحقيق املرفق عىل اللفة رقم )١(.٣ -تقرير الدفاع املدين املرفق صورته 
عىل اللفة رقم )٢( ٤ - املحرض املعد من قبل املناوبني بتوقيف رشطة القطيف املرفق عىل 
اللفة رقم )٨(، وبالبحث عام إذا كان عليه سوابق مل يعثر عىل سوابق مسجلة، وحيث إن 
إليه واحلكم  أسند  ما  إثبات  أطلب  فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا،  املذكور  أقدم عليه  ما 
عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه )علاًم بان احلق اخلاص فيام يتعلق بصاحب الونش 
انتهى باستالم قيمة األرضار، أما صاحب الـ )...( فلم يراجع اجلهة املختصة(، هكذا أدعي 
هذا، وقد حرض يف هذه اجللسة املدعى عليه، وبعرض الدعوى عليه أجاب بقوله: )ما ذكره 
املدعي العام يف دعواه صحيح، حيث قمت بإحراق سيارة عمدًا وأحلقت الرضر هبا، كام 
مما  التوقيف  داخل  كهربائية  أسالك  عىل  املاء  برش  وقمت  أخرى،  بسيارة  الرضر  أحلقت 
سبب حدوث فوىض داخل التوقيف، حيث حصل خالف بيني وبني سائق الونش الذي 
قمت بإحراقه وقمت عىل إثره بإحراق سيارته الونش عمدًا(، هكذا أجاب، هذا وقد جرى 
اللفة )٢( واملتضمن ماجاء يف الدعوى أ.هـ.  االطالع عىل تقرير الدفاع املدين املرفق عىل 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب بقوله: )إنني ال أقول يف ذلك شيئًا(، هكذا أجاب، 
وبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث صادق املدعى عليه الدعوى، واعرتف بام 
نسب إليه، وملا جاء يف تقرير الدفاع املدين املنوه عنه أعاله، وحيث ظهر من أوراق املعاملة 
انتهى باستالم قيمة األرضار، وما أقدم عليه  الونش  يتعلق بصاحب  أن احلق اخلاص فيام 
املدعى عليه  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  لذلك  املدعى عليه فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، 
عىل  املاء  ورشه  أخرى  بسيارة  الرضر  وإحلاق  هبا،  الرضر  وإحلاق  عمدا  سيارة  بإحراق 
أسالك كهربائية داخل التوقيف مما سبب حدوث فوىض داخل التوقيف، فقررت تعزيره 
لقاء ذلك بالسجن ملدة سنة وستة أشهر، حيسب منها ما أمضاه من مدة يف التوقيف، وجلده 
مائة ومخسني جلدة مفرقة عىل ثالث دفعات متساوية كل دفعة مخسون جلدة، بني كل دفعة 
وأخرى مدة عرشين يومًا، وبذلك حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر معارضته 
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عىل احلكم وطلب االستئناف بالئحة اعرتاضية، فجرى تسليمه صورة من القرار الرشعي، 
اعرتاضه،  لتقديم  تاريخ هذه اجللسة  يومًا من  له ثالثني  بتعليامت االستئناف، وأن  وأفهم 
ففهم ذلك، أما املدعي العام فقرر عدم معارضته عىل احلكم، وعليه أقفلت اجللسة الساعة 
الثامنة وثالثني دقيقة، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٤/٨/١٣هـ. 

احلمد هلل وحده وبعد: فبناًء عىل ورود املعاملة إلينا من صاحب الفضيلة رئيس حمكمة 
وبرفقها  الرشقية بخطابه رقم ٣٤٢٢٣٧١٤٠ يف ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  باملنطقة  االستئناف 
قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة اجلزائية الثانية رقم ٣٤٣٤٩٣١١ يف ١٤٣٤/١١/٤هـ 
واملقيدة لدى املحكمة برقم ٣٤٢٧٥١٩٠٠ يف ١٤٣٤/١٢/٢هـ، ونص املقصود منه ما 
أنه مل يتم ختم صورة الضبط  القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ  ييل: وبدراسة 
املرفقة بام يفيد طبق األصل ملالحظة ما ذكر وإكامل ما يلزم، ومن ثم إعادة املعاملة إلكامل 
والتوقيع،  اخلتم   )...( استئناف:  قايض  والتوقيع،  اخلتم   )...( استئناف:  قايض  الزمها 
اهلل  حفظهم  الفضيلة  أصحاب  أجيب  .عليه  ا.هـ  والتوقيع  اخلتم   )...( استئناف:  قايض 
تعاىل بأنه تم إكامل الالزم، لذا جرى حتريره، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد. حرر يف 

١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.
حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١٣٥٠١٤/ ج٢  املعاملة  باملنطقة الرشقية عىل  االستئناف 
برقم  الدمام  بمدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  بتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٥١٩٠٠
اخلاص  ١٤٣٤/٨/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢٩٥٣٢٩ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( )... اجلنسية( يف قضية إتالف ممتلكات عامة، وقد تضمن 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار 
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املعاملة وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته عىل قرارنا رقم ٣٤٣٤٩٣١١/ج٢/ب وتاريخ 
نبينا حممد وآله  ١٤٣٤/١١/٤هـ، قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/٧هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٢١٨٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥١٢٦٧٢٦ 

إتالفاممامكاتا-احقاعاماوخاصا-اإحلتقاسيارةا-ارشباتملقكلا-اتعدداتلقوتبقا-ا
مشددةا-ا ظلوفا إدتنةا-ا تملامفا-ا بقيمةا مطالباها تخلاصا-ا باحلقا تملدعيا تنازلا إسلترا-ا

تحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه(.

وتكسري  سيارة  بإحراق  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
زجاج سيارة أخرى ورشبه للمسكر، وطلب احلكم عليه بحد املسكر وبعقوبة تعزيرية، كام 
حرض املدعي باحلق اخلاص وادعى بمثل ما ادعى به املدعي العام وقرر أنه متنازل عن تعزير 
املدعى عليه، وأن مطالبته منحرصة يف )أرش نقص( قيمة سيارته، ونظرا ألن املدعى عليه 
من أرباب السوابق اجلنائية، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانته بحرق سيارة وتكسري زجاج 
سيارة أخرى ورشبه للمسكر، كام ثبت لديه تنازل املدعي اخلاص عن حقه جتاه تعزير املدعى 
واحدة،  دفعة  جلدة  ثامنني  املسكر  حد  علنًا  عليه  املدعى  بجلد  العام  للحق  وحكم  عليه، 
وبسجنه ملدة سنة كاملة، وبجلده مخسني جلدة تكرر عليه مخس مرات، وبأخذ التعهد عليه 

بعدم العود ملثل ما بدر منه، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة، 
افتتحت  صباحًا  والنصف  العارشة  الساعة  ١٤٣٤/٠٨/٢٣هـ  الثالثاء  اليوم  هذا  ففي 
برقم  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  بناًء  األوىل  اجللسة 
وتاريخ   )٣٤١٦٣٣٨٢٨( برقم  واملقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ،  وتاريخ   )٣٤٣١٢١٨٨(
١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، وفيها حرض املدعي العام )...( وقدم الئحة دعواه ضد )...( البالغ 
املقبوض عليه  العمر )٣٢( عامًا سعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...(  من 
إىل  التحقيق  انتهى  دعواه:  يف  قائاًل  العام  بالسجن  املوقوف  ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ،  بتاريخ 
توجيه االهتام للمدعى عليه بحرق سيارة املدعو )...( وتكسري زجاج سيارة املدعو )...( 
وتعاطيه للعرق املسكر؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية:- ١/ما ورد بشهادة الشاهد املدونة 
عىل ملف التحقيق املرفق باملعاملة لفة رقم )٩( صفحة رقم )٢(. ٢/ما ورد يف حمرض سامع 
أقوال احلدث املرفق باملعاملة لفة رقم )٩( صفحة رقم )٣(. ٣/ما ورد يف حمرض ضبط احلالة 
املرفق باملعاملة لفة رقم )١( صفحة رقم )٦(. ٤/ومما يدل عىل سكره حرقه لسيارة وتكسري 
زجاج سيارة أخرى مع عدم وجود عداوة بينه وبني أصحاهبا، وبالبحث عن سوابقه عثر 
ترويج خمدرات، وسابقة  منها سابقة رسقة مساكن، وسابقة  أربع سوابق مسجلة:  له عىل 
رشب املسكرات، وسابقة ترويج وحيازة املخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل 
جمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بحد املسكر، وبعقوبة 
قائاًم، هكذا ادعى، وبتالوة دعوى  بأن احلق اخلاص ما زال  لقاء فعله ذلك، علاًم  تعزيرية 
أجاب  أعاله  إليها  املشار  هويته  من  التأكد  وبعد  احلارض،  عليه  املدعى  عىل  العام  املدعي 
قائاًل: )ما ذكره املدعي العام من اهتامي بحرق سيارة املدعو )...(، وتكسري زجاج سيارة 
املدعو )...(، وأنني تعاطيت العرق املسكر، فهذا غري صحيح إطالقًا، وال أعلم عاّم ذكره 
املدعي العام شيئًا، وعيّل السوابق التي ذكرها املدعي العام وقد نلت جزاءها، هذه إجابتي(. 
البينة  وبطلب  ذكرته،  ما  الصحيح  قال:  العام  املدعي  عىل  عليه  املدعى  به  أجاب  ما  وبرد 
منه عىل ما ادعاه ونفاه وأنكره املدعى عليه قال: بينتي ما ذكرته من أدلة وقرائن، وأطلب 
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الشاهد )...( وإحضار احلدث )...( وإحضار معدي حمرض ضبط احلالة،  مهلة إلحضار 
أنا )...(  العام االستمهال أجلت اجللسة. احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي  املدعي  ولطلب 
رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة القائم بعمل فضيلة مساعد رئيس املحكمة اجلزائية 
الشيخ )...( خالل إجازته االعتيادية، ففي هذا اليوم األحد ١٤٣٤/١٠/٢٥هــ افتتحت 
املدعي  حرض  وفيها  صباحًا،  والنصف  العارشة  الساعة  املحدد  موعدها  يف  الثانية  اجللسة 
العام واملدعى عليه، فجرى سؤال املدعي العام عام طلب االستمهال من أجله يف اجللسة 
وإحضار   ،)...( الشاهد  إلحضار  ثانية  مهلة  وأطلب  الشاهد،  حيرض  مل  فقال:  السابقة 
احلدث )...(، وإحضار معدي حمرض ضبط احلالة. ولطلب املدعي العام االستمهال أجلت 
املدعي  به  العارشة صباحًا، وأفهمت  الساعة  اجللسة إىل يوم االثنني ١٤٣٤/١١/١٠هــ 
اجللسة.  وأقفلت  به  وعد  ما  بإحضار  العام  املدعي  عىل  التأكيد  وتّم  عليه،  واملدعى  العام 
الساعة  املحدد  موعدها  يف  الثالثة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/١٠هــ  االثنني  يوم  ويف 
التاسعة والنصف صباحًا، وفيها حرض املدعي العام وحرض حلضوره املدعى عليه )...(، 
كام حرض املدعو )...( وهو ال حيمل رخصة إقامة، وجرى إفهامه بأنه ال بد من إحضار ما 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعو  اخلاص  باحلق  املدعي  حرض  كام  شخصيته،  يثبت 
السجل املدين رقم )...(، وأحرض معه ابنه احلدث املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( املضاف يف دفرت العائلة اخلاص بوالده، وحيث سبق طلب إحضاره 
مجادى  شهر  قبل  )إنه  قائاًل:  فأجاب  لديه  عام  سؤاله  جرى  فقد  الدعوى  ناظر  فضيلة  من 
األوىل من عام ١٤٣٤هــ حرض هذا احلارض املدعو )...( وهو ابن عمي، ومعه زجاجة فيها 
بنزين وقام بسكبه عىل سيارة والدي الـ )...( بعد كرس زجاج الباب وقام بإحراقها، وكان 
يريد إحراق سيارة جماورة، وأخذت أرصخ وخرج والدي بعد ذلك، وهرب ابن عمي من 
املوقع، هكذا أقرر بحضور املدعى عليه(، وبعد ذلك جرى سؤال املدعي باحلق اخلاص عن 
دعواه قال: )إن هذا احلارض قد قام بإحراق سياريت الـ)...( إنتاج عام ٢٠٠٨م وأنني أطالبه 
دعواي(،  هذه  لنا  ختويفه  لقاء  بتعزيره  أطالب  وال  ريال  ألف  ستون  وقدرها  قيمته  بدفع 
اجللسة،  الضبط ومل حيرضوا يف هذه  وحيث سبق طلب حضور معدي حمرض  ذلك  وبعد 
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اخلميس  يوم  ويف  لذلك.  اجللسة  رفع  جرى  احلقني  يف  النظر  واستكامل  لدهيم  ما  ولسامع 
التاسعة والنصف  الرابعة يف موعدها املحدد الساعة  افتتحت اجللسة  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
صباحًا لدّي أنا )...( بعد عوديت من اإلجازة االعتيادية، وفيها حرض املدعي العام واملدعى 
عليه واملدعي اخلاص، وبعد االطالع عىل ما ضبطه فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة 
املنورة الشيخ )...( القائم بعملنا فرتة إجازتنا، سألت املدعي العام عن معدي املحرض فقال: 
مل حيرضوا، وبعد مناقشة بني املدعى عليه واملدعي اخلاص قال املدعى عليه: )إنني أقر بأنني 
قمت بحرق سيارة املدعو )...( وتكسري زجاج سيارة املدعو )...( وأنني تعاطيت العرق 
املسكر وأنا تائب ونادم عىل فعيل(، هكذا قال وقرر، بعد ذلك قال املدعي اخلاص: )إنني 
أطلب قيمة سياريت التي من نوع )...( صنع عام ٢٠٠٨م رقم اللوحة )...( التي قام املدعى 
عليه بإحراقها وقد قدرت قبل حادث احلرق بمبلغ )٥٥٠٠٠( مخسة ومخسني ألف ريال، 
وبعده بمبلغ )٥٠٠٠( مخسة آالف ريال، ليكون فرق ما بني قيمة السيارة قبل احلادث وبعده 
مبلغ وقدره مخسون ألف ريال، أطلب إلزامه بدفع هذا املبلغ(، وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه قال: )ال مانع لدّي من ذلك وأطلب مهلة ملحاولة الصلح مع املدعي اخلاص باملبلغ 
املذكور(، وبعرض ذلك عىل املدعي اخلاص قال: )ال مانع لدّي من ذلك(، بعد ذلك جرى 
مني االطالع عىل املعاملة، فوجدت ضمن طياهتا تقديرًا لسيارة املدعي اخلاص مؤرخًا يف 
املنورة، ويتضمن  باملدينة  السيارات  ١٤٣٤/٠٦/١١هـ صادر من رئيس طائفة معارض 
تقدير سيارة )...( موديل ٢٠٠٨م رقم اللوحة )...( قبل احلادث بقيمة )٥٥٠٠٠( مخسة 
ومخسني ألف ريال، وبعد احلادث )٥٠٠٠( مخسة آالف ريال، وقيمة اإلصالح )٥٠٠٠٠( 
مخسون ألف ريال، ولطلب املدعى عليه االستمهال وموافقة املدعي اخلاص إمهال املدعى 
األربعاء  يوم  ويف  اجللسة.  أجلت  أعاله  إليه  املشار  املبلغ  عىل  بينهام  الصلح  ملحاولة  عليه 
عرشة  احلادية  الساعة  املحدد  موعدها  يف  اخلامسة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٠هــ 
والنصف صباحًا، وفيها حرض املتداعيان واملدعي اخلاص، وبسؤال املدعى عليه عام طلب 
االستمهال من أجله يف اجللسة السابقة قال: )مل حيصل بيني وبني املدعي اخلاص أي صلح(، 
هكذا قال، ثم قال املدعي اخلاص: )لن أصطلح مع املدعى عليه بيشء بخصوص املبلغ، 
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وأطلب احلكم عىل املدعى عليه بتسليم مبلغ مخسني ألف ريال )٥٠٠٠٠( وهي فرق ما بني 
قيمة سياريت قبل حادث احلرق وما تساويه بعده، وأما حقي يف تعزيره فأنا متنازل عنه لوجه 
اهلل عز وجل(، هكذا قال، فبناًء عىل ما تقدم من سامع الدعوى واإلجابة وما عطف عليهام، 
العام وبدعوى املدعي اخلاص، ونظرًا ألن  وبام أن املدعى عليه أقر أخريًا بدعوى املدعي 
ما أقدم عليه املدعى عليه تعٍد جمرم عىل أموال مصانة رشعًا، والرشيعة اإلسالمية جاءت 
بحفظ الكليات اخلمس ومنها املال، ويف احلديث الرشيف: ))كل املسلم عىل املسلم حرام: 
دمه وماله وعرضه(( رواه مسلم، ونظرًا ألن املدعى عليه من أرباب السوابق اجلنائية؛ حيث 
عثر له عىل أربع سوابق: ثالث منها خمدرات، والرابعة رسقة، ومل يزجره ما صدر فيها من 
أحكام مما يوحي بإرصاره عىل االستمرار يف طريقه املخالف، ونظرًا ملا جاء بتقدير سيارة 
إلزام  املوافق ملا ذكر املدعي اخلاص، ولكون املدعي طلب أخريًا  إليه أعاله  املدعي املشار 
املدعى عليه بتسليم مبلغ مخسني ألف ريال)٥٠٠٠٠( فرق ما بني قيمة سيارته قبل احلادث 
وقيمتها بعده، وجلميع ما تقدم قررت اآليت:-أواًل/ ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( بحرق 
سيارة املدعو )...( وتكسري زجاج سيارة املدعو )...( وتعاطيه للعرق املسكر، كام ثبت لدي 
تنازل املدعي اخلاص عن حقه اخلاص جتاه تعزير املدعى عليه. ثانيًا/ جلد املدعى عليه حد 
املسكر ثامنني جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه للعرق املسكر ويكون اجللد علنًا بمحفل عام 
حيصل به العربة والزجر. ثالثًا/ سجن املدعى عليه مدة سنة كاملة حيتسب منها مدة إيقافه 
بسبب هذه الدعوى، وجلده مخسني جلدة تكرر عليه مخس مرات بني املرة واألخرى مدة 
ال تقل عن عرشة أيام، وأخذ التعهد املشدد عليه وإنذاره من العود ملثل ما بدر منه مستقباًل، 
وتكسري   )...( املدعو  سيارة  حرق  من  أواًل  يف  عليه  املنصوص  به  أدين  ما  عىل  له  تعزيرًا 
العام، وجرى نصح  احلق  وبه حكمت ألجل  ما ظهر يل  )...(، هذا  املدعو  زجاج سيارة 
وتوجيه املدعى عليه بام يناسب املقام، وبإعالن احلكم قرر املدعى عليه القناعة به وأبدى 
املدعي العام اعرتاضه عىل احلكم وطلب رفعه إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، 
وأمرت برفع احلكم مع كامل متعلقاته إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع، وأقفلت 
الثانية عرشة والربع ظهرًا، وعىل ما تقدم حصل التوقيع وصىل اهلل  اجللسة يف متام الساعة 
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وسلم عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه أمجعني حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٠هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  اجلزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم )٣٤١٦٣٣٨٢٨( وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/١٧هـ، املحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة 
برقم ٣٥٤٧٤٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ املرفق هبا القرار الرشعي رقم ٣٥١١٢٦٦٩ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض يف املحكمة اجلزائية 
سيارة  إحراق  قضية  يف  املتهم   )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن  املنورة  باملدينة 
عىل  املوافقة  باألكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم 

احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٦٩٦٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٠٧٤٥٧ 

إتالفاممامكاتا-اإحلتقاسيارةامقاأجلةا-إنكارا-ادفعابرسسةاتلقيارةا-اتقليلاطبيا-ا
تضطلتبانفيسا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإحراق سيارة بعد استئجارها 
وائتامنه عليها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر 
باستئجار السيارة وأنكر إحراقها ودفع بأنه رسقت منه، وبطلب البينة من املدعي العام استند 
إىل القرائن الواردة يف ملف القضية، ونظرًا ألهنا ال تكفي إلثبات إدانة املدعى عليه بام نسب 
إليه فإهنا تقوي التهمة يف حقه، وألن املدعى عليه دفع برسقة السيارة ومل يقم بتقديم بالغ 
منه،  وإمهاال  تفريطا  يعد  وذلك  مسؤوليته،  إلخالء  عنها  للبحث  املختصة  للجهة  رسمي 
لذا فقد حكم القايض بعدم ثبوت إدانة املدعى عليه بقيامه بإحراق سيارة بعد استئجارها، 
ولتوجه التهمة بحقه فقد حكم بسجنه ملدة ثالثة أشهر، وبجلده سبعني جلدة دفعة واحدة، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالدمام، بناًء عىل املعاملة 
املحالة إيل من فضيلة رئيس املحكمة برقم ٣٤٤٠٦٩٦٥ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١هـ واملقيدة 
بوارد املحكمة برقم ٣٤٢٠٩٥٦٧٩ يف ١٤٣٤/٩/١هـ، افتتحت اجللسة يف يوم الثالثاء 
 ،)...( العام  املدعي  حرض  وفيها  والنصف،  العارشة  الساعة  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ  املوافق 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض 
وادعى املدعي العام قائال: حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ وباالطالع عىل خطاب الدفاع 
املدين اتضح وجود سيارة نوع )...( موديل ٢٠١٣م لوحة رقم )...( عائدة ملكيتها لرشكة 
)...( لتأجري السيارات مستأجرة من قبل املواطن/ )...( وقد وجدت بحي )...( يف يوم 
الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٤/٩هـ، وهي بحالة احرتاق كامل، ومن خالل املعاينة والتحقيق 
اتضح جنائيا احلادث للحيثيات التالية: ١ - احرتاقها بمكان منزو عن األنظار. ٢ - عدم 
وجود سائقها يف موقع احلادث. ٣ -اهتام الوكيل الرشعي لرشكة )...( ملستأجر السيارة بأنه 
من تسبب يف احلريق. ٤ - اختفاء مستأجر السيارة وعدم جتاوبه وقفل هاتفه اجلوال وعدم 
مراجعته للرشكة بخصوص احلادث. وبسامع أقوال الوكيل الرشعي لرشكة )...( للسيارات 
أفاد أن املتهم قام باستئجار السيارة ويتهمه بأنه هو املتسبب يف حرق السيارة؛ حيث إنه مل 
يبلغهم عن حرق السيارة ومل يراجعهم بعد احلريق ومل يتجاوب معهم عن طريق االتصال، 
حيث كان جواله مغلقا، وباالطالع عىل حمرض املعاينة تبني أنه بتاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ مساء 
تم معاينة سيارة نوع )...( ٢٠١٣م لون أبيض لوحة رقم )...( عائدة ملكيتها لرشكة )...( 
الفور تم  للمواطن/ )...( بموجب عقد تأجري سيارة، وعىل  السيارات، ومؤجرة  لتأجري 
االنتقال إىل موقع احلادث الذي نتج عنه احرتاق السيارة بالكامل، ومل جيدوا عندها سائقا أو 
مالكا، وباالطالع عىل تقدير قيمة السيارة املعد من قبل شيخ معارض السيارات بالدمام، 
تبني أن قيمة التلفيات تقدر )٤٦٠٠٠( بستة وأربعني ألف ريال، وباستجواب املتهم/ أقر 
بقيامه باستئجار سيارة من رشكة )...( لتأجري السيارات وقطع عالجه النفيس، وبعدها ال 
يعلم ما حصل له، وباالطالع عىل تقرير اللجنة النفسية بوزارة الصحة رقم ١٢٢٢٦٥٣/
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ت٤١/٣٢، اتضح أنه بعد االطالع عىل ملفه الطبي تبني أنه مصاب باضطراب نفيس ناجم 
وقد  ترصفاته،  عن  مسؤول  الراهنة  بحالته  وهو  املخدرة،  املواد  لتعاطي  سابق  تاريخ  عن 
انتهى التحقيق إىل اهتام/ )...( بإحراق سيارة بعد استئجارها وائتامنه عليها؛ وذلك لألدلة 
عنها  املنوه  السيارة  باستئجار  بقيامه  باعرتافه  استجوابه  يف  جاء  ما   - ١ التالية:  والقرائن 
واملرفق عىل اللفة رقم )١٤ -١٥(. ٢ - ما جاء يف خطاب مدير إدارة الدفاع املدين املتضمن 
لرشكة  الرشعي  الوكيل  أقوال  يف  جاء  ما   - ٣  .)٧( رقم  اللفة  عىل  املرفق  احلادث  جنائية 
 )١( رقم  اللفة  املرفق عىل  اتصاالهتم  الرد عىل  وعدم  معهم  املتهم  جتاوب  عدم  من   )...(
صفحة)٤ -٥(؛ وحيث إن ما أقدم عليه املذكورـ وهو بكامل قواه العقلية املعتربة رشعًاـ 
فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
العام عىل  وتردع غريه.)احلق اخلاص ال يزال قائاًم( هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي 
املدعى عليه )...( أجاب قائال: )ما ذكره املدعي العام يف دعواه من قيامي بإحراق سيارة بعد 
استئجارها فغري صحيح، وإنام الصحيح أنني قمت باستئجار السيارة املذكورة يف الدعوى 
من الرشكة املذكورة يف الدعوى من فرعها الذي يوجد يف حمافظة جدة، وقمت بقيادهتا إىل 
التشغيل  وضع  يف  السيارة  تركت  املحطات  إحدى  عند  وقويف  وعند  الدمام،  مدينة  قرب 
ونزلت منها ثم رُسقت السيارة وكان فيها جوايل وأغرايض، ثم بعد ذلك قابلت أخي )...(، 
وبعد يومني أو ثالثة أيام دخلت جممع األمل الطبي، وأما السوابق فصحيحة، وهي سابقة 
هذه  نفيس،  مرض  من  أعاين  بأنني  علام  خمدرات،  واستعامل  حيازة  وسابقة  أجهزة،  رسقة 
إجابتي(. وبسؤال املدعي العام عىل البينة التي تثبت صحة دعواه أجاب قائال: ليس لدي 
إال ما يف أوراق املعاملة، وباالطالع عىل أوراق املعاملة وجدت بني طياهتا عىل اللفة رقم 
)١٤ -١٥( حمرض استجواب املدعى عليه واملتضمن إقراره باستئجار السيارة حمل الدعوى 
من الرشكة، وأهنا قد رُسقت منه السيارة، كام وجدت بني طيات املعاملة عىل اللفة رقم )٤٢( 
تقرير اللجنة النفسية برقم ١٢٢٦٥٣/ت/٤١/٣٢ يف ١٤٣٤/٧/٢٢هـواملتضمن: تبني 
أنه مصاب باضطراب نفيس ناجم عن تاريخ سابق لتعاطي املواد املخدرة وهو بحالته الراهنة 
مسؤول عن ترصفاته ا.هـ. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة املتضمنة إقرار املدعى 
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عليه باستئجار السيارة املذكورة يف الدعوى وإنكاره بقيامه بإحراقها، وبام أن املدعي العام 
اكتفى بام يف أوراق املعاملة، وبام أن املدعى عليه مسؤول عام حتت يده، وبام أن املدعى عليه 
أقر بأن السيارة قد رُسقت ومل يقم بتقديم بالغ رسمي للجهة املختصة للبحث عنها وإخالء 
مسؤوليته، وذلك يعد تفريطا وإمهاال منه، وبام أن املدعى عليه صادق عىل السوابق، وبناء 
عىل ما جاء يف تقرير اللجنة النفسية املذكورة آنفا؛ لذا كله فلم يثبت لدي إدانة املدعى عليه 
)...( بقيامة بإحراق سيارة بعد استئجارها، ولكن ما تقدم كلها قرائن توجد التهمة يف حقه، 
وقررت تعزيره عىل ذلك بسجنه ملدة ثالثة أشهر حتتسب منها مدة توقيفه السابقة يف هذه 
القضية، وجلده سبعني جلدة دفعة واحدة، وبام تقدم حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني 
قرر املدعي عليه قناعته به وقرر املدعي العام اعرتاضه عليه بالئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه، 
وتم تسليمه نسخة من احلكم يف هذا اليوم وأفهم بتقديم االعرتاض عليه خالل ثالثني يوما، 
وأنه إذا انتهت هذه املهلة ومل يتقدم باعرتاضه سقط حقه يف ذلك، وسوف يتم رفع احلكم 
إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية. وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وقد 

أقفلت اجللسة الساعة احلادية عرشة، وبه حرر يف ١٤٣٤/١٠/١٣هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٩٥٦٧٩ برقم  الدمام 
٣٤/٢٧٣٠٨٤٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هــ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٣٢٩٧٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، اخلاص  باملحكمة 
حكم  القرار  تضمن  وقد  ممتلكات،  إتالف  قضية  يف   )...( ضد/  العام  املدعي  بدعوى/ 
االعرتاضية  والالئحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بام هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم حرريف١٤٣٥/١/٧هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧٦٢٦٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٩٣٩٦٦ 

إتالفاممامكاتا-اإحلاقارضرابقيارةا-اتعدداتلقوتبقا-اإنكارا-اتطابقاتلبصامتا-اعدما
ثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بكرس زجاج سيارة واإلرضار 
وبعرض  سوابقه،  لكثرة  عليه  والتشديد  تعزيرية  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  إطاراهتا،  بأحد 
الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها وأقر بالسوابق، وبطلب البينة من املدعي العام استند 
كرس  حادثة  عىل  عليه  املدعى  بصامت  انطباق  واملتضمن  اجلنائية  األدلة  تقرير  يف  جاء  ما  إىل 
زجاج السيارة، وبعرضه عىل املدعى عليه أرص عىل إنكاره، ونظرًا ألن املدعي العام مل يقدم 
دلياًل قاطعًا عىل إدانة املدعى عليه، وألن انطباق بصامته مع تعدد سوابقه يوجه التهمة نحوه 
بصحة ما نسب إليه، لذا فقد حكم القايض بعدم ثبوت إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، ولتوجه 
التهمة ضده حكم بسجنه ملدة شهرين، وبجلده سبعني سوطا دفعة واحدة، فاعرتض الطرفان، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة، وبناء 
برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٩٣٩٨١٣ وتاريخ  ٣٤١٧٦٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٦هـ، 
اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٥/٠١/٢٥هـ  اخلميس  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٤/١٦هـ، 
املعمد من مرجعه باخلطاب رقم هـ م/  العام )...(  الساعة ٤٥: ٠١ وفيها حرض املدعي 
٢/ا/٢١٠٩وتاريخ١٤٣٤/٥/٥هـ وادعى عىل احلارض معه )...(، البالغ من العمر )٢٩( 
عامًا، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه: حيث إنه بتاريخ 
 )٣٦/١٧٩٠( رقم  األمن  دوريات  حمرض  التنعيم  رشطة  ملركز  ورد  ١٤٣٤/١/١٢هـ 
السيارة  تعرض  عن   )...( رقم  مدين  سجل  سنة   )٢٢(  )...( املواطن/  إخبارية  املتضمن 
بالزجاج  اللون لكرس  اللوحة )...( بيضاء  بقيادته وعائدة لوالده من نوع )...( رقم  التي 
اخللفي ورضر بسيط يف إطار الباب األيمن اخللفي أثناء وقوفها بجوار منزله. وباالنتقال 
ومعاينة السيارة العائدة للمخرب والتي من نوع )...( رقم اللوحة )...( بيضاء اللون موديل 
)٢٠١٢( اتضح وجود كرس بالزجاج اخللفي بالكامل ورضر بسيط يف إطار الباب األيمن 
اخللفي. وقد ورد تقرير األدلة اجلنائية رقم )٤٢٠٦٤٣( بتاريخ ١٤٣٤/١/١٦هـ املتضمن 
انطباق بصامت املدعى عليه عىل حادثة كرس زجاج السيارة، وتم رفع األثر من عىل الباب 
األيمن، كام قدرت قيمة التلفيات بمبلغ )٥٠٠( مخسامئة ريال سعودي. وقد انتهى التحقيق 
)٢٠١٢م(  عام  صنع   )...( نوع  من  سيارة  زجاج  بكرس  عليه  للمدعى  االهتام  توجيه  إىل 
يف  جاء  ١ -ما  التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  اخللفي،  األيمن  الباب  بإطار  واإلرضار 
تقرير األدلة اجلنائية رقم )٤٢٠٦٤٣( بتاريخ ١٤٣٤/١/١٦هـ املتضمن انطباق بصامت 
بإخبارية  جاء  رقم)٢١(.٢ -ما  لفة  املرفق  السيارة  زجاج  كرس  حادثة  عىل  عليه  املدعى 
املبلغ املنوه عنها واملرفقة لفة رقم )١( ص رقم )٤(. بالبحث عن سوابق املدعى عليه عثر 
والرابعة  املسكرات،  رشب  والثالثة  الوالدين،  عقوق  والثانية  األوىل  سوابق:  أربع  عىل  له 
املدعى عليه وهو بكامل  به  نار وحيازة سالح بدون ترخيص. وحيـث إن ما قام  إطالق 
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إليه  إدانته بام أسند  إثبات  املعتربة رشعًا فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب  أهليته 
واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك، والتشديد عليه لكثرة سوابقه التي مل تردعه عقوباهتا 
استنادًا لربقية صاحب السمو امللكي نائب وزير الداخلية رقم ٩٣٩٥٨/٥/٥/١ بتاريخ 
١٤٢٩/٨/٢٣هـ )علاًم بأن احلق اخلاص الزال قائاًم(. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أنكر 
الدعوى مجلة وتفصيال وقال: )لدي أربع سوابق أخذت حمكوميتها مجيعا وأنا اآلن مسجون 
عىل ذمة قضية خمدرات(، هكذا قرر. وبعرض جواب املدعى عليه عىل املدعي العام قال: 
الصحيح ما ذكرته يف دعواي، وبينتي ما جاء يف تقرير األدلة اجلنائية لفة )٢١(، وبالرجوع 
املذكورة  السيارة  املدعى عليه عىل حادثة كرس زجاج  انطباق بصامت  إليه وجدته يتضمن 
أرص  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه   ،)...( اجلندي  واآلثار  البصامت  برفع  وقام  الدعوى،  يف 
عىل إنكاره، كام رجعت إلخبارية املبلغ لفة )١( صفحة )٤(، وفيها اهتام صاحب السيارة 
ذلك  وبعرض  بينهام،  خالف  إثر  عىل  زجاج سيارته  بتكسري  قام  بأنه  عليه  للمدعى   )...(
عىل املدعى عليه قال: )ليس صحيحا ومل أقم بتكسري زجاج سيارته وبيني وبينه مشكله من 
قرابة ستة أشهر تقريبا ومل نتقابل بعد ذلك(، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء 
عىل إنكار املدعى عليه للدعوى وعدم قيام الدليل القاطع عىل إدانته وانطباق بصامته توجه 
التهمة نحوه بام نسب إليه، خاصة مع إقراره بأنه مل يقابل املبلغ صاحب السيارة منذ ثالثة 
أشهر تقريبا، واعتبارا لسوابق املدعى عليه، لذا كله مل يثبت لدي إدانة املدعى عليه بام نسب 
إليه، وحكمت بتعزيره لقاء توجه التهمة نحوه بالسجن شهرين من تاريخ إيقافه، وجلده 
سبعني سوطا دفعة واحدة، وبعرضه عليه قرر االعرتاض بدون الئحة، كام قرر املدعي العام 
االعرتاض بالئحة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
اجلزائية السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من 
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فضيلة الرئيس املساعد باملحكمة اجلزائية رقم ٣٤١٩٩٧٠٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، 
املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمكة املكرمة 
املتضمن  القرار  بباطن  بام دون  فيه  املحكوم  رقم ٣٥١٣٤٦٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢هـ، 
ممتلكات،  وإحراق  إتالف  يف  املتهم  اجلنسية،  سعودي   )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٥٦٢٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٤٠٠٧٠ 

إتالفاممامكاتا-اإطاراسيارةا-اتعمداإتالفها-اإنكارا-اشهادةالدىاجهةاتلاحقيقا-ابينةا
غرياموصمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإتالف إطار سيارة مواطن 
أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  عمدا، 
العام استند إىل ملف القضية، وفيه شهادة شاهد لدى  البينة من املدعي  صحتها، وبطلب 
جهة التحقيق بصحة ما نسب إىل املدعى عليه، وقد عجز املدعي العام عن إحضار الشاهد 
العام ال  لإلدالء بشهادته أمام املحكمة، مع إمهاله مدة كافية، ونظرًا ألن ما قدمه املدعي 
يرقى إلثبات إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، ويوجه إليه التهمة بصحة ذلك، لذا فقد حكم 
القايض بعدم ثبوت إدانة املدعى عليه بإتالف إطار سيارة مواطن، ولتوجه التهمة ضده فقد 
حكم بسجنه ملدة ثالثة أشهر، وبجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، فاعرتض املدعي العام، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائّية بسكاكا، وبناء عىل املعاملة 
املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بسكاكا املساعد برقم ٣٤١١٥٦٢٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٠٦٩٨٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/١٠هـ، 
ففي يوم السبت املوافق١٤٣٤/٠٧/٠٨هـ، افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨ وقد وردتنا 
املعاملة من شعبة سجن سكاكا بخطاهبم رقم ١/٣٢/٣٦٧/١١ بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦هـ، 
اجلنسية  سعودي   )...( ضد  عامة  دعوى  الئحة  الفوزان   )...( العام  املدعي  قدم  وفيها 
بموجب السجل املدين رقم )...( قائال فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ تقدم املواطن/ 
)...( بدعوى ملركز رشطة العزيزية مفادها أن املتهم املذكور حرض أمام منزله يف حي )...( 
التيار  قطع  لواقعة  مستقلة  أوراق  فرز  )جرى  منزله  عىل  الكهرباء  بإغالق  وقام  بسكاكا، 
العامة  املرافق  محاية  بنظام  النوعي،عماًل  اهليئة  اختصاص  عن  خارجة  لكوهنا  الكهربائي، 
إطار سيارته  وتقطيع  وتاريخ ١٤٠٥/١٢/٢٠هـ(.  رقم م/٦٢  امللكي  باملرسوم  الصادر 
بآلة حادة ثم ركب سيارة نوع )...( بيضاء اللون حتمل اللوحة رقم )...(، وورد يف حمرض 
واتضح   )...( نوع  من  املدعي  وأن سيارة   ،)...( بحي  املوقع  أن  اتضح  واملعاينة  االنتقال 
وجود رضبة بآلة حادة يف اإلطار اخللفي األيرس، وأن بقية أجزاء السيارة سليمة، وبطلب 
استامرة السيارة من ذوي املتهم أفاد شقيقه بأن مفتاح السيارة نوع )...( بيضاء اللون حتمل 
 )...( نوع  للسيارة  املفصل  التقرير  عىل  وباالطالع  املذكور،  املتهم  مع   )...( رقم  اللوحة 
بيضاء اللون حتمل اللوحة رقم )...( اتضح أهنا باسم والد املتهم املوقوف عىل ذمة قضية 
أخرى بشعبة سجن سكاكا، وباستجواب املتهم أقر بأن لدهيم سيارة نوع )...( بيضاء وأنكر 
التهمة، وبسامع شهادة املواطن/ )...( أفاد بأنه شاهد املتهم املذكور وهو ينزل من سيارته 
نوع )...( حتمل اللوحة رقم )...( ومعه سكني، وقام برضب إطار سيارة املدعي من نوع 
املواطن/  بإتالف إطار سيارة  لــ/ )...(  التحقيق إىل توجيه االهتام  جيب )...(، وانتهى 
التالية١ - ما جاء يف استجوابه لفة )٢٤/٣٢(. ٢ -  )...( عمدًا؛ وذلك لألدلة والقرائن 
)٤( الصفحة  عىل  األولية  االستدالل  إجراءات  دفرت  يف  املدونة   )...( املواطن/  شهادة 
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عىل  األولية  االستدالل  إجراءات  دفرت  يف  املدون  واملعاينة  االنتقال  حمرض   - ٣  .)١( لفة 
التقرير املفصل للسيارة لفة )٣٠(. ٥ - إفادة شقيق املتهم بأن  الصفحة )٣(لفة)١(. ٤ - 
مفتاح السيارة مع املتهم املدونة يف خطاب مدير مركز رشطة العزيزية رقم )١٤٠٣( بتاريخ 
أهليته  بكامل  وهو  املذكور،  املتهم  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   ،)٣١( لفة  ١٤٣٤/٣/٣هـ 
اجلزائية  املحكمة  إىل  إحالته  معه  يتعني  مما  رشعا،  عليه  ومعاقب  جمرم  فعل  رشعًا  املعتربة 
استنادًا للامدتني )١٢٦، ١٢٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية؛ فإنني أطلب إثبات إدانته بام 
أسند إليه، واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه )علاًم بأن احلق اخلاص مازال 
قائام(، وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائال: )إن ما ذكره املدعي العام 
يف دعواه واهتامه يل بإتالف إطار سيارة املواطن )...( عمدًا فغري صحيح، علام بأن عيل عدة 
سوابق منها اعتداء وطعن، كام أنني موقوف عىل ذمة قضية أخرى(، هكذا أجاب. وبعرضه 
عىل املدعي العام قال: الصحيح ما ذكرته، وبينتي األدلة والقرائن السابق ذكرها، وأطلب 
جلسة  ويف  القادمة،  اجللسة  موعد  إىل  وأمهلته  لطلبه  فأجبته  الشاهد،  إلحضار  اإلمهال 
أخرى حرض املدعي العام عن بينته وطلب اإلمهال مرة أخرى إلحضارها، فأمهلته لطلبه 
ورفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى افتتحت اجللسة هلذا اليوم اخلميس الساعة الثانية عرشة 
البينة طلب اإلمهال مدة كافية فأجبته  العام، وبسؤاله عن  املدعي  والنصف، وفيها حرض 
لذلك وأمهلته إىل موعد اجللسة القادمة، ويف جلسة أخرى افتتحت اجللسة الساعة الثامنة 
والنصف، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه، وبسؤال املدعي العام عن البينة أجاب 
قائال: إنني مل أستطع إحضارها واالكتفاء بام جاء يف أوراق املعاملة من أدلة وقرائن، وأطلب 
الرجوع إليها. هكذا أجاب. وبالرجوع إليها وجدهتا تتضمن شهادة املواطن )...( املتضمنة 
أنه شاهد املدعى عليه وهو ينزل من سيارته نوع )...( حتمل اللوحة رقم )...( ومعه سكني 
وقام برضب إطار سيارة املدعي من نوع جيب )...( ا.هـ. واملرفقة عىل اللفة )١(، وبعرضه 
عىل املدعى عليه أجاب قائال: إن شهادة املدعو )...( غري صحيحة، علام أن السيارة نوع 
)...( املذكور رقم لوحتها يف شهادة الشاهد ال أعرفها وليست يل. هكذا أجاب. وبسؤال 
الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  بناء  لذا  بينة،  مزيد  لدي  ليس  قال:  بينة  مزيد  عن  العام  املدعي 
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إلدانة  بينة  وجود  لعدم  ونظرا  العام،  املدعي  دعوى  عليه  املدعى  أنكر  وحيث  واإلجابة، 
املدعى عليه، ونظرا ملا تضمنته شهادة الشاهد حتقيقا واملشار إليها آنفا لوجود التهمة، فقد 
قررت ما ييل: أوال: مل يثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( بإتالف إطار سيارة املواطن )...( 
عمدا. ثانيا: حكمت بتعزيره لقاء التهمة، وذلك بسجنه ثالثة أشهر حتتسب منها مدة ايقافه 
يف هذه القضية، وبجلده مخسني جلدة دفعة واحدة. وبه قضيت. وبعرضه عىل املدعي العام 
قرر عدم قناعته، طالبا رفعها لالستئناف مكتفيا بام قدم يف الئحته، وبعرضه عىل املدعى عليه 
قرر قناعته باحلكم وأقفلت اجللسة الساعة التاسعة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ.

اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف باجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بسكاكا 
فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ،  برقم٣٤٢٦٨٢٢٤٩ 
الشيخ/ )...( املسجل برقم٣٤٣٤٤٢٠٤يف١٤٣٤/١٠/٢٨هـ، اخلاص بدعوى املدعي 
العام ضد/ )...( يف قضية إتالف ممتلكات، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو مدون 
ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم مع 
تنبيه فضيلته إىل أن ينوه  بالقرار والضبط قبل بعث املعاملة إىل جهة التنفيذ، بأن ما حكم به 
عىل املدعى عليه ال يؤثر عىل احلق اخلاص، كام أنه يتعني بالتحديد تاريخ توقيف املذكور؛ 
ليعلم مدة سجنه لدى جهة التنفيذ. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بحائل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٢٤٨٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٧١٩٦٦ 

إتالفاممامكاتا-اتشرتتكايفاإحلتقاسيارةا-اتقببايفاإتالفهاا-اإنكارا-اشهادةاشهودا-ا
بينةاغرياموصمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

إحراق  باالشرتاك يف  إدانتهام  إثبات  املدعى عليهام؛ طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
سيارة مواطن والتسبب يف إتالفها، وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه األول أنكر صحتها ودفع بأن املدعى عليه الثاين أخربه بأنه من قام بإحراق 
السيارة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه الثاين أنكر صحتها كام أنكر ما جاء يف جواب 
غري  بشهادة  فشهدا  شاهدين  أحرض  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  األول،  عليه  املدعى 
موصلة إلثبات الدعوى، وألن تلك الشهادة مع ما جاء من قرائن يف الدعوى توجه التهمة 
إىل املدعى عليهام بصحة ما نسب إليهام، لذا فقد حكم القايض بعدم ثبوت إدانة املدعى عليهام 
بام نسب إليهام، ولتوجه التهمة عليهام فقد حكم بسجن كل واحد منهام ملدة مخسة أشهر، 

وبجلده تسعني جلدة مفرقة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بحائل،  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ  برقم ٣٤٤٠٢٤٨٣  بحائل  اجلزائّية  املحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٩٦٥٩٤٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ، 
العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٩/١٤هـ،  االثنني  يوم  ففي 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من:١ -  كل  معه  احلارضين  عىل  وادعى   )...(
املدين رقم )...( ٢ - )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، أنه بتاريخ 
١٤٣٤/٧/١٧هـ، تبلغت اجلهة األمنية من املواطن/ )...( عن تعرض سيارة والده نوع 
)...( غامرتني( صنع عام )٢٠٠٩م( لوحة رقم )...( لإلحراق، ويتهم األول بذلك؛ ألنه 
شهد آثار أقدام شخص داخل إىل احلوش وخرج منه وكان األثر واضحًا واجته إىل سيارة، 
اتضح له من أثرها أهنا نوع سيارة )...( وتعود لألول، وباالنتقال واملعاينة إىل املوقع يف قرية 
)...( اتضح أن املنزل بيت شعبي، وكانت السيارة املشار إليها تقف بجوار املنزل وشوهد 
آثار احلريق عليها؛ حيث احرتقت مقدمتها بالكامل واملرتبة األمامية مع الطبلون وسقف 
اآللية العلوي بالكامل، وشوهد آثار أقدام شخص بالقرب من السيارة، واتضح من خالل 
متابعة األثر أنه كان خارجًا من احلوش وركب مع سيارة متوقفة بالشارع )وقد قرر قصاص 
األثر انطباق آثار سيارة األول نوع )...( عىل األثر املوجود يف موقع إحراق السيارة )...(، 
أن  ١٤٣٤/٨/١هـ  بتاريخ   )١٥٢١( رقم  حائل  منطقة  رشطة  مدير  خطاب  تضمن  وقد 
قيمة تلفيات السيارة املشار إليها )٣٧.٠٠٠( سبعة وثالثون ألف ريال، وباستجواب األول 
اعرتف أنه يف ليلة احلادثة كان يف سيارته نوع )...( ويرافقه الثاين، وطلب منه الثاين أن يوصله 
ملنزل )...( )املجني عليه( لكونه يريد النزول عنده، وفعاًل توجه به إىل منزل )...( وأنزله، 
وبعد أقل من دقيقة اتصل عليه الثاين وطلب منه أن يعود إليه، وعاد إليه وركب معه وعليه 
عالمات االرتباك واخلوف، ثم شاهد النريان ترتفع من منزل )...( ومن السيارة الـ )...(، 
فسأل الثاين عن ذلك فأفاده الثاين أنه قام بإحراق السيارة )...(، وطلب منه أن يوصله ملنزله 
بقرية )...( فرفض ذلك، وتوجه به األول إىل منزله ونزل وأعطى سيارته الثاين إلخفائها 
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أنكر ما  الثاين  القضية، ثم حرض والده وأخربه بام حدث، وباستجواب  ولعدم توريطه يف 
جاء يف أقوال األول، وأنه مل يشاهده تلك الليلة، وأنه مل يركب معه بسيارته، وقد شهد كل 
من )...( و)...( و)...( أهنم شاهدوا الثاين قبيل الفجر وبرفقته األول. كام شهد )...( أنه 
التحقيق معهام  أسفر  احلادثة، وقد  ليلة  الثاين وذلك يف  عليه  فرد  األول  اتصل عىل جوال 
عن اهتامهام باالشرتاك يف إحراق سيارة مواطن والتسبب بإتالفها؛ وذلك لألدلة والقرائن 
التالية: ١ -ماجاء يف أقوال األول املنوه عنها املدونة عىل الصفحة رقم )١٦.١٥( من دفرت 
التحقيق املرفق لفة رقم )٢(. ٢ -ماجاء يف شهادة الشهود املنوه عنها املدونة عىل الصفحة 
ــ ٨( من دفرت التحقيق املرفق لفة رقم )١(. ٣ -إقرار قصاص األثر املنوه عنه املدون  رقم )٥ـ 
عىل الصفحة رقم )٤( من دفرت التحقيق املرفق لفة رقم )١(. ٤ -حمرض االنتقال واملعاينة 
املنوه عنها املدونة عىل الصفحة رقم )٣( من دفرت التحقيق املرفق لفة رقم )٢(. وبالبحث يف 
سجلهام اجلنائي تبني خلوه من السوابق، وحيث إن ما أقدما عليه فعل جمرم ومعاقب عليه 
رشعًا، أطلب إثبات إدانتهام بام أسند إليهام واحلكم عليهام بعقوبة تعزيرية تزجرمها وتردع 
غريمها، علاًم بأن احلق اخلاص مازال قائاًم. هكذا ادعى. وبعرض دعوى املدعي العام عىل 
املدعى عليه األول )...( أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي العام من اهتامي باالشرتاك بإحراق 
 )...( الثاين  عليه  املدعى  أن  والصحيح  صحيح،  فغري  إتالفها  يف  والتسبب  مواطن  سيارة 
طلب مني يف الليلة التي وقعت فيها احلادثة ركب معي عىل سياريت الـ )...(، فطلب مني 
عليه  واملدعى  أنا  توجهت  وفعال  املحرتقة،  السيارة  صاحب   )...( منزل  إىل  به  أذهب  أن 
الثاين )...( ونزل عنده، وبعد أقل من دقيقة اتصل عيل وطلب مني أن أعود له وعدت إليه 
وركب معي وعليه عالمات االرتباك واخلوف، ثم شاهدت النريان ترتفع من منزل )...( 
أنه قام بإحراق سيارة )...( وطلب مني  الـ )...(، فسألته عن ذلك فقال يل  ومن سيارته 
أذهب به إىل منزله بقرية )...( فرفضت ذلك وتوجهت به إىل منزله وأعطيته سياريت لعدم 
توريطي بالقضية وذهبت إىل أيب وأخربته بام حدث(. هكذا أجاب. كام أجاب املدعى عليه 
الثاين بقوله: )ما ذكره املدعي العام واملدعى عليه األول كله غري صحيح، والصحيح أين مل 
اشاهد املدعى عليه األول ومل أركب معه بسيارته(. هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي 
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العام قال: الصحيح ما ذكرته يف دعواي، وبطلب البينة التي تثبت صحة دعواه أجاب قائال: 
املوافق  يوم االثنني  القادمة إن شاء اهلل تعاىل. ويف  البينة وسوف أحرضها يف اجللسة  لدي 
املدعى  حلضوره  وحرض  العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ 
عليهام كل من:١ - )...(. ٢ - )...(. وفيها أحرض املدعي للشهادة وأدائها كال من:١ - 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( أخي املدعى عليه )...(، وبسؤاله 
عام لديه من شهادة أجاب قائال: )أشهد هلل تعاىل أنه يف ليلة يوم االثنني ١٤٣٤/٧/١٧هـ 
اتصل عيل )...( يف حوايل الساعة الثانية والنصف لياًل يسالني عن حايل، حيث أين كنت 
مسافر، وقد قاطعه املدعى عليه الثاين بالكالم وأخذ منه اجلوال وكلمني وسلم عيل، هذا 
ما لدي من شهادة(، كام أحرض املدعي العام للشهادة وأدائها. ٢ - )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( وهو أخو املدعى عليه )...(، وبسؤاله عام لديه من شهادة 
حريق  وقوع  وقبل  ١٤٣٤/٧/١٧هـ،  االثنني  ليلة  يف  أنه  تعاىل  هلل  )أشهد  قائاًل:  أجاب 
الثالثة  الساعة  حوايل   )...( حمطة  عند  شاهدهتم   )...( ومعه   )...( أخي  شاهدت  السيارة 
فجرًا، هذا ما لدي من شهادة(. وبعرض شهادة الشاهدين عىل املدعى عليه الثاين أجاب 
لصدورها  وذلك  صحيحة  فغري  شهادهتم  وأما  شيئًا،  عنهم  أعلم  فال  الشهود  )أما  قائاًل: 
ومصلحتهم  األول  عليه  للمدعى  أخوة  ألهنم  وذلك  الدعوى؛  يف  مصلحة  أصحاب  من 
هكذا  األول(.  عليه  املدعى  أخيهم  سبيل  وإخالء  التهمه  هذه  يف  إدانتي  ملحاولة  واضحة 
أجاب، ثم طلبت من املدعي العام زيادة بينة قال: لدي البينة وسوف أحرضهم يف اجللسة 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف  تعاىل.  اهلل  شاء  إن  القادمة 
وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليهام كل من: ١ - )...( ٢ - )...(. وبطلب البينة التي 
وعد هبا املدعي العام أجاب قائاًل: ليس لدي بينة سوى ما قدمته لكم يف الئحة الدعوى 
وما أحرضته لكم من شهود. هكذا أجاب. ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ 
افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي العام وحرض حلضوره املدعى عليهام )...(. ٢ - )...( 
وبسؤال املدعي العام عن مزكني لشاهديه أجاب قائال: )إنه جرى طلب املزكني مع الشهود 
ومل حيرض منهم أحد(. وبسؤال املدعي العام عن زيادة البينة أجاب قائال: ليس لدي سوى ما 
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أحرضته لكم. هكذا أجاب. وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واالجابة واالطالع عىل أوراق 
املعاملة، وبام أن املدعى عليهام أنكرا ما جاء يف دعوى املدعي العام، وبام أن املدعي العام مل 
حيرض سوى شاهدين، وبعد النظر يف شهادهتام وجدهتا غري موصلة وغري كافية؛ حيث إن 
كال الشاهدين مل يشهدا عىل الفعل الصادر من املدعى عليهام أو أحدمها، لذا كله فلم يثبت 
لدي إدانة املدعى عليهام باالشرتاك يف إحراق سيارة مواطن مع توجه التهمة عليهام بذلك، 
وحكمت عليهام تعزيرًا بام ييل: أواًل: سجن كل واحد منهام مخسة أشهر، وحيسب هلام كل 
سجن سجنا به يف هذه القضية. ثانيًا: جلد كل واحد منهام تسعني جلدة مفرقة عىل ثالث 
دفعات، بني كل دفعة وأخرى عرشة أيام. وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعى عليهام 
العام االعرتاض عىل احلكم،  املدعي  قرر كل واحد منهام االعرتاض عىل احلكم، كام قرر 
وطلب اجلميع رفع املعاملة ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية. واهلل املوفق وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٣هـ.

بتدقيق  املختصة  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الواردة من فضيلة رئيس  املعاملة  القضايا اجلزائية بمحكمة االستئناف بمنطقة حائل عىل 
لدينا  واملقيدة  ١٤٣/٣/٥هـ،  تاريخ  يف   ٣٤١٩٦٥٩٤٠ برقم  بحائل  اجلزائية  املحكمة 
من  الصادر  الرشعي  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٦هـ،  تاريخ  يف   ٣٤١٩٦٥٩٤٠ برقم 
برقم ٣٥١٦٢٦٨٤ يف  بحائل  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  الفضيلة  صاحب 
)...( سعودي  العام ضد كل من/١ -  املدعي  بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ  تاريخ 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(  - ٢)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
املدين رقم)...( بشأن إحراق سيارة، وقد تضمن القرار حكم صاحب الفضيلة وفقه اهلل عىل 
املدعى عليهام عىل النحو املفصل يف القرار املرفق، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة: جرت املصادقة عىل ماحكم به فضيلته من تعزير املدعى عليهام بالقرار املشار إليه 

أعاله. واهلل املوفق. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٢٠٠٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢٣٥٣ 

إتالفاممامكاتا-امالاعاما-اسجنيا-اإحلتقاغلفةايفاتلقجنا-اتعدداتلقوتبقا-اإسلترا
بالاقببا-اثبوتاتإلدتنةا-اظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاعميكلاحلتماكحلمةا
يومكلاهذتايفاشهلكلاهذتايفابمدكلاهذت(.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإتالف املال العام عن طريق 
إحراق الغرفة التي حُيتجز فيها بأحد السجون، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتسببه يف احرتاق الغرفة بعد أن نام ويف يده سيجارة مشعلة 
ثم استيقظ من النوم عىل آثار احلريق، ونظرا خلطورة التهمة املسندة إىل املدعى عليه وعظم 
خطرها، ولكثرة سوابقه وتالحقها، وكون غالبها يأخذ صفة اإلتالف واإلفساد، لذا فقد 
ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بالتسبب يف إتالف املال العام عن طريق إحراق الغرفة 
التي حُيتجز فيها بأحد السجون، وحكم بسجنه ملدة ستة أشهر، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، 
عىل أال تتداخل هذه العقوبة مع أي عقوبة أخرى، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بسكاكا،  اجلزائّية  املحكمة  يف 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٤٢٠٠٩ برقم  بسكاكا  اجلزائية 
٣٤١٧٨٠٧٥٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ 
 )...( العام  املدعي  حرض  وفيها  األوىل،  اجللسة  افتتحت  والنصف  عرشة  احلادية  الساعة 
وقدم الئحة الدعوى العامة ضد/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
العام لفرع اهليئة بمنطقة اجلوف أدعي  والتي جاء فيها بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء 
عىل املذكور أعاله أنه بتاريخ ١٤٣٤/٧/٥هـ ورد ملركز رشطة اخلالدية كتاب مدير شعبة 
سجن سكاكا رقم ٢٩٥ املتضمن قيام املتهم املذكور بإحراق غرفته باحلجز االنفرادي بشعبة 
بتاريخ  بأنه  أفراد السجن  املعد من قبل  الواقعة  إثبات  سجن سكاكا، حيث جاء يف حمرض 
االنفرادي  باحلجز  غرفته  داخل  بطانيته  بإحراق  املذكور  السجني  قام  ١٤٣٤/٧/٤هـ، 
بشعبة سجن سكاكا وتم إطفاء احلريق ومل حيدث إصابات، وبمعاينة مرسح اجلريمة اتضح 
أنه يقع يف شعبة سجن سكاكا يف احلجز االنفرادي رقم )٤(، واتضح وجود بطانية متعرضة 
للحرق ومل يتبق منها سوى جزء بسيط، ولوحظ عىل اجلدار اسوداد من األسفل إىل األعىل، 
واملتهم موقوف عىل ذمة قضية أخرى، وبسامع أقوال املذكور اعرتف بأنه كان يدخن وأنه 
نام والسيجارة ال تزال يف يده، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام لـ )...( بإتالف املال العام 
والقرائن  لألدلة  بشعبة سجن سكاكا؛ وذلك  االنفرادي  باحلجز  إحراق غرفته  عن طريق 
عىل   )١٠( لفة  االستدالل  إجراءات  ملف  يف  املدون  األقوال  سامع  يف  إقراره  التالية:١ - 
صفحة رقم )٩/١(. ٢ - حمرض إثبات الواقعة املعد من أفراد السجن لفة )٢(. ٣ - حمرض 
االنتقال واملعاينة املدون يف ملف إجراءات االستدالل لفة )٣/٢( عىل صفحة رقم )٢/١(. 
٤ - تناقض أقواله. وحيث إن ما أقدم عليه املتهم املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا 
فعل جمرم ومعاقب عليه رشعا، ما يتعني معه إحالته اىل املحكمة اجلزائية استنادا للامدة )١٢٦، 
١٢٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية، فإين أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة 
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تعزيرية تزجره وتردع غريه، هذه دعواي، ويف هذه اجللسة حرض املدعى عليه )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه 
وسؤاله عنها أجاب بقوله: )ما ذكره املدعي العام ليس بصحيح من كل وجه، والصحيح 
أين كنت موقوفًا يف احلجز االنفرادي، وكنت قد أكلت عالجي النفيس املنوم وطلبت من 
رجل األمن أن يعطيني دخانًا، فقام بإعطائي ثالث سجائر فقمت بتدخني إحدى السجائر 
آثار احلريق فوجدت  النوم عىل  ونمت والسيجارة مشتعلة يف يدي، ثم إين استيقظت من 
البطانية تشتعل وقمت بإطفائها وانتهى األمر بذلك(، هذه إجابتي. وبعرض إجابة املدعى 
املعاملة،  أوراق  يف  ما  وبينتي  دعواي،  يف  ذكرته  ما  الصحيح  قال:  العام  املدعي  عىل  عليه 
املعاملة وجدت بني طياهتا حمرض  لفات  إىل  إليها، هكذا قرر. وبالرجوع  الرجوع  وأطلب 
ملف  من   ٢ -٣ رقم  الصفحة  عىل  املدون  ١٤٣٤/٧/٥هـ  يف  املؤرخ  واملعاينة  االنتقال 
إىل  االنتقال  تم  أنه  يتضمن  وجدته  عليه  وباالطالع   ،)١( لفة  باملعاملة  املرفق  االستدالل 
املوقع واتضح أنه بسجن سكاكا، وبالدخول إىل السجن اتضح أن اجلاين موجود بداخل 
احلجز االنفرادي، وهو عبارة عن سبع غرف ختص احلجز االنفرادي تقع يف الدور األريض 
للسجن، حيث كان السجني موقوفًا باحلجز الرابع، وبالدخول إىل الغرفة اتضح أن الباب 
يفتح باجتاه الشامل، وبالدخول إىل احلجز مل يوجد سوى بطانية، واتضح تعرضها للحرق ومل 
يبق منها سوى جزء بسيط، وعىل اجلدار املقابل للباب الرئييس للغرفة اسوداد من األسفل 
إىل األعىل، وفوق الباب الرئييس للغرفة أيضا يوجد اسوداد بسيط وال يوجد أي آثار أخرى، 
وقد تضمن املحرض أنه تم االنتقال واملعاينة برفق األدلة اجلنائية وأنه تم التصوير من قبل 
األدلة اجلنائية أهـ، كام وجدت بني طيات املعاملة املحرض املؤرخ يف ١٤٣٤/٧/٥هـ املعد 
من قبل مناوب احلجز االنفرادي املرفق باملعاملة لفة )٢(، وباالطالع عليه وجدته يتضمن 
أنه يف يوم األربعاء ١٤٣٤/٧/٥هـ، خالل الفرتة املسائية قام النزيل/ )...( بإحراق بطانيته 
داخل احلجز االنفرادي، وذلك يف متام الساعة الرابعة من فجر األربعاء، وتم إطفاء احلريق 
ومل حتدث أي إصابات ألي نزيل باحلجز االنفرادي أهـ، كام جرى االطالع عىل حمرض سامع 
أقوال املدعى عليه املدون عىل الصفحة رقم ١ -٩ من ملف االستدالل املرفق باملعاملة لفة 
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رقم )١( فوجدهتا موافقة إلجابته أهـ. وبعرض ما تقدم عىل املدعى عليه قال: )الصحيح 
بإجابتي، وأما سوابقي فصحيحة وأخذت عليها اجلزاء، وهي عبارة عن سابقة  ما ذكرته 
عام  اعتداء  وسابقة  ١٤٢٠هـ،  عام  شخص  طعن  وسابقة  ١٤١٧هـ،  عام  مزرعة  حرق 
وسابقة  ١٤٢٥هـ،  عام  اعتداء  وسابقة  ١٤٢٥هـ،  عام  شخص  طعن  وسابقة  ١٤٢٣هـ، 
انتحار عام ١٤٢٦هـ، وقد أوقفت بتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هـ عىل ذمة قضية إحراق  حماولة 
سيارة أحد املواطنني، وتم احلكم عيل للتهمة بالسجن مدة مخسة أشهر حيتسب منها املدة 
التي توقفتها وجلدي مائتي جلدة(، هكذا قرر. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وما 
قرره الطرفان، وحيث أقر املدعى عليه بأنه قد نام ويف يده سيجارة مشتعلة وأنه قد استيقظ 
من النوم عىل آثار احلريق فوجد البطانية املذكورة بالدعوى تشتعل وأنه قام بإطفائها، وذلك 
املذكورة  التهمة  خلطورة  ونظرًا  بالدعوى،  املذكور  باحلريق  بتسببه  عليه  املدعى  من  إقرار 
بالدعوى وعظم أثرها؛ حيث إن اإلحراق يف السجن يعرض حياة بقية السجناء وسالمتهم 
املدعى عليه وتالحقها، وكون  لكثرة سوابق  إفساد عام ومتعد؛ ونظرًا  للخطر، ويف ذلك 
غالبها يتخذ صفة اإلتالف واإلفساد، حيث إن منها حرق مزرعة، وقد أوقف املدعى عليه 
أيضًا قبل أشهر عىل ذمة قضية حرق سيارة مواطن، وذلك مما يقوي التهمة ضد املدعى عليه 
ويستدعي تشديد العقوبة عليه زجرًا وتأديبًا له وردعًا لغريه، والنبي صىل اهلل عليه وسلم 
يقول: )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا 
تسببه  يف  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  أواًل:  ييل:  ما  قررت  فقد  تقدم  ملا  هذا(،  بلدكم  يف 
بإتالف املال العام عن طريق إحراق غرفته باحلجز االنفرادي بشبعة سجن سكاكا. ثانيًا: 
تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة ستة أشهر وجلده مائتي جلدة مفرقة عىل أربع دفعات، بني 
كل دفعة وأخرى مدة ال تقل عن أسبوع قدر كل دفعة مخسون جلدة، عىل أال تتداخل هذه 
العقوبة مع أي عقوبة أخرى. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه قناعته باحلكم، 
وأما املدعي العام فقرر عدم القناعة وطلب االستئناف بدون الئحة اعرتاضية فأجبته لطلبه. 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٩/٧هـ.
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اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحـكـمـة  الواردة من فـضيلــة رئيس  املعاملة  بمنطقة اجلوف عىل  بمحكمة االستئناف 
الصادر  القرار  هبا  املرفق  برقم٣٤٢٨٨٤٣٤٢وتاريخ١٤٣٥/١/١١هـ،  بسكاكا  اجلزائية 
بدعوى  اخلاص  برقم٣٤٣١٤١٩٠وتاريخ١٤٣٤/٩/٧هـ،   )...( الشيخ/  فضيلة  من 
حكم  القرار  تضمن  وقد  السجن،  يف  بطانية  بإحراق  الهتامه   )...( ضد/  العام  املدعي 
املعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته 
بناء عىل قرارنا  بالقرار وصورة ضبطه  وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه 
رقم٣٤٣٨٠٦٨٢يف١٤٣٤/١٢/١٨هـ. قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٣٤٤٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٣٩٩٣٥ 

إتالفاممامكاتا-امالاعاما-اصدماملكبةاأمنيةاعمدتا-اإنكارا-اشهادةاشهودا-ابينةاغريا
موصمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

تابعتني  مركبتني  بصدم  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
للدوريات األمنية عمدا وعدوانا أثناء تأدية عملهام وإحلاق أرضار هبام، وطلب احلكم عليه 
بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بأن قائدي املركبتني 
اصطدما بسيارته من اخللف، وبطلب البينة من املدعي العام أحرض شاهدين فشهدا شهادة 
غري موصلة إلثبات إدانة املدعى عليه، وألن تلك الشهادة توجه التهمة للمدعى عليه، لذا 
فقد حكم القايض بعدم ثبوت إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، ولوجود التهمة حكم بسجنه 
ملدة شهر، وبجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

القايض يف املحكمة اجلزائّية بسكاكا، وبناء عىل  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
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املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بسكاكا برقم ٣٤١٤٣٤٤٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٥٩٩٤٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، 
وفيها   ،١١  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٤/١٣هـ  املوافق  السبت  يوم  ففي 
حرض املدعي العام واملدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
اخلالدية  رشطة  مركز  تسلم  ١٤٣٤/٢/٤هـ  بتاريخ  إنه  قائاًل:  دعواه  العام  املدعي  وقدم 
تقرير الدوريات األمنية رقم )٥٨٣( املتضمن قيام املتهم أعاله ويرافقه )...( )جرى حفظ 
األوراق بحقه( عىل سيارة من نوع )...( حتمل لوحة رقم )...( باهلروب من دوريات األمن 
عند طلبهم االستيقاف )جرى فرز أوراق مستقلة هلروبه من األمن وإحالتها للمرور( والذي 
عند هربه قام بصدم دوريتني من نوع جيب و)...(،وبانتقال رجل الضبط اجلنائي إىل مرسح 
احلادث تم معاينة الدورية األمنية من نوع )...( حتمل الرقم )...(، ووجد هبا صدمة من 
الرفرف األيمن وصدمة عىل الرفرف اخللفي األيرس، ويوجد احتكاك عىل طول جسم السيارة 
من اجلهة اليمنى، وتم معاينة الدورية األمنية من نوع جيب حتمل لوحة رقم )...(، ووجد 
قدره  بمبلغ  التلفيات  قيمة  ووردت  األيمن،  الرفرف  من  واحتكاك  األمام  من  صدمة  هبا 
٥٩٢٠ رياال. وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إىل )...( بصدم مركبتني تابعتني للدوريات 
األمنية عمدًا وعدوانًا أثناء تأدية عملهام واإلرضار هبام وفقًا لقيمة التلفيات املرفقة. وحيث 
إن ما أقدم عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا فعل جمرم ومعاقب عليه رشعا، ما 
يتعني معه إحالته للمحكمة اجلزائية وفقا لنص املادة )١٢٦( من نظام اإلجراءات اجلزائية، 
تردعه وتزجر غريه،  تعزيرية مشددة  بعقوبة  إليه واحلكم عليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  فإين 
أجاب  عليه  املدعى  عىل  وبعرضها  ادعى  هكذا  قائام.  الزال  املترضرة  اجلهة  حق  بأن  علام 
قائاًل: ما ذكره املدعي العام ضدي يف دعواه غري صحيح، فلم أقم بصدم مركبتني تابعتني 
التلفيات  لقيمة  وفقًا  هبام  واإلرضار  عملهام  تأدية  أثناء  وعدوانًا  عمدًا  األمنية  للدوريات 
املشار إليها، والصحيح أن تلك املركبتني األمنيتني قامتا بصدمي من اخللف، هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك عىل املدعي العام قرر قائاًل: الصحيح ما ذكرته وبينتي عليه ما ييل:١ - حمرض 
تنفيذ املهمة املرفق لفة رقم )٣٠(. ٢ - تقدير قيمة التلفيات املرفق لفة رقم )٣٥( أطلب 
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الرجوع إليها. هكذا قرر. وبالرجوع إليها وجدهتا مطابقة ملا ذكر، وبمواجهة املدعى عليه 
قرر قائاًل: )ما ورد يف تنفيذ املهمة غري صحيح، وأما ما ورد يف تقدير التلفيات فال علم يل به 
ومل أتسبب هبا وأطلب إلزام قائدي املركبتني بدفع عوض الرضر الالحق بسياريت(. هكذا 
قرر. وبعرض ذلك عىل املدعي العام قرر قائاًل: الصحيح ما ذكرته. هكذا قرر. فطلبت منه 
إحضار معدي حمرض تنفيذ املهمة املستند عليه يف دعواه فاستعد لذلك وطلب مهلة فأجبته 
لطلبه، ورفعت اجللسة لذلك. ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٥/٠١هـ افتتحت اجللسة 
الساعة العارشة، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه )...( ومل حيرض املدعي العام معدي 
حمرض تنفيذ املهمة، وبعرض ذلك عىل املدعي العام قرر قائاًل: أطلب إمهايل لذلك. هكذا 
قرر فأجبته لطلبه وقررت إمهاله مهلة ثانية، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ 
عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها  والنصف،  عرشة  الثانية  الساعة  اجللسة  افتتحت 
عىل  ذلك  وبعرض  اآلن،  حتى  املهمة  تنفيذ  حمرض  معدي  العام  املدعي  حيرض  ومل   )...(
املدعي العام قرر قائاًل: أطلب إمهايل لذلك. هكذا قرر فأجبته لطلبه وقررت إمهاله مهلة 
ثالثة وأفهمته باعتباره عاجزًا عن إحضارهم حال عدم حضورهم، وأن له ذلك ما مل تقفل 
املرافعة ففهم ذلك. ورفعت اجللسة. ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ افتتحت 
العام  املدعي  وأحرض  عليه،  واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها  الواحدة،  الساعة  اجللسة 
الشهود املستند عليهام يف دعواه ومها: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
كل  قرر  وباستشهادمها   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...(
مسح  أثناء  أنه يف ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ  العظيم  العيل  باهلل  أشهد  قائاًل:  بمفرده  منهام  واحٍد 
)...( طريق العروبة الحظت جيب اللون أخرض بدون لوحات ومكتوب يف مكان اللوحة 
حتى  بعد  عن  متابعته  ومتت  الوقوف  رفض  االستيقاف  منه  طلب  وعندما   ،)...( اخللفية 
وصوله طريق امللك عبداهلل مع اإلمام، ثم حد الدورية األمنية من نوع )...( صدمها من 
األمام واجلهة اليرسى، وكذلك قام بحد دورية أمنية أخرى من نوع جيب وصدمه من اجلهة 
اليمنى األمامية، وقام بصدم الرصيف متعمدًا، واستقرت السيارة يف نفس املوقع وتعطلت. 
هذا ما أشهد به. هكذا أداها كل واحٍد منهام بمفرده، وبعرض شهادة الشاهدين عىل املدعى 
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عليه قرر قائاًل: )ما ورد بشهادة الشاهدين غري صحيح، وال طعن يل بالشاهدين(. هكذا 
قرر. وبعرض ذلك عىل املدعي العام قرر قائاًل: الصحيح ما ذكرته وأطلب إمهايل إلحضار 
اجللسة  ورفعت  املرافعة.  تقفل  مل  ما  ذلك  له  بأن  فأفهمته  قرر.  هكذا  للشاهدين.  مزكني 
للتأمل. ويف جلسة أخرى يف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٨/٢١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
الواحدة، وفيها حرض املدعي العام وحرض بحضوره املدعى عليه، وبسؤال املدعي العام عن 
معدلني للشهود أجاب قائال: مل أستطع إحضارهم. هكذا أجاب. لذا؛ فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه دعوى املدعي العام، وحيث إن شهادة الشهود 
التهمة قررت ما ييل: مل  البينة، ونظرا لتوجه  غري موصلة إلدانة املدعى عليه وعدم وجود 
يثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( بصدم مركبتني تابعتني للدوريات األمنية عمدا وعدوانا 
أثناء تأدية عملهام واإلرضار هبام وفقا لقيمة التلفيات املرفقة، ولوجود التهمة فقد حكمت 
بتعزيره، وذلك بسجنه شهرا حتتسب منها مدة إيقافه يف هذه القضية، وبجلده مخسني جلدة 
دفعة واحدة، وبعرضه عىل املدعي العام قرر عدم قناعته باحلكم طالبا االستئناف بال الئحة، 
مكتفيا بام جاء يف الئحة الدعوى، وبعرضه عىل املدعى عليه قرر قناعته باحلكم. وأقفلت 
اجللسة الساعة الواحدة والنصف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٢١هـ.

اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  باجلوف  االستئناف  بمحكمة 
من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٥٩٩٤٤ برقم  بسكاكا، 
فضيلة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٤٣٠٢٨١٦ يف ١٤٣٤/٨/٢٢هـ، اخلاص بدعوى 
املدعي العام ضد/ )...( يف قضية إتالف ممتلكات عامة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، قررنا املصادقة 
عىل احلكم مع تنبيه فضيلته إىل التنويه يف القرار أن املدعي العام سقط حقه يف االعرتاض 
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ما  العام عىل استكامل  املدعي  ليعلم بذلك، كام أن عىل فضيلته حث  لعدم تقديم الئحته، 
طلب منه، وأن تأخره يف ذلك ال خيدم املصلحة العامة، وأنه إذا تكرر مثل ذلك فإن الدائرة 
والضبط،  القرار  يف  وسجله  العام  املدعي  اسم  ذكر  يتعني  أنه  كام  بذلك،  مرجعه  ستحيط 
باإلضافة إىل أن ما حكم به ال يؤثر عىل احلق اخلاص قبل بعث املعاملة إىل جهة التنفيذ، كام 
ينبه فضيلته ما دام أنه قائم بعمل ناظر القضية إىل عرض الدعوى مرة أخرى التي سبق أن 
ضبطت من غريه عىل طريف الدعوى وتدارك ذلك مستقباًل. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤١١٦٥٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٦٨١٢١ 

تعاطيا تألمنا-ا رجالا منا هلوبا أمنيةا-ا ملكبةا صدما عاما-ا مالا ممامكاتا-ا إتالفا
خمدرتتا-اإسلترا-اإنكاراتلاعاطيا-اعدماثبوتها-احتميلاخمربيا-اتوجهاتلاهمةابالاعاطيا-ا

إدتنةابالصدماوتهللوبا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

تلقاعدةاتلرشعيةلا“الاعذراملناأسل”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام؛ طالبًا إثبات إدانة األول بصدم دورية أمنية، 
وإدانتهام باهلروب من رجال األمن، وتعاطيهام مادة اإلمفيتامني املحظورة، وطلب احلكم 
عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  واملنع  وبالسجن  تعزيرية  بعقوبة  عليهام 
األول أقر بصحتها، وبعرضها عىل املدعى عليه الثاين أقر باهلروب من رجال األمن وأنكر 
التعاطي، وقد استند املدعي العام إلثبات ذلك إىل التقرير الكيميائي الرشعي، وباالطالع 
عليه وجد يتضمن احتواء عينة الدم املسحوبة منه عىل مادة اإلمفيتامني املحظورة، ونظرًا 
ألن ذلك يقوي التهمة بحقه يف تعاطي املخدرات، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى 
عليه األول بصدم الدورية وهروبه من رجال األمن واستعامله للمخدرات، وحكم بسجنه 
ملدة شهر ومخسة عرش يومًا، وبجلده سبعني جلدة دفعة واحدة، كام ثبت لديه إدانة املدعى 
عليه الثاين هبروبه من رجال األمن، ووجه له شبهة استعامل املخدرات، وحكم بسجنه ملدة 
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عرشة أيام، وجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من 
حمكمة االستئناف.

املكرمة،  بمكة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٤١١٦٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢١٢٢١٠٧ وتاريخ 
الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٤/٠٩/١٣هـ  يوم األحد  ١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ، ففي 
)١٢:٣٠( وفيها حرض املدعي العام )...( وادعى عىل احلارضين معه كل من )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، قائاًل يف دعواه عليهام: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ قبض عىل املدعى عليهام إثر 
مشاهدهتام يقفان بسيارة )...( يقودها املدعى عليه األول مع سيارة أخرى من نوع )جيب(، 
للخلف حماواًل دهس  بالرجوع  قام صاحب اجليب  للتأكد منهم  نزول رجل األمن  وعند 
رجل األمن فهربت السيارتان، فتمت مالحقة سيارة املدعى عليهام، وقام بصدم الدورية 
بإيقاف  ووجه  امليدان  مرشف  تدخل  العمليات  بالغ  وبعد  األيرس  الرفرف  يف  الرسمية 
السيارة بالقوة اجلربية، ومتت متابعته فاحتك بأحد األرصفة مما أدى إىل عطل يف )الكفر( 
الدورية مما تسبب يف االحتكاك  أمام  السائق  األمامي ثم توقف حماوال اهلرب، ففتح باب 
بالرفرف األيمن فتم القبض عليهام عند حماولة اهلرب، وقدرت التلفيات بقيمة ١٥٧٠ وتم 
سدادها من قبل شقيق املدعى عليه/ )...( بموجب خطاب الدوريات األمنية رقم ٦١٣٨ 
 )...( نوع  من  جيب  )صاحب  بأن  أفاد  عليه  املدعى  وباستجواب  ١٤٣٤/٧/٢٦هـ،  يف 
فتحرك  الدورية  توقفت  وقوفه  وعند  التوقف،  منه  فطلب  الطريق  عىل  بالتحرش هبم  قام 
شاهدهم  ثم  النورية،  جهة  فدخل  الدورية  فلحقته  األمن  رجل  وصدم  اجليب  صاحب 
بسيارهتم فرضب كفرعليهم  السيارة واحتك  فتجاوز من جانب  اجليب  الدورية  صاحب 
ثم توقف فقبض عليهم(، وباستجواب املدعى عليه الثاين أفاد بأنه )كان يرافق املدعى عليه 
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التوقف،  منه  الطريق فطلب  بالتحرش هبم عىل   )...( نوع  فقام صاحب جيب من  األول 
الدورية  فلحقته  األمن  )...( وصدم رجل  فتحرك صاحب  الدورية  توقفت  وقوفه  وعند 
فدخال جهة النورية، ثم شاهد صاحب الدورية اجليب فتجاوز من جانب السيارة واحتك 
 )...( األمن  فقبض عليهم(، وبضبط شهادة رجيل  توقفا  ثم  بسيارهتم فرضب كفرعليهم 
و)...( أفادا بأهنام شاهدا جيب بدون لوحات يقف بجانب السيارة الـ )...(، وعند التوقف 
أمامهم نزل رجل األمن )...( للتأكد من هوياهتم فقام صاحب اجليب بالرجوع للخلف 
من أجل اهلروب فكاد أن يصدم رجل األمن )...( بالرفرف األيرس األمامي أثناء رجوعه 
للخلف، والذي قام بوضع يديه عىل السيارة لتجنب الصدمة، ثم هرب من املوقع وهرب 
صاحب )...( فتمت مالحقة صاحب )...( كونه األقرب للدورية، وتم إبالغ العمليات 
التي طلبت إيقافه عن طريق النداء ولكنه رفض الوقوف، وأثناء اللحاق به يف أحد الشوارع 
التقدم عليه للوقوف أمامه احتكت سيارته يف الدورية األمنية مع اجلانب األيرس  وحماولة 
متابعته حتى  فتمت  املساندة  لطلب  العمليات  إبالغ  فتم  اهلرب،  فواصل  للدورية  اخللفي 
السائق  فقام  وتوقفه،  إتالفه  يف  تسبب  مما  الرصيف  يف  بسيارته  اخلاص  )الكفر(  اصطدم 
املوقع،  من  فهربا  السيارة  باب  يف  الدورية  فاحتكت  اهلروب  أجل  من  السيارة  باب  بفتح 
وتم ضبطهم بقرب أحد املنازل. وصدر تقرير مركز السموم رقم ١٣٠٩ ورقم ١٣٠٩٦ 
بأن العينة املسحوبة من املدعى عليهام حتتوي عىل اإلمفتامني املخدر، وقد انتهى التحقيق إىل 
اهتام املدعى عليه األول بصدم الدورية األمنية واهلروب من رجال األمن، وللمدعى عليه 
الثاين باهلروب من رجال األمن وتعاطيهام ملادة اإلمفتامني املخدر؛ وذلك لألدلة والقرائن 
باملدونة  املنوه عنه واملدون لفة رقم)٢١/٢٠(. ٢ - شهادة الشهود  التالية: ١ - اعرتافهام 
وحيث   ،)٤٣/٤٢( رقم  لفة  الكيميائي  التقرير   - ٣ رقم)٤/٣(.  لفة  القبض  بمحرض 
املخدرات  لنظام مكافحة  نظامًا وفقًا  املدعى عليهام فعل جمرم ومعاقب عليه  به  قام  ما  إن 
لذا أطلب  امللكي رقم )م/٣٩( يف ١٤٢٦/٧/٨هـ؛  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات 
إثبات ما أسند إليهام واحلكم عليهام بام ييل: ١ - بعقوبة تعزيرية لقاء صدم الدورية للمدعى 
للفقرة  وفقًا  بالسجن  الثاين. ٢ -  للمدعى عليه  بالنسبة  األول واهلروب، وللهروب  عليه 
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)١( املادة )٤١( من النظام املشار إليه أعاله. ٣ - منعهام من السفر بعد انتهاء حمكوميتهام 
وفقًا للفقرة )١( من املادة )٥٦( من النظام املشار إليه أعاله. مع تشديد العقوبة عىل املدعى 
عليه األول استنادا لربقية صاحب السمو امللكي النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء وزير 
الداخلية رقم ٣٦٧١٧/٢/٥/١ يف ١٤٣١/٦/١١هـ. علاًم بأن احلق اخلاص منته بالتنازل، 
هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليهام أجاب )...( قائاًل: ما ذكره 
املدعي  ذكره  ما  قائاًل:   )...( عليه  املدعى  أجاب  كام  إجابتي.  هذه  صحيح،  العام  املدعي 
العام من هرويب من رجال األمن فصحيح، هذه إجابتي، وما ذكره من استعاميل للمخدرات 
فغري صحيح، هذه إجابتي. وبسؤال املدعي العام عن بينته فيام أنكر املدعى عليه )...( قال: 
التقرير الكيميائي الرشعي املرفق باملعاملة رقم )٤٢( واملتضمن احتواء عينة الدم املسحوبة 
وبعرض  أجاب.  هكذا  ذلك.  لدي سوى  وليس  املخدر،  األمفيتامني  مادة  عىل   )...( من 
ذلك عىل املدعى عليه )...( قال: مل أتعاط املخدرات. هكذا أجاب. فبناء عىل ما سلف من 
الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل حمرض القبض واالستجواب، والتقريرين الكيميائيني 
الرشعيني املتضمنني إجيابية دم املدعى عليهام عىل مادة األمفيتامني املخدر املحظور، وإلقرار 
املدعى عليه )...( بام نسب إليه يف دعوى املدعي العام، وإقرار املدعى عليه )...( هبروبه 
من رجال األمن، وللقاعدة الرشعية “ال عذر ملن أقر”، وإلنكار املدعى عليه )...( استعامله 
بينة موصلة عىل دعواه، ونظرًا ألن ما أقدم عليه  العام  للمخدرات، ولعدم تقديم املدعي 
املدعى عليهام فعل جمرم رشعًا وجمرم نظامًا ويستحقان العقوبة التعزيرية عىل ما بدر منهام، 
ونظرًا خللو صحيفتهام من السوابق؛ ملا سبق كله فقد قررت ما ييل: أواًل: ثبت لدي إدانة 
املدعى عليه )...( بصدم الدورية وهروبه من رجال األمن واستعامله للمخدرات، وعزرته 
لقاء ذلك بسجنه ملدة شهر ومخسة عرش يومًا وجلده سبعني جلدة دفعة واحدة. ثانيًا: ثبت 
لدي إدانة املدعى عليه )...( هبروبه من رجال األمن وأوجه له شبهة استعامل املخدرات، 
وعزرته لقاء ذلك بسجنه ملدة عرشة أيام وجلده مخسني جلد دفعة واحدة. هذا ما ظهر يل 
وبه حكمت. وبعرض ذلك عىل املدعى عليهام قررا القناعة، كام قرر املدعي العام االعرتاض 

بدون الئحة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، نحن رئيس وقضاة الدائرة اجلزائية الرابعة 
يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل القرار رقم ٣٥١٤٩٩٧١ 
اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  بتاريخ 
بمكة املكرمة املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم بصدم الدورية األمنية وحماولة 
اهلروب املحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر باألكثرية املوافقة 

عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ررررتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة الرس

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٢١٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٥٩٧٨ 

إتالفاممامكاتا-امالاعاما-اصدماملكبةاأمنيةا-اإسلترا-اثبوتاتإلدتنةا-اتعزيلابالقجن.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته باإلرضار بسيارة الدورية 
وطمس  السيارة  تضليل  خمالفة  ارتكابه  بسبب  الوقوف  قائدها  منه  طلب  أن  بعد  األمنية 
لوحاهتا فاصطدم بالدورية األمنية، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها؛ ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه باهلروب من 
الدورية الرسمية والتسبب بأرضار فيها، وحكم بسجنه ملدة عرشة أيام، فاعرتض املدعي 

العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

الرس،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  الرس  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٥١١٣٥٥٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٢١٩
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ، 
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بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  بدائرة  العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)٠٩  :٤٥( الساعة 
الرس )...( املكلف بمهمة االدعاء العام باملحكمة العامة بمحافظة الرس؛ بناء عىل خطاب 
 ٣٥٧٨/٢/٢ ص  هـ  رقم  الرس  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  دائرة  رئيس  سعادة 
بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( معه  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٣/١١/٢١هـ،  وتاريخ 
التحقيق  بدائرة  عامًا  مدعيا  )بصفتي  نصها  مكتوبة  دعوى  بصحيفة   )...( رقم  املدين 
يبلغ من العمر )١٩( عامًا، سعودي  العام بمحافظة الرس أدعي عىل:- )...(،  واالدعاء 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( يقيم يف الرس، غري حمصن، طالب، قبض عليه 
١٤٣٤/١٢/١هـ،  بتاريخ  احلضورية  بالكفالة  عنه  وأفرج  بتاريخ:١٤٣٤/١١/١٩هـ، 
بموجب أمر اإلفراج رقم )هـ ص٢١٣٣/٢/٣( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، استنادًا للامدة 
مركز  إىل  ورد  ١٤٣٤/١١/١٩هــ  بتاريخ:  فإنه  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من   )١٢٠(
بقيادته  املدعى عليه  القبض عىل  املتضمن  الدوريات األمنية  البكريية حمرض  رشطة حمافظة 
سيارة نوع )...( موديل)٢٠١١م( حتمل اللوحة رقم )...( بعد طلب الدورية منه الوقوف 
بسبب ارتكابه خمالفة تضليل السيارة وطمس لوحاهتا ارتكب الفرار، وأثناء املطاردة علقت 
سيارة املدعى عليه بأحد األرصفة فتوقفت خلفه الدورية مبارشًة مالمسًة لسيارته ملحاولة 
منعه من اهلرب، إال أنه اصطدم بالدورية حينام حاول الرجوع للخلف واستمر هاربًا باجتاه 
حمافظة الرس، وقبل وصوله انحرفت السيارة حتى تعثرت بمنحدر ترايب فتم القبض عليه، 
بصحة  أفادا  عليه  املدعى  مرافقي  وباستجواب  اهتام(.  هلام  يوجه  )مل   )...( يرافقه  وكان 
الواقعة، وبسامع أقوال املدعى عليه واستجوابه اعرتف باهلروب من الدورية خوفًا من حجز 
سيارته، وأفاد أهنا احتكت بالدورية بعد أن صدمه قائد الدورية من اخللف. متت معاجلة 
املخالفات املرورية من قبل جهة االختصاص )وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له عىل سوابق 
مسجلة حتى تارخيه(. وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام لـ/ )...( باإلرضار بسيارة الدورية 
األمنية؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية:-١ -ما جاء يف أقوال املدعى عليه املنوه عنها املدونة 
عىل الصفحة رقم)٥و٦( من دفرت التحقيق املرفق لفة رقم)٩(. ٢ -ما جاء يف أقوال مرافقي 
املدعى عليه املنوه عنها املدونة عىل الصفحة رقم)١و٢و٣و٤( من دفرت التحقيق املرفق لفة 
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املرفق لفة رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه  الدوريات  رقم)٩(. ٣ -حمرض 
١ -إثبات  أطلب:  لذا  رشعا،  عليه  ومعاقب  جمرم  فعل  رشعا  املعتربة  أهليته  بكامل  وهو 
إدانته بام أسند إليه. ٢ -احلكم عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غريه لقاء ما أقدم عليه( 
ا.هـ. هكذا ادعى. وبسؤال املدعى عليه أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي العام أين هربت من 
أين كنت وضعت الصقًا عىل زجاج  ذلك  والسبب يف  الرسمية فصحيح،  الدورية  سيارة 
السيارة ويسمى تظلياًل، وهذا يعد خمالفة مرورية، كذلك قمت بتغطية أرقام لوحتي السيارة 
لئال يتم ضبط املخالفات املرورية يف نظام ساهر املختص بضبط املخالفات املرورية، وأثناء 
هرويب من سيارة الدورية الرسمية حلقت يب سيارة الدورية الرسمية وعلقت السيارة التي 
الدورية  صدام سيارة  بإلصاق  الرسمية  الدورية  قائد سيارة  وقام  األرصفة،  بأحد  بقياديت 
التي بقياديت ونتج عن ذلك أرضار بالسيارتني  الرسمية األمامي بالصدام اخللفي للسيارة 
سامع  وبعد  أجاب.  هكذا  تائب(،  اآلن  وأنا  عيل،  القبض  تم  وبعدها  هرويب،  أكملت  ثم 
الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليه أقر بالدعوى، لذا فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه 
باهلروب عن الدورية الرسمية والتسبب بأرضار يف سيارة الدورية الرسمية، وحكمت لقاء 
ذلك بسجنه ملدة عرشة أيام حتتسب منها مدة إيقافه السابقة، وحال النطق باحلكم وتالوته 
عليهام أعلمتهام بحقهام بطلب االستئناف، فقرر املدعى عليه قناعته، وقرر املدعي العام عدم 
 قناعته وطلب رفعه ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية. واختتمت اجللسة الساعة 
)١٠: ١٠(. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ.

القضـايا  لتدقيق  الثانيـة  الدائـرة  قضـاة  نحـن  اطلعنـا  فقد  وبعـد،  وحـده  هلل  احلمـد 
رئيس  فضيلـة  من  الـواردة  املعاملـة  عىل  القصيم  بمنطقـة  االستئناف  بمحكمة  اجلزائية 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ؛  يف   )٣٥١١٣٥٥٥( برقم  الرس  حمافظة  يف  العامة  املحكمة 
 )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٨هـ،  يف   )٣٥١٥١٤٨٢( رقم  القرار 
القايض يف املحكمة، اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( ؛ الهتامه باإلرضار بسيارة 
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الدورية األمنية. وقد تضمن القرار حكم فضيلته بثبوت إدانة املدعى عليه بام ُنسب إليه يف 
القرار وصورة  وبدراسة  فيه.  ل  املفصَّ النحو  أيام عىل  ملدة عرشة  بسجنه  الدعوى، وحكم 
املعاملة مل يظهر ما يوجب املالحظة عىل ما حكم به فضيلته. واهلل املوفق،  ضبطه وأوراق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ررررتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٥٤٣٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٨٦٧٤٤ 

إتالفاممامكاتا-امالاعاما-اكرسازجاجاملكبةاأمنيةا-اتعطيمهااعناأدتءاعممهاا-اإنكارا-ا
سبقاتإلسلتراحتقيقاا-ادفعاباإلكلتهاعميها-اشاهدامعدلارشعاا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجها

تلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بكرس زجاج سيارة الدورية 
األمنية وتعطيلها عن أداء مهام عملها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
أمام جهة  عليه  املدعى  إقرار  إىل  العام  املدعي  استند  وقد  أنكر صحتها،  عليه  املدعى  عىل 
التحقيق، كام حرض قائد الدورية فشهد بصحة الدعوى وجرى تعديله التعديل الرشعي، 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أنكر صحة اإلقرار ودفع باإلكراه عىل التوقيع عليه، كام أنكر 
صحة ما جاء يف الشهادة، ونظرًا ألن تلك القرائن تقوي التهمة بحق املدعى عليه، ولوجود 
سابقة مماثلة له، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه ورصف النظر 
عن طلب إثبات ذلك، ولتوجه التهمة القوية ضد املدعى عليه فقد حكم بسجنه ملدة ثالثة 
أشهر، وبجلده مائة جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد عليه بالبعد عن كل ما يثري الشك والريبة، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة، وبناء 
برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥١٦٩٤٧٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٥٤٣٠
١٤٣٥/٠١/١٦هـ، ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/٢١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
العام )...( وادعى عىل احلارض معه يف املجلس الرشعي  املدعي  )١١:٤٥(، وفيها حرض 
إنه  دعواه:  يف  قائاًل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعو/ 
بحي  بعملها  األمنية  الدوريات  سيارات  إحدى  قيام  وأثناء  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ  بتاريخ 
)...( بالقرب من مسجد )...(، قام املدعى عليه برمي سيارة الدورية بقارورة زجاج، مما 
أدى إىل إتالف زجاج الباب األمامي األيمن ثم هرب، وبالبحث والتحري عنه تم القبض 
وعرشين  بامئة  )١٢٠ريال(  الدورية  تلفيات  قدرت  وقد   ١٢/٣/،١٤٣٤ بتاريخ  علية 
رياال، وبسامع أقوال املدعى عليه أقر بكرس زجاج الدورية، وبالبحث عن سوابقه عثر له 
عىل سابقتني مسجلتني ضده، وقد انتهى التحقيق إىل اهتام املدعى عليه بكرس زجاج سيارة 
الدورية األمنية وتعطيلها عن أداء مهام عملها؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره 
خطاب   - ٣  .)٢( رقم  لفة  األمنية  الدوريات  حمرض   - ٢  .١١  - ١٠ ص   )١( رقم  لفة 
التلفيات  تقدير  املتضمن   ،١٤٣٤/١٢/٢٣ وتاريخ   ٩٦١٣ رقم  األمنية  الدوريات  مدير 
ومعاقب  جمرم  فعل  عليه  املدعى  به  قام  ما  إن  حيث   ،)٢١( رقم  لفة  )١٢٠ريال(  بقيمة  
إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيزية وتشديدها عليه،  إثبات ما أسند  عليه رشعًا؛ لذا أطلب 
وفقا لتعميم صاحب السمو امللكي النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء وزير الداخلية رقم 
التلفيات(،  قيمة  سداد  يتم  مل  بأنه  )علاًم  ١٤٣٢/٦/١١هـ  وتاريخ   ٣٦٧١٧/٣/٥/١
وبسؤال املدعى عليه أجاب قائاًل: )ال صحة ملا جاء بالدعوى مجلًة وتفصياًل، وال صلة يل 
هبذه الواقعة( هكذا أجاب، فجرى عرض إقراره املرفق لفة رقم١ ص١٣ عليه فقال: )إنه 
ال صحة هلذا اإلقرار وقد أكرهت عىل التوقيع عليه يف مركز الرشطة بالقوة، وقد أنكرت 
ذلك كله عند هيئة التحقيق، كام أن السوابق التي عيَل صحيحة(، وقد جرى االطالع عىل 
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أقوال املدعى عليه املرفقة لفة رقم٢٣ فإذا هي موافقة إلجابته أعاله، فجرى سؤال املدعي 
العام: هل لديك بينة عىل ما جاء يف دعواك؟ قال: نعم لدي شهود املحرض املرفق ومستعد 
املوافق١٤٣٥/٠١/٣٠هـ  الثالثاء  يوم  ويف  لذلك.  اجللسة  رفعت  وعليه  بإحضارهم. 
افتتحت اجللسة الساعة )١٢.٠٠(، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه، وبسؤال املدعي 
العام عن بينته أجاب قائاًل: لقد أحرضت للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، ويعمل يف الدوريات األمنية بالعاصمة املقدسة، وبسؤاله عام لديه 
أجاب قائاًل: أشهد هلل تعاىل بأنه يف شهر شوال املايض، وأثناء قيامي بعميل يف الدورية األمنية 
بحي )...( يف منتصف الليل، شاهدت شخصًا داخل احلي يقوم باإلشارة يل يف زقاق صغري 
فدخلت بالسيارة ألستوضح حاله، فلام اقرتبت منه بالدورية قام برمي قارورة زجاج عىل 
زجاجة الراكب يف الدورية فتكرست زجاجة باب الراكب بالكامل ثم الذ بالفرار، ودخل 
 )...( يا  بعيد  من  ينادي  للسيارة شخصًا  أسمع وقت رضبه  احلي، وكنت  املنازل يف  أحد 
ال ترمي يا )...(، تعال فسألت عن املنزل الذي دخله الشخص فقالوا يل: هو بيت )...( 
وفيه شخص اسمه )...( معروف بالسوابق، ولعدم وجود أمر بالدخول للمنزل تم كتابة 
املحرض وتسليمه ملركز الرشطة، هذا ما لدي. هكذا شهد. وبعرضه عىل املدعى عليه قال: 
)ال صحة ملا جاء فيه(، فجرى سؤال املدعي العام: هل لديك بينة عىل ما جاء يف دعواك؟ 
قال: ال بينة لدي سوى ما هو مرفق باملعاملة، وقد حرض لتزكية الشاهد كل من ١ - )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(. و٢ - )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( وشهدا بعدالته. وعليه جرى االطالع عىل إقرار املدعى عليه املرفق 
لفة رقم١، وبعرضه عليه قال: )ال صحة ملا جاء فيه(. وعليه، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، وما أشري إليه أعاله، فلم يثبت لدي قيام املدعى عليه )...( املذكور بكرس زجاج 
سيارة الدورية األمنية وتعطيلها عن أداء مهام عملها لعدم البينة املوصلة، ورصفت النظر 
إليها  بقيامه بذلك للقرائن املشار  القوية  التهمة  أنه تتجه نحوه  إثبات ذلك، إال  عن طلب 
أعاله ولوجود سابقة مماثلة له، وحكمت عليه بالسجن ثالثة أشهر من تاريخ إيقافه عىل ذمة 
هذه القضية وجلده مائة جلدة مفرقة عىل دفعتني متساويتني بني كل دفعة والتي تليها عرشة 
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أيام، مع أخذ التعهد عليه بالبعد عن كل ما يثري الشك والريبة نحوه، وبعرض احلكم عىل 
املدعى عليه قرر القناعة باحلكم، كام قرر املدعي العام االعرتاض بالئحة اعرتاضية، وأفهم 
بتعليامت االستئناف. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.

الدائرة  قضاة  نحن  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة  بمكة  االستئناف  بمحكمة  السادسة  اجلزائية 
املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  بكتاب  املحكمة  هذه  إىل  الواردة 
القرار رقم )٣٥١٣٩٣٣٠(  املرفق هبا  رقم )٣٥١٦٩٤٧٢( وتاريخ )١٤٣٥/٣/١٥هـ( 
اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  )١٤٣٥/٢/٧هـ(  وتاريخ 
بكرس  املتهم  اجلنسية،  سعودي   )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املكرمة،املتضمن  بمكة 
زجاج الدورية األمنية وتعطيلها عن أداء مهام عملها، املحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة 
احلق  لقاء  احلكم  عىل  املوافقة  باألكثرية  تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  القرار 

العام، واهلل املوفق،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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القضائي باملحكمة اجلزائية باألحساء يف  أنا )...( املالزم  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املكتب القضائي )...(، وبناء عىل املعاملة املحالة من رئيس املحكمة اجلزائية باألحساء برقم 
)٣٣٢٢٢٩٠١( يف ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، واملقيدة برقم )٣٣٥٩٣٤٥٠( يف ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، 
وبناء عىل تعميدي من فضيلة الشيخ/ د. )...( رئيس املحكمة اجلزائية باألحساء املكلف 
بموجب خطابه رقم )٣٤٩٧٠٤٣٦( يف ١٤٣٤/٤/٢١هـ، لنظر القضايا ما عدا السجناء، 
العارشة  الساعة  افتتحت اجللسة األوىل يف متام  املوافق ١٤٣٤/٥/٢٠هـ  ويف يوم االثنني 
صباحًا يف هذه القضية رقم )٣٣٣٨٦٠٠١٣٥(، وفيها حرض املدعي العام )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره املدعى عليه )...( ...اجلنسية 
بموجب اإلقامة برقم )...(، كام حرض حلضورمها املرتجم )...(...اجلنسية بموجب اإلقامة 
رقم )...(، وبسؤال املدعي العام عن دعواه قال: فبصفتي مدعيا عاما يف دائرة االدعاء العام 
بموجب  ...اجلنسية  عامًا،  العمر)٤٦(  من  البالغ   ،)...( عىل/  أدعي  األحساء  بمحافظة 
رخصة اإلقامة رقم )...( مسلم الديانة، أوقف بتاريخ ١٤٣٣/٣/٦هـ مفرج عنه بالكفالة، 
يسكن حمافظة األحساء/ اهلفوف. إنه بتاريخ ١٤٣٣/٣/٦هـ أبلغ املواطن/ )...( عن قيام 
مكفوله )املدعى عليه( باختالس مبلغ وقدره أربعة وعرشون ألف ريال من املحل الذي 
يعمل فيه، عىل إثر ذلك تم القبض عىل املدعى عليه من قبل الدوريات األمنية. وباستجواب 
املدعى عليه أقر بصحة ما جاء يف البالغ، وأفاد أنه قام باختالس املبالغ املالية من املحل الذي 
يعمل فيه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام له بخيانة األمانة، وذلك برسقة مبلغ مايل 
وقدره )٢٤٠٠٠( ألفا من املحل الذي يعمل فيه، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ -إقراره 
٢ -التقرير   .)١( لفة  املرفق  التحقيق  ملف  من   )٣( رقم  الصفحة  عىل  املدون  عنه  نوه  بام 
األمني املرفق لفة )٣(. ٣ -قيامه برد املبلغ لكفيله قرينة عىل صحة االهتام. ٤ -ما جاء يف 
إذا  وبالبحث عام  املبلغ.  باختالس  قيامه  يؤكد  املدعى عليه  أقوال  املبلغ وتطابقه مع  بالغ 
كان له سوابق مل يعثر له عىل سوابق جنائية مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور -وهو 
أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  رشعًا،  عليه  ومعاقب  جمرم  فعل  رشعًا -  املعتربة  أهليته  بكامل 
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تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٢٣٢٧٧ 

ظلوفا إدتنةا-ا إسلترا-ا تلعملا-ا جهةا منا مبمغا تخاالسا عاما-ا حقا تألمانةا-ا خيانةا
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.Z±°¯®¬»ª©]اا-سولهاتعاىللا
اتألمانةاإىلامناتئامنكاوالاختنامناخانك”. قا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“أدِّ

3ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“إسلتراتإلنقاناعىلانفقهامقبول”.
4ا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“تمللءامؤتخذابإسلتره”.

وذلك  األمانة  بخيانة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  فيه،  يعمل  حمل  من  ماليا  مبلغا  باختالسه 
سوابق  عليه  يوجد  ال  عليه  املدعى  لكون  ونظرا  بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
ولكونه أبدى التوبة والندم ما يسوغ ختفيف العقوبة عنه، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة 
املدعى عليه بخيانة األمانة باختالس مبلغ مايل من حمل يعمل فيه، وحكم بسجنه ملدة أربعة 
أشهر، وبجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما بدر 

منه، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القضائي باملحكمة اجلزائية باألحساء يف  أنا )...( املالزم  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املكتب القضائي )...(، وبناء عىل املعاملة املحالة من رئيس املحكمة اجلزائية باألحساء برقم 
)٣٣٢٢٢٩٠١( يف ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، واملقيدة برقم )٣٣٥٩٣٤٥٠( يف ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، 
وبناء عىل تعميدي من فضيلة الشيخ/ د. )...( رئيس املحكمة اجلزائية باألحساء املكلف 
بموجب خطابه رقم )٣٤٩٧٠٤٣٦( يف ١٤٣٤/٤/٢١هـ، لنظر القضايا ما عدا السجناء، 
العارشة  الساعة  افتتحت اجللسة األوىل يف متام  املوافق ١٤٣٤/٥/٢٠هـ  ويف يوم االثنني 
صباحًا يف هذه القضية رقم )٣٣٣٨٦٠٠١٣٥(، وفيها حرض املدعي العام )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره املدعى عليه )...( ...اجلنسية 
بموجب اإلقامة برقم )...(، كام حرض حلضورمها املرتجم )...(...اجلنسية بموجب اإلقامة 
رقم )...(، وبسؤال املدعي العام عن دعواه قال: فبصفتي مدعيا عاما يف دائرة االدعاء العام 
بموجب  ...اجلنسية  عامًا،  العمر)٤٦(  من  البالغ   ،)...( عىل/  أدعي  األحساء  بمحافظة 
رخصة اإلقامة رقم )...( مسلم الديانة، أوقف بتاريخ ١٤٣٣/٣/٦هـ مفرج عنه بالكفالة، 
يسكن حمافظة األحساء/ اهلفوف. إنه بتاريخ ١٤٣٣/٣/٦هـ أبلغ املواطن/ )...( عن قيام 
مكفوله )املدعى عليه( باختالس مبلغ وقدره أربعة وعرشون ألف ريال من املحل الذي 
يعمل فيه، عىل إثر ذلك تم القبض عىل املدعى عليه من قبل الدوريات األمنية. وباستجواب 
املدعى عليه أقر بصحة ما جاء يف البالغ، وأفاد أنه قام باختالس املبالغ املالية من املحل الذي 
يعمل فيه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام له بخيانة األمانة، وذلك برسقة مبلغ مايل 
وقدره )٢٤٠٠٠( ألفا من املحل الذي يعمل فيه، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ -إقراره 
٢ -التقرير   .)١( لفة  املرفق  التحقيق  ملف  من   )٣( رقم  الصفحة  عىل  املدون  عنه  نوه  بام 
األمني املرفق لفة )٣(. ٣ -قيامه برد املبلغ لكفيله قرينة عىل صحة االهتام. ٤ -ما جاء يف 
إذا  وبالبحث عام  املبلغ.  باختالس  قيامه  يؤكد  املدعى عليه  أقوال  املبلغ وتطابقه مع  بالغ 
كان له سوابق مل يعثر له عىل سوابق جنائية مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور -وهو 
أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  رشعًا،  عليه  ومعاقب  جمرم  فعل  رشعًا -  املعتربة  أهليته  بكامل 
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أن  إليه من اهتام،)علاًم  لقاء ما أسند  إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه 
احلق اخلاص انتهى بالتنازل(، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي العام 
وذلك  األمانة  بخيانة  قيامي  من  العام  املدعي  ذكره  ما  إن  قائال:  أجاب  املرتجم  بواسطة 
باختالس مبلغ وقدره أربعة وعرشون ألف ريـ٢٤٠٠٠ـال عىل فرتات متفاوتة من املحل 
الذي أعمل فيه واملسمى )...( للحلويات وبدون علم كفييل املدعو )...( فصحيح، وأنا 
تائب إىل اهلل ونادم عىل ما بدر مني، هذه إجابتي. هذا وتم سؤاله عن عمره فقال أبلغ ٤٨ 
عاما، هكذا قال. كام تم سؤاله هل أنت متزوج ولديك أطفال؟ فقال: نعم ولدي طفالن، 
هكذا قال. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليه بدعوى املدعي 
املرء  “أن  الفقهية  بالغ -وللقاعدة  العام، ولكون هذا اإلقرار قد صدر من مكلف -عاقل 
مؤاخذ بإقراره”، والقاعدة “إقرار اإلنسان عىل نفسه مقبول”، املنثور من القواعد للزركيش: 
]ج١٨٨/١[، واألشباه والنظائر للسيوطي ]ج٤٦٥/١[، ودرر احلكام ]ج٧٩/١[. ونظرا 
لكون الرشيعة اإلسالمية قد أمرت بحفظ األمانة وأدائها، وذمت اخليانة، وحذرت منها كام 
قال احلق -سبحانه وتعاىل -: }إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها{]النساء: ٥٨[، 
الواجبة عىل اإلنسان من حقوق اهلل  ابن كثري يف تفسريه: ))وهذا يعم مجيع األمانات  قال 
)...( ومن حقوق العباد بعضهم عىل بعض كالودائع وغري ذلك(( ]٣٣٩/٢[. وقال النبي 
صىل اهلل عليه وسلم -: ))أد األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من خانك(( رواه أمحد وأبو 
داوود والرتمذي وحسنه وصححه األلباين؛ لذلك كله فقد قررت ما ييل: أوال: ثبت لدي 
خيانة املدعى عليه لألمانة وذلك باختالس مبلغ وقدره أربعة وعرشون ألفا من حمل كفيله 
املسمى )...( للحلويات، ونظرا لكون املدعى عليه ال يوجد عليه سوابق، ولكونه أبدى 
العقوبة  ختفيف  يف  معتربة  مسوغات  وهذه  أطفال،  ولديه  متزوجا  ولكونه  والندم،  التوبة 
مائة  وجلده  توقيفه  مدة  منها  حمسوبا  أشهر  أربعة  ملدة  بسجنه  تعزيره  قررت  فقد  لذا  عنه، 
أيام.  عرشة  وأخرى  دفعة  كل  بني  متساويات،  دفعات  ثالث  عىل  مفرقة  جلدة  ومخسني 
ثانيا: أخذ التعهد الشديد عىل املدعى عليه بعدم تكرار ما بدر منه، وبام سبق كله حكمت. 
املرتجم  بواسطة  فأفهمته  عليه،  املعارضة  قرر  املرتجم  بواسطة  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه 
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بالتعليامت ففهم ذلك وطلب تقديم الئحة اعرتاضية فأجبته ملطلوبه وأفهمته بمراجعتنا بعد 
عرشة أيام الستالم صورة من القرار وتقديم اعرتاضه يف خالل املدة النظامية ففهم ذلك، 
الئحة  تقديم  عن  الدعوى  الئحة  يف  جاء  بام  واكتفى  عليه  املعارضة  العام  املدعي  قرر  كام 
اعرتاضية. وباهلل التوفيق واختتمت اجللسة يف متام العارشة والنصف صباحًا. وللبيان حرر 

يف ١٤٣٤/٥/٢٠هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
/٣٤/٢٨٨١١٢٠ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 

بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ،  وتاريخ  ج٢ 
القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٤/٢٣١٦٣٧١ برقم  املكلف  األحساء 
وتاريخ  برقم ٣٤٢٢٧٩٣٤  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  الصادر من 
قضية  يف  اجلنسية(   ...(  )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص  ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ، 
خيانة األمانة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار 
رقم  قرارنا  عىل  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  املعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة 
٣٤٣٥٣٥٦٨/ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، قررنا املصادقة عىل احلكم باألكثرية. 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٠١/٢٢هـ.
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 3للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٧١٧٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٥٥٩١ 

خيانةاتألمانةا-احقاعاما-اتخاالسامبمغامناجهةاتلعملا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا
وتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

إدانته بخيانة األمانة عن طريق  إثبات  العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا  أقام املدعي 
االستيالء عىل مبلغ مايل من عمله بعد تسلمه له ليقوم بتسليمه للفرع الرئييس إال أنه ترصف 
فيه، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، 
بام  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  بالتنازل،  انتهى  اخلاص  احلق  ونظرًا ألن 
نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة شهر، وبجلده ستني جلدة دفعة واحدة، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بسكاكا،  اجلزائّية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بسكاكا برقم ٣٤١٨٧١٧٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٨١٥٦٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ، 
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ففي يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة )٠٩:٠٠(، وفيها قدم 
املدعي العام )...( الئحة دعوى عامة ضد )...(...اجلنسية باإلقامة رقم )...(، قائال فيها: 
قيام  مضمونه:   ،)...( من  بالغا  اخلالدية  رشطة  مركز  تلقى   ١٤٣٣/١٠/١٦ بتاريخ  إنه 
املدعى عليه باستالم مبلغ قدره )٦٠٠٠( ستة آالف ريال من فرع حملهم بطريق )...( ومل يقم 
بتسليم املبلغ لفرعهم الرئييس، وأضاف أن لديه سند استالم املدعى عليه للمبلغ، وكذلك 
إقرار من املدعى عليه بأن يقوم بتسديد املبلغ عىل دفعات، املتهم مفرج عنه بضامن حمل إقامته 
استنادا للامدة )١٢٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية، وباستجواب املتهم/ أقر باستالمه ملبلغ 
)٦٠٠٠( ستة آالف ريال من فرع املؤسسة بطريق )...(، وأضاف أنه قام بتسليمه للموظف 
)...( ولكن بدون سند استالم، وأقر بإمضائه عىل تعهد بسداد املبلغ، وبضبط إفادة )...( 
أفاد أنه مل يستلم من املتهم أي مبلغ يف تاريخ احلادثة وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام لـ/ 
)...( بخيانة األمانة عن طريق االستيالء عىل مبلغ مايل قدره )٦٠٠٠( ستة آالف ريال من 
عمله والترصف فيه، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره باستالم املبلغ املدون عىل 
اللفة )١٠(. ٢ - تعهده بإعادة املبلغ يدل عىل استيالئه عليه املرفق لفة )٣(، وحيث إن ما 
أقدم عليه املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعـًا، ما 
يتعني معه إحالته للمحكمة اجلزائية وفقًا لنص املادة )١٢٨/١٢٦( من نظام اإلجراءات 
اجلزائية، فإنني أطلب إثبـات ما أسنـد إليـه وأطلب احلكـم عليـه بعقوبـة تعزيريـة تزجره 
وتردع غريه ] علمـًا بـأن احلـق اخلـاص مازال قائام [ هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي 
العام عىل املدعى عليه أجاب قائال: إن ما ذكره املدعي العام يف دعواه وما نسب إيل من هتمة 
فصحيح، هكذا أجاب. وباالطالع عىل أوراق املعاملة وجدت بني طياهتا قرار تنازل املدعي 
باحلق اخلاص واملقيد باملحكمة برقم ٣٤١٧٨١٦٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ، لذا وبناء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ومصادقة املدعى عليه عىل دعوى املدعي العام، وإقراره 
بام نسب إليه من هتمة، وحيث انتهى احلق اخلاص بالتنازل، فعىل ذلك كله قررت ما ييل: 
ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( بام نسب إليه من هتمة وحكمت بتعزيره لقاء ذلك بسجنه 
شهرا حتتسب منها مدة إيقافه يف هذه القضية، وبجلده ستني جلدة دفعة واحدة، وبه قضيت. 
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والنصف. وباهلل  التاسعة  الساعة  اجللسة  وأقفلت  القناعة،  قرر  املدعى عليه  وبعرضه عىل 
التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ. 

افتتحت  ١٤٣٤/١١/٠٦هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  قد  وفيها  والنصف،  عرشة  الثانية  الساعة  اجللسة 
رقم  القرار  وبرفقها  ١٤٣٤/٩/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٦١٤٢٦ رقم  باخلطاب  باجلوف 
وصورة  القرار  وبدراسة  نصه:  ما  املتضمن  ١٤٣٤/٩/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٣١٦٨٢٧
ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ أن فضيلته مل يعرض احلكم عىل املدعي العام، فعىل فضيلته 
إكامل الالزم حيال ما ذكر وإضافة ما جيد للضبط وصورته والقرار وسجله، ومن ثم إعادة 
االستئناف، وقد حرض يف هذه  ا.هـ. وإجابة عىل مالحظة مشاخينا قضاة  كاملتبع.  املعاملة 
حمكمة  إىل  املعاملة  رفع  قررت  لذا  احلكم،  عىل  معارضته  عدم  وقرر  العام  املدعي  اجللسة 
االستئناف لتدقيق احلكم كاملتبع، وأقفلت اجللسة الساعة الواحدة. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٦هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا اجلزائية بمحكمة 
برقم  بسكاكا  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  باجلوف عىل  االستئناف 
٣٤٢٢٧١٢٨٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( املسجل برقم ٣٤٢٨٨٧٠٢ يف ١٤٣٤/٨/٦هـ، اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ 
فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  أمانة،  خيانة  قضية  يف   )...(
وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض 
وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه بناء عىل قرارنا رقم٣٤٣١٦٨٢٧يف١٤٣٤/٩/١٠هـ، قررنا 
آله  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  املوفق وصىل  اإلجراء األخري. واهلل  بعد  احلكم  املصادقة عىل 

وصحبه وسلم.
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 4للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦١٩٦٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٨٨٨١٠ 

خيانةاتألمانةا-احقاعاما-اعجزايفاعهدةاعاملا-اعدماتوريدامبمغا-اإنكاراخيانةاتألمانةا-ا
إسلترابالاقببايفاضياعاتملبمغا-اإدتنةابذلكا-اتوجهاتلاهمةابخيانةاتألمانةا-اتعزيلابالقجن.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخيانة األمانة وأخذ مبلغ 
وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  فيه،  يعمل  الذي  التجاري  املحل  من  مايل 
الدعوى عىل املدعى عليه أنكر خيانته لألمانة وأقر بتسببه بضياع املبلغ بسبب سوء إدارته، 
واستعد بتسليم املبلغ لرب العمل، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بالتسبب 
يف ضياع املبلغ اخلاص برب العمل لكفيله مع توجه الشبهة نحوه بخيانة األمانة، وحكم 

بسجنه ملدة سنة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املنورة،  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤/٩٠٤٩/٢٢ برقم  العوايل  مركز  رشطة  من  إلينا  الواردة  املعاملة  إىل  إشارة 
١٤٣٤/١٠/٧هـ، املبنية عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة 
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برقم  املحكمة  بأساس  واملقيدة  ١٤٣٤/٦/٧هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٦١٩٦٨( برقم  املنورة 
)٣٤١٣٧٨٧٩٢( وتاريخ ١٤٣٤/٦/٧هـ، حرض املدعي العام املبارش للقضية )...(، كام 
١٤٣٤/٤/٩هـ  بتاريخ  إنه  قائال:  عليه  العام  املدعي  وادعى  املذكور  عليه  املدعى  ُأحرض 
أبلغ )...( أن املدعى عليه املذكور يعمل لديه يف حمل أجهزة كهربائية، وبجرد املحل وجد 
يورد،  مل  رياال  ألفا وثامنامئة وأربعة وثالثني  مائة وأربعة وسبعني  مبلغ )١٧٤٨٣٤(  عجز 
بأن  أفاد  عليه  املدعى  وباستجواب  املذكور،  املبلغ  توريد  بعدم  اعرتف  عليه  املدعى  وأن 
املحل كان كله بعهدته، وأنه كان يبيع بعض البضائع وال يسجل فواتري، وأنه قام بأخذ مبالغ 
مالية من املحل بدون علم كفيله ولكنها ال تصل إىل مقدار املبلغ املطلوب عند اجلرد، وأقر 
بأخذ ما يقارب مخسني ألف ريال، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بخيانة 
األمانة وأخذ مبلغ )١٧٤٨٣٤( رياال من املحل التجاري الذي يعمل فيه، وبالبحث عن 
سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ـ ما ورد 
رشعا  عليه  ومعاقب  حمرم  فعل  املذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  ٢ـ  إليه.  املشار  باعرتافه 
ما  اخلاص  احلق  بأن  )علام  رادعة  تعزيرية  بعقوبة  إليه واحلكم عليه  أسند  ما  إثبات  أطلب 
زال قائام(، وبسؤال املدعى عليه أنكر ما نسب إليه فيها من خيانته لألمانة وأقر بتسببه يف 
ضياعه للمبلغ املشار إليه بسبب سوء إدارته، وأضاف بأنه يتحمل املبلغ املذكور وقدره مائة 
ومستعد  ذمته،  يف  )١٧٤٨٣٤رياال(  رياال  وثالثون  وأربعة  وثامنامئة  ألفا  وسبعون  وأربعة 
بتسديده لكفيله )...( املذكور، وبعد التأمل يف القضية صدر منا ما نصه: بناء عىل ما تقدم 
إدانة  لدي  ثبت  فقد  املنوه عنه،  التحقيق  أوراق  الدعوى واإلجابة عليها، وما جاء يف  من 
ألفا  وسبعون  وأربعة  مائة  قدره  مبلغ  ضياع  يف  بالتسبب  ...اجلنسية   )...( عليه  املدعى 
الشبهة  املذكور، مع توجه  وثامنامئة وأربعة وثالثون رياال )١٧٤٨٣٤رياال( لكفيله )...( 
نحوه بخيانة األمانة، وبموجبه قررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة سنة من تاريخ توقيفه، 
تقديم  به مع عدم رغبته يف  القناعة  املدعى عليه قرر عدم  وبذلك حكمت. وبعرضه عىل 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  الئحة.  بدون  االعرتاض  العام  املدعي  وقرر  الئحة، 

وصحبه وسلم. حرر يف  ١٤٣٤/١٠/١١هـ. 
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ا بعد، فلدي أنا )...( القايض  الم عىل من ال نبيَّ بعده أمَّ الة والسَّ احلمد هلل وحده والصَّ
باملحكمة اجلزائية باملدينة املكلف بعمل املكتب القضائي )...(، ففي يوم األربعاء املوافق 
١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف، وقد عادت املعاملة املتعلقة 
العام ضد )...( ...اجلنسية من حمكمة االستئناف بمكة املكرمة باخلطاب  بدعوى املدعي 
رقم )٣٤٢٢٦٤٥٤١( يف ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، مزودة بالقرار الرشعي الصادر من فضيلة 
ادر  الصَّ بالقرار  ًرا  مظهَّ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ،  يف   )٣٤٣٣١٣٠٥( برقم  د.)...(  الشيخ 
ن:  واملتضمِّ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ،  يف   )٣٤٣٧٤٧٥٤( برقم  الرابعة  اجلزائية  ائرة  الدَّ من 
ملالحظة  حاكمها  فضيلة  إىل  إعادهتا  باألكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  القرار  بدراسة  “أنه 
واهلل  وصورته.  الضبط  يف  االسم  ويصحح  احلكم،  قرار  يف  عليه  املدعى  اسم  يذكر  مل  أنه 
املوفق. وبام أن حاكم القضية فضيلة الشيخ د. )...( قد انتقل إىل حمكمة االستئناف باملدينة 
املنورة، فقد جرى بعث كامل أوراق املعاملة إىل حمكمة االستئناف بمحكمة مكة املكرمة 
بخطاب رقم ٣٤٢٢٦٤٥٤١ يف ١٤٣٥/٠١/١٨هـ للتوجيه حيال ذلك، فعادت املعاملة 
قضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  بالقرار  مزودة  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة  من 
١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ،  يف   ٣٥١٤٠٣٠٨ برقم  الرابعة  اجلزائية  بالدائرة  االستئناف  حمكمة 
واملتضمن أنه عىل خلف ناظر القضية اإلجابة عىل قرار حمكمة االستئناف املشار إليه آنفًا، 
واهلل املوفق. وبام أن امللحوظة ال متس احلكم وإنام إكامل إجرائي فإن املدعى عليه هو )...( 
...اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، لذا جرى إحلاقه بالضبط والقرار، وهبذا تم إكامل 
الالزم حيال امللحوظة. وباهلل التوفيق. وقد انتهت اجللسة يف متام الساعة العارشة. حرر يف 

١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.
الدائرة اجلزائية  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فنحن رئيس وقضاة 
رقم  القرار  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة،  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة 
٣٤٣٣١٣٠٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ د. )...( القايض 
باملحكمة اجلزائية باملدينة املنورة املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...(...اجلنسية املتهم 
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بخيانة األمانة، املحكوم فيه بام دون بباطنه، املالحظ عليه أخريًا بقرار حمكمة االستئناف رقم 
املوافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  ١٤٣٥/٢/٧هـ.  وتاريخ   ٣٥١٤٠٣٠٨
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  املوفق وصىل اهلل عىل  عىل احلكم بعد اإليضاح األخري، واهلل 

وسلم.
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 قللاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٩١٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٦١٣٣٢ 

خيانةاتألمانةا-احقاعاما-اتخاالسامبمغامناجهةاتلعملا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا
وتجلمد.

.Z ? < = > ; : 9 8 7 6 5]اا-سولهاتعاىللا
قا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الاحيلامالاتملئامقملاإالابطيبانفسامنه(.ا
3ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاعميكلاحلتم(.

4ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)ليساعىلاتخلائناوتملخامساسطع(.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخيانة األمانة واختالس 
أموال من الرشكة التي يعمل فيها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بخيانة األمانة 
واختالس مبلغ مايل من الرشكة التي يعمل فيها واالستحواذ عليه، وحكم بسجنه ملدة مخسة 
أشهر، وبجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائّية باألحساء، ففي يوم 
األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/٢١هـ افتتحت اجللسة الساعة )١٠:٣٠(، وفيها حرض املدعي 
وادعي   ،)...( رقم  إقامة  بموجب  اجلنسية   ...)...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  العام 
املدعي العام قائاًل: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لدائرة التحقيق واالدعاء العام 
بمحافظة األحساء أدعي عىل املذكور أعاله: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ تقدم املواطن/ 
)...( )سعودي اجلنسية( ببالغ إىل رشطة حمافظة )...( عن تعرض رشكة )...( التي يعمل 
فيها مفوضا ومندوبا للرسقة من قبل املذكور ومعه رفيقه )...( )تعالج قضيته يف مقر هيئة 
التحقيق واالدعاء العام باخلرب لكوهنا خارج االختصاص املكاين للدائرة(، حيث قام برسقة 
مبلغ ألف ريال سعودي من الرشكة التي يعمل فيها. وباستجواب املدعى عليه أقر بأخذ 
مبلغ مؤمتن عليه أثناء عمله بالرشكة قبل شهر قدره ألف ريال سعودي. وانتهى التحقيق 
معه إىل توجيه االهتام له بخيانة األمانة واختالس مبلغ قدره ألف ريال سعودي من الرشكة 
عنه  املنوه  إقراره   - ١ التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  عليه.  واالستحواذ  فيها  يعمل  التي 

املدون املرفق لفة رقم )١٢(.
٢ - ما ورد يف أقواله املدونة عىل الصفحة رقم )٤( من دفرت إجراءات االستدالل األولية 
املرفق لفة رقم )١(. ٣ - ما ورد يف حمرض تنفيذ املهمة املرفق لفة رقم )٢(. وحيث إن ما 
عليه رشعًا؛  فعل حمرم ومعاقب  املعتربة رشًعا -  أهليته  بكامل  املذكور - وهو  عليه  أقدم 
غريه. وتزجر  تردعه  تعزيرية  بعقوبة  عليه  واحلكم  إليه  أسند  بام  إدانته  إثبات  أطلب  لذا 

املرتجم  بواسطة  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  قائاًم(.وبعرض  الزال  اخلاص  احلق  بأن  )علاًم 
تقدم من  ما  فبناء عىل  كله صحيح مجلة وتفصياًل،  العام يف دعواه  املدعي  ذكره  ما   :)...(
الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليه بصحة الدعوى، وقد صدر األمر من شخص 
مكلف واإلقرار حجة عىل صاحبه وال عذر ملن أقر، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: ))ال حيل 

 9 8 7 6 5] مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه((، ولقوله جل وعال: 
دماءكم  ))إن  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  ولقول   Z?  <  =  >  ;  :
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به أهل  الذمة حياكمون بام حياكم  وأموالكم وأعراضكم عليكم  حرام((، وحيث إن أهل 
اإلسالم، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: ))ليس عىل اخلائن واملختلس قطع((، فقد ثبت لدي 
املدعى عليه بخيانة األمانة واختالس مبلغ وقدره ألف ريــ١٠٠٠ــال من الرشكة  إدانة 
التي يعمل فيها واالستحواذ عليه، وحكمت بتعزيره بالسجن ملدة مخسة أشهر حيتسب منها 
مدة إيقافه بسبب هذه القضية، وباجللد مخسني جلدة تكرر عليه ثالث مرات بني كل مرة 
قناعته  املدعى عليه  قرر  الطرفني  تقل عن أسبوعني. وبعرض احلكم عىل  وأخرى مدة ال 
به، وقرر املدعي العام االعرتاض عىل احلكم وطلب عرضه عىل حمكمة االستئناف فأجبته 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  املتبع.  حسب  االستئناف  ملحكمة  رفعه  وسيتم  لطلبه، 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة 
األحساء املكلف برقم ٣٥٢٨٦٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ، املقيدة لدى املحكمة برقم 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٦هـ،  وتاريخ   ٣٥/٣٧٧٧٠٩
اخلاص  ١٤٣٥/١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٢٤١٢ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
القرار  األمانة، وقد تضمن  )...(...اجلنسية يف قضية خيانة  العام ضد/  املدعي  بدعوى/ 
املعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٢/٢٦هـ.
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خيانة الأمانة

 قللاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٠٢١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٨٥٧٣٦ 

خيانةاتألمانةا-احقاعاما-امندوبامبيعاتا-اتخاالساأموتلامناجهةاتلعملا-اإسلترا-ا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعي عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخيانة األمانة واختالس 
أموال من الرشكة التي يعمل لدهيا مندوب مبيعات، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى 
التي يعمل هبا، وحكم بسجنه ملدة ثالث  عليه بخيانة األمانة واختالس مبلغ من الرشكة 
سنوات، وبجلده ثالثامئة جلدة مفرقة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األربعاء بتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ الساعة احلادية عرشة 
افتتحت اجللسة لدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بالدمام، بناء عىل املعاملة املحالة يل 
من فضيلة رئيس املحكمة برقم ٣٥٢٥٠٢١ يف ١٤٣٥/١/١٠هـ، واملقيدة بوارد املحكمة 
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برقم ٣٥١١٧٨٥٩ يف ١٤٣٥/١/١٠هـ، وفيها حرض املدعي العام )...( وحرض حلضوره 
املدعى عليه )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، كام حرض هذه اجللسة مرتجم 
املحكمة )...(، وقدم املدعي العام دعواه قائاًل يف حتريرها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ 
الصادر  التفويض  أمر  بموجب   )...( الغذائية/  للصناعات   )...( الرشكة  مندوب  تقدم 
عليه  املدعى  قيام  مفاده  األمنية  للجهات  ببالغ  ١٤٣٤/٦/١٢هـ  بتاريخ  الرشكة  من 
أعاله -وهو يعمل مندوب مبيعات للرشكة بأخذ أصناف مواد غذائية من الرشكة وتوزيعها 
مائة وثامنية  مبلغ )١٥٨٠٠٠ريال(  باختالس  منها -  املبالغ  التجارية وأخذ  املحالت  عىل 
ومخسني ألف ريال، قام بجمعها من املحالت التجارية حيث قام بتحصيلها والتغيب عن 
العمل ملدة ستة أيام، وبعدها قام بإغالق جواله، وبتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ تم القبض عىل 
املدعى عليه املذكور وتسليمه ملركز رشطة الدمام. وباالطالع عىل تقرير املحاسب القانوين 
اتضح بأن قيمة املبالغ املستحقة عىل املدعى عليه املذكور هي )١٤٨.٣٧٩ريال( مائة وثامنية 
وأربعني ألفا وثالثامئة وتسعة وسبعني رياال. وباستجواب املدعى عليه/ أقر بخيانته األمانة 
التحقيق  انتهى  وقد  بالرشكة.  مبيعات  مندوب  يعمل  إنه  حيث  املذكور،  املبلغ  واختالس 
معه إىل توجيه االهتام له بخيانة األمانة واختالس مبلغ وقدره )١٥٨٠٠٠ريال( مائة وثامنية 

ومخسني ألف ريال من الرشكة التي يعمل هبا.
وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد بإقرار املدعى عليه بخيانة األمانة باالختالس 
املنوه عنه واملرفق لفة رقم )٥ -٦(. ٢ - ما ورد بتقرير املحاسب القانوين املنوه عنه واملرفق 
املنوه عنه  املبلغ  العمل وإقفال جواله بعد حتصيله  بتغيبه عن  لفة رقم )١٨(. ٣ - ما ورد 
واملرفق لفة رقم)١١ -١٣(. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه املذكورـوهو بكامل أهليته 
املعتربة رشعًاـ فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه 

بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه. 
)علام بأن احلق اخلاص ال يزال قائاًم(، وبالبحث عن سوابقه مل نجد له سوابق مسجلة، 
هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي العام بواسطة املرتجم عىل املدعى عليه أجاب بواسطة 
املرتجم قائاًل: إن مجيع ما ذكره املدعي العام يف دعواه كله صحيح مجلة وتفصياًل، فقد عملت 
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خيانة الأمانة

مندوب مبيعات للرشكة وكنت أقوم بتوزيع أصناف مواد غذائية من الرشكة عىل املحالت 
ألف  مائة وثامنية ومخسون  املبالغ وجمموعها  باختالس  منها وقمت  املبالغ  التجارية وأخذ 
ريال، وكنت قد قمت بجمعها من املحالت التجارية، وقد تغيبت عن العمل ملدة ستة أيام 
القبض عيل وتسليمي ملركز  وبعدها قمت بإغالق جوايل، وبتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ تم 
رشطة الدمام، هكذا أجاب. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل 
أوراق املعاملة، وحيث صادق املدعى عليه عىل ما نسب إليه يف هذه الدعوى وذلك حسب 
مبلغ  األمانة واختالس  بخيانة   )...( عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  لذلك  إجابته؛ 
من الرشكة التي يعمل هبا قدره مائة وثامنية ومخسون ألف ريال، وقررت عقوبته عىل ذلك 
بسجنه مدة ثالث سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه احلاصل يف ١٤٣٤/١٢/١هـ، وجلده 
ثالثامئة جلدة مفرقة عىل ست دفعات كل دفعة مخسون جلدة بني كل دفعة وأخرى مدة 
مخسة عرش يومًا، وبام تقدم حكمت للحق العام. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه واملدعي 
املدعى عليه فقرر بواسطة املرتجم  أما  العام عدم معارضته عىل احلكم،  املدعي  العام قرر 
معارضته عىل احلكم وطلب االستئناف بالئحة اعرتاضية يقدمها فأجبته إىل طلبه، وجرى 
تسليمه صورة من القرار وأفهم بواسطة املرتجم بتعليامت االستئناف، وأن له مدة ثالثني 
يومًا اعتبارًا من تاريخ هذه اجللسة. وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/١هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
برقم  املحكمة  املقيدة لدى  برقم ٣٥١١٧٨٥٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ،  الدمام  بمدينة 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥/٧٥٢٢١٦
بدعوى/ ١٤٣٥/٢/١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٤٢٥٧ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 

حكم  القرار  تضمن  وقد  األمانة،  خيانة  قضية  يف  )...(...اجلنسية  ضد/  العام  املدعي 
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املعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بام هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد  اهلل عىل  املوفق وصىل  احلكم. واهلل  املصادقة عىل 

١٤٣٥/٣/٢٢هـ.
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خيانة الأمانة

 قللاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٧٧٩٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٥٧٢٤ 

خيانةاتألمانةا-احقاعاما-تخاالسامبمغامايلا-اإيلتدتتاصيدليةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلا
بالقجناوتجلمد.

اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاعميكلاحلتم(.
قا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ الاعذراملناأسلا”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخيانة األمانة واختالس 
مبلغ مايل من إيرادات صيدليات وعدم إيداعها يف احلساب البنكي اخلاص بالرشكة، وطلب 
احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت 
أشهر،  ثامنية  ملدة  بالسجن  بتعزيره  وحكم  إليه،  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى 
وبجلده مائتي جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة، وبناء 
برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥٢٢٤٤٧١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٧٧٩٨
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١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)١١:١٥(، وفيها حرض املدعي العام )...( تعميد رقم، وادعى عىل/ )...(...اجلنسية إقامة 
األمانة،  بخيانة  اهتامه  إىل  التحقيق  انتهى  بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ  إنه  رقم )...( حيث 
وذلك باختالس مبلغ)٢٢٤١٥٠( مائتني وأربعة وعرشين ألفا ومائة ومخسني ريااًل سعوديًا 
من إيرادات صيدليات )...( وعدم ايداعها يف احلساب البنكي للرشكة، وحيث إن ما أقدم 
عليه فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم بتعزيره لقاء ما بدر 
منه، علاًم بأن احلق اخلاص الزال قائاًم، هكذا ادعى. وباستجواب املدعى عليه أجاب قائاًل: 
ما ذكره املدعي العام صحيح مجلة وتفصياًل، وأنا تائب ونادم إىل اهلل عز وجل، وبتأمل ما 
سبق، وبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه، وألنه “ال عذر ملن 
أقر”، وألن ما أقدم عليه فعل حمرم رشعًا واعتداء عىل األموال املعصومة، ولقوله صىل اهلل 
ثبت  فقد  تقدم  ما  وأعراضكم عليكم حرام(، ولكل  وأموالكم  دماءكم  )إن  عليه وسلم: 
تاريخ  من  أشهر  ثامنية  بالسجن  بتعزيره  وحكمت  إليه،  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  لدي 
به.  ما حكمت  دفعات، هذا  مفرقه عىل  مائتي جلدة  القضية وجلده  ذمة هذه  توقيفه عىل 
وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه قرر املدعى عليه القناعة باحلكم، أما املدعي 
العام فقرر االعرتاض بالئحة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فنحن رئيس وقضاة الدائرة اجلزائية الرابعة 
يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل القرار رقم ٣٥١٧٥٦٨٥ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمكة 
املكرمة، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( ...اجلنسية املتهم بخيانة األمانة املحكوم 
فيه بام دون بباطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت املوافقة عىل 

احلكم للحق العام. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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خيانة الأمانة

 قللاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٢٨٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٨٩٥٦ 

سبقا إنكارا-ا برسساهاا-ا كاذبا بالغا إيلتدتتا-ا تخاالسا عاما-ا حقا تألمانةا-ا خيانةا
تإلسلتراحتقيقاا-اإنكاراصدورها-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجنا

وتجلمداوأخذاتلاعهد.

.Z¨§¦¥¤£]اا-سولهاتعاىللا
.ZÎÍÌËÊÉÈÇ]قا-سولهاتعاىللا

3-اسولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتٌمادمهاومالهاوعلضه(.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخيانة األمانة واختالس 
مبلغ مايل من إيرادات بقالة يعمل فيها وتقديمه بالغا كاذبا بتعرضه للرسقة، وطلب احلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه ال يعلم 
املدعى  إقرار  إىل  استند  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  فيها،  يعمل  التي  البقالة  من رسق 
أنه وضع بصمة  املدعى عليه قرر  الدعوى، وبعرضه عىل  التحقيق بصحة  أمام جهة  عليه 
إهبامه عليه من دون أن يعرف مضمونه، ونظرا ألن ذلك يوجه له التهمة بصحة ما أسند 
طلب  ردَّ  وقرر  إليه،  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  ثبوت  بعدم  القايض  حكم  فقد  لذا  إليه، 
املدعي العام إثبات إدانته بذلك، وحكم ألجل التهمة بسجنه ملدة أربعة أشهر، وبجلده مائة 
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املدعي  به، فاعرتض  يتهم  ما  ملثل  العودة  بعدم  التعهد عليه  ومخسني جلدة مفرقة، وبأخذ 
العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية باألحساء، وبناء عىل املعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة 
 ٣٥٧٧٩٥٣ برقم  باملحكمة  واملقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٦٢٥ برقم  األحساء 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ، واملحالة لنا برقم ٣٥١٦٢٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ، 
 )...( العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١١هـ  اخلميس  يوم  ففي 
العام  االدعاء  دائرة  رئيس  سعادة  خطاب  بموجب  طرفنا  املحكمة  أمام  بالرتافع  املعمد 
دعواه:  يف  وقال  ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ،  والتاريخ   ١٣١١٠ الرقم  ذي  األحساء  بمحافظة 
بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة االدعاء العام بمحافظة األحساء أدعي عىل: )...(، العمر ٣٧ 
عامًا “ ... اجلنسية “ بموجب إقامة رقم )...( متزوج، متعلم، يعمل بائع بقالة برشكة )...( 
حمافظة  سجن  وأودع  ١٤٣٤/٩/٧هـ،  بتاريخ  أوقف  حرض،  هبجرة  يسكن  الزراعية، 
األحساء بموجب مذكرة التوقيف رقم )٩/٢١/ش ح/ ١٢٠٨( يف ١٤٣٤/٩/٧ استنادًا 

للامدة )١٠٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
إنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ ورد بالغ رئيس األمن برشكة )...( الزراعية عن تعرض 
غرفة املتهم للتكسري ورسقة مبلغ مايل وقدره )١٦٧٠٠ ريال( والتي هي عبارة عن إيرادات 
أنه  اتضح  للموقع  واملعاينة  وباالنتقال  أحدا.  بذلك  واليتهم  املتهم  هبا  يعمل  التي  البقالة 
سكن عامل لرشكة )...( الزراعية عبارة عن جمموعة غرف، وبدخول الغرفة التي تعرضت 
للرسقة اتضح أهنا غرفة املتهم، ومن خالل املعاينة شوهد آثار رضب عىل قفل الباب وعدم 
تعرضه للكرس، ما يدل عىل فتحه باملفتاح اخلاص. وباستجواب املتهم أفاد أنه قام برسقة 
مبلغ مايل وقدره )١٦٧٠٠ريال( من إيرادات البقالة التي يعمل فيها ثم اجته إىل غرفته وأقفل 
الباب عليه، وأحدث بعض التلفيات لإلهيام بأهنا تعرضت للرسقة، وعىل الفور قام باالجتاه 
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إىل زميله الوافد/ )...( ... اجلنسية وإيداع املبلغ لديه دون علم زميله عن قيامه بالرسقة، 
وطلب منه حتويل مبلغ )٤٠٠٠ريال( إىل ذويه واالحتفاظ بالباقي حلني طلبها منه، وبضبط 
أقوال الشاهد )...( ذكر أنه تسلم مبلغ )١٠٠٠٠ريال( من املتهم لالحتفاظ هبا. وقد أسفر 
من  ريال   )١٦٧٠٠( قدره  مايل  مبلغ  برسقة  األمانة  بخيانة  له  االهتام  توجيه  عن  التحقيق 
مقر عمله وتبليغه ببالغ كاذب وذلك لألدلة التالية: ١ -اعرتافه بام نسب إليه املدون عىل 
الصفحة رقم )١٤( لفة رقم )١(٢ -ما جاء بأقوال الشاهد الذي أثبت قيام املتهم بإيداع 
املرسوقات لديه املدون عىل الصفحة )١٢( لفة رقم )١(. وبالبحث عن سوابقه تبني عدم 
املعتربة  أهليته  بكامل  املذكور -وهو  عليه  أقدم  ما  وإن  هذا  عليه.  مسجلة  سوابق  وجود 
رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه 

بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غريه.
عى؛ عليه فقد حرض املدعى عليه وبعد التأكد  علام أن احلق اخلاص الزال قائام، هكذا ادَّ
من هويته جرى عرض دعوى املدعي العام عليه بواسطة املرتجم )...( ... اجلنسية بموجب 
لدينا  معروٌف  الديانة،  مسلم   ،)...( برقم  اهلفوف  جوازات  من  الصادرة  اإلقامة  رخصة 
مايل  مبلغ  األمانة برسقة  بخيانة  اهتامي  من  العام  املدعي  ذكره  ما  قائاًل:  فأجاب  بالعدالة، 
قدره ستة عرش ألًفا وسبعامئة ريال من مقرِّ عميل وتبليغي ببالغ كاذب كل ذلك غري صحيح، 
وأجربتني  ذلك؟  قال  من  أعلم  وال  رسقتها  ومتت  البقالة  تلك  يف  أعمل  أنني  والصحيح 
الرشطة عىل دفع املبلغ والتوقيع عىل أوراق ال أعلم ماذا حتتوي؟ هكذا أجاب. ثم جرى 
سؤال املدعي العام هل لديه بينة عىل دعواه؟ فقال: ليس لديَّ سوى ما يف أوراق املعاملة 
وأطلب الرجوع إليها، هكذا أجاب. ثم جرى االطالع عىل مجيع أوراق املعاملة ومنها: إقرار 
املدعى عليه املتضمن ما نصه: )إنه يف حوايل الساعة العارشة صباحًا ذهبت إىل غرفتي داخل 
وكذلك  بزرادية،  الدوالب  بتكسري  قمت  ثم  ومن  الداخل  من  عيلَّ  بإقفاهلا  وقمُت   )...(
قمت بتكسري الباب من الداخل ومن ثم خرجت وأبلغت األمن بالرسقة واملبلغ الذي قمُت 
برسقته قدره عرشون ألفًا واثنان عرشون ريااًل، وال يوجد معي رشيك(. ا.هـ. وبعرضه عىل 
املدعى عليه قال: صحيح أنني بصمت عليه لكنني ال أعلم ما فيه وقد أخربين رجال الرشطة 
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كام  قرر.  فعلت ذلك، هكذا  السجن وقد  أنني أخرج من  املبلغ  إذا بصمت وسددت  بأنَّه 
جرى االطالع عىل كرت سوابق املدعى عليه املتضمن عدم وجود سوابق عليه، كام جرى 
بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ،  أوقف  أنه  املتضمنة  عليه  املدعى  إيقاف  مذكرة  االطالع عىل 
فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد النظر يف حال املدعى عليه والتأكد من أهليته، 
وبام أنَّ املدعى عليه أنكر دعوى املدعي العام باهتامه بخيانة األمانة برسقة مبلغ مايل قدره 
العام  بينة للمدعي  ألًفا وسبعامئة ريال من مقرِّ عمله، وتبليغه ببالغ كاذب وال  ستة عرش 
ما  أنَّ  وبام  بذلك،  يتهم  أنَّه  وبام  عليه حتقيًقا وقد رجع عنه،  املدعى  إقرار  عىل ذلك سوى 
 Z¨§¦¥¤£] :يتهم به من املدعى عليه من املحرم رشعًا قال تعاىل
وسلم:  عليه  اهلل  صىل  وقال   ZÎÍÌËÊ  ÉÈ  Ç] تعاىل:  وقال 
))كلُّ املسلم عىل املسلم حراٌم دُمُه وماُلُه وعرُضه(( ما يستوجب تعزير املدعى عليه ويتوجه 
ختفيف العقوبة عليه النتهاء احلق اخلاص بالتنازل، كام يتوجه أيًضا أن تكون عقوبته باجللد 
ا، لذا كله وألجل احلق العام حكمت عىل املدعى عليه بام ييل:  أشد من السجن لكونه أجنبيًّ
أواًل/ مل يثبت لديَّ إدانة املدعى عليه بخيانة األمانة برسقة مبلغ مايل قدره ستة عرش ألًفا 
وسبعامئة ريال من مقرِّ عمله وتبليغه ببالغ كاذب، وقررُت ردَّ دعوى املدعي العام بإثبات 
إيقافه عىل ذمة  تاريخ  أربعة أشهر من  التهمة بسجنه ملدة  زر ألجل  يعَّ ثانيًا/  إدانته بذلك. 
مخسون  دفعة  كل  متساوية  دفعات  ثالث  عىل  مفرقة  جلدة  ومخسني  مائة  وبجلده  القضية 
جلدة، وبني كل دفعة وأخرى مدة ال تقل عن عرشة أيام. ثالثًا/ يؤخذ عليه التعهد بعدم 
العودة ملثل ما يتهم به. وبتالوة احلكم عىل الطرفني وإفهام املدعى عليه بحقه يف استئناف 
احلكم بواسطة مرتجم املحكمة قرر قناعته به وطلب املدعي العام رفع كامل أوراق املعاملة 
ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم دون الئحة اعرتاضية، مكتفيًا بام ورد يف الئحة الدعوى. 

م عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٤/٠١/١١هـ. وصىل اهلل وسلَّ

اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد   
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العامة  بالدعوى  املتعلقة  املعاملة  عادْت  وقد  الثانية،  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ 
رئيسها  فضيلة  خطاب  بموجب  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  من   )...( ضد  املقامة 
ذي الرقم ٣٥/٢١٢٤٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١هـ، وبرفقها قرار الدائرة اجلزائية الثانية 
“وبدراسة  نصه:  ما  املتضمن  وتاريخ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ،  )ج/٢(   ٣٥١٥٣١٢٩ رقم 
القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ أن فضيلته مل يثبت دعوى املدعي العام جتاه 
املدعى عليه بالرسقة ثم قال: ويعزر ألجل ذلك بسجنه أربعة أشهر وجلده مائة ومخسني 
جلدة، واملتعني أن يقول من أجل التهمة. واهلل املوفق “ ا.هـ. عليه أفيد أصحاب الفضيلة 
بأنه تم إكامل الالزم وأمرت بالتهميش عىل ضبط القضية بام طرأ عليه ثم بعث كامل أوراق 
املعاملة ملحكمة االستئناف باملنطقة الرشقية لتدقيق احلكم. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ.
حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٩٩٦٥٠٠/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
األحساء  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  وتاريخ 
املكلف برقم ٣٥/٢١٢٤٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١١٢٨٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ، 
تضمن  وقد  رسقة،  قضية  يف  )...اجلنسية(   )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار 
املعاملة وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته عىل قرارنا رقم ٣٥١٥٣١٢٩/ج٢/ب وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢٠هـ، قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/٢هـ.
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 قللاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٥٩٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨١٤٢٤ 

سبقا برسساها-إنكارا-ا كاذبا بالغا مايلا-ا مبمغا تخاالسا عاما-ا حقا تألمانةا-ا خيانةا
تإلسلتراحتقيقاا-ارجوعاعنها-ادفعاباإلكلتهاعميها-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بتقديم بالغ كاذب مفاده 
تعرضه للرسقة من عدة أشخاص ال يعرفهم، وذلك بقصد خيانة األمانة واالستيالء عىل 
مبلغ مايل لرب العمل، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
البينة من املدعي العام استند إىل إقرار املدعى عليه أمام جهة  عليه أنكر صحتها، وبطلب 
التحقيق بصحة الدعوى، وبعرضه عىل املدعى عليه أقر بصدوره منه لكي يتم اإلفراج عنه، 
ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بتقديم بالغ كاذب للجهات األمنية وبخيانة 
الطرفان،  فاعرتض  مفرقة،  جلدة  مئة  وبجلده  أشهر،  ثالثة  ملدة  بسجنه  وحكم  األمانة، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

عىل  وبناء  بسكاكا،  اجلزائّية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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وتاريخ   ٣٥٢٠٥٩٣ برقم  بسكاكا  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦١٣٧٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، 
وفيها   ،)١١:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي 
قدم املدعي العام )...( الئحة دعوى عامة ضد )...(...اجلنسية باإلقامة رقم )...(، قائال 
فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ ورد بالغ للدوريات األمنية من قبل املتهم مفاده تعرضه 
للرسقة من عدة أشخاص ال يعرفهم ويمتطون سيارة من نوع )...(، ال يعرف رقم لوحتها، 
حيث قاموا باستيقافه عند قيادته للشاحنة ودخلوا إىل كابينة الشاحنة وأخذوا من حمفظته 
مبلغا من املال وتركوا الباقي والذوا بالفرار، وقاموا برضبه ومل يتمكن من أخذ رقم لوحة 
أن  لوحظ  املتهم  بقيادة  التي  الشاحنة  وبمعاينة   ،)...( حمطة  من  بالقرب  وذلك  السيارة 
الشاحنة غري مبعثرة وكذلك واقفة بشكل طبيعي، وتم تفتيش املحفظة وجد بداخلها مبلغ 
مخسة آالف وثالثامئة ريال، والطريق كان مضاء وغري مظلم، وبسامع أقواله األولية أفاد بأنه: 
السيارات بمضايقته  الطريق وبالقرب من حمطة )...( قام صاحب إحدى  أثناء سريه عىل 
حماواًل إيقافه وتوقف ونزل من السيارة شخصان فحرض شخص واآلخر فتح باب الراكب 
قاما  منعه  حماولة  وعند  النقود،  هبا  التي  املحفظة  بأخذ  أحدمها  وقام  اإلقامة،  عن  وسأاله 
برضبه ثم أخرج النقود وحاوال اهلرب إال إنه استطاع إن يمسك بعضا من النقود حيث كان 
معه مبلغ أحد عرش ألفا وثالثامئة ريال، ورسقا مبلغ ستة آالف ريال، واملبلغ عائد لصاحب 
املبلغ  يقصد اختالس  بأن بالغه غري صحيح، وإنه كان  أفاد:  أقواله  عمله. وبإعادة سامع 
من كفيله، وباستجواب املتهم أقر بتقديم بالغ كاذب ألخذ املبلغ وأنه فعل ذلك خوفًا من 
صاحب عمله. وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام لــ/ )...(/ بتقديم بالغ كاذب للجهات 
األمنية وبخيانة األمانة وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف إقراره املنوه عنه املدون 
ما جاء يف  لفة رقم )٦(. ٢ -  املرفق  التحقيق  الصفحات رقم )١، ٢،٣،٤( من دفرت  عىل 
 .)١( رقم  لفة  املرفق   )١٤  ١٣٫  ١٢٫( رقم  الصفحات  عىل  املدون  األقوال  سامع  حمرض 
لفة رقم )١(.  املرفق  الصفحة رقم )٦(  املدون عىل  الشاحنة  ما جاء يف حمرض معاينة   - ٣
٤ - ما جاء يف حمرض تنفيذ املهمة من قبل الدوريات األمنية املرفق لفة رقم )٢(. وحيث إن 
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ما أقدم عليه املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، ما 
يتعني معه إحالته إىل املحكمة اجلزائية استنادًا إىل املادتني )١٢٦، ١٢٨( من نظام اإلجراءات 
اجلزائية لطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية حتقق الزجر والردع، 
عىل  العام  املدعي  دعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  بالتنازل(،  انتهى  اخلاص  احلق  بأن  )علاًم 
املدعى عليه أجاب قائال بلسان عريب مفهوم: إن ما ذكره املدعي العام يف دعواه واهتامه يل 
بتقديم بالغ كاذب للجهات األمنية وبخيانة األمانة غري صحيح، هكذا أجاب. وبعرضه 
عىل املدعي العام أجاب قائال: الصحيح ما ذكرته يف دعواي، وبينتي األدلة والقرائن السابق 
ذكرها وأطلب الرجوع إليها، وبالرجوع إليها وجدهتا تتضمن إقرار املدعى عليه املدون عىل 
الصفحة رقم ١ -٢ -٣ -٤ لفة رقم ٦ والذي أقر فيه أن بالغه غري صحيح، وأنه كان يقصد 
اختالس املبلغ من كفيله، وبعرضه عىل املدعى عليه أجاب قائال بلسان عريب مفهوم: إن هذا 
االعرتاف كان بسبب أن الرشطة قالوا يل: قل كذا ونحن نفرج سبيلك من السجن، هكذا 
أجاب. وبسؤاله عن بينة ذلك قال: ليس لدي بينة عىل ذلك، هكذا أجاب. وأضاف قائال: 
)إن ما ذكرته يف بالغي ضد تعريض للرسقة من عدة أشخاص يمتطون سيارة )...( وأخذوا 
من حمفظتي مبلغ مايل وقدره ستة آالف ريال وقاموا برضيب هو الصحيح( هكذا أضاف. 
وبسؤاله عن بينة ذلك أجاب قائال: ليس لدي بينة، هكذا أجاب. كام جرى االطالع عىل 
العام يف  اللفة رقم ١ صفحة ٦ فوجدته كام ذكر املدعي  املرفق عىل  الشاحنة  حمرض معاينة 
دعواه؛ لذا بناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه دعوى املدعي 
العام وما نسبه له من هتمة، ونظرا ملا تضمنه إقراره حتقيقا واملرصود بعاليه بتقديم بالغ غري 
صحيح بقصد اختالس املبلغ من كفيله، ونظرا لعدم وجود بينة لديه ليدفع هذا اإلقرار، 
وملا تضمنه حمرض معاينة الشاحنة، ونظرا النتهاء احلق اخلاص بالتنازل، وعىل ذلك كله فقد 
قررت ما ييل: أوال: ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...(/ بتقديم بالغ كاذب للجهات األمنية 
وبخيانة األمانة. ثانيا: حكمت بتعزيره لقاء ذلك بسجنه ثالثة أشهر حتتسب منها مدة إيقافه 
يف هذه القضية، وبجلده مئة جلدة مفرقة عىل دفعتني متساويتني بني كل منها مدة ال تقل عن 
عرشة أيام، وبه قضيت. وبعرضه عىل املدعي العام قرر عدم القناعة طالبا رفعها ملحكمة 
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االستئناف بدون الئحة، وبعرضه عىل املدعى عليه قرر عدم القناعة طالبا رفعها ملحكمة 
التوفيق،  االستئناف بدون الئحة، وأقفلت اجللسة الساعة احلادية عرشة والنصف. وباهلل 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة األوىل لتمييز القضايا اجلزائية 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بسكاكا الشيخ/ )...( برقم ٣٥٦١٣٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، املرفق هبا القرار الصادر 
من فضيلته املسجل برقم ٣٥٢١٧٧٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، اخلاص بدعوى املدعي 
العام ضد/ )...( )...اجلنسية( الهتامه بخيانة األمانة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام 
هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة فقد قررنا املصادقة 

عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 لالاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالنامص

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٣٧٥٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢١٧٢٩٤ 

بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا وبضائعا-ا أموتلا تخاالسا عاما-ا حقا تألمانةا-ا خيانةا
وتجلمدا-اإيصاءاباإلبعادا-امطالبةاباحلقاتخلاصا-اإنكارابعضها-ايمنياتلنفيا-اإلزتمابلدا

ابه. تمُلَقلِّ

.Z±°¯®¬»ª©]اا-سولهاتعاىللا
قا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الاإيامناملناالاأمانةالهاوالاديناملناالاعهداله(.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخيانة األمانة واختالس أموال 
من رب العمل، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية واقرتاح إبعاده عن البالد، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف 
دعوى املدعي العام من قيامه بخيانة األمانة واختالس مبلغ من املال، وحكم بسجنه ملدة سنتني، 
وبجلده ثالثامئة جلدة مفرقة، كام اقرتح إبعاده عن البالد، ثم حرض املدعي باحلق اخلاص وادعى 
بمثل ما ادعى به املدعي العام، وطلب رد األموال املختلسة، فأقر املدعى عليه ببعضها وأنكر 
الباقي، وقد قرر املدعي باحلق اخلاص أنه ال بينة له عىل ما أنكره املدعى عليه وطلب يمينه عىل 
به، وردَّ  أقر  بإلزام املدعى عليه برد ما  القايض  نفيه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم 

الدعوى فيام عدا ذلك، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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املوافق  نبي بعده وبعد، ففي يوم االثنني  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
أنا  لدي  اجللسة  افتتحت  صباحا  والنصف  العارشة  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٥/٢/١٣هـ 
التحقيق  إلينا من دائرة  الواردة  املعاملة  بناء عىل  بالنامص،  العامة  د. )...( رئيس املحكمة 
واالدعاء العام بالنامص برقم هـ ع ١٩٨/٢/٤ يف ١٤٣٥/٢/٢هـ، واملقيدة هبذه املحكمة 
برقم ٣٥٣٦٠٤٢٠ يف ١٤٣٥/٢/٥هـ، واملحالة لنا برقم ٣٥٧٣٧٥٧ يف ١٤٣٥/٢/٥هـ، 
بالنامص )...( بموجب خطاب  العام  التحقيق واالدعاء  بدائرة  العام  املدعي  وفيها حرض 
التعميد رقم هـ ع ٤٢٧/٢/٥ يف ١٤٣٤/٤/١٦هـ، وادعى عىل احلارض معه يف جملس 
احلكم/ )...(...اجلنسية بموجب رخصة العامل الصادرة من جوازات الرياض برقم )...( 
قائال يف حترير دعواه: بصفتي مدعيا عاما بدائرة التحقيق واالدعاء العام بالنامص أدعي عىل 
احلارض/ )...( البالغ من العمر )٢٧( عاما ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( 
أنه يف يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٨/٢٠هـ تقدم املواطن/ )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( بإخبارية لرشطة حمافظة النامص أفاد فيها أنه يف نفس اليوم، ويف 
متام الساعة الثانية عرشة مساًء وصل إىل حمله )...( إلدخال محلة )أنبوبات غاز( وصلت من 
الرشكة ووجده مقفاًل، فقام باالتصال عىل العامل املسؤول عن املحل )املدعى عليه( فوجد 
الرشطة  حضور  طلب  وبعدها  مساًء،  اخلامسة  الساعة  حتى  ينتظره  وبقي  مقفاًل،  جواله 
وقام بفتح املحل وجرده، وفقد منه عدد )٥٨٠( مخسامئة وثامنون أنبوبة غاز، وكذلك عدد 
)٢٥٠( مائتني ومخسني ساعة غاز جديدة، وفقد مبلغًا قدره )٢١٧٥٠( واحد وعرشون ألفا 
وسبعامئة ومخسون ريااًل نقدًا قيمة أنبوبات غاز فارغة موجودة يف املحل. وبالبحث والتحري 
عن املدعى عليه تم القبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٢هـ يرافقه شخص جمهول اهلوية 
يدعى/ )...( )تم حفظ االهتام بحقه لعدم كفاية األدلة(. وذلك يف عامرة حتت اإلنشاء بحي 
)...( بمحافظة النامص وضبط مع املدعى عليه مبلغ )١٢٦٠( ألف ومائتان وستون ريااًل 
ورخصة إقامة عائدة له، وضبط مع الشخص اآلخر مبلغ )١١٠٠( ألف ومائة ريال ومبلغ 
)١٥٣٠( ألف ومخسامئة وثالثني روبية باكستانية وبطاقتان باكستانيتان وجواز سفر عائد 
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له. وباستجواب املدعى عليه/ أقر بخيانته لألمانة، وذلك باختالسه مبلغًا من املال قدره 
)٢١٠٠٠( واحد وعرشون ألف ريال نقدًا، وذلك قبل نحو ثالثة أشهر مقابل بيع أنبوبات 
غاز، وقام ببيع عدد )٥٠( مخسني ساعة غاز جديدة بقيمة )١٠٠٠( ريال دون علم كفيله 
صاحب املحل، وقام بتسليم املبلغ للمقيم/ )...( )فرزت له أوراق مستقلة كونه هرب إىل 
إقراره  باكستان، وصدق  إىل  الشخص عند وصوله  قبل  املبلغ من  لتحويل  بالده(، وذلك 
واختالسه  لألمانة  خليانته  عليه  للمدعى  االهتام  توجيه  إىل  التحقيق  وانتهى  رشعًا.  بذلك 
غاز  أنبوبات  بيع  مقابل  نقدًا  ريال  ألف  وعرشون  واحد   )٢١٠٠٠( قدره  املال  من  مبلغًا 
وببيع عدد )٥٠( مخسني ساعة غاز جديدة بقيمة )١٠٠٠( ريال دون علم كفيله صاحب 
١ -ما  التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  رشعًا.  بذلك  إقراره  وصدق  ثمنها  وأخذ  املحل 
املنوه عنه املدون عىل الصفحة رقم )٦( من ملف إجراءات  ورد يف إقراره املصدق رشعًا 
االستدالل املرفق لفة رقم )٣٩(. ٢ - ما تضمنه حمرض القبض والتفتيش املنوه عنه املرفق 
لفة رقم )١٩(. ٣ - تطابق ما جاء يف اإلخبارية مع ما ورد يف وقائع القضية. وحيث إن ما 
أقدم عليه املدعى عليه فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، وقد أقدم عليه وهو بكامل أهليته 
تعزيرية  ١ -عقوبة  ييل: -  بام  عليه  واحلكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  رشعًا،  املعتربة 
زاجرة له ورادعة لغريه. ٢ - اقرتاح إبعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة املقررة بحقه، )علاًم 
بأن احلقوق اخلاصة ال تزال قائمة(، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عام جاء يف دعوى 
املدعي العام أجاب بلغة عربية مفهومة قائاًل: ما ذكره املدعي العام يف دعواه من أنه قبض 
عيل بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٢هـ يف عامرة حتت اإلنشاء بحي )...( بمحافظة النامص، وذلك 
ريال  ألف  قدره )٢١٠٠٠ريال( واحد وعرشون  املال  من  مبلغ  باختالس  قيامي  إثر  عىل 
قبل نحو ثالثة أشهر من تاريخ القبض عيل، وهذا املبلغ من حصيلة بيع أنبوبات غاز من 
بقيمة  جديدة  غاز  ساعة  مخسني   )٥٠( لعدد  بيعي  وكذلك  فيه.  أعمل  كنت  الذي  املحل 
املبلغ  هذا  بتسليم  وأنني قمت  املحل،  كفييل صاحب  دون علم  ريال  ألف  )١٠٠٠ريال( 
للمقيم/ )...( إليصال هذا املبلغ لبالدي فهذا كله صحيح مجلًة وتفصياًل، وقد صدر مني 
صدر  ما  عىل  وندمت  اهلل  إىل  تبت  وقد  الصعبة،  املادية  عائلتي  ظروف  بسبب  الفعل  هذا 
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املدعى  إقرار  ذلك  يف  بام  املعاملة  طيات  عىل  االطالع  جرى  وقد  هذا  إجابتي.  هذه  مني، 
عليه املصدق رشعًا واملدون عىل الصفحة رقم )٦( من ملف إجراءات االستدالل املرفق 
مجيعًا  أهنا  فوجدت  املحل،  صاحب  وإخبارية  والتفتيش  القبض  وحمرض   ،)٣٩( رقم  لفة 
املتضمنة  الدعوى واإلجابة  فبناًء عىل ما تقدم من  العام،  املدعي  ملا جاء يف دعوى  مطابقة 
مصادقة املدعى عليه عىل ما جاء يف دعوى املدعي العام مجلًة وتفصياًل، ولكون ما صدر من 
 املدعى عليه يعد من تضييع األمانة التي أمر اهلل بحفظها وأدائها ألصحاهبا يقول اهلل تعاىل: 
ويرعاها؛  األمانة  حيفظ  أن  املؤمن  شأن  ومن   Z  ±  °  ¯  ®  ¬  »  ª  ©  ]
ألن األمانة دليل اإليامن وتضييع األمانة دليل عىل تضييع اإليامن، وهلذا قال صىل اهلل عليه 
إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  لذلك  له(،  دين ملن ال عهد  له وال  أمانة  إيامن ملن ال  وسلم: )ال 
املدعى عليه بام نسب إليه يف دعوى املدعي العام من قيامه بخيانة األمانة واختالس مبلغ 
من املال قدره )٢١٠٠٠ريال( واحد وعرشون ألف ريال نقدًا مقابل بيع أنبوبات غاز وبيع 
عدد )٥٠(مخسني ساعة غاز جديدة بقيمة )١٠٠٠ريال( ألف ريال وأخذ ثمنها دون علم 
كفيله صاحب املحل، وحكمت عليه للحق العام بام ييل: أواًل/ تعزيره بالسجن ملدة سنتني 
تبدأ من تاريخ توقيفه، وجلده ثالثامئة جلدة مفرقة عىل دفعات كل دفعة مخسون جلدة بني 
الدفعة والتي تليها مدة ال تقل عن عرشة أيام، عىل أن يكون اجللد يف مكان عام. ثانيًا/ اقرتاح 
إبعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة بحقه وعدم السامح له بالدخول مرة أخرى اتقاء لرشه، 
هذا ما ظهر يل وبه حكمت. وبإعالن احلكم عىل الطرفني قرر املدعي العام عدم املعارضة 
عىل احلكم، أما املدعى عليه فقرر عدم قناعته باحلكم وطلب االستئناف بدون تقديم الئحة 
اعرتاضية فأجيب لطلبه، وسيتم رفع كامل املعاملة مع أصل القرار الرشعي وصورة ضبطه 
احلادية  الساعة  اجللسة  وانتهت  املتبع،  حسب  احلكم  لتدقيق  املختصة  االستئناف  ملحكمة 

عرشة صباحًا. وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٢/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي يوم الثالثاء املوافق 
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وقد  اجللسة،  افتتحت  صباحا  والربع  عرشة  احلادية  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٥/٤/١١هـ 
 ٣٥٥٦٦٤٥٣ برقم  املختصة  االستئناف  حمكمة  من  الدعوى  هبذه  املتعلقة  املعاملة  عادت 
برقم  الثالثة  اجلزائية  الدائرة  من  الصادر  املالحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٣/١١هـ،  يف 
القرار وصورة ضبطه  ٣٥١٦٣٨٩١ يف ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، ونص احلاجة منه: )وبدراسة 
وأوراق املعاملة تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: أوال/ ما دام أن املدعى عليه 
أقر واعرتف بصحة ما نسب له يف دعوى املدعي العام يف دعواه العامة، وما دام أن احلق 
اخلاص ال زال قائام، فام املانع من الفصل فيه ال سيام وأن صاحب احلق اخلاص يرغب يف 
ذلك حسبام جاء يف بالغه عن املدعى عليه؟. ثانيا/ مل يصادق عىل صورة الضبط بمطابقتها 
ألصلها والبد من ذلك، فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر وإكامل الالزم. واهلل املوفق وصىل اهلل 
عىل نبينا حممد وآله وصحبه(ا.هـ. واملوقع من أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف بالدائرة 
جرى  فقد  وسددهم -  اهلل  الفضيلة -وفقهم  أصحاب  ذكره  ما  ولوجاهة  الثالثة،  اجلزائية 
فقد جرى حتديد  األوىل  باملالحظة  يتعلق  ما  أما  الثانية،  باملالحظة  يتعلق  فيام  الالزم  إكامل 
للنظر يف احلق اخلاص، ويف هذه اجللسة حرض صاحب احلق اخلاص  اليوم  موعد يف هذا 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى عىل السجني احلارض معه 
يف جملس احلكم )...( قائال يف حترير دعواه: إن املدعى عليه كان يعمل لدي بمحل الغاز 
اخلاص يب والواقع بمدينة النامص، وكان هو املسؤول عن املحل مسؤولية كاملة من ناحية 
البيع والتحميل والتنزيل وغريها لكونه ال يوجد باملحل عامل آخر غريه، وقد بدأ العمل 
عندي من شهر حمرم يف عام ١٤٣١هـ، وال أذكر تاريخ اليوم بالضبط وبقي يعمل عندي 
حتى يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٨/٢٠هـ الساعة الثانية عرشة ظهرا، حيث ذهبت للمحل 
لغرض إدخال محلة أنبوبات غاز وصلت من الرشكة ووجدته مقفال، فقمت باالتصال عىل 
العامل فوجدت جواله مقفال أيضا فانتظرته إىل الساعة اخلامسة مساء إال إنه مل حيرض، فقمت 
بعدها باالتصال برشطة النامص وطلبت منهم احلضور للمحل لفتحه وجرده، فتبني لنا بعد 
اجلرد أنه فقد من املحل عدد )٥٨٠( مخسامئة وثامنني أنبوبة غاز، وكذلك عدد )٢٥٠( مائتني 
ومخسني ساعة غاز جديدة. وتبني أن املدعى عليه قد قام باختالس مبلغ قدره )٢١٧٥٠ 
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ريال( واحد وعرشون ألفا وسبعامئة ومخسون رياال نقدا، وهي عبارة عن قيمة بيع أنبوبات 
غاز فارغة كانت موجودة باملحل. أطلب إلزامه بإعادة األنبوبات والساعات التي فقدت 
من املحل أو إلزامه بدفع قيمتها لكونه املسؤول عنها، كام أطلب إلزامه بإعادة املبلغ الذي 
قام باختالسه املشار إليه أعاله، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عام جاء يف دعوى املدعي 
باحلق اخلاص أجاب بلغة عربية مفهومة قائال: ما ذكره املدعي يف دعواه من أنني عملت 
معه يف املحل الذي ذكر من التاريخ الذي ذكر وأنني كنت أعمل يف املحل لوحدي، وكنت 
املسؤول عن البيع والتنزيل والتحميل فهذا كله صحيح، أما ما ذكر من أنني قمت برسقة 
قدره  مبلغا  واختلست  غاز  ساعة  ومخسني  مائتني  وعدد  غاز  أنبوبة  وثامنني  مخسامئة  عدد 
واحد وعرشون ألفا وسبعامئة ومخسون رياال قيمة بيع أنبوبات الغاز الفارغة املوجودة يف 
املحل فهذا غري صحيح، والصحيح أنني قمت ببيع عدد مائة وعرشين أسطوانة غاز جديدة 
بمبلغ إمجايل قدره أربعة وعرشون ألف ريال بواقع مائتي ريال لكل أسطوانة، كام قمت ببيع 
عدد مخسة ومخسني ساعة غاز بمبلغ قدره ألف ومائة ومخسة ومخسون رياال بواقع واحد 
وعرشين رياال لكل ساعة، كام قمت باختالس سبعة آالف ريال فقط قيمة تبديل األنبوبات 
الفارغة، وهبذا يكون إمجايل ما أخذت من املحل يقدر بـ )٣٢١٥٥ ريال( اثنني وثالثني ألفا 
ومائة ومخسة ومخسني رياال فقط، أما ما عدا ذلك فلم آخذ من املحل شيئا، وما ذكره املدعي 
يف دعواه غري صحيح، هذه إجابتي. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: الصحيح ما ذكرته يف 
دعواي. وبسؤاله عن البينة التي تثبت صحة ما ادعى به فيام يتعلق بام زاد عام أقر به املدعى 
عليه من األنبوبات املرسوقة والساعات واملبلغ املختلس، قال: ليس لدي بينة وأطلب يمني 
املدعى عليه عىل نفي دعواي فيام أنكر، أما ما أقر به فأطلب إلزامه بسداد ثالثني ألف ريال 
منه، وأما ما زاد عن ذلك وقدره ألفان ومائة ومخسة ومخسون رياال فأنا متنازل هبا لوجه 
وحتذيره  باهلل  ختويفه  جرى  أن  بعد  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  قرر.  هكذا  تعاىل،  اهلل 
اهلل عليه وسلم: ))من حلف عىل  املصطفى صىل  بقول  الفاجرة وتذكريه  اليمني  مغبة  من 
يمني هو فيها فاجر ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهلل وهو عليه غضبان(( فاستعد ببذل 
اليمني ثم حلف قائال: )واهلل العظيم أنني مل أرسق من املحل اخلاص باملدعى عليه إال ما 
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أنبوبة غاز ومخسة ومخسني ساعة غاز وسبعة  ذكرت يف إجابتي، وهي عدد مائة وعرشين 
آالف ريال فقط، وأما ما عداها مما ادعى به املدعي فلم أرسقها وال أعلم من رسقها واهلل 
العظيم(، هكذا حلف. وبعرض اليمني عىل املدعي قبل هبا ثم أضاف املدعى عليه قائال: 
أطلب إمهايل ملدة مخسة أشهر لسداد الثالثني ألفا التي بذمتي للمدعي لكوين ال أملك هذا 
املبلغ اآلن. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: ال أوافق عىل املهلة، هكذا قرر. فبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة يف احلق اخلاص املتضمنة مصادقة املدعى عليه عىل ما ادعى به املدعي 
من رسقة جزء من األنبوبات والساعات واملبالغ املالية التي ذكر، وإنكاره لرسقة واختالس 
ادعاه،  إثبات ما  الدعوى لكون املدعي قد عجز عن  الوراد يف  التفصيل  الباقي عىل  اجلزء 
ما زاد عام أقر به املدعى عليه ببينة موصلة، ولطلبه يمني خصمه عىل نفي دعواه، ولكون 
املدعى عليه قد أدى اليمني املطلوبة منه وقبل هبا املدعي، ولكون املدعي قد تنازل عام زاد 
عن املبلغ الذي له واقترص طلبه عىل املطالبة بثالثني ألف ريال، فقط ولكونه رفض إمهال 
إلزام  بام ييل: أوال/  املبلغ؛ لذلك كله فقد حكمت يف احلق اخلاص  املدعى عليه يف سداد 
املدعى عليه بدفع املبلغ املدعى به وقدره ثالثون ألف ريال حالة للمدعي. ثانيا/ رد دعوى 
املدعي فيام يتعلق بطلبه إلزام املدعى عليه بإعادة أو دفع قيمة ما زاد عام أقر به من األنبوبات 
والساعات واملبلغ املختلس عىل التفصيل الوارد يف الدعوى، لعدم ثبوت هذه الدعوى بعد 
عجز املدعي إحضار البينة وحلف املدعى عليه عىل نفي ذلك، هذا ما ظهر يل وبه حكمت 
يف احلق اخلاص. أما ما يتعلق باحلق العام فال زلت عىل ما حكمت به سابقا. وبإعالن احلكم 
عىل الطرفني قررا القناعة به وسيتم إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف املختصة لتدقيق احلكم 
كاملتبع، بعد أن متت اإلجابة عىل مالحظات أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف، وانتهت 
اجللسة الساعة الثانية عرشة والربع ظهرا. وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. 

حرر يف ١٤٣٥/٤/١١هـ.
اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٦٦٤٥٣ برقم   )...( الشيخ/  بالنامص 
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الصادر من فضيلـته برقم٣٥١٤٨٤٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، اخلاص بدعوى املدعي 
العام ضـــد/ )...( - ...اجلنسية - يف قضية )خيانة األمانة( عىل الصفة املوضحة يف القرار 
املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه 
بناًء  ضبطه  وصورة  بالقرار  وأحلقه  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  املعاملة،  وأوراق 
عىل قرارنا رقم )٣٥١٦٣٨٩١( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، تقررت املوافقة عىل احلكم بعد 

اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 االاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٢٣٦١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٠٥٢٤ 

خيانةاتألمانةا-احقاعاما-تخاالسامبمغامناجهةاتلعملا-اإنكارا-ادفعابرسسةاتملبمغا-ا
سبقاتإلسلتراحتقيقاا-دفعاباإلكلتهاعميها-اعدماتلبينةاعىلاتلدفوعا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا

وتجلمدا-امنعامناتلقفل.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخيانته لألمانة واختالس 
املبلغ لصاحلها من  له بجمع  فيها، وذلك بعد تكليفها  التي يعمل  مبلغ مايل يعود للرشكة 
املدعى عليه  الدعوى عىل  تعزيرية، وبعرض  بعقوبة  رشكات أخرى، وطلب احلكم عليه 
كامل  هلا  وسدد  بذلك  الرشكة  أخرب  وأنه  سيارته  من  املبلغ  برسقة  ودفع  االختالس  أنكر 
املبلغ، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل إقرار املدعى عليه أمام جهة التحقيق بصحة 
الدعوى، وبعرضه عىل املدعى عليه أقر بصدوره منه ودفع باإلكراه عليه ومل يقدم بينة عىل ما 
دفع به، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه وحكم بسجنه ملدة أربعة 
أشهر، وبجلده ثالثني جلدة دفعة واحدة، وبمنعه من السفر خارج اململكة مدة سنة كاملة، 

فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض   )...( أنا  لدي  ١٤٣٥/٢/١٣هـ،  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
باملحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف افتتحت اجللسة يف الساعة التاسعة والنصف صباحًا، 
بناء عىل املعاملة املحالة لنا من رئيس هذه املحكمة برقم ٣٥٤٢٣٦١ يف ١٤٣٥/١/١٨هـ، 
اجللسة  هذه  ويف  ١٤٣٥/١/١٨هـ،  يف   ٣٥٢٠٦٧٧٢ رقم  بالقيد  املحكمة  لدى  واملقيدة 
العام  التحقيق واالدعاء  بدائرة  قائاًل: بصفتي مدعيا عاما  العام )...( وقرر  املدعي  حرض 
بمحافظة القطيف أدعي عىل )...(، البالغ من العمر )٢٨( عامًا، سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( حمصن، متسبب، مفرج عنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ بموجب 
الكفالة استنادًا للامدة )١٢٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية، ويقيم بمحافظة القطيف، حيث 
إنه بتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ حرض املدعو/ )...( ملركز رشطة اخلرب بصفته الوكيل الرشعي 
لرشكة )...(، مبلغًا عن تعرض رشكة )...( الختالس مبلغ مايل قدره )٢٠٤٫٨٨٤( مئتان 
وأربعة آالف وثامنامئة وأربعة وثامنون رياال سعوديا من قبل املدعى عليه، حيث إنه يعمل 
باختالسه  أقر  )...(، وباستجوابه  بالبنك  يودعها  ثم  املتعاقدة  الرشكات  املبالغ من  بجمع 
ملبلغ مايل من رشكة )...( قدره )٢٠٤٫٨٨٤( مئتان وأربعة آالف وثامنامئة وأربعة وثامنون 
فقط،  سعودي  ريال  ألف  وأربعني  مائة   )١٤٠٫٠٠٠( بتسديد  قام  وقد  سعوديا،  رياال 
التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بخيانته لألمانة واختالس  انتهت إجراءات  وقد 
مبلغ مايل قدره )٢٠٤٫٨٨٤( مئتان وأربعة آالف وثامنامئة وأربعة وثامنون رياال سعوديا 
من رشكة )...(، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١(إقرار املدعى عليه املنوه عنه عىل اللفة 
رقم )١٧( املدونة عىل الصفحة رقم )٧(. ٢(ما جاء يف أقوال املدعى عليه املنوه عنه عىل 
 )...( رشكة  عن  الرشعي  الوكيل  بالغ   )٣  .)٢٤( رقم  اللفة  رقم)٥ -٦(عىل  الصفحات 
اللفة رقم )٢(.  املنوه عنه عىل  القانوين  اللفة رقم )١(. ٤( تقرير املحاسب  املنوه عنه عىل 
وحيث إن ما أقدم عليه املذكور ــ وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا ــ فعل جمرم ومعاقب 
عليه رشعًا ونظامًا لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غريه )علاًم بأن احلق اخلاص انتهى بالتنازل(، هذه دعواي وباهلل التوفيق. هذا وقد 
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حرض يف اجللسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل الرشعي 
عن )...( بموجب الوكالة الصادرة له من كتابة عدل حمافظة القطيف برقم ٣٣١٢٦٣٦٠ 
املهلة  أطلب  بقوله:  أجاب  العام  املدعي  وبسؤاله عن دعوى  ١٤٣٣/٣/١٢هـ،  وتاريخ 
لذا رفعت  أجاب.  اآلن، هكذا  إال  به  أعلم  مل  ملوكيل  اعرتاف  لوجود  حلني حضور موكيل 
العام  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  تأجيلها.  وتم  وكالة  عليه  املدعى  طلبه  ملا  اجللسة 
واملدعى عليه وكالة )...(، كام حرض املدعى عليه أصالة )...( سعودي بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وبسؤاله عن دعوى املدعي العام املرصودة سابقًا أجاب بقوله: ما ذكره 
العام يف دعواه غري صحيح، فلم أختلس أي مبلغ من الرشكة، وإنام الصحيح أن  املدعي 
املبلغ الذي ذكره املدعي العام قد رسق من السيارة وأخربت الرشكة بذلك وقمت بتسديد 
واعرتاف  إقرار  عىل  االطالع  مني  جرى  ثم  جوايب.  هذا  حصل،  ما  هذا  هلم،  املبلغ  كامل 
للمدعى عليه املدون عىل الصفحة رقم )٧( من دفرت التحقيق املرفق باملعاملة لفة رقم )١٧( 
واملتضمن ما نصه: )أقر أن املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وأنا بكامل قواي العقلية املعتربة رشعًا من غري إجبار أو إكراه من أحد أين اختلست مبلغا 
وقدره )٢٠٤٨٨٤( مئتان وأربعة آالف وثامنامئة وأربعة وثامنون رياال من رشكة )...( التي 
كنت أعمل هبا عن طريق دفعات خمتلفة، رغبة مني يف ترميم الشقة التي أسكن هبا، علاًم أنه 
مل جيربين أحد عىل فعل ذلك وقمت بتسديد مبلغ وقدره سبعون ألف ريال للرشكة، وسوف 
أقوم بدفع باقي املبلغ وعىل اعرتايف هذا أوقع(.ا.هـ. وبعرض هذا اإلقرار عىل املدعى عليه 
قال: نعم وقعت عىل هذا اإلقرار حيث وضعني العسكري يف احلجز االنفرادي مدة مخس 
هذا  أجاب.  هكذا  ذلك،  عىل  والتوقيع  باالعرتاف  قمت  وأهيل  نفيس  عىل  وحفاظًا  أيام، 
وبسؤال املدعى عليه عام دفع به من أن املبلغ مرسوق وأنه تم وضعه يف السجن االنفرادي 
فاكتبوا للرشطة، هكذا أجاب.  التأكد  أردتم  بينة عىل ذلك وإذا  قائاًل: ليس لدي  فأجاب 
عليه  املدعى  أنكر  وحيث  الطرفان،  قرره  وما  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناًء 
دعوى املدعي العام، وأثبت املدعي العام دعواه باعرتاف املدعى عليه لدى جهات التحقيق 
والذي صادق عليه )...(، وال بينة للمدعى عليه عىل ما دفع به من دعوى الرسقة والسجن 
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االنفرادي، زاد عىل ذلك أن املبلغ كبري ولو كان مرسوقًا لقام بإبالغ اجلهات األمنية؛ ألن 
مثله ال جيهل هذه األمور وهذا ما يقوي االعرتاف الذي أقر به املدعى عليه لدى جهات 
يقم  مل  مرسوقا  كان  ولو  كاماًل،  املبلغ  بإعادة  عليه  املدعى  قيام  ذلك  إىل  إضافة  التحقيق، 
بإعادته، وبام أن الرشع املطهر جاء بحفظ الرضورات اخلمس ومنها املال، وما قام به املدعى 
عليه يعد خيانة لألمانة وأخذًا لألموال بغري وجه حق وهذا حمرم ومعاقب عليه رشعًا، حيث 
الذنوب، فأدلة حتريم الرسقة تنطبق عليها. جلميع ما  العلامء خيانة األمانة من كبائر  اعترب 
تقدم فقد ثبتت لدي دعوى املدعي العام وحكمت بتعزير املدعى عليه بسجنه مدة شهرين 
حيتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية، وجلده ثالثني جلدة دفعة واحدة ومنعه من 
عىل  احلكم  وبإعالن  السجن.  عقوبة  تنفيذ  بعد  تبدأ  كاملة  سنة  مدة  اململكة  خارج  السفر 
بالتمييز  مطالبته  فقرر  عليه  املدعى  أما  عليه  االعرتاض  عدم  العام  املدعي  قرر  الطرفني 
اخلميس  يوم  املحكمة  مراجعة  عليه  بأن  وأفهمته  لذلك،  فأجبته  اعرتاضية  وتقديم الئحة 
١٤٣٥/٣/٨هـ الستالم صورة من القرار الرشعي، وأن عليه أن يقدم اعرتاضه خالل مدة 
ثالثني يومًا من تاريخ االستالم، وأنه إذا مل يقدم اعرتاضه خالل هذه املدة فإن حقه يف طلب 
حرر  وللبيان  ذلك.  ففهم  التعليامت  حسب  االستئناف  حمكمة  إىل  وسريفع  يسقط  التمييز 
نبينا حممد. احلمد هلل وحده وبعد،  املوفق وصىل اهلل وسلم عىل  يف ١٤٣٥/٣/٦هـ. واهلل 
ففي يوم األحد ١٤٣٥/٥/١٥هـ افتتحت اجللسة يف الساعة العارشة والربع، وفيها حرض 
االستئناف  حمكمة  رئيس  من  املعاملة  وردتنا  وقد  هذا   ،)...( عليه  واملدعى  العام  املدعي 
القرار  تاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ، وبرفقها  باخلطاب رقم ٣٥١١٨٥١١١  الرشقية  باملنطقة 
واملتضمن  ١٤٣٥/٥/١هـ،  يف   ٣٥٢٢٨٠٦٨ رقم  األوىل  اجلزائية  الدائرة  من  الصادر 
مالحظة أصحاب الفضيلة بام نصه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
حيث  جداً،  قليل  عليه  املدعى  عىل  فضيلته  به  حكم  ما  أن  أواًل:  لوحظ  املعاملة  وأوراق 
أثبت فضيلته صحة دعوى املدعي العام. ثانيًا: كام أن فضيلته مل يعمل مقتىض املادة ١٩٢ 
من نظام اإلجراءات اجلزائية ملالحظة ما ذكر وإكامل الالزم ومن ثم إعادة املعاملة(.ا.هـ. 
وأجيب أصحاب الفضيلة -وفقني اهلل وإياهم - للصواب، بأنه ولوجاهة ما ذكره أصحاب 
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الفضيلة فقد قررت عىل ما ذكر سابقًا زيادة سجن املدعى عليه ملدة شهرين ليصبح جمموعها 
أربعة أشهر، وبه حكمت. وأما بخصوص املالحظة الثانية فإنه متت الكتابة لرئيس املجلس 
أنه  كام  املوضوع،  لدراسة  للجنة  اخلطاب  إحالة  متت  بأنه  اجلواب  فوردنا  اخلصوص  هبذا 
تم التميش مع النظام اجلديد وجرى إعالن احلكم عىل الطرفني وأفهام بأن عليهام مراجعة 
املحكمة يوم غد االثنني ١٤٣٥/٥/١٦هـ الستالم صورة من الصك الرشعي، وأن عليهام 
أن يقدما اعرتاضهام خالل مدة ثالثني يومًا من تاريخ االستالم، وأنه إذا مل يقدما اعرتاضهام 
خالل هذه املدة فإن حقهام يف طلب التمييز يسقط ويصري احلكم مكتسب القطعية واجب 
التنفيذ حسب التعليامت، ففهام ذلك. وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٥/١٥هـ واهلل املوفق وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
بمحافظة القطيف برقم ٣٥١١٨٥١١١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ، املقيدة لدى املحكمة 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥/١٩٠٦٦٩٦ برقم 
١٤٣٥/٣/٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٦٩٢٤٥ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة  القايض 
الصك  تضمن  وقد  األمانة،  خيانة  قضية  يف   )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص 
حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. حيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
بالصك  القايض وأحلقه  به فضيلة  ما أجاب  املعاملة، وباالطالع عىل  االعرتاضية وأوراق 
وصورة ضبطه بناء عىل قرارنا رقم ٣٥٢٢٨٠٦٨ يف١٤٣٥/٥/١هـ. قررنا املصادقة عىل 
احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرريف١٤٣٥/٧/١هـ.
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 قالاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بربيدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٦٥٢٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٣٠٥٥ 

تلبالدا-ا نقمهااخارجا مبيعاتا-اتخاالسابضاعةا-ا تألمانةا-احقاعاما-امندوبا خيانةا
إدتنةا-ا إثباتها-ا عدما تلعملا-ا معاربا باالتفاقا دفعا إنكارا-ا ثمنهاا-ا يفا وتلارصفا بيعهاا

تعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

إسلتراتملدعىاعميه.

واختالس  األمانة  بخيانة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
بضاعة عطور من رب العمل الذي يعمل لديه مندوب مبيعات، وطلب احلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر خيانة األمانة، ودفع بأنه اتفق مع رب العمل 
عىل أن يبيع البضاعة ويأخذ مستحقاته من ثمنها، وحلاجته إىل املال فقد نقلها إىل بلده وباعها 
بسعر أقل من سعرها يف السوق ثم ترصف يف ثمنها، وقرر أنه ال بينة له عىل ما دفع به، ولذا 
فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بخيانة األمانة وحكم بسجنه ملدة مخسة أشهر، وبجلده 
علنًا مائة وعرشين جلدة مفرقة، مع التوصية بإبعاده عن البالد بعد انتهاء حمكوميته، فاعرتض 

الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بربيدة،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٤٦٥٢٧ برقم  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢١٤٤٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، 
وفيها   ،)١١:٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  األحد  يوم  ففي 
حرض املدعي العام )...(، وحرض حلضوره املدعى عليه )...( ...اجلنسية بموجب رخصة 
اإلقامة رقم )...(، فادعى املدعي العام قائاًل: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع 
بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ تقدم  إنه  القصيم أدعي عىل املذكور أعاله؛ حيث  اهليئة بمنطقة 
به رقم )١١٩(  الشاليه اخلاص  يفيد عن تعرض  املواطن/ )...( سجل مدين )...( ببالغ 
بشاليهات )...( للرسقة، حيث رسق من داخله عدد)٣٠٠(حبة عطور متنوعة ومبلغ عرشة 
آالف ريال وجوال صيني، وباالنتقال ومعاينة املوقع من قبل جهة الضبط اتضح أن املدعى 
عليه دخل الشاليه رقم )١١٨( حيث كان مفتوحًا ومن ثم قفز لداخل الشاليه رقم )١١٩( 
املايل  املبلغ  الصالة، وكان  يفتح عىل  الذي  الداخيل مكسورًا  الباب  للمدعي ووجد  العائد 
داخل غرفة النوم يف درج الترسحية غري املؤّمنة، أما العطورات فكانت مبعثرة بالصالة، وعثر 
بداخل الشاليه رقم )١١٨( عىل بعض العطورات املكرسة، وبتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ 
تقدم املدعي أعاله ببالغ يفيد فيه بأنه قام بتسليم املدعى عليه عدد )٣١٥( كرتون عطورات 
الرياض  منطقة  إىل  القصيم  منطقة  من  نقلها  لغرض  ريال  ألف  وثالثني  اثنني  قيمتها  تبلغ 
وتغليفها، وذلك من موقع املحل الواقع بحي )...( بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ، وبعد فرتة 
قام باالتصال باملدعى عليه ومل جيب عىل اتصاالته، وقام باالتصال عىل أحد اقاربه وأخذ رقم 
جوال آخر له واتصل به وأخربه بأنه خارج اململكة، وأنه قام ببيع البضاعة بسعر غري مناسب، 
وأنه سوف يعود للسعودية بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ ويتهمه بالرسقة، وأفاد بأن املدعى 
عليه يعمل لديه مندوب تسويق ويتهمه أيضًا برسقة العطورات من الشاليه التي أبلغ عنها 
بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ، وبضبط إفادة املدعي أفاد بأنه تعرض الشاليه اخلاص به والذي 
يسكن فيه املدعى عليه للرسقة، حيث يوجد بداخله عطورات ومبلغ مايل قدره عرشة آالف 
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ريال، وكذلك قيام املدعى عليه برسقة العطورات التي قام بتسليمها له لغرض تغليفها ومن 
ثم قام برسقتها ويتهمه بالرسقتني كليهام، وأفاد بأن املدعى عليه يعمل لديه بمهنة مندوب 
تسويق، وتقدر قيمة العطورات املرسوقة بحوايل ستني ألف ريال وكذلك مبلغ عرشة آالف 
ريال. )تم خماطبة اجلهة املختصة برقم ٢٧٣٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ الختاذ الالزم 
حيال عمل املدعى عليه عند غري كفيله، وكذلك اختاذ الالزم حيال املرسوقات والتأكد من 
نظاميتها وصالحيتها وإحالتها للجهة املختصة(، وبسامع أقوال املدعى عليه واستجوابه أفاد 
بأنه يعمل لدى املدعي مسوقًا براتب شهري قدره ألفان ومخسامئة ريال ونسبة من األرباح 
مخسون يف املائة، وأفاد بأنه استلم من املدعي عدد)٣١٦( كرتون عطورات ألجل تغليفها 
قام  ثم  ومن  مناسب،  لسعر  تصل  ومل  بالرياض  للبيع  عرضها  تغليفها  بعد  وأنه  وبيعها، 
بالسفر خارج اململكة وأخذ البضاعة معه وباعها بمبلغ ستة آالف ريال وقيمتها بالسوق 
تسعة آالف ريال تقريبًا. )مل يوجه له االهتام برسقة الشاليه لعدم توافر أدلة وقرائن ضده(. 
وانتهى التحقيق إىل اهتام/ )...( بخيانة األمانة واختالس )٣١٦( كرتون عطورات. وذلك 
لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف سامع أقواله األولية املنوه عنها واملدونة عىل صفحة 
)١٢٫١١( من دفرت االستدالل لفة )١(. ٢ - ما جاء يف إقراره حتقيقًا املرفق عىل اللفة رقم 
)١٣.١٢.١١(، وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له عىل أي سابقة مسجلة ضده، وحيث إن 
ما أقدم عليه املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، 
أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرّية تردعه وتزجر غريه، )علاًم أن احلق 
ضده  العام  املدعي  دعوى  عن  عليه  املدعى  وبسؤال  دعواي.  هذه  قائاًم(،  مازال  اخلاص 
أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام ضدي غري صحيح، حيث إنني مل أقم برسقة العطورات 
واملبلغ املايل واجلوال املذكور يف الئحة الدعوى ضدي وال أعلم من قام برسقتها، وأما ما 
يتعلق بقضية االختالس املدعى هبا ضدي فلم أقم بخيانة األمانة، والواقع أنني أعمل عند 
املشتكي بمهنة مسوق براتب شهري مع نسبة مخسني باملائة من األرباح، ويل مستحقات عند 
املشتكي عبارة عن رواتب قدرها سبعة آالف ريال تقريبًا من غري نسبة األرباح، ويف أحد 
األيام سلمني املشتكي ثالثامئة ومخسة عرش كرتونًا صغريًا، يف كل كرتون علبة عطر، وطلب 
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مني الذهاب هبا ملدينة الرياض لتغليفها، وطلب مني بيعها هناك بسعر السوق عىل أن آخذ 
مستحقايت من قيمتها إذا بعتها وأعطيه ما يتبقى بعد ذلك، فقمت بالسفر بالبضاعة املذكورة 
للرياض وقمت بتغليفها وتركتها يف الرياض مدة أسبوع ثم رجعت لربيدة الستالم قيمة 
يومني  هناك  وبقيت  للرياض  رجعت  ثم  أيام،  أربعة  بريدة  يف  وبقيت  كفييل  من  التغليف 
أعرض البضاعة للبيع فلم تبلغ القيمة املطلوبة، واحتجت للسفر للخارج فأخذت البضاعة 
معي بدون إذن كفييل وقمت ببيعها هناك بمبلغ ستة آالف ريال وهي تستحق أكثر من هذا 
كفييل،  مع  اتفاقي  حسب  لنفيس  املبلغ  وأخذت  فبعتها  للامل  مضطرًا  كنت  ولكنني  املبلغ 
ادعاه من موافقة كفيله عىل أخذ  ما  بينة عىل  لديه  املدعى عليه هل  هكذا أجاب. فسألت 
مستحقاته من قيمة العطور املذكورة؟ فقال: ليس لدي بينة عىل ذلك، هكذا قال. فجرى 
مني دراسة أوراق املعاملة فوجدت من ضمنها حمرض بالغ املشتكي املتضمن نحو ما ذكره 
املدعي العام يف دعواه، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل أوراق 
املعاملة، وحيث أقر املدعى عليه بأنه قام بنقل العطور التي استلمها من املشتكي للخارج 
بدون إذنه وباعها بسعر أقل من سعرها يف السوق وترصف يف املبلغ، وادعى أنه اتفق مع 
املشتكي عىل أن يأخذ مستحقاته من قيمتها، وقرر أنه ال بينة له عىل دعواه، ولذا فقد ثبت 
لدي إدانة املدعى عليه بخيانة األمانة بنقل ثالثامئة ومخسة عرش كرتون عطور خارج اململكة 
صاحبه،  إذن  بدون  املبلغ  يف  والترصف  قيمتها  من  أقل  بمبلغ  وبيعها  صاحبها  إذن  بدون 
وحكمت عليه لقاء ذلك تعزيرًا يف احلق العام بسجنه مخسة أشهر من تاريخ إيقافه عىل ذمة 
هذه القضية، وجلده علنًا مائة وعرشين جلدة مفرقة عىل فرتتني كل فرتة ستون جلدة وبينهام 
ما ال يقل عن أسبوع، وأويص بإبعاده عن اململكة بعد انتهاء حمكوميته وتصفية احلقوق التي 
له أو عليه اتقاء لرشه، وبذلك حكمت. وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه االعرتاض 
بالئحة اعرتاضية فجرى تسليمه نسخة من احلكم وأفهمته أن له االعرتاض خالل ثالثني 
يومًا من تارخيه، وإذا مضت املدة املحددة ومل يقدم االعرتاض فيسقط حقه يف تقديم الالئحة 
االعرتاضية ففهم ذلك، واملدعي العام قرر االعرتاض بدون الئحة اعرتاضية. وعليه جرى 

التوقيع، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ.
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اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيـــس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  املقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٢١٤٤٨( برقم  بربيدة  اجلزائية 
)٣٥٢٢١٤٤٨( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، املرفق هبا القرار رقم )٣٥١٣٧٠٣٣( وتاريخ 
بدعوى  اخلاص  باملحكمة،  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/٥هـ، 
املدعي العام ضد/ )...( “ ... اجلنسية “، الهتامه بخيانة األمانة واالختالس، وقد تضمن 
القرار  وبدراسة  فيه،  املفصل  النحو  عليه، عىل  املدعى  بسجن وجلد  فضيلته  القرار حكم 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل ماحكم به فضيلته. واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 3الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٤٩٢١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٦٩٩٧٦ 

تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا منهاا-ا مبمغا تخاالسا أموتلا-ا نقلا عاما-ا حقا تألمانةا-ا خيانةا
بالقجناوتجلمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تمللءامؤتخذابإسلترها”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخيانة األمانة واختالس 
بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  األموال،  وتسليم  بنقل  خمتصة  رشكة  يف  عمله  أثناء  مايل  مبلغ 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ونظرًا ألن ما أقدم عليه املدعى 
عليه خيانة ألمانة هو موكل بحفظها، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب 
جلدة  مائتي  وبجلده  الشهر،  ونصف  شهرين  ملدة  بسجنه  وحكم  األمانة،  خيانة  من  إليه 

مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض املندوب باملحكمة اجلزائية باملدينة املنورة 
رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء   ،)...( القضائي  املكتب  بعمل  والقائم 
واملقيدة  ١٤٣٥/١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٤٩٢١ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة 
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املوافق  األربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٨٣٠١ برقم  باملحكمة 
١٤٣٥/٢/١٥هـ افتتحت اجللسة الساعة الثامنة صباحًا، وفيها حرض املدعي العام )...(، 
وادعى عىل احلارض معه باملجلس الرشعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١١هـ أبلغ اجلهات األمنية املدعو )...( يعمل 
مندوب بمجموعة )...( والوكيل الرشعي عن الرشكة أنه أثناء قيامهم بتسليم رشكة )...( 
اإليداع اليومي متخصصة يف نقل األموال بناًء عىل العقد املربم بينهام، وكان مبلغ اإليداع 
مليون ومخسامئة ومخسة ومخسني ألفا ومخسامئة وواحدا وأربعني )١٥٥٥٥٤١( رياال ال غري. 
وبعد قيام موظف رشكة )...( بعد النقود وبعد توقيعه سند استالم النقود أبلغوه بوجود 
عجز يف اإليداع مبلغ وقدره مخسون ألف ريال عرب ربطة )١٠٠x فئة ٥٠٠ريال(، وتم عقد 
النقود مرة أخرى ووجد أنه يوجد بالفعل ربطه ناقصة، وتم البحث عنها ومل جيدها، وقام 
موظف )...( بتمزيق السند األول وأخذ اجلزء املوقع عليه واستلم موظفهم اجلزء اخلاص 
بتفاصيل النقد يف اإلرسالية وتم عمل سند تسليم آخر باملبلغ بعد خصم مبلغ مخسني ألف 
عمل  تم   )...( موظفي  مغادرة  وبعد  رياال،   )١٥٠٥٥٤١( مبلغ  اإليداع  إمجايل  من  ريال 
قيام  اتضح  الكامريات  الكامريات، وبعد مراجعة  النقدية وتم مراجعة  املبالغ  جرد جلميع 
موظف )...( املدعى عليه بأخذ املبلغ وقدره مخسون ألف ريال ووضعه يف اجليب األيرس. 
وتم االنتقال واالطالع عىل كامريات املراقبة فاتضح أنه أثناء عملية تسليم واستالم املبلغ 
 )...( قيام موظف رشكة  اتضح   )...( )...( عىل موظفي رشكة  قبل موظفي جمموعة  من 
املدعى عليه بأخذ ربطة مبلغ مايل ووضعها يف جيبه األيرس أثناء انشغال موظفي )...( مع 
املوظف اآلخر، وجرى مكاتبة البحث باملركز طرفنا للبحث والتحري عن املدعى عليه فتم 
القبض عليه وهو يقود سيارة من نوع )...( موديل )...( لوحة رقم )...( وإحضاره بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٢هـ. وباستجواب املدعى عليه اعرتف بقيامه برسقة مبلغ وقدره مخسون 
ألف ريال أثناء انشغال موظفي جممع )...( مع موظفي رشكة )...(، وأفاد أن املبلغ موجود 
بمنزله يف غرفة النوم. وباالنتقال إىل منزل املدعى عليه بحي )...( خلف رشكة )...( وهي 
بالدور السفيل عىل اجلهة  عبارة عن عامرة مكونة من دورين باجتاه اجلنوب ويسكن بشقة 
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املايل يف  املبلغ  اليمنى، والشقة عبارة عن غرفة نوم وغرفتني ودوريت مياه ومطبخ، ووجد 
غرفة النوم يف الدرج األول بالترسحية وتم أخذ املبلغ املايل. وانتهى التحقيق إىل اهتام املدعى 
عليه بخيانة األمانة واختالس مبلغ وقدره مخسون ألف ريال أثناء استالم مبالغ مالية وذلك 
التالية: ١ـ اعرتافه ص )١( لفة )٢(. ٢ـ حمرض االستدالل والداللة عىل  لألدلة والقرائن 
املرسوقات وهي بداخل منزله ص )٢ـ٣( لفة )٢(. ٣ـ حمرض التحري لفة )٢٣(. ٤ـ حمرض 
االطالع عىل كامريات املراقبة ب)cd( ومشاهدته وهو يقوم برسقة املبلغ املايل املرفق لفة 
)٥٩(. وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل سابقة خمدرات. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور 
فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه رشعًا، أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية )علاًم بأن احلق اخلاص انتهى(، هذه دعواي من حيث احلق العام. وبسؤال املدعى 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي العام بدعواه صحيح مجلة وتفصياًل وأنا نادم وتائب إىل 
اهلل، والذي دعاين لفعل هذه الرسقة هو فقري وحاجتي، حيث اقرتب موعد زواجي وليس 
واملتضمنة  الدعوى واإلجابة  من  تقدم  ما  فبناًء عىل  إجابتي.  أقدمه، هذه  مبلغ حتى  لدي 
املصادقة، وحيث املرء مؤاخذ بإقراره، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه خيانة لألمانة 
إليه من  بام نسب   )...( املدعى عليه  إدانة  ثبت لدي  فقد  لذلك كله  وهو موكل بحفظها، 
خيانة لألمانة، وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه ملدة شهرين ونصف الشهر اعتبارًا من تاريخ 
أربع دفعات بني كل واحدة واألخرى مخسة عرش  إيقافه، وجلده مائتي جلدة مفرقة عىل 
يومًا. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قرر القناعة، كام قرر املدعي العام االعرتاض بدون 
الئحة. وباهلل التوفيق. حرر يف ١٤٣٥/٢/١٥هـ الساعة الثامنة والنصف صباحًا وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٨٣٠١ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥١٣٥٩١١ بتاريخ 
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القرار  عىل  االطالع  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٣/٥هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٩٢٠٢ رقم  الرشعي 
القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم 
يف قضية خيانة لألمانة، املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر 
باألكثرية املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 4الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٨٢٨٦٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٦٥٥٢ 

خيانةاتألمانةا-احقاعاما-انقلاأموتلا-اتخاالسامبمغامنهاا-اإنكارا-اعدماكفايةاتألدلةا-ا
عدماثبوتاتإلدتنةا-ارداتلدعوى.

اا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)لوايعطىاتلناسابدعوتهل،االدعىارجالاأموتلاسوما
ودماءهل،الكناتلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكل(.

قا-تملادةا)ققا(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته باالشرتاك يف خيانة األمانة 
التي يعمل فيها إليداعها يف أحد املصارف،  باختالس أموال خالل نقلها لصالح الرشكة 
وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع 
بأن وظيفته يف الرشكة هي سائق مركبة وال عالقة له بتسلم وتسليم األموال، ونظرا لعدم 
كفاية األدلة وعدم تضمن وظيفة املدعى عليه كسائق ملسؤولية تسلم األموال وتسليمها، 
األمانة  بخيانة  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  يثبت  فلم  لذا  الذمة،  براءة  األصل  وألن 
املدعى  التعزيرية عىل  العقوبة  إيقاع  العام  املدعي  برد طلب  مايل، وحكم  مبلغ  واختالس 

عليه، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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بالدمام، وبناء عىل  اجلزائّية  املحكمة  القايض يف  أنا )...(  فلدي  احلمد هلل وحده وبعد، 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائّية بالدمام برقم ٣٥٣٨٢٨٦٢ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ،  برقم ٣٥١٨٧١٣٠٣  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ 
ففي يوم األحد املوافق١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ افتتحت اجللسة الساعة )١١:١٦(، وفيها حرض 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه/  احلارض  عىل  وادعى   )...( العام/  املدعي 
املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة باملنطقة 
الرشقية أدعي عىل املذكور أعاله أنه ورد خطاب املدير اإلقليمي باملنطقة الرشقية للرشكة 
املتهم رفق آخرين  بالرشكة/ )...(  املوظف  املحدودة )...( رفق  األمنية  للخدمات   )...(
الوارد  البالغ  الطرود اخلاصة برشكة )...(. وبضبط  ألف ريال من أحد  مائة  مبلغ  برسقة 
األمنية واخلاصة/  للحراسة   )...( العمليات لرشكة  الدمام من مدير  ملركز رشطة جنوب 
)...( املتضمن قيام املوظف طرفهم )...( يف يوم ١٤٣٣/٩/٢٤هـ، رفق كل من املوظفني/ 
)...( و/ )...( اللذين يعمالن لدهيم بالرشكة باختالس مبلغ وقدره )١٠٠٫٠٠٠( ألف 
باجلبيل،   )...( مرصف  فرع  لدى  إليداعها  األموال  نقل  يف  بعملهام  قيامهام  أثناء  ريال 
وقدره  األكياس  أحد  يف  نقص  بوجود  اجلبيل  فرع   )...( مرصف  بإخبارهم  قام  حيث 
التي يعمل هبا بتقاسمه  املتهم )...( لدى الرشكة  )١٠٠٫٠٠٠( مائة ألف ريال. وقد أقر 
للمبلغ املذكور مع زميليه يف تلك املهمة حيث كان نصيبه منها مخسة وأربعني ألف ريال، 
حيث قام زميله )...( باختالسها من أحد األكياس، وذلك بشهادة كل من )...( و)...(. 
وباستجواب املتهم/ )...( )حفظت الدعوى بحقه لوفاته(، أقر باشرتاكه يف خيانة األمانة، 
وذلك باختالس مبلغ وقدره مائة ألف ريال وتقاسمه مع زمالئه، حيث اعرتف أنه يف يوم 
١٤٣٣/٩/٢٤هـ وكاملعتاد يف عمله يقوم بصفته حارس طاقم وزميله )...( بصفته سائقا 
و)...( بصفته مرشف طاقم بنقل األموال إىل خط سري اجلبيل والذهاب هبا إىل مرصف )...( 
فرع الفناتري باجلبيل الصناعية، ويف الطريق يف اليوم املذكور ذهبوا إىل فرع )...( بصفوى، 
ونزل ومعه )...( وجلس زميلهم )...( بالسيارة وعند رجوعهام وركوب السيارة قام )...( 
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باستخراج ربطة مئات من أحد األكياس، فطلب منه املذكور إرجاعها، وبعد نقاش طويل 
قام بإرجاعه وخياطة الكيس بإبرة وخيط كانت معه، وبعد وصوهلم لفرع اجلبيل ذكر البنك 
أن هناك مائة ألف ريال مفقودة وأن أحد األكياس وعددها اثنا عرش كيسا به قطع وقد قام 
كاملعتاد،  بالدمام   )...( مرصف  خزينة  إىل  واجتهوا  عندهم  من  فرجعوا  بخياطته،  أحدهم 
وأخربوهم بأن فرع اجلبيل أخربهم بوجود نقص باملبلغ املذكور، وأيقن املذكور يف قرارة 
نفسه بأن زميله )...( هو من قام باختالس املبلغ، ويف الليل من اليوم نفسه تقابل مع )...( 
وأخربه بأن املبلغ املفقود وقدره مائة ألف ريال قام باختالسه فأغواه الشيطان وأعطاه منها 
مخسة ومخسني ألف ريال، عىل أن يعطي منها عرشة آالف ريال لـ )...(، واتفق مع )...( 
أن خيربوا )...( أن املبلغ املختلس ثالثون ألف ريال فقط ونصيبه منها عرشة آالف ريال، 
وأخذ )...( من القسمة مخسة وأربعني ألف ريال، فصار نصيب املتهم املذكور من القسمة 
أيضا مخسة وأربعني ألف ريال، وقد تقاسموا املبلغ بمنزل املذكور، وكان معه )...( فقط، 
بمرافقته  واعرتف  وتفصيال،  مجلة  إليه  املنسوبة  التهمة  أنكر   )...( املتهم/  وباستجواب 
البنك  لتسليم األكياس، حيث أخربهم  إىل اجلبيل  اهلارب/ )...(  للمتهم/ )...( واملتهم 
هناك بأن املبلغ ناقص ووظيفته سائق للطاقم الذي يقوم بنقل األموال، وقد انتهى التحقيق 
قيامه  أثناء  ريال  ألف  مائة  وقدره  مبلغ  باختالس  وذلك  األمانة،  بخيانة   )...( اهتام/  إىل 
بعمله يف نقل األموال، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - اعرتاف )...( و)...( املنوه عنه 
واملرفق عىل اللفة رقم)٢٥إىل٢٠(. ٢ - إقرار املتهم/ )...( لدى الرشكة املرفق عىل اللفة 
وجودمها   - ٤ رقم)١٥٫١٤(.  اللفة  عىل  املرفقة  الشاهدين  شهادة   - ٣ رقم)١٤ -١٦(. 
إليهام.  أسند  ما  صحة  عىل  قرينة  املذكور  املبلغ  اختالس  بداخلها  تم  واحدة  سيارة   يف 
املبلغ املختلس قرينة عىل صحة ما  ٥ - اعرتاف املتهم/ )...( عىل املتهم/ )...( بتقاسمه 
أسند إليه، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور ـ وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا ـ فعل جمرم 
ومعاقب عليه رشعًا، أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع 
غريه، )علام بأن احلق اخلاص ال يزال قائاًم(، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام من قيامي بخيانة األمانة باختالس مبلغ وقدره مائة ألف 
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ريال أثناء قيامي بعميل يف نقل األموال غري صحيح، هكذا أجاب. ثم أضاف قائاًل: وظيفتي 
هي سائق فليس يل أي عالقة باستالم املبالغ وغريها، فأنا مل أختلس أي مبلغ ومل أستلم أي 
مبلغ، هكذا أضاف. ثم جرى سؤال املدعي العام هل لديك بينة عىل دعواك؟ فأجاب قائاًل: 
ليس لدي بينة عىل ذلك سوى ما يف أوراق املعاملة، هكذا أجاب. وقد جرى اطالعي عىل 
امللف رقم ٢ كام  الصفحة رقم ٩ -١١ من  املدون عىل  اخلاص  باحلق  املدعي  بالغ  حمرض 
جرى اطالعي عىل خطاب املدير اإلقليمي بمنطقة الرشقية للرشكة )...( خلدمات األمن 
والسالمة املحدودة )...( ملدير مركز رشطة جنوب الدمام املرفق باملعاملة لفة رقم )١٠(، 
واملتضمن أن وظيفة املدعى عليه هي سائق الطاقم، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
املعاملة  أوراق  تم رصده وضبطه أعاله، وبعد االطالع عىل  الطرفان، وما  ملا قرره  ونظرًا 
العامة مجلة وتفصيال،  الدعوى  إليه يف  فيام نسب  املدعى عليه  إنكار  ودراستها، وبناء عىل 
ونظرا إىل أن وظيفة املدعى عليه حسبام جاء يف دعوى املدعي العام، وما تضمنه بالغ املدعي 
باحلق اخلاص هي وظيفة )سائق طاقم(، وطبيعة هذه الوظيفة ال تتضمن استالم مبالغ مالية 
وتسليمها، ونظرا لعدم كفاية األدلة املقدمة من املدعي العام إلثبات إدانة املدعى عليه يف 
قال:  اهلل عليه وسلم -  اهلل - صىل  أن رسول  اهلل عنهام -  ابن عباس - ريض  ذلك، وعن 
البينة عىل املدعي  ))لو يعطى الناس بدعواهم، الدعى رجال أموال قوم  ودماءهم، لكن 
يف  حجر  ابن  قال   .)٢٥٢/١٠( البيهقي  رواه  حسن  حديث  أنكر((.  من  عىل  واليمني 
)البلوغ، ح١٤٠٨(: بإسناد صحيح، وقال يف )الفتح، ٢٨٣/٥(: وهذه الزيادة ليست يف 
الصحيحني وإسنادها حسن، وغريه هكذا، وبعضه يف الصحيحني )البخاري، ح٤٥٥٢(، 
و)مسلم، ح١٧١١/١(، وهذا احلديث أصل يف باب القضاء والبينات واخلصومات، وألن 
األصل براءة الذمة، ولقد أسس الفقه اإلسالمي أصل الرباءة عىل قاعدة استصحاب احلال، 
استدامة  إذًا  فاألصل  يثبت خالفه.  أو  يغريه  ما  يوجد  ما كان حتى  بقاء كل يشء عىل  أي 
الدليل  ينهض  حتى  ونفيًا  إثباتا  احلكم  بقاء  أي  منفيًا،  كان  ما  نفي  أو  منفيًا  كان  ما  إثبات 
املغري، وألن “االستصحاب يؤخذ به يف قانون العقوبات، وهو أصل فيه، ألن األمور عىل 
اإلباحة ما مل يقم نص يثبت التجريم والعقوبة، وأن قضية: املتهم بريء حتى يقوم دليل عىل 
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ثبوت التهمة هي مبنية عىل االستصحاب، وهو استصحاب الرباءة األصلية”. واعتامدًا عىل 
هذا التأسيس استنبط الفقه اإلسالمي قاعدة أن ما يثبت باليقني ال يزول إال بيقني مثله، وال 
يزول بالشك. لذا ولكل ما سبق: )أوال(: مل يثبت لدي إدانة املدعى عليه بام نسب إليه من 
قيامه بخيانة األمانة وذلك باختالس مبلغ وقدره مائة ألف ريال أثناء قيامه بعمله يف نقل 
االموال. )ثانيا(: حكمت برد طلب املدعي العام إيقاع العقوبة التعزيرية عىل املدعى عليه. 
احلكم  تدقيق  طلب  حق  له  أن  العام  املدعي  إفهام  جرى  الطرفني  عىل  احلكم  تالوة  وبعد 
حسب املادة رقم )١٩٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية، وتم تسليمه نسخة من صك احلكم 
وأفهمته بأن له حق تقديم الئحته االعرتاضية خالل ثالثني يومًا، تبدأ من اليوم التايل لتاريخ 
االستالم، كام جرى إفهام املدعي العام أنه بانتهاء هذه املدة دون تقديمه الئحته االعرتاضية 
سوف يسقط حقه يف طلب التدقيق، بناء عىل املادة رقم )١٩٤( املشار إليها آنفا ويكتسب 
احلكم القطعية ويكون من األحكام النهائية. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥١٨٧١٣٠٣ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
الدمام  بمدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٠٨/٠٧هـ،  وتاريخ 
برقم ٣٥/١٨٧١٣٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥٢٩٤١٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ، 
الصك حكم  وقد تضمن  اختالس،  )...( يف قضية  ضد/  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص 
فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
وأوراق املعاملة قررنا باألكثرية املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٠٨/١٨هـ.





غ�سل اأموال
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غ�سل اأموال

 قالاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٠٣٥٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه : ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ رقم القرار : ٣٥١٣٦٥٥٤ 

 
غقلاأموتلا-اتكاقابامبالغابطليقةاغريانظاميةا-اعدماتإلفصاحاعنامحمهاا-اإسلترا-ا

إدتنةا-اعدماثبوتاموجباتملصادرةا-اتعزيلابالقجنا-ارداتملضبوطات.

تملوتدا)8ا(او)23(امنانظامامكافحةاغقلاتألموتل.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بارتكاب جريمة غسل أموال 
وذلك باكتساب مبلغ مايل نتيجة نشاط خمالف لنظام العمل، وبعدم اإلقرار عن محله مبلغًا 
ماليًا أثناء خروجه من البالد، وطلب احلكم عليه بعقوبة السجن واإلبعاد واملصادرة الواردة 
يف نظام مكافحة غسل األموال، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها؛ ولذا فقد 
ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، ومل يثبت لديه ما يوجب مصادرة األموال 
املضبوطة، وحكم بسجنه ملدة مخسة أيام، وبردِّ كافة املضبوطات للمدعى عليه، فاعرتض 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املعاملة  عىل  وبناء  بجازان  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   )٣٤١٦٠٣٥٤( بالرقم  بجازان  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
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١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ واملقيدة باملحكمة بالرقم )٣٤٨٣٥٩١١( وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ 
ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٥/١٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حرض 
العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  فضيلة  من  باالدعاء  املكلف  العام  املدعي  لدّي 
ضد/  واملقامة  ١٤٣٣/٢/٢هـ  وتاريخ   )٤٠١٨( الرقم  ذي  التعميد  بموجب  بجازان 
)...(... اجلنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...( وحرض حلضوره املدعى عليه، وبسؤال 
املدعي العام عن دعواه ادعى قائاًل: )بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة 
بمنطقة جازان أدعي عىل املذكور أعاله أنه بتاريخ ١٤٣٤/٣/١هـ وعند الساعة السابعة 
وسبع عرشة دقيقة صباحًا تم القبض عىل املدعى عليه املذكور من قبل مجرك الطوال بعد أن 
سأله املوظف عن املبالغ التي معه ويريد اخلروج هبا من السعودية فأخربه بأن معه مخسني 
ألف ريال )٥٠٠٠٠ ريال( وبتفتيشه عثر معه عىل أربعة وسبعني ألفا ومائة ريال )٧٤١٠٠ 
ريال( منها مخسون ألف ريال خمبأة يف جيب رسواله الداخيل الذي يرتديه والباقي يف جيب 
سرتته )الكوت( كام عثر عىل ثامنية جنيهات ذهب تزن ستة ومخسني )٥٦( جرامًا يف كيس 
بالستيكي بداخل املالبس. باستجواب املدعى عليه املذكور ومواجهته بالتهمة املنسوبة إليه 
أقر بإقراره عن مخسني ألف ريال من املبلغ املضبوط كام أقر بأن له من املبلغ املضبوط أربعة 
آالف )٤٠٠٠( ريال أما الباقي فهو عائد ألشخاص مقيمني يف السعودية إليصاهلا ألهاليهم 
اخلاص، ويكسب  يعمل حلسابه  بأنه  أقر  كام  بشأهنم(،  الضبط  ... )جرت خماطبة جهة  يف 
من ذلك األموال أما املؤسسة التي تكفله فلم تشغله يف أي عمل وتركت له املجال ليعمل 
بنفسه حيث يعمل يف نقل البضائع ما بني السعودية و.... )فرزت له وللمؤسسة التي تكفله 
العمل(.  النظام بحقهم يف خمالفة نظام  لتطبيق  أوراق مستقلة وأحيلت جلهة االختصاص 
وقد أسفر التحقيق مع املدعى عليه باهتامه بارتكاب جريمة غسل أموال وذلك باكتساب 
أربعة آالف )٤٠٠٠( ريال سعودي مع علمه بأهنا ناجتة من نشاط غري نظامي وهو خمالفة 
نظام العمل، املجرم بموجب الفقرة )٢( من املادة الثانية من نظام مكافحة غسل األموال 
الصادر باملرسوم امللكي الكريم رقم)م/٣١( يف ١٤٣٣/٥/١١هـ وعدم اإلقرار عن أربعة 
وعرشين ألفًا ومائة ريال )٢٤١٠٠ ريال( كانت ضمن مبلغ مايل قدره أربعة وسبعون ألفا 
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ومائة ريال )٧٤١٠٠ ريال( أثناء اخلروج هبا من السعودية إىل ...، املجرم بموجب املادة 
)١٦( من النظام املنوه عنه؛ وبام أّن ما أقدم عليه املذكور ـ وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا 
باملرسوم  الصادر  األموال  غسل  مكافحة  نظام  بموجب  نظامًا  عليه  ومعاقب  جمرم  فعل  ـ 
إليه واحلكم عليه  إثبات ما أسند  امللكي رقم م/٣١ يف ١٤٣٣/٥/١١هـ لذا أطلب: ١. 
وفقًا للامدة )١٨( واملادة )٢٣( من نظام مكافحة غسل األموال املشار إليه، وكذلك مصادرة 
إبعاده   .٢ نفسها.  املذكورة  باملادة  عماًل  املضبوط  املبلغ  من  ريال   )٤٠٠٠( آالف  أربعة 
الثانية  املادة  من   )٢( للفقرة  استنادًا  عليه  هبا  سيحكم  التي  العقوبة  تنفيذ  بعد  اململكة  عن 
الدعوى  وبعرض  ادعى.  هكذا  إليه(.  املشار  األموال  غسل  مكافحة  نظام  من  والعرشين 
عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي العام يف دعواه صحيح مجلة وتفصياًل وقد 
كان عدم إفصاحي عن كامل املبلغ خطأ لن أعود إليه ثانية. هكذا أجاب. فجرى االطالع 
عىل أوراق املعاملة منها: ١ - ما ورد يف أقواله املنوه عنها املدونة عىل ص )١ -٣( من دفرت 
التحقيق املرفق برقم )١١(. ٢ - ما ورد يف حمرض الضبط املرفق برقم )١٣(. فبناًء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن اإلقرار حجة ملزمة فقد ثبت لدّي عدم إفصاح املدعى 
عليه عن املبالغ املالية التي كانت بحوزته، وهي بقيمة )٧٤١٠٠ ريال( أربعة وسبعون ألفا 
ومائة ريال واكتسابه بام خيالف نظام العمل مبلغ )٤٠٠٠ ريال( أربعة آالف ريال. وحكمت 
عىل املدعى عليه بالسجن ملدة مخسة أيام تبدأ من تاريخ إيقافه عىل ذمة هذه القضية. وإعادة 
كافة املضبوطات للمدعى عليه. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة به 
وقرر املدعي العام اعرتاضه عىل احلكم، ورغب يف رفع احلكم وأوراق املعاملة إىل حمكمة 
االستئناف بالئحة اعرتاضية فأجبناه لطلبه وسلم نسخة من صك احلكم حااًل وأفهم بأن 
له مهلة )٣٠( يوما لتقديم الئحته االعرتاضية عىل احلكم فإن انقضت املدة، ومل يتقدم هبا 
سقط حقه يف االعرتاض ويرفع بعد ذلك صك احلكم برفقة كافة أوراق املعاملة ملحكمة 
النطق  املتبع، وكان ختام هذه اجللسة بعد  لتدقيق احلكم حسب  االستئناف بمنطقة عسري 
باحلكم عند الساعة ٠٠: ١٠ واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم، حرر يف ١٤٣٤/٠٥/١٥هـ. 
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اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعده  وحده  هلل  احلمد 
عند الساعة ١٥: ١١ وفيها وردنا خطاب رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة عسري ذو الرقم 
)٣٤١٥٨٦٠٧٧( وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ واملرفق به قرار املالحظة الصادر من الدائرة 
ييل:  ما  واملتضمن  ١٤٣٤/٠٧/١٢هـ  وتاريخ   )٣٤٢٦٦٧١٨( الرقم  ذو  الثانية  اجلزائية 
املعاملة لوحظ ما ييل: أن  القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق  )وبدراسة 
املدعى عليه صادق عىل دعوى املدعى املدعي العام مجلة وتفصياًل وأثبت فضيلته إدانته بام 
نسب له املدعي العام، ومل نجد أن فضيلته أجرى شيئًا حيال ما طلبه املدعي العام من احلكم 
عىل املدعى عليه وفقًا للامدة ذات الرقم )١٨( و)٢٣( الفقرة الثانية من نظام مكافحة غسل 
األموال ومصادرة املبلغ املضبوط بحوزته. فعىل فضيلته مالحظة ذلك وإكامل ما يلزم نحوه؛ 
ومن ثم تعاد املعاملة ملحكمة االستئناف إلكامل الزمها، واهلل املوفق وصىل عىل نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه وسلم( ا.هـ إمضاء قضاة االستئناف: )...( و)...( و)...( وبعد االطالع 
عىل ما ذكره أصحاب الفضيلة فإن جوايب هو كالتايل: )فنفيد أصحاب الفضيلة أنه قد تم 
إعامل املادة )١٨( من نظام مكافحة غسيل األموال؛ وذلك بسجنه ملدة مخسة أيام كام هو يف 
منطوق احلكم، وأما املادة )٢٣( من النظام نفسه فقد افتتحت بام نصه )للسلطة القضائية 
يل  يظهر  ومل  القضية،  لناظر  اختياريا  أمرا  تطبيقها  جيعل  التخيري(  )بالم  وافتتاحها   )  )...(
ما يوجب مصادرة هذه األموال رشعا لكوهنا ناجتة عن عمل يده يف مهنة مباحة، وقد متت 
معاقبته ملخالفته أنظمة العمل وأنظمة اإلفصاح بام تضمنه منطوق احلكم من سجن؛ ولذلك 
فلم يظهر يل سوى ما حكمت به. هذا ونسأل اهلل مزيدا من التوفيق والسداد لنا وألصحاب 
الفضيلة( وقررت إحلاق ما تم ضبطه عىل صكه وسجله وإعادة كامل أوراق املعاملة وما 
أحلق هبا مع صورة من ضبط اإلجراء األخري إىل أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف لتدقيق 
احلكم حسب املتبع. وكان ختام هذه اجللسة الساعة ٣٠: ١١ وباهلل التوفيق. وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ 
الـقضايـا  لتدقيـق  الثانيـة  الـدائرة  قضاة  نحـن  اطلعنا  فقـد  وبعـد  وحـده  هلل  احلمد 
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املحكمـة  من  الــواردة  املعـاملـة  عـىل  عسيـر  بمنطقة  االستئناف  بـمحكمـة  الـجزائية 
القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/١٦هـ  وتاريخ   )٣٤٢٧٣٩٨٧٣( بالرقم  بجازان  العامة 
وتاريخ   )٣٤٢١٤٤٩٤( الرقم  ذو   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر 
١٤٣٤/٥/١٨هـ اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( )... اجلنسية( يف قضية )غسل 
فيه،  بام هو مدون ومفصل  املتضمن حكم فضيلته  القرار  املوضحة يف  الصفة  أموال( عىل 
وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة وباالطالع 
عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه بناًء عىل قرارنا رقم ٣٤٢٦٦٧١٨ 
املوفق  واهلل  األخري.  اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  ١٤٣٤/٧/١٢هـ  وتاريخ 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 
يوم  ويف  بالرياض  اجلزئية  باملحكمة  الـــقايض   )...( أنا  فلدي  بعد:  أما  أمجعني،  وصحبه 
السبت املوافق ١٤٣١/١١/١٥هـ الساعة ٩.٣٠ قدم املدعي العام )...( دعواه ضد/ )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( سجل الرياض قائاًل :” لقد تقدمت املرأة 
)...( ...  اجلنسية بدعوى للسلطات املرصية متضمنة أن املدعى عليه نصب عليها واستوىل 
إصابتها  إىل  أدى  بينهام  املربم  باالتفاق  التزامه  عدم  وأن  واإلهيام،  باالحتيال  أمواهلا  عىل 
بحبسه سنة  يقيض  املذكور حكم قضائي من مرص  مادية ومعنوية، وقد صدر عن  بأرضار 
مع الشغل، وكفالة ألف جنيه مرصي إليقاف التنفيذ، ودفع مبلغ مخسة آالف جنيه وجنيه 
واحد عىل سبيل التعويض املدين للمدعية وقد صدر األمر السامي الكريم رقم )...( وتاريخ 
١٤٣١/١/١١هـ املشار فيه لربقية صاحب السمو امللكي النائب الثاين ووزير الداخلية رقم 
)...( وتاريخ ١٤٣١/١/٥هـ املتضمنة االعتذار للسلطات املرصية عن تسليم املدعى عليه 
؛عىل أن تتم حماكمته يف اململكة عىل ضوء ما ورد منه، وقىض األمر السامي الكريم باملوافقة عىل 
ما رآه سموه، وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بالنصب لألدلة والقرائن 
الواردة بملف االسرتداد املرفق لفة رقم ٤٦،  وال سوابق عليه، أطلب معاقبته لذلك، واحلق 
ملا ذكره  قائال:” ال صحة  املدعى عليه أجاب  قائام، هذه دعواي.” وبسؤال  اخلاص الزال 
املدعي العام، فلم أقم بالنصب عىل املرأة، )...(ومل أستوِل عىل أمواهلا، ومل أحتل عليها، ومل 
أومهها بمرشوع كاذب، وليس بيني وبينها أي عقد أو اتفاق مربم، هذه إجابتي.” وبعرضها 
عىل املدعي العام قال:” الصحيح ما ذكرت.” فطلبت منه البينة عىل دعواه، فقال:” مشفوع 
املعاملة السادس واألربعني .” وباالطالع عليه وجدته جمرد صورة لعقد اتفاق بني املصنع 
)...( ويمثله املدعى عليه وبني )...( يف موضوع بيع الطرف األول للطرف الثاين مادة زنكات 
املنتج  جودة  الرشوط  مع  املادة  لتلك  والبيع  بالتسويق  الثاين  الطرف  يقوم  أن  عىل  طباعة، 
املصنوع بخامات أملاين وصناعة سعودية، وقد تضمن البند الرابع من العقد أن الطرف األول 
استلم أربعني يف املائة من قيمة العقد عند التوقيع عليه، وبعرض صورة العقد عىل املدعى 

 قالاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالرياض

تارخيها: ١٤٣١ رقم القضية: ١٨٥٤٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه : ١٤٣٥/٠٧/٣٠هـ رقم القرار : ٣٥٣٣٧٣٦٠ 

نصباوتحايالا-احقاعاما-اصدوراحكلاأجنبياباإلدتنةا-اطمباتقميلاتملاهلا-اأملاساما
بمحاكماهادتخلاتلبالدا-اإنكارا-اعدماتلبينةاتملوصمةا-ارداتلدعوى.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تألصلابلتءةاتلذمةا”.

امرأة  عىل  بالنصب  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
واالستيالء عىل أمواهلا باالحتيال، وذلك لصدور حكم قضائي لصاحلها يف إحدى الدول 
ضد املدعى عليه، وطلب تلك الدولة تسليمه هلا، ثم صدر أمر سام بمحاكمته داخل البالد، 
واالعتذار عن تسليمه لسلطات تلك الدولة، وقد طلب املدعي العام احلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر االحتيال عىل املدعية أو وجود أية صلة 
له هبا، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل ملف القضية، وفيه صورة لعقد اتفاق بني 
املدعية وبني مصنع يمثله املدعى عليه، وبعرضها عليه دفع بتزوير العقد، وبأنه جمرد موظف 
يف ذلك املصنع، وليس مالكًا له وال رشيكًا فيه، ونظرا لعدم تقديم املدعي العام بينة عىل 
للمدعى  أسند  ما  القايض  لدى  يثبت  مل  لإلدانة،  املوجب  اإلثبات  من  وخللوها  الدعوى، 
عليه، وحكم بردِّ دعوى املدعي العام لعدم ثبوهتا، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 
يوم  ويف  بالرياض  اجلزئية  باملحكمة  الـــقايض   )...( أنا  فلدي  بعد:  أما  أمجعني،  وصحبه 
السبت املوافق ١٤٣١/١١/١٥هـ الساعة ٩.٣٠ قدم املدعي العام )...( دعواه ضد/ )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( سجل الرياض قائاًل :” لقد تقدمت املرأة 
)...( ...  اجلنسية بدعوى للسلطات املرصية متضمنة أن املدعى عليه نصب عليها واستوىل 
إصابتها  إىل  أدى  بينهام  املربم  باالتفاق  التزامه  عدم  وأن  واإلهيام،  باالحتيال  أمواهلا  عىل 
بحبسه سنة  يقيض  املذكور حكم قضائي من مرص  مادية ومعنوية، وقد صدر عن  بأرضار 
مع الشغل، وكفالة ألف جنيه مرصي إليقاف التنفيذ، ودفع مبلغ مخسة آالف جنيه وجنيه 
واحد عىل سبيل التعويض املدين للمدعية وقد صدر األمر السامي الكريم رقم )...( وتاريخ 
١٤٣١/١/١١هـ املشار فيه لربقية صاحب السمو امللكي النائب الثاين ووزير الداخلية رقم 
)...( وتاريخ ١٤٣١/١/٥هـ املتضمنة االعتذار للسلطات املرصية عن تسليم املدعى عليه 
؛عىل أن تتم حماكمته يف اململكة عىل ضوء ما ورد منه، وقىض األمر السامي الكريم باملوافقة عىل 
ما رآه سموه، وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بالنصب لألدلة والقرائن 
الواردة بملف االسرتداد املرفق لفة رقم ٤٦،  وال سوابق عليه، أطلب معاقبته لذلك، واحلق 
ملا ذكره  قائال:” ال صحة  املدعى عليه أجاب  قائام، هذه دعواي.” وبسؤال  اخلاص الزال 
املدعي العام، فلم أقم بالنصب عىل املرأة، )...(ومل أستوِل عىل أمواهلا، ومل أحتل عليها، ومل 
أومهها بمرشوع كاذب، وليس بيني وبينها أي عقد أو اتفاق مربم، هذه إجابتي.” وبعرضها 
عىل املدعي العام قال:” الصحيح ما ذكرت.” فطلبت منه البينة عىل دعواه، فقال:” مشفوع 
املعاملة السادس واألربعني .” وباالطالع عليه وجدته جمرد صورة لعقد اتفاق بني املصنع 
)...( ويمثله املدعى عليه وبني )...( يف موضوع بيع الطرف األول للطرف الثاين مادة زنكات 
املنتج  جودة  الرشوط  مع  املادة  لتلك  والبيع  بالتسويق  الثاين  الطرف  يقوم  أن  عىل  طباعة، 
املصنوع بخامات أملاين وصناعة سعودية، وقد تضمن البند الرابع من العقد أن الطرف األول 
استلم أربعني يف املائة من قيمة العقد عند التوقيع عليه، وبعرض صورة العقد عىل املدعى 
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التنفيذي ملصنع  املدير  اسم  الذي عليه حتت  والتوقيع  العقد غري صحيح،  :”هذا  قال  عليه 
والدي هو توقيعي، واخلتم الذي عىل األوراق ختم املصنع، وهذا العقد مزور وغري حقيقي، 
وهذه املرأة ال أعرفها، ومل أرها، ومل أهاتفها، وليس يل أية صلة هبا، وأهتم يف تزوير هذا العقد 
مدير املبيعات والتسويق بمصنع والدي سابقًا املسمى )...( ... اجلنسية  والذي زور علينا 
غري ذلك وهرب، كام أين موظف يف املصنع ولست مالكًا وال رشيكًا.”  فطلبت من املدعي 
العام إحضار أصل العقد املستدل به يف الدعوى؛ فطلب مهلة لذلك وقال إن األمر يستدعي 
اهلل  إن شاء  املقبلة  العقد، وسأبني لكم يف اجللسة  لتسليمنا أصل  السلطات املرصية  مكاتبة 
إمكانية ذلك من عدمه؛ لذا رفعت اجللسة .ثم إنه يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣١/١٢/٣هـ 
الساعة احلادية عرشة والنصف افتتحت اجللسة، وفيها حرض الطرفان، وقال املدعي العام 
فيام يتعلق بأصل العقد الذي صورته مشفوع املعاملة ٤٦ و٤٧ :” مل أمتكن من احلصول عليه، 
إن  العقد،” وأضاف  املختصة للحصول عىل أصل  وأطلب مهلة من أجل مكاتبة اجلهات 
ملف االسرتداد الذي أرشت إليه يف الدعوى ليس هو مشفوع املعاملة السادس واألربعني، 
وإنام مشفوعات املعاملة من الثامن واخلمسني إىل الستني.”  وباالطالع عليه وجدته عبارة 
عن أصل طلب تسليم صادر من النائب العام جلمهورية مرص العربية يتضمن طلب تسليم 
القانوين  واألساس  الدعوى  ختص  التي  الوقائع  ويتضمن  املرصية  للسلطات  عليه  املدعى 
الوقائع املرصودة يف  للتسليم واملهمة املطلوبة ومؤرخ يف ٢٠٠٩/٣/٣١م وباالطالع عىل 
املدعي  اعتمد عليها احلكم، فسألت  التي  البينات  فيها تنصيص عىل  التسليم مل أجد  طلب 
العام :”هل يسمي طلب التسليم هذا ملف اسرتداد؟”  فقال: نعم،  وحيث إن طلب التسليم 
أطلب  فقال  عليه،  املدعى  إدانة  عىل  البينة  العام  املدعي  من  طلبت  فقد  بينات  يتضمن  مل 
العقد، وآمل أن تكون مهلة طويلة إىل حني  البينة وللحصول عىل أصل  اإلمهال إلحضار 
ورود اجلواب من اجلهات املختصة يف الدولتني، فأجبت املدعي العام لطلبه ورفعت اجللسة.  
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٢/٢/١٤هـ الساعة العارشة والنصف افتتحت اجللسة، وفيها 
العام مل  املدعي  املدعى عليه )...( وقال  الشيخ )...( وحرض حلضوره  العام  املدعي  حرض 
نتمكن من إنجاز ما طلب فضيلتكم يف اجللسة الفائتة منا إنجازه، وبالتفاهم مع رئييس يف 
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العمل، وباالطالع عىل املعاملة، وحيث إنه مل يعتن بتفصيل وتوصيف البينات يف الدعوى، 
كام أن أوراق املعاملة مل تتضمن ملف االسرتداد فإننا نطلب إعادة املعاملة إلينا هبيئة التحقيق 
واالدعاء العام الستكامل ناقصها، وما طلب فضيلتكم جلبه واجلواب عنه، فاقتىض النظر 
الكتابة بخطاب إىل دائرة التحقيق واالدعاء العام بالرياض باملطلوب جلبه واإلجابة عنه مع 
إبقاء املعاملة لدينا وتأجلت اجللسة إىل حني ورود اجلواب. احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا 
)...( مساعد رئيس املحكمة اجلزائية بالرياض ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ 
افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( وحرض معه وكيله الرشعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
بجنوب،  الثانية  العدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٣٣/٦/١٤هـ  وتاريخ   )...( رقم  بالوكالة 
هيئة  رئيس  معايل  برقية  وجدت  وقد  عليه  املدعى  عليه  صادق  ضبطه  تم  ما  تالوة  وبعد 
التحقيق واالدعاء العام رقم ٤٠٢٣/ يف ١٤٣٣/١١/٢٠هـ ونص احلاجة منه رفع رئيس 
فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة مكة املكرمة خطاب رقم هـ م ٧٣٠٧٤/٤ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/١٤هـ املشار فيه إىل خطاب فضيلة رئيس املحكمة اجلزئية بالرياض املتضمن 
املستندات  إرفاق  فضيلته  ويرغب  عليه،  املدعى  جتاه  اإلثباتات  جلميع  تفتقد  الدعوى  أن 
فيها  النظر  لفضيلته  ليتسنى  العربية  مرص  مجهورية  يف  احلكم  عليها  استند  التي  واإلثباتات 
السلطات  بإشعار  املختصة  للجهة  باإليعاز  بالتفضل  سموكم  تكرم  آمل  الرشعي  بالوجه 
املرصية بذلك وموافاتنا بام طلبته املحكمة ا.هـ وأيضا كام وجدت برقية وزير الداخلية رقم 
العام  التحقيق واالدعاء  ٣٣٠١٠ تاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ واملوجهة إىل معايل رئيس هيئة 
فيها باإلشارة إىل برقيتكم رقم ٤٠٢٣ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٠هـ نود االطالع  وقد ورد 
أعاله  املذكور  بحق  حكم  إصدار  حيال  أعاله  املذكور  استدعاء  حيال  بمرئياتكم  واإلفادة 
بالوزارة  املختصة  للجهة  ليتسنى  املرصية  السلطات  من  الوارد  اسرتداده  ملف  ضوء  عىل 
إكامل الالزم.ا.هـ فنظرا إىل مادون من الدعوى واإلجابة، وحيث نفى املدعى عليه دعوى 
املدعي العام، وحيث إن املدعي العام مل يقدم البينة املطلوبة كام هو موضح أعاله، وحيث 
إن األصل براءة الذمة، وال خيرج عن هذا األصل إال بيقني؛ فبناء عىل ما تقدم مل يثبت لدي 
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ثبوهتا وخللوها من اإلثبات  العام لعدم  املدعي  للمدعى عليه، وقررت رد دعوى  ما أسند 
املوجب لإلدانة، وبه حكمت، وبعرضه عىل املدعي العام قرر االعرتاض عىل احلكم بالئحة 
اعرتاضية، وعليه جرى التوقيع، وصىل اهلل وسلم وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ.

بمحكمة  الرابعة  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالرياض برقم 
وتاريخ   ٣٥٢٠٩١١٣٦ برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٧/١٥هــ  وتاريخ   ٣٤١٧٩٧٣٠٨
 )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١٥هــ 
املسجل برقم ٣٥٢٧٠٠٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ 
)...( )...( الهتامه بقضية نصب واحتيال عىل النحو املوضح بالقرار املتضمن حكم فضيلته 
وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  به،  ومفصل  مدون  هو  بام 
املعاملة تقرر الدائرة املصادقة عىل احلكم، مع تنبيه فضيلته حذف املكرر من القرار ص٥ -٦ 
قبل بعث املعاملة إىل جهة التنفيذ. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 قالاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧١٨٤٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ رقم القرار : ٣٥٣٣٩٦٨٢ 

نصباوتحايالا-احقاعاما-تشرتتكايفاتمقياأموتلاخمامقةا-اإيدتعاتامرصفيةا-اسحبهاا
وتلارصفافيهاا-اتعدداتلقوتبقا-ادفعابعدمامعلفةامصدراتإليدتعا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ا

توجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته باالشرتاك يف تلقي أموال 
خمتلسة والترصف هبا، وذلك بعد ورود عدة بالغات عن تعرض الحتيال مرصيف وبتتبع 
تعزيرية،  بعقوبة  املدعى عليه، وطلب احلكم عليه  احلواالت تبني إهنا موجهة إىل حساب 
إيداعات مرصفية يف حسابه  بتلقي أموال بواسطة  أقر  املدعى عليه  الدعوى عىل  وبعرض 
وأنه قام بسحبها والترصف فيها ودفع بعدم علمه بمصدرها، وأن لديه مؤسسة ظن أن تلك 
اإليداعات واردة من عمالئها، وبطلب البينة من املدعي العام عىل اشرتاك املدعى عليه فيام 
نسبه إليه استند إىل األدلة الواردة يف الئحة الدعوى، ونظرًا ألن أدلة املدعى العام ليس فيها 
ما يدين املدعى عليه بام نسب إليه، وألن ما دفع به املدعى عليه من أن لديه مؤسسة غري 
مقبول لكونه أقر بعدم تعامله من خالهلا بمبالغ كبرية، وألن ذلك يوجه الشبهة للمدعى 
حكم  الشبهة  ولتوجه  إليه،  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  يثبت  فلم  لذا  عليه، 
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حمكمة  من  احلكم  وصدق  مفرقة،  جلدة  ومخسني  مائة  وبجلده  ونصف،  سنة  ملدة  بسجنه 
االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي، بعده : وبعد لدي أنا )...( القايض 
باملحكمة اجلزائية بالدمام املكتب القضائي )...( بناء عىل املعاملة املحالة إلينا من الرئيس 
يوم  بتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ ويف  برقم ٣٥١٣٤٤٠٩٤  لدينا  واملقيدة  برقم ٣٥٢٧١٨٤٦ 
افتتحت  دقيقة  وأربعني  ومخس  العارشة  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٥/٦/١هـ  املوافق  الثالثاء 
اجللسة، وفيها حرض )...( املدعي العام بدائرة االدعاء العام بالرشقية، وقدم الئحة دعواه 
ضد املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( موقوف قائال يف 
املواطن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ببالغ  دعواه عليه تقدم 
لدى مركز رشطة )...( بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ مضمونه أنه تعرض للنصب واالحتيال 
نتج عن إثره سحب مبلغ )٩٦٠٧٧( ريال سعودي، وذلك بعد تلقيه اتصال من الرقم )...( 
وادعى املتصل أن اسمه )...( وأنه يعمل يف خدمة العمالء ببنك )...( وأخربه أنه جيب عليه 
غ يف بادئ لكن قام املتصل بإقناعه بأن الطريقة لتحديث  حتديث حسابه، ومل يتجاوب امُلبلِّ
احلساب دون إخباره باألرقام الرسية، وقام املبلغ بعد ذلك باالتصال عليه باهلاتف الثابت، 
للمبلغ  رسالة  وأتت   )...( للبنك  املرصيف  اهلاتف  طريق  عن  أرقام  بإدخال  خيربه  وكان 
بتنشيط حساب من )...( ورقم التنشيط، و بعدها رسالة بتحويل مبلغ وقدره )٩٦٠٧٧( 
املتصل عن رسالة  املبلغ  عندما سأل  و  املتهم،  تم حتويلها حلساب مؤسسة  ريال سعودي 
التحويل، قال له :إن هذه رشكة، وغدا تنزل بحسابك اجلديد وأقفل وقام باالتصال عىل 
اهلاتف املرصيف لبنك )...( وأخربوه أن الشخص خمتلس، وعليه مراجعة الرشطة وتقديم 

بالغ 
لدى  ببالغ   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املواطن  وتقدم 
مركز رشطة )...( بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ مضمونه أنه تعرض للنصب واالحتيال نتج 
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عن إثره سحب مبلغ )٩٦٠٧٧( ريال سعودي، وذلك بعد تلقيه اتصال من الرقم )...( 
أنه جيب  )...( وأخربه  ببنك  العمالء  يعمل يف خدمة  وأنه   )...( اسمه  ان  املتصل  وادعى 
عليه حتديث حسابه ومل يتجاوب املبلغ يف بادئ األمر، لكن قام املتصل بإقناعه بأن الطريقة 
اهلاتف  طريق  أرقام  بإدخال  خيربه  وكان  الرسية،  باألرقام  إخباره  دون  احلساب  لتحديث 
املرصيف للبنك )...( وأتت رسالة للمبلغ بتنشيط حساب من )...( ورقم التنشيط وبعدها 
رسالة بتحويل مبلغ وقدره )٩٦٠٧٧( ريال سعودي، تم حتويلها حلساب مؤسسة املتهم، 
و عندما سأل املبلغ املتصل عن رسالة التحويل قال له إن هذه رشكة وغدا تنزل بحسابك 
اجلديد، و قام باالتصال عىل اهلاتف املرصيف لبنك )...( وأخربوه أن الشخص خمتلس وعليه 
مراجعة الرشطة وتقديم بالغ وتقدم املواطن  )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( ببالغ لدى مركز رشطة )...( بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٠هـ مضمونه أنه تعرض 
للنصب واالحتيال نتج عن إثره سحب مبلغ )٤٤٠٠٧( ريال سعودي من حسابه ومبلغ 
)٩٨٠٩٩( من حساب مشرتك بينه وبني شخص يدعى )...( وذلك بعد تلقيه اتصااًل من 
 )...( أن اسمه/  املتصل  بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٠٩هـ وادعى  السابق  اليوم  )...( يف  الرقم 
معلوماته  حتديث  عليه  جيب  أنه  وأخربه   )...( ببنك  العامة  العالقات  إدارة  يف  يعمل  وأنه 
وأنه سوف تصدر بطاقة )...( له وطلب منه رقم بطاقة الرصاف، وطلب منه إدخال أرقام 
التنشيط،  بتنشيط حساب من )...( ورقم  عن طريق اهلاتف املرصيف وأتت رسالة للمبلغ 
وبعدها رسالة بتحويل مبلغ وقدره )٤٤٠٠٧( ريال سعودي تم حتويلها حلساب مؤسسة 
وعندها  سعودي  ريال   )٩٨٠٩٩( بمبلغ  احلساب  لنفس  أخرى  خصم  ورسالة  املتهم 
أخرب املتصل رقم الطلب )...( وأخربه بمراجعة الفرع الستالم البطاقة اجلديدة، وفوجئ 
مراجعة  اختالس، وجيب عىل  لعميلة  تعرض  وأنه  السحب  للفرع عن عمليتي  بمراجعته 
الرشطة. وبسامع أقوال املتهم املذكور من قبل الرشطة أقر بأنه تلقى مبالغ مالية عىل ثالث 
دفعات حولت إىل حسابه البنكي، وأنه قام بسحبها واستخدامها من دون أن يعلم من قام 
بتحويلها وسبب حتويلها إىل حسابه البنكي. وباستجوابه أقر بورود مبالغ مالية إىل حسابه 
اهتام )...(  التحقيق إىل  انتهى  يعلم مصدرها. وقد  أن  قام بسحبها من دون  البنكي، وأنه 
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باالشرتاك يف تلقي أموال خمتلسة والترصف هبا وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره 
بورود مبالغ مالية إىل حسابه البنكي، وأنه قام بسحبها من دون أن يعلم مصدرها املدون 
مالية عىل ثالث  مبالغ  تلقى  بأنه  إقراره  رقم )٩٨(.٢ -  لفة  املرفق  االستجواب  يف حمرض 
دفعات حولت إىل حسابه البنكي، وأنه قام بسحبها واستخدامها من دون أن يعلم من قام 
بتحويلها وسبب حتويلها إىل حسابه البنكي املدونة عىل الصفحة رقم )٣ر٤ر٥( من ملف 
إجراءات االستدالل املرفق لفة رقم )٤٢(.٣ - ورود تلك املبالغ إىل حسابه وعدم تأكده 
من مصدرها وترصفه هبا قرينة عىل معرفته بمصدرها، وبالبحث عن سوابقه عثر يف سجله 
عىل ثالث سوابق مضاربات وحيازة سالح بدون ترخيص، وحيث إن ما أقدم عليه املتهم 
املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم، ومعاقب عليه رشعًا أطلب إثبات إدانته 
بام نسب إليه، واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه ؛علاًم بأن احلق اخلاص مازال 
قائاًم، وباهلل التوفيق، هذه دعواي.” وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال :”ما ذكره املدعي 
العام يف دعواه من اهتامي باالشرتاك يف تلقي أموال خمتلسة والترصف هبا فهذا غري صحيح، 
املدعى  أنكره  السوابق إيل فهذه صحيحة.” هكذا أجاب، وبعرض ما  وما ذكره من نسبة 
عليه عىل املدعي العام قال:” الصحيح ما ذكرته، وبينتي عليه األدلة والقرائن التي ذكرهتا 
إىل  مالية  مبالغ  بورود  املدعى عليه  إقرار  الدليل األول  يف الئحة دعواي، وباالطالع عىل 
حسابه البنكي، وأنه قام بسحبها من دون أن يعلم مصدرها واملدون بمحرض االستجواب 
لفة رقم ٩٨، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه، قال :”صحيح أنه ورد يف حسايب مبالغ مالية 
عىل ثالث دفعات تقدر بحوايل ثالثامئة ألف، وقد قمت بإبالغ البنك بذلك بعد أن قمت 
بسحبها، وسبب سحبي هلا هو أنني بدأت يف فتح مؤسسة للمقاوالت، وحسبت أن هذه 
املبلغ مع  .” فسألته:” ملاذا قمت بسحب هذا  املبالغ  العمالء يل هلذه  بسبب حتويل  املبالغ 
ومؤسسات،  أشخاص  مع  مالية  التزامات  الوقت  ذلك  يف  لدي  كان  فقال  كبري،  مبلغ  أنه 
فسألته:” متى قمت بفتح هذه املؤسسة؟” فقال: “منذ عام ١٤٣٠هـ تقريبا .”فسألته :”هل 
تتعامل يف هذه املؤسسة بصفقات كبرية مع العمالء أم ال ؟”فقال :ال، إال واحدة، واحدة 
اتفقت فيها مع رشكة تعمل يف اجلرانيت ال أعرف اسمها، وهذه الرشكة تعمل لصالح رشكة 
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الدليل  نفس  فوجدت  الثاين  الدليل  اطالعي عىل  يتم.” كام جرى  مل  االتفاق  )...( ولكن 
األول، واملتضمن أن املدعى عليه قام بتلقي مبالغ مالية إىل حسابه، وقام بسحبها دون أن 
يف  قلت  كام  قال  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  حتويلها،  وسبب  بتحويلها  قام  من  يعلم 
إجابتي عىل الدليل األول وباالطالع عىل الدليل الثالث وجدته يتضمن أن ورود هذه املبالغ 
إىل حسابه، وعدم تأكده من مصدرها وتركه هلا قرينة عىل معرفته بمصدرها، وبعرض ذلك 
فأنا ال أعلم عن مصدر هذه األموال، وبسؤال  املدعى عليه، قال: هذا غري صحيح،  عىل 
سؤايل  جرى  وقد  ذكرته.”  ما  سوى  لدي  :”ليس  قال  بينة؟  زيادة  ألديك  العام:  املدعي 
للمدعى عليه عن رقم اهلاتف )...( وعن املدعو )...( فقال :ال أعلم عنه أي شيئًا، فسألته 
:هل تنتظر من أحد بأن حيول لك مبالغ مالية كبرية بسبب تعامالت فيام بينك وبينه ؟فقال: 
ال، فسألته عن املبالغ التي سحبها ماذا فعل هبا؟ فقال:” قمت بسداد بعض االلتزامات التي 
عيل، وأنا مستعد إلعطاء هذه املبالغ ألصحاهبا، ولضيق الوقت رفعت اجللسة، ويف جلسة 
أخرى حرض املدعي العام وحرض حلضوره املدعى عليه، وبسؤايل للطرفني: ألديكام يشء 
تضيفانه قبل قفل باب املرافعة؟ قاال:”  ليس لدينا يشء نضيفه، هذا، وقد جرى اطالعي 
عىل مجيع أوراق املعاملة، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه 
دعوى املدعي العام من اهتامه باالشرتاك يف تلقي أموال خمتلسة والترصف فيها ؛وحيث إن 
أدلة املدعي العام ليس فيها ما يدين املدعى عليه بام نسب إليه، وحيث دفع املدعى عليه أثناء 
جوابه عىل دعوى املدعي العام من أن لديه مؤسسة، وهذا الدفع غري مقبول ؛حيث ذكر أثناء 
إجابته عىل الدعوى بأنه ال يتعامل يف هذه املؤسسات بصفقات كبرية ؛وحيث إنه يشتبه يف 
املدعى عليه قيامه بام نسب إليه، ويدل عىل ذلك: أواًل/ اقراره املدون بمحرض االستجواب 
بأنه قام بتلقي مبالغ مالية تقدر بحوايل ثالثامئة ألف ريال وقام بسحبها، وال يعلم مصدرها 
عليه.  التي  االلتزامات  بعض  سداد  يف  األموال  هذه  واستخدام  بتحويلها،  قام  من  وال 
ثانيًا/ ترصفه هبذه األموال قرينة عىل معرفته بمصدرها، ومن قام بتحويلها. ثالثًا/ وجود 
سوابق عليه مما يدل عىل سوء مسلكه. رابعًا/ استعداده يف اجللسة املاضية بسداد هذا املبلغ 
ألصحاهبا، وحيث إنه كثر يف هذا الوقت التالعب عىل الناس وخداعهم وسحب أمواهلم 
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من حساباهتم، وذلك باالتصال عليهم، وطلب بيانات احلسابات بادعاء املتصل أنه مسؤول 
يف هذه البنوك، وحيث أن هذه الظاهرة تستوجب احلد منها، وذلك بالتشديد عىل من يتهم 
هبا، لذا كله وألجل احلق العام فلم يثبت لدي إدانة املدعى باالشرتاك يف تلقي أموال خمتلسة 
والترصف هبا، وقررت تعزيره للشبهة بام ييل أوال/ سجن املدعى عليه سنة ونصف حتتسب 
املدعى عليه مائة ومخسني جلده مفرقه  ثانيا/ جلد  القضية.  إيقافه عىل ذمة هذه  منها مدة 
عىل ثالث دفعات كل دفعة مخسون جلدة، بني كل دفعة وأخرى مخسة عرش يوما، وبذلك 
حكمت. وبعد تالوة احلكم عىل الطرفني جرى إفهامهام بأن هلام حق االعرتاض عىل احلكم 
التايل الستالم  اليوم  يوما من  تدقيقه لدى حمكمة االستئناف، وأن هلام مدة ثالثني  وطلب 
صورة من صك احلكم لتقديم هذه الالئحة، وأنه إذا مضت هذه املدة سقط حقهام يف طلب 
الساعة احلادية عرشة والربع  النطق باحلكم يف متام  االستئناف وتدقيق احلكم، وقد جرى 

حرر يف ١٤٣٥/٦/١٥ وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. 

الثانية يف حمكمة  اجلـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد.. 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١٣٤٤٠٩٤/ج٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩هـ الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة 
الدمام برقم ٣٥١٣٤٤٠٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 
١٤٣٥/٦/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧٩٨٨٦ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/)...( يف قضية حتويل مبلغ وقبوله بطريقة غري رشعية، 
وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر ١٤٣٥/٨/٤هـ.
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املعاملة  عىل  وبناء  باخلرب  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف حمافظة اخلرب ذات الرقم )٣٤٢٦٠٥٠٧( 
وتاريخ   )٣٤١٣٧٠٤٩٤( الرقم  بذي  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ  وتاريخ 
الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ 
٤٢: ٠٩ وفيها حرض لدّي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وكيال 
رشعيا عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وحرض حلضوره كل 
من )...(  ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( و)...(... اجلنسية بموجب 
رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( وادعى املدعي وكالة قائال يف حترير دعواه: أتقدم لفضيلتكم 
اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )٣/١٦٧( املادة  نص  إىل  استنادا  الالئحة  هبذه 
اجلزائية ضد املدعى عليهام )...( و)...( ملتمسًا من فضيلتكم التكرم باحلكم عىل املدعى 

عليهام بعقوبة شاهد الزور تعزيرًا؛ وذلك لآليت:
أمام  حمددة  جلسة  هناك  كانت  ١٤٣٣/١١/١٥هـ  املوافق  االثنني  يوم  بتاريخ  أواًل - 
القايض يف املحكمة اجلزائية يف حمافظة اخلرب، وكانت اجللسة حمددة  الشيخ/ )...(  فضيلة 
لسامع شهادة املدعى عليهام يف الدعوى املقامة من )...( ضد املدعو )...( يف قضية تتعلق 
يف  بشهادهتام  وأدليا  و)...(   )...( عليهام  املدعى  حرض  وبالفعل  والقذف،  السمعة  بإساءة 

تلك اجللسة. 
ثانيًا - لقد جاءت شهادة املدعى عليهام يف قضية املدعي )...( ضد )...( متضمنة الكثري 
من املغالطات واالختالفات فيام بني أقوال املدعى عليهام، واتضح من خالل شهود القدح 
أن املدعى عليهام )...( و)...( قصدا اإلرضار باملدعي )...(؛ مما جيعل شهادة املدعى عليهام 

يف القضية املذكورة بعاليه شهادة زور.
ثالثًا - ومما جيعل املدعى عليهام )...( و)...( شاهدي زور هو اختالف أقواهلام يف جلسة 
يوم اإلثنني املوافق ١٤٣٣/١١/١٥هـ؛ إذ شهد املدعى عليه )...( بأن عدد األختام التي 
كام  ثالثة  األختام  عدد  أن   )...( عليه  املدعى  قال  حني  يف  ختامن   )...( يستخدمها  كان 

 قالاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باخلرب

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٠٥٠٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٦٩٦٠ 

شهادةازورا-احكلاسابقا-اسصداتإلرضترا-اتقببايفارضرا-اطمباتلاعزيلاوتلاعويضا-ا
ردا ثبوتاكذهباا-ا عدما تلرضرا-ا تنافاءا عميهاا-ا تحلكلا تسانادا عدما تلزورا-ا إنكاراشهادةا

تلدعوى.

.ZÂÁÀ¿¾]سولهاتعاىللا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليهام طالبا احلكم بتعزيرمها لقيامهام بالشهادة ضده زورا 
بقصد اإلرضار به يف قضية صدر فيها حكم من املحكمة، كام طلب إلزامهام بتعويضه عام 
املدعي،  ضد  بالشهادة  أقرا  عليهام  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  معنوي،  رضر  من  حلقه 
وأنكرا كذهبا ودفعا بأن أداءمها هلا من باب الواجب الرشعي ملا علموه من أمور خفيت عن 
غريهم بحكم عملهم وصلتهم باملدعي؛ ونظرًا ألن احلكم الصادر يف الدعوى األصلية مل 
فينتفي الرضر املدعى به؛ وألن ما جاء يف دعوى املدعي  يستند عىل شهادة املدعى عليهام 
من اختالف الشاهدين يف شهادهتام ال يعد تزويرا فكل شاهد يشهد بام علمه؛ لذا فقد حكم 
حمكمة  من  احلكم  وصدق  املدعي،  فاعرتض  يدعيه،  ملا  املدعي  استحقاق  بعدم  القايض 

االستئناف.
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املعاملة  عىل  وبناء  باخلرب  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف حمافظة اخلرب ذات الرقم )٣٤٢٦٠٥٠٧( 
وتاريخ   )٣٤١٣٧٠٤٩٤( الرقم  بذي  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ  وتاريخ 
الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ 
٤٢: ٠٩ وفيها حرض لدّي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وكيال 
رشعيا عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وحرض حلضوره كل 
من )...(  ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( و)...(... اجلنسية بموجب 
رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( وادعى املدعي وكالة قائال يف حترير دعواه: أتقدم لفضيلتكم 
اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )٣/١٦٧( املادة  نص  إىل  استنادا  الالئحة  هبذه 
اجلزائية ضد املدعى عليهام )...( و)...( ملتمسًا من فضيلتكم التكرم باحلكم عىل املدعى 

عليهام بعقوبة شاهد الزور تعزيرًا؛ وذلك لآليت:
أمام  حمددة  جلسة  هناك  كانت  ١٤٣٣/١١/١٥هـ  املوافق  االثنني  يوم  بتاريخ  أواًل - 
القايض يف املحكمة اجلزائية يف حمافظة اخلرب، وكانت اجللسة حمددة  الشيخ/ )...(  فضيلة 
لسامع شهادة املدعى عليهام يف الدعوى املقامة من )...( ضد املدعو )...( يف قضية تتعلق 
يف  بشهادهتام  وأدليا  و)...(   )...( عليهام  املدعى  حرض  وبالفعل  والقذف،  السمعة  بإساءة 

تلك اجللسة. 
ثانيًا - لقد جاءت شهادة املدعى عليهام يف قضية املدعي )...( ضد )...( متضمنة الكثري 
من املغالطات واالختالفات فيام بني أقوال املدعى عليهام، واتضح من خالل شهود القدح 
أن املدعى عليهام )...( و)...( قصدا اإلرضار باملدعي )...(؛ مما جيعل شهادة املدعى عليهام 

يف القضية املذكورة بعاليه شهادة زور.
ثالثًا - ومما جيعل املدعى عليهام )...( و)...( شاهدي زور هو اختالف أقواهلام يف جلسة 
يوم اإلثنني املوافق ١٤٣٣/١١/١٥هـ؛ إذ شهد املدعى عليه )...( بأن عدد األختام التي 
كام  ثالثة  األختام  عدد  أن   )...( عليه  املدعى  قال  حني  يف  ختامن   )...( يستخدمها  كان 
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شهدا أن هذه األختام ختص مستوصف طبي باسم )...( وثبت أن املدعو )...( ال يوجد 
باسمه الشخيص مستوصف طبي، كام شهد املدعى عليهام بأهنم شاهدوا املدعي )...( وهو 
بالتوقيع  بتعبئة نامذج وطلبات األجهزة والرشائح بخط يده شخصيًا؛ ومن ثم يقوم  يقوم 
وختمها، وهذا يتطلب من فضيلتكم التكرم بمخاطبة رشكة )...(؛ إلحضار أصول تلك 
العقود والنامذج والطلبات وإرساهلا لألدلة اجلنائية ملضاهاة اخلط والتحقق من صحة هذا 
االدعاء من عدمه، وما يؤكد عدم صحة شهادة املدعى عليهام فيام سبق ما ورد يف خطاب 
رشطة )...( ذي الرقم )١٦٢٣٨( وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٢هـ وبرفقه إفادة رشكة )...(، 
وما نفي صلة املدعي )...( بموضوع شكوى املدعو )...( كام ثبت من خالل إفادة رشكة 
)...( املذكورة بعاليه هو أن املدعو )...( قد تقدم بجميع الطلبات التي تم تنفيذها له من قبل 
ممثيل الرشكة، وهذا خالفًا ملا أدىل به املدعى عليهام بأن املدعي )...( هو من يقوم بتعبئة تلك 
الطلبات ويوقعها وخيتمها؛ مما جيعل شهادهتام شهادة زور وخمالفة للحقيقة هذا باإلضافة إىل 
أن شهود القدح شهدوا بأن هنالك خالفًا بني )...( واملدعى عليه )...( أثناء عملهام معًا يف 

رشكة )...( وأن هذا اخلالف أدى إىل فصل املدعى عليه )...( عن العمل.
رابعًا - عليه وملا ذكرنا بعاليه نلتمس من فضيلتكم التكرم بمحاسبة املدعى عليهام )...( 
و)...( عىل شهادة الزور وفقًا ملا يقتضيه الرشع والنظام وباالستناد إىل نص املادة )١٦٧( من 
نظام اإلجراءات اجلزائية التي تكون عقوبتها اجللد واحلبس تعزيرًا كام نلتمس من فضيلتكم 
بمبلغ وقدره ٢٠٠٫٠٠٠ ريال  املدعى )...(  بتعويض  املدعى عليهام  باحلكم عىل  التكرم 
)فقط مائتا ألف ريال(؛ وذلك استنادا إىل نص املادة )٤/١٦٧( من الالئحة التنفيذية لنظام 
املعنوي، وهو  تتمثل يف الرضر  التي  الشهادة  تلك  املدعي من  اجلزائية لترضر  اإلجراءات 
املدعى  سمعة  تشويه  إىل  أدت  عليهام  املدعى  شهادة  أن  إىل  باإلضافة  هذا،  بثمن  يقدر  ال 
العملية،  املدعي  إىل عرقلة مسرية  التي سوف تؤدي  األمانة  املدعي بصفة خائن  لوصفهام 
“ال رضر وال رضار” هذا واهلل حيفظكم ويسدد  وقد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
خطاكم. ثم جرى تسليم املدعى عليهام نسخة من الئحة الدعوى وجرى إفهامهام بتحرير 

جواهبام ورفعت اجللسة لذلك. 
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وفيها   ١١.٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  املوافق  اإلثنني  يوم   ويف 
حرض )...( وكيل املدعي وحرض حلضوره )...( و)...( وقدم املدعى عليهام ردًا عىل الئحة 

الدعوى املقدمة من املدعي ونصها ما ييل: 
املادة  وهذه  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام  من   )١٦٧( املادة  إىل  تستند  الدعوى  أواًل - 
تستوجب ثبوت إدالء الشاهد بأقوال غري صحيحة، والثبوت ال يكون إال من خالل حكم 
يصدر من حمكمة خمتصة، والئحة الدعوى مل توضح أو ترفق أي حكم يثبت أن ما أدىل به 
فاقدة  الدعوى تكون  فإن  أقوال يف شهادهتام كان غري صحيح؛ ولذلك  املدعى عليهام من 

لألساس الذي جيب أن تستند إليه.
ثانيًا - لقد أدلينا بشهادتنا أمام املحكمة ويف حضور املدعي وحتت سمعه وبرصه، دون أن 
يفتح اهلل عليه أو يلهمه بكلمة يقدح هبا شهادتنا، ومسألة إن كان ما أدلينا به من أقوال أمام 
املحكمة صحيح أو غري صحيح هذا أمر مرتوك للمحكمة لتقييمه والتقرير بشأن صحته 
وعدم صحته، واملحكمة قضت يف تلك الدعوى بأهنا سابقة ألواهنا، ومل تتطرق من بعيد أو 

قريب ملا أدلينا به من أقوال.
ثالثًا - تطرق املدعي يف الئحة دعواه إىل وقائع مرتبطة بالدعوى التي شهدنا فيها، وكان 
من الواجب عىل املدعي أن يتقدم هبا للمحكمة يف تلك الدعوى إلثبات  ادعاءاته أو دفوعه؛ 
كان  شكل  بأي  صاحلة  غري  أهنا  غري  الدعوى،  يف  للفصل  سندًا  أو  أساسًا  تكون  ثم  ومن 
الدعوى الفتقادها لألساس  لرد هذه  تفضلكم  كريم  نلتمس  فإننا  عليه  الدعوى.  يف هذه 
عىل  للرد  اإلمهال  طلب  وكالة  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  هذا  عليه.  تقوم  الذي  والسند 

الالئحة املقدمة من املدعى عليهام ورفعت اجللسة لذلك. 
وكالة  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/١/١٥هـ  املوافق  اإلثنني  يوم  ويف 
وحرض حلضوره )...( سجله )...( وكيال رشعيا عن كل من )...( ... اجلنسية بموجب 
رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( و)....( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم 
الرقم )٣٥١٢٠٩٧( يف  الثانية ذات  الصادرة من كتابة عدل اخلرب  الوكالة  )...( بموجب 
١٤٣٥/١/٢هـ وقدم املدعي وكالة مذكرة رد عىل جواب املدعى عليهام ونصها: “أتقدم 
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لفضيلتكم بردنا النظامي عىل مذكرة الرد املقدمة من املدعى عليهام )...( و)...( وذلك عىل 
“إذا ثبت  أنه:  املادة )١٦٧( من نظام اإلجراءات اجلزائية نصت عىل  النحو اآليت: أواًل - 
الزور” وبقراءة  شهادة  جريمة  عىل  فيعزر  صحيحة  غري  أهنا  يعلم  بأقوال  أدىل  الشاهد  أن 
هذه املادة بتمعن ال نجد فيها ما يشري من قريب أو بعيد إىل صدور حكم بأن الشاهد كانت 
شهادته زورًا، ولكن الذي يفهم من هذه املادة أن اإلدالء بأقوال غري صحيحة يكون أمام 
املحكمة وهذا ما فعله املدعى عليهام )...( و)...( حيث أدليا أمام املحكمة املوقرة بأقوال مل 
تكن صحيحة وقد أوضحنا تلك األقوال يف الئحة الدعوى املنظورة أمام فضيلتكم. ثانيًا - 
التحقق من شهادة  فيها مل يكن موضوعها هو  املدعى عليهام بشهادهتام  أدىل  التي  الدعوى 
له  عالقة  ال  آخر  بموضوع  متعلقة  دعوى  هي  بل  عدمها،  أو  صحتها  حيث  من  الشهود 
بالشهادة، ولكن النظام أجاز ملن يترضر من شهادة شاهد أن يتقدم للمحكمة املختصة طالبًا 
تعزيره ملا أدىل به من أقوال إذا مل تكن صحيحة واملدعي )...( ترضر من شهادة الشاهدين 
يف دعواه السابقة التي أدىل هبا املدعى عليهام )...( و)...(؛ ألهنا مل تكن صحيحة وخالفت 
احلقائق املعلومة لدهيام، وبالتايل تقدم إىل فضيلتكم للتكرم بالفصل يف موضوع الشهادة التي 
أدليا هبا سابقًا يف دعوى )...( ضد )...( وإذا ثبت ملقام فضيلتكم بالبينة الرشعية أهنا مل تكن 
صحيحة وخمالفة للحقائق فيجب عىل فضيلتكم التكرم بتعزير املدعى عليهام )...( و)...(؛ 
وفقًا ملا يقتضيه الرشع والنظام. ثالثًا - إن الوقائع التي تطرق إليها املدعي )...( يف دعواه 
تكن  مل  بأقوال  أدليا  و)...(   )...( عليهام  املدعى  أن  تثبت  التي  والبينات  الوقائع  هذه هي 
صحيحة يف الدعوى السابقة، وأن اإلدالء هبذه األقوال غري صحيحة هو ما يوجب التعزير 
رشعًا ونظامًا واستنادا إىل نص املادة )١٦٧( من نظام اإلجراءات اجلزائية سالفة الذكر ومل 
يعني املدعي املدعى عليهام وكياًل عنه حتى يقوال: إن هذا يصلح للفصل يف الدعوى السابقة 
أو ال يصلح يف هذه الدعوى؛ وذلك ألن احلكم والقرار يف مثل هذه املسائل من اختصاص 
نسخة من  عليه وكالة  املدعى  تسليم  تم  وقد  ا.هـ. هذا  الدعوى  أمامها  املنظورة  املحكمة 

الئحة الرد لتحرير جوابه عليها. 
ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة وفيها حرض املدعي 
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وكالة )...(  املثبتة هويته ووكالته سابقا وحرض حلضوره وكيل املدعى عليه )...( وفيها قدم 
وكيل املدعى عليه مذكرة جوابية وهذا ما تضمنته:

أواًل - إن الشهادة يف معناها هي اشتقاق من املشاهدة وهي املعاينة، والشاهد هو حامل 
الشهادة ومؤدهيا ألنه شاهد ملا غاب عن غريه، وال جيوز ألحد أن يشهد إال بعلم، والعلم 
ضياع  وخيف  إليها  دعي  متى  حتملها  من  عىل  عني  فرض  وهي  سامع،  أو  بالرؤية  حيصل 
 Z;:98] تعاىل  لقوله  هلا  يدع  مل  ولو  إذا خيف من ضياعه  بل جتب  احلق، 
سورة البقرة آية )٢٨٣(، وما روي عن زيد بن خالد أن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ 
قال: “أال أخربكم بخري الشهداء ؟ الذي يأيت بشهادته قبل أن يسأهلا “ أمحد ١١٥/٤ ومسلم 

١٩/١٧١٩ وأبو داود ٣٥٩٦ وابن ماجه ٢٣٦٤ “ وما أورده املدعى عليهام يف الفقرة.
ثانيًا - من مذكرة رّدهم عىل الدعوى وتطرق إليه املدعي يف الفقرة.

عليها  استند  التي  الوقائع  أن  من  لرؤياهم  توضيحًا  جاء  الرد،  حمل  مذكرته  من  ثالثًا - 
املدعي يف الئحة دعواه هذه من أن شهادهتم كان هبا الكثري من املغالطات واالختالفات، 
كان حملها تلك الدعوى لدحض الشهادة؛ ومن ثم تثبيت  ادعاءاته حتى حيكم له بطلباته، 
واملدعى عليهام كان حضورمها لإلدالء بالشهادة من باب الواجب الرشعي ملا علموه من 
أمور خفيت عن غريهم بحكم عملهم وصلتهم باملدعي، ومل يقوما بتقييم شهادهتام أو تقدير 
مدى تأثريها يف الدعوى ومها يعلامن حقيقة العلم أن تقييم الشهادة والتحقق من رشوطها 
من صميم عمل القضاء، ونرتك أمر تقييم كالم الوكيل لعدالتكم؛ حيث نسب وكيل املدعي 

إىل موكلينا تفسريًا خاطئًا ملا أوردوه يف مذكرهتم.
الئحة  يف  وارد  هو  كام  موكلينا  شهادة  يف  التجريح  يف  املدعي  وكيل  أسهب  رابعًا - 
الدعوى، فوصف الشهادة بالتناقض تارة، ووصفها أهنا لغاية اإلرضار باملدعي تارة أخرى، 
واستشهد بذلك فيام ورد من رشكة )...( ونيس بأن هذه الرشكة سيكون هلا احلظ األوفر من 
اجلزاء حال ثبت الفعل املنسوب إىل املدعي )...( من حترير عقود والتوقيع عليها ونسبها إىل 
السيد )...(؛ بحكم التبعية بصفته موظفًا يعمل لدهيا وحتت إرشافها، ونوضح لعدالتكم أن 
الشهود عند إدالئهام بشهادهتام كان غايتهام وهدفهام توضيح احلقائق الغائبة التي يعلموهنا 
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بحكم عملهام مع املدعي والتي تؤكد عدم صحة الدعوى التي تقدم هبا املدعي ضد السيد 
)...(، وكان حريًا بوكيل املدعي  التمحيص والبحث يف رشوط الشهادة املتمثلة يف اإلسالم، 
والعدالة، والبلوغ، والعقل، والكالم، واحلفظ والضبط، ونفي التهمة، وإظهار العيب فيها؛ 
ومن ثم وصفها بالصفة التي تستحقها من عدم الصحة أو شهادة الزور.. ونرتك أمر تقدير 

التهمة ضد موكلينا وجمازاة املدعي باجلزاء الرشعي الواجب حال ثبوت عدم صحتها.
خامسًا - أن مستهل املادة )١٦٧( من نظام اإلجراءات اجلزائية التي استند عليها وكيل 
املدعي يف مطالبته بدأت بعبارة “ إذا ثبت “ أي أن هذا املادة تنطبق حال ثبوت شهادة الزور، 
وكام هو معلوم فإن القضاء يتم بالبينة، والبينة هي الدليل الذي يظهر احلق املطالب به ويثبته، 
وال خيفى عن عدالتكم أن من املبادئ العامة للتقايض بأن البينة عىل املدعي؛ وبذلك يتوجب 
عليه أن يقدمها بكل وضوح ودون وجود أي احتامل يشوب صحتها أو يشكك فيها وإال 
فإهنا ال تكون بينة، وال يمكن التعويل عليها ونجد أن وكيل املدعي قد ناقض نفسه حيث 
ذكر يف الفقرة )ثانيًا( يف مذكرته حمل ردنا ما نصه “وإذا ثبت ملقام فضيلتكم بالبينة الرشعية 
أهنا مل تكن صحيحة وخمالفة للحقائق فيجب عىل فضيلتكم التكرم بتعزير املدعى عليهام؛ 
وفقًا ملا يقتضيه الرشع والنظام “ فقد استخدمت يف هذه العبارة ما يفيد االحتامل بالوجود أو 
عدم الوجود؛ ولتسهيل األمر عىل وكيل املدعي فإننا نؤكد لفضيلتكم وجود معاملة بمديرية 
بحقيقة  والتزوير  التزييف  شعبة  قبل  من  والتأكد  البحث  موضعها  الرشقية  املنطقة  رشطة 
التواقيع واخلطوط املنسوبة إىل السيد )...(، وال تزال قيد اإلجراء ويف حال ثبوت التزوير 
فام مصري التهمة املقدمة ضد موكلينا يف هذه الدعوى؟ وما احلكم الرشعي حال ثبوت عدم 

صحتها؟ نرتك هذا األمر لعدالتكم للتقرير بام ترونه مناسبًا من الرشع والنظم املرعية. 
وفيها  اجللسة  افتتحت   )٠٩.٠٠( الساعة  ١٤٣٥/٢/٢٣هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف 
حرض املدعي وكالة )...( وحرض حلضوره )...( سجله املدين ذو الرقم )...( وكيال رشعيا 
الرقم  ذات  باخلرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  عليهام  املدعى  عن 
عىل  ردًا  ونصها  رد  الئحة  وكالة  املدعي  وقدم  هذا،  ١٤٣٥/١/٢هـ  يف   )٣٥١٢٠٩٧(

املذكرة التي تقدم هبا وكيل املدعى عليهام/ )...( و)...( وذلك عىل النحو اآليت:
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أواًل - إن معنى الشهادة ورشوطها وكيفية أدائها وغري ذلك كلها أمور معلومة للجميع 
وملقام فضيلتكم، وليس هذا هو موضوع الدعوى ومل يكن بأي حال حمل خالف بني طرفيها 
)...( جراء  للمدعي/  الذي حدث  الرضر  الدعوى هو  الرئيس يف هذه  املوضوع  أن  غري 
تلك الشهادة وعدم مطابقتها للحقائق املعلومة للمدعى عليهام/ )...( و)...( األمر الذي 
جيعلها تقع حتت طائلة املادة )١٦٧( من نظام اإلجراءات اجلزائية، وإذا كانت أقوال الشاهد 
مقام  مما يوجب عىل  فإهنا تكون زورًا وهبتانًا  للحقائق  املختصة غري مطابقة  املحكمة  أمام 

فضيلتكم التكرم بتعزير املدعى عليهام وفقًا ملا يقتضيه الرشع والنظام.
ثانيًا - صحيح أن الغاية من الشهادة توضيح احلقائق الغائبة عن املحكمة املوقرة غري أن 
الثابتة،  للحقائق  بأقوال خمالفة  أدليا  فهام  املدعى عليهام خالف ذلك  الذي حدث يف شهادة 
وهذا ما جعل املدعي يتقدم إىل فضيلتكم بالئحة دعواه طالبًا تعزير املدعى عليهام إلدالئهام 

بشهادة غري صحيحة يف دعواه السابقة، وأن تقدير ذلك مرتوك لفضيلتكم.
ثالثًا - إن ما أوردناه يف مذكرتنا السابقة يف عبارة: “إذا ثبت ملقام فضيلتكم بالبينة الرشعية 
املدعى عليهام  بتعزير  التكرم  للحقائق فيجب عىل فضيلتكم  مل تكن صحيحة وخمالفة  أهنا 
وفقًا ملا يقتضيه الرشع والنظام” مل يكن املقصود من تلك العبارة هو التشكيك يف دعوانا أو 
ما يفيد  االحتامل أو عدم  االحتامل كام ذهب إىل ذلك، وكيل املدعى عليهام، وإنام قصد يف 
ذلك أن القرار يف هذا املسألة أواًل وأخريًا مرتوك لفضيلتكم من خالل ما يقدم لكم من بينات 
رشعية وأدلة يمكن الوصول إىل حقيقة أن الشهادة كانت زورًا، وهنا طلبنا أن يعزر املدعى 
الواردة يف  التكرم باحلكم للمدعي بكل طلباته  عليهام. رابعًا - عليه نطلب من فضيلتكم 
الئحة دعواه. هذا واهلل حيفظكم ويسدد خطاكم. هكذا قرر هذا وجرى الرجوع إىل القرار 
الرشعي الصادر منا بالرقم )٣٤٢٤٥٢٧٦( يف ١٤٣٤/٦/١٩هـ قرار أصحاب الفضيلة 
قضاة الدائرة اجلزائية الثانية ذو الرقم )٣٤٣٥٣٠٥٩( يف ١٤٣٤/١١/٠٦هـ الذي اشتمل 
عىل شهادة املدعى عليهام كل من )...( و)...( سبب النزاع يف هذه الدعوى، وقد تضمن 
القرار احلكم بوقف دعوى )...( ضد )...( ومل يستند احلكم عىل شهادة الشاهدين إطالقًا؛ 
الطرفان وللحيثيات  به  الدعوى واإلجابة، وبعد دراسة ما أدىل  فبناء عىل ما تقدم من  لذا 
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التالية ]١[ أن سبب اهتام املدعي وكالة للمدعى عليهام بالشهادة هو اإلرضار باملدعي أصالة 
)...( واختالف أقواهلام يف عدد األختام حيث شهد املدعى عليه )...( أن عدد األختام التي 
كان يستخدمها )...( ختمني يف حني قال املدعى عليه )...(: إن عدد األختام ثالثة كام شهدا 
أن هذه األختام ختص مستوصف طبي باسم )...( وال يوجد مستوصف باسم )...(؛ ألن 
املستوصف باسم والد )...( ]٢[ وحيث إن القصد من أعامل القلوب اخلفية التي ال تثبت 
إال بإقرار أو بينة دالة عليه فلم يشق املدعي أصالة عن قلب الشاهدين؛ ليعلم أهنام قصدا 
يشهد  بل كل  الشهادة  تزويرا يف  يعّد  فال  األختام  االختالف يف عدد  أما   ]٣[ به  اإلرضار 
عىل العدد الذي رآه ]٤[ أن قول أحد الشاهدين: إن أحد األختام حيمل اسم مستوصف 
باسم )...( بينام املستوصف باسم والده فهذا يوصف بعدم الدقة يف الشهادة التي تؤثر يف 
قبوهلا من عدمه ال اعتبار مؤدهيا مزورا ]٥[ وأما الرضر الذي يدعيه املدعي فإن الشاهدين 
أن   ]٦[ يترضر  حتى  الشهادة  تلك  عىل  احلكم  يستند  ومل  شهادهتام  بموجب  احلكم  يتم  مل 
الشاهد ال يضار بسبب شهادته لقول اهلل تعاىل: [¾¿ZÂÁÀ ]البقرة: ٢٨٢[ 
بدنية وال  عليهام ال  للمدعى  به من عقوبة  يطالب  ملا  املدعي  استحقاق  بعدم  لذا حكمت 
مالية لعدم ثبوت موجبها. وبعرض احلكم عىل املدعي وكالة قرر املعارضة وطلب استئناف 
احلكم فأجبته لطلبه وأفهمته باملراجعة بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ الستالم نسخة من القرار 
القضائي وتقديم معارضته عليه خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من التاريخ املحدد، فإذا مل 
يف  حقه  فإن  خالهلا  يراجع  مل  إذا  يوما  ثالثني  بعده  يمهل  فسوف  املحدد  املوعد  يف  يراجع 
تقديم الئحة اعرتاضية يكون ساقطا ويتم بعث املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم 
فقرر فهمه لذلك، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٣هـ. 

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة ذات الرقم )٣٥/٢٤٨٤٤٩٤/

بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة/  من  الواردة  ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ  وتاريخ  ج٢( 
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الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ  وتاريخ   )٣٥٢٠٤٥٥٧٨( بالرقم  اخلرب 
وتاريخ   )٣٥١٦٣٠٢٨( بالرقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من 
 ...)...( و٢/  اجلنسية(   ...(  )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ 
اجلنسية يف قضية شهادة الزور، وقد تضمن الصّك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة وباالطالع عىل ما 
قرارنا رقم )٣٥٢٦١٣٥٦/ج٢/ب( وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ  به فضيلته عىل  أجاب 
عىل  املصادقة  قررنا  ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ  وتاريخ  ب(  )٣٥٢٠٤٥٢/ج٢/  رقم  وقرارنا 
احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ.
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 قالاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤١٩٥١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٥٠٠٦ 

شهادةازورا-إدالءاهبااأثناءانظلادعوىا-ااطمباتلاعزيلا-اإنكاراشهادةاتلزورا-اتعمقهاا
بامكاتلدعوىا-ااحمضاطعنايفاشهادةا-اوجوباإبدتئهايفاتلدعوىا-اصدوراحكلاهنائيا-ا

عدماجوتزاإثارةاتلنزتعافيها-ارصفاتلنظل.

تملادةا)225(امنانظاماتلعمل.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا احلكم بتعزيره لشهادته ضده زورا يف دعوى أمام 
إحدى اللجان شبه القضائية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بالشهادة وأنكر كذهبا 
ودفع بأنه شهد بام علم؛ ونظرا لتعلق تلك الشهادة بدعوى نظرت أمام جلنة خمتصة؛ وألن 
دعوى املدعي حمض طعن يف تلك الشهادة جيب إبداؤه أمام اللجنة التي نظرت الدعوى؛ 
ولعدم وجود موجب للتعزير؛ لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، فاعرتض 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املالزم   )...( فأنا  ١٤٣٥/٣/١١هـ  املوافق  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
القضية  بنظر  بالدمام  باملحكمة اجلزائية  القايض  الشيخ )...(  املكلف من فضيلة  القضائي 
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املحالة إليه من رئيس املحكمة بالرقم )٣٤٣٤١٩٥١( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ افتتحت 
اجللسة وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( وادعى 
عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائاًل:  يف 
دعواه إن هذا احلارض معي قد شهد عيل يف قضية متعلقة بشؤوين الوظيفية مع عميل السابق 
العليا  اهليئة  أمام  القضية  نظرت  وقد  املرصف،  من  بسببها  فصلت  قد  التي   )...( مرصف 
لتسوية اخلالفات العاملية التي قررت عدم استحقاقي ملا أدعيه؛ ونظرا ملا قام به )...( وأدائه 
لشهادة الزور أطلب تعزيره بالعقوبة املقررة رشعا، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه، قال: 
بخصوص  العاملية  اخلالفات  لتسوية  العليا  اهليئة  أمام  للشهادة  أدائي  من  املدعي  ذكره  ما 
زورا  شهدت  قد  أين  من  ذكره  ما  أما  صحيح  فهذا   ،)...( مرصف  مع  املدعي  عمل  عقد 
فهذا غري صحيح، فقد شهدت بام علمت ومل أزد عىل ذلك شيئا، وبسؤال املدعي ما شهادة 
التاريخ  يذكر  أن  املفرتض عليه  بقوله: كان من  أجاب  املدعى عليه؟  التي شهد هبا  الزور 
الذي تم االتصال به عيّل، لكنه قرر أنه نسيه وال يذكره مع أنه قد وقع عىل ورقة فيها تاريخ 
التبليغ واالتصال وبنسيانه هذا قد أرض يب وخرست القضية؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة؛ ولكون الطعن يف شهادة الشاهد جيب أن يكون أمام اللجنة املختصة؛ وملا للطعن 
مادته  يف  العمل  نظام  عليه  نص  وملا  بشأهنا؛  الصادر  والقرار  القضية  جمريات  يف  تأثري  من 
اخلامسة والعرشين بعد املائتني التي نصت عىل “ال جيوز ألي من الطرفني املتنازعني إثارة 
النزاع الذي صدر قرار هنائي بشأنه من إحدى اهليئات املنصوص عليها يف هذا الباب أمام 
هذه اهليئة أو غريها من اجلهات القضائية األخرى”؛ وبام أن ما يدعيه املدعي ال يوجد فيه ما 
يوجب التعزير وهو حمض طعن يف شهادة قدمت أمام جهة خمتصة؛  لذا فقد رصفت النظر 
عن دعوى املدعي وبه حكمت، وبعرض ذلك عىل الطرفني قرر املدعي االعرتاض بالئحة 
مهلة  عليه خالل  االعرتاض  بتقديم  وأفهم  احلكم  من  نسخة  تسليمه  وتم  لطلبه،  فأجيب 
ثالثني يومًا، وأنه إذا انتهت هذه املهلة ومل يتقدم باعرتاضه سقط حقه يف ذلك، وسوف يتم 
رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف دون الئحة اعرتاضية وقرر املدعى عليه قناعته به، وباهلل 

التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وبه حرر يف ١٤٣٥/٣/١١هـ.
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حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة حتت الرقم )٣٥١٣٧٥٤١٩/

املحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الــواردة  ١٤٣٥/٠٥/١١هـ  وتاريخ  ج٢( 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  وتاريخ   )٣٤/١٧٨١٠٩٦( بالرقم  الدمام  بمدينة  اجلزائية 
الرقم  بذي  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القضائي  املالزم  فضيلة  من  الصادر  الصك 
)٣٥١٧٣١٢٣( وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١هـ اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية 
شهادة الزور، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ.
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احلكم من حمكمة االستئناف.

املعاملة  عىل  وبناء  بأهبا  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ،)٣٥٨٠٩٠١( الرقم  ذات  بأهبا  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ، املقيدة باملحكمة بالرقم )٣٥٣٩٣٧٤٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ 
وفيها   ١٠  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  األحد  يوم  ففي 
يف   )٣٦٧( الرقم  ذي  التكليف  خطاب  بموجب  لدينا  املكّلف   )...( العام  املّدعي  حرض 
١٤٣٢/٧/٦هـ وحرض حلضوره املّدعى عليه/ )...( سعودي اجلنسية ذي السجل املدين 
رقم )...( وقّدم املّدعي العاّم دعواه ضد املّدعى عليه قائال فيها:  إّنه بتاريخ ١٤٣٥/١/١٣هـ 
تقدمت املرأة )...( بشكوى إىل رشطة غرب أهبا تفيد فيها قيام ابنها )املّدعى عليه( بعقوقها 
فذكرت  دعواها  إىل  استمع  كام  بيده،  رقبتها  ولفِّ  بالرضب  عليها  باالعتداء  قام  أّنه  كام 
وسبب  املنزل،  درج  عىل  سقوطها  يف  تسّبب  مّما  بدفعها  قام  أّنه  وأضافت  ذلك،  مثل  فيها 
هلا ذلك أملا يف إصبعها الوسطى من اليد اليمنى وتوقعت أّن ذلك األمل سيزول، لكّنه اشتّد 
عليها، فذهبت ملستشفى عسري بموجب خطاب مدير رشطة املستشفى رقم )٥٤( وتاريخ 
املذكورة  أّن  يتضّمن  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  بتاريخ  أويل  تقرير  هلا  وصدر  ١٤٣٥/١/٢٢هـ، 
أربعة  الشفاء  ومدة  اليمنى  لليد  اخلنرص  إلصبع  الوسطى  السالمية  ببطن  كرس  من  تعاين 
أسابيع إذا مل حتدث مضاعفات. وباستجواب املّدعى عليه أنكر دعوى والدته مجلة وتفصيال 
بتسعة  آخرها  يف  حكم  عقوق  بدعوى  مرات  مخس  حوايل  ضده  تقّدمت  والدته  أّن  وأقر 
أشهر. وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمواطن/ )...( بعقوق والدته ولّف رقبتها 
لألدلة  واملحرم رشعًا. وذلك  اليمنى  يدها  أصابع  إحدى  تسبب يف كرس  مّما  بيدها  ودفعه 
والقرائن التالية: ١ - ما ورد يف شكوى والدته املنّوه عنها عىل اللفة رقم )١(. ٢ - ما ورد 
يف التقرير الطبي املنوه عنه عىل الّلفة رقم )٢٠(. ٣ - ما ورد يف إقراره أن والدته سبق أن 
تقّدمت ضده بخمس شكوى مما يدّل عىل عقوقه واستمراره يف ذلك كام عىل الصفحة رقم 

 لرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بأهبا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٠٩٠١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٠٨٢٩ 

مماثمةا-ا سابقةا طبّيا-ا تقليلا إصاباهاا-ا يفا تقببا تألما-ا عاّما-ارضبا حّقا عقوقا-ا
بالقجنا تعزيلا لمقلتئنا-ا تلشبهةا توجها تإلدتنةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا غريا بّينةا إنكارا-ا

وتجلمدا-ارداتلدعوى.

سوةاتلقلتئن.

 
أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بعقوق والدته برضهبا ولّف 
رقبتها بيده ودفعها؛ مما تسبب يف كرس أحد أصابع يدها اليمنى، وطلب احلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املّدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البّينة من املّدعي العام 
الذي استنّد إىل األدلة والقرائن الواردة يف ملّف القضية، منها شكوى والدة املّدعى عليه، 
وتقرير طبّي يتضّمن أّنا تعاين من كرٍس بإصبعها، وإقرار املدعى عليه بأّن أّمه قّدمت ضّده 
مخس شكاوى وأن عليه سابقة مماثلة نال جزاءه عليها؛ ونظرًا ألّن ما قدمه املدعي العام ال 
يعّد بينة موصلة إلثبات دعواه ضد املّدعى عليه إال أّنه يثري الشبهة جتاهه بصّحتها؛ لذا فلم 
يثبت للقايض قيام املّدعى عليه بام نسب إليه يف الدعوى؛ ولتوّجه الشبهة فقد حكم بسجنه 
وصّدق  العام،  املدعي  فاعرتض  مفّرقة،  جلدة  ومخسني  مائتني  وبجلده  واحدة،  سنة  ملدة 
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احلكم من حمكمة االستئناف.

املعاملة  عىل  وبناء  بأهبا  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ،)٣٥٨٠٩٠١( الرقم  ذات  بأهبا  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ، املقيدة باملحكمة بالرقم )٣٥٣٩٣٧٤٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ 
وفيها   ١٠  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  األحد  يوم  ففي 
يف   )٣٦٧( الرقم  ذي  التكليف  خطاب  بموجب  لدينا  املكّلف   )...( العام  املّدعي  حرض 
١٤٣٢/٧/٦هـ وحرض حلضوره املّدعى عليه/ )...( سعودي اجلنسية ذي السجل املدين 
رقم )...( وقّدم املّدعي العاّم دعواه ضد املّدعى عليه قائال فيها:  إّنه بتاريخ ١٤٣٥/١/١٣هـ 
تقدمت املرأة )...( بشكوى إىل رشطة غرب أهبا تفيد فيها قيام ابنها )املّدعى عليه( بعقوقها 
فذكرت  دعواها  إىل  استمع  كام  بيده،  رقبتها  ولفِّ  بالرضب  عليها  باالعتداء  قام  أّنه  كام 
وسبب  املنزل،  درج  عىل  سقوطها  يف  تسّبب  مّما  بدفعها  قام  أّنه  وأضافت  ذلك،  مثل  فيها 
هلا ذلك أملا يف إصبعها الوسطى من اليد اليمنى وتوقعت أّن ذلك األمل سيزول، لكّنه اشتّد 
عليها، فذهبت ملستشفى عسري بموجب خطاب مدير رشطة املستشفى رقم )٥٤( وتاريخ 
املذكورة  أّن  يتضّمن  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  بتاريخ  أويل  تقرير  هلا  وصدر  ١٤٣٥/١/٢٢هـ، 
أربعة  الشفاء  ومدة  اليمنى  لليد  اخلنرص  إلصبع  الوسطى  السالمية  ببطن  كرس  من  تعاين 
أسابيع إذا مل حتدث مضاعفات. وباستجواب املّدعى عليه أنكر دعوى والدته مجلة وتفصيال 
بتسعة  آخرها  يف  حكم  عقوق  بدعوى  مرات  مخس  حوايل  ضده  تقّدمت  والدته  أّن  وأقر 
أشهر. وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمواطن/ )...( بعقوق والدته ولّف رقبتها 
لألدلة  واملحرم رشعًا. وذلك  اليمنى  يدها  أصابع  إحدى  تسبب يف كرس  مّما  بيدها  ودفعه 
والقرائن التالية: ١ - ما ورد يف شكوى والدته املنّوه عنها عىل اللفة رقم )١(. ٢ - ما ورد 
يف التقرير الطبي املنوه عنه عىل الّلفة رقم )٢٠(. ٣ - ما ورد يف إقراره أن والدته سبق أن 
تقّدمت ضده بخمس شكوى مما يدّل عىل عقوقه واستمراره يف ذلك كام عىل الصفحة رقم 
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املذكور فعل حمّرم  أقدم عليه  إّن ما  لفة رقم )١٣(. وحيث  املرفق  التحقيق  )٢( من ملّف 
إثبات  أطلب  لذا  املعتربة رشعًا؛  أهلّيته  بكامل  أقدم عليه وهو  ومعاقب عليه رشعًا، وقد 
ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه، )علام أن احلق اخلاص مازال 
قائاًم( هكذا ادعى. وبعرض ذلك عىل املّدعى عليه قال: إّن ما جاء يف الدعوى غري صحيح 
مجلة وتفصيال، مبّينًا أّنه مل يقم بعقوق والدته وال االعتداء عليها مطلقا وطلب رد الدعوى. 
وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال: الصحيح ما جاء يف الدعوى، وبسؤاله البّينة قال: بّينتي 
هي ما جاء يف أوراق املعاملة وأطلب الرجوع إليها. وبتصّفح أوراق املعاملة وجدت عىل 
الصحيفة الثالثة من ملف تقرير األحوال األمنية بشكوى تقّدمت هبا )...( بأّن ابنها املّدعى 
عليه قام باالعتداء عليها بمّد يده عليها ولّف رقبتها ومل تنقذها منه إال شقيقتها ا.هـ. كام 
جرى االطالع عىل حمرض تنفيذ املهمة لفة رقم )٢( وهو يتضّمن حتفظ الفرقة القابضة عىل 
املدعى عليه وإركابه الدورية وبعد تفتيشه وجد معه سكني يف جيبه وحسب أقوال والدته 
إّنه قام بتهديدها عّدة مرات، ومنها هذه املرة إذ هّددها بسكني يف املوقع نفسه ا.هـ كام جرى 
االطالع عىل دفرت التحقيق لفة رقم )١٣( فوجدت فيه أقوااًل للمدعى عليه تتضّمن إنكاره 
عقوق والدته واالعتداء عليها ولّف رقبتها وإقراره حتقيقا أن السكني كان بحوزته وإنكاره 
هتديد والدته بالسكني وإقراره بأن والدته تقدمت ضده بعقوقها مخس مرات سجن آخرها 
تسعة أشهر .أ.هـ كام وجدت عىل ذات الدفرت عىل الصحيفة رقم )٣( حمرضًا لسامع أقوال 
ولّفها حماوال  برقبتي  باإلمساك  باالعتداء عيّل  املذكور  ابني  قام  “ لقد  تتضّمن   )...( املرأة 
كرسها أليّن طلبت منه الذهاب اىل راٍق رشعي يقرأ عليه ثم قام بعد ذلك بدفعي نحو درج 
املنزل، وتسّبب ذلك يف إصابتي بكرٍس يف إصبعي الوسطى من يدي اليمنى وقد عانيت من 
وتم  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  املوافق  اإلثنني  اليوم  هذا  إال  املستشفى  اىل  أذهب  مل  ولكن  ذلك، 
املستشفى  رشطة  مدير  خطاب  عىل  بناء  لكم  املرفق  الطبي  التقرير  بموجب  عيّل  الكشف 
املرفق لكم، وهذا االبن عاّق يل وخطر عىل حيايت وبنايت يف منزيل وأطلب يف إحالتي معه إىل 
احلاكم الرشعي(( كام جرى االطالع عىل التقرير الطبي الصادر للمرأة )...( عىل اللفة رقم 
)٢٢( وحيمل الرقم ٥٤/١/٢/٦٦٠/١ يف ١٤٣٥٤/١/٢٢هـ فوجدته مطابقا ملا عطف 
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عليه يف الدعوى. وبعرض ذلك عىل املّدعى عليه قال: ال جواب يل سوى ما قلته. ثم سألت 
املّدعي العام هل لديه مزيد بينة؟ فأجاب بالنفي. ثم سألت املدعى عليه عن السوابق فقال: 
إّن عيل سابقة عقوق أبقتني يف السجن تسعة أشهر. فبناء عىل ما تقّدم من الدعوى وإلنكار 
املدعى عليه ملا جاء فيها وملا تضمنته شكوى املرأة )...( وأقواهلا املرصودة سلفًا؛ وملا جاء 
يف حمرض تنفيذ املهمة وملا تضّمنه التقرير الطبي؛ ولعدم حضور املرأة للمطالبة؛ وألّن املدعي 
من ال جيرب عىل اخلصومة؛ وملا ورد يف إقرار املدعى عليه أّن عليه سابقة عقوق؛ وألّن كل 
ذلك وإن مل يثبت قيام املدعى عليه بام نسب إليه يف الدعوى إال أّنه يثري الشبهة جتاهه بصّحته؛ 
وألّن الشبهة من موجبات التعزير؛ وألجل ذلك مل يثبت لدّي قيام املدعى عليه )...( بعقوق 
والدته ولّف رقبتها ودفعها بيدها وألجل الشبهة يف قيام املدعى عليه بذلك فقد قّررت ما 
ييل: سجن املدعى عليه سنة حيتسب منها مّدة إيقافه يف هذه القضية وجلده مائتني ومخسني 
جلدة مفّرقة عىل دفعات مقدار كل دفعة مخسون جلدة وبني كل دفعة والتي تليها ما ال يقّل 
عن أسبوع، وبام تقّدم حكمت وبعرضه عىل املّدعى عليه، واملّدعي العاّم، قرر املدعى عليه 
قناعته باحلكم بينام اعرتض عليه املدعي العام فجرى إفهامه بأّنه سيسلم له نسخة من احلكم 
لتقديم اعرتاضه عليه بالئحة خالل ثالثني يوما من تاريخ  االستالم، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. وبه حرر يف ١٤٣٥/٢/١٢هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بأهبا برقم )٣٥٣٩٣٧٤٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ املرفق هبا القرار الرشعي الصادر من 
فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...( برقم )٣٥١٥٥٨٥٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ 
والدين(  )عقوق  قضية  يف  اجلنسية(  )سعودي   )...( ضّد/  العاّم  املّدعي  بدعوى  اخلاّص 
عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضّمن حكم فضيلته بام هو مدّون ومفّصل فيه وبدراسة 
املوافقة عىل احلكم.  تقّررت  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  القرار وصورة ضبطه 
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واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ارلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بنجران

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٨٨٥٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٨٨٥٢٥ 

عقوقا-احقاخاصا-ارضباتألما-اتقببايفاإصاباهاا-اإبالغاتملدعياتلعاما-اإنكارا-ا
شهادةاشاهدامعدلارشعاا-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-تعدداتلقوتبقا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا

وتجلمد.

[ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ  تعاىللا سولها اا-ا
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

.Z ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
“ )سال(اتلقايضا)يفاتألحكاماتلقمطانيةاإذتا را-مااجاءايفاكشافاتلقناعا)4ا/3اا(لا
تشاتلاوتلداوولدهاملايعّزراتلوتلداحلقاولده(اكاماالاحيّدالقذفهاوالايقادابها)ويعّزراتلولدا
بمطالبةا )إالا تلولدا أيا تعزيله(ا )والاجيوزا بها ويقادا لقذفها حيّدا كاما تلوتلدا أيا حلقه(ا

تلوتلد(ا“. 

أقامت املدعية دعواها ضد ابنها املدعى عليه طالبة احلكم بتعزيره لرضبه هلا وكرس يدها 
البينة  بالقتل، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صّحتها، وبطلب  وهتديدها وبناهتا 
من املدعية أحرضت شاهدا معداًل رشعًا فشهد بصحة دعواها، وباّطالع القايض عىل أقوال 
قّرر أن  فيها بدفع والدته، وبسؤاله عن ذلك  إقراره  التحقيق وجد  أمام جهة  املدعى عليه 
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فعله كان يف حالة غضب؛  ونظرا إلقراره بدفع والدته، وملا جاء يف شهادة الشاهد 
بغري  تأديبه  املدعى عليه متنعها من طلب  املدعية عىل ولدها  للدعوى؛ وألن شفقة  املؤيدة 
سبب، ولوجود سوابق جنائية عىل املدعى عليه برتويج وحيازة املخدرات؛ لذا فقد ثبت لدى 
القايض إدانة املدعى عليه بتهديد والدته ودفعها، وحكم بسجنه ملدة سنتني، وبجلده مائتي 

جلدة مفّرقة بحضور املدعية، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد فأنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بنجران وبناء عىل املعاملة 
الرقم ٣٥١١٨٨٥٧ وتاريخ  إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بنجران ذات  املحالة 
١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٥٨٥٣٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ ففي 
يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها حرضت 
وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( اخلاص  باحلق  املدعية 
حلضورها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعت قائلة: إن ابني 
قام برضيب وهتديدنا أنا وبنايت بالقتل وقام بكرس يدي وقد صدر صك رشعي باحلق العام 
رقم ٣٥١٤٧٧٢٣ وأنا والدته ال يمكن أرفع فيه دعوى إال بعد أن استنفذت مجيع الطرق 
وبعرض  دعواي.  هذه  يب  فعله  ما  لقاء  تعزيره  أطالب  خمدرات  سوابق  وعليه  صالحه  يف 
رفعت  أكون  وقد  صحيح،  غري  والديت  ذكرته  ما  قائال:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
صويت يف وقت غضب هكذا أجاب. ثم جرى مني سؤال املدعية هل لديك بّينة؟ قالت نعم 
وأحرضت الشاهد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( من مواليد عام 
“أعرف املدعى عليه وأنا  ١٣٧٥هـ ويسكن يف نجران وبسؤاله عام لديه من شهادة: قال: 
زوج أخته رأيته  يتشاجر مع أخواته ورأيت والدته هبا جروح بيدها وقلت له هذه والدتك 
فقال ما عيّل من أحد واهلل ألذبحهم كلهم” هكذا شهد. ولضيق الوقت رفعت اجللسة ويف 
يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٠ وفيها حرض املزّكيان 
)...( و)...( سعودي  رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  للشاهد ومها: 
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اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبسؤاهلام عن الشاهد أجاب كل واحد بمفرده 
نعرف الشاهد وهو مريض الديانة ويشهد الصالة ونقبل شهادته لنا وعلينا. 

ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة١١ وفيها حرضت 
املدعية وحرض املدعى عليه ثم جرى مني االطالع عىل حمرض التحقيق لّفة ١٧ ص ١ املرفق 
بمعاملة احلق العام واملتضّمن اعرتاف املدعى عليه بدفعه لوالدته ثم جرى مني عرض ما 
ذكر يف حمرض التحقيق عىل املّدعى عليه، فقال: كنت يف حالة غضب وال أعلم عن شيئًا؛ 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة ونظرا ألّن املدعية هي والدة املّدعى عليه وملا هلا من 
الشفقة عليه من أن تطلب تأديبه من غري سبب، واستنادا إىل قول اإلمام البهويت رمحه اهلل: 
“)وقال( القايض )يف األحكام السلطانية إذا تشاتم والد وولده مل يعّزر الوالد حلق ولده( كام 
ال حيّد لقذفه وال يقاد به )ويعّزر الولد حلقه( أي الوالد كام حيّد لقذفه ويقاد به )وال جيوز 
تعزيره( أي الولد )إال بمطالبة الوالد(”. كّشاف القناع ١١٣/١٤، وحيث إّن الشاهد املعدل 
بالتعديل الرشعي شهد بأّن املدعى عليه قام بالتهديد بالقتل لوالدته وأخواته، كام إّن حمرض 
التحقيق لفة ١٧ ص١ يتضّمن اعرتافه بدفعه والدته؛ ونظرا العرتافه يف جملس احلكم بأّنه قد 
يكون يف حالة غضب وملا لألم من حّق عظيم وقد قرن اهلل تعاىل بر الوالدين بالتوحيد وقد 
نى عن إساءة األدب معهام، وإظهار التربم والتأّفف هلام، فضاًل عن رفع الصوت عليهام، أو 

سبهام وشتمهام، أو احتقارمها والتعايل عليهام، قال اهلل تعاىل: [ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ Z؛ 
ونظرا ألّن املدعى عليه له سوابق جنائية برتويج وحيازة املخدرات كام يف الئحة الدعوى 

العامة وللقرائن السابقة وتأسيسا عىل ما سبق فقد قررت ما ييل: 
أوال - ثبت إدانة املدعى عليه بتهديد والدته ودفعها.

ثانيًا - حكمت عليه تعزيرا بالسجن مدة سنتني تبدأ من تاريخ إيقافه وال يطلق بعد انتهاء 
حمكوميته إال بعد إرفاق تقرير عن حالته وعرضه عىل املحكمة.

ثالثًا - جلده مائتي جلدة مفّرقة عىل أربع دفعات كل دفعة مخسني جلدة بني كّل دفعة 
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عرشة أيام بحضور املّدعي باحلق اخلاص. 
هذا ما ظهر يل وبعرض احلكم عىل الطرفني قّررت املدعية اعرتاضها دون الئحة كام قّرر 
املدعى عليه االعرتاض دون الئحة؛ وعليه فقد قّررت رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة 
االستئناف لتدقيق احلكم وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبّينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حّرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده،  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
الصّك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥٥٨٥٣٣٣ الرقم  ذات  املساعد  بنجران 
وتاريخ   ٣٥١٧٠٦٨٢ رقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الرشعي 
اجلنسية( يف  )...( )سعودي  ابنها/  )...( ضد  املدعية/  بدعوى  ١٤٣٥/٣/٧هـ اخلاص 
قضية )عقوق( عىل الصفة املوّضحة يف الصّك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
فيه وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقّررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالقنفذة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٠٦٣١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٢١٦٧ 

عقوقا-احقاعاما-اهتديداتألما-اتقليلاطبيا-املضاتلفصاماتلعقرا-اتنازلاعناتحلقا
تخلاصا-اإنكارا-ارجوعاتألماعناشكوتهاا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ارصفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

بعصا  والدته وهتديدها  بعقوق  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  العام دعواه ضّد  املدعي  أقام 
وسالح أبيض وهتديدها بطردها من املنزل وأخذ ذهبها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية مع 
ختفيفها النتهاء احلّق اخلاص بالتنازل؛ ولسوء حالته النفسية وصدور تقرير طبي يتضّمن إصابته 
عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  عنه،  اجلنائية  املسؤولية  بتخفيف  والتوصية  العقيل  بالفصام 
دعوى  صحة  عدم  وقّررت  والدته  حرضت  ثم  نفسية،  حالة  من  يعاين  بأنه  ودفع  صحتها  أنكر 
املدعي  بّينة  ألّن  ونظرًا  وعالجه؛  الضياع  من  ابنها  حفظ  بشكواها  قصدت  وأّنا  العام،  املدعي 
وأقّرت  اخلاص  بحقها  املطالبة  عن  تنازلت  أن  سبق  التي  عليه  املدعى  والدة  شكوى  هي  العام 
أمام املحكمة بعدم صحة الدعوى؛ لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، فاعرتض 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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املعاملة  عىل  وبناء  بالقنفذة  العامة  املحكمة  رئيس   )...( فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥١٢٠٦٣١ برقم  بالقنفذة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٥/٠٢/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥٥٥٣٧١٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ 
ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٥/١٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حرض 
املّدعي العام )...( بصّفته مدعيًا عامًا بدائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة القنفذة وقال: 
عامًا، سعودي   )...( العمر  من  البالغ   ،)...( الرشعي:  باملجلس  احلارض معي  أّدعي عىل 
بتاريخ  عليه  ُقبض  تعليمه...،  متسبب،  وهو   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
نظام اإلجراءات  للامدة )١٢٠( من  بالكفالة احلضورية وفقًا  ١٤٣٤/٨/٢هـ وأفرج عنه 
اجلزائية وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل مخس سوابق )اثنتان منها رسقة سيارة ـ والثالثة 
١٤٣٥/٨/٢هـ  تاريخ  ويف  خمدرات(.  واخلامسة  ـ  خمدرات  استعامل  والرابعة  ـ  رسقة 
تقدمت املواطنة/ )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ببالغ لدى خمفر 
الذهب وهو عبارة  رشطة )...( مفاده قيام ولدها املدعى عليه بمسك يدها وأخرج منها 
عن خاتم واثنتان من البناجر الذهبية التي بيدها وقام بتهديدها بالسكني أكثر من مرة ويف 
صباح اليوم نفسه هّددها بعصا وبطردها من املنزل ويقول هلا : أنت ليست بوالديت، وقد 
هّددها بطردها من املنزل بشكل متكرر، وهو يأخذ األغنام العائدة هلم مجيعًا وهي تعطيه 
خوفًا عىل نفسها من أن يقتلها أو يعتدي عليها، كام أّنه يقوم بإيذاء املارة يف الشارع واملطاعم 
واملحالت ويرجع ذلك مجيعًا لسوء حالته الصحية ألّنه يعاين من انفصام يف الشخصية. وقد 
ورد التقرير الطبي النفيس رقم )٤٧/٣٥/٦٦٤هـ( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٣هـ الصادر من 
املدعى  عن  اجلنائية  املسؤولية  بتخفيف  اللجنة  توصية  املتضّمن  النفسية  الصحة  مستشفى 
الصحية  حالته  لسوء  استجوابه  تعّذر  عليه  املدعى  وباستجواب  احلالّية.  قضيته  يف  عليه 
والنفسية ورفضه اإلدالء بأي معلومات. وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إىل املدعى 
املنزل  من  بطردها  وهتديدها  أبيض  وسالح  بعصا  وهتديدها  والدته  بعقوق   )...( عليه/ 

وأخذ ذهبها وذلك ملا ييل :
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ما ورد يف شكوى والدة املدعى عليه صفحة )١ ـ ٤( لفة رقم )١( . ٢  - ١
ما جاء يف التقرير الطبي النفيس املنّوه عنه املرفق لفة )٣٥(.   - ٢

وبام أّن ما أقدم عليه املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة فعل حمرم ومعاّقب عليه رشعا؛ 
فلذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغريه 
وختفيف العقوبة حسب ما جاء يف توصية اللجنة الطبية النفسية علام باّن احلق اخلاّص انتهى 
بالتنازل هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه اجلواب عىل الدعوى أجاب بقوله: ال صحة ملا 
جاء يف دعوى املّدعي العام، فلم أقم بعقوق والديت وهتديدها بعصا وسالح أبيض، كام مل 
أقم بتهديدها بالطرد من املنزل أو حماولة أخذ ذهبها؛ ونظرا لكوين أعاين من حالة نفسية فإّنه 
يصدر مّني بعض األحيان  مشاّدة كالمّية وخصومة لوالديت، وكل ذلك بسبب سوء احلالة 
النفسية التي أعانيها، هكذا أجاب. كام حرضت يف اجللسة والدة املدعى عليه )...( سعودية 
بالسجل املدين رقم )...( وأجابت والدة املّدعى عليه بأّن ابني املدعى عليه مل يقم بتهديدي 
بسالح أو عصا ومل هيددين باخلروج من املنزل، وإنام يقوم باخلصومة معي واملشادة الكالمية 
فقط نظرا حلالته  النفسية؛ لذا وحفظا له من الضياع وحماولة لعالجه تقدمت للسلطات هبذه 
الشكوى وإال يف حقيقة األمر فإّن قصدي عالجه واملحافظة عليه؛ لذا فاهتمته بام ورد يف 
ابني الوحيد، وأرجو عالجه ال عقوبته هكذا أجابت. ثم جرى  الئحة املدعي العام وهو 
االطالع عىل أوراق املعاملة فوجدت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة  النفسية 
بالطائف واملتضّمن أّن املذكور شخصت حالته، وهي “فصام عقيل مع تاريٍخ سابق لسوء 
منتظمة من  النفيس بصفة   العالج  بمواصلة  اللجنة  املحظورة” وأوصت   املواد  استخدام 
خالل أقرب عيادة نفسية له؛ نظرا لقابلية حالته االنتكاس يف حالة عدم انتظامه عىل العالج؛ 
وبتخفيف مسؤوليته اجلنائية وبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي العام ولكون املدعى عليه 
أنكر ما جاء يف دعواه ومل يكن للمّدعي العام بّينة سوى أقوال والدته التي سبق أن تنازلت 
عن  املطالبة بحّقها اخلاص وأقّرت يف هذه اجللسة بعدم صحة دعوى املدعي العام، وأّن 
شكواها بقصد حفظ ابنها وحماولة عالجه بدال من ضياعه؛ لذا فلم تثبت لدي إدانة املدعي 
عليه )...( بعقوق والدته وهتديدها بعصا وسالح أبيض وهتديدها بطردها من املنزل وأخذ 
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عقوق

قّررته  وملا  الدعوى؛  ثبوت  لعدم  العام  املدعي  دعوى  عن  النظر  برصف  وحكمُت  ذهبها 
والدة املدعى عليه وأفهمتها بعدم إشغال اجلهات املختصة يف حال قصدها الذي تطرقت 
إليه وهو معاجلة ابنها وأن تتوّجه اىل املصّحات  النفسّية الحتوائه وعالجه وأفهمت املدعى 
عليه باالنتظام بمراجعة العيادة النفسية واالهتامم بوالدته وطاعتها وبّرها هذا ما حكمت 
وأّما  باحلكم  القناعة  عليه  املدعى  قّرر  عليه  واملدعى  العام  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  به. 
املدعي العام فقد قّرر االعرتاض عىل احلكم ولديه الئحة اعرتاضية بذلك وأفهم بتعاليم 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  االستئناف 

١٤٣٥/٠٥/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسول اهلل )...( وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  السابعة  اجلزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة القنفذة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٥٥٣٧١٥ 
وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلته برقم ٣٥٢٤٥٥٧٠ وتاريخ 
العام ضد  املدعي  املتضمن دعوى  القرار،  بباطن  دّون  بام  فيه  املحكوم  ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
)...( )سعودي اجلنسية( املّتهم يف عقوق والدين، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية تقّررت املوافقة عىل احلكم باألكثرية. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
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عمل وقت ال�صالة

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٢١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ رقم القرار : ٣٥٣٢٢٨٦٤ 

عملاوستاتلصالةا-اعدماإغالقاتملحلا-اتكّلراتملخالفةا-اإنكاراصاحباتملحلا-ادفعا
بعدماوجودها-امقؤوليةاتلعاممنيايفاتملحّلا-اتوّجهاتلدعوىاضدهلا-ارداتلدعوى.

تلدعوىاتكوناعىلاتملبارشالمفعل.

أقام املّدعي العاّم دعواه ضّد املّدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بتكرار مزاولة العمل يف حمّل 
تعزيرّية، وبعرض  بعقوبة  املفروضة، وطلب احلكم عليه  أثناء وقت صالة اجلامعة  جتاري 
املسؤول  وأّن  املحّل  بعدم وجوده يف  إليه، ودفع  ما نسب  أنكر  عليه  املدعى  الدعوى عىل 
األمر  هيئة  أّن  اّتضح  القضية   ملّف  عىل  وباالّطالع  معه،  والعاملني  املحّل  مدير  هو  عنه 
باملعروف والنهي عن املنكر سبق أن أخذت  تعّهدات عىل العاملني يف املحّل بعدم العمل 
وقت الصالة؛ ونظرًا ألّن العاّمل هم املبارشون للفعل املسند إىل املدعى عليه؛ ومن ثّم فإّن 
الدعوى تقام ضّدهم؛ لذا فقد حكم القايض  برّد الدعوى، فاعرتض املّدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فأنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائّية باألحساء وبناء عىل املعاملة 
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الرقم  ذات  املكلف  األحساء  حمافظة  يف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
)٣٥٨٢١( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ املقّيدة باملحكمة ذات الرقم )٣٥٤١٠٣( وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ١١ وفيها حرض لدي املّدعي العام )...( وحرض حلضوره املّدعى عليه )...( سعودّي 
اجلنسية بموجب السجّل املدين ذي الرقم )...(، وقال بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء 
العام لدائرة التحقيق واالّدعاء العاّم بمحافظة األحساء أّدعي عىل املذكور أعاله، حيث ورد 
خطاب سمو حمافظة األحساء ذو الرقم )٥/١٨٣٣٨( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ املبني 
عىل خطاب رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باألحساء ذي الرقم )٢٩٩/ق/أ( 
يف ١٤٣٤/٦/٣هـ ومشفوعاته بشأن العاملني بمحّل )مطعم )...( الواقع بشارع )...( ( 
املحل  إحالة صاحب  املتضّمن  الصالة  العمل وقت  بمزاولة  التعليامت؛ وذلك  ملخالفتهم 
بأّنه تكّررت منهم املخالفة أربع مرات وسبق أن صدر  إنه أشري  للمحكمة اجلزائية حيث 
املحّل  صاحب  عىل  التعّهد  بأخذ  ١٤٣٤/٦/٦هـ  وتاريخ  )٥/س٤٣٤(  رقم  خطاهبم 
بالتقّيد بالتعليامت إال أّنم مل يتقّيدوا هبا. وباالّطالع عىل التعّهدات املأخوذة عىل املحّل من 
قبل مركز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملربز تبنّي وجود عدد)٨( تعّهدات بشأن 
عدم العمل وقت الصالة. وبسامع أقوال املدعى عليه أفاد أّن لديه علاًم أّن العامل يقومون 
بالعمل وقت الصالة وأّنه سبق أن تّم إقفال املحل، كام أفاد أّنه تكّررت املخالفة مرة أخرى. 
وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام لـ/ )...( بمزاولة العمل وقت الصالة. وذلك لألدلة 

والقرائن التالية:
ما جاء بإقراره املنّوه عنه املدّون عىل الصفحتني رقم )١٢ -١٣( من دفرت االستدالل   - ١

املرفق لفة رقم )١٩(.
٢ - حمارض التعّهدات املنّوه عنها املرفق لفة رقم )١ -٨(. 

وبام أّن ما أقدم عليه املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا فأطلب إثبات ما أسنـد 
إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرّية تزجره وتردع غريه. وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي 
العام أجاب قائاًل: أطلب صورة من الئحة الدعوى حتى أمتّكن من الرد عليها يف اجللسة 
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القادمة. عليه تم رفع اجللسة ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ افتتحت اجللسة 
سعودّي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  العام  املّدعي  حرض  وفيها   ٠٨  :٤٧ الساعة 
اجلنسية بموجب السجّل املدين ذي الرقم )...( وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب 
وهذا  مطاعم  عدة  عندي  أّن  الصحيح  ولكّن  صحيح،  غري  العام  املّدعي  ذكره  ما   : بقوله 
الفرع حمّل الدعوى الذي يديره شخص اسمه )...( وأنا ال علم يل هبذه املخالفة، فأنا لست 
متواجدًا باملحّل، ومل يسبق أن أخذ عيل التعّهد من اهليئة، وأنا ال أرىض هبذا أبدًا، وقد أغلق 
البلدّية؛ بسبب مزاولة العاّمل  حميّل من قبل اهليئة، وغّرمت مبلغ )٥٠٠٠( آالف ريال من 
للعمل أثناء الصالة هكذا أجاب، وقد جرى اطالعي عىل التعّهدات الصادرة من هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر فوجدهتا تعّهدات ُأخذت عىل العاّمل باملطعم، ومل أجد أي تعّهد 
بمحافظة  باملعروف  األمر  هيئة  رئيس  خطاب  عىل  اّطالعي  جرى   كام  عليه،  املّدعى  عىل 
حمافظ  سمو  )خماطبة  املتضّمن  ١٤٣٥/٧/٣هـ  يف  )٢٩٩/ق/أ(  الرقم  ذي  اإلحساء 
اإلحساء بشأن املخالفات املتكّررة عىل مطعم )...( لقيام العاملني فيه بمزاولة العمل وقت 

الصالة وقد أخذ عليهم أربع تعهدات(، وقد طلب رفع الدعوى الـعامة هبذا اخلصوص.
ألّن  ونظرًا  الدعوى؛  عليه  املدعى  أنكر  وقد  واإلجابة،  الدعوى  من  تقّدم  ما  عىل  فبناء 
املبارشين للتأّخر عن الصالة املفروضة، والنظر فيها ومزاولة العمل أثناء وقت الصالة هم 
والواجب  ترّصفهم،  عن  مسؤولون  مسلمون  راشدون  عقالء  وهم  املحّل،  داخل  العامل 
فلام  لذا  عليهم؛  ُأخَذت  إّنام  التعّهدات  مجيع  أّن  سيام  للمعصية  املبارش  عىل  الدعوى  إقامة 
تقّدم فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي العام، وأخليت سبيل املدعى عليه منها. وبذلك 
حكمت وبعرضه عىل املّدعي العام قّرر اعرتاضه عىل احلكم دون الئحة؛ وعليه فسيتّم رفع 
احلكم ملحكمة االستئناف حسب املّتبع. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة 
لدى  املقّيدة  ١٤٣٥/٧/٩هـ  وتاريخ   )٣٥٩٥٨١٥٩( الرقم  ذات  املكلف  األحساء 
الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١٥هـ  )٣٥/٤١٠٣(وتاريخ  الرقم  ذات  املحكمة 
وتاريخ   ٣٥٢٩٠١١٩٢ الرقم  ذو  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من 
١٤٣٥/٦/٢٣هـ اخلاص بدعوى/املدعي العام ضّد/ )...( يف قضية ترك الصالة الواجبة 
وقد تضّمن القرار حكم فضيلته بام هو مدّون ومفّصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة قّررنا املصادقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم حرريف١٤٣٥/٧/١٩هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالشعف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٠٥٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه : ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ رقم القرار : ٣٥١٤٢٦٦٥ 

عملاوستاتلصالةا-اعدماإغالقاتملحلا-اتكلراتملخالفةا-اإنكارا-اسبقاأخذاتلاعهدا-ا
شهادةاتلفلسةاتلقابضةا-ااإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

شهادةاتلشهود.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بتكرار مزاولة العمل يف حمّل 
تعزيرّية، وبعرض  بعقوبة  املفروضة، وطلب احلكم عليه  أثناء وقت صالة اجلامعة  جتاري 
العام أحرض شاهدين  املدعي  من  البّينة  وبطلب  أنكر صّحتها،  عليه  املّدعى  الدعوى عىل 
لثبوت  ونظرا  دعواه؛  بصحة  فشهدا  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  أعضاء  من 
أخذ تعّهدات عىل املدعى عليه أكثر من مرة لوجوده يف العمل أثناء الصالة؛ لذا فقد حكم 
القايض بسجنه ملدة عرشة أيام، وبجلده عرشين جلدة دفعه واحدة، فاعرتض املّدعي عليه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املعاملة  عىل  وبناًء  بالشعف  العامة  املحكمة  رئيس   )...( فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
)٣٥٢٠٠٥٨(يف  الرقم  ذات  بالشعف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
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ففي  ١٤٣٥/١/٨هـ  يف   )٣٥٧٩٧١٣( الرقم  ذات  باملحكمة  املقّيدة  ١٤٣٥/١/٩هـ 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  املوافق١٤٣٥/٠١/١٨هـ  اخلميس  يوم 
الرقم  ذي  باخلطاب  واملعّمد  الشعف  برشطة  عامًا  مدعيًا  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين 
بموجب  اجلنسية  أجنبي   )...( حلضوره  وحرض  ١٤٣٤/٢/١٦هـ  يف   )٥٢٠/٦٠١/٤(
تم  حيث   )...( عىل  أّدعي  قائاًل:  العام  املّدعي  واّدعى   )...( الرقم  ذات  اإلقامة  رخصة 
بأّنه يف  اهليئة  تقرير  الصالة وتضّمن  أداء  العمل يف حمّله وقت  تكراره  بسبب  القبض عليه 
منه  تكّرر  أّنه  كام  السبب،  هلذا  املذكور  عىل  قبض  ١٤٣٤/١١/١٦هـ  املوافق  األحد  يوم 
وأخذ  مناصحته  مّتت  وقد  الصالة،  وقت  عدة  مرات   )...( بسوق   )...( املحّل  يف  العمل 
أدلة  الصالة، وهلذا  العمل وقت  بالتوّقف عن  يلتزم  مل  أّنه  إال  لذلك،  العودة  بعدم  التعّهد 
املرفق  التحقيق  ملّف  بأقواله عىل  ماجاء  لفة )٨( ٢ -  القبض  ما جاء بمحرض  منها: ١ - 
القبض  تّم  أّنه قد  املتضّمن  التحقيق  إقراره عىل )ص٣( من ملّف  )ص١( ٣ - ما جاء يف 
عليه أربع مرات؛ لذا فأطلب من فضيلتكم احلكم عىل املذكور وتشديد احلكم عليه كون 
هذه املرة تعّد املرة اخلامسة، وأّنه غري مباٍل باألوامر والتعليامت هكذا اّدعى. وبعرض دعوى 
املّدعي العام عىل املدعى عليه أجاب : بأّن ما ذكره املّدعي العام من كون رجال اهليئة قبضوا 
عيّل وأنا أعمل وقت الصالة غري صحيح، والصحيح أّنه تّم القبض عيّل وأنا خارج املحّل 
بعد األذان بدقيقة هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املّدعي العام أجاب: بأّن الصحيح ما 
)...( سعودّي   : اهليئة، ومها  بّينتي هم شهود  أجاب  منهم  البّينة  جاء يف دعواي. وبطلب 
الوطنية  اهلوية  بموجب  سعودّي  و)...(   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
ذات الرقم )...(، وبسامع ما لدهيام من شهادة شهد كّل واحٍد منهام بمفرده قائاًل : إّنه بتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٦هـ كّنا نقوم بجوالت تذكريّية للصالة شاهدنا املدعى عليه )...( يعمل 
داخل حمّل )...( بسوق )...( بعد األذان بعرش دقائق علاًم أّن هذا العمل قد تكّرر منه أكثر 

من مرة، وتّم أخذ التعّهد عليه بذلك هكذا شهدا. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب شهادهتام غري صحيحة فبناء عىل ما تقّدم من دعوى 
املّدعي العام وإنكار املّدعى عليه وما جاء يف شهادة الشهود التي تدين املدعى عليه بعمله 
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فيها  البلد روعيت  أنظمة وتعليامت هذا  أّن  امللحمة بعد دخول وقت الصالة؛ وبام  داخل 
األوامر الرشعية من حّث الناس عىل أّداء الصالة واالستعداد هلا بوقت كاٍف وأّن فعله هذا 
قد  والسّيام  املخالفة،  هذه  عىل  وإرصار  جرأة  هذا  وفعله  والتعليامت  األوامر  هلذه  خمالف 
تم ًأخذ التعّهد عليه أكثر من مرة وهو يعمل داخل املحّل؛ هلذا فقد ثبت لدّي ما أسند اىل 

املدعى عليه وحكمت عليه بام ييل :
أواًل - سجنه عرشة أيام حيسب منها مدة إيقافه يف هذه القضية.

ثانيا - جلده عرشين جلدة تعزيرًا دفعة واحدة.
وبعرض احلكم عىل الطرفني قّرر املدعي العام عدم معارضته أّما املدعى عليه فقّرر عدم 
القناعة، وطلب االستئناف دون تقديم الئحة اعرتاضية فأجبته لطلبه، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اّطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٣٠هـ  وتاريخ   )٣٥٧٩٧١٣( الرقم  ذات   )...( الشيخ/  بالشعف 
اخلاص  ١٤٣٥/١/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥١٢١٤٥١ الرقم  ذو  فضيلـته  من  الصادر  القرار 
وقت  املحّل  يف  العمل  )تكرار  قضية  يف  ـ  اجلنسية    ... ـ   )...( ضّد  العام  املدعي  بدعوى 
الصالة( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضّمن حكم فضيلته بام هو مدّون ومفّصل فيه، 
املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املوافقة  تقّررت  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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جماهرة باإفطار

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١١١٣١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ رقم القرار : ٣٥٣٣٢٥٨١ 

إفطارايفاهنارارمضانا-اجماهلةابذلكا-اعدماتلعذراتلرشعيا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-اعدما
ثبوتاتإلدتنةا-ارداتلدعوى.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تألصلابلتءةاتلذمةا“.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام باملجاهرة باإلفطار يف هنار 
عليه  املدعى  وقد غاب  تعزيرية،  بعقوبة  عليهام  احلكم  رمضان دون عذر رشعي، وطلب 
األول لسفره خارج البالد، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه الثاين أنكر صحتها ودفع بأنه 
كان حيمل كيس ماء لوجود مرافق له ال يستطيع الصوم إلصابته بمرض السكر، وبطلب 
البينة من املدعي العام استمهل إلحضارها ثم مل يقدم بينة مع إمهاله مدة كافية؛ ولذا فلم 
يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه الثاين بام نسب إليه وحكم بإخالء سبيله من الدعوى، 
كام قرر إرجاء حماكمة املدعى عليه األول حلني إحضاره، فاعرتض املدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  باألحساء  اجلزائّية  املحكمة  يف  القايض   )...( فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
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املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف حمافظة االحساء املكلف بالرقم 
بالرقم )٣٤٢٥٨٩٦٦٢(   باملحكمة  املقيدة  وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ    )٣٤٥١١١٣١(
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ افتتحت اجللسة 
جلسات  بحضور  املعمد   )...( العام  املدعي  لدّي  حرض  ٠٩وفيها   :٠٠ الساعة  األوىل 
املحكمة بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة االحساء ذي الرقم 
)١٣١١٠( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١هـ. واحرض معه )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم 
)...( وادعى املدعي العام قائال يف دعواه: إّنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٦هـ تلقت بالغ من قبل 
العمليات أن املواطن/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( حيث 
يفيد أنه شاهد املتهمني داخل الرب عند جبل )...( جياهرون باإلفطار يف هنار رمضان. )تم 
بالفطر يف هنار  بقيامه  أقر   )...( املتهم  . وباستجواب   )...( للحدث/  أوراق مستقلة  فرز 
ماء  به  كيس  حيمل  كان  أنه  أفاد   )...( املتهم/  وباستجواب  العطش  أصابه  كونه  رمضان 
من أجل إعطائه احلدث/ )...( وأنكر قيامه بالفطر بنهار رمضان.وقد أسفر التحقيق عن 
بالفطر بنهار رمضان دون عذر رشعي. وذلك  توجيه االهتام/ لـ )...( و)...( باملجاهرة 
الصفحتني  املدون عىل  املنوه عنها  املتهم )...(  بإقرار  التالية: ١ - ما جاء  لألدلة والقرائن 
رقم )١٢( من دفرت االستدالل املرفق لفة رقم )١( واللفة رقم )١١ -١٢(.٢ - ما جاء يف 
أقوال املتهم )...( أنه كان حيمل املاء املنوه عنه املرفق لفة رقم )١٠(.٣ - ما جاء بمحرض 
القبض املنوه عنه املرفق لفة رقم )٣(. وبام أّن ما أقدم عليه املذكورين فعل حمرم ومعاقب 
عليه رشعًا؛ لذا فأطلب إثبات ما أسنـد إليهام واحلكم عليهام بعقوبة تعزيرية تزجرمها وتردع 
غريمها. هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه الثاين )...( أجاب قائال ما ذكره 
املدعي العام غري صحيح، فلم أفطر يف هنار رمضان هكذا أجاب، وبسؤال املدعي العام عن 
بينته قرر قائاًل: بينتي ما ذكرته أعاله وأطلب الرجوع إليه هكذا قرر، وبالرجوع إليه اطلعت 
املدون عىل  القبض  العارشة وحمرض  اللفة  املدونة عىل   )...( الثاين  املدعى عليه  أقوال  عىل 
اللفة الثانية فوجدهتا تتضمن ما ذكره املدعي العام، وبعرضها عىل املدعى عليه الثاين قرر 
قائاًل: إن احلادث كان صباح ذلك اليوم ١٤٣٤/٩/٦هـ وكان معنا )...( مريض بمرض 
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السكر، وال يستطيع الصوم وكنت أمحل كيس املاء عىل جبل )...(؛ ألجل )...( وما ورد يف 
حمرض القبض غري صحيح هكذا قرر، وبسؤال املدعي العام هل لديه زيادة بينه قرر قائال: 

لدّي بينة وأطلب إمهايل إلحضارها هكذا قرر لذا أجبته لطلبه ورفعت اجللسة.
والنصف  العارشة  الساعة  الثانية  اجللسة  افتتحت  الثالثاء ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ  يوم  ويف 
بحضور املدعي العام وقد ختلف املدعى عليه الثاين )...( واملدعى عليه األول )...( وبسؤال 
املدعي العام عن بينه قرر قائال: مل أمتكن من إحضارها وأطلب مهله إلحضارها هكذا قرر؛ 
لذا فأجبته لطلبه ورفعت اجللسة ويف جلسة أخرى، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه 
الثاين للدعوى  فبناء عىل ما سلف من الدعوى واإلجابة وإنكار املدعى عليه  الثاين )...( 
ومل يقدم املدعي العام ما يثبت ذلك، واألصل براءة الذمة فقد قررت ما ييل أوال: مل يثبت 
لدّي إفطار املدعى عليه الثاين )...( يف هنار رمضان وأخليت سبيله من ذلك. ثانيًا: أرجأت 
عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  حكمت.  وبه  حضوره  حلني   )...( األول  عليه  املدعى  حماكمة 
الثاين قنع به وبعرضه عىل املدعي العام قرر عدم القناعة، وطلب االستئناف مكتفيا بام قدم 
عن تقديم الئحة اعرتاضية فأجبته لطلبه وقررت رفع املعاملة اىل حمكمة االستئناف باملنطقة 
الرشقية حسب التعليامت وأقفلت اجللسة الساعة التاسعة والنصف وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٦/٢٣هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
املقيدة لدى املحكمة بالرقم )٣٥/٢٥٨٩٦٦٢/ باملنطقة الرشقية عىل املعاملة  االستئناف 

بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٧/٢٦هـ  وتاريخ  ج٢( 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١٤هـ  وتاريخ    )٣٥/٣١١٨٥١( بالرقم  املكلف  األحساء 
الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل بالرقم )٣٥٢٩٣٠٧٢( وتاريخ 
١٤٣٥/٦/٢٤هـ اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/كٍل من١/ )...( )... اجلنسية( و٢/ 
)...( يف قضية فطر بنهار رمضان وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
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فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٧/٢٨هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١١٤٩٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار : ٣٥١٢٢٠٠٣ 

تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا تلرشعيا-ا تلعذرا عدما بذلكا-ا جماهلةا رمضانا-ا هنارا يفا إفطارا
باجلمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته باملجاهرة باإلفطار يف هنار 
رمضان دون عذر رشعي، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أقر بصحتها وأبدا توبته وندمه؛ ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه باإلفطار 
يف هنار رمضان دون عذر رشعي، وحكم بجلده عرش جلدات دفعة واحدة، وبأخذ التعهد 
عليه بعدم العودة ملثل فعله، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فأنا )...( مساعد رئيس املحكمة اجلزائّية باألحساء وفيها حرض 
 )...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  ...اجلنسية   )...( حلضوره  وحرض   )...( العام  املدعي 
قائال يف دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٦هـ ورد يف تقرير الدورية األمنية املتضمن تبلغهم 
من فاعل خري عن مشاهدة املدعى عليه رفق زمالئه )جرى فرز أوراق مستقلة هلم( باملجاهرة 
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باإلفطار يف هنار شهر رمضان قرب جبل )...( فتم القبض عليهم وباستجواب املدعى عليه 
أسفر  وقد   )...( جبل  من  بالقرب  رمضان  شهر  هنار  يف  باإلفطار  زمالئه  رفق  بقيامه  أقر 
التحقيق معه عن توجيه االهتام له باملجاهرة باإلفطار يف هنار شهر رمضان دون عذر رشعي؛ 
وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ـ إقراره املنوه عنه املدون عىل الصفحة رقم )٢( من دفرت 
 )٨( رقم  لفة  منه  صورة  املرفق  عنه  املنوه  القبض  حمرض  ٢ـ   )١( رقم  لفة  املرفق  التحقيق 
وبام أّن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا أطلب إثبات ما أسند إليه 
واحلكم عليه بعقوبة تأديبية رادعة له وزاجرة لغريه؛ لقاء ما أسند إليه هذه دعواي، وبسؤال 
قمت  فقد  وتفصياًل  مجلة  صحيح  العام  املدعي  ذكره  ما  أجاب  الدعوى  عن  عليه  املدعى 
تعاىل  تائب هلل  وأنا  )...( دون عذر رشعي،  بنهار رمضان قرب جبل  باإلفطار  باملجاهرة 
ونادم هكذا أجاب؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وإقرار املدعى عليه بالدعوى؛ 
ونظرًا ملا ظهر يل من توبة املدعى عليه وندمه؛ ونظرًا ألن املدعى عليه مؤاخذ بإقراره؛ ونظرًا 
ألن املقصود من التعزير يف مثل قضية املدعى عليه هو حثه عىل االلتزام بالدين والبعد عن 
خمالفته وحتبيبه لدين اهلل؛ لذا فقد قررت أوال ـ ثبت لدّي ما نسب للمدعى عليه بإفطاره يف 
هنار رمضان دون عذر رشعي ثانيًا ـ تعزير املدعى عليه بجلده عرش جلدات دفعه واحدة 
ثالثًا ـ أخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل فعله، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر القناعة 
به بينام قرر املدعي العام عدم قناعته باحلكم وطلب االستئناف فأجبته لطلبه، وقرر أنه لن 
يقدم الئحة اعرتاضية، وإنام يكتفي بالئحة الدعوى وأوراق املعاملة عن االعرتاض. واهلل 

املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة 
لدى  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  وتاريخ   )٣٤٢٧٢٧٧٦٢( بالرقم  املكلف  االحساء 
املحكمة بالرقم )٣٤/٢٨٩٦٠٧٣( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ املرفق هبا القرار الصادر 
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جماهرة باإفطار

وتاريخ   )٣٤٣٧٤٤٩٧( بالرقم  املسجل   )...( الشيخ  املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من 
١٤٣٤/١٢/١هـ اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( ... اجلنسية يف قضية املجاهرة 
باإلفطار يف هنار شهر رمضان وقد تضمن القرار حكم فضيلته؛ بام هو مدون ومفصل فيه. 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرريف١٤٣٥/١/١٨هـ.



الفهر�س
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
خمدرات/ حيازة

١21٦ ٣٥٦٠٤١9١٥حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١21١١ ٣٥9٣٧29١٦حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١21١٧ ٣٥١٨٨٨٠9١٧حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١212١ ٣٥١٠22٠9١٨حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١212٤ ٣٥9٦9٦9١9حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١212٨ ٣٥2٠9٦٥92٠حيازة حبة من اإلمفيتامني بقصد التعاطي

١21٣2 ٣٤9٨١2٨92١حيازة نصف حبة من اإلمفيتامني بقصد التعاطي

حيازة حبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي 
والقيادة حتت تأثريها

٣٥2٣٨٣922 ١21٣٥

١21٣9 ٣٣٥٨٨١292٣حيازة احلشيش واإلمفيتامني بقصد التعاطي

١21٤٤ ٣٣٦٨29٤١92٤حيازة احلشيش واإلمفيتامني بقصد التعاطي

١21٤٧ ٣٥١9٥92٥حيازة احلشيش واإلمفيتامني بقصد التعاطي

١21٥١ ٣٥٤9٤٦١92٦حيازة احلشيش واإلمفيتامني بقصد التعاطي

اجلنائي  
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١21٥٥ ٣٥٨٣٠٨٣92٧حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١21٥9 ٣2٤٦9٦٦92٨حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١21٦٣ ٣٣١٧٧٦٣929حيازة احلشيش املخدر بقصد التعاطي

١21٦٧ ٣٣٦١٥٣٥9٣٠حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١21٧2 ٣٤٤٧٨٤٨9٣١حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١21٧٦ ٣٥99٤٤9٣2حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١21٨٠ ٣٥١١٧٨٨9٣٣حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١21٨٤ ٣٥١٧٨9٧9٣٤حيازة احلشيش بقصد التعاطي

١21٨٨ ٣٥2٤٣٠٣9٣٥حيازة سيجار خملوط باحلشيش بقصد التعاطي

حيازة املسكر واحلشيش و الكلونازيبام بقصد 
التعاطي

٣٥١92٥٦9١ ٣٦2192

١219٧ ٣٥٣٧٤٠9٣٧حيازة نبات القات والتسرت عىل املصدر

١21١٠2 ٣٥٣٦٠99٣٨حيازة نبات القات املحظور بقصد التعاطي

١21١٠٦ ٣٥١٣١٠٧9٣9حيازة مادة القات بقصد التعاطي

حيازة القات بقصد التعاطي، واهلرب من رجال 
األمن وصدم الفرقة القابضة

٣٥٣29٨١9١ ٤٠21١١٠

خمدرات/ نقل

١21١١٦ ٣٥٤٧٥99٤١نقل نبات القات واهلرب من رجال األمن
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١21١2٠ ٣٥٣٠٨٣99٤2نقل نبات القات بقصد الرتويج 

١21١2٥ ٣٥٣٤٦١٧9٤٣نقل نبات القات بقصد الرتويج

١21١29 ٣٥١٠٧٧٨٠9٤٤نقل حبوب حمظورة بقصد االجتار والتعاطي

١21١٣٤ ٣٥١٨٦١2٣9٤٥نقل حبوب حمظورة بقصد االجتار
رسقة

١21١٤2 ٣2٣٥١9٨٦9٤٦رسقة منزل

١21١٥٠ ٣٤٥٥٨٣١١9٤٧رسقة ذهب من منزل

١21١٥٤ ٣٥١١2٦29٤٨رسقة أجهزة كهربائية من منزل

١21١٦١ ٣٥١١١٣٨٣9٤9رسقة مبلغ مايل من منزل

١21١٦9 ٣٣٦9١٤٨99٥٠رسقة أنبوبة غاز من منزل

١21١٧٥ ٣٥٥9٧٦٤9٥١رسقة مبالغ مالية من منزل وسيارة

١21١٨١ ٣٤٥٧٠٣2٧9٥2رسقة حاسب آيل وجواالت من منزل

١21١٨٦ ٣٥22٣29٥٣رسقة أجهزة كهربائية من مبنى حتت اإلنشاء

١21١٨9 ٣٥١9٥١٧9٥٤رسقة كابالت نحاسية من منازل حتت اإلنشاء

١21١9٦ ٣٥٨٤٠٧9٥٥دخول اسرتاحة ورسقة حمتوياهتا

١21١99 ٣٥١٥٥٠٦9٥٦رسقة حمل

١212٠٥ ٣٤299٠٣٠9٥٧املشاركة يف انتهاك حرز ورسقة من حمل
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١212١١ ٣٤2٦٠9٧29٥٨رشوع يف رسقة حمل

١212١٧ ٣٥2٧٣9٥9رسقة سيارة

١21222 ٣٥١٣٤٦٨9٦٠رسقة سيارة

١2122٦ ٣٥٦١٧٣٨9٦١حماولة رسقة سيارة

١212٣٠ 2٠299٦2رسقة أجزاء من سيارة

١212٣٤ ٣٤٣٣٨2٦٦9٦٣رسقة أجزاء من سيارة

١212٤٠ ٣٥١١٠٥٧١9٦٤االشرتاك يف رسقة بطاريات شاحنة نقل

١212٤٧ ٣٤2٥٨٣٣99٦٥رسقة أشياء من سيارة

١212٥١ ٣٥٣٦٦٠٠29٦٦رسقة مولد كهربائي من سيارة

١212٥٥ ٣٤١٨٤٥٤٧9٦٧رسقة أجزاء من حمول كهربائي

١212٦١ ٣٤١٧١٥٥٠9٦٨رسقة أغنام

١212٦٨ ٣٤٣١١١٠29٦9رسقة شاشات من مستشفى

١212٧٣ ٣٤٥٥2٠٥٠9٧٠رسقة حقيبة يف احلرم املكي

١212٧٦ ٣٥١٠٦٣٦9٧١نشل مال داخل احلرم النبوي

١212٨٣ ٣٥١9٤٦٨9٧2نشل جواالت ومبالغ داخل احلرم املكي

١2129٠ ٣٥١١2١99٧٣نشل جوال داخل احلرم املكي

١2129٤ ٣٥١٤٨٨١9٧٤نشل جوال داخل احلرم املكي
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

اشرتاك يف رسقة أجهزة احلاسب اآليل من كلية 
حكومية

٣٥١٠٤٤٤٨9١ ٧٥21299

١21٣٠٦ ٣٥١٦٨2٤٦9٧٦رسقة جواالت وعطور

١21٣١١ ٣٥2١٣٧٥٥9٧٧االشرتاك يف رسقة محام
سحر

١21٣١٦ ٣٣١٤٦١٥9٧٨حيازة أوراق حتتوي عىل كذب وخزعبالت

١21٣2٠ ٣٥٥٤9٥9٧9حيازة ورقة هبا طالسم بقصد العطف والتسخري

١21٣2٤ ٣٣٦٠٦٨٨٠9٨٠وضع سحر يف ماء وإسقائه للمجني عليهم

١21٣٣2 ٣٤٣2٥٧٥١9٨١وضع عمل سحري بمنزل

االشرتاك يف عمل سحر الستنزاف أموال 
املسحور

٣٤٣٥٤٣٨99٨2 ١21٣٣٨

١21٣٤٨ ٣٤٤2٧٥9٦9٨٣سحر كفيل وعائلته واإلرضار هبم

١21٣٥٥ ٣٤2٠٦٤١99٨٤ممارسة أعامل الشعوذة والدجل

١21٣٦٤ ٣٤2٣92٧٤9٨٥ممارسة أعامل الشعوذة والدجل وحيازة طالسم

١21٣٧2 ٣٤2٨١٤١١9٨٦ممارسة أعامل الشعوذة وإفساد عقائد الناس
ردة

١21٣٨٠ ٣٣٧١٣١٨١9٨٧سب الذات اإلهلية

١21٣٨٨ ٣٤٥١١٣٧١9٨٨سب الدين
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
اعتداء عىل املال/ إتالف ممتلكات

١21٣9٤ ٣٣٤٠2٤٦٣9٨9إحراق مستودع دار األحداث

١21٣99 ٣٤29٣2٨٥99٠إحراق سيارة

١21٤٠٣ ٣٣٤٧٤٣9٣99١إحراق سيارة

١21٤٠٨ ٣٤٣١2١٨٨992إحراق سيارة

١21٤١٤ ٣٤٤٠٦9٦٥99٣إحراق سيارة مستأجرة

١21٤١٨ ٣٤١٧٦2٦٧99٤إتالف زجاج وإطارات سيارة

١21٤22 ٣٤١١٥٦2٦99٥إتالف إطارات سيارة

١21٤2٦ ٣٤٤٠2٤٨٣99٦اشرتاك يف إحراق سيارة

١21٤٣١ ٣٤٣٤2٠٠999٧إحراق غرفة السجن

١21٤٣٦ ٣٤١٤٣٤٤999٨صدم سيارة رسمية

١21٤٤١ ٣٤٤١١٦٥٣999صدم سيارة رسمية

١21٤٤٦ ٣٥2٤2١9١٠٠٠صدم سيارة رسمية

١21٤٥٠ ٣٥٣٥٤٣٠١٠٠١تكسري زجاج سيارة رسمية
اعتداء عىل املال/ خيانة أمانة

١21٤٥٦ ٣٣2229٠١١٠٠2اختالس مبلغ مايل من حمل

١21٤٦٠ ٣٤١٨٧١٧٠١٠٠٣اختالس مبلغ مايل من حمل
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١21٤٦٣ ٣٤2٦١9٦٨١٠٠٤اختالس مبلغ مايل من حمل

١21٤٦٧ ٣٥٥9١٠١٠٠٥اختالس مبلغ مايل من رشكة

١21٤٧٠ ٣٥2٥٠2١١٠٠٦اختالس مبالغ حمّصلة من مندوب مبيعات

١21٤٧٤ ٣٥٤٧٧9٨١٠٠٧اختالس إيرادات

١21٤٧٦ ٣٥١٦2٨٣١٠٠٨اختالس إيرادات ُيدفع بتعرضها للرسقة

١21٤٨١ ٣٥2٠٥9٣١٠٠9اختالس إيرادات ُيدفع بتعرضها للرسقة

١21٤٨٥ ٣٥٧٣٧٥٧١٠١٠اختالس إيرادات وبيع دون علم صاحب املحل

١21٤9٣ ٣٥٤2٣٦١١٠١١اختالس مبالغ حمّصلة ُيدفع بتعرضها للرسقة

١21٤9٨ ٣٥٤٦٥2٧١٠١2اختالس عطور ُيدفع باملوافقة عىل بيعها

١21٥٠٣ ٣٥٦٤92١١٠١٣اختالس مبلغ خالل نقل األموال

١21٥٠٧ ٣٥٣٨2٨٦2١٠١٤ادعاء اشرتاك اختالس مبلغ خالل نقل األموال
اعتداء عىل املال/ غسل أموال

١21٥١٤ ٣٤١٦٠٣٥٤١٠١٥اكتساب أموال باملخالفة لنظام العمل
اعتداء عىل املال/ نصب واحتيال

١21٥2٠ ١٨٥٤٧١٠١٦ادعاء نصب واحتيال يف دولة أخرى

١21٥2٥ ٣٥2٧١٨٤٦١٠١٧تلقي أموال خمتلسة عرب االحتيال والترصف هبا
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
شهادة زور

١21٥٣2 ٣٤2٦٠٥٠٧١٠١٨ادعاء شهادة زور يف قضية

١21٥٤2 ٣٤٣٤١9٥١١٠١9ادعاء شهادة زور يف قضية
عقوق

١21٥٤٦ ٣٥٨٠9٠١١٠2٠عقوق برضب أم وإصابتها

١21٥٥١ ٣٥١١٨٨٥٧١٠2١عقوق برضب أم وإصابتها وكرس يدها

١21٥٥٥ ٣٥١2٠٦٣١١٠22ادعاء عقوق وهتديد أم
عمل وقت الصالة

١21٥٦٠ ٣٥٨2١١٠2٣ادعاء عمل وقت الصالة عىل صاحب حمل

١21٥٦٤ ٣٥2٠٠٥٨١٠2٤عمل وقت الصالة
جماهرة بإفطار

١21٥٦٨ ٣٤٥١١١٣١١٠2٥ادعاء جماهرة باإلفطار يف هنار رمضان

١21٥٧2 ٣٤٥١١٤9٥١٠2٦جماهرة باإلفطار يف هنار رمضان





الفهر�س العام لكامل املجلدات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

١/ ١٥بيع

١/ ٤١٣قرض

١/ ٤٧9رهن

2/ ٥ضامن

2/ 2٧١رد مبلغ 

2/ ٣٠9كفالة

2/ ٣٦٣حوالة

2/ ٣٧٣صلح

2/ ٤٠١وكالة

٣/ ٥رشكة

٣/ ١٣9اإلجارة

٣/ ٣٦9مقاولة

٤/ ٦٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨9جعالة

٤/ 9٥سمرسة

٤/ ١2٧أتعاب حماماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ ١٤٧هبة وعطية

٤/ ١9١إعسار

٤/ 2٧٧عقار

٤/ ٣9٣إخالء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ 2٣إهناءات عقار

٥/ ١٤١اسرتداد حيازة

٥/ ١٨١تسليم مستندات

٥/ 2١٥مطالبة بيت املال

٥/ 2٦٥منع رضر وإزالته

٥/ ٣٣١منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز حتفظي
أحوال شخصية

٦/ ٥مواريث

٦/ ١٦١إهناءات املواريث

٦/ 22٥وقف

٧/ ٥إهناءات الوقف

٧/ 29٥وصية
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٧/ ٣٣٥إهناءات الوصية

٧/ ٤٠١والية

٨/ ٥إهناءات الوالية

٨/ ١٧٣نكاح

٨/ ١٨١عضل

٨/ 2٦٣صداق

٨/ ٣٣١جهاز الزوجية

٨/ ٣٣9خلع

٨/ ٣٤9طالق

9/ ٥فسخ النكاح

9/ ١٦١انقياد

9/ 2٠١لعان

9/ 2١١نسب

9/ 2٤١نفقة

9/ 2٨٣حضانة

9/ ٣٨9زيارة
جنائي

١٠/ ٥االعتداء عىل النفس
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١٠/ ٥قتل

١٠/ ٨9إثبات مسؤولية

١٠/ ١١٥دية

١٠/ 2٧٥اعتداء

١٠/ ٤١٧االعتداء عىل العرض

١٠/ ٤١٧زنا

١٠/ ٤٨١دعارة وقوادة

١١/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

١١/ ٦9حترش

١١/ 99ابتزاز

١١/ ١٤٣تغييب فتاة

١١/ ١٥٧استدراج وخطف

١١/ 2٠٥قذف وسب وشتم

١١/ ٣٤٥مسكر

١١/ ٤٤١خمدرات

١١/ ٤٤١هتريب

١١/ ٤99ترويج

١١/ ٥٤٣تصنيع



الفهر�س العام لكامل املجلدات

590

رقم الصفحةتصنيف فرعي

١١/ ٥٥٥تعاطي

١2/ ٥حيازة

١2/ ١١٥نقل

١2/ ١٤١رسقة

١2/ ٣١٥سحر

١2/ ٣٧9ردة

١2/ ٣9٣اعتداء عىل املال

١2/ ٣9٣إتالف ممتلكات

١2/ ٤٥٥خيانة أمانة

١2/ ٥١٣غسل أموال

١2/ ٥١9نصب واحتيال

١2/ ٥٣١شهادة زور

١2/ ٥٤٥عقوق

١2/ ٥٥9عمل وقت الصالة

١2/ ٥٦٧جماهرة بإفطار

١٣/ ٥مظاهرات

١٣/ ٤١اجتار بالبرش

١٣/ ٥٥إزعاج سلطات
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١٣/ ٧٥تسرت عىل الغري

١٣/ ١٠٣انتحال شخصية

١٣/ ١١١إيذاء الغري

١٣/ 2١٧تفحيط

١٣/ 22٥انتهاك حرمة منزل

١٣/ 2٦٧جرائم معلوماتية

١٣/ 299   استغالل الرقية

١٣/ ٣١٣شكاوى ودعاوى كيدية
رشوط الدعوى

١٣/ ٣٧9صفة املدعي

١٣/ ٤٠١صفة املدعى عليه

١٣/ ٤٣٥حترير الدعوى

١٣/ ٤٦٥االختصاص الوالئي 

١٣/ ٤٦٥رشط التحكيم

١٣/ ٤٨٥االختصاص الدويل

١٣/ ٤9٣اختصاص ديوان املظامل

١٣/ ٥٣9اهليئات العاملية

١٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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١٣/ ٥٥٣جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣/ ٥٦٣اللجنة املرصفية

١٣/ ٥٦9اللجنة اإلعالمية

١٣/ ٥٧٣االختصاص النوعي

١٣/ ٥99االختصاص املكاين






