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رقم الصك :  33280585 تاريخه: 1433/6/3هـ 
رقم الدعوى:4944

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34188914 تاريخه: 1434/4/15هـ

قتــل ، قتــل عمــد ، قتــل بإســتخدام ســكني ، طلــب االدعــاء العــام إقامــة 
حــد الغيلــة ، دفــع املدعــى عليــه باملــرض النفســي )فصــام( ، تقريــر طبــي 
نفســي ، عــدم مراجعــة احلــق اخلــاص ، القاتــل واملقتــول مــن جنســية 
واحــدة ، درء حــد احلرابــة لعــدم اكتمــال أهليــة ، التعزيــر بالســجن 
واجللــد وتســليم املدعــى عليــه لســلطات بــاده لتمكــني أوليــاء الــدم مــن 

مطالبتــه. 

ما أشارت له احملكمة يف تسبيب احلكم.

 جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه بقتــل آخــر غيلــة 
ــه  ــات مــا أســند إلي ــب إثب ــم وطل ــات وهــو نائ ــه بســكني عــدة طعن بطعن
وإقامــة حــد الغيلــة عليــه - حيــث تلقــت الشــرطة بالغــا عــن قيــام املدعــى 
عليــه بطعــن أحــد الســاكنني معــه يف ســكن العمــال عــدة طعنــات 
تــويف علــى إثرهــا يف املستشــفى - وقــد جــرى اســتجواب بقيــة العمــال 
فأفــاد مجموعــة منهــم مبشــاهدتهم لــه وهــو يطعــن املجنــي عليــه ، قــرر 
املدعــى عليــه يف بدايــة احملاكمــة بأنــه مريــض ويعانــي مــن ضعــف يف 
الذاكــرة وال يذكــر مــا حصــل معــه وتنتابــه حــاالت جنــون وأن املجنــي 
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عليــه صديقــه وليــس بينهمــا عــداوة وال يعلــم لــم قبضــت عليــه الشــرطة 
وإمنــا أخبــر بأنــه متهــم يف قتــل شــخص وأفــادت التقاريــر الطبيــة إصابــة 
املدعــى عليــه مبــرض عقلــي هــو الفصــام مــع أعــراض جانبيــة وأنــه يعاني 
مــن مرضــه قبــل وقــوع اجلرميــة كمــا أوصــت اللجنــة الطبيــة تخفيــف 
القاتــل  العــام ، وألن  باحلــق  ولتعلــق املطالبــة  املســؤولية اجلنائيــة عنــه 
واملقتــول مــن جنســية واحــدة وافــدة مــن بلــدة واحــد ولعدم مراجعــة أولياء 
الــدم طيلــة الفتــرة املاضيــة ولئــال يتأخــر نظــر هــذه القضيــة وأطرافهــا 
مــن غيــر الســعوديني ومراعــاة حلــال املدعــى عليــه الصحيــة ومــا ينتــج عــن 
طــول ســجنه مــن أضــرار بالغــه وفيــه تأخيــر للحقــوق اخلاصــة ال ســيما 
وأن أوليــاء الــدم أجانــب ويقيمــون خــارج البــالد ، وألن املدعــى عليــه 
ناقــص األهليــة وفقــا ملــا جــاء يف التقاريــر الطبيــة قــررت احملكمــة مــا 
يلــي : أوال : درء حــد احلرابــة عــن املدعــى عليــه لعــدم كمــال أهليتــه . 
ثانيــا : تعزيــره لقــاء مــا نســب إليــه للحــق العــام بســجنه خمــس ســنوات 
وجلــده أربعمئــة وخمســني جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات متســاوية قــدر 
كل دفعــة خمســة وســبعون جلــدة وبــني كل دفعــة والتــي تليهــا خمســة 
عشــر يومــا . ثالثــا : تســليم املدعــى عليــه بعــد إنفــاذ احلكــم الســابق 
لســلطات بــالده يف باكســتان لتمكــني أوليــاء الــدم مــن مخاصمتــه يف 
احلــق اخلــاص ومبــا ذكــر كلــه حكمنــا وبعــرض احلكــم علــى الطرفني 
أعتــرض عليــه املدعــي العــام وطلــب عــرض احلكــم علــى محكمــة 
اإلســتئناف لتدقيــق احلكــم مكتفيــا مبــا يف أوراق املعاملــة أمــا املدعــى 
عليــه فهــز رأســه وابتســم فكــرر املترجــم الســؤال عــن رأيــه يف احلكــم 

فقــال موافــق عليــه ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم اإلثنــني 1429/11/26هـــ  لدينــا نحــن 
القضــاة يف احملكمــة العامــة بالدمــام ...........و ........... ...........و ...........
بنــاء علــى مــا وردنــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم   وتاريــخ 1429/7/25هـــ  
بصفتــي  نصهــا  وهــذا   ........... العــام ضــد  املدعــي  دعــوى  بخصــوص 
مدعيــا عامــا يف دائــرة اإلدعــاء العــام مبدينــة الدمام أدعي علــى : ...........
البالــغ مــن العمــر ) 26 ( عامــا مســلم الديانــه غيــر محصــن باكســتاني 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ) ...........( قبــض عليــه بتاريــخ 
1428/9/20هـــ  وأحيــل إلــى شــعبة إصالحيــة الدمــام مبوجــب مذكــرة 
علــى  وباإلطــالع  وتاريــخ 1428/10/16هـــ    )...........  ( رقــم  التوقيــف 
محافظــة  بشــرطة  اجلنائــي  الضبــط  رجــال  قبــل  مــن  املعــد  احملضــر 
متــام  املوافــق 1428/9/20هـــ  يف  الثالثــاء  يــوم  أنــه يف  تبــني  اخلفجــي 
الســاعة الثالثــة والثلــث عصــرا تبلغــت غرفــة العمليــات بشــرطة محافظــة 
اخلفجي عن قيام املدعى عليه بطعن زميله املدعو / ...........باكســتاني 
اجلنســية عــدة طعنــات بســكني كانــت بحوزتــه وذلــك أثنــاء تواجدهمــا 
مبقــر ســكنهما الواقــع بحــي ...........وأن املصــاب مت نقلــه ملستشــفى 
......................لعالجــه وباإلنتقــال ملســرح اجلرميــة واملعاينــة اتضــح أنــه يقــع 
بحــي ...........وبالتحديــد خلــف مجمــع ...........للمــواد الغذائيــة مــن اجلهــة 
الشــرقية وهــو عبــارة عــن كامــب ســكني لعمــال شــركة ...........وهــذا 
الكامــب مكــون مــن مجموعــة مــن الغــرف واتضــح أن مســرح احلــادث 
ــة أشــخاص  ــا ثماني يقــع بالغرفــة رقــم ...........وهــذه الغرفــة يســكن به
جميعهــم مــن اجلنســية الباكســتانية ومــن ضمنهــم اجلانــي واملجنــي عليــه 
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وبالدخــول داخــل الغرفــة اتضــح أن مســاحتها ) 5 , 4 ( متــر وحتتــوي 
علــى عــدد أربعــة أســره ) ذات الدوريــن ( واتضــح أن الســرير اخلــاص 
باجلانــي هــو الســرير الثانــي باجلهــة الشــمالية بالســرير األســفل وســرير 
املجنــي عليــه هــو باجلهــة الغربيــة بالســرير األســفل وقــد شــوهد علــى 
أرضيــة الغرفــة املفروشــة بقــع دمويــة كبيــرة متناثــرة مــن ســرير املجنــي 
عليــه حتــى بــاب الغرفــة مــن الداخــل كمــا شــوهد آثــار دم علــى املرتبــه 
اخلاصــة بســرير املجنــي عليــه وبإجــراء التفتيــش الدقيــق للغرفــة كاملــة 
Solinqen ( ) جــرى  عثرنــا علــى ســكني حتمــل نفــس الشــعار ) 
...........ملعاينــة اجلثــة شــوهدت جثــة  حتريزهــا ( وباإلنتقــال ملستشــفى 
لرجــل يف العقــد الرابــع مــن العمــر يدعــى /...........باكســتاني اجلنســية 
وتبــني مــن خــالل املعاينــة وجــود إحــدى عشــرة طعنــة يف أماكــن متفرقــة 
ــة  ــا مختلف ــف والذراعــني أحجامه مــن محيــط الصــدر مــن األمــام واخلل
ومنهــا مــا هــو نافــذ ومنهــا مــا هــو ســطحي كمــا شــوهد طعنــة أســفل 
القفــص الصــدري مــن األمــام وبالتحديــد يف اجلهــة اليمنــى أســفل الثــدي 
األميــن نافــذة وطولهــا حوالــي 13ســم وعــرض 5 ســم كمــا متــت معاينــة 
املالبــس التــي كان يرتديهــا املجنــي عليــه وشــوهد عليهــا آثــار دمــاء 
...........بنــاء علــى  وقــد جــرى تعميــم البحــث والتحــري عــن اجلانــي / 
األوصــاف التــي أدلــى بهــا زمــالؤه وشــهود الواقعــة وبعــون اهلل مت القبــض 
علــى املذكــور مــن قبــل دوريــات البحــث اجلنائــي أثنــاء محاولتــه اخلــروج 
مــن حي...........حلــي ........... وكان يرتــدي نفــس املالبــس التــي كان 
يرتديهــا أثنــاء تنفيــذ اجلرميــة حيــث شــوهد آثــار دم علــى قميصــه وكان 
يف حالــة ارتبــاك وبضبــط إفــادات املشــمولني بالتحقيــق : 1- بضبــط 
أقــوال املبلــغ / ...........باكســتاني اجلنســية أفــاد أنــه بحوالــي الســاعة 



9

الثالثــة مــن عصــر يــوم الثالثــاء املوافــق 1428/9/20هـــ  وأثنــاء وجــوده 
الغــرف  إحــدى  داخــل  صيــاح  صــوت  ســمع  اخلاصــة  غرفتــه  داخــل 
بالكامــب الــذي يوجــد فيــه أكثــر مــن غرفــة فخــرج وشــاهد زميلــه 
ــه املســاعدة وذلــك لكــون املدعــو / ...........  ــب من املدعــو / ...........يطل
قــام باإلعتــداء علــى زميلهــم املدعــو / ...........وبالفعــل ذهــب معــه وشــاهد 
بســكني  عليــه  املجنــي  بطعــن  ويقــوم  الغرفــة  ...........داخــل   / املتهــم 
كانــت بحوزتــه حيــث طعنــه مرتــني أمامــه وبعــد أن شــاهده املتهــم حاول 
طعنــه فقــام بالهــروب إلــى كامــب تابــع لشــركة ...........يقــع بنفــس 
احلــي وأبلــغ رجــال الدوريــات األمنيــة املوجوديــن هنــاك حلراســة املوقــع 
وبعــد حضــوره مــع الدوريــة اتضــح أن زميلــه املتهــم هــرب مــن املوقــع وقــد 
أقــوال /  ............ 2- بضبــط  ........... ملستشــفى  بإســعاف زميلــه  قــام 
......................باكســتاني اجلنســية أفــاد أنــه يف يــوم الواقعــة حضــر بعــد 
خــروج املتهــم خــارج الغرفــة وكانــت الســكني بيــده وقــد قــام مجموعــة 
مــن زمالئــه بالقبــض علــى املتهــم مــن اخللــف وقــام هــو بــدوره بطلــب 
الســكني منــه فأعطــاه إياهــا حيــث قــام بلمســها بيــده وحذفهــا وحــاول 
القبض عليه إال أنه هرب . 3- بضبط إفادة املقيم / ...........باكستاني 
اجلنســية أفــاد أنــه عنــد عودتــه مــن عملــه هو وزمــالؤه كل مــن : ...........و 
...........و ...........و ...........وكانــت الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر 
وقــد خلــد إلــى النــوم هــو وجميــع زمالئــه عــدا ...........الــذي لــم ينم وكان 
جالســا علــى ســريره وبعــد نومهــم بدقائــق ســمع صــوت صيــاح داخــل 
الغرفــة وعندمــا اســتيقظ اتضــح لــه بــأن الــذي يصيــح زميلــه ...........
حيــث شــاهد ...........وبيــده ســكني ويقــوم بطعــن ...........وهــو مســتلق 
علــى ســريره وقــد شــاهد املتهــم يقــوم بطعنــه أربــع طعنــات جميعهــا يف 
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صــدره وذراعيــه . 4- بضبــط إفــادة املقيــم / ...........باكســتاني اجلنســية 
أفــاد بأنــه يف يــوم الثالثــاء املوافــق 1428/9/20هـــ  وبعــد عودتــه مــن 
...........وبعــد  ...........و  ...........و  ...........و  عملــه هــو وزمــالؤه كل مــن 
دخولهــم لغرفتهــم التــي يســكنون بهــا خلــدوا جميعــا للنــوم على أســرتهم 
عــدا ...........الــذي كان جالســا علــى ســريره وبعــد دقائــق مــن نومــه 
اســتيقظ علــى صــوت صيــاح وشــاهد ...........يقــوم بطعــن زميلهــم ...........
وهــو مســتلق علــى ســريره عــدة طعنــات بصــدره وعلــى ذراعــه األيســر 
وقــد هــرب خــارج الغرفــة خوفــا علــى حياتــه ثــم بعــد ذلــك خــرج ...........
والســكني بيــده ومت القبــض عليــه مــن قبــل زمالئهــم بالكامــب الذيــن 
قامــوا بأخــذ الســكني مــن يــده . 5- بضبــط إفــادة املقيــم / ........... 
باكســتاني اجلنســية أفــاد بأنــه حوالــي الســاعة الثانيــة والنصــف مــن 
يــوم الثالثــاء املوافــق 1428/9/20هـــ وعنــد عودته مــن عمله هو وزمالئه 
الغرفــة  ...........وعنــد دخولهــم  ...........و  ........... و  ...........و   : كل مــن 
خلــدوا للنــوم جميعــا عــدا ...........حيــث كان جالســا وبعــد أن اســتغرق 
يف النــوم ســمع صــوت صيــاح داخــل الغرفــة واســتيقظ وشــاهد ...........
يقــوم بطعــن ...........وهــو مســتلق علــى ســريره حيــث شــاهده وهــو يقــوم 
بطعنــه عــدة طعنــات متفرقــة جميعهــا بصــدره وبطنــه وقــد خــرج مــن 
الغرفــة خوفــا علــى حياتــه . 6- بضبــط إفادة املقيم / ...........باكســتاني 
اجلنســية أفــاد بأنــه أثنــاء وجــوده بغرفتــه ســمع صــوت زمالئــه بالكامــب 
وخــرج وشــاهد مجموعــة كبيــرة مــن العمــال أمــام غرفــة ...........وكان 
اخللــف  مــن  قــام مبســكه  وقــد  ســكينا  وبيــده  الغرفــة  ...........أمــام 
وتثبيتــه ثــم حضــر أحــد العمــال وســحب الســكني مــن يــده ورماهــا 
داخــل الغرفــة وبعــد ذلــك شــاهد ...........ســاقطا داخــل الغرفــة وينــزف 
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دمــا . 7- بضبــط إفــادة املقيــم / ...........باكســتاني اجلنســية أفــاد بأنــه 
يســكن بالغرفــة التــي يســكن بهــا املتهــم واملجنــي عليــه وخمســة مــن 
زمالئــه جميعهــم مــن نفــس اجلنســية وإجمالــي عددهــم ثمانيــة وانــه عنــد 
عودتــه مــن عملــه ذلــك اليــوم كانــت الســاعة الثانيــة وخمســا وأربعــني 
دقيقــة مســاء وعنــد دخولــه للغرفــة شــاهد زمالئــه كال مــن ...........و 
........... أمــا  أســرتهم  علــى  نائمــني  ...........جميعهــم  ...........و  ...........و 
فــكان مســتلقيا علــى ســريره ولكنــه ليــس نائمــا فقــام بالذهاب لقصد 
اإلســتحمام وبعــد عودتــه شــاهد جميــع زمالئــه خــارج الغرفــة و........... 
ــك  ــه ســألهم عــن املتســبب يف ذل ــزف دمــا وأن ســاقط داخــل الغرفــة وين
فأفــادوه بــأن ...........هــو مــن قــام بطعنــه وأنــه الذ بالفــرار 8- بضبــط 
إفــادة املقيــم / ...........باكســتاني اجلنســية أفــاد بأنــه حضــر مــن دوامــه 
ذلــك اليــوم حوالــي الســاعة الثالثــة إال عشــر دقائــق مســاء ووجــد زمــالءه 
الغرفــة  ...........داخــل  ...........و.............و  ...........و  ...........و  مــن  كاَل 
وكانــوا جميعــَا نائمــني عــدا ...........الــذي كان مســتلقيَا علــى ســريره 
ويقــوم بشــرب الدخــان كونــه غيــر صائــم وقــام بنــزع مالبســه والذهــاب 
لــدورات امليــاه لقصــد اإلســتحمام وبعــد عودتــه شــاهد زميلــه ...........
ســاقطَا داخــل الغرفــة وينــزف دمــَا وشــاهد املتهــم وهــو يهــرب خــارج 
قــام  مــن  ...........هــو  بــأن  املوجوديــن  زمــالؤه  أخبــره  وقــد  الكامــب 
باإلعتــداء عليــه 9- بضبــط إفــادة املقيــم / ...........باكســتاني اجلنســية 
أفــاد أنــه يف يــوم احلادثــة رجــع مــن عملــه قرابــة الســاعة الثانيــة والنصــف 
مســاءًا ووجــد بالغرفــة زمــالءه كاَل مــن ...........و...........و...........وقــد 
قــام بتبديــل مالبســه ثــم خــرج فــورَا إلــى املســجد وعنــد عودتــه مــن 
الصــالة شــاهد مجموعــة كبيــرة مــن العمــال أمــام الغرفــة التي يســكن 
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بهــا هــو وزمــالؤه وهنــاك دم داخــل الغرفــة وقــد أخبــره زمــالؤه بــأن 
وأن  حضــوره  قبــل  بإســعافه  قامــوا  ...........وأنهــم  بطعــن  ...........قــام 
...........هــرب مــن املوقــع وأضــاف بــأن ...........خــالل شــهر رمضــان ال 
يصــوم  ويقــوم بشــرب الدخــان بشــكل مســتمر وبإســتجواب املتهــم / 
ــه ســتة آخــرون  ــه يســكن مــع ...........يف غرفــة واحــدة ومع ..... أقــر بأن
وأنــه بعــد عودتــه مــن عملــه حوالــي الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــرَا برفق 
دخولهــم  ...........و...........و...........و...........وبعــد   / مــن  كل  زمالئــه 
لغرفهــم التــي يســكنون بهــا خلــد جميــع زمالئــه للنــوم علــى أســرتهم 
وهــو لــم ينــم حيــث كان جالســَا علــى ســريره وقــد فكــر أن يقــوم 
باإلعتــداء علــى ...........كــون املذكــور دائمــَا يســتهتر بــه ويتلفــظ عليــه 
ــك  ــون ولذل ــه شــخص مجن ــه )......( وأن ــا : يتهمــه بأن ــة منه بألفــاظ بذيئ
قــام بفتــح شــنطته اخلاصــة بــه والتــي كانــت حتــت ســريره ثــم أخــرج منهــا  
ــاء  ــى ...........أثن ــداء عل ــه وبعــد ذلــك قــام باإلعت ســكينًا كانــت بحوزت
نومــه حيــث قــام بطعنــه عــدة طعنــات جميعهــا يف منطقــة الصــدر والبطن 
والذراعــني حتــى ســقط علــى األرض وأن جميــع زمالئــه اســتيقظوا مــن 
نومهــم ثــم هربــوا خــارج الغرفــة وبعــد تنفيــذ جرميتــه قــام باخلــروج خــارج 
الغرفــة والســكني بيــده وقــد قــام زمــالؤه املوجودون بالســكن بالقبض 
عليــه وســحب الســكني منــه وأن مــن قــام بأخذهــا منه هو زميلــه ...........
الــذي يســكن بالغرفــة رقــم ...........بنفــس الكامــب ثــم بعــد ذلــك هــرب 
مــن املوقــع خوفــًا مــن العقوبــة حتــى مت القبــض عليــه داخــل حــي ...........
وأنــه معتــرف بقتــل املذكــور والتســبب يف وفاتــه ويتحمــل مســئولية 
جميــع مــا حــدث وأنــه ليــس لــه شــريك مــن قريــب أو بعيــد يف تنفيــذ 
اجلرميــة ولــم يحرضــه أحــد علــى ذلــك وأن الســبب الــذي أدلــى بــه هــو مــا 
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دفعــه لقتــل املذكــور وال يوجــد أي ســبب آخــر كمــا أنــه ال يعانــي مــن 
أي مــرض نفســي أو صحــي ولــم يكــن حتــت تأثيــر أي ممنوعــات بــل 
كان بكامــل قــواه العقليــة وأنــه نــادم كل النــدم علــى ما فعله ومســتعد 
لتمثيــل اجلرميــة وصــادق علــى أقوالــه شــرعًا وانتهــى التحقيــق علــى اتهــام 
املقيــم / ...........بقتــل املدعــو / ......................قتــل غيلــة وذلــك بطعنــه 
ــة : 1-  ــن التالي ــة والقرائ ــم وذلــك لألدل ــات وهــو نائ بســكني عــدة طعن
إقــراره املصــدق شــرعًا واملــدون علــى الصفحــة رقــم )2-3( مــن ملــف 
التحقيــق رقــم )3( علــى اللفــة رقــم )3( 2- مــا ورد يف أقــوال الشــهود 
املدونــة علــى الصفحــات رقــم )2-4( مــن ملــف التحقيــق رقــم )4( 3- 
محضــر االنتقــال والقبــض املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )2-
6( مــن ملــف التحقيــق رقــم )5( واملرفــق علــى اللفــة رقــم )5( 4- التقريــر 
الطبــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم )65( و )66( و )69-
75( 5- تقريــر األدلــة اجلنائيــة املنــوه عنهــا واملرفقــة علــى اللفــة رقــم 
)53-54( )57( )59( )6( 6- محضــر متثيــل اجلرميــة مــن قبــل املتهــم مــع 
شــريط الفيديــو واملــدون علــى الصفحــة رقــم )8( مــن ملــف التحقيــق رقــم 
)5( وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه على ســوابق  مســجلة  
وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
مــن قتــل نفــس معصومــة غيلــة فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد الغيلــة وفقــًا للمــادة األولــى مــن 
قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )38( وتاريــخ 1395/8/11هـــ الــوارد 
باألمــر الســامي رقــم )27467( يف 1395/9/20هـــ ) احلــق اخلــاص ما زال 
قائمــًا ( ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــى عليــه وتليــت عليــه الدعــوى 
عــن طريــق مترجــم احملكمــة ...........فقــال أنــا مريــض ومتعــب وقــد 
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حضــرت للتــو مــن املستشــفى فرفعــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى وردت 
إفــادة أن املدعــى عليــه منــوم يف املستشــفى ثــم يف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــى عليــه ومت ســؤاله عــن الدعــوى فأجــاب عــن طريــق املترجــم 
املذكــور إننــي أعمــل يف شــركة يف محافظــة اخلفجــي وأســكن يف 
غرفــة فيهــا ثمانيــة أشــخاص ومــن ضمنهــم ........... الباكســتاني وهــو 
صديــق لــي وليــس بينــي وبينــه إال اخليــر وال أذكــر أي شــيء عمــا ورد يف 
عقلــي  مبــرض  مصــاب  أننــي  ...........حيــث  قتــل  بخصــوص  الدعــوى 
يف  ضعــف  وعنــدي  العــالج  واســتخدم  املستشــفى  أراجــع  وكنــت 
الذاكــرة وحتصــل لــي فتــرات جنــون ال أعلــم مــاذا أعمــل فيهــا وأن 
ــم  ــة قتــل وال أعل ــّي وأخبرونــي بأنــي متهــم يف قضي الشــرطة قبضــت عل
مــاذا يقصــدون ثــم حصــل بعــد ذلــك حتقيــق معــي وال أذكــر مــاذا حصــل 
يف التحقيــق هــذا مــا ذكــره املدعــى عليــه ولــذا رأينــا إحالــة املدعــى 
عليــه إلــى مستشــفى نفســي للكشــف عليــه وتزويدنــا بتقريــر طبــي عــن 
حالتــه العقليــة ورفعــت اجللســة حتــى رجــوع اجلــواب ثــم وردنــا التقريــر 
الطبــي الصــادر مــن مستشــفى الصحــة النفســية بالطائــف رقــم...........يف 
1431/4/27هـــ ونــص املقصــود منــه أمــا مــا يخــص املســؤولية اجلنائيــة 
وبعــد اإلطــالع علــى ملــف التحقيــق وتفاصيــل القضيــة فتــرى اللجنــة 
الطبيــة النفســية اجلنائيــة أنــه نظــرًا لوجــود املــرض العقلــي الفصــام ومــا 
يف  تؤثــر  والتــي  خاطئــة  مرضيــة  ومعتقــدات  أفــكار  مــن  يصاحبــه 
الســلوك واحلكــم علــى األمــور بشــكل ســليم وعــدم تقديــر النتائــج 
وعواقــب األفعــال ونتيجــة إلضطــراب حالــة املذكــور العقليــة قبــل وأثناء 
ارتكابــه اجلرميــة فــإن ذلــك يخفــف مــن املســؤولية اجلنائيــة حيــال مــا 
أقــدم عليــه يف القضيــة احلاليــة ويجعلهــا مســؤولية جزئيــة أي يتحــول 
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القتــل العمــد إلــى القتــل اخلطــأ أعضــاء اللجنــة الطبيــة النفســية اجلنائيــة 
ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــى عليــه وأفــاد عــن طريــق مترجــم 
احملكمــة قائــاًل احلمــد هلل حتســنت حالتــي وقــد قمــت بقتــل املجنــي 
ــه بســكني أو عصــا ال أذكــر  ــأي شــيء قتلت ــه ...........وال أذكــر ب علي
وكان املجنــي عليــه يســكن معــي وصديقــي وكان ميــزح معــي وميــد 
يــده علــى مؤخرتــي وأنــا أقــول إننــي رجــل وال يصلــح هــذا العمــل وتأثــرت 
بســبب هــذا الفعــل منــه وأصبحــت أفكــر فيــه ثــم تكــرر منــه هــذا 
ــرت  ــك الســب والشــتم ملــدة تقــارب ســتة أشــهر وقــد صب الفعــل وكذل
عليــه لكونــه ســاعدني عنــد قدومــي مــن باكســتان وقبــل حادثــة القتــل 
حضــر إلــّي املجنــي عليــه يف غرفتــي وملــس مؤخرتــي وغضبــت غضبــًا 
شــديدًا وكان الوقــت قبيــل العصــر يف نهــار رمضــان وأنــا لــدي مــرض 
احتــاج إلــى شــرب املــاء ولــم أكــن صائمــًا أمــا هــو فــال أعلــم وقمــت 
ــة وبعدهــا علمــت أنــه تــويف وتأســفت  باإلعتــداء عليــه ال أذكــر بــأي آل
ــت  ــي أحــد العمــال وقــت اجلرميــة بالهــروب فهرب ــه وقــد نصحن ــى موت عل
داخــل مدينــة اخلفجــي يف إحــدى العمائــر حتــت اإلنشــاء ثــم احتجــت إلــى 
املــاء وخرجــت ويف أثنــاء شــربي حضــرت الهيئــة فقبضــت علــّي ثــم حولــت 
إلــى الشــرطة وحقــق معــي وقــد ســمعت أن ورثــة املجنــي عليــه قــد تنازلــوا 
هــذه إجابتــي فجــرى ســؤال املدعــي العــام البينــة علــى الدعــوى فقــال مــا 
جــاء يف الئحــة الدعــوى ومــن ذلــك اعتــراف املدعــى عليــه والشــهود 
ورفعــت اجللســة لإلطــالع علــى املعاملــة ثــم يف جلســة أخــرى فتحــت يــوم 
العامــة  احملكمــة  يف  القضــاة  نحــن  لدينــا  1433/5/24هـــ   اإلثنــني 
بالدمــام ...........خلــف القاضــي ......................و ...........خلــف القاضــي 
العــام  املدعــي  حضــر  القاضــي...........  ......................خلــف  ...........و 
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........... املدنــي رقــم  الســجل  ......................ســعودي اجلنســية مبوجــب 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ...........وقــد مت دراســة مــا ســبق ضبطــه 
 ........... مترجــم احملكمــة  طريــق  عــن  عليــه  املدعــى  علــى  وبعرضــه 
باكســتاني اجلنســية ومصــرح لــه باإلقامــة رقــم ...........وســؤاله عمــا 
ســبق ضبطــه عــن طريــق املترجــم ضحــك ولــم يجــب بشــيء ســوى بذكــر 
اســمه وكان قــد طلــب إعــادة فحــص املدعــى عليــه عن طريق مستشــفى 
الصحــة النفســية بالطائــف مــن قبــل جلنــه مختصــه واإلفــادة عمــا يلــي : ) 
أوال : هــل ميكــن معرفــة حالــة الســجني العقليــة وقــت وقــوع اجلرميــة 
ومبعنــى آخــر هــل كان وقــت اجلرميــة حتــت تأثيــر املــرض املذكــور . 
ثانيــا : هــل يعتبــر الســجني املذكــور واحلــال مــا ذكــر مســؤول عــن 
علــى  يتــردد  بحيــث  وقتــي  املذكــور  املــرض  هــل   : ثالثــا   . تصرفاتــه 
صاحبــه مــن وقــت آلخــر أو هــو دائــم . رابعــا : متــى تاريــخ هــذا املــرض 
كمــا قررنــا أن نظــر هــذه الدعــوى واحلكــم فيهــا متوقــف علــى اإلجابــة 
ــر الطبــي الصــادر مــن  ــا التقري ــراءة للذمــة ( فوردن ــك األســئلة ب ــى تل عل
برقــم...........يف 1432/2/2هـــ   بالطائــف  النفســية  الصحــة  مستشــفى 
ونــص احلاجــة منــه مــا يلــي : ) إحلاقــا لتقريرنــا الطبــي النفســي اجلنائــي 
رقم...........بتاريــخ 1431/4/27هـــ  والــذي أوضحنــا فيــه التالــي : 1- مت 
دخولــه اجلنــاح اجلنائــي لدينــا بتاريــخ 1430/5/17هـــ  يف قضيــة قتــل وقــد 
شــخصت حالتــه ) فصــام مــع أعــراض مزاجيــه ( وقــد بوشــر بالعــالج 
واســتقرت حالتــه وخــرج بتاريــخ 1430/7/26هـــ  . 2- عــرض املذكــور 
بتاريــخ 1432/2/11هـــ   النفســية اجلنائيــة لدينــا  اللجنــة الطبيــة  علــى 
وكانــت حالتــه مســتقرة علــى العــالج وشــخصت حالتــه ) فصــام مــع 
أعــراض مزاجيــه ( . القــرار والتوصيــات . 1- يعــود ملرجعــه مــع عــالج 
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نفســي ملــدة أســبوعني عبــارة عــن ) ســيرنيز 5 ملغ أقــراص بواقع قرصان 
صباحــا وقرصــان مســاء + ديباكــني 200 ملــغ قــرص ثــالث مــرات 
يوميــا + كوجنتــني 2 ملــغ قــرص صباحــا وقــرص مســاء ( علــى أن 
يراجــع أقــرب عيــادة نفســية ملرجعــه قبــل انتهــاء العــالج . 2- ردا علــى 
استفســار ناظــر القضيــة عــن إمكانيــة معرفــة حالــة الســجني وقــت 
يف  اللجنــة  علــى  عــرض  املذكــور  أن  يفيدكــم  اجلرميــة  وقــوع 
1430/5/17هـــ  وكانــت القضيــة حدثــت يف 1428/9/20هـــ  وقد رأت 
اللجنــة أن املذكــور عنــد عرضــه كان يعانــي مــن أعــراض واضحــة 
للمــرض العقلــي الذهانــي ) الفصــام ( وأعطــي العــالج الــالزم وحتســنت 
حالتــه ، وذكــر الدوافــع وراء جرميتــه واألعــراض التــي كان يعانــي 
منهــا وقــت ارتــكاب اجلرميــة . وعنــد إطــالع اللجنــة علــى أقوالــه يف 
التحقيــق كانــت أقوالــه مطابقــة ألقوالــه احلاليــة ومبنيــة علــى توهمــات 
مرضيــة ال أســاس لهــا مــن الصحــة ) حســب مــا يتضــح مــن أقــوال زمالئــه 
يف الغرفــة ( حيــث كان يعتقــد أن املجنــي عليــه يفعــل الفاحشــة بــه وهــو 
نائــم وذكــر يف التحقيــق أن املجنــي عليــه يســبه    أنــه ) ..... ( وقــد حــذره 
أكثــر مــن مــره ثــم قــام بقتلــه ، وأفــاد أنــه يف تلــك الفتــرة كان يســمع 
أصــوات ال وجــود لهــا يف الواقــع تســبه وتشــتمه ) أي أنــه كان يعانــي مــن 
أعــراض مرضيــة قبــل وأثنــاء وبعــد جرميتــه وكان لتلــك األعــراض دورا 
فاعــال يف حــدوث اجلرميــة ( ممــا جعــل اللجنــة توصــي بتخفيــف املســئولية 
اجلنائيــة عنــه . 3- أمــا عــن مــرض الفصــام الــذي يعانــي منــه فهــو مــرض 
مزمــن ومســتمر يتحســن مــع العــالج وهــو قابــل لإلنتكاســه يف أي وقــت 
، وال تســتطيع اللجنــة الطبيــة النفســية اجلنائيــة حتديــد تاريــخ إصابتــه 
باملــرض العقلــي ولكــن يتضــح لهــا أن املذكــور كان يعانــي مــن مرضه 
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قبــل وقــوع اجلرميــة بنــاء علــى مــا رأتــه اللجنــة عنــد الكشــف احلالــي علــى 
املذكــور مــن أعــراض واضحــة للمــرض ومــا مت اإلطــالع عليــه مــن 
أقوالــه أثنــاء التحقيــق معــه يف قضيتــه احلاليــة ( وبتأمــل مــا ســبق ضبطــه 
تبــني أن اإلدعــاء العــام يطالــب بإقامــة حــد الغيلــه علــى املدعــى عليــه 
........... لقاء قتله ...........باكســتاني اجلنســية وأن املدعى عليه مســجون 
بســبب هــذه القضيــة منــذ تاريــخ 1428/10/16هـــ  وألن التقاريــر الطبية 
أثبتــت إصابــة املدعــى عليــه مبــرض عقلــي هــو الفصــام مــع أعــراض 
جانبيــة كمــا جــاء يف التقاريــر الطبيــة أن املدعــى عليــه كان يعانــي مــن 
تخفيــف  الطبيــة  اللجنــة  أوصــت  كمــا  اجلرميــة  وقــوع  قبــل  مرضــه 
املســؤولية اجلنائيــة عنــه وألن مــا يطالــب بــه املدعــي العــام إمنــا هــو للحــق 
العــام وألن القاتــل واملقتــول مــن جنســية واحــده وافــدة وألنــه لــم يراجــع 
طــوال املــدة الســابقة والتــي بلغــت نحــو خمــس ســنني مــن يطالــب باحلــق 
اخلــاص ولئــال يتأخــر نظــر هــذه القضيــة وأطرافهــا مــن غيــر الســعوديني 
ــج عــن طــول ســجنه مــن  ــة ومــا ينت ــه الصحي ومراعــاة حلــال املدعــى علي
أضــرار بالغــه وفيــه تأخيــر للحقــوق اخلاصــة ال ســيما وأن أوليــاء الــدم 
أجانــب ويقيمــون خــارج البــالد لــكل ذلــك وألن املدعــى عليــه ناقــص 
ــا  ــا مــا يلــي : أوال : درأن األهليــة وفقــا ملــا جــاء يف التقاريــر الطبيــة قررن
حــد احلرابــة عــن املدعــى عليــه لعــدم كمــال أهليتــه . ثانيــا : تعزيــره لقــاء 
مــا نســب إليــه للحــق العــام بســجنه مــدة خمــس ســنوات وجلــده أربعمائــه 
وخمســني جلــده مفرقــه علــى ســت دفعــات متســاوية قــدر كل دفعــه 
خمســه وســبعون جلــده وبــني كل دفعــه والتــي تليهــا خمســة عشــر يومــا 
. ثالثــا : تســليم املدعــى عليــه بعــد انفــاذ احلكــم الســابق لســلطات بــالده 
يف باكســتان لتمكــني أوليــاء الــدم مــن مخاصمتــه يف احلــق اخلــاص 
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ــرض  ــى الطرفــني أعت ــا وبعــرض احلكــم عل ــه حكمن ومبــا ذكــر كل
ــه املدعــي العــام وطلــب عــرض احلكــم علــى محكمــة اإلســتئناف  علي
لتدقيــق احلكــم مكتفيــا مبــا يف أوراق املعاملــة أمــا املدعــى عليــه فهــز 
رأســه وابتســم فكــرر املترجــم الســؤال عــن رأيــه يف احلكــم فقــال 
موافــق عليــه . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه وسلم . حرر يف 1433/5/24هـ 
املوافــق 14/  الثالثــاء  اليــوم  هــذا  انــه يف  ثــم  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  ورود  وبعــد  1434/5هـــ 
الشــرقية ومشــفوعها القــرار رقــم 34188914 وتاريــخ 15/ 4/ 1434/
هـــ  ومضمونــه املصادقــة علــى احلكــم وعليــه توقيــع اصحــاب الفضيلــة 
........... اســتئناف  قاضــي  ......................التوقيــع  االســتئناف  قضــاة 
التوقيــع قاضــي اســتئناف ...........التوقيــع رئيس اســتئناف ......................
التوقيــع رئيــس الدائــرة ...........التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 14/ 5/ 1434هـــ
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رقم الصك : 32203464 تاريخه: 1432/8/12هـ 
رقم الدعوى:36881

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
349716 تاريخه: 1433/1/12هـ

قتــل ، شــروع يف قتــل ، حيــازة ســاح بــدون ترخيــص ، اســتخدام ســاح 
نــاري ، دعــوى عامــة وخاصــة ، حكــم بــرد الدعــوى ثــم الرجــوع عنــه ، 
مشــروعية االعتمــاد علــى قــرار أهــل اخلبــرة ، مشــروعية التعزيــر يف 
احلــق اخلــاص ، وجــود ســوابق قضائيــة، ثبــوت إدانــة ، تعزيــر بالســجن 

وجلــد.

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم .

جــرى توجيــه االتهــام مــن قبــل االدعــاء العام بقيــام املدعى عليه بالشــروع 
يف قتــل أخيــه بإطــالق عــدة طلقــات ناريــة عليــه وطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة حيــث تلقــت الشــرطة بالغــا مــن 
أحــد املواطنــني بســماعه ثــالث طلقــات ناريــة وباســتطالعه وجــد املجنــي 
عليــه علــى الرصيــف وباســتجواب املجنــي عليــه ألقــى التهمــة علــى أخيــه 
- املدعــى عليــه - خلــالف بينهمــا وتهديــده الســابق، أنكــر املدعــى عليــه 
الدعــوى ودفــع بأنــه كان حينهــا خــارج مدينة الرياض، بفحص الســالح 
الــذي ضبــط مــع املدعــى عليــه ومقارنتــه مــع أظــرف الطلقــات الفارغــة 
املرفوعــة مــن موقــع اجلرميــة وقــد ظهــر بــأن األظــرف األربعــة مطلقــة مــن 
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املســدس احملــرز املضبــوط بحــوزة املدعــى عليــه أمــا الظرفــان الفارغــان 
فهــي مطلقــة مــن ســالح نــاري واحــد ويطلــق عــادة مــن األســلحة مــن ذات 
العيــار، مت القبــض علــى املدعــى عليــه ومعــه ســيارة مســتأجرة والعثــور 
معــه يف ســيارته علــى املســدس املشــار لــه يف تقريــر األدلــة اجلنائيــة ، 
أنكــر املدعــى عليــه بــأن املســدس يعــود لــه ، وإلنــكار املدعــى عليــه 
دعــوى املدعــي العــام واخلــاص وملــا تضمنتــه شــهادة الشــاهدين ومحضــر 
االنتقــال مــن العثــور علــى ظــروف فارغــة ومــا تضمنــه خطــاب مديــر 
شــرطة احلــدود الشــمالية مــن العثــور علــى املســدس الــذي انطلقــت منــه 
األظــرف الفارغــة حســب قــرار األدلــة اجلنائيــة وكل مــا تقــدم يــورث 
الشــبهة القويــة نحــو املدعــى عليــه يف احلــق العــام إال أنــه ال ميكــن معهــا 
إثبــات احلــق اخلــاص ، لــذا فقــد قــررت احملكمــة مــا يلــي:أوال/ رد دعــوى 
املدعــي اخلــاص لعــدم كفايــة األدلــة. ثانيــا/ توجيــه الشــبهة القويــة علــى 
قيــام املدعــى عليــه بإطــالق النــار علــى املجنــي عليــه وتعزيــره ألجلــه 
بســجنه ثــالث ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده ثالثمئــة جلــدة مفرفــة 
علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة والتــي تليهــا 
عشــرة أيــام ، بعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة 
مكتفيــا بالئحــة الدعــوى كمــا قــرر املدعــي اخلــاص واملدعــى عليــه 
عــدم القناعــة وطلبــا متكينهمــا مــن تقــدمي الئحــة فأفهمــا بالتعليمــات ، 
عــادت القضيــة مــن محكمــة االســتئناف بــأن رد دعــوى املدعــي اخلــاص 
محــل نظــر لقــوة الشــبهة وطلبــت إمــا تقريــر عقوبــة يف احلــق اخلــاص أو 
زيــادة العقوبــة الصــادرة يف احلــق العــام وإيضــاح مــا للحــق العــام واخلــاص، 
لــم يحضــر املجنــي عليــه لعالجــه خــارج اململكــة ، وملــا جــاء يف أســباب 
احلكــم يقــوي جانــب املدعــي اخلــاص واليمــني تشــرع يف جانــب األقــوى 
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مــن املتداعيــني وألن املدعــي اخلــاص خــارج اململكــة ممــا يتعــذر معــه 
احلضــور ألداء اليمــني وألن احلــق اخلــاص ال يثبــت مبجــرد الشــبهة لــذا 
فقــد قــررت احملكمــة عــدم عدولهــا عمــا حكمــت بــه ســلفا ، عــادت 
القضيــة مــرة أخــرى مــن محكمــة االســتئناف بطلــب إعــادة النظــر مــرة 
أخــرى يف احلكــم ، قــرر القاضــي رجوعــه عــن الفقــرة األولــى والثانيــة 
مــن احلكــم ، وقــررت احملكمــة ثبــوت قيــام املدعــى عليــه بإطــالق النــار 
علــى املدعــي اخلــاص عــدة طلقــات أدت إلــى إصابتــه باإلصابــات املشــار 
لهــا يف التقريــر الطبــي املرفــق بــاألوراق وقــررت تعزيــره ألجلــه مبــا يلــي: 
أوال/  ســجن املدعــى عليــه ثــالث ســنوات وجلــده ثالثمئــة جلــدة مفرقــة 
علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بينهمــا عشــرة أيــام وذلــك 
للحــق اخلــاص . ثانيــًا: ســجن املدعــى عليــه ســنتني مــن تاريــخ إيقافــه 
وجلــده مئتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة 
بــني كل دفعــة واألخــرى عشــرة أيــام وبــني هــذا اجللــد واجللــد الــذي يف 
األولــى مــن احلكــم عشــرة أيــام وبجميــع ذلــك َحَكمــت ، وعرضــه علــى 
املدعــى العــام قــرر بأنــه ال زال معترضــًا ، أمــا املدعــي اخلــاص واملدعــى 
عليــه فقــد قــررا عــدم القناعــة ورغبــا رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف 

بــدون الئحــة اعتراضيــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

.....القاضــي يف احملكمــة اجلزئيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزئيــة بالريــاض برقــم   وتاريــخ 1431/12/22 هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
برقم   وتاريخ 1431/12/22 هـ  ففي يوم  الثالثاء املوافق1432/03/12 
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هـــ أفتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 1  وفيهــا قــدم املدعــي العــام .....دعــواه 
ضــد ..........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــــــم ).....( قائــال 
شــرطة  مركــز  تســلم  1431/9/29هـــ  بتاريــخ   إنــه  عليــه  دعــواه  يف 
.....و..... تقريــر إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة رقــم ).....( املتضمــن أنــه 
أثنــاء قيــام الفرقــة بعملهــا  تلقــت بالغــا عــن شــخص مصــاب بحــي .....
ــه ســمع  ــغ  .....أن ــد انتقــال الفرقــة للموقــع افــاد املبل ــى شــارع .....وعن عل
صــوت ثــالث طلقــات ناريــة وهــو بداخــل املســجد وبعــد خروجــه شــاهد 
امللــك فهــد  نقــل ملستشــفى  الــذي  الرصيــف  الشــخص املصــاب علــى 
للحــرس الوطنــي وعنــد انتقــال فرقــة األدلــة اجلنائيــة للموقــع وجــدت آثــار 
دمــاء وعــدد اربعــة مقذوفــات فارغــة ملســدس مــن نــوع  ربــع وعــدد طلقتني 
فارغــة  لســالح مــن نــوع رشــاش .وبضبــط إفــادة املجنــى عليــه / .....أفــاد 
ــع  ــى من ــه ممــا دعــاه إل ــرة طويل ــذ فت ــه املتهــم من بوجــود خــالف مــع أخي
اخــاه مــن دخــول منزلــه  فقــام املتهــم باالتصــال عليه مرات عــدة  وتهديده 
ــه منــذ  ــارة) واهلل الفــري بطنــك والفقــع راســك ( وانقطــع عن ــه لعب بقول
ســنوات ولــم يشــاهده ويف مســاء يــوم 1431/9/29هـــ وأثنــاء توجهــه مــن 
املنــزل إلــى املســجد إلداء صــالة العشــاء تفاجــأ بطلقــة فــوق راســه ومــن 
ثــم توالــت  ثــم طلقــة أخــرى أصابتــه يف الفخــذ وســقط علــى األرض 
الطلقــات وهــو يتحاشــاها بيــده فأصابتــه عــدة طلقــات وشــاهد ســيارة 
بداخلهــا  مــن  يشــاهد  ولــم  ســماوي  ولونهــا  نوعهــا  يعــرف  ال  صغيــرة 
ولكنــه ســمع مــن النســاء حولــه أن الســيارة بهــا اثنــان وصــدر بحقــه 
التقريــر الطبــي رقــم ).....( وتاريــخ 1431/9/29هـــ الصــادر مــن الشــئون 
الصحيــة باحلــرس الوطنــي املتضمــن إصابتــه بعشــرة جــروح قطعيــة اثنــان 
منهــا يف العضــد األميــن وأثنــان يف الصــدر مــن االمــام واخللــف وأثنــان يف 
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الفخــذ مــن األمــام واخللــف وإصابتــه بكســر يف منتصــف عظمــة الفخــذ 
وجــروح متعــددة يف األطــراف العلويــة والطــرف األميــن الســفلي واليــد 
اليســرى والصــدر ومــدة الشــفاء أكثــر مــن خمســة عشــريوما .ويف متــام 
اخلميــس  يــوم  مســاء  مــن  دقيقــه  وعشــرون  السادســة  الســاعة 
احلــدود  مــن قبــل دوريــات حــرس  املتهــم  1431/9/30هـــ قبــض علــى 
مبنطقــة احلــدود الشــمالية مبوقــع خفــي عــن األنظــار وبقيادتــه ســيارة 
مــن نــوع .... لونهــا فضــي وبتفتيــش الســيارة وجــد بهــا مســدس بــدون 
ترخيــص ملفــوف بعقــد اســتئجار الســيارة ومخبــأ أســفل مقــود الســيارة 
ومخــزن  ســالح مســدس فــارغ وجــواز سفر.وبســماع شــهادة / .....أفــاد 
أن عمــه املتهــم اتصــل عليــه يف مغــرب يــوم احلادثــة وســأله عــن منــزل عمــه 
املجنــى عليــه لكونــه انتقــل مــن بيتــه حديثــا وعندمــا ســأله عــن ســبب 
ذلــك قــال إن هنــاك رجــال يســأل عنــه  وعنــد ســؤاله عــن هــذا الرجــل لــم 
يجبــه ثــم اتصــل عليــه بعــد ثلــث ســاعة وســأله هــل امــام منزلهــم ســيارة 
.... وهــل لــون منزلهــم احمــر  فقــال لــه ال ادري النــه يعلــم أنــه صاحــب 
ســوابق فقــال هــل هــم موجوديــن فأجابــه بأنــه ال يعلــم واغلــق اجلــوال ثــم 
ســمع بحادثــة اإلطــالق يف الســاعة الواحــدة ليــال . ومبضاهــاة األظــرف 
الفارغــة املضبوطــة يف مســرح اجلرميــة مــع الســالح املســدس املضبــوط 
مــع املتهــم تبــني مطابقــة ظرفــني فارغــني للســالح. وبإســتجواب املتهــم / 
أفــاد بعــدم وجــود خــالف مــع اخيــه املجنــى عليــه وأنــه لــم يشــاهده منــذ 
ســنتني وأنــه يف وقــت اإلطــالق كان يف القصيــم لكونــه خــرج مــن 
احلــدود  مــن  بالقــرب  ذهــب  وانــه  اليــوم  ذلــك  الريــاض عصــر  مدينــة 
العراقيــة لكــون هنــاك رجــل يريــد منــه مبلــغ مــن املــال ونفــى قيامــه 
ــم عــن احلادثــة شــيئا  ــار علــى أخيــه املجنــى عليــه وانــه ال يعل بإطــالق الن
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ونفــى عائديــه الســالح الــذي عثــر بســيارته لــه .ومبواجهتــه بشــهادة / ..... 
أفــاد أنــه ال يعلــم هــل اتصــل عليــه يف ذلــك الوقــت ام ال ولكنــه لــم 
يتذكــر أنــه ســأله عــن منــزل أخيــه املجنــى عليــه لكونــه يعرفــه مــن 
قبــل وبالبحــث عــن ســوابقه / عثــر لــه علــى ســابقتني االولــى ســرقة 
حيوانــات واالخــرى مخالفــة لنظــام حــرس احلــدود .ملــا أشــير إليــه أقــرر 
ــه املجنــى عليــه/ .....وذلــك  ــل  اخي ــه اإل تهــام لـــ .....بالشــروع يف قت توجي
بإطــالق النــار عليــه عــدة طلقــات ممــا أدى إلــى إصابتــه باإلصابــات 
املوصوفــة بالتقريــر الطبــي املرفــق وحيازتــه للســالح املســدس  املضبــوط 
اجلهــة  ترخيــص  بــدون  الرشــاش  والســالح   ) الرقــم.....   يحمــل  الــذي 
ــة 1- ماجــاء يف أقــوال  ــة والقرائــن التالي املختصــة وإخفائه.وذلــك لألدل
املجنــى عليــه املدونــة علــى الصفحــة رقم)7-8-9(مــن دفتــر التحقيــق 
رقم)6(2-مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد املدونــة علــى الصفحــة رقــم )   
10-11( مــن دفتــر التحقيــق رقــم )6(3-ماجــاء يف محضــر االنتقــال 
رقــم  التحقيــق  دفتــر  مــن   .  )1( رقــم  الصفحــة  املــدون علــى  واملعاينــة 
)2(4-ماجــاء يف محضــر القبــض املتهــم لفــة رقــم )19( .5-ماجــاء يف 
ــة  ــة احلنائي ــر  األدل ــر الطبــي املرفــق رقــم )14( 6-ماجــاء يف تقري التقري
لفــه رقــم)52( وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل معاقــب عليــه 
شــرعًا ونظامــا . ممــا يتعــني معــه إحالتــه إلــى احملكمــة اجلزئيــة اســتنادا 
لنــص املــادة )126( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة للحكــم عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة لقــاء ماأســند إليــه, وإحالــة مايتعلــق بحيــازة الســالح بــدون 
نظــام  مــن  للمادتــني)50-40(  وفقــا  اإلداريــة  للمحكمــة  ترخيــص 
وتاريــخ  م/45  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  والذخائــر  األســلحة 
1426/7/25هـــ علمــا بــأن احلــق اخلاص مازال قائمــا هذه دعواي وبتالوة 
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دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي العــام كلــه غيــر صحيــح فأنــا لــم أطلــق النــار علــى أخــي .....
مطلقــا وأنــا ال يوجــد بينــي وبــني أخــي .....أي عــداوة مطلقــًا وأنــا ال يوجــد 
لــدي أي ســالح وأنــا وقــت احلادثــة كنــت خــارج مدينــة الريــاض هــذا 
ــب صاحــب  ــدوام الرســمي ولطل أجــاب ورفعــت اجللســة النتهــاء وقــت ال
احلــق اخلــاص وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 1432/3/19هـــ الســاعة احلادية 
عشــر واهلل املوفــق . ويف يــوم الثالثــاء 1432/3/19هـــ أفتتحــت اجللســة 
الثانيــة الســاعة الثانيــة عشــر وفيهــا حضــر املدعي العــام وحضر حلضوره 
املدعــى عليــه ولــم يحضــر املدعــي باحلــق اخلــاص لــذا طلبــت مــن املدعــي 
العــام البينــة فطلــب مهلــة إلحضارهــا ورفعــت اجللســة لذلــك واهلل املوفــق  
. ويف يــوم االثنــني املوافــق 1432/4/9هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 
11 وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وقــد طلبــت مــن املدعــي 
العــام  بينتــه فأجــاب بأنــه ولــم يتمكــن مــن إحضارهــا يف هــذا اليــوم لــذا 
ــا محمــد .  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل فقــد رفعــت اجللســة إلحضارهــا وصل
العاشــرة  الســاعة  الثالثــاء 1432/7/26هـــ أفتتحــت اجللســة  يــوم  ويف 
والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه 
الســجني وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه أجــاب بقولــه أحضــرت أحــد 
الشــهود وأطلــب ســماع مــا لديــه حيــث حضــر .....ســعودي بالبطاقــة رقــم 
.....مــن مواليــد 1403/12/21هـــ يعمــل مبهنــة عســكري يف القــوات 
البريــة وبســؤاله أجــاب بقولــه أشــهد بــاهلل إن املدعــى عليــه عمــي أخ 
لوالــدي مــن األب وقــد اتصــل بــي يف يــوم حادثــة أطــالق النــار بعــد املغــرب 
ــه ....  ــي علي ــزل عمــي املجن ــب وصــف من يف شــهر رمضــان املاضــي وطل
فقلــت لــه مــاذا تريــد بالوصــف فقــال لــي يريــده رجــال ثــم وصــف لــي 
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طريــق البيــت فقلــت لــه أنــت اآلن تعــرف طريــق بيتــه فلمــاذا تتصــل بــي 
فقــام بإنهــاء االتصــال ثــم اتصــل بــي بعــد خمــس دقائــق فقــال لــي أنــا اآلن 
عنــد البيــت ولونــه بيــج وعنــده ..... بيضــاء ثــم قــال لــي هــل اجلماعــة 
موجوديــن أم ال فقلــت ال أدري ويف الســاعة الواحــدة ليــاًل اتصلــت بــي 
الشــرطة وأخبرتنــي بالواقعــة وأن آخــر اتصــال يف جــوال املدعــى عليــه 
كان لــي وحضــرت للشــرطة وأدليــت مبثــل هــذه الشــهادة واهلل علــى مــا 
أقــول شــهيد وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه 
ال صحــة ملــا جــاء يف شــهادة الشــاهد فأنــا لــم اتصــل بالشــاهد ألخــذ 
وصــف منــزل املجنــي عليــه وأنــا أعــرف وصــف منــزل املجنــي عليــه حيــث 
ســبق وأن ذهبــت أنــا والشــاهد وأخــي ...  ملنــزل أخــي .... ولــم جنــده فأنــا 
ال أحتــاج ملعرفــة وصــف منزلــه أمــا مــا يتعلــق باالتصــال بــه فأنــا أتصــل 
علــى الشــاهد باســتمرار لكونــه مــن أقاربــي والشــاهد أبــن أخــي وليــس 
بينــي وبينــه أي عــداوة مســبقه إال إن كان يضمــر لــي احلقــد والبغضــاء 
اخلــاص..... باحلــق  املدعــي  ثــم حضــر  أجــاب  أعلمــه هكــذا  فهــذا ال 
أدعــي علــى  إننــي  بقولــه  أجــاب  .....وبســؤاله  رقــم  بالبطاقــة  ســعودي 
املدعــى عليــه حيــث قــام بإطــالق عــدد عشــر طلقــات ناريــه مــن مســدس 
أصابتنــي يف الركبــه ويف الظهــر ويف الصــدر ويف اليــد اليمنــى ويف اليــد 
اليســرى ومواضــع أخــرى وقــد نتــج عــن ذلــك إصابتــي بشــلل يف رجلــي 
اليمنــى وبعــض اإلصابــات وقــد شــاهدته بنفســي أثنــاء إطالقــه النــار 
علــي وأطلــب تعزيــره لقــاء ذلــك تعزيــرا بليغــا هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه ال صحــة ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
باحلــق اخلــاص فأنــا لــم أطلــق النــار عليــه مطلقــا هكــذا أجــاب وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي باحلــق اخلــاص أجــاب بقولــه الصحيــح مــا جــاء يف 
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دعــواي واملدعــى عليــه ســبق أن هددنــي ولــدي البينــة علــى ذلــك ثــم 
أحضــر .....ســعودي بالبطاقــة رقــم .....مــن مواليــد 1404/4/15هـ ويعمل 
عســكري يف وزارة الدفــاع وبســؤاله أجــاب بقولــه إن املدعــي باحلــق 
اخلــاص واملدعــى عليــه همــا أعمامــي وأشــهد بــاهلل إنــي ســمعت بــأن 
املدعــى عليــه هــدد عمــي .....فذهبــت إليــه فقــال لــي إنــي ال أريــده وليــس 
بينــي وبينــه أي عــداوه إال إننــي كنــت ســكرانا فاتصلــت وهــددت أخــي 
.....واهلل علــى مــا ٌأقــول شــهيد وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى 
عليــه أجــاب بقولــه ال صحــة ملــا جــاء يف شــهادة الشــاهد والشــاهد أبــن 
أخــي وليــس بينــي وبينــه أي عــداوة هكــذا أجــاب فســألت املدعــي باحلــق 
اخلــاص ألديــك زيــادة بينــه فأجــاب بقولــه ال بينــة لــدي ســوى مــا أحضــرت 
هكــذا أجــاب ثــم ســألت املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــه بخصــوص 
الدعــوى العامــة فأجــاب بقولــه أطلــب الرجــوع للمعاملــة واالطــالع علــى 
أدلــة وقرائــن هكــذا أجــاب ورفعــت اجللســة لتزكيــة  مــا فيهــا مــن 
الشــاهدين  . ويف يــوم الثالثــاء 1432/8/4هـــ افتتحــت اجللســة اخلامســة 
الســاعة الواحــدة ظهــرا وقــد حضــر لتزكيــة الشــاهدين ..........ســعودي 
ــي رقــم ..... ــي رقــم ..........و.......... ســعودي بالســجل املدن بالســجل املدن
وبســؤالهما أجابــا بقولهمــا نشــهد بــاهلل إن الشــاهدين .......... و..........
ثقتــان ذوا عــدل مرضيــا الشــهادة لنــا وعلينــا هكــذا شــهدا ورفعــت 
اجللســة إلــى يــوم الســبت 1432/8/8هـــ واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد . ويف يــوم الســبت 1432/8/8هـــ أفتتحــت اجللســة 
السادســة الســاعة احلاديــة عشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه وقــد حضــر عــن املدعــي باحلــق اخلــاص ..........
ســعودي بالبطاقــة رقــم ..........بالوكالــة عــن أبيــه مبوجــب الوكالــة 
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الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة يف شــرق الريــاض برقــم ..........يف 
واملدافعــة  املرافعــة  حــق  تخولــه  ..........والتــي  اجللــد  1432/1/5هـــ 
والقناعــة واالعتــراض وبالرجــوع للمعاملــة وجــد فيهــا لفــة رقــم 51-50 
تقريــر األدلــة اجلنائيــة حيــال األظــرف الفارغــة برقــم ..........ونــوع الســالح 
.... الصنــع عيــار .... ملــم رقــم ..........مــع مخــزن + 4ظــروف  فارغــه عيــار 
ــم +2ظــرف فــارغ والنتيجــة أن الظــروف الفارغــة والتــي عددهــا  ....  مل
اربعــة ظــروف مطلقــه مــن املســدس املذكــور وهــو نــوع .... عيــار .....أمــا 
الظرفــان الفارغــان املشــار عنهمــا عيــار.... ....ملــم مطلقــه مــن ســالح 
نــاري واحــد وتطلــق عــادة مــن األســلحة ذات العيــار نفســه ا هـــ . وكــذا 
وجــد فيهــا خطــاب مديــر شــرطة منطقــة احلــدود الشــمالية رقــم ..........يف 
1431/10/3هـــ املوجــه ملديــر شــرطة منطقــة الريــاض واملتضمن القبض 
علــى املدعــى عليــه وبرفقتــه ســيارة مســتأجرة ووجــد يف أســفل مقــود 
الســيارة وملفــوف بورقــة عقــد الســيارة مســدس ..... الصنــع يحمــل الرقــم 
االنتقــال  محضــر   2 رقــم  لفــة  التحقيــق  دفتــر  يف  وجــد  ..........كمــا 
واملعاينــه واملتضمــن العثــور علــى عــدد أربــع مقذوفــات مســدس ربــع 
ــى املدعــى  ــك عل ــني فــوارغ ا هـــ . وبعــرض ذل وطلقــات رشــاش عــدد اثن
عليــه أجــاب بقولــه ال صحــة ملــا جــاء يف خطــاب مديــر شــرطة منطقــة 
احلدود الشــمالية من العثور معي على ســالح مســدس ..... وهذا الســالح 
ال يعــود لــي وال يخصنــي هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعوى 
واإلجابــة وحيــث أنكــر املدعــى عليــه دعــوى املدعــي العــام واملدعــي 
ــق  باحلــق اخلــاص وحيــث إن مــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين املعدلــني طب
علــى  العثــور  مــن  االنتقــال  محضــر  يف  جــاء  ومــا  الشــرعية  األصــول 
مــا جــاء يف خطــاب مديــر شــرطة احلــدود  الفارغــة وكــذا  األظــرف 
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الشــمالية مــن العثــور علــى املســدس الــذي انطلقــت منــه أربعــة مقذوفــا 
حســب قــرار األدلــة اجلنائيــة تــورث الشــبهة القويــة جتــاه املدعــى عليــه يف 
احلــق العــام وحيــث إن هــذه األمــور ال يثبــت بهــا احلــق اخلــاص فعليــه فقــد 
تقــرر مــا يلــي أوال : رددت دعــوى املدعــي باحلــق اخلــاص لعــدم كفايــة 
األدلــة يف إثباتــه . ثانيــًا :  توجــه الشــبهة القويــة علــى قيــام املدعــى عليــه 
بإطــالق  النــار علــى املجنــي عليــه وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك وذلــك 
بســجنه ثــالث ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده ثالثمائــة جلــدة مفرقــة 
علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة وأخــرى 
العــام قــرر االعتــراض مكتفيــًا  أيــام وبعرضــه علــى املدعــي  عشــرة 
بالئحــة الدعــوى أمــا املدعــي باحلــق اخلــاص فقــد قــرر عــدم القناعــة 
ويطلــب التمييــز بالئحــة أعتراضيــة وكــذا قــرر املدعــى عليــه عــدم 
عليهمــا  بــأن  وأفهمــا  اعتراضيــة  بالئحــة  التمييــز  ويطلــب  القناعــة 
احلكــم  مــن  نســخة  الســتالم  1432/8/15هـــ  الســبت  يــوم  املراجعــة 
لالعتــراض عليــه ملــدة ثالثــني يومــًا وإال ســقط حقهمــا يف االعتــراض 
ففهمــا ذلــك واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد . ويف يــوم 
مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد  اجللســة  افتتحــت  1433/3/8هـــ  الثالثــاء 
محكمة االستئناف وبرفقها  القرار رقم 3337778يف 1433/1/22هـ 
ونص احلاجة منه وبدراســة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعتراضية 
وأوراق املعاملــة لوحــظ أن رد دعــوى املدعــي باحلــق اخلــاص علــى هــذه 
الصفــة محــل نظــر واملتعــني تقريــر عقوبــة تعزيريــة للحــق اخلــاص ملــا حلــق 
باملدعــى عليــه مــن شــبهة قويــة فيمــا نســب لــه أو زيــادة العقوبــة الصــادرة 
يف احلــق العــام وإيضــاح مــا هــو حــق عــام ومــا هــو حــق خــاص منهمــا واهلل 
املوفــق .أهـــ . فعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه يف هــذه اجللســة وفيهــا 
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حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه الســجني كمــا 
حضــر وكيــل املدعــي باحلــق اخلــاص ..........وجــرى ســؤال املدعــي باحلــق 
اخلــاص وكالــة عــن موكلــه فأجــاب بأنــه يتعالــج خــارج اململكــة ولــن 
يحضــر إال بعــد شــهرين هكــذا أجــاب فعليــه وألن مــا جــاء يف حيثيــات 
احلكــم يقــوي جانــب املدعــي باحلــق اخلــاص واليمــني تشــرع يف جانــب 
أقــوى املتداعــني وحيــث إن املدعــي باحلــق اخلــاص يف خــارج اململكــة ممــا 
يتعــذر معــه حضــوره وأداء اليمــني فعليــه وألن احلــق اخلــاص ال يثبــت 
بالشــبهة فإنــي الزلــت علــى مــا حكمــت بــه مــن رد دعــوى املدعــي باحلــق 
حملكمــة  املعاملــة  وإعــادة  القــرار  يف  ذلــك  بإحلــاق  فأمــرت  اخلــاص 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
الثالثــاء  يــوم  ويف   . وســلم  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى 
1433/6/17هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
ــة مــن محكمــة االســتئناف  ــه  وقــد عــادت املعامل حلضــوره املدعــى علي
وبرفقها القرار رقم   يف 1433/3/26هـ  ونص احلاجة منه » وباالطالع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء 
علــى قرارنــا رقــم 3337778/ج3/ب وتاريــخ 1433/1/22هـــ  لوحــظ أن 
مــا اجــاب بــه فضيلتــه غيــر مقنــع إلعــادة النظــر وإجــراء مــا يلــزم علــى 
ضــوء قرارنــا املشــار إليــه أعــاله« أ.هـــ فعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة 
أنــه بتأمــل القضيــة وبعــد االســتخارة واستشــارة بعض أصحــاب الفضيلة 
القضــاة فقــد رجعــت عــن حكمــي الســابق يف الفقرتــني أواًل وثانيــًا 
وحيث إن ما جاء يف شــهادة الشــاهدين املعدليه طبق األصول الشــرعية 
وكــذا مــا جــاء يف محضــر االنتقــال مــن العثــور علــى األظــرف الفارعــة 
وخطــاب مديــر شــرطة احلــدود الشــمالية مــن العثــور علــى املســدس الــذي 
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عليــه  املدعــى  يســتعملها  التــي  الســيارة  يف  املقذوفــات  منــه  انطلقــت 
ومطابقــة ظرفــني فارغــني للســالح وحيــث إن هذيــن األمريــن كافيــان 
يف إثبــات دعــوى املدعــي اخلــاص والعــام فعليــه فقــد ثبــت لــدي قيــام 
املدعــى عليــه بإطــالق النــار علــى املدعــي باحلــق اخلــاص عــدة طلقــات 
ممــا أدى إلــى إصابتــه باإلصابــات املوصوفــة بالتقاريــر الطبيــة املرفقــة 
ثــالث ســنوات  : أواًل : ســجن املدعــى عليــه  باملعاملــة وقــررت مايلــي 
وجلــده ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون 
جلــدة بينهمــا عشــرة وذلــك للحــق اخلــاص . ثانيًا:ســجن املدعــى عليــه 
ســنتان مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده مائتــي جلــده مفرقــه علــى أربــع دفعــات 
كل دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام وبــني هــذا 
اجللــد واجللــد الــذي يف أواًل عشــرة أيــام وبجميــع ذلــك حكمــت . وبعرضه 
علــى املدعــى العــام قــرر بأنــه ال زال معترضــًا أمــا املدعــى عليــه فقــد قــرر 
عــدم القناعــة ويرغــب رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة 
اعتراضيــة أمــا املدعــى باحلــق اخلــاص فلــم يحضــر وســيتم عــرض احلكــم 
عليــه حــال حضــوره واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني . ويف يــوم الســبت 1433/7/12هـــ افتتحــت 
 )..........( رقــم  بالهويــة  اجلنســية  حضر..........ســعودي  وفيهــا  اجللســة 
بالوكالــة عــن والــده مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
الثانيــة بشــرق الريــاض برقــم ..........يف 1432/1/5هـــ اجللــد ..........والتي 
تخولــه حــق اإلقــرار واملرافعــة واملدافعــة وطلــب اســتئناف األحــكام 
إن موكلــي  قائــال  وقــرر  بهــا واالعتــراض عليهــا  والقناعــة  ومتييزهــا 
والــدي غيــر مقتنــع باحلكــم األخيــر ونطلــب رفــع املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف مكتفــني بالئحتنــا الســابقة هكــذا قــرر فعليــه فقــد أمــرت 
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بضبطــه وإحلــاق ذلــك يف القــرار ورفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق اإلجــراء حســب املتبــع واهلل املوفــق . احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد 
ــة  ــا اجلزائي ــز القضاي ــة لتميي ــة الثالث ــرة اجلزائي ــا نحــن قضــاة الدائ اطلعن
مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  برقــم    وتاريــخ 1433/12/1هـــ  املرفــق 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / .......... ــا القــرار الصــادر مــن فضيل به
املســجل برقــم    وتاريــخ 1433/8/12هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام 
ضــد / ..........يف قضيــة إطــالق نــار علــى النحو املوضــح بالقرار املتضمن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون و مفصــل بــه و بدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي 
وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه وبنــاء علــى القــرار رقــم / 331527704 
وتاريــخ 1433/3/26 هـــ لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب نقــض احلكــم 
بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

اله وصحبه وسلم.
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رقم الصك : 34296822 تاريخه: 1434/8/14هـ 
رقم الدعوى:3246628

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34309760 تاريخه: 1434/9/1هـ

ــازة ســاح بــدون ترخيــص - اســتخدام ســاح  قتــل -  قتــل خطــأ - حي
نــاري - إقــرار املدعــى عليــه - تنــازل عــن حــق خــاص - األخــذ بالقرائــن 
لتحديــد القصــد اجلنائــي - إدانــة بالقتــل اخلطــأ - عــدم تقيد احملكمة 
ــوارد يف الئحــة الدعــوى - تعزيــر بالســجن وأخــذ التعهــد  بالوصــف ال

وإفهــام بكفــارة القتــل اخلطــأ 

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

توجيــه االتهــام مــن االدعــاء العــام نحــو املدعــى عليــه بقتــل املجنــي عليــه 
عمــدا عدوانــا وطلــب إثبــات صفــة القتــل ، تلقــت الدوريــات األمنيــة 
بالغــا عــن وجــود حالــة طــوارئ باملستشــفى فتوجهــت نحــوه فظهــر بــأن 
املجنــي عليــه تــويف إثــر تعرضــه إلطــالق نــار ، بضبــط إفــادة صاحــب 
املنــزل والــد املدعــى عليــه أفــاد بأنــه كان جالســا يف بيتــه فســمع صــوت 
إطــالق نــار مــن أحــد الغــرف فتوجــه نحــوه فوجــد ابنــه املدعــى عليــه 
ممســكا بســالح رشــاش ويصــرخ ويبكــي والدمــاء تســيل علــى صــدر 
املجنــي عليــه، بالتحقيــق مــع املدعــى عليــه أجــاب بأنــه قــام بإطــالق 
طلقــة يف الهــواء فلــم تخــرج رصاصــة فعشــق الســالح مــرة أخــرى وصوبــه 
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نحــو  فانطلقــت رصاصــة  إخافتــه  يقصــد  مازحــا  عليــه  املجنــي  نحــو 
صــدره، تنــازل ورثــة املجنــي عليــه عــن املدعــى عليــه، بعــرض الدعــوى 
عليــه أجــاب بــأن مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام صحيــح حيــث قمــت 
بإطــالق طلقــة يف الهــواء فلــم تخــرج رصاصــة فعشــق الســالح مــرة أخــرى 
وصوبــه نحــو املجنــي عليــه مازحــا يقصــد إخافتــه فانطلقــت رصاصــة 
نحــو صــدره وكان ذلــك باخلطــأ ولــم أقصــد قتلــه، جــرى االطــالع علــى 
التقريــر الطبــي املتضمــن حــدوث الوفــاة نتيجــة الطلقــة الناريــة النافــذة 
بالصــدر، وإلقــرار املدعــى عليــه ودفعــه بحدوثــه خطــأ ، عليــه ولصغــر 
ســن املدعــى عليــه وإقــرار الورثــة بالتنــازل ولعــدم وجــود عــداوة ، وهــذه 
لــذا فقــد قــررت احملكمــة ثبــوت  قرائــن تؤيــد دفــع املدعــى عليــه، 
قيــام املدعــى عليــه بإطــالق النــار مــن ســالح رشــاش نحــو املجنــي عليــه 
باخلطــأ أدى لوفاتــه وقــررت تعزيــره ألجلــه بســجنه شــهرا يحســب منهــا 
مــدة إيقافــه بســبب القضيــة مــع أخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل 
مــا بــدر منــه وبذلــك َحَكمــت، أفهــم بــأن عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ ، 
قــرر املدعــى عليــه القناعــة بينمــا اعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .......... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك بنــاء علــى املعاملــة الــواردة إلــى احملكمــة مــن هيئــة التحقيــق 
وتاريــخ 1431/7/3هـــ  رقــم 9208  بتبــوك بكتابهــم  العــام  واإلدعــاء 
وتاريــخ   3246628 برقــم  الرئيــس   فضيلــة  مــن  إلــي  واحملالــة 
1432/2/18هـــ والتــي ســبق أن أحيلــت لفضيــة القاضــي باحملكمــة 
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الشــيخ ..........برقــم 1576 يف 1434/7/4هـــ فصــدر فيهــا احلكــم مــن 
مــن  املنقــوض  1434/7/14هـــ  وتاريــخ  4/7/104ج  برقــم  فضيلتــه 
محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة مــن الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة 
برقــم 5/5/ن/ج يف 1432/1/21هـــ عليــه حضــر املدعــي العــام ..........
..........املكلــف لــدى  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
احملكمــة مبوجــب كتــاب التعميد رقــم ..........يف 1433/9/5هـ وادعى 
علــى احلاضــر معــه ..........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
تلقــت  1430/12/29هـــ  بتاريــخ  دعــواه  حتريــر  يف  قائــاًل   )..........(
الدوريــات األمنيــة بالغــًا عــن وجــود حالــة داخــل طــوارئ مستشــفى امللــك 
خالــد وعنــد حضــور الدوريــات وجــد ..........متوفــى داخــل املستشــفى 
لتعرضــه إلطــالق نــار وبضبــط إفــادة صاحــب املنــزل والــد احلــدث املدعى 
عليــه أفــاد بأنــه يف الســاعة العاشــرة مســاًء وحينمــا كان جالســًا يف 
املجلــس وعندهــا ســمع طلقــة صــادرة مــن غرفــة النــوم التــي تخصــه 
رشــاش  بســالح  ..........ممســكًا  ابنــه  فوجــد  حضــر  وعندهــا 
شــقيقه  بولــد  وممســكًا  ويبكــي  يصــرخ  وكان  الكالشــنكوف 
ــه ..........مــات مــات والدمــاء تســيل مــن صــدر .......... ..........ويقــول أبوي
مــن اجلهــة اليمنــى لصــدره وأخــذ ..........وذهــب بــه إلــى املستشــفى كمــا 
موقــع  ملعاينــة  وباالنتقــال  بالغرفــة  موجــودًا  الســالح كان  بــأن  أفــاد 
اجلرميــة اتضــح أن املنــزل يقــع بحــي ..........خلــف قصــر أفــراح ..........وهــو 
عبــارة عــن عمــارة مســلحة مكونــة مــن دوريــن ومــكان اجلرميــة يقــع 
بالــدور األول ويتكــون مــن مدخــل ثــم ممــر ثــم بعــد املمــر مجلــس يف 
اجلهــة اليســرى طولــه خمســة يف أربعــة وغرفــة أربعــة يف أربعــة ثــم صالــة 
داخليــة مســاحتها أربعــة يف ســتة وغرفــة أخــرى صغيــرة والتــي وقــع فيهــا 
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إطــالق النــار حســب إفــادة أهــل املنــزل ومســاحتها أربعــة يف أربعــة وجــد 
بداخلهــا طاولــة خشــبية وعليهــا مالبــس تبعــد عــن البــاب حوالــي متــرًا 
تقريبــًا متحركــة مــن مكانهــا املالصــق للجــدار األيســر بحوالــي نصف 
الغرفــة وجــدت مالبــس متنوعــة رجاليــة  اليمنــى مــن  متــر ويف اجلهــة 
ونســائية كثيــرة موضوعــة علــى األرض بعضهــا فــوق بعــض بشــكل 
نــوع رشــاش كالشــنكوف فــوق املالبــس  عشــوائي ووجــد الســالح 
مغطــى وال يظهــر منــه ســوى العقــب اخلشــبي اخللفــي و بالبحــث يف الغرفة 
وجــود العربــود رأس املقــذوف يف أعلــى املالبــس التــي علــى الطاولــة 
للبــاب  املقابلــة  اليمنــى  الزاويــة  يف  الفــارغ  الظــرف  ووجــد  اخلشــبية 
واحتمــال أن يكــون تغيــر مــن موقعــة أثنــاء البحــث ومــن خــالل معاينــة 
ــارة عــن  ــزل بشــكل كامــل والبحــث وجــد عرضــًا ســالح آخــر عب املن
مســدس ربــع صغيــر بداخــل جــراب الســالح ومخــزن أســود مــع تســع 
طلقــات حيــة ملفــوف الســالح يف قمــاش ملــون ويبــدوا أنــه لــم يســتخدم 
منــذ فتــره وكذلــك أثنــاء متشــيط املوقــع وجــدت بقــع دمويــة علــى فــراش 
األرض لونــه أزرق فــاحت وكذلــك بقــع دمويــة متفرقة يف الصالة الداخلية 
وثــالث نقــط دمويــة أمــام البــاب اخلارجــي وخــالف ذلــك لــم يظهــر أي 
أدلــة تفيــد التحقيــق وجــرى تصويــر املوقــع ورفــع جميــع اآلثــار وقــد صــدر 
.......... بحــق  1430/12/29هـــ  وتاريــخ  بــدون  رقــم  الطبــي  التقريــر 
واملتضمــن إصابتــه بطلــق نــاري ولديــه جــرح باحللمــة اليســرى بطــول 
)1.5ســم( وخــروج الطلقــة مــن ناحيــة اإلبــط األميــن بطــول حوالي )5ســم( 
مــع كســر ضلعــني يف الناحيــة اليمنــى مت اســتقبال املريــض املتوفــى 
..........بشــأن فحــص  بــدون عالمــات حيويــة كمــا ورد التقريــر رقــم 
عينــات رفعــت مــن يــد اجلانــي املدعــى عليــه حيــث أعطيت جميــع العينات 
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إيجابيــة ملخلفــات اإلطــالق علــى األيــدي كمــا ورد التقريــر الفنــي رقــم 
..........والعائــد للمتوفــى ..........واملتضمــن وجــود بقــع كثيفــة بلــون أحمر 
يشــتبه أن تكــون دم مــع وجــود متزقــات مــن ناحيــة مقدمــة القميــص 
بطــول )0.5( ومتــزق مــن ناحيــة اإلبــط األميــن للقميــص بطــول )1.5ســم( 
كمــا ورد التقريــر الفنــي رقم..........واملتضمــن إيجابية العينات املوجودة 
مبالبــس املتوفــى ..........ألدمــي( كمــا ورد خطــاب مديــر مركز شــرطة 
..........وتاريــخ 1431/2/9هـــ واملتضمــن تقريــر مصــور ملوقــع  احلمــراء 
اجلرميــة وجلثمــان املتوفــى واملتضمــن وجــود مدخــل للطلــق النــاري مــن 
الناحيــة اليســرى ومخــرج لــه مــن ناحيــة اإلبــط األميــن مــن اخللــف كمــا 
ورد خطــاب مديــر شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي رقــم .......... وتاريــخ 
املتوفــى  وذوي  اجلانــي  بــني  العالقــة  كــون  واملتضمــن  1431/1/2هـــ 
)عالقــة عائليــة( كــون والــد ..........واملدعــو ..........هــو شــقيق املدعــو 
لــم يتضــح وجــود أي  والتحــري  املدعــى عليــه وبالبحــث  والــد   ..........
مشــاكل بينهــم كمــا صــدر التقريــر الطبــي الشــرعي النهائــي بالقضية 
رقــم .......... واملتضمــن أن الوفــاة تعــود لتوقــف القلــب والتنفــس نــاجت عــن 
علــة كامنــة تعــذر معرفتهــا نظــرًا لعــدم تشــريح اجلثمــان ولكونــه بنــاء 
ــة  ــى الكشــف الظاهــري واألشــعة املجــراة وفحــص املالبــس ومعاين عل
مــكان الوفــاة وســلبية عينــات الــدم والبــول فــال مانــع لدينــا مــن حــدوث 
النــاري النافــذ بالصــدر ومــا يحدثــه عــادة مــن  الوفــاة نتيجــة الطلــق 
إصابــات بأحشــاء جــوف الصــدر وبالنســبة لزمــن الوفــاة نتيجــة الطلــق 
النــاري النافــذ بالصــدر ومــا يحدثــه عــادة مــن حوالــي ســاعة واحــدة مــن 
توقيــت املعاينــة األوليــة قــد تزيــد أو تنقــص تبعــًا للتغيــرات احمليطــة 
باجلثمــان كمــا فــرزت أوراق مســتقلة حليــازة الســالح بــدون ترخيــص 
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العائــد لوالــد اجلانــي واملســتخدم يف القضيــة والســالح اآلخــر املضبــوط 
األربعــاء  يــوم  يف  بأنــه  ..........أقــر  احلــدث  عليــه  املدعــى  وباســتجواب 
1431/12/29هـــ أطلــق النــار مــن ســالح مــن نــوع رشــاش يعــود لوالــده 
علــى ..........طلقــة واحــدة باجتــاه الصــدر حيــث إنــه أطلــق طلقــة يف الهواء 
فلــم تخــرج مــن الســالح أي ذخيــرة فتوقــع أن الســالح ال يجــد بــه ذخيــرة 
وقــام بعــد ذلــك بتعشــيق الســالح مــرة أخــرى وتصويبــه باجتــاه ..........
قاصــدًا إخافتــه بذلــك وأنــه كان ميازحــه فأطلــق طلقــة واحــدة فأصابــت 
..........ممــا نتــج عنــه وفاتــه ومت تصديــق إقــراره شــرعًا وملــا أشــير إليــه 
أقــرر توجيــه االتهــام للحــدث املذكــور بإطــالق النــار عمــدًا مــن ســالح 
قتيــاًل  فــأرداه  بصــدره   .......... أصابــت  واحــدة  طلقــة  رشــاش  نــوع 
واســتخدامه للســالح العائــد لوالــده وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1.
إقــرار املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا واملنــوه عنــه يف الصفحــة رقــم )4( 
جــاء  3.مــا  املرفــق  اجلرميــة  متثيــل  جــاء مبحضــر  2.مــا   )29( رقــم  لفــة 
مبحضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )4( لفــة رقــم )1( 
4.مــا جــاء يف التقريــر املصــور ملســرح اجلرميــة وجثمــان املتوفــى لفــة رقــم 
)67( 5.مــا جــاء بالتقريــر الطبــي لفــة رقــم )41( .مــا جــاء يف التقريــر 
ــر  ــة /1431ه( لفــة رقــم )39( 7.التقري ــاء جنائي ــي رقــم )60/كيمي الفن
الطبــي الشــرعي النهائــي رقــم )1430/114ه( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
لــذا أطلــب إحالتــه  املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
لفضيلــة قاضــي األحــداث إلثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه وحتديــد صفــة 
القتــل والنظــر يف إنهــاء احلــق العــام يف ضــوء املــادة )174( واملــادة رقــم 
)126( و املــادة رقــم )152( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة )علمــًا بــأن 
احلــق  اخلــاص قــد انتهــى بالتنــازل وصــدق التنــازل شــرعًا( هــذه دعــواي 
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وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه وســؤاله عنهــا أجــاب 
ــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح حيــث أننــي وجــدت  بقول
ســالح لوالــدي يف الغرفــة وقــد قمــت بتعشــقيه وإطــالق النــار يف الهــواء 
ــم قمــت بتعشــيقه مــرة  ــاري ث ــق ن ــم يخــرج مــن الســالح أي طل مرتــني فل
وإخافتــه  املمازحــة  بــاب  ..........مــن  عمــي  ابــن  وصوبتــه جتــاه  أخــرى 
فخرجــت طلقــة فأصابــت ..........يف صــدره ممــا تســبب لــه بالوفــاة علمــًا 
أن مــا مت منــي كان عــن طريــق اخلطــأ فلــم أكــن أقصــد فعــل ذلــك 
هكــذا أجــاب وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة وجــد باللفــة رقــم )115( 
صــك صــادر مــن احملكمــة العامــة بتبــوك برقــم 5/2يف 1430/2/24هـــ 
املتضمــن تنــازل ورثــة القتيــل ..........وهمــا والــداه .......... و.......... مبوجــب 
..........يف  برقــم  العامــة  احملكمــة  مــن  الصــادر  ورثــة  حصــر  صــك 
1430/1/2هـــ وذلــك أن قتــل املدعــى عليــه ألبنهمــا مــن ســالح رشــاش 
عــن طريــق اخلطــأ ركمــا جــرى الرجــوع إلــى التقريــر الطبــي الشــرعي 
النهائــي لفــة رقــم )86 إلــى 92( املتضمــن أن الوفــاة تعــود لتوقــف القلــب 
والتنفــس نــاجت عــن علــة كامنــة تعــذر معرفتهــا نظــرًا لعــدم تشــريح 
اجلثمــان ولكــن بنــاء علــى الكشــف الظاهري واألشــعة املجــراة وفحص 
املالبــس ومعاينــة مــكان الوفــاة وســلبية العينــات الــدم والبــول فــال مانــع 
لدينــا مــن حــدوث الوفــاة نتيجــة الطلــق النــاري النافــذ بالصــدر ومــا 
يحدثــه عــادة مــن إصابــات بأحشــاء جــوف الصــدر والنســبة لزمــن الوفــاة 
فبنــاء علــى العالمــات الرميــة املشــاهدة علــى اجلثمــان حوالــي ســاعة 
واحــدة املعاينــة األوليــة قــد تزيــد أو تنقــص تبعــًا للتغيــرات احمليطــة 
باجلثمــان كمــا جــرى الرجــوع إلــى لفــة رقــم )29( صفحــة )4( املتضمــن 
إقــرار املدعــى عليــه وفــق إجابتــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 



41

عليــه  املجنــي  علــى  للنــار  بإطالقــه  عليــه  املدعــى  أقــر  وملّــا  واإلجابــة 
والتســبب يف قتلــه وأن ذلــك عــن طريــق اخلطــأ وحيــث عــن اإلقــرار حجــة 
علــى صاحبــه مؤاخــذ بــه ونظــرًا لكــون جميــع األدلــة والقرائــن احملتفــه 
باملعاملــة تؤيــد ذلــك مــن صغــر ســن املدعــى عليــه وإقــرار ورثــة املتوفــى 
بذلــك وعــدم وجــود عــداوة لــذا وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــديَّ إطــالق 
املدعــى عليــه النــار مــن ســالح نــوع رشــاش أصابــت املجنــي عليــه ..........
فتســببت يف وفاتــه وأن القتــل املوصــوف مــن قبيــل اخلطــأ وقــررت تعزيــر 
املدعــى عليــه لقــاء مــا بــدر منــه بســجنه ملــدة شــهر يحتســب مــن ذلــك مــدة 
إيقافــه بســبب هــذه القضيــة مــع أخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا 
بــدر منــه وبذلــك حكمــت كمــا أفهمتــه بــأن عليــه كفــارة القتــل اخلطــأ 
وهــي عتــق رقبــة فــإن لــم يجــد فصيــام شــهرين متتابعــني وبعــرض احلكــم 
ــه وأمــا املدعــي العــام فقــد  ــه ب ــه قناعت ــى الطرفــني قــرر املدعــى علي عل
ــة عــن تقــدمي الئحــة  ــًا مبــا جــاء يف أوراق املعامل قــرر اعتراضــه مكتفي
اعتراضيــة وللبيــان حــرر 1434/8/14هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني. احلمــد هلل وحــده وبعــد: فقــد اطلعنـــا نحــن 
قـضـــاة الدائـــرة اجلزائيــة الثانيــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك 
علــى املعاملــة الــواردة مــن احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك برقــم   وتاريــخ 
1434/8/21هـ،املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة ..........برقــم  
وتاريــخ 1434/8/14هـــ ،واخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد  ..........يف 
ــى النحــو املوضــح بالقــرار  واملتضمــن  ــل ،  عل ــات صفــة القت ــة إثب قضي
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا  املصادقــة علــى احلكــم   ، واهلل املوفــق 

،وصلى اهلل على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
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رقم الصك : 34223913 تاريخه: 1434/5/27هـ  
رقم الدعوى:3422571

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34270456 تاريخه: 1434/7/17هـ

قتــل ، قتــل خطــأ ،  ضــرب باســتخدام ســطل حديــدي »أداة حديديــة« ، 
ضــرب أفضــى إلــى املــوت ، دعــوى عامــة وخاصــة ، تقريــر طبــي شــرعي ، 

رد دعــوى املدعــى العــام.

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

جــرى توجيــه االتهــام مــن قبــل االدعــاء العــام علــى املدعــى عليهــا بقيامهــا 
بقتــل أخيهــا بضربهــا علــى رأســه بســطل حديــدي إثــر اعتــداء بالضــرب 
حصــل بينهمــا حصلــت بينهمــا ويطلــب إثبــات صفــة قتلهــا لــه »شــبه 
ســنتني  بســجنها  حقهــا  امللكيــة يف  اإلرادة  مقتضــى  لتطبيــق  عمــد« 
ونصــف حيــث تقــدم أحــد املواطنــني ألحــد مراكــز الشــرطة ببــالغ عــن 
قيــام أختــه - املدعــى عليهــا - بضــرب أخيــه ممــا تســبب بجــرح يف رأســه 
مــن جهــة الصــدغ وبعــد مضــي مــا يقــارب الثــالث ســاعات فــارق احليــاة 
وبنــاء علــى التقريــر الطبــي بــأن ســبب الوفــاة يعــود لتوقــف مفاجــئ يف 
الــدورة الدمويــة قامــوا بدفنــه دون إبــالغ اجلهــات األمنيــة ، تنــازل ورثــة 
املجنــي عليــه عــن املدعــى عليهــا عــدا املبلــغ ، بعــرض الدعــوى علــى 
»وكيــل املدعــى عليهــا« أجــاب مبذكــرة جوابيــة خالصتهــا إنــكاره 
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ــر  ــويف إث ــا ت ــه، وإمن ــه أدت لوفات ــه مــن موكلت ــي أصابت ــة الت ــأن الضرب ب
الــدورة الدمويــة والتنفــس،  نوبــة ربــو حــادة أدت لتوقــف مفاجــئ يف 
وأن دعــوى املدعــي اخلــاص »املبلــغ« كيديــة إثــر خــالف مالــي بينهمــا ، 
جــرى االطــالع علــى التقريــر الطبــي املتضمــن بــأن ســبب الوفــاة توقــف 
مفاجــئ يف الــدورة الدمويــة والتنفســية ، جــرى االطــالع علــى اعتــراف 
املدعــى عليهــا املتضمــن إقرارهــا بالشــجار الــذي دار بينهــا وبــني املتوفــى 
تطــور لالشــتباك باأليــدي فقامــت علــى إثــر ضربــه وشــد شــعر رأســه 
بينهمــا  ففرقــت  رأســه  بــه  ضربــت  بجوارهــا  حديــدي  ســطل  بتنــاول 
أختــه، فشــاهدت قطــرات مــن دم تســيل مــن رأســه يف محــل االصابــة 
فاتصــل علــى الدوريــات األمنيــة فحلــوا اإلشــكال بينهمــا وقــررا التنــازل 
عــن بعضهمــا يف املوقــع فمكــث قليــال وغــادر املوقــع ومعــه أختــه وبعــد 
منتصــف الليــل اتصلــت أختهــا عليــه فأخبرتهــا بنقلــه للمستشــفى فاقــدا 
الوعــي ثــم أخبــرت بوفاتــه ، بعــرض اإلقــرار علــى وكيلها صــادق عليه، 
جــرى االطــالع علــى محضــر اســتجواب أخــت املتوفــى واملدعــى عليهــا 
واملتضمــن أن املتوفــى يعانــي مــن مــرض بصــدره وبعــد ضربــه مــن قبــل 
املدعــى عليهــا اتصــل املتوفــى بالشــرطة ولــم يــرض نقلــه للمستشــفى وأن 
الــدم الــذي خــرج منــه كان قليــال وقــد خــرج وهــو يقــود ســيارته ، جــرى 
االطــالع علــى إفــادة أخــوي املدعــى عليهــا أن املتوفــى كان يعانــي مــن 
ألــم يف صــدره ، جــرى االطــالع علــى إفــادة أحــد أقاربــه بــأن املتوفــى 
كان يعانــي مــن ألــم يف صــدره ويســتفرغ دمــا وكان يعانــي مــن األلــم يف 
صــدره مــن خمــس ســنوات تقريبــًا ، وعليــه وملــا تضمنــه التقريــر الطبــي، 
ومــا ورد يف محاضــر اســتجواب أشــقاء املدعــى عليهــا وأقــارب املتوفــى 
مــن أنــه كان يعانــي مــن مــرض يف صــدره وأن الــدم الــذي نــزف منــه 
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كان قليــال ، لــذا قــررت احملكمــة عــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليهــا 
ــب املدعــي العــام ، بعرضــه علــى  ــل أخيهــا وصرفــت النظــر عــن طل بقت
املدعــي العــام قــرر االعتــراض بالئحــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف. 

احملكمــة  رئيــس  ..........مســاعد  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل اجلزائيــة مبكــة املكرمــة وبن
وتاريــخ  برقــم    املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
1434/01/13هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم   وتاريــخ 1434/01/13هـــ 
ففــي يــوم اإلثنــني املوافق1434/03/23هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 
: 09 وفيهــا حضر..........املكلــف بالترافــع لدينــا يف قضايــا احلــق العــام 
مبوجــب خطــاب رئيــس دائــرة اإلدعــاء العــام مبكــة املكرمــة رقــم 
ســعودية  عامــًا(   38(.......... علــى  وأدعــى  1434/1/24هـــ  ..........يف 
اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم )..........( قائــاًل يف دعــواه عليهــا أنــه بتاريخ 
1433/4/5هـــ تقــدم املواطــن/ ..........ملركــز شــرطة ..........ببــالغ عــن 
قيــام أختــه املدعــى عليهــا بضــرب أخيــه ..........البالــغ مــن العمر42عــام 
ممــا تســبب يف إصابتــه بجــرح يف رأســه مــن جهــة الصــدغ األميــن وبعــد 
مضــي مــا يقــارب الثــالث ســاعات فــارق احليــاة وبنقلــه ملستشــفى امللــك 
فيصــل ومعاينتــه مــن قبــل الطبيــب املقيــم صــدر بحقــه التقريــر الطبــي 
فيصــل  امللــك  مستشــفى  مــن  صــادر  1433/3/26هـــ  ..........بتاريــخ 
الدمويــه  والــدوره  بالقلــب  مفاجــئ  توقــف  الوفــاه  ســبب  ان  متضمنــًا 
والتنفســيه. وان إخوتــه قامــوا بدفنــه دون إبــالغ اجلهــات االمنيــه عــن 
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االصابــه التــي بــه وقــد مت دفنــه ولــم يبلــغ هــو اال بعــد مضــي أكثــر مــن 
ذكــرت  عليــه  املجنــي  اخــوة  أقــوال  وبضبــط  الواقعــة  علــى  أســبوع 
املدعوة/..........شــقيقة طــريف القضيــة بــان املجنــي عليــه حضــر للمنــزل 
وأثنــاء  املدعــى عليهــا  والــذي تقطنــه رفقــة أختهــا  لوالدتهمــا  العائــد 
وبــني  بينهــا  املدعــى عليهــا وحــدث  بداخــل غرفتهــا حضــرت  وجــوده 
أخيهــا نقــاش بســبب عــدم رغبتهــا يف حضــوره للمنــزل وتطــور النقــاش 
بالتقــاط ســطل حديــدي  الشــتباك ومضاربــه وقامــت املدعــى عليهــا 
وضربــت بــه رأس أخيهــا ممــا تســبب لــه بجــرح نــزف علــى أثــره قليــال مــن 
الــدم وقــام هــو باالتصــال علــى الدوريــات االمنيــه التــي حضــرت للموقــع 
وتنــازل الطرفــان عــن بعضهمــا البعــض وبعدهــا جلــس لديهــا باملنــزل 
لفتــرة وغــادرت معــه ملنزلــه وكان يقــود الســيارة وبعــد وصولهــم أطعــم 
القطــط العائــدة لــه ومتــدد علــى فراشــه وأحــس ببعــض اآلالم وطلبــت منــه 
الذهــاب للمستشــفى فرفــض ذلــك وبعــد فتــره أحســت انــه غــاب عــن 
الوعــي وأبلغــت ذويهــا وابنهــا الذيــن نقلــوه للمستشــفى وقــد أفــادت بــأن 
املجنــي عليــه لــه تاريــخ مرضــي قــدمي وكان يســعل حتــى يخــرج الــدم مــن 
فمــه وبضبــط أقــوال  بقيــة أخــوة املجنــي عليــه توافقــت أقوالهــم مــع 
أقــوال أخيهــم املدعــي حيــال تعــرض املجنــي عليــه ألصابــه تــويف بعدهــا 
بثــالث ســاعات كمــا أخبرتهــم أختهــم ..........بذلــك ممــا يؤكــد أن 
املتوفــى بــه إصابــه أدت لنزيــف مــن رأســه وقــد توافقــت أقوالهــم بــأن 
املجنــي عليــه لــه تاريــخ مرضــي قــدمي وكان يســعل حتــى يخــرج الــدم مــن 
فمــه ولديــه ربــو مزمــن وأنهــم قامــوا بدفنــه بنــاء لتقريــر الطبيــب املختص 
الــذي لــم يذكــران ســبب الوفــاة االصابــه وأنهــم ابلغــوا أخاهــم األكبــر 
اجلثمــان  دفــن  بعــدم  وطالبهــم  التــي حدثــت  باملشــكلة  املدعــي  وهــو 
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ــه هــو  ــه املتــويف إلصابت ــة أخي ــه يف احلضــور واالســتفادة مــن كلي لرغبت
بفشــل كلــوي وحاجتــه ملتبــرع بضبــط أقــوال املدعو/..........20عامــا 
ســعودي اجلنســيه وهــو ابــن املــرأه .......... - شــقيقة املجنــي عليــه- وهــو 
مــن قــام بإســعافه حيــث حضــر لــه يف تلــك الليلــه مبنزلــه وهــو يكــح 
بشــده ويســتفرغ الــدم وطلــب منــه أن يقــوم بشــراء عشــاء وعنــد ذهابــه 
اتصلــت عليــه والدتــه وطلبــت منــه احلضــور الن املجنــي عليــه خالــه اليــرد 
بانــه فــارق  ..........ب.......... فابلغــوه  عليهــم وحضــر ونقلــه ملســتوصف 
احليــاه ومت نقلــه بواســطة الهــالل االحمــر ملستشــفى امللــك فيصــل مبكــه 
وعاينــه الطبيــب واصــدر أذنــه بدفنــه بســماع شــهادة الشــاهد ..........ابــن 
اخــت املجنــي عليــه افــاد بانــه اثنــاء غســل املجنــي عليــه شــاهد الــدم ينــزل 
مــن راســه كمــا شــاهد اثــر نــزف الــدم اثنــاء تكفينــه بضبــط شــهادة 
املدعو/..........شــقيق املجنــي عليــه أفــاد مبشــاهدته نــزف الــدم مــن أخيه 
اثنــاء غســله لــه قبــل دفنــه وبضبــط شــهادة الشــاهد .......... افــاد بانــه 
بجــوار  متوقفــة  وكانــت  االســعاف  وصــول  وقــت  ب..........  حضــر 
ولــم  باالســعاف  واركابــه  عليــه  املجنــي  بانــزال  ســيارة..........وقاموا 
يشــاهد أثــار دم وبعــد ان اخــذوا اجلثمــان للمستشــفى شــاهد اثــار نــزف 
بســيط مــن راس املجنــي عليــه وباملغســله اتصــل املدعــي ..........علــى أخيه 
العائــده  الكلــي  مــن  لالســتفاده  اجلثمــان  دفــن  عــدم  ..........وطلــب 
للمتوفــى حيــث انــه يعانــي مــن فشــل كلــوي وبســواله هــل يعانــي املجنــي 
عليــه مــن امــراض افــاد بانــه يعانــي مــن كتمــه بالصــدر وقــد حضــر 
جميــع أوليــاء الــدم وهــم إخــوة املجنــي عليــه وقــرروا تنازلهــم شــرعا عــن 
أختهــم وعــدم رغبتهــم يف نبــش قبــر أخيهــم وصــدق التنازل شــرعًا ماعدا 
املدعــي الــذي يطالــب بالتحقيــق وإظهــار النتائــج وبإحالــة املدعــى عليهــا 
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للجنــة الطبيــة الشــرعية صــدر بحقهــا التقريــر الطبــي النفســي رقــم 
املدعــى عليهــا مســؤولة  أن  املتضمــن  ..........وتاريــخ 1433/12/20هـــ 
اقــرت   ........../ عليهــا  املدعــى  وباســتجواب  تصرفاتهــا  عــن  جنائيــًا 
بضــرب أخيهــا ليلــة الواقعــة بســطل حديــدي إثــر قيامــه بضربهــا وأنهــا 
شــاهدت نزيفــًا دمويــًا طفيــف مــن موقــع االصابــه حيــث ضربتــه يف 
رأســه بســطل حديــدي لقــاء تهجمــه عليهــا بســبب مشــاكل ســابقه 
بينهمــا وقــد حضــرت الدوريــات االمنيــه بنــاًء لبــالغ املجنــي عليــه ومت 
الصلــح مبوقــع احلادثــة وقــرر الطرفــان التنــازل عــن بعضهمــا البعــض 
وبعــد مغــادرة املجنــي عليــه ملنــزل أختــه اجتــه لبيتــه وبعــد مــرور مــا يقارب 
ــل إســعافه وصدقــت  ــم مفاجــي وتــويف قب ــى مــن ال الثــالث ســاعات عان
اقرارهــا شــرعًا بذلــك وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى 
ــر  ــل شــبه العمــد بضــرب اخيهــا /..........بســطل حديــدي أث عليهــا بالقت
قيامــه بالتضــارب معهــا ممــا تســبب يف إصابتــه ووفاتــه متاثــرًا بجراحــه 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:1- إقرارهــا املصــدق شــرعًا مبــا اســند 
اليهــا املــدون بالصفحــة رقــم) 5 (مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم)65 
(2- اقوال الشهود املدونه مبلف االستدالل ا ملرفق لفه)28/14/2/1(3- 
محضــر االنتقــال واملعاينــه املــدون مبلــف االســتدالل املرفــق لفــه)19(4- 
رقم270-21/فحــوص  تقريــر  لفــه)10(5-  املرفــق  الطبــي  التقريــر 
وراثيه/1433هـــ املرفــق بــاوراق القضيــه6- دعــوى املدعــي وتطابقهــا مــع 
أقــوال اطــراف القضيــه واملدونــه مبلــف االســتدالل لفــه)1( وبالبحــث 
عــن ســوابقها لــم يعثــر لهــا علــى ســوابق وحيــث ان مــا قامــت بــه املدعــى 
عليهــا  فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا لــذا أطلــب اثبــات صفــة القتــل  
واحلكــم  املــواد)174-129-126(  إلــى  إســتنادا  العمــد ضدهــا  شــبه 
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عليها بتطبيق االراده امللكيه رقم 2104/4/8 بتاريخ1363/10/26هـ 
ورقم2624بتاريخ1372/4/9هـــ وفقــا ملــا ورد يف قــرار املجلــس االعلــى 
الســامي  باالمــر  املؤيــد  1408/4/23هـــ  بتاريــخ   3/106 رقــم 
رقم1197/4بتاريخ1409/6/12هـــ علمــا ان احلــق اخلــاص انتهى بالتنازل 
ماعــدا احــد اوليــاء الــدم مــازال مطالبــا بحقــه وبســؤال املدعــى عليــه 
وكالــة .......... بالســجل املدنــي رقــم )..........( مبوجب الوكالة الصادرة 
يف   )..........( رقــم  املكرمــة  مبكــة  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن 
1434/2/4هـــ قــال أطلــب إمهالــي للــرد علــى الئحــة املدعي العــام فجرى 
رفــع اجللســة ويف يــوم  الثالثــاء املوافق1434/04/23هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة )10( وفيهــا حضــر الطرفــان وقــدم املدعــى عليــه وكالــة ..........
علــى دعــوى املدعــي العــام وهــذا نصــه )إشــارة إلــى الدعــوى املقيــدة لــدى 
فضيلتكــم برقــم )34108241( وتاريــخ 1434/1/13هـــ املقامــة مــن 
اإلدعــاء العــام واملطالــب فيهــا بإثبــات صفــة القتــل شــبه العمــد بحــق 
للمــادة  ..........واســتنادا  أخيهــا  بقتــل  موكلتي..........التهامهــا 
)174إجــراءات جزائيــة( أوجــز ردي يف النقــاط اآلتيــه: أوال: إن الغــرض 
مــن دعــوى املدعــي باحلــق اخلــاص هــو النكايــة مبوكلتــي وإحلــاق األذى 
لوجــود  منهــا  واالنتقــام  مالــي  كســب  علــى  احلصــول  ومحاولــة  بهــا 
خالفــات ســابقة بينهمــا حيــث كان املدعــي باحلــق اخلــاص وكيــال 
ملوكلتــي يف تصفيــة حقوقهــا يف تركــة والدهــا وحلصــول ضــرر علــى 
موكلتــي مــن املدعــي قامــت بإلغــاء وكالتــه وكذلــك بقيــة أخواتهــا 
صــور  مرفــق  لهــا   الضغينــة  يحمــل  املدعــي  جعــل  ممــا  بهــا  اقتــداء 
الــوكاالت والفســخ- ب- مــا ذكــره املدعــي باحلــق اخلــاص يف شــكواه 
مــن أنــه لــم يعــرف بإصابــة املتوفــى برأســه قبــل دفنــه يخالــف الواقــع 
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حيــث أن أخــوة املتوفــى أبلغــوا املدعــي مبــا حــدث بــني موكلتــي واملتوفى 
قبــل دفنــه وطالبهــم بعــدم دفــن اجلثمــان لرغبتــه يف احلضــور واالســتفادة 
مــن كليــة أخيــه املتوفــى إلصابــة املدعــي بالفشــل الكلــوي وحاجتــه 
ملتبــرع ؛ ورفــض الورثــة ذلــك وهــذا هــو الســبب احلقيقــي لرفعــه الدعــوى 
بعــد الوفــاة بعشــرة أيــام انتقامــا مــن موكلتــي املعارضــة لــه علــى وجــه 
ــه لعــدم تلبيــة طلبــه وابتــدأ مبوكلتــي التــي  اخلصــوص ومــن بقيــة أخوت
اتهمهــا بالقتــل وقــام كذلــك برفــع دعــاوى متعــددة علــى بقيــة أخوتــه 
يطالبهــم مبطالبــات ماليــة ممــا يــدل علــى كيديــة دعــواه وعــدم صحــة 
زعمــه ثانيــًا : عــدم وجــود أدلــة لتوجيــه التهمــة ضــد موكلتــي وجــه 
املدعــي العــام إلــى موكلتــي تهمــة القتــل شــبه العمــد بضــرب أخيهــا 
بســطل حديــدي أثــر قيامهمــا بالتضــارب معــًا ممــا تســبب يف إصابتــه 
ووفاتــه متأثــرًا بجراحــه وهــذا غيــر صحيــح جملــة وتفصيــاًل وال أســاس 
لــه مــن الصحــة واملدعــي العــام ليــس لديــه البينــة علــى مــا قــال و قــد نفــى 
التقريــر الطبــي وأقــوال الشــهود الــذي ذكــر أن ســبب هــو إصابــة الرأس 
ــة الــرأس كمــا زعــم املدعــي  ــره بإصاب ؛ فالوفــاة لــم حتــدث نتيجــة تأث
العــام ألن اإلصابــة كانــت ســطحية ولــم تســبب غيــر نــزف طفيــف و 
هــذا مــا أكــده الشــهود ، أمــا األلــم الــذي حلــق املتوفــى قبــل وفاتــه كان 
مــن مضاعفــات مرضــه املزمــن بالربــو والكتمــة الصدريــة و الســعال 
حتــى خــروج الــدم وهــذا مــا أكــده التقريــر الطبــي و أقــوال الشــهود 
ــة  ــي بين ــي: أ-  ليــس يف الدعــوى املقامــة ضــد موكلت ــى النحــو التال عل
تثبــت صحــة التهمــة الباطلــة وكل مــا ورد يف الئحــة االدعــاء العــام مــن 
بينــات وقرائــن جميعهــا تثبــت بــراءة موكلتــي مــن التهمــة املوجهــة لهــا ؛ 
ــد  ــا قصــدت دفــع أذاه عنهــا عن ــم تقصــد ضــرب أخيهــا إمن ــي ل فموكلت
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ضربــه لهــا وشــد شــعرها بشــدة وأثنــاء ذلــك المســت يدهــا الســطل 
املوجــود بالغرفــة فضربتــه بهــا لوقــف ضربــه املبــرح ؛ فلــم يوجــد قصــد 
وال آلــة قاتلــة ولــم يثبــت شــرعا تســبب الضربــة يف وفاتــه ؛ فالتقريــر 
الطبــي رقــم ..........تاريــخ 1433/3/26هـــ هــو الفيصــل يف القضيــة حيث 
نــص علــى أن ســبب الوفــاة ] توقــف مفاجــئ بالــدورة الدمويــة واجلهــاز 
التنفســي والقلــب [ ممــا يثبــت قطعــا أن الوفــاة كانــت طبيعيــة ويدحــض 
بــأن الوفــاة كانــت نتيجــة تأثــره بجــراح إصابــة  زعــم املدعــي العــام 
الــرأس ، كمــا أن هــذه اإلصابــة تركــت جرحــا ســطحيا وقــد ذكــر 
ذلــك جميــع الشــهود فلــم يحــدث نزيــف أو مضاعفــات أدت إلــى الوفــاة ؛ 
فلــو كانــت هــذه اإلصابــة ســببا يف الوفــاة لظهــر ذلــك يف التقريــر الطبي 
الــذي ذكــر أن ســبب الوفــاة توقــف مفاجــئ بالــدورة الدمويــة وليــس 
نزيــف حســب زعــم املدعــى العــام كمــا أن النزيــف املزعــوم لــن يخفــى 
علــى الطيــب الــذي أعــد التقريــر وإدارة املستشــفى كانــت ســتحول 
امللــف للشــرطة للتحقيــق يف ذلــك ب- ذكــر املدعــى العــام بنــاًء علــى 
شــهادة جميــع أخــوة املتوفــى مبــا فيهــم املدعــي أن املتوفــى لــه تاريــخ 
مرضــي قــدمي وكان يســعل حتــى يخــرج الــدم مــن فمــه ولديــه ربــو مزمــن 
وقــد ذكــرت الشــاهدة ..........أن املتوفــى بعــد مشــاجرته مــع موكلتــي 
واتصالــه بالشــرطة وانتهــاء الشــكوى بالصلــح ؛ جلــس معهــا باملنــزل 
وكان طبيعيــا ال يشــتكي مــن أيــة اآلالم ثــم غــادرت معــه ملنزلــه وكان 
يقــود ســيارته وبعــد وصولهــم أطعــم القطــط ، ثــم بعــد ذلــك متــدد علــى 
الفــراش عندهــا أحــس ببعــض اآلالم ورفــض الذهــاب للمستشــفى إلــى 
بإســعاف  قــام  ..........الــذي  الشــاهد  الوعــي ، كمــا ذكــر  فقــد  أن 
املتوفــى بــأن املتوفــى كان يكــح بشــدة ويســتفرغ الــدم عنــد حضــوره 
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إليــه ممــا يــدل يقينــا أن األلــم الــذي شــعر بــه املتوفــى وفقــد بعــده الوعــي 
كان بســبب مرضــه املزمــن ومــن الواضــح تعــرض املتوفــى لنوبــة ربــو 
حــادة أدت إلــى انســداد الشــعب الهوائيــة ممــا تــاله توقف الــدورة الدموية 
واجلهــاز التنفســي والقلــب وحدثــت الوفــاة ، ومــن املعلــوم طبيــًا أن مريض 
الربــو معــرض لنوبــات الربــو احلــادة والشــديدة التــي ميكــن أن تــؤدي إلــى 
الوفــاة إذا لــم تتــدارك وتعالــج يف الوقــت املناســب، خاصــة عنــد أولئــك 
الذيــن ال يشــعرون بشــدة األعــراض أو الذيــن ال يقــدرون خطورتهــا وقــد 
ذكــرت الشــاهدة ..........عنــد ســؤال احملقــق لهــا ) بعــد أن قامت املدعوة 
..........بضــرب املدعــو ..........ملــاذا لــم ينقــل إلــى املستشــفى ؟ ( فأجابــت 
بقولهــا )لــم يــرض ولــم يفكــر يف الضربــة وإمنــا كان يعانــي مــن صــدره 
، ممــا يعنــي أن أقــوال الشــهود تطابقــت مــع التقريــر الطبــي يف أن وفاتــه 
كان بســبب مرضــه املزمــن وليــس بســبب إصابــة الــرأس كمــا ذكــر 
املدعــي العــام الــذي اســتند علــى أقــوال املدعــي باحلــق اخلــاص ؛ فبالتالــي 
تنتفــي العالقــة الســببية بــني ضربــة الســطل ووفــاة ..........ممــا يعنــي 
انتفــاء مســؤولية موكلتــي عــن وفــاة أخيهــا ثالثــًا : قــرار االتهــام جانبــه 
التهمــة  العــام  االدعــاء  وجــه  أ-  نظــر  إعــادة  إلــى  يحتــاج  و  الصــواب 
ملوكلتــي بنــاًء علــى أقــوال مرســلة عاريــة مــن الصحــة وتخالــف الواقــع 
والتقاريــر الطبيــة ، حيــث اســتند علــى أقــوال املدعــي باحلــق اخلــاص دون 
بينــة تثبــت صحــة دعــواه يقــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )لــو يعطــى 
النــاس بدعواهــم، الدعــى رجــال أمــوال قــوم ودماءهــم، ولكــن البينــة 
علــى املدعــي واليمــني علــى مــن أنكــر( واســتناده يف اتهــام موكلتــي 
إلــى مجــرد أقــوال املدعــي ُيعــد إخــالل بالقواعــد الشــرعية التــي تقضــي 
بــأن األصــل يف اإلنســان البــراءة والبــراءة يقــني ال يــزول بالشــك وال يعــدل 
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عــن ذلــك إال بدليــل قاطــع وال يجــوز املطالبــة بإثبــات تهمــة القتــل شــبه 
العمــد ملجــرد الشــك دون التثبــت مــن التهمــة اســتنادًا إلــى قــول الرســول 
- صلــى اهلل عليــه وســلم - ) ادرؤا احلــدود بالشــبهات فــإن كان لــه 
مخــرج فخلــوا ســبيله فــإن اإلمــام ليخطــئ يف العفــو خيــر مــن أن يخطــئ 
يف العقوبــة ( ويقــول بــن تيميــة: »إمنــا العقوبــة علــى ذنــب ثابــت« ]فتــاوى 
ابــن تيميــة )107/28[ بــل إن جميــع األدلــة املذكــورة يف الئحــة اإلدعــاء 
العــام تثبــت بــراءة موكلتــي مــن التهمــة الباطلــة املنســوبة لهــا ب- طالــب 
االدعــاء العــام بإثبــات صفــة القتــل شــبه العمــد بحــق موكلتــي وهــذا 
االتهــام يفتقــد ألركان اجلــرم املطالــب بإثباتــه حيــث أن القتــل شــبه 
العمــد هــو أن يقصــد الفعــل دون نيــة القتــل وحيــث أن ضربــة موكلتــي 
علــى رأس املتوفــى لــم تتســبب يف قتلــه وإمنــا كانــت وفاتــه طبيعيــة كمــا 
هــو مبــني يف التقريــر الطبــي فبالتالــي ال ينطبــق هــذا الوصــف عليهــا 
لعــدم ارتكابهــا اجلــرم املنســوب إليهــا وعــدم وجــود جرميــة يف األصــل 
لطبيعيــة الوفــاة ت- ذكــر املدعــي العــام يف مذكرتــه - ص2 ســطر6 ، 
أنــه ] بضبــط أقــوال بقيــة أخــوة املجنــى عليــه توافقــت أقوالهــم مــع أقــوال 
أخيهــم املدعــي حيــال تعــرض املجنــى عليــه إلصابــة توفــى بعدهــا بثــالث 
ســاعات كمــا أخبرتهــم أختهــم ..........[ و لعــدم وجــود بينــات علــى دعوى 
املدعــى العــام حــاول االســتناد علــى هــذا القــول حملاولــة إدانــة موكلتــي 
حيــث ذكــر ] ممــا يؤكــد أن املتوفــى بــه إصابــة أدت لنزيــف مــن رأســه 
ــه بعــد  ــه الشــاهدة ..........أن [ وهــذا اســتناد خاطــئ حيــث أن مــا ذكرت
ضربــة الســطل حــدث جــرح نــزف علــى أثــره قليــاًل مــن الــدم وهــذا يــدل 
علــى أن اجلــرح ســطحي وليــس باجلــرح الــذي حــدث علــى أثــره نزيــف 
غزيــر أو نزيــف داخلــي باملــخ أدى إلــى املــوت ، والصحيــح أن املتوفــى 
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حانــت منيتــه يف هــذه الســاعة وكانــت وفاتــه طبيعيــة وال ميكــن ربــط 
وفاتــه باألحــداث التــي حدثــت قبــل الوفــاة بســاعات ألن هــذه األحــداث 
لــم يثبــت أنهــا أحدثــت الوفــاة ث- طالــب االدعــاء العــام بإثبــات صفــة 
القتــل شــبه العمــد بحــق موكلتــي وذلــك عــن التهمــة املنســوبة إليهــا 
وحيــث نــص القــرار الــوزاري رقــم 1900 بتاريــخ 1428/7/9هـــ علــى 
اجلرائــم املوجبــة لإليقــاف حلــني االنتهــاء منهــا شــرعًا ومنهــا جرائــم القتــل 
العمــد وشــبه العمــد و إن إطــالق ســراح موكلتــي يــدل علــى أن االدعــاء 
العــام غيــر متأكــد مــن التهمــة التــي وجههــا ملوكلتــي وأن ليــس هنــاك 
مبــرر إليقافهــا ج- ذكــر املدعــي العــام  بيانــات خاطئــة يف مذكرتــه 
ــة موكلتــي منهــا ذكــره يف -ص1- أن موكلتــي  ــة إدان بغــرض محاول
موقوفــة علــى ذمــة القضيــة وهــذا غيــر صحيــح حيــث أن موكلتــي أفــرج 
عنهــا قبــل حتويــل الدعــوى للمحكمــة د- قــال املدعــي العــام أن التقريــر 
الطبــي النفســي رقــم ..........تاريــخ 1433/12/20هـ ذكر أنها. مســؤولة 
جنائيــة عــن تصرفاتهــا يف محاولــة منــه لالســتناد علــى هــذا التقريــر يف 
إدانــة موكلتــي ، وهــذا التقريــر ال يعطــي املدعــي العــام دليــل علــى أنهــا 
مســؤولة جنائيــا عــن وفــاة أخيهــا لعــدم وجــود إدانــة يف التقريــر الطبــي 
املذكــور حيــث ذكــر التقريــر أنهــا تعتبــر مســؤولة جنائيــا يف حــال 
إدانتهــا يف القضيــة ولــم يثبــت شــرعا ذلــك رابعــًا : أجيــب علــى األدلــة 
والوقائــع التــي اســتند إليهــا املدعــي العــام بإيجــاز يف التالــي باإلضافــة 
إلــى مــا ذكــر أعــاله: 1- إقرارهــا املصــدق شــرعًا مبــا أســند إليهــا 
بالصفحــة رقــم 5 مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه 65 لــم تقــر موكلتــي 
بقتــل شــقيقتها كمــا ذكــر املدعــي العــام وإمنــا ذكــر أنهــا حاولــت صــد 
هجومــه بضربــة علــى رأســه وبالتالــي حــاول املدعــي العــام جتزئــة إقــرار 
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موكلتي حملاولة إدانتها بطريقة خاطئة مخالفا بذلك ،م106مرافعات 
شــرعية- التــي تنــص علــى أنــه ال يتجــزأ اإلقــرار علــى صاِحِبــه، فــال 
ــدة ،  ــة واِح ــل يؤخــذ جمل ــُه، ب ــح ل ــرك الصاِل ــه وُيت ــه الضــار ِب يؤخــذ ِمن
فموكلتــي أقــرت بضربــه علــى رأســه ولــم تقــر بالقتــل وقــد ثبــت شــرعا 
مبوجــب التقريــر الطبــي و شــهادة الشــهود أن الوفــاة كانــت بســبب 
توقــف الــدورة الدمويــة واجلهــاز التنفســي والقلــب وليــس بســبب إصابــة 
الشــهود املدونــة مبلــف  أقــوال  العــام 2-  الــرأس كمــا زعــم املدعــي 
االســتدالل املرفــق لفــه )28/14/2/1( لــم يذكــر الشــهود أن إصابــة 
الــرأس أدت إلــى الوفــاة إمنــا ذكــروا أنهــم شــاهدوا دم قليــال برأســه بــل 
ــه  ــل وفات ــن شــهدوا احلــادث ذكــروا أن املتوفــى كان يعانــي قب إن الذي
مــن صــدره و ليــس مــن إصابــة الــرأس كمــا هــو موضــح أعــاله 3- 
محضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون مبلــف االســتدالل املرفــق لفــة )19( 
جميــع مــا ذكــر بهــذا احملضــر ال يوجــد فيــه مــا يــدل علــى تهمــة القتــل 
4- التقريــر الطبــي املرفــق لفــة 10 وهــذا التقريــر جــزم بــكل وضــوح أن 
الوفــاة كانــت بســبب توقــف مفاجــئ بالقلــب والــدورة الدمويــة واجلهــاز 
التنفســي ممــا يثبــت بــراءة موكلتــي مــن التهمــة الباطلــة املنســوبة إليهــا 
5- تقريــر رقــم.......... املرفــق بــأوراق القضيــة هــذا التقريــر ال يوجــد بــه 
مــا يــدل علــى إثبــات التهمــة 6- دعــوى املدعــي وتطابقهــا مــع أقــوال 
أطــراف القضيــة واملدونــة مبلــف االســتدالل لفــة 1 ال يصــح االســتناد 
علــى أقــوال املدعــي دون بينــات تثبــت صحــة دعــواه يقــول الرســول عليــه 
ــة  ــة بين ــم يقــدم املدعــي أي ــى املدعــي ، فل ــة عل الصــالة والســالم - البين
تثبــت صحــة دعــواه خامســًا: بنــاًء علــى مــا ســبق تقدميــه أعــاله ألتمــس 
ــى دعــوى  ــة عل ــرد دعــوى املدعــي العــام املبني مــن فضيلتكــم احلكــم ب
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املدعــي باحلــق اخلــاص طبقــا للمــادة - 4 مرافعــات شــرعية - وألتمــس 
احلكــم ببــراءة موكلتــي مــن التهمــة الباطلــة املنســوبة إليهــا لعــدم ثبــوت 
ــى املدعــي العــام قــال  دعــوى املدعــي العــام واخلــاص( وبعــرض ذلــك عل
الصحيــح مــا ذكرتــه وقــد ضمنــت الئحــة دعــواي مــا لــدي مــن بينــات 
وقرائــن تثبــت صحــة مــا أدعيــت بــه وليــس لــدي ســواه فجــرى رفع اجللســة 
لدراســة املعاملــة ويف يــوم  الســبت املوافــق1434/05/25 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة )8:15( وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد جــرى اإلطــالع علــى 
التقريــر الطبــي املرفــق باملعاملــة لفــة )10( وتضمــن أن نتيجــة الكشــف 
ــة  ــدورة الدموي ــب وال ــرى أن ســبب الوفــاة توقــف مفاجــئ بالقل ــي ت الطب
والتنفســية وصــدر التقريــر بتاريــخ 1433/3/26هـــ كمــا جــرى اإلطالع 
علــى إقــرار املدعــى عليهــا املــدون علــى ملــف التحقيــق لفــة )66( صحيفــة 
)5( وهــذا نصــه )أقــر وأعتــرف أنا/..........ســعودية اجلنســية مبوجــب 
واجلســدية  العقليــة  قــواي  بكامــل  وأنــا   )..........( رقــم  مدنــي  ســجل 
املعتبــرة شــرعًا مــن غيــر ضغــط أو إكــراه بأنــه بتاريــخ 1433/3/26هـــ 
بعــد صــالة العشــاء حضــرت لغرفــة أختــي ..........التــي تقطــن معــي يف 
ــا بالغرفــة وحيــث أن املذكــور  ــزل ووجــدت أخــي ..........لديه نفــس املن
بينــي وبينــه مشــاكل ســابقة حيــث أنــه يتلفــظ علــَي وال يقــوم علــى 
خدمتــي وحصــل بيننــا نقــاش حــاد تطــور الشــتباك باأليدي وقــام بضربي 
وشــدي مــن شــعري ويف حلظــة وقعــت يــدي علــى ســطل حديــدي قمــت 
.......... أختــي  بيننــا  وفرقــت  رأســه  علــى  ..........بــه  وضربــت  بجذبــه 
وشــاهدت قطــرات مــن الــدم تخــرج مــن مــكان اإلصابــة التــي فأتصــل 
هــو علــى الدوريــات األمنيــة وحضــروا إلــى املوقــع وحــل االشــكال بيننــا 
وقررنــا التنــازل عــن بعضنــا البعــض بنفــس املوقــع ومكــث قليــاًل ..........
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مــن ثــم غــادر املنــزل يقــود ســيارته وبرفقتــه أختــي ..........وبعــد منتصــف 
الليــل اتصلــت علــَي أختــي صبــاح وســألني عــن املشــكلة وقالــت أن 
..........مت نقلــه للمستشــفى فاقــدًا للوعــي ولــم أقتنــع مبــا ذكــرت فقمــت 
بــدوري باالتصــال علــى أختــي ..........التــي قامــت بالدعاء علــَي وأخبرتني 
أن ..........أنتقــل إلــى رحمــة اهلل وقمــت بالذهــاب إلى املستشــفى للتأكد 
مــن الواقــع ولــم أمتكــن مــن شــاهدته وأبلغــت بأنــه يف ثالجــة املوتــى هــذا 
مــا لــدي وأذنــت ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين( وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه وكالــة قــال نعــم صــدر هــذا اإلقــرار مــن موكلتــي كمــا جــرى 
علــى  ..........املــدون  وهــي  املتــويف  شــقيقة  اســتجواب  علــى  االطــالع 
ــق لفــة )1( وتضمــن أن املتــويف كان  ــف التحقي الصحيفــة )13( مــن مل
يعانــي مــن صــدره وبعــد ضربــه مــن قبــل املدعــى عليهــا أتصــل علــى 
الشــرطة ولــم يرضــى أن ينقــل إلــى املستشــفى والــدم الــذي خــرج منــه 
علــى  االطــالع  جــرى  كمــا  ســيارته  يقــود  وخــرج  جــدًا  قليــل  كان 
اســتجواب .......... علــى الصحيفــة )13( مــن ملــف التحقيــق لفــة )14( 
و..........علــى الصحيفــة )9( مــن ذات امللــف وتضمــن أن املتــويف كان 
.......... يف الصحيفــة )15( أن  أفــاد  ألــم يف صــدره كمــا  يعانــي مــن 
املتــويف كان يعانــي مــن ألــم يف صــدره ويســتفرغ دم وكان يعانــي مــن 
األلــم يف صــدره مــن خمــس ســنوات تقريبــًا وكان يتحــدث معــه وأعطــاه 
مبلغــًا مــن املــال لشــراء عشــاء وبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومــا تضمنــه التقريــر الطبــي املذكــور أعــاله ومــا جــاء يف اســتجوابات 
أشــقاء وأقــارب املتــويف مــن أنــه كان يعانــي مــن مــرض يف صــدره وأن 
الــدم الــذي نــزف معــه املتــويف كان قليــاًل فلــم يثبــت لــدي قتــل املدعــى 
عليهــا ألخيهــا ..........وحكمــت بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
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وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــرر املدعــى عليــه وكالــة قناعتــه 
باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام اإلعتــراض بالئحــة وبــاهلل التوفيــق ، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 
1434/05/25 هـــ احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــا ال نبــي 

بعده ، وبعد :ـ فقد جرى منا نحن 
قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة 

املكرمــة اإلطــالع 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة 
وتاريــخ   34108241 /..........برقــم  الشــيخ  املســاعد   املكرمــة 

1434هـــ /7 /9
املرفــق بهــا القــرار الشــرعي رقــم 34223913  وتاريــخ 1434/5/27هـــ 
الصــادر مــن فضيلتــه  املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد املــرأة/.......... 
وبدراســة   . باطنــه  مبــادون  فيــه  احملكــوم  قتــل   قضيــة  يف  املتهمــة 
القراروصــــــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقررباالكثريــة  املوافقــة 
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . وصحب
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رقم الصك : 3460109 تاريخه: 1434/3/11هـ 
رقم الدعوى:3466575

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34197846 تاريخه: 1434/4/24هـ

 قتــل ، قتــل عمــد ، اســتخدام ســاح نــاري ،  إقــرار املدعــى عليــه ، تنــازل 
عــن حــق خــاص ، تقريــر طبــي نفســي، تقريــر طبــي شــرعي ، تقريــر أدلــة 

جنائيــة، ثبــوت إدانــة، عقوبــة عائــدة للجهــة املختصــة.

1- األمــر الســامي رقــم 10711 يف 1393/5/2هـــ وقــرار مجلــس القضــاء 
باألمــر  املؤيــد  1409/3/6هـــ  يف  برقــم3/51  الدائمــة  بهيئتــه  األعلــى 
الســامي رقــم 1197/4/م يف 1409/6/2هـــ املبلــغ بالتعميــم 8/ت/95 يف 
1409/7/25هـــ بشــأن تطبيــق اإلرادة امللكيــة علــى قاتــل العمــد وشــبه 
العمــد إذا تنــازل أوليــاء الــدم عــن القصــاص )التصنيــف املوضوعــي 

لتعاميــم وزارة العــدل 782/1(.

جــرى توجيــه االتهــام مــن قبــل واالدعــاء العــام للمدعــى عليــه لقيامه بقتل 
شــقيقته عمــدا وعدوانــا وطلــب إثبات ما أســند إليــه وإفهامه بأن عقوبته 
لــدى اجلهــة املختصــة وفــق اإلرادة امللكيــة - حيــث تلقــت الشــرطة بالغــا 
مــن الهــالل األحمــر بتعــرض إمرأة لطلقات ناريــة أدت لوفاتها - ضبطت 
إفــادة املجنــي عليهــا قبــل وفاتهــا وحاصلــه قيــام شــقيقها- املدعــى عليــه- 
بإطــالق النــار عليهــا وهــي يف غرفتهــا بشــكل مفاجــئ وال تعلــم الدافــع 
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غيــر أنــه يعانــي مــن مــرض نفســي وشــكوك وضــالالت ، أقــر املدعــى 
عليــه حتقيقــا بقتلــه شــقيقته ألنــه ســمع مــن أحــد أقاربــه بــأن لشــقيقته 
عالقــة مــع أحــد الرجــال ، أنكــر القريــب مــا نســبه إليــه املدعــى عليــه 
ومبواجهتــه باملدعــى عليــه تراجــع وقــرر بأنهــا كانــت مجــرد شــكوك 
لديــه ولــم يســمع منــه ذلــك ، صــدر مــن احملكمــة العامــة صــك بإثبــات 
ــي مــن مستشــفى  ــر طب ــدم عــن القصــاص، صــدر تقري ــاء ال ــازل أولي تن
الصحــة النفســية بأنــه جــرى تشــخيص حالتــه نوبــات صــرع كبــرى وأنــه 
يعانــي مــن اضطــراب يف التفكيــر وشــكوك وضــالالت غيــر مبــررة 
يف ســلوك شــقيقته كمــا صــدر تقريــر آخــر بأنــه ونظــرا ملــا يعانيــه 
بأعــراض ذهنيــة مصحوبــة مبعتقــدات خاطئــة  مــن صــرع مصحــوب 
وســوء احلكــم علــى األمــور فــإن ذلــك يخفــف عنــه املســؤولية اجلنائيــة 
، بعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أقــر بقيامــه بقتــل شــقيقته ودفــع 
بأنــه مريــض نفســي ويعانــي مــن صــرع وقــد انتابــه حالــة نفســية شــديدة 
قــام علــى إثرهــا بالدخــول علــى أختــه يف غرفتهــا وإطــالق النــار عليهــا 
مــن مســدس وتوفيــت بعــد ذلــك ، جــرى االطــالع علــى شــهادة الوفــاة 
املتضمنــة ثبــوت وفــاة شــقيقته ، عليــه فقــد قــررت احملكمــة ثبــوت قيــام 
املدعــى عليــه بقتــل شــقيقته عمــدا وعدوانــا وإفهامــه بــأن عقوبتــه عائــدة 
للجهــة املختصــة ، قــرر املدعــى عليــه القناعــة بينمــا قــرر املدعــي العــام 

االعتــراض بــدون الئحــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باالحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة االحســاء برقــم   وتاريــخ 1434/02/10 هـــ  املقيدة 
األربعــاء  يــوم  ففــي  هـــ    1434/02/10 وتاريــخ  برقــم    باحملكمــة 
وفيهــا    12 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/03/04 
حضــر املدعــي ..........وادعــى ضــد احلاضــر معــه ..........ســعودي اجلنســية 
بتاريــخ  إنــه  دعــواه  يف  ..........قائــال  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
1433/2/15هـــ تلقــت غرفــة عمليــات شــرطة محافظــة األحســاء بالغــًا 
مــن الهــالل األحمــر الســعودي عــن قيامهــم بنقــل املــرأة تدعــى/ ..........

إلــى مستشــفى امللــك فهــد بالهفــوف علــى إثــر تعرضهــا لإلصابــة بعــدة 
طلقــات ناريــة أثنــاء وجودهــا مبنزلهــا وباالنتقــال واملعاينــة جلســم املجنــي 
عليهــا اتضــح وجــود عــدد تســع فتحــات بعضهــا دخــول وبعضهــا اآلخــر 
خــروج فيمــا أظهــرت األشــعة التــي اتخــذت علــى جســمها وجــود طلقتــني 
مســتقرتني بها أحدهما يف الظهر واألخرى بالركبة اليســرى ومبعاينة 
ــاء يقــع يف  ــه منــزل حديــث البن املنــزل محــل ارتــكاب اجلرميــة اتضــح ان
حــي ..........ومبعاينــة مســرح احلــادث اتضــح أنهــا غرفــة مبســاحة )4,4م( 
حتتــوي علــى ســرير نــوم مفــرد ودوالب صغيــر وطاولــة كمبيوتــر وطاولة 
الشــرقية  للجهــة  اجلــدار  أن  تبــني  وقــد  تلفزيــون  جهــاز  عليهــا  أخــرى 
صناعــي )جبــس بــورد( فيمــا شــوهد علــى ارتفــاع )120ســم( مــن اجلــدار 
عــدد أربــع فتحــات دخــول متقاربــة ملقاذيــف ناريــة جميعهــا نافــذة للجهــة 
اســتقرارها يف دوالب  واتضــح  تتبعهــا  والتــي مت  اجلــدار  مــن  األخــرى 
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مالبــس مــن الغرفــة املجــاورة يف الوقــت الــذي شــوهد مقذوفــني ناريــني 
ــى  ــرة عل ــي دمــاء صغي ــة وأيضــًا بقعت ــة الغرفــة محــل اإلصاب ــى أرضي عل
ــي عليهــا بتســليم جهــة التحقيــق ســالح  الســجادة حيــث قــام ذوي املجن
نــاري مــن نــوع مســدس .... ماركــة .... عيــار )22( يحمــل الرقــم )..........( 
بــأن  اتضــح  مبدئيــًا  وبفحصــه  ناريــة  طلقــات  تســع  عــدد  إلــى  يتســع 
اســطوانة الســالح حتتــوي علــى عــدد تســعة ظــروف ناريــة فارغــة وتبــني 
أن الفاعــل املدعــى عليــه وهــو شــقيق املجنــي عليهــا وبتفتيــش غرفــة 
املدعــى عليــه عثــر علــى ســالح نــاري آخــر نــوع .... عيــار ).....( يحمــل رقــم 
أوراق مســتقلة  لــه  )فــرزت  ناريــة  بــدون طلقــات  مــع خزنــني   )..........(
للســالح( وبضبــط إفــادة املجنــي عليهــا قبــل وفاتهــا أفــادت أنــه بعــد 
منتصــف ليــل يــوم الواقعــة كانــت جالســة مبفردهــا يف غرفتهــا مبنــزل 
والدهــا يف حــي ..........وقــد حضــر مــن خــارج املنــزل شــقيقها املدعــى 
عليــه الــذي دخــل عليهــا يف غرفتهــا وقــام دون ســابق نقــاش معهــا بإشــهار 
ســالح نــاري اجتاههــا ومــن ثــم مباشــرتها بإطــالق عــدة طلقــات ناريــة 
اجتاههــا ممــا أدى إلــى إصابتهــا يف العمــود الفقــرة والركبــة اليســرى 
والصــدر وقــد مت مناقشــتها عــن أســباب إقــدام شــقيقها بإطــالق النــار 
عليهــا وذكــرت بأنــه ال يوجــد أيــة ســوى أن شــقيقها يعانــي مــن مــرض 
نفســي واضطرابــات يف التفكيــر وشــكوك وضــالالت غيــر مبــررة 
النفســية  الصحــة  مستشــفى  يف  طويلــة  فتــرة  منــذ  العــالج  ويتلقــى 
باألحســاء والــذي توفيــت فيمــا بعــد نتيجــة اإلصابــة التــي حلقــت بهــا 
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر أنــه يف مســاء يــوم الواقعــة اجتــه برفــق 
أحــد  عــزاء  حلضــور   ... محافظــة  ..........إلــى  ..........واملدعــو/  خالــه/ 
أقاربــه ويف طريــق عودتــه إلــى محافظــة األحســاء اســتمع إلــى نقــاش 
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كان يــدور بــني خالــه املذكــور ..........حيــث صــرح خالــه دخــول شــخص 
يدعــى ..........علــى شــقيقته ..........يف املنــزل وبعــد وصولهــم إلى محافظة 
األحســاء دخــل إلــى منزلــه ثــم وقــف علــى بــاب غرفــة شــقيقاته وقــام 
ينظــر اليهــن وقــد كــن نائمــات جميعهــن يف الوقــت الــذي اجتــه إلــى 
غرفتــه بالــدور العلــوي مــن املنــزل وأخــذ ســالحه النــاري مــن نوع مســدس 
.... ماركــة ..... عيــار )22( يحمــل الرقــم )..........( ومــن ثــم نــزل مباشــرة 
إلــى الغرفــة اخلاصــة بشــقيقته/ ..........وقــام بالدخــول عليهــا ومباغتتهــا 
وذلــك بإطــالق عــدة أعيــرة ناريــة اجتاههــا ممــا أدى إلــى إصابتهــا بعــدة 
طلقــات نتــج عنــه ســقوطها علــى األرض وذلــك علــى خلفيــة مــا صــرح بــه 
خالــه يف الســيارة حيــث دخــول شــخص عليهــا وبضبــط إفــادة .... املدعــى 
عليــه/ ..........مــا أورده املدعــى عليــه مــن حيــث تصريحــه لــه مبعلومــات 
مفادهــا دخــول شــخص يدعــى/ ..........علــى املجنــي عليهــا والــذي نفــى 
تلــك املعلومــة وذكــر أنــه يف الليلــة التــي حدثــت فيهــا الواقعــة كان 
ــه ..........قادمــني مــن محافظــة ... بعــد حضورهــم  ــه وقريب واملدعــى علي
وفــاة أحــد أبنــاء جماعتهــم ويف طريــق عودتهــم لإلحســاء جــاءت ســيرة 
املتوفــى/ ..........مــن بــاب الذكــرى فقــط ثــم فوجــئ عقــب وصولهــم 
لإلحســاء بإقــدام املدعــى عليــه علــى جرميتــه جتــاه املجني عليهــا وبضبط 
إفــادة املرافــق / ..........لهــم يف الســيارة حــول مــا ورد مــن حديــث يف 
الســيارة أثنــاء ركوبــه معهــم املدعــى عليــه وحيــث نفــى ذلــك وكان يف 
الليلــة التــي حدثــت فيهــا الواقعــة هــو واجلانــي وخاله قادمــني من محافظة 
اخلــرج بعــد حضورهــم عــزاء أحــد أبنــاء جماعتهــم ويف طريقهم لإلحســاء 
ــم فوجــئ عقــب  ــاب الذكــرى فقــط ث جــاءت ســيرة املتوفى..........مــن ب
وصولهــم لإلحســاء بإقــدام املدعــى عليــه علــى جرميتــه جتــاه املجنــي 
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عليهــا فيمــا ذكــر أن املدعــى عليــه يعانــي مــن مــرض نفســي واضطــراب 
يف التفكيــر وشــكوك جتــاه شــقيقته وبضبــط والــدة املجنــي عليهــا 
وشــقيقاتها/..........والذي أفــادوا جميعــًا بأنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة 
عشــر صباحــًا يف اليــوم االثنــني املوافــق 1433/2/15هـــ حضــر املدعــو/ 
..........الــذي كان يف زيــارة إلــى محافظــة .... برفــق خالهــم ألداء واجــب 
العــزاء وبعــد دخولــه املنــزل قــام بالســالم عليهــم ثــم صعــد إلــى غرفــة 
نومــه وبعــد حلظــات نــزل وبيــده منشــفه ودخــل دورة امليــاه ثــم خــرج وصعــد 
ــم  ــى غرفــة شــقيقته/ ..........ث ــًا إل ــه وعــاد متوجه ــى غرفت مــرة أخــرى إل
ســمعن صــوت إطــالق النــار وخــرج مباشــرة مــن الغرفــة وهــو يكبــر )اهلل 
أكبــر اهلل أكبــر( وبيــده مســدس وقــام بالنظــر إليهــم ورمــى الســالح 
يف مــوزع املنــزل ويف حلــال اجتهــن إلــى غرفــة املجنــي عليهــا وشــاهدا 
الدمــاء يف األرض وعلــى مالبســها يف الوقــت الــذي أكــدن عــدم وجــود 
أي خــالف بــني اجلانــي واملجنــي عليهــا وأن اجلانــي يعانــي مــن مــرض 
نفســي واضطرابــات يف التفكيــر والشــكوك يف اآلخريــن وبضبــط 
إفــادة زوج شــقيقته/ ..........)40( عامــًا ســعودي اجلنســية ســجل مدنــي 
)..........( متعلــم موظــف حكومــي يســكن محافظــة اإلحســاء  رقــم 
والــذي ذكــر املدعــى عليــه أنــه قــام بإهدائــه الســالح املســتخدم يف 
اجلرميــة ومبناقشــته عــن مصــدر الســالح املســتخدم يف القضيــة أقــر بأنــه 
قــام بإعطائــه لشــقيق زوجتــه املدعــو/ ..........منذ عشــر  ســنوات كهدية 
وقــد وعــده بــأن يقــوم بتصريــح الســالح باســمه إال أنــه لــم يفعــل وبعــرض 
املدعــو  ..........وخالــه  عليــه  املدعــى  ومبواجهــة  عليــه  تعــرف  الســالح 
ــه مــن  ــه املدعــى علي ــن عمــه ..........ملعرفــة صحــة مــا ادعــى ب .......... واب
ســماعه قولهــم أن شــقيقته املجنــي عليهــا تربطهــا عالقــة مــع املدعــو 
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بهــم  لســانة ومبواجهتــه  علــى  مــاورد  عــدم صحــة  ..........وقــد أكــدا 
تراجــع عــن اقوالــه وأثــار أنــه لــم يســمع بذلــك منهــم وإمنــا بنــاء علــى 
العامــة  احملكمــة  رئيــس  خطــاب  ورد  بعــد  وفيمــا  لديــه  شــكوك 
واملتضمــن  1433/09/19هـــ  )33/1423663(بتاريــخ  رقــم  باألحســاء 
إثبــات تنــازل أوليــاء الــدم عــن القصــاص وصــدر بحــق املدعــى عليــه 
التقريــر الطبــي مــن مستشــفى الصحــة النفســية  مبحافظــة األحســاء 
برقــم .......... وتاريــخ 1433/02/22هـــ املتضمــن مراجعــة املدعــى عليــه 
للمستشــفى بتاريــخ 1429/09/15هـــ ومت تشــخيص حالتــه نوبــات صــرع 
كبــرى ومت حتويلــة للمتابعــة بعيــادة األمــراض العصبيــة فيمــا أشــير 
بأنــه منــوم حاليــًا طرفهــم منــذ تاريــخ 1433/03/15هـــ وأتضــح بعــد 
الكشــف أنــه يعانــي مــن اضطــراب التفكيــر وشــكوك وضــالالت 
غيــر مبــرره يف ســلوك شــقيقته )املجنــي عليهــا( وانــه البــد مــن عرضــه 
علــى اللجنــة الطبيــة الشــرعية وصــدر التقريــر الطبــي رقــم ..........بتاريــخ 
والــذي  بالطائــف  النفســية  الصحــة  مستشــفى  مــن  1433/07/14هـــ 
يتضمــن أن اللجنــة تــرى نظــرًا ملــا يعانيــة املذكــور مــن مــرض الصــراع 
واملصحــوب بأعــراض ذهنيــة والتــي تشــمل املعتقــدات املرضيــة اخلاطئــة 
وســوء احلكــم علــى األمــور فــإن ذلــك يخفــف مــن مســؤليته اجلانبيــه عمــا 
قــام بــه كــم اثبــت التقريــر رقــم )12/طــب شــرعي/1433هـ( املتضمــن 
ــة ثقــوب يف  ــا تبــني وجــود عــدة ثماني ــي عليه ــه بفحــص مالبــس املجن أن
القميــص دائريــة الشــكل علــى الكتــف األميــن مــن اجلهــة األماميــة 
واخللفيــة مــع وجــود ثقــب أســفل البــدن اخللفــي األيســر أيضــًا ثقــب دائــري 
الشــكل يف الشــلحة يقــع اســفل يســار البــدن اخللفــي وكمــا ورد خطــاب 
).......... يف 1433/02/21هـــ  رقــم  الهفــوف  فهــد ب  امللــك  مستشــفى 
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املتضمــن بــأن املصابــة ..........واملنومــة لديهــم انتقلــت الــى رحمــة اهلل 
نتيجــة اإلصابــات التــي حلقــت بهــا وصــدر بحقهــا شــهادة الوفــاة )..........( 
مــن األحــوال املدنيــة ورد التقريــر الطبــي الصــادر مــن مستشــفى امللــك 
فهــد بالهفــوف رقــم)..........( يف 1433/03/23هـــ املتضمــن اآلتــي اواًل 
وجــد باجلثــة عــدد ثمــان طلقــات ناريــة غيــر نافــذة بالظهــر والركبــة 
اليســرى والســتة الباقيــة فتحــات دخــول وخــروج ملرامــي ناريــة مفــردة 
تعــذر حتديــد ماهيــة الفتحــات مــن حيــث الدخــول واخلــروج نتيجــة تغيــر 
وقــد  الوقــت  ومــرور  واملعاجلــة  اإلســعاف  بإجــراءات  الفتحــات  معالــم 
احدثــت هــذه اإلصابــات أذيــات موضعيــة بالنســبة لألطــراف مــع كســر 
اليمنــى  بالرئــة  وإصابــة  الثامنــة  الظهريــة  الفقــرة  الفقــري  بالعمــود 
بالنســبة لطلقــة الظهــر حيــث اســتقر جــزء منهــا بالرئــة اليمنــى وجــدار 
الصــدر األميــن وهــذه األصابــات مبجملهــا ناجمــة عــن األصابــة بطلــق 
نــاري مفــرد ويرجــع لتحديــد فتحــات الدخــول واخلــروج بدقــة الــى تقريــر 
بالوريــد  مــع وجــود خثــرات  املتعلــق بفحــص املالبــس  األدلــة اجلنائيــة 
الفخــذي األيســر وأوردة الســاق اليســرى ثانيــًا جــاءت نتيجــة فحــص 
مختبــر األنســجة مبستشــفى امللــك فهــد بالهفــوف تفيــد ) بعــدم وجــود 
املــخ  وجــذع  واملخيــخ  واملــخ  النخاميــة  الغــدة  مــن  كاًل  يف  تغيــرات 
والكليتــني واملبيضــني والرحــم والشــرايني األكليلــة وامللتــف األميــن 
واأليســر مــع وجــود تضيــق بنســبة )50%( بالنــازل األمامــي مــع وجــود 
تنخــر جلــدي مــع رد فعــل حيــوي يتوافــق مــع اصابــة حيويــة وعــدم وجــود 
عالمــة البــودرة يف الفتحــة رقــم )9-5-6-8-2-1-4( مــع وجــود عالمــة 
البــودرة يف الفتحــة رقــم )3( فقــط مــع وجــود خثــرات متعضيــة يف كل 
مــن الوريــد احلرقفــي األيســر األصلــي والوريــد الشــظوي العميــق والوريــد 
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الفخــذي األيســر ثالثــًا الوفــاة ســببها اإلصابــات الناريــة ومــا أحدثتــه مــن 
الدمويــة  بالــدورة  هبــوط  مــن  احلالــة  رافــق  ومــا  ومضاعفــات  أذيــات 
والتنفســية0 التقاريــر املخبريــة 1- وصدر التقريــر الرقم ..........املتضمن 
بالكشــف عــن التلوثــات الدمويــة ألحــد املقاذيــف النارية جــاءت نتيجتها 
)إيجابــي( مــع فصيلــة دم املجنــي عليهــا 2- وصــدر التقريــر الرقــم ..........
مــن  املرفوعــة  للعينــات  الدمويــة  التلوثــات  عــن  بالكشــف  املتضمــن 
ــة دم  مســرح احلــادث جــاءت نتيجتهــا إيجابيــة للدمــاء اآلدميــة مــع فصيل
املجنــي عليهــا 3- وصــدر التقريــر الرقــم ..........املتضمــن بالكشــف عــن 
التلوثــات الدمويــة ملالبــس املجنــي عليهــا جــاءت نتيجــة بعضهــا إيجابيــة 
للدمــاء األدميــة مــع فصيلــة دم املجنــي عليهــا 0 وقــد اســفر التحقيــق معــه 
عــن توجيــه األتهــام لــه باإلقــدام علــى قتــل شــقيقته عمــدًا وعدوانــًا وذلــك 
بإطــالق اعيــرة ناريــة عليهــا مباشــرة مــن ســالح مســدس ..... ماركة)....( 
عيار).....(ممــا أدى إلــى إصابتهــا بخمســة منهــا أدى الــى إصابتهــا ومــن 
ثــم نتــج عــن ذلــك وفاتهــا وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة1- إقــراره مبــا 
نــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )14-15( مــن ملــف التحقيــق املرفــق 
لفــة)22( 2- ماأثبتــه محضــر املعاينــة املتضمــن إصابــة املذكــوره بعــدد 
خمــس طلقــات ناريــة خلــف تســع فتحــات بعضهــا فتحــات دخــول وبعضها 
فتحــات خــروج مبواضــع مختلفــة مــن جســدها وفــق ماجــاء بالتقريــر 
األمنــي املرفــق لفــة)6-8( 3- مــا أثبتــه محضــر معاينــة الغرفــة محــل 
اطــالق النــار املتضمــن مشــاهدة عــدد أربعــة فتحــات  دخــول متقاربــة 
ملقاذيــف ناريــة يف اجلــدار الشــرقي املكــون مــن لوائــح جبســية جميعهــا 
نافــذه والتــي تتبعهــا واتضــح اســتقرارها يف دوالب بالغرفــة املجــاورة 
وكــذا العثــور علــى مقذوفــني ناريــني يف ارضيــة الغرفــة وأيضــًا بقعتــني 
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دمــاء صغيــرة علــى الســجادة ممــا يؤكــد تعــرض املجنــي عليهــا لإلصابة 
ــه  ــي عليهــا املتضمن ــاء تواجدهــا يف غرفتهــا 4- مــاورد بأقــوال املجن أثن
قيــام شــقيقها ..........بإطــالق عــدة طلقــات ناريــة جتاههــا أثنــاء تواجدهــا 
يف غرفتهــا مبنزلهــم 5-  مبــا جــاء بأقــوال شــقيق والــدة املدعــى عليــه 
..........املتضمــن بأنــه وقريبــه .......... كانــا يتحدثــان عــن املدعــو ..........
املتوفــى قبــل نحــو عشــر ســنوات مــن بــاب الذكــرى فقــط وأن املدعــى 
عليــه املذكــور أقــدم علــى جرميتــه جتــاه شــقيقته نتيجــة معاناتــه مــع 
مــرض نفســي املــدون علــى صفحــات ملــف التحقيــق املرفــق لفــة)10-9( 
6- مــا أثبتــه محضــر ضبــط الســالح النــاري املســتخدم يف القتــل وهــو 
ــار).....( يحمــل الرقــم )..........( يف  ــوع مســدس ..... ماركــة .... عي مــن ن
منــزل املدعــى عليــه الــذي اتضــح بالفحص املبدئي أن اســطوانة  الســالح 
حتتــوي علــى عــدد تســعة ظــروف ناريــه فارغــة 7- مــا أثبتــه التقاريــر 
احليويــة والفنيــة املرفــق علــى الصفحــة رقــم )195-200( لفــة رقم )130-
132( وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق 
جنائيــة مســجلة وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليته 
املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه وإثبــات بصفــة القتــل وإفهامــه بــأن عقابــه وفقــًا لــإلرادة امللكيــة 
عائــدًا للجهــة املختصــة علمــًا أنــه صــدر القــرار الشــرعي مــن احملكمــة 
العامــة مبحافظــة األحســاء رقــم )33/407434( وتاريــخ 1433/9/11هـ 
القصــاص هــذه دعــواي  الــدم عــن حقهــم يف  اوليــاء  تنــازل  املتضمــن 
ــه مــا ذكــره املدعــي  ــه أجــاب بقول ــى املدعــى علي وبعــرض الدعــوى عل
العــام يف دعــواه مــن قيامــي بإطــالق النــار علــى شــقيقتي ..........وقتلهــا 
صحيــح وقــد حصــل يف هــذا األمــر لكونــي مريــض نفســي وأعانــي مــن 
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الصــرع وقــد جاءتنــي حالــة نفســيه شــديدة فقمــت بالدخــول علــى أختــي 
املذكــورة يف غرفتهــا وأطلقــت عليهــا النــار مــن املســدس ثــم حملــت إلــى 
املستشــفى وتوفيــت بعــد ذلــك هــذه إجابتــي بعــد ذلــك جــرى الرجــوع إلــى 
شــهادة الوفــاة لشــقيقة املدعــى عليــه علــى لفــة 46 مــن املعاملــة وفيهــا 
ــة  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل أثبــات وفــاة شــقيقة ..........فبن
وإقــرار املدعــى عليــه بقيامــه بإطــالق النــار علــى شــقيقته ..........ووفاتهــا 
بعــد ذلــك وبنــاء علــى شــهادة الوفــاة املذكــورة أعــاله بنــاء علــى ذلــك 
كلــه فقــد ثبــت لــدي بــان املدعــى عليــه قــد قتــل شــقيقته املذكــورة 
عمــدًا عدوانــًا وأفهمتــه بــأن عقابــه علــى ذلــك وفــق اإلرادة امللكيــة 
عائــده للجهــة املختصــة وبعــرض ذلــك عليــه وعلــى املدعــي العــام قــرر 
املدعــى عليــه قناعتــه وقــرر املدعــي العام عــدم قناعته وطلب االســتئناف 
وقــرر بأنــه لــن يقــدم الئحــة اعتراضيــه وإمنــا يكتفــي بــأوراق املعاملــة 
والئحــة الدعــوى عــن االعتــراض واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف 1434/03/04هـ  
مبحكمــة  األولــى  اجلـزائيـــة  الدائـــرة  قـضـــاة  نحــن  اطلعنـــا  فقــد 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس 
 3478500 برقــم  املكلــف  االحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1434/6/10هـــ  املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 34/1495982 
فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/6/20هـــ   وتاريــخ 
..........املســجل برقــم 3460109 وتاريــخ  القاضــي باحملكمــة الشــيخ 
1434/3/11هـــ  اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام ضــد/..........يف قضيــة 
اثبــات صفــة القتــل وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . عليــه قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حرريف1434/6/24هـــ
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رقم الصك : 34204971 تاريخه: 1434/5/4هـ 
رقم الدعوى:3494926

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34247869 تاريخه: 1434/6/21هـ

اعتــداء - قتــل - طعــن بســكني - طلــب إثبــات صفــة القتــل وتطبيــق 
حيــازة   - »الكبتاجــون«  احملظــورة  احلبــوب  تعاطــي   - امللكيــة  اإلرادة 
إقــرار املدعــى عليــه - ثبــوت إدانــة - ثبــوت صفــة القتــل  حشــيش - 
العمــد والعقوبــة عائــدة للجهــة املختصــة - تقريــر قصــاص األثــر - 

. املســتخدمة يف اجلرميــة  الســيارة  تعزيــر مبصــادرة 

1- األمــر الســامي رقــم 10711 يف 1393/5/2هـــ وقــرار مجلــس القضــاء 
باألمــر  املؤيــد  1409/3/6هـــ  يف  برقــم3/51  الدائمــة  بهيئتــه  األعلــى 
الســامي رقــم 1197/4/م يف 1409/6/2هـــ املبلــغ بالتعميــم 8/ت/95 يف 
1409/7/25هـــ بشــأن تطبيــق اإلرادة امللكيــة علــى قاتــل العمــد وشــبه 
العمــد إذا تنــازل أوليــاء الــدم عــن القصــاص )التصنيــف املوضوعــي 

لتعاميــم وزارة العــدل 782/1(.

جــرى توجيــه االتهــام مــن االدعــاء العــام علــى املدعــى عليــه بقيامــه بقتــل 
بتطبيــق  عليــه  واحلكــم  إثباتــه  وطلــب  وعدوانــا  عليــه عمــدا  املجنــي 
اإلرادة امللكيــة ومصــادرة الســيارة حيــث قــام املدعــى عليــه بتســليم 
نفســه للجهــات األمنيــة معترفــا بأنــه قــام بقتــل املجنــي عليــه بطعنــه 
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ــه صديقــه  ــي علي ــأن املجن ــه محاكمــة ب بالســكني - أقــر املدعــى علي
وأنــه اختلــف معــه فطعنــه بالســكني فرمــاه املجنــي عليــه بحجــر فقــام 
بعدهــا بطعنــه عــدة مــرات ولــم يكــن يتوقــع بأنهــا ســتقتله فلمــا رأى 
ينــزف دمــا ســاعده فأركبــه ســيارته وتوجــه بــه ألقــرب مركــز صحــي 
ــة  ــه بقصــد اجلناي ــه وإلقــرار املدعــى علي ــم ســلم نفســه للشــرطة ، علي ث
مبحــدد يف مقتــل علــى نحــو متكــرر يقتــل غالبــا ، لــذا فقــد ثبــت لــدى 
احملكمــة أن صفــة قتــل املدعــى عليــه للمجنــي عليــه عمــد وأفَهَمــت 
املدعــى عليــه بــأن عقوبتــه لقــاء احلــق العــام عائــد للجهــة املختصــة حســب 
اإلرادة امللكيــة، ومصــادرة الســيارة املســتعملة يف اجلرميــة والتصــرف 
عــدم  املدعــى عليــه  قــرر   ، وبذلــك حَكَمــت  التعليمــات  بهــا حســب 
القناعــة وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   3494926 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
1434/02/26 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   وتاريــخ 1434/02/26 هـــ  
ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/05/04 هـــ افتتحت اجللســة الســاعة 45 
: 10  وفيهــا حضــر  / املدعــي العــام ..........مبوجــب خطــاب التكليــف 
 / احلاضــر  علــى  وادعــى  1434/1/24هـــ  رقــم..........يف  مرجعــه  مــن 
..........، البالــغ مــن العمــر )24( عامــًا ، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب 
املكرمــة   مكــة  بســجون  موقــوف   ،  )..........( رقــم  املدنــي  الســجل 
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بتاريــخ 29ــــ1432/4/30هــــــ قــام املدعــى عليــه املذكــور  بتســليم نفســه 
إلــى مركــز شــرطة ..........مخبــرًا عــن قيامــه بالتضــارب مــع املجنــي 
عليه/..........أثنــاء جلوســهما لوحدهمــا يف منطقــة ..........خلــف مركــز 
املســتوصف  إلــى  نقلــه  ثــم  عليــه  املجنــي  بضــرب  ..........وقيامــه 
..........ب..........وحضــر إلــى املركــز لتســليم نفســه ومبعاينــة الســيارة 
التــي يســتقلها املدعــى عليــه نــوع ........ رقــم اللوحــة )..........( اللــون ...... 
، اتضــح وجــود آثــار دمــاء علــى البابــني اخللفيــني األميــن واأليســر وآثــار 
دمــاء علــى املقعــد اخللفــي وبتفتيــش الســيارة نــوع ......... رقــم اللوحــة 
)..........( اللــون ...... عثــر علــى قطعــة بنيــة اللــون يشــتبه أن تكــون مــن 
احلشــيش املخــدر علــى املرتبــة اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى مت تــزن)3 جــم( 
القــرار  مبوجــب  املخــدرات  قضيــة  يف  احلكــم  )مت  جرامــات  ثالثــة 
الشــرعي رقــم )6/207( وتاريــخ 1433/4/14هــــ املرفــق ومبعاينــة موقــع 
احلادثــة : اتضــح بأنــه يقــع يف منطقــة ..........بعــد أن قــام املدعــى عليــه 
باإلرشــاد إلــى موقــع احلادثــة باالجتــاه إلــى الطريــق املــؤدي إلــى مســجد 
..........وقبــل املســجد مت األلتفــاف إلــى اليســار والدخــول إلــى طريــق 
اليمنــى   اجلهــة  إلــى مخطــط حديــث اإلنشــاء ويف  والوصــول  إســفلتي 
إلــى  باإلرشــاد  عليــه  املدعــى  ..........وقــام  مســجد  الغربيــة  الشــمالية 
منطقــة جبليــة ممهــدة خلــف االســتراحات وعثــر باملوقــع على أربــع مواقع 
بهــا بقــع دمويــة كبيــرة يف إنحــاء متفرقــة متسلســلة مــن أعلــى املنطقــة 
اجلبليــة إلــى األســفل بطــول 800 متــر تقريبــا ومنهــا بقعــة دمويــة يف أعلــى 
اللــون  بيضــاء  وطاقيتــني  وشــماغ  جــوال  علــى  وعثــر  اجلبليــة  املنطقــة 
وشــريحة ومقبــض ســكني مكســور ونصــل ســكني مكســور يبعــد 
عــن املقبــض مبســافة حوالــي متريــن عليهــا آثــار دمــاء وفردتــي حــذاء 
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وآثــار إطــارات ســيارة كمــا وجــد آثــار إطــارات ســيارة واضحــة أثنــاء 
طلوعهــا ونزولهــا مــن أعلــى املنطقــة اجلبلية وقام قصــاص األثر مبقارنتها 
مــع الســيارة التــي حضــر بهــا املدعــى عليــه نــوع ........ رقــم اللوحــة.......... 
اللــون رصاصــي واتضــح بأنهــا نفــس اإلطــارات التــي شــاهد آثارهــا يف 
املوقــع ورد تقريــر األدلــة اجلنائيــة تقريــر فنــي رقــم )19( مســرح حــادث 
لعــام 1432هـــــ متضمنــًا تعــرض املجنــي عليــه للطعــن باســتخدام أداة 
حــادة وإصابتــه بجــروح طعنيــة غائــرة أدت إلــى وفاتــه كمــا ورد تقريــر 
ــر  ــاق أث ــاق رقــم )..........( لعــام 1432هـــــ انطب ــة فنــي انطب ــة اجلنائي األدل
جلــزء مــن بصمــة راحــة اليــد اليمنــى )مــا حتــت األصابــع( متــام االنطبــاق 
للجــزء املقابــل لــه مــن طبعــة بصمــة راحــة اليــد للمدعــى عليــه ومت رفــع 
األثــر مــن زجــاج البــاب مــن اخلــارج خلــف الســائق . وانطبــاق أثــر جلــزء مــن 
بصمــة راحــة اليــد اليمنــى )كلــوة خنصــر( متــام االنطبــاق للجــزء املقابــل 
لهــا مــن طبعــة راحــة اليــد اليســرى للمدعــى عليــه ومت رفــع األثــر مــن 
زجــاج البــاب مــن اخلــارج خلــف الســائق . وانطبــاق أثــر جلــزء مــن بصمــة 
راحــة اليــد اليســرى )كلــوة خنصــر( متــام االنطبــاق للجــزء املقابــل لهــا 
مــن طبعــة راحــة اليــد اليســرى للمدعــى عليــه ومت رفــع األثــر مــن البــاب 
خلــف الســائق . وانطبــاق أثــر جلــزء مــن بصمــة راحــة اليــد اليمنــى )كلــوة 
خنصــر( متــام االنطبــاق للجــزء املقابــل لهــا مــن طبعــة راحــة اليــد اليســرى 
للمدعــى عليــه ومت رفــع األثــر  مــن علــى البــاب اخللفــي األيســر ، وباقــي 
اآلثــار ال تــزال مجهولــة كمــا ورد تقريــر األدلــة اجلنائيــة فنــي انطبــاق 
ــد  ــر جلــزء مــن بصمــة راحــة الي ــاق أث رقــم )..........( لعــام 1432هــــــ انطب
اليســرى متــام االنطبــاق للجــزء املقابــل لــه مــن طبعــة راحــة اليــد اليســرى 
للمجنــي عليــه/..........ومت رفــع األثــر مــن علــى البــاب اخللفــي األيســر مــن 
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الزجــاج مــن الداخــل . وانطبــاق أثــر جلــزء مــن بصمــة راحــة اليــد اليســرى 
)كلــوة خنصــر( متــام االنطبــاق للجــزء املقابــل لهــا مــن طبعــة راحــة اليــد 
اليســرى للمجنــي عليــه/   ومت رفــع األثــر مــن علــى البــاب اخللفــي األيســر 
مــن الزجــاج مــن الداخــل . انطبــاق أثــر جلــزء مــن بصمــة يــد اليمنــى للجــزء 
املقابــل لهــا مــن طبعــة بصمــة أصبــع إبهــام اليــد اليمنــى للمجنــي عليــه/ 
..........ومت رفــع األثــر مــن الزجــاج خلــف املعــاون وباقــي اآلثــار ال تــزال 
مجهولــة تقريــر األدلــة اجلنائيــة فنــي رقم )..........متضمــن اآلتي 1-تطابق 
األمنــاط الوراثيــة للعينــة رقــم )01ــــــ 07ـــــ09ـــــ11ـــــ19ـــــ21ـــــ23ــــ25ـــــــ28( 
ــة  الــوارد تفصيلهــا باجلــدول وأنهــا أمنــاط وراثيــة ذكريــة واحــدة مجهول
املصــدر ، كمــا أتضــح اختــالف األمنــاط الوراثيــة لعينــة الــدم القياســية 
)29( للمدعــى عليــه عــن األمنــاط الوراثيــة املذكــورة أعــاله 2-األمنــاط 
الوراثيــة لعينــة الــدم القياســية )29( للمدعــى عليــه تقــع ضمــن األمنــاط 
هــذا  مصــدر  أنــه  علــى  يــدل  ممــا  )20ـــــــ24(  رقــم  املختلفــة  الوراثيــة 
رقــم  شــرعي  الطــب  تقريــر  ورد  كمــا  العينتــني  تلــك  يف  االختــالط 
)..........( املتضمــن تطابــق جميــع القطــوع التــي علــى مالبــس املجنــي 
عليــه مــع اإلصابــات التــي باجلثــة ، واإلصابــة املوجــودة بيســار العنــق 
واإلبــط األيســر إصابــة طعنيــة نافــذة واإلصابــة التــي يســار مقــدم الصدر 
هــذه  وجميــع  نافــذة  غيــر  طعنيــة  إصابــة  األيســر  الكتــف  ومقــدم 
اإلصابــات حدثــت مــن اإلصابــة بجســم صلــب حــاد وســن مدبــب مثــل 
الســكني ، والســحجات الهاللية الشــكل على مقدم الســاعد األيســر 
الصــدر  مقــدم  ميــني  وأعلــى  األميــن  الكتــف  األميــن وخلفيــة  والعضــد 
ــل رأس الســكني واجلــرح القطعــي  ــب مث ــب مدب ــت مــن جســم صل حدث
الــذي يف مقــدم الســاعد األيســر نــاجت عــن أداة حــادة كالســكني أيضــًا 
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، واجلــرح القطعــي علــى اجلانــب األنســي لليــد اليمنــى الــذي دفاعــي نــاجت 
عــن جســم صلــب حــاد كالســكني ، وجميــع اإلصابــات املذكــورة 
أعــاله حيويــة ، ولــم يشــاهد بعمــوم اجلثــة أي إصابــات أخــرى ، كمــا لــم 
وجــود  اليــدوي  واحلــس  العاديــة  باألشــعة  الفحــص  خــالل  مــن  يظهــر 
كســور كمــا أظهــرت أشــعة الصــدر وجــود جتمــع هوائــي يف اجلهــة 
إصابــة  التشــريحية  الصفــة  وبينــت   ، الصــدري  بالتجويــف  اليســرى 
الفــك  لزاويــة  األنســي  اجلانــب  بجــوار  العنــق  يســار  الدمويــة  األوعيــة 
الســفلي األيســر واألنســجة الرخويــة املجــاورة حتــى يســار قاعــدة اللســان 
ــة التــي يســار العنــق وكذلــك اســترواح صــدري يف اجلهــة  مقابــل الطعن
اليســرى مــن جتويــف الصــدر نــاجت عــن اجلــرح الطعنــي النافــذ الــذي يف 
منطقــة اإلبــط األيســر حيــث نفــذ إلــى التجويــف الصــدري بــني الضلــع 
اخلامــس والســادس يف الناحيــة الوحشــية اخللفيــة وهــذه اجلــروح اجتاههــا 
مــن اجلهــة العليــا اليســرى جلســد املجنــي عليــه إلــى اجلهــة الســفلية اليمنــى 
، كمــا ثبــت ســلبية العينــات املأخــوذة مــن اجلثــة للمواد املخدرة والســامة 
واملســكرة وســبب الوفــاة النزيــف احلــاد النــاجت عــن إصابــة أوعيــة دمويــة 
أعلــى يســار الرقبــة نتيجــة إصابــة طعنيــة غائــرة بآلــة حــادة كالســكني 
واالســترواح الصــدري يف اجلهــة اليســرى مــن الصــدر نــاجت عــن طعنــة 
غائــرة يف منطقــة اإلبــط األيســر ســاهم يف ســرعة تدهــور حالــة املجنــي 
ــت الوفــاة يف حوالــي الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف بعــد  عليــه وحصل
مديــر  ورد/ خطــاب  1432/4/30هــــــ  املوافــق  االثنــني  ليلــة  منتصــف 
شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي رقــم )..........( وتاريــخ 1432/5/9هــــــ 
متضمــن أنــه مــن خــالل البحــث والتحــري اتضــح بــأن املدعــى عليــه 
واملجنــي عليــه أصدقــاء ويتــرددون علــى بعضهمــا البعــض وهمــا مــن 
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مســتعملي املســكرات واملخــدرات حســب مــا يشــاع عنهمــا يف احلــي 
الــذي يســكنون فيــه مبنطقــة ..........وأن ســبب قيــام املدعــى عليــه بطعن 
املجنــي عليــه الختالفهمــا علــى حســاب املخــدرات حيــث اختلفــوا علــى 
بهــا ونشــب  املجنــي عليــه  املدعــى عليــه يطالــب  ماليــة وكان  مبالــغ 
خــالف بينهمــا ونتــج عنــه طعــن املدعــى عليــه للمجنــي عليــه ممــا أدى 
إلــى وفاتــه بوضــع التقاريــر وورد تقريــر األدلــة اجلنائيــة رقــم ..........( 
متضمــن تطابــق األمنــاط لعينــة األظافــر القياســية رقــم )..........( للمجنــي 
ــة  ــاط الوراثي ــة رقــم )..........( مــع األمن ــة للعين ــاط الوراثي ــه/  مــع األمن علي
للعينــات مــن رقــم )..........( إلــى رقــم )..........( ورقــم )..........( ومــن رقــم 
)..........( إلــى رقــم )..........( ورقــم )..........( ورقــم )..........( ومــن رقــم 
)..........( إلــى رقــم )..........( الصــادر بحقهــا التقريــر رقم..........ممــا يثبت 
األمنــاط  وأن  العينــات ،  تلــك  ..........هــو مصــدر   / املجنــي عليــه  بــأن 
الوراثيــة لعينــة األظافــر القياســية للمجنــي عليه/..........رقــم )..........( 
تقــع ضمــن األمنــاط الوراثيــة املختلطــة للعينة رقــم )..........( ورقم )..........( 
الصــادر بحقهــا التقريــر رقم..........بســماع أقــوال/ ..........ذكــر بأنــه يف 
يــوم احلادثــة ويف الســاعة الثانيــة عشــر والربــع ليــاًل وأثنــاء مــروره بجــوار 
ــون رصاصــي واملدعــى  ــوع جمــس الل مســتوصف ..........شــاهد ســيارة ن
عليــه ينــزل منهــا وثيابــه مليئــة بالــدم وذهــب وأحضــر عربيــة ومســعفني 
..........وهــو   / املجنــي عليــه  اخللفــي  املقعــد  بعدهــا ويف  يشــاهده  ولــم 
مصــاب يف رقبتــه مــن اجلهــة اليســرى ويف إبطــه األيســر وقام هو بإســعاف 
املجنــي عليــه وقــال لــه املجنــي عليــه )يــا ..........أســعفنى أنــا مبــوت( وأثناء 
محاولــة إســعافه باملســتوصف نطــق بالشــهادة وتــويف بســماع أقــوال/ 
..........ذكــر بأنــه يف يــوم احلادثــة حضــر املدعــى عليــه مــا بــني الســاعة 
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ــه  ــى منزلهــم وبقيادت ــاًل إل ــة عشــر لي ــى الثاني ــة عشــر والنصــف إل احلادي
ــوع .... وتقابــل معــه وشــقيقه املجنــي عليــه فقــال املدعــى عليــه  ســيارة ن
للمجنــي عليــه هيــا معــي ســوف نذهــب مشــوار وطلــب هــو مــن املدعــى 
عليــه الذهــاب معهمــا فــرد عليــه املدعــى عليــه بقولــه بنروح مشــوار قريب 
ونعــود ثــم دخــل هــو إلــى املنــزل ثم علم بعد ذلك بوفاة شــقيقة باســتجواب 
املدعــى عليــه أقــر بقتــل املجنــي عليــه/ ..........وذلــك بضربــة بالســكني 
وذكــر بأنــه يف يــوم احلادثــة وبعــد صــالة العشــاء اتصــل علــى املجنــي 
عليــه وطلــب منــه إيجــاد شــخص لشــراء احلبــوب احملظــورة وتواعــد معــه 
عنــد منزلــه يف ..........ويف حوالــي الســاعة العاشــرة ليــاًل توجــه إلــى منــزل 
املجنــي عليــه وتقابــل مــع شــقيقه/..........وحضر املجنــي عليــه بعــد ذلــك 
وحتدثــوا قليــاًل ثــم انطلــق هــو مــع املجنــي عليــه وبقيادتــه ســيارة نــوع ..... 
اللــون...... وذهبــا إلــى أحــد معــارف املجنــي عليــه يف ..........الــذي قــام 
بإرشــادهم إلــى مــكان شــخص آخــر لشــراء املخــدرات وأعطــى املجنــي 
عليــه مبلــغ )90( تســعني ريــال وأضــاف عليهــا املجنــي عليــه مبلــغ )100( 
مائــة ريــال وقــام بإعطائهــا للشــخص الــذي يعرفــه والــذي قــام بــدورة 
بشــراء حبــوب مــن الكبتاجــون وقطعــة مــن احلشــيش املخــدر وإعطائهــا 
للمجنــي عليــه وأنــزل الشــخص الــذي معهــم يف ..........واجتــه هــو واملجني 
عليــه إلــى بقالــه وقامــا بشــراء العصيــر واجتــه بعــد ذلــك إلــى مخطــط 
جبلــي علــى طريــق ..........وصعــد بالســيارة إلــى أعلــى املخطــط ثــم نــزل 
مــن الســيارة وأخــرج الســكني مــن جيبــه وتضــارب مــع املجنــي عليــه 
وقــام بضربــه بالســكني ثــم نــزل املجنــي عليــه إلــى أســفل املخطــط وحلــق 
بــه وتضــارب معــه مــرة أخــرى وعندمــا شــاهد الــدم علــى مالبــس املجنــي 
عليــه صعــد إلــى الســيارة واســتمر املجنــي عليــه يف النــزول وحلــق باملجنــي 
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عليــه بالســيارة وفتــح قفــل األبــواب وركــب املجنــي عليــه يف املرتبــة 
اخللفيــة ثــم تنــاول هــو ثــالث حبــات مــن احلبــوب احملظــورة والتــي قــام 
بشــرائها وكانــت علــى درج الســيارة األوســط وتوجــه بعــد ذلــك إلــى 
بإدخــال  وقــام  املســتوصف  عنــد  ..........ب..........وتوقــف  املســتوصف 
املجنــي عليــه إلســعافه وتوجــه بعــد  ذلــك إلــى مركــز شــرطة ..........
وقــام بتســليم نفســه وأضــاف بأنــه قــام بشــراء الســكني املســتخدمة مــن 
نــوع )........( مــن محطــة ..........قبــل احلادثــة مــن أجــل التضــارب بهــا مــع 
املجنــي عليــه ، وصــدق إقــراره بذلــك شــرعًا  وقــد انتهــى التحقيــق إلــى 
توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بقتــل/  ..........بطعنــه بســكني عمــدًا 
وعدوانــًا ، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1-إقــراره املصــدق شــرعًا 
املنــوه عنــه املــدون علــى صفحــة رقــم )2/1( مبلــف التحقيــق رقــم )3( 
املرفــق لفــه رقــم )22( 2-مــا جــاء يف التقريــر الطبــي الشــرعي النهائــي 
املنــوه عنــه واملرفــق لفــه رقــم )92( إلــى )102(3-تقاريــر األدلــة اجلنائيــة 
رقم ..........( ورقم )..........( ورقم )..........( ورقم )..........( ورقم )..........( 
واملرفقــة لفــة رقــم )33ــــ37ــــ41ـــــــ ومــن 67 إلــى 77(4-محضــر قصــاص 
إجــراءات  مبلــف   )11( رقــم  صفحــة  علــى  واملــدون  عنــه  املنــوه  األثــر 
االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )2( 5-محضــر االنتقــال واملعاينــة والتفتيــش 
رقــم  لفــه  املرفــق  االســتدالل  إجــراءات  مبلــف  واملــدون  عنهــا  املنــوه 
)1ــــ2ــــــ30( وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات صفــه القتــل وتطبيــق اإلرادة امللكيــة 
واحلكــم مبصــادرة الســيارة املســتخدمة يف اجلرميــة نــوع ..... رقــم اللوحــة 
)..........( )احلــق اخلــاص مــا زال قائمــًا( هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى 
عليــه اجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح حيــث اختلفــت مــع 
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املجنــي عليــه وكان صديقــا لــي ثــم طلبــت منــه مرافقتــي إلــى املخطــط 
اجلبلــي املذكــور واختلفنــا وتخاصمنــا وطعنتــه بالســكني ثــم ضربنــي 
بحجــر ثــم طعنتــه عــدة مــرات وإحداهــا يف جانــب رقبتــه وكنــت أقصــد 
إصابتــه لكننــي لــم أتوقــع أن اإلصابــات ســتقتله وعندمــا رأيــت أنــه 
بــه ألقــرب مركــز  الســيارة وتوجهــت  ينــزف ســاعدته حتــى ركــب 
صحــي ثــم ســلمت نفســي للشــرطة هــذه إجابتــي فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
العــام  املدعــي  بدعــوى  عليــه  املدعــى  إقــرار  وإلــى  واإلجابــة  الدعــوى 
وحيــث إنــه أصــاب املجنــي عليــه مبحــدد يقتــل غالبــا وأصابــه يف مقتــل 
وكــرر الطعــن وهــو قاصــد اإلصابــة لــذا فقــد ثبــت لــدي أن صفــة قتــل 
املدعــى عليــه للمجنــي عليــه هــي القتــل العمــد وأفهمــت املدعــى عليــه 
اإلرادة  حســب  املختصــة  للجهــة  عائــد  العــام  احلــق  لقــاء  جــزاءه  بــأن 
امللكيــة مبثــل هــذا الشــأن وحكمــت مبصــادرة الســيارة املســتخدمة يف 
اجلرميــة والتصــرف بهــا حســب األنظمــة والتعليمــات اخلاصــة بهــذا الشــأن 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه لــم يقنــع وطلــب االســتئناف بــدون 
الئحــة فأجيــب لطلبــه ولــم يعــارض املدعــي العــام حيــث حكــم لــه بــكل 
طلباتــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآله وصحبه 
. حــرر يف 1434/5/4هـــ. ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
وبرفقهــا القــرار رقــم 34247869 وتاريــخ 1434/06/21هـــ املتضمــن 
..........قاضــي  اســتئناف  قاضــي  احلكــم  علــى  والتصديــق  املوافقــة 
اســتئناف..........قاضي اســتئناف ..........لــذا جــرى إحلاقــه وإثباتــه وبــاهلل 

التوفيق حرر يف 1434/07/10هـ 
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 رقم الصك : 3312366 تاريخه: 1433/1/8هـ رقم 
الدعوى:32507275

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3433818 تاريخه: 1434/2/10هـ

قتــل - القتــل العمــد وشــبه العمــد اخلطــأ - قتــل خطــأ - حــدث - إقــرار 
املدعــى عليــه - تنــازل عــن احلــق اخلــاص - مشــروعية االســتئناس 
بالقرائــن يف  حتديــد القصــد اجلنائــي - رد دعــوى اإلدانــة بالقتــل 
اخلطــأ - عــدم صحــة تنــازل الولــي عــن حقــوق القاصريــن حتــت واليتــه 

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

جــرى توجيــه مــن قبــل االدعــاء العــام علــى املدعــى عليــه احلــدث بقيامــه 
بقتــل شــقيقه عمــدا وعدوانــا وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة حيــث تلقــت الشــرطة بالغــا عــن وجــود شــخص مطعــون 
وباالنتقــال للموقــع واســتجواب أســرته ظهــر بــأن املدعــى عليــه هــو مــن 
تســبب بقتلــه علــى إثــر شــجار أســري ، انتهــى احلــق اخلــاص بالتنــازل ، 
أقــر املدعــى عليــه بتســببه يف قتــل أخيــه ودفــع بأنــه لــم يكــن عمــدا بــل 
خطــأ حيــث ال توجــد عــداوة بينــه وبــني املجنــي عليــه حيــث تدخــل لفــك 
الشــجار بــني املجنــي عليــه وشــقيقه اآلخــر فلمــا تفرقــا عــاد املجنــي عليــه 
وبيــده ســكينا والمــه علــى فــض واقعــة الضــرب بينهما وطعنــه يف ذراعه 
األيســر ثــم رفــع يــده مــرة أخــرى ليطعنــه بهــا فمســك يــده ودفعــه للخلــف 
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فارتــدت الســكني عليــه نحــو قلبــه ثــم ســار قليــال وســقط علــى األرض 
، وألن الظاهــر انتفــاء قصــد اجلنايــة وقصــده الدفــاع عــن نفســه ، يؤيــده 
ــه  ــذا وألن القصــد خفــي وإمنــا يســتدل ل ــه ، ل ــة املجنــي علي تصديــق ورث
بالقرائــن ، وألن القرائــن املصاحبــة للجنايــة تؤيــد صحــة دفعــه لعــدم 
ثبــوت حملــه الســكني ابتــداء وعــدم وجــود عــداوة ســابقة عليــه ولتنــازل 
ــة ، وملجمــوع مــا تقــدم فقــد قــررت احملكمــة صــرف  ــة عــن الدي الورث
النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إثبــات صفــة قتــل املدعــى عليــه للمجنــي 
عليــه عمــدا وثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بقتلــه خطــاًء وبذلــك َحَكمــت ، 
أفهــم املدعــى عليــه بــأن عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ ، قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة واملدعــى العــام عدمهــا بــدون تقــدمي الئحــة ، عــادت القضيــة 
مــن محكمــة االســتئناف مبلحوظتــني األولــى بأنــه جــرى ضبــط تنــازل 
ــه مــن عدمــه واملتعــني  ــة وســكت عــن إثبات ــة ووالي ــول أصال ــدة املقت وال
إثباتــه بحــق البالــغ دون القاصــر، واألخــرى بطلــب إعــادة النظــر يف 
حتديــد صفــة القتــل بالنظــر إلــى اآللــة )الســكني( مــع مــا صاحــب 
ذلــك مــن شــجار واعتــراف املدعــى عليــه بأنــه مســك بيــد املجنــي عليــه 
وبيــده الســكني فدفعــه فطعــن نفســه وأن أقــل األحــوال أن يكــون شــبه 
عمــد، أجابــت احملكمــة عــن امللحوظتــني بأنهــا لــم تقــم بضبــط التنــازل 
ــا تنازلــت يف  ــك مل ــا ذكــرت ذل ــازالت وإمن بصفــة مســتقلة يف ضبــط التن
احملكمــة العامــة كمــا هــو موضــح يف أوراق املعاملــة ، وعــن امللحوظــة 
الثانيــة بــأن املدعــى عليــه لــم يقصــد اجلنايــة وأن العمــد و شــبه العمــد 
يتفقــان يف القصــد ويختلفــان يف اآللــة ، والقتــل اخلطــأ ليــس فيــه قصــد 
اجلنايــة واملدعــى عليــه لــم يقصــد اجلنايــة حيــث ال عــداوة مســبقة وال هــو 
ــم يظهــر لهــا مــا يوجــب الرجــوع عــن  ــذا ل مــن جــاء بالســكني وطعــن ل

احلكــم ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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..........القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة  أنــا  لــدي  احلمــد هلل وحــده وبعــد 
مبنطقــة تبــوك وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلــي مــن فضيلــة الرئيــس 
املساعد برقم 321233181 وتاريخ 2 / 10 / 1432 هــ ويف متام الساعة 
العاشــرة مــن هــذا األربعــاء املوافــق 5/ 1 / 1433 هــــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام / ..........ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ..........واملعمــد مــن احملكمــة برقــم ..........يف 15 / 7 / 1431 هــــ 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه/ ..........ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم ..........فأدعــى قائــال يف حتريــر دعــواه أنــه يف يــوم األحــد 
املوافــق 1432/6/26هـــ ويف متــام الســاعة الرابعــة عصــرًا ورد بــالغ مــن 
مستشــفى امللــك فهــد بتبــوك ملركــز شــرطة ..........عــن وجــود شــخص 
مطعــون وهــو بحالــة حرجــة وباالنتقــال واملعاينــة تبــني أنــه املجنــي عليــه 
..........وبســماع أقــوال شــقيق املجنــي عليــه/ .......... أفــاد أنــه وجــد أخــوه 
املجنــي عليــه مطعــون وممــدد خــارج املنــزل بالقــرب مــن زاويــة املنــزل . 
وباالنتقــال واملعاينــة ملوقــع اجلرميــة تبــني أنــه ال يوجــد آثــار أو عالمــات 
تــدل علــى أن الواقعــة حصلــت خــارج املنــزل وبنــاًء علــى عــدم وجــود أي 
معلومــات فقــد مت معاينــة املنــزل مــن الداخــل وقــد تبــني وجــود آثــار دمــاء 
علــى بعــض اجلــدران واملوكيــت ومت رفعهــا ومبناقشــة أشــقاء املتوفــى/ 
..........)10ســنوات ( أفــادوا بــأن هنــاك مشــكلة حدثــت بــني شــقيقهم/ 
..........املجنــي عليــه و..........اجلانــي وأن بهــا آلــة حــادة ـ ســكني ـ وأن 
وشــقيقهم  األيســر  بكتفــه  للطعــن  تعــرض  ..........اجلانــي  شــقيقهم/ 
..........املجنــي عليــه تعــرض لطعنــه بصــدره، وباالنتقــال إلــى مستشــفى 
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........... ملعاينــة جثمــان املتوفــى اتضــح أنــه بالعقــد الثالــث مــن العمــر 
بطــول حوالــي 170ســم حنطــي البشــرة لــون الشــعر أســود وطويــل يرتــدي 
ســروال أبيــض طويــل لــم يتــم العثــور علــى متزقــات وعليــه بقــع بلــون أحمــر 
يشــتبه أنهــا دم وكذلــك يرتــدي ســروال قصيــر بلــون أبيــض عليــه بقــع 
بلــون أحمــر يشــتبه أنهــا دم و فانيلــة نــص كــم مقصــوص أثناء اإلســعاف 
ــه بقــع  ــة اليســرى وعلي ــى الصــدر مــن الناحي ــه متــزق بطــول 3ســم بأعل ب
بلــون أحمــر يشــتبه أن تكــون دم واتضــح وجــود جــرح طعنــي أعلــى يســار 
ــك جــرح أيســر الصــدر مــكان  ــي 2.5ســم وكذل الصــدر بطــول حوال
املوافــق  األحــد  يــوم  ويف   ، الســوائل  لتصريــف  أنبــوب  تركيــب 
1432/7/17هـــ مت االنتقــال للموقــع الــذي حدثــت فيــه اجلرميــة مبنزلهــم 
الكائــن بحــي ..........وقــام املدعــى عليــه بتمثيــل اجلرميــة وكان متثيــل 
اجلرميــة مطابــق ملــا ذكــرة املدعــى عليــه ، وقــد مت عــرض احلــدث علــى 
فضيلــة قاضــي األحــداث وأمــر بإيقافــه حتــى محاكمتــه  كمــا هــو 
مرفــق لفــه )59( صفحــة )15( ،وباســتجواب املدعــى عليــه/ ..........أقــر 
بأنــه يف يــوم األحــد املوافــق 1432/6/26هـــ ويف حوالــي الســاعة الثالثــة 
بالتفريــق  ..........و..........وقــام  األخويــن  بــني  مشــاجرة  عصــرًا حدثــت 
أمــه وأخواتــه وذهــب  مــع  الرجــال  ..........إلــى مجلــس  بينهمــا وذهــب 
املجنــي عليــه/ ..........إلــى غرفتــه اخلاصــة ومكــث املدعــى عليــه ..........
بصالــة املنــزل وال يوجــد عنــده أحــد وفجــأة خــرج املجنــي عليــه/ ..........
مــن غرفتــه اخلاصــة وبيــده اليمنــى ســكني ) نصــاب خضــرة ( لونهــا 
أبيــض وهــو يقــول لــه ) ملــاذا فككــت بينــي وبــني ..........( فقــال لــه 
املدعــى عليــه ) ال نريــد مشــاكل ( فقــام املجنــي عليــه/ ..........وطعــن 
املدعــى عليــه يف عضــده األيســر فأمســك املدعــى عليــه بيــد املجنــي 
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ــي  ــت الســكني يف صــدر املجن ــى صــدره فدخل ــه/ ..........ودفعــه عل علي
عليــه/ ..........فهــرب املدعــى عليــه نحــو مجلــس الرجــال وكان يلحــق بــه 
املجنــي عليــه ويقــول لــه ) فــدا كــذا الذيــب ( وســقط بعدها أمــام املطبخ 
باملمــر وقــام املدعــى عليــه بإخبــار أخيــه/ ..........فقامــا بحمــل املجنــي 
عليــه / ..........وإركابــه يف الســيارة مــن نــوع .......... لونهــا أســود مــع 
ذهبــي وذهــب بــه ....... إلــى املستشــفى إلســعافه وعــاد املدعــى عليــه إلــى 
املنــزل وأخبــر والدتــه وشــقيقته/ ..........مبــا حصــل واتصــل املدعــى عليــه 
علــى أخويــه/ ..........و.......... وأخبرهــم مبــا حصــل وأفــاد املدعــى عليــه 
بــأن الســكني املســتخدمة يف اجلرميــة قــام أخــوه الصغيــر املدعــو/ ..........
برميهــا يف حاويــة النفايــات اخلاصــة باملنــزل وصــادق علــى إقــراره شــرعًا 
، وبضبــط إفــادة شــقيق املدعــى عليــه واملجنــي عليــه/ ..........أفــاد أنــه يف 
ظهــرًا  الثانيــة  الســاعة  حوالــي  1432/6/26هـــ  املوافــق  االحــد  يــوم 
اســتيقظ شــقيقه ..........مــن نومــه ويطالــب بالفطــور وقــام بتنــاول وجبــة 
اإلفطــار وبعــد انتهائــه مــن اإلفطــار ذهــب إلــى غرفتــه وذهــب هــو إلــى 
املطعــم إلحضــار وجبــة الغــداء وعندمــا أحضــر الغــداء إلــى املنــزل طلبــوا 
..........و..........  وأختــه  وأمــه  هــو  الغــداء  يشــاركهم يف  ..........أن  مــن 
مــن  انتهائهــم  وبعــد  الغــداء  يريــد  وال  رفــض  لكنــه  و..........  و.......... 
الغــداء حضــر إلــى أمه..........وطلــب منهــا أن تعمــل لــه قهــوة تركيــة 
فقالــت لــه أمــه أنــا ال أشــتغل عنــدك خدامــة وأخــذ يتلفــظ علــى أمــه 
بألفــاظ غيــر الئقــة ويقــوم بلعنهــا فقــام إليــه فأمــره بــأن يذهــب إلــى 
غرفتــه لكونــه دائمــًا يعمــل مشــاكل يف البيــت فرفــض أن يذهــب إلــى 
غرفتــه وقــام ..........بضربــه علــى صــدره بيــده وقــام هــو بدفعه وتشــابكا 
فقــام أخيــه ..........بالتفريــق بينهمــا وفكهــم عــن بعــض فذهــب أخيــه 
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..........إلــى غرفتــه وذهــب هــو إلــى مجلــس الرجــال مــع والدتــه وأختــه 
ألخيــه  قــال  ..........فبعدهــا  ..........وأخيــه  ..........وأخيــه  ..........وأخيــه 
..........وســمع  ذهــب  فبعدمــا  الصالــة  ثوبــه يف  وأكــوي  ..........اذهــب 
صــوت شــجار  بــني أخيــه ..........وأخيــه ..........فشــاهد عــن طريــق املنظرة 
..........إلــى املجلــس  .......... فبعدهــا هــرب  يــده علــى  ..........ميــد  أخيــه 
فلحــق بــه أخيــه ..........فأمســك ب.......... وشــاهد الــدم علــى صــدره فقال 
هيــا نذهــب إلســعافك باملستشــفى فســقط ..........علــى األرض عنــد بــاب 
ــه بالســيارة مــن نــوع  ــه ونقل املطبــخ وقــام بعدهــا هــو وأخيــه ..........بحمل
........ أســود وذهبــي بــه لوحــده إلــى مستشــفى ...... ولــم يذهــب معــه أخيــه 
فجلــس  مطعــون  بأنــه  اخبرهــم  املستشــفى  إلــى  دخــل  ..........وحينمــا 
ينتظــر ويــرى مــاذا يحصــل فحضــر إليــه أخيــه ..........باملستشــفى بقســم 
الطــوارئ وبعدهــا تلقــى خبــر وفاتــه حينمــا عــاد إلــى البيــت .وقــد مت 
حفــظ االتهــام بحــق املدعــو/ ..........يف قضيــة املضاربــة بينــه وبــني املجني 
عليــه لعــدم كفايــة األدلــة وذلــك اســتنادًا للمــادة رقــم )124( مــن نظــام 
اجلانــي  والــدة   .......... املــرأة/  إفــادة  وبضبــط   ، اجلزائيــة  اإلجــراءات 
واملجني عليه أفادت أنه يف يوم األحد املوافق 1432/6/26هـ اســتيقظ 
يقــوم  وكعادتــه  ظهــرًا  الثانيــة  الســاعة  عليــه  ..........املجنــي  ابنهــا/ 
بالصيــاح عليهــم والصــراخ لكونــه مريــض حركيــًا ولديــه اختــالل يف 
املــخ يحصــل لــه أحيانــًا بعــد حــادث مــروري حصــل لــه وطلــب طعــام 
اإلفطــار وبعــد انتهائــه مــن الفطــور رجــع إلــى غرفتــه وقرابــة الســاعة 
الثالثــة والنصــف قامــوا مبناداتــه مــن أجــل أن يتغــدى معهــم فرفــض أن 
يشــاركهم يف الغــداء وبعــد أن انهــوا الغــداء جــاء ابنهــا/ ..........وهــم يف 
صالــة املنــزل وطلــب منهــا وهــو يســب ويشــتم أن تعمــل لــه فنجــان قهــوة 
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ويلعنهــا  يســبها  فأخــذ  عنــدك  مانــي خدامــة  أنــا  لــه  فقالــت  تركــي 
ويشــتهما فقــام ابنهــا/ ..........يدافــع عنهــا ويقــول ألخيــه/ ..........ليــش 
تســب أمــي وتلعنهــا وحصلــت بينهــم مشــابكة باأليــدي فقــام ابنهــا/ 
..........بالتفريــق بــني إخوانــه وإبعادهــم عــن بعــض فقامــت بعدهــا بأخــذ 
ابنهــا/ ..........و.......... و.......... و.......... و.......... وذهبــت بهــم إلــى مجلــس 
الرجــال الكتفــاء شــر ابنهــا/ ..........حيــث أنــه دائمــًا يســبب املشــاكل 
بــني إخوانــه وذكــرت بأنهــم أثنــاء جلوســهم باملجلــس أمــر ابنهــا ..........
أخــوه ..........بــأن يكــوي لــه ثــوب املوجــود يف الصالــة فقــام ..........وذهــب 
إلــى الصالــة وفجــأة ســمعت صــوت ابنهــا ..........مرتفعــًا عاليــًا كعادتــه 
ســبه  علــى  متعوديــن  ألننهــم  لهــم  تذهــب  ولــم  إخوانــه  ويشــتم  يســب 
ــه ..........و..........  ــأن أخوي ــأن أبنهــا ..........أخبرهــا ب وصياحــه وأفــادت ب
متطاعنــني بالســكني ويريــد أن يذهــب ب.......... إلى املستشــفى فقامت 
..........واقــف وفنيلتــه عليهــا دم  ابنهــا  مــاذا حصــل فشــاهدت  لتنظــر 
بســيط ومتقطعــة ثــم أســعفوه إلــى املستشــفى وبعدهــا علمــت بوفاتــه 
باملستشــفى .وقــد مت حفــظ االتهــام بحــق املجنــي عليــه يف قضيــة ســبه 
لوالدتــه  النقضــاء الدعــوى اجلزائيــة بوفــاة املجنــي عليــه وذلــك اســتنادًا 
للمــادة رقــم )22( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة، وبضبــط إفــادة الفتاة/ 
..........أفــادت أنــه يف يــوم األحــد املوافــق 1432/6/26هـــ عــادت مــن 
املدرســة إلــى البيــت قرابــة الســاعة الواحــدة والنصــف وكان يف املنــزل 
فاســتيقظ  و..........  و..........  و..........  ..........و..........  وإخوانهــا  والدتهــا 
أخيهــا ..........وخــرج مــن غرفتــه وهــو يطلــب طعــام اإلفطــار وأعــدت لــه 
اإلفطــار فــول وأفطــر يف الصالــة فذهبــت إلــى غرفتهــا لتســتريح مــن 
ــًا يســب ويلعــن  عنــاء الدراســة وفجــأة ســمعت صــوت أخيهــا ..........عالي
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ــوم األحــد املوافــق 1432/6/26هـــ ويف متــام  فخرجــت مــن غرفتهــا يف ي
الســاعة الثالثــة عصــرًا كنــا جالســني بالصالــة فخــرج أخيــه ..........مــن 
غرفتــه وطلــب مــن أمــه إصــالح قهــوة تركيــة فرفضــت أمــه فجلــس 
يســب عليهــا ويلعــن فقــام عليــه أخــي ..........يخاصمــه وحصلــت بينهــم 
إلــى  بأخذهــم  أمــه  فقامــت  بينهــم  ..........يفــك  أخيــه  فقــام  مشــاجرة 
مجلــس الرجــال إال أنــه جلــس يف الصالــة فرجــع إلــى أخيــه ..........وهــو 
يف الصالــة يريــد أن يكــوي ثوبــًا فخــرج أخيــه ..........مــن غرفتــه ومعــه 
ســكني وقــال ل..........ملــاذا دزيتنــي ( فقــام ..........بطعــن ..........يف ذراعه 
فتشــاجرا فقــام ..........وكان يريــد أخــذ الســكني مــن يــد ..........فقــام 
..........بــرد الســكني إلــى صــدره فهــرب ..........إلــى املجلــس وحلــق بــه 
..........ويف الطريــق ســقط ..........باملمــر مقابــل املطبــخ وكان يشــاهد 
الــدم علــى صــدر ..........وهــذا مــا حصــل . وقــد صــدر بحــق املجنــي عليــه 
رقم..........وتاريــخ  النهائــي  الشــرعي  الطبــي  /..........التقريــر 
1432/7/1هـــ املتضمــن أن الوفــاة ناجتــة عــن اجلــرح الطعنــي باجلهــة 
اليســرى مــن الصــدر والــذي أدى إلــى متــزق بالرئــة اليســرى والشــريان 
الرئــوي ومــا نتــج عنــه مــن نــزف وصدمــه نزفيــه. كمــا صــدر بحــق 
وتاريــخ   )..........( رقــم  الطبــي  /..........التقريــر  عليــه  املدعــى 
1432/6/28هـــ املتضمــن وجــود جــرح قطعــي بالكتــف األيســر حوالــي 
1ســم ومــدة الشــفاء أســبوع واحــد  وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه 
وذلــك  ..........عمــدًا وعدوانــًا  ..........بقتــل شــقيقه/  للحــدث/  االتهــام 
بطعنــه بســكني يف صــدره أدت لوفاتــه  وذلــك لألدلــة والقرائــن اآلتيــة : 

-
1- ما جاء باعترافه املصادق عليه شرعًا املرفق لفه رقم )68( .
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مــا جــاء مبحضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم   -2
.  )99( برقــم  املرفــق   )10(

مــا جــاء بأقــوال والــدة املدعــى عليــه وأشــقائه ) ..........  ..........-  -3
..........، ..........( املدونــة علــى دفاتــر التحقيــق املرفقــة لفــة رقــم )59( 

)42( ورقــم 
ما جاء بتقرير الطب الشرعي املرفق لفه رقم ) 70 , 78 (   -4

ــا جــاء يف أقــوال  ــق مل ــه مطاب ــل اجلرميــة وأن مــا جــاء مبحضــر متثي  -5
 .  )84( رقــم  لفــه  املرفــق  عليــه  املدعــى 

ما جاء بتقرير األدلة اجلنائية املرفق لفه رقم )87( .  -6
ما جاء مبحضر معاينة اجلثة لفه رقم )43( ص )10(   -7

التقرير الطبي املرفق اخلاص باملدعى عليه املرفق لفه )15( .   -8
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه احلــدث املذكــور  من قتــل النفس 
عمــدًا بغيــر حــق فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب :1-  إثبات 
مــا أســند إليــه ،2- احلكــم عليــه بعقوبــة تأديبيــة لقــاء احلــق العــام يف 
ــأن احلــق  ــًا ب ــة،  ) علم ــادة )174( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي ضــوء امل
اخلــاص انتهــى بالتنــازل (  هــذه دعــواي وبعــرض دعــوي املدعــي العــام 
علــى املدعــي عليــه أجــاب بقولــه أن مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
مــن تســببي يف قتــل أخــي ..........صحيــح ولكــن لــم يكــن ذلــك عمــدًا 
حيــث انــه ال توجــد بينــي وبــني املجنــي عليــه أي عــداوة وهــو شــقيقي وإمنــا 
كان ذلــك عــن طريــق اخلطــأ بســبب أن املجنــي عليــه توجــد بينــه وبــني 
أخــي ســوء تفاهــم وتدخلــت لفــك  هــذا الشــجار بينهمــا وبعدهــا ذهــب 
أخــي املجنــي عليــه إلــى غرفتــه وذهــب أخــي ..........مــع أخوتــي ووالدتــي 
إلــى املجلــس فشــاهدت أخويهــا ..........و.......... يتشــاجران وكان أخيهــا 
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..........يفــك بينهــا وبعــد انتهــاء املشــكلة قامــت أمهــا وأخذتهــم جميعــًا 
إلــى مجلــس الرجــال وعــاد أخيهــا ..........إلــى غرفتــه وهــم يف املجلــس 
أمــر أخيهــا ..........أخيهــا ..........بــأن يكــوي لــه ثوبــًا يف صالــة املنــزل 
فخــرج ..........مــن املجلــس وبعــد حلظــات جــاء أخيهــا ..........وذكــر أن 
أخويــه ..........و..........تطاعنــا بالســكني وشــاهدت ..........وكان يلبــس 
.......... بحمــل  ..........و..........  وقــام  دم  عليهــا  بيضــاء  داخليــة  مالبــس 
بالســيارة وذهــب بــه ..........للمستشــفى وبضبــط إفــادة/ ..........أفــاد بانــه 
ــه .......... ــه ..........يتشــاجران ففــك بينهــم أخي ــه ..........وأخي شــاهد أخي
ــه ..........يســب ويشــتم وعــض  ــى املجلــس وكان أخي وأخذتهــم أمهــم إل
إفــادة/  وبضبــط  مــا حصــل  وهــذا  أذنــه  ..........يف  ..........أخيــه  أخيــه 
..........أفــاد بأنــه فطلــب منــي أخــي ..........أن أقــوم بكــوي ثوبــه فذهبــت 
إلــى الصالــة وبعدهــا ذهــب املجنــي عليــه ولــم انتبــه لــه وكانــت يف يــده 
ســكني فأجتــه إلــٌي وقــال لــي ملــاذا فككــت املضاربــة بينــي وبــني أخــي 
..........فقلــت لــه يــا ..........مــا نبغــي مشــاكل بهــذه العبــارة فقــام بطعنــي 
يف ذراعــي األيســر ممــا أدى إلــى جرحــي ثــم رفــع يــده لكــي يطعنــي مــرة 
أخــرى فقمــت مبســك يــده ثــم دفعتــه إلــى اخللــف بقــوه فعــادت الســكني 
إلــى جهــة قلبــه وبعدهــا اخــذ ميشــي متجهــا للمجلــس وبعدهــا ســقط 
علــى األرض فقمــت بإخبــار أخــي ورأى املوقــف وبعدهــا قمــت بحملــه 
أنــا وأخــي ..........إلــى الســيارة  والزال علــى قيــد احليــاة ثــم ذهــب بــه 
أخــي ..........إلــى املستشــفى هكــذا أجــاب كمــا جــرى ســؤاله املدعــى 
عليــه عــن بلوغــه وقــت اجلرميــة فأجــاب بقولــه كنــت بالغــًا وقــت اجلرميــة 
وذلــك بظهــور عالمــات البلــوغ يٌف واحتالمــي هكــذا أجــاب  وبســؤال 
املدعــي العــام هــل لديــك بينــة علــى أن القتــل حصــل عمــدا فأجــاب ليــس 
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لــدي بينــه ســوى مــا جــاء يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب ويف أثنــاء 
اجللســة حضــرت والــدة املدعــى عليــه واملجنــي عليــه  / ..........ســعودية 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........وأخــوت املجنــي عليــه / 
..........و..........ســعودي  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  ..........ســعودي 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........و.......... ســعودي مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ..........و.......... ســعودية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........و 
..........ســعودية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........، وعليــه قــررت والدة 
املجنــي عليــه بــأن املجنــي عليــه لديــه أعاقــه يف يــده اليســرى وال يســتطيع 
إنزالهــا وكذلــك رجلــه اليســرى لديــه أصابــه بهــا وذلــك بســبب حــادث 
مــروري ممــا تســبب يف حصــول عــرج يف رجلــه وكمــا قــررت والــدة 
وعــن  ..........و..........  القاصريــن  علــى  املجنــي عليــه وبحســب واليتهــا 
نفســها بأنهــا متنازلــة يف احلــق اخلــاص كمــا قــرر بقولهــا إننــي أصــادق 
علــى صفــة القتــل وكيفيــه وقوعــه وأنــه كان خطــأ مــن املدعــى عليــه 
كمــا قــرروا إخــوة املدعــى عليــه واملجنــي عليــه بقولهــم أننــا متنازلــون 
عــن احلــق اخلــاص كمــا قــرروا املصادقــة علــى مــا ذكــره املدعــي عليــه 
مــن صفــة القتــل التــي ذكــر هكــذا أجابــوا ، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة ولعــدم وجــود بينــه للمدعــي  العــام علــى القتــل العمــد 
وملصادقــة ورثــة املجنــي عليــه يف صفــة القتــل وانــه كان على صفة اخلطأ 
ولكــون املدعــى عليــه ذكــر بأنــه قــام بدفــع املجنــي عليــه بعــد مــا طعنــه 
يف ذراعــه وكمــا ان املجنــي عليــه توجــد لديــه أعاقــه يف يــده اليســرى 
كمــا ذكــرت والدتــه ممــا يصعــب دفــع الســكني التــي ارتكــزت 
يف صــدره ومبــا انــه ال توجــد عــدواه بــني املدعــى عليــه واملجنــي عليــه 
ولكــون مــا قــرره الفقهــاء رحمهــم اهلل تعالــى مــن ان قتــل العمــد وشــبه 
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العمــد يتفقــان يف القصــد يف اجلنايــة إال إنهمــا يختلفــان يف اآللــة فالعمــد 
يف آلــة تقتــل غالبــا وشــبه العمــد مــاال تقتــل غالبــا واخلطــأ يســتثنى فيــه 
قصــد اجلنايــة فاملدعــى عليــه يظهــر منــه انــه لــم يقصــد اجلنايــة وإمنــا قصد 
دفــع املجنــي عليــه مــن إصابتــه مــرة أخــرى وممــا يؤكــد ذلــك مصادقــة 
ورثــة املجنــي عليــه ومبــا أن القصــد خفــي ال يظهــر وال يتجلــى إال بوجــود 
قرائــن تــدل عليــه فهنــا عــدم حملــه اآللــة ابتــداء وعــدم العــداوة املســبقة 
ــة املجنــي عليــه قــد قــرروا تنازلهــم عــن حقهــم اخلــاص مــن  ومبــا أن ورث
الديــة وبنــاء علــى ذلــك كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن إثبــات صفــة قتــل 
العمــد لعــدم الثبــوت كمــا ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه يف تســببه يف 
قتــل أخيــه وذلــك عــن طريــق اخلطــأ وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــني قــرر املدعــى عليــه القناعــة بــه وأمــا املدعــي العــام فقــرر 
اعتراضــه بــدون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة ، كمــا انــه ســوف يتــم إفهامــه 
بالكفــارة بعــد اكتســاب احلكــم الصفــة القطعيــة وللبيــان حــرر يف 
5 /1 / 1433هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه ، 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــني املوافــق 1433/11/1هـــ 
الســاعة العاشــرة جــرى فتــح ضبــط هــذه القضيــة وقــد عــادت املعاملــة 
1433/4/27هـــ  وتاريــخ  رقــم    بخطابهــم  االســتئناف  محكمــة  مــن 
واملقيــدة باحملكمــة برقــم   وتاريــخ 1433/5/3هـــ ومشــفوعها قــرار 
1433/3/23هـــ  وتاريــخ   33150802 رقــم  الثانيــة  اجلزائيــة  الدائــرة 
املتضمــن ) وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ 
باألكثريــة مــا يلــي: أوال: ضبــط فضيلتــه تنــازل والــدة املقتــول بصفتهــا 
وليــة علــى القاصريــن مــن الورثــة وســكت فضيلتــه عــن إثبــات ذلــك 
ــازل فيمــا يخــص القصــر ويفهــم  مــن عدمــه والواجــب أن يــرد هــذا التن
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الوليــة بأنــه ال يحــق لهــا التنــازل عــن حقــوق القاصريــن . ثانيــا : حكــم 
فضيلتــه بإدانــة املدعــى عليــه يف تســببه يف قتــل أخيــه عــن طريــق اخلطــأ 
العمــد  القتــل  إثبــات صفــة  العــام  املدعــي  النظــر عــن طلــب  وصــرف 
وهــذا يف غيــر محــل نظــر فالقتــل حصــل مــن املدعــى عليــه وال خــالف 
عليــه أمــا القصــد فتــدل عليــه آلــة القتــل وهــي الســكني التــي تقتــل 
غالبــا يضــاف إليهــا حصــول املشــاجرة بــني القاتــل واملقتــول و اعتــراف 
القاتــل أثنــاء احملاكمــة بــأن املقتــول بيــده الســكني وهــوى بهــا ليطعــن 
القاتــل فقــام مبســك يــد املقتــول وبهــا الســكني فدفعهــا بقــوة فانغــرزت 
الســكني يف صــدر أخيــه وقتلتــه فــإن لــم يكــن ذلــك قتــل عمــد فــال 
أقــل مــن أن يكــون شــبه عمــد فعلــى فضيلتــه إعــادة النظــر والتأمــل يف 
حكمــه . ثالثــا: صــورة الضبــط لــم توقــع مــن قبــل املختــص والبــد مــن 
ــه إكمــال الــالزم وإحلــاق مــا يجــد للضبــط وصــورة  ــى فضيلت ذلــك فعل
والقــرار وســجله وإعــادة املعاملــة كاملتبــع واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 
ــم  ــه وســلم. قاضــي اســتئناف .......... خت ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
وتوقيــع، قاضــي اســتئناف د...........ختــم وتوقيــع ، رئيــس الدائــرة .......... 
ختــم وتوقيــع . فأقــول جوابــا علــى مالحظــة أصحــاب الفضيلــة أوال: لــم 
أقــم بضبــط التنــازل بصفــة مســتقلة يف ضبــط التنــازالت وإمنــا ذكــرت 
ذلــك ملــا تنازلــت يف احملكمــة العامــة كمــا هــو موضــح يف أوراق املعاملة 
، أمــا امللحوظــة الثانيــة فلــم يظهــر لــي خــالف مــا توصلــت إليــه لكــون 
املدعــى عليــه لــم يقصــد اجلنايــة و كمــا ال يخفــى على أصحــاب الفضيلة 
ــل  ــة والقت أن العمــد و شــبه العمــد ينفعــان يف القصــد ويختلفــان يف اآلل
اخلطــأ ليــس فيــه قصــد اجلنايــة وهنــا املدعــى عليــه لــم يقصــد اجلنايــة 
حيــث ال عــداوة مســبقة وال هــو مــن جــاء بالســكني وطعــن ، وأمــا 
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امللحوظــة الثالثــة فقــد جــرى إكمــال الــالزم وعليــه فــال أزال مســتمرا 
علــى مــا حكمــت بــه وللبيــان حــرر يف متــام الســاعة العاشــرة و الربــع 
مــن يــوم االثنــني املوافــق 1433/11/1هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . احلمــد هلل وحــده وبعــد .... فقــد اطلعنــا نحــن 
قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف 
مبنطقــة اجلــوف علــى املعاملــة الــواردة مــن احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك 
مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1433/11/14هـــ   وتاريــخ  برقــم   
فضيلــة الشيخ/..........املســجل برقــم   يف1433/1/8هـــ اخلــاص بدعــوى 
املدعــي العــام ضــد/ .......... يف قضيــة إثبــات صفــة القتــل وقــد تضمــن 
ــه وبدراســة القــرار  ــه مبــا هــو مــدون ومفصــل في القــرار حكــم فضيلت
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة 
القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا الســابق رقــم 
33150802 وتاريــخ 1433/3/23هـــ تقــرر باألكثريــة املصادقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك :  33460348 تاريخه: 1433/11/21هـ 
رقم الدعوى:33167151

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
33273852 تاريخه: 1433/6/1هـ

قتــل عمــد - إثبــات صفــة القتــل العمــد ، حــد املســكر ، قيــادة حتــت 
تأثيــر املســكر ، إقــرار ، تنــازل عــن حــق خــاص ، تقريــر أدلــة جنائيــة ، 
إدانــة بالقتــل العمــد وانطبــاق موجــب تطبيــق اإلرادة امللكيــة علــى قاتــل 

العمــد مبعرفــة اجلهــة املختصــة.

1- األمــر الســامي رقــم 10711 يف 1393/5/2هـــ وقــرار مجلــس القضــاء 
باألمــر  املؤيــد  1409/3/6هـــ  يف  برقــم3/51  الدائمــة  بهيئتــه  األعلــى 
الســامي رقــم 1197/4/م يف 1409/6/2هـــ املبلــغ بالتعميــم 8/ت/95 يف 
1409/7/25هـــ بشــأن تطبيــق اإلرادة امللكيــة علــى قاتــل العمــد وشــبه 
العمــد إذا تنــازل أوليــاء الــدم عــن القصــاص )التصنيــف املوضوعــي 

لتعاميــم وزارة العــدل 782/1(.

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه األول بقتــل املجني 
عليــه عمــدًا بإطــالق النــار عليــه مــن مسدســه احلكومــي، وشــرب األول 
والثانــي للمســكر الــذي أحضــره األول وحيازتهمــا لــه وقيــادة الثانــي 
إثبــات إدانتهمــا مبــا أســند  للســيارة حتــت تأثيــر املســكر ، وطلــب 
إليهمــا وإثبــات صفــة القتــل العمــد وتطبيــق اإلرادة امللكيــة بحــق القاتــل 
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املدعــى عليــه األول واحلكــم عليهمــا بحد شــرب املســكر وقيــادة الثاني 
للســيارة حتــت تأثيــر املســكر وإفهامــه بــأن عقوبته يف ذلــك عائد للجهة 
املختصــة حيــث ورد بــالغ عــن وجــود شــخص متوفــى يف املستشــفى بطلق 
نــاري - بتفتيــش الســيارة الواقفــة أمــام بــاب الطــوارئ عثــر علــى ســالح 
نــاري وثالثــة أظــرف فارغــة وأربــع طلقــات حيــة داخــل جــراب املســدس 
وقــارورة مــاء بهــا مــادة )العــرق( املســكر - باستشــمام املدعــى عليهمــا 
ظهــر انبعــاث رائحــة املســكر مــن أفواههمــا -صــدر تقريــر مــن األدلــة 
تعــود  عليــه   املجنــي  جســم  مــن  املســتخرجة  الطلقــات  بــأن  اجلنائيــة 
وقــرر  املقتــول  ورثــة  بالســيارة - حضــر وكيــل  املضبــوط  للمســدس 
تنــازل موكليــه عــن املدعــى عليــه األول - أقــر املدعــى عليــه األول بأنــه 
ركــب مــع املدعــى عليــه الثانــي واملجنــي عليــه بســيارة وتعاطــوا جميعــا 
املســكر الــذي أحضــره لهــم وجتولــوا بالســيارة وكان معــه مسدســا 
حكوميــا فأطلــق طلقــة يف الهــواء مازحــا وكان يظــن املســدس خاليــا 
مــن الطلقــات فانطلقــت رصاصــة مــن مسدســه نحــو املجنــي عليــه ودفــع 
بأنــه لــم يتعمــد قتلــه ومتنــى لــو أن الطلقــة أصابتــه ولــم تصــب املجنــي عليه 
لكونــه عزيــزا عليــه وأنــه تائــب - جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن خدمته 
العســكرية فأجــاب بأنهــا ســبعة عشــر عامــا، كمــا جــرى ســؤاله هــل 
يوجــد يف املســدس تأمــني فأجــاب بأنــه ال يوجــد بــه تأمــني - أقــر املدعــى 
عليــه الثانــي بشــربه املســكر وقيامــه بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره وأنــه 
تائــب - جــرى االطــالع علــى التقريــر الفنــي اجلنائــي املتضمــن اإلشــارة 
ألثــر الطلقــات التــي كانــت موجــودة علــى جســم املدعــى عليــه - عليــه 
وإلقــرار املدعــى عليهمــا أنهمــا شــربا املســكر وإلقــرار املدعــى عليــه 
الثانــي واملجنــي عليــه  األول بأنــه أشــهر ســالحه علــى املدعــى عليــه 
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وأطلــق عليــه طلقــة واحــدة أدت لوفاتــه، وألن املدعــى عليــه األول رجــل 
أمــن وقــد ســلم لــه الســالح ويلزمــه احملافظــة عليــه وعــدم العبــث بــه أو 
املــزح، وألن املدعــى عليــه األول قــد تــدرب علــى الســالح الــذي حصــل 
بــه القتــل ويعلــم بأنــه ال أمــان فيــه كمــا يعلــم بــأن مــا فيــه مــن طلقــات 
ــة  ــازل ورث ــه والنتهــاء احلــق اخلــاص بتن ــة، علي ــة تكــون ظاهــرة حلامل حي
: أوال/ جلــد كل  باآلتــي  لذلــك كلــه فقــد َحَكمــت  املجنــي عليــه 
واحــد مــن املدعــى عليهمــا حــد املســكر ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة 
علنــا . ثانيــا/ ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه الثانــي بقيــادة الســيارة حتــت 
تأثيــر املســكر وأن عقابــه يف ذلــك للجهــة املختصــة . ثالثــا/ ثبــوت إدانــة 
املدعــى عليــه األول بقتــل املجنــي عليــه عمــدا لتعمــده إطــالق النــار وإن 
لــم يقصــد النتيجــة وبنــاء عليــه يســجن خمــس ســنني مــن تاريــخ توقيفــه 
- قــرر املدعــى عليــه الثانــي القناعــة واملدعــي العــام عــدم االعتــراض أمــا 
املدعــى عليــه األول فعــدم القناعــة فأفهــم بالتعليمــات - عــادت القضيــة 
مــن محكمــة االســتئناف مبلحوظــة بــأن احلكــم علــى املدعــى عليــه 
األول بســجن خمــس ســنوات غيــر مــالق للدعــوى فاملدعــي العــام يطلــب 
تطبيــق اإلرادة امللكيــة وفقــا للتعليمــات - قــررت احملكمــة رجوعهــا 
عــن احلكــم بســجن املدعــى عليــه األول خمــس ســنوات وانطبــاق اإلرادة 
امللكيــة بحقــه وإنفــاذه عائــد للجهــة املختصــة - صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف. 
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ــا ..........القاضــي يف احملكمــة العامــة  ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
مبحافظــة اخلــرج   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس 
احملكمــة العامــة باخلرج/املســاعد برقــم   وتاريــخ 1433/03/07 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم   وتاريــخ 1433/3/7هـــ  ففــي يــوم  األحــد 
املدعــي  دعــوى  بشــأن  اجللســة   افتتحــت  هـــ   1433/04/25 املوافــق 
العــام بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام ضــد كال مــن : ..........ســعودي 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........و ..........ســعودي مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ..........كمــا حضــر ..........ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ..........بالوكالــة عــن ..........مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض برقــم ..........يف 1433/4/18هـــ واحملــررة 
وهــذا نصهــا ) بأنــه يف الســاعة اخلامســة صبــاح يــوم اجلمعــة املوافــق 
1432/5/25هـــ تبلــغ مركــز شــرطة ..........مــن الشــرطة العســكرية 
متوفــى  وجــود شــخص  عــن  احلربيــة  للصناعــات  العامــة  املؤسســة  يف 
ــاري يف الكتــف األيســر واخترقــت الصــدر يف أســفل البطــن .  ــق ن بطل
وباالنتقــال رفــق املختصــني إلــى املستشــفى وجــد املجنــي عليــه/ .......... 
يف العقــد الثالــث مــن العمــر حنطــي البشــرة متوســط الطــول ويرتــدي 
ثــوب أبيــض بــدون شــماغ ومبعاينــة اجلثمــان وجــد بــه أثــر طلقــة واحــدة 
يف الكتــف األيســر واخترقــت الصــدر واســتقرت يف أســفل البطــن. وقــد 
مت معاينــة الســيارة مــن نــوع صنــي لوحــة رقــم )..........( أبيــض مســتأجرة 
..........وكانــت واقفــة أمــام بوابــة الطــوارئ وبتفتيشــها عثــر  باســم/ 
علــى ســالح مســدس أبــو محالــة رقمــه )..........( وعــدد ثالثــة أظــرف 
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فارغــة وكذلــك عــدد أربــع طلقــات حيــة داخــل جــراب املســدس)فرزت  
أوراق مســتقلة ملعاجلــة ذلــك( وعثــر علــى قــارورة مــاء صغيــرة بهــا أكثــر 
مــن النصــف مــادة  ســائلة )عــرق( كمــا شــوهد يف املقعــد األمامــي 
للراكــب علــى بقــع دم وقــد صــدر التقريــر الطبــي الشــرعي النهائــي 
ــة العامــة للشــؤون الصحيــة مبنطقــة  مــن إدارة الطــب الشــرعي باملديري
الريــاض برقــم )..........( لســنة 1432هـــ املتضمــن أنــه بإجــراء الكشــف 
الطبــي الشــرعي والصفــة التشــريحية والفحــوص املعمليــة علــى جثمــان 
املتوفــى/ ..........، 37 ســنة ، ســعودي اجلنســية ، تبــني  وجــود جــرح نــاري 
حيــوي وحديــث بأعلــى وحشــية العضــد األيســر وقــد نفــذ إلــى يســار 
التجويــف الصــدري والبطــن ثــم اســتقر مقذوفــه بأعلــى إنســية وخلفيــة 
الفخــذ األميــن وقــد أحــدث يف مســاره تهتــك شــديد يف الرئــة واملعــدة 
ــى واليســار  واملســاريقا ونزيــف شــديد وكان اجتــاه إطالقــه مــن األعل
إلــى األســفل واليمــني بزاويــة تقــدر بـــ 45 درجــة يف الوضــع الطبيعــي 
القائــم للجســم مــع العلــم بــأن لــكل مــن الطــرف العلــوي واجلــذع حريــة 
يف احلركــة وقــد مت التحفــظ علــى مقذوفــه املســتخرج بغــرض إرســاله 
أثبــت  وقــد  ســالحه  ونــوع  نوعــه  لبيــان  اجلنائيــة  باألدلــة  للمختصــني 
الكشــف والفحــوص النســجية وجــود عالمــات لقــرب اإلطــالق والتــي 
تشــير إلــى أن اإلطــالق قريــب إال أنــه يصعــب إحداثهــا مــن الشــخص 
نفســه وهــذه اإلصابــة لوحدهــا وبحــد ذاتهــا مميتــه مبــا ضاعفهــا . كمــا 
ــات أخــرى . كمــا  ــار مقاومــة أو متاســك أو أي إصاب ــم يتبــني وجــود آث ل
ثبــت إيجابيــة كل مــن عينــات الــدم والبــول وســائل قــاع العــني للكحــول 
املســكر بنســبة متوســطة تشــير إلــى تعاطــي املذكــور للكحــول أثنــاء 
حياتــه ، إال أنــه ليــس لهــا دخــل يف إحــداث الوفــاة ، كمــا ثبــت ســلبية 
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ــة واحلشــوية األخــرى للســموم واملخــدرات املوصوفــة  العينــات البيولوجي
ــر . وتعــزى الوفــاة إلــى توقــف القلــب والتنفــس الناجــم  يف صلــب التقري
عــن الطلــق النــاري ومــا ضاعفــه مــن تهتــك ونزيــف وصدمــة. ويعــود 
تاريــخ الوفــاة إلــى 1432/5/25هـ.وصــدر بحقــه شــهادة الوفــاة مــن إدارة 
األحــوال املدنيــة يف ..........برقــم .......... وتاريــخ 1432/6/8هـــ. وبفحــص 
الســائل الشــفاف الــذي بقــارورة املــاء املضبوطــة أثبــت التقريــر الصــادر 
مــن شــعبة املختبــرات اجلنائيــة بــإدارة األدلــة اجلنائيــة بشــرطة منطقــة 
الريــاض باألمــن العــام برقــم ..........إيجابيتــه للكحــول اإليثيلــي بنســبة 
)74%( أربعــة وســبعون باملائــة . وباستشــمام املدعــى عليهمــا اتضــح وجود 
رائحــة تشــبه رائحــة املســكر تنبعــث مــن فيهما. كما أنــه وبتحليل عينة 
مــن دم املدعــى عليــه األول أثبــت التقريــر الكيمائــي الشــرعي الصــادر 
مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية باملديريــة 
العامــة للشــؤون الصحيــة مبنطقــة الريــاض برقــم ..........إيجابيتهــا ملــادة 
الكحــول اإليثيلــي. وبفحــص مالبــس املجنــي عليــه صــدر التقريــر مــن 
شــعبة الطــب الشــرعي بــإدارة املختبــرات اجلنائيــة بــاإلدارة العامــة لألدلــة 
اجلنائيــة باألمــن العــام برقــم ..........املتضمــن وجــود ثقــب فتحــة خــروج 
مقــذوف نــاري يف اجلهــة الداخليــة للكــم األيســر بالثــوب العائــد للمجنــي 
ــة للكــم األيســر   ــه وتبــني وجــود ثقــب فتحــة دخــول باجلهــة اخلارجي علي
يجــاور الثقــب املوصــوف ســابقًا كمــا تبــني وجــود ثقــب فتحــة دخــول 
باجلهــة اخلارجيــة للكــم األيســر وثقــب فتحــة خــروج باجلهــة الداخليــة 
للفانيلــة العائــدة للمجنــي عليــه. وبفحــص املســدس الــذي مــن نــوع )أبــو 
محالــة( حكومــي أمريكــي الصنــع عيــار 0.38 بوصــة رقــم..........  مــع 
اجلــراب وعــدد )3( ظــروف فارغــة عيــار 0.38 بوصــة وعــدد )4( طلقــات 
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حيــة عيــار 0.38 بوصــة املضبوطــة ومقــذوف نــاري عيــار 0.38 بوصــة-
املســتخرج مــن جســم املجنــي عليــه- أثبــت التقريــر الفنــي الصــادر مــن 
ــة باألمــن  ــة اجلنائي ــاإلدارة العامــة لألدل إدارة فحــص األســلحة واآلالت ب
العــام برقــم ..........املتضمــن أن الـ)3(ثالثــة الظــروف الفارغــة التــي مــن 
عيــار 0.38 بوصــة مطلقــة مــن املســدس املشــار إليــه. كمــا أثبــت أن 
املقــذوف النــاري الــذي مــن عيــار  )0.38( بوصــة- املســتخرج مــن جســم 
ــه . وباســتجواب املدعــى  ــق مــن املســدس املشــار إلي املجنــي عليــه- ُمطل
1432/5/25هـــ  املوافــق  اجلمعــة  يــوم  أنــه يف صبــاح  أقــر  األول  عليــه 
الريــاض  مــن  والنصــف صباحــًا كان قادمــًا  الواحــدة  الســاعة  عنــد 
ــة فأجــرى اتصــال  ــو محال ــع أب ــه ســالحه حكومــي مســدس رب وبحوزت
..........ب..........  محطــة  عنــد  ليتقابــال  الثانــي  عليــه  املدعــى  علــى 
ــه  ــه الثانــي واملجنــي علي ــى املوقــع مباشــرة فوجــد املدعــى علي واجتــه إل
علــى ســيارة املدعــى عليــه الثانــي نــوع صنــي أبيــض فركــب معهمــا 
يف املرتبــة اخللفيــة وقــد كان قــد أحضــر معــه مــن الريــاض مســكر 
عبــارة عــن قــارورة مــاء صغيــرة بهــا مــادة املســكر نــوع )عــرق( فشــربوا 
املســكر داخــل الســيارة أثنــاء ســيرهم علــى الطريــق وعنــد كبــري 
ثــم  الغــرب أخــرج مسدســه احلكومــي وشــحنه بطلقــة  ..........باجتــاه 
قــام بإطــالق طلقــة واحــدة يف الهــواء ثــم قــام ميــازح املدعــى عليــه الثانــي 
ــه داخــل الســيارة بســالحه املســدس املذكــور وتخويفهــم  ــي علي واملجن
بــه ثــم ضغــط علــى الزنــاد فخرجــت الطلقــة وأصابــت املجنــي عليــه 
يف كتفــه األيســر فحــاول إســعافه بالضغــط علــى مــكان اإلصابــة 
والذهــاب بــه للمستشــفى إال أنــه فــارق احليــاة وصــدق علــى ذلــك شــرعًا. 
وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر بأنــه يف صبــاح يــوم اجلمعــة املوافــق 
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هــو  والنصــف صباحــًا كان  الواحــدة  الســاعة  عنــد  1432/5/25هـــ 
وخالــه املجنــي عليــه علــى ســيارته نــوع صنــي بيضــاء وهــو يقودهــا عنــد 
محطــة ..........ب.......... بانتظــار املدعــى عليــه األول والــذي كان قادمــًا 
مــن الريــاض فتقابلــوا عنــد احملطــة املذكــورة وركــب معهمــا املدعــى 
عليــه األول يف املرتبــة اخللفيــة وقــد أحضــر معــه حبــة شــراب مســكر 
نــوع )عــرق( صغيــرة فذهبــوا وتعاطــوا املســكر داخــل الســيارة أثنــاء 
ســيرهم وعنــد كوبــري ..........علــى الطريــق املــؤدي باجتــاه الغــرب قــام 
املدعــى عليــه األول بإخــراج مسدســه احلكومــي الــذي كان يحملــه معه 
وأطلــق طلقــة واحــدة يف الهــواء ثــم قــام بتخويفهــم باملســدس فانطلقــت 
طلقــه منــه فأصابــت املجنــي عليــه يف كتفــه األيســر ثــم اجتهــوا بــه 
للمستشــفى إلســعافه وصــدق علــى ذلــك شــرعًا . وقــد انتهــى التحقيــق 
ــك بإطــالق  ــل/ .......... عمــدًا وذل ــألول بقت ــام ل ــه االته ــى توجي معهمــا إل
النــار عليــه مــن مسدســه احلكومــي وشــرب األول والثانــي للمســكر 
الــذي أحضــره األول وحيازتهمــا لــه وقيــادة الثانــي للســيارة حتــت تأثيــر 
املســكر. وفــق قــرار االتهــام رقم..........لعــام 1432هـــ املؤيــد مــن جلنــة 
إدارة هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بقرارهــا ..........لعــام 1432هـــ وذلــك 

ــة: ــن التالي ــة والقرائ لألدل
1. مــا جــاء بإقــرار املدعــى عليــه األول املصــادق عليــه شــرعًا املنــوه عنــه 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )3( مــن ملــف التحقيــق رقــم )2( املرفــق لفــه 

رقــم)2(.
2.  مــا جــاء بإقــرار املدعــى عليــه الثانــي املصــادق عليــه شــرعًا املنــوه عنــه 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )4( مــن ملــف التحقيــق رقــم )2( املرفــق لفــه 

رقــم )2(.
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3. مــا جــاء مبحضــر املعاينــة للســيارة املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة 
رقــم )8( مــن ملــف التحقيــق رقــم )2( املرفــق لفــه رقــم )2(.

4. مــا جــاء بالتقريــر الطبــي الشــرعي النهائــي رقــم )301 ط ش( املنــوه 
عنــه املرفــق لفــه رقــم )81-76(.

5. مــا جــاء مبحضــر االستشــمام املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم 
)6( مــن ملــف التحقيــق رقــم )1( املرفــق لفــه رقــم )1(.

6. ما جاء بالتقرير رقم ..........املنوه عنه املرفق لفه رقم )116-114(. 
7. ما جاء بالتقرير الفني رقم ..........املنوه عنه املرفق لفه رقم )104(.  

8. مــا جــاء بالتقريــر رقــم ..........املنــوه عنــه املنــوه عنــه املرفــق لفــه رقــم 
.)71(

9. ما جاء بالصور الفوتوغرافية املرفقة لفة رقم )64(.
10. مــا جــاء يف التقريــر الكيمائــي الشــرعي رقــم ..........املنــوه عنــه 

املرفــق لفــه رقــم )54(.
11. ما جاء يف تقرير الشرطة العسكرية املرفق لفة رقم)4( .

وبالبحــث عــن مــا إذا كان لهمــا ســوابق لــم يعثــر لهمــا علــى ســوابق 
مســجلة جنائيــًا.

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا  وهمــا بكامــل أهليتهمــا 
املعتبــرة شــرعًا-فعل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات إدانتهمــا 
مبــا ُأْســِنَد إليهمــا وإثبــات صفــة القتــل العمــد وتطبيــق اإلرادة امللكيــة 
بحــق القاتل-املدعــى عليــه األول- واحلكــم علــى املدعــى عليهمــا بحــد 
املســكر وإلثبات إدانة الثاني بقيادة الســيارة وهو حتت تأثير املســكر 
وإفهامــه أن أمــر معاقبتــه علــى ذلــك عائــد للجهــة املختصــة وفقــًا للبنــد 
)ثانيــا( مــن املرســوم امللكــي رقــم )م/85( وتاريــخ 1428/10/26هـــ 
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علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل فيمــا يتعلــق بالــدم والديــة باقيــة 
علــى حالهــا مبوجــب إقــرار التنــازل املصــدق شــرعًا املدون علــى الصفحة 

رقــم »2« مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة »97« .
وبــاهلل التوفيــق،،، وبنــاء عليــه فقــد حضــر.......... ســعودي مبوجــب 
السجل املدني رقم ..........بالوكالة عن ..........و.......... مبوجب الوكالة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل ..........برقــم ..........يف 1432/6/26هـــ وله يف 
وكالتــه حــق التنــازل عــن قاتــل مورثهمــا ..........وبالوكالــة عــن ..........
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل ..........الثانيــة برقــم ..........
يف 1432/6/20هـــ ولــه حــق التنــازل عــن املتســبب يف وفــاة زوجهــا  وحــال 
واليتــه علــى أبيــه القاصــر عقليــا ..........مبوجــب صك الواليــة الصادر من 
هذه احملكمة برقم ..........يف 1432/7/10هـ واملنحصر  ارث / ..........
يف موكلــي املنهــي ومــن هــو حتــت واليتــه وذلــك مبوجــب صــك حصــر 
الورثــة الصــادر مــن محكمــة الدلــم برقــم ..........يف 1432/7/12هـــ 
وقــرر املدعــي يف احلــق اخلــاص تنــازل موكليــه عــن املدعــى عليــه األول 
حــزام  وبســؤال املدعــى عليــه األول ..........أجــاب بقولــه صحيــح أنــي 
كنــت صبــاح يــوم اجلمعــة 1432/5/25هـــ قــادم مــن الريــاض بإجتــاه 
..........فإتصلــت بزميلــي املدعــى عليــه الثانــي هــذا احلاضــر ..........وأعلــم 
أن معــه املجنــي عليــه ..........واتفقــت علــى مــكان نتقابــل فيــه وكنــت 
قــد أحضــرت مســكرا مــن نــوع عــرق . ومعــي مســدس حكومــي ربــع 
أبــو محالــة وتقابلــت معهمــا عنــد محطــة ..........يف ..........وركبــت معهما 
ومعــي املســدس احلكومــي ومعــي قــارورة املســكر وركبــت يف املقعــد 
اخللفــي يف الســيارة واملدعــى عليــه هــذا احلاضــر يقــود الســيارة واملجنــي 
عليــه يركــب يف مقعــد الراكــب األمامــي مــن اليمــني وأنــا يف منتصــف 
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املقعــد اخللفــي وقــد أخــذت املســدس احلكومــي معــي حيــث انــي أخشــى 
عليــه مــن الســرقة وبعــد أن ســرنا شــربنا نحــن الثالثــة املســكر مــن 
نــوع عــرق ومتشــينا أكثــر مــن ســاعة أخرجــت املســدس وأطلقــت طلقــة 
واحــدة يف الهــواء ثــم أخــذت أمــازح املدعــى عليــه الثانــي .......... وأمــازح 
املجنــي عليــه ..........ثــم انطلقــت مــن املســدس طلقــة اصابــت املجني عليه 
..........يف كتفــه األيســر وال أعلــم كيــف انطلقــت الرصاصــة وكنــت 
أظــن أن املســدس خــال مــن الطلقــات . وأنــا لــم أتعمــد قتــل ..........وإمنــا 
انطلقــت الرصاصــة مــن غيــر قصــد ومــن غيــر علــم منــي أن يف املســدس 
رصاصــة وأنــا متنيــت أن الرصاصــة انطلقــت يف جســدي ألن املجنــي عليــه 
عزيــز علــي . ثــم جــرى مناقشــة املدعــى عليــه عــن خدمتــه العســكرية 
فقــال إنهــا ســبعة عشــر عامــا وجــرى ســؤاله عــن تاريــخ تســليمه الســالح 
فقــال أنــه قبــل ســنة مــن احلادثــة وجــرى ســؤاله عــن املســدس أبــو محالــة 
هــل يوجــد فيــه تأمــني فقــال ال يوجــد فيــه تأمــني وجــرى ســؤاله هــل يتــم 
مشــاهدة الرصــاص احلــي يف املســدس فقــال أنهــا ال تــرى إال بعــد إخــراج 
املكــرة ) احملالــة( وأنــا تائــب هلل ولــن أعــود لشــئ مــن املعاصــي هكــذا 
...........  وأجــاب املدعــى عليــه بالوكالــة  أجــاب املدعــى عليــه األول 
بقولــه أن موكلــي املدعــى عليــه هــذا احلاضــر ..........لــم يتعمــد الفعــل ) 
إطــالق النــار ( ولــم يتعمــد النتيجــة التــي هــي وفــاة املجنــي عليــه ..........
كمــا أن العالقــة بــني موكلــي املدعــى عليــه و املجنــي عليــه ..........
عالقــة حميمــة كمــا أن عالقــة ذوي املتــويف مبوكلــي املدعــى عليــه 
..........عالقــة حميمــة وهــم  مــن فخــذ واحــد بدليــل أنــه حصــل التنــازل 
ــي  ــة كمــا أن موكل ــدم فــورا ويف وقــت قريــب مــن احلادث ــاء ال مــن أولي
يتمنــى أن الرصاصــة اصابتــه ولــم تصــب املجنــي عليــه ...........  وبســؤال 
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املدعــى عليــه الثانــي .......... قــال صحيــح أننــي شــربت املســكر مــن نــوع 
عــرق وقمــت بقيــادة ســيارتي مــن نــوع صنــي 2011م قبــل تأثيــر املســكر 
علــي . وأنــا تائــب هلل جــل وعــال ولــن أعــود لشــئ مــن املعاصــي هكــذا 
أجــاب املدعــى عليــه الثانــي .  . ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه األول 
أصالــة واملدعــى عليــه وكالــة هــل ألحدهمــا إضافــة فقــرر أنهمــا يطلبان 
صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام بإثبــات صفــة القتــل مــن نــوع 
العمــد .  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة 
العامــة مبحافظــة اخلــرج افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
وحضــر حلضــوره ..........ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........و 
.......... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........كمــا حضــر .......... 
.......... عــن  ..........بالوكالــة  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  ســعودي 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض 
برقــم ..........يف 1433/4/18هـــ وجــرى االطــالع علــى أوراق املعاملة ومن 
ــه اســتجواب املدعــى  ــق املرفــق لفــة رقــم 1 وجــاء في ــف التحقي بينهــا مل
علــى  االطــالع  جــرى  . كمــا  لدينــا  مطابقــة الجابتــه  واجابتــه  عليــه 
التقريــر الفنــي اجلنائــي رقــم 1/32/163/ط وجــاء فيــه الــراي : اســتنادا 
الــى مــا تقــدم وبعــد فحــص املالبــس العائــدة للمدعــو ..........تبــني مــا يلــي 
: 1 - وجــود ثقــب فتحــة خــروج مقــذوف نــاري يف اجلهــة الداخليــة للكــم 
األيســر بالثــوب العائــد للمذكــور وكمــا تبينــا وجــود ثقــب فتحــة دخــول 
باجلهــة الداخليــة للكــم االيســر يجــاور الثقــب املوصــوف ســابقا وتبينــا 
وجــود ثقــب فتحــة دخــول باجلهــة اخلارجيــة للكــم األيســر وثقــب فتحــة 
خــروج باجلهــة الداخليــة للفانيلــة العائــدة لــه ، أخــذا يف االعتبــار أننــا لــم 
منيــز ثقــب الدخــول وأضاعــت معاملــة . 2- لــم يتــم عمــل بحــث عالمــات 
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قــرب االطــالق لعــدم تبيننــا وجــود ثقــب فتحــة دخــول بالثــوب العائــد 
للمذكــور حيــث يتــم عمــل االختبــار علــى أول ســطح المســة املقــذوف 
عنــد الدخــول . 3 - أعيــدت جميــع املالبــس املوصوفــة أعــاله محــرزه 
رفــق هــذا التقريــر واهلل املوفــق . أ - هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى 
املدعــي العــام واجابــة املدعــى عليــه وإلقــرار املدعــى عليهمــا أنهمــا شــربا 
ــى  ــه أشــهر ســالحه عل ــه االول ..........بأن املســكر وإلقــرار املدعــى علي
املدعــى عليــه الثانــي ..........وأشــهر ســالحة كذلــك علــى املجنــي عليــه 
ــه رجــل  ــه وألن املدعــى علي ــه طلقــة واحــدة أدت لوفات ــق علي ..........وأطل
أمــن وقــد ســلم الســالح وملــزم باحملافظــة علــى الســالح ومــن احملافظــة 
عليــه عــدم العبــث بــه أو املــزح وألن املدعــى عليــه ..........قــد تــدرب علــى 
الســالح الــذي حصــل بــه القتــل مســدس أبــو محالــة وأنــه ال أمــان لــه 
ومافيــه مــن طلقــات حيــة تكــون ظاهــرة حلاملــة ونظــرا النتهــاء احلــق 
ــه  اخلــاص بتنــازل ورثــة املجنــي عليــه كمــا هــو مبــني بعاليــة لذلــك كل
فقــد حكمــت باآلتــي : 1( أن يجلــد كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا 
حــد املســكر ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة علنــا . 2 - ثبــت لــدي ادانــة 
املدعــى عليــه الثانــي بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر وأن عقابــة 
يف ذلــك للجهــة املختصــة . 3 - ثبــت لــدي ادانــة املدعى عليــه األول ..........
بقتــل املجنــي عليــه ..........وأن قتلــه لــه مــن القتــل العمــد حيــث تعمــد 
االطــالق وإن لــم يقصــد النتيجــة وبنــاء عليــه يســجن املدعــى عليــه خمــس 
ســنني مــن تاريــخ توقيفــه  وبــه حكمــت حتريــرا يف 1433/5/26هـــ 
وبعرضــه علــى املدعــى عليهــم قنــع املدعــى عليــه الثانــي ..........ولــم يقنــع 
املدعــى عليــه االول اصالــة ..........ووكالــة ..........وطلبــا رفعــه حملكمــة 
االســتئناف وقــرر املدعــى عليــه اصالــة أنــه يكتفــي باعتــراض وكيلــه 
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يــوم  عليــه وكالــة مبراجعــة احملكمــة  املدعــى  افهــام  ..........فجــرى 
االحــد املوافــق 1433/6/1هـــ الســتالم نســخة مــن احلكــم وتقــدمي الئحة 
إعتــراض عليهــا يف مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــا من التاريــخ املذكور وأنه 
إن لــم يتقــدم بإعتراضــه خــالل تلــك املــدة فسيســقط حقــه يف االعتــراض 
ويرفــع حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
. ويف يــوم األحــد املوافــق 1433/6/1هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام وقــرر عــدم رفعــه حملكمــة االســتئناف وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد . احلمــد هلل وحــده ففــي يــوم الســبت املوافــق1433/11/20 
هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة اإلســتئناف 
ــه  ــا القــرار رقــم 33425910 يف 1433/10/15هـــ واملتضمــن أن وبرفقه
لوحــظ أن احلكــم بســجن املدعــى عليــه خمــس ســنوات غيــر مــالق 
ــة واملتعيــني  للدعــوى إذ أن املدعــي العــام طالــب بتطبيــق اإلرادة امللكي
تطبيــق اإلرادة امللكيــة وفقــا للتعليمــات وبــاهلل التوفيــق وجوابــَا عليــه 
ولوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة فقــد ثبــت لــدي قتــل املدعــى 
عليــه للمجنــي عليــه وأن قتلــة مــن بــاب العمــد ويطبــق بحقــه األرادة 
ــوزاري  ــم ال ــى التعمي ــاء عل ــة وتطبيقهــا عائــد للجهــة املختصــة بن امللكي
ولــم   ، األجابــة  متــت  وبذلــك  هـــ  رقــم 13/ت/4477 يف 1433/2/12 
آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  ذلــك  خــالف  لــي  يظهــر 
ففــي  وحــده  هلل  احلمــد  1433/11/20هـــ  يف  حــرر   . وســلم  وصحبــه 
يــوم الســبت املوافــق1433/11/20 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة اإلســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 33425910 يف 
1433/10/15هـــ واملتضمــن أنــه لوحــظ أن احلكــم بســجن املدعــى عليه 
خمــس ســنوات غيــر مــالق للدعــوى إذ أن املدعــي العــام طالــب بتطبيــق 
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للتعليمــات  وفقــا  امللكيــة  اإلرادة  تطبيــق  واملتعيــني  امللكيــة  اإلرادة 
وبــاهلل التوفيــق وجوابــَا عليــه ولوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة 
فقــد ثبــت لــدي قتــل املدعــى عليــه للمجنــي عليــه وأن قتلــة مــن بــاب 
العمــد ويطبــق بحقــه األرادة امللكيــة وتطبيقهــا عائــد للجهــة املختصــة 
هـــ  رقــم 13/ت/4477 يف 1433/2/12  الــوزاري  التعميــم  علــى  بنــاء 
وبذلــك متــت األجابــة ، ولــم يظهــر لــي خــالف ذلــك وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/11/20هـــ احلمــد هلل 
ــى لتمييــز  ــة األول ــرة اجلزائي ــا نحــن قضــاة الدائ وحــده وبعــد فقــد اطلعن
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة باخلــرج املكلــف الشــيخ/.......... 
ــخ 3/ 2/ 1434هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر  برقــم 34264487 وتاري
مــن فضيلــــته  املســجل برقــم 33273852 وتاريــخ 1433/6/1هـــ اخلــاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن/1- .......... 2.......... يف قضيــة قتــل 
علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
والالئحــة  القــرار وصــورة ضبطــه  دراســة  ســبق  وحيــث  بــه  ومفصــل 
فضيلــة  بــه  أجــاب  مــا  علــى  وباالطــالع  املعاملــة  وأوراق  االعتراضيــة 
القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنا رقــم 349404 
وتاريــخ 1434/1/12هـــ قررنــا بأنــه لــم يظهــر مــا يوجــب املالحظــة اخيرًا 

وبــاهلل التوفيــق . 
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رقم الصك : 33463560 تاريخه: 1433/11/23هـ 
رقم الدعوى:33198415

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
1/1/232 تاريخه: 1434/11/12هـ

قتــل - قتــل عمــد باســتخدام ســكني - إقــرار املدعــى عليــه - طلــب أوليــاء 
الــدم القصــاص - ثبــوت إدانــة - عــدم وجــود ســوابق - ســقوط القــود 
لوجــود ولــد منهــا - صــرف النظــر عــن القصــاص وإفهــام األوليــاء بــأن 
لهــم املطالبــة بالديــة - النظــر يف بشــاعة اجلرميــة يكــون ســببًا للحكــم 

بالقتــل تعزيــرًا.

1- قول ابن قدامة يف املغني  )ج486/11(:« فصل: لو قتل أحد األبوين 
صاحبــه ولهمــا ولــد لــم يجــب القصــاص ألنــه لــو وجــب لوجــب لولــده 
وال يجــب للولــد قصــاص علــى والــده ألنــه إذا لــم يجــب باجلنايــة عليــه 
فــأن ال يجــب لــه باجلنايــة علــى غيــره أولــى وســواء كان الولــد ذكــرًا 
أو أنثــى أو كان للمقتــول ولــد ســواه أو مــن يشــاركه يف امليــراث أو لــم 
يكــن ألنــه لــو ثبــت القصــاص لوجــب لــه جــزء منــه وال ميكــن وجوبــه 
وإذا لــم يثبــت بعضــه ســقط كلــه ألنــه ال يتبعــض وصــار كمــا لــو 
عفــا بعــض مســتحقي القصــاص عــن نصيبــه منــه » ونحــوه يف احلــاوي 

الكبيــر للمــارودي) ج  46/12  ( ويف حاشــيتي قليــو بــي وعميــرة 
) ج150/14 ــ 151(.
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جــرى توجيــه االتهــام مــن اإلدعــاء العــام للمدعــى عليه بقتــل زوجته عمدا 
وعدوانــا بضربهــا بســاطور وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
مبــا قضــت بــه اإلرادة امللكيــة وتشــديد العقوبــة عليــه ولــو بقتلــه تعزيــرا 
لبشــاعة اجلرميــة حيــث تلقــت الشــرطة بالغــا مــن أحــد أقربــاء املجنــي 
عليهــا بــأن املدعــى عليــه اتصــل عليهــم وطلــب منهــم بــأن يأخذوهــا مــن 
بيتهــا فطرقــوا البــاب عــدة مــرات فلــم يجــب أحــد وبكســر البــاب عثــر 
عليهــا مقتولــة وعثــر باملوقــع علــى ســاطورا وســكينا ثــم قــام املدعــى 
عليــه بتســليم نفســه وأقــر لــدى احملقــق باجلرميــة وأن الدافــع لــه التخلــص 
مــن كثــرة اخلــالف بينهمــا ، انحصــر إرث املجنــي عليهــا يف والدهــا 
ــويف والدهــا  ــه ، ت ــا وأوالدهــا القصــر أحدهــم مــن املدعــى علي ووالدته
وانحصــر إرثــه يف أوالده إخــوان املجنــي عليهــا وزوجتــه ، حضــر الورثــة 
عــدا البنــت وطالبــوا بالقصــاص ، أجــاب املدعــى عليــه بأنــه دخــل علــى 
زوجتــه وســمعها تتصــل بجــوال فأخفتــه فســألها عنــه فأنكــرت فقــام 
بتفتيــش املنــزل فلمــا وصــل إلــى املــكان الــذي أخفــت فيــه اجلــوال يف 
املطبــخ أخــذت زوجتــي ســكينًا وأقبلــت عليــه وضربتــه يف يديــه اليمنــى 
فتنــاول ســاطورا وضربهــا بــه علــى رقبتهــا مــن اجلهــة اليمنــى ضربــة 
ــه املتســبب  ــدم ينــزف مــن رقبتهــا وأن ــى األرض وال واحــدة فســقطت عل
الوحيــد يف وفاتهــا ولــم يشــاركه يف قتلهــا أحــد ولــم أكــن أقصــد قتلهــا 
ثــم أخــذ ابنتــه وذهــب بهــا ألختــه، جــرى االطــالع علــى إقــراره املصــدق 
ــت  ــخ وتناول ــا فتوجهــت نحــو املطب ــه تخاصــم معه ــه بأن شــرعا ومضمون
ســكينا تريــد قتلــه فتنــاول فــورا ســاطورا وضربهــا بــه عــدة مــرات وال 
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يذكــر العــدد حتديــدا حتــى ماتــت وأن الدافــع لــه لذلــك رغبتــه يف 
التخلــص منهــا لكثــرة املشــاكل ، جــرى عــرض إقــراره فأنكــر أنــه 
ضربهــا عــدة مــرات وأن الصحيــح بأنــه ضربهــا ضربــة واحــدة ، جــرى 
االطــالع علــى تقريــر الطبــي الشــرعي املتضمــن إصابتهــا عــدة إصابــات 
بآلــة حــادة وأنهــا ســبب الوفــاة وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أصــر بأنــه 
لــم يضربهــا إال ضربــة واحــدة ، جــرى االطــالع علــى إقــراره حتقيقــا 
والتقريــر الفنــي لتمثيــل اجلرميــة فظهــر بأنهمــا موافقــان ملــا جــاء يف الئحــة 
االدعــاء العــام ، وإلقــرار املدعــى عليــه يف مجلــس القضــاء بقتــل زوجتــه 
بضربهــا بســاطور حتــى وفاتهــا ، وملــا جــاء يف إقــراره املصــدق شــرعًا، 
وملــا جــاء يف التقريــر الطبــي الشــرعي، وملــا جــاء يف أوراق املعاملــة ، 
وإلقــرار املدعــي يف احلــق اخلــاص أصالــة ووكالــة أن للمدعــى عليــه بنتــًا 
مــن زوجتــه املجنــي عليهــا كمــا تضمنــه صــك حصــر الورثــة املشــار 
إليــه، وألن املــرأة ضعيفــة وبحاجــة إلــى مــن يحميهــا وألن املنــاط بالرجــل 
حمايــة زوجتــه ومــن حتــت يــده مــن النســاء، ولبشــاعة مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليــه مــن قتــل زوجتــه بهــذه الطريقــة وبحضــور ابنتهمــا الصغيــرة 
ومشــاهدتها ملــا حــدث وال يقــدم عليهــا إال مــن نزعــت مــن قلبــه الرحمــة 
، وهــي امرأتــه وحتــت فراشــه وال مغيــث لهــا غيــره وال تســتطيع أن 
ــى محارمهــم  ــن عل ــره مــن املعتدي ــرة لغي تســتنجد بأحــد ، وليكــون عب
الالتــي يأمــن علــى أرواحهــن مــن أزواجهــن، وجلميــع مــا ســبق، فقــد 
حكمنــا مبــا يلــي: أواًل/ إدانــة املدعــى عليــه بقتــل زوجتــه عمــدًا عدوانــًا 
وذلــك بضربهــا بســاطور عــدة ضربــات يف رقبتهــا ممــا أدى إلــى وفاتهــا. 
ثانيــًا/ صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي يف احلــق اخلــاص أصالــة ووكالــة 
قتــل املدعــى عليــه قصاصــًا وإفهامــه بأن له وموكليــه املطالبة بنصيبهم 
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يف ديــة مورثتهــم. ثالثــًا/ قتــل املدعــى عليــه تعزيــرًا وذلــك بضــرب عنقــه 
بالســيف حتــى املــوت - قــرر املدعــي عليــه عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب 
تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وأفهــم بتعليمــات االســتئناف 
وقــرر املدعــي يف احلــق اخلــاص اعتراضــه وأفــاد أنــه علــى مطالبتــه بالقتــل 
قصاصــًا بــدون الئحــة اعتراضيــة - قــرر املدعــي العــام عــدم االعتــراض 
باحلكــم - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف - صــدق احلكــم 

مــن احملكمــة العليــا.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبه 
وبعــد فلدينــا نحــن ...........و...........و ......................القضــاة باحملكمــة 
العامــة بنجــران بنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن محكمــة االســتئناف 
مبكــة املكرمــة برقــم   وتاريــخ 1432/02/04هـــ املتعلقــة بقضيــة مقتل 
...........مــن قبــل زوجهــا ......................واحملكــوم فيهــا بالقــرار الصــادر 
مــن هــذه احملكمــة برقــم  وتاريــخ 1430/08/12هـــ املتضمــن إثبــات 
إدانــة املدعــى عليــه بقتــل زوجتــه عمــدًا عدوانــًا وصــرف النظــر عــن 
الدعــوى اخلاصــة املطالبــة بقتلــه قصاصــًا لوجــود بنــت لــه مــن زوجتــه 
املجنــي عليهــا واحلكــم بتعزيــره بالســجن ملــدة عشــرين عامــًا واجللــد 
ألفــي جلــدة والصــادر بشــأنه مؤخــرًا قــرار  الدائــرة اجلزائيــة اخلماســية 
يف   1 رقــم  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  مبحكمــة  الثانيــة 
1432/01/27هـــ املتضمــن نقــض احلكــم باألكثريــة وإحالــة القضيــة 
لقضــاة آخريــن حســب النظــام وعليــه أحيلــت القضيــة للمكتــب الســابع 
برقم   يف 1433/03/20هـ والقيد رقم 33526077 يف 1433/03/20هـ 
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وعليــه ففــي هــذا اليــوم األحــد 1433/10/29هـــ افتتحــت اجللســة األولــى 
ــا نحــن ...........و...........و........... الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرًا  لدين
العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا  بنجــران  العامــة  باحملكمــة  القضــاة 
...........يف  رقــم  التكليــف  خطــاب  مبوجــب   ......................
1433/08/20هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه ...........ســعودي اجلنســية 
...........( قائــاًل يف دعــواه إنــه بتاريــخ  مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) 
ــة والنصــف عصــرًا تبلغــت  1426/07/28هـــ يــوم اجلمعــة الســاعة الثالث
غرفــة العمليــات بشــرطة منطقــة جنــران أنــه مت إبالغهم مــن قبل املواطن 
......................يفيــد بــأن املدعــى عليــه قــام باالتصــال عليهــم وأبلغهــم بأن 
...........وأنــه عنــد  البيــت بحــي  ( مــن  ابنتهــم ) زوجتــه  يذهبــوا ألخــذ 
وصولــه للبيــت قــام بطــرق البــاب أكثــر مــن مــرة ولــم يفتــح أحــد ومت 
تســليم املوقــع لضابــط خفــر مركــز شــرطة ...........وباالنتقــال للموقــع 
مت كســر البــاب والدخــول إلــى املنــزل حيــث عثــر علــى زوجــة املدعــى 
عليــه املواطنــة ...........داخــل املطبــخ غارقــة يف دمائهــا وبهــا إصابــات 
غائــرة  وطعنــة  واليمنــى  اليســرى  اجلهــة  مــن  بالرقبــة  مؤثــرة  قطعيــة 
بكتفهــا األيســر وإصابــات قطعيــة متعــددة بباطــن وظاهــر كفهــا وقــد 
أثبــت التقريــر الطبــي رقــم ......................وتاريــخ 1426/08/13هـــ أن 
القطعيــة  اإلصابــات  نتيجــة  الغزيــر  الدمــوي  النزيــف  بســبب  الوفــاة 
العميقــة الســابقة الناشــئة عــن اإلصابــات بآلــة ذات نصــل حــاد وقــد 
وردنــا تقريــر فحــوص حيويــة رقــم )......................( املتضمــن فحــص 
وإيجابيــة  آدميــة  دمــاء  أنهــا  وثبــت  اجلرميــة  مســرح  مــن  الدمــاء  عينــة 
لالختبــار امليدانــي ) + / -( فصيلــة )O( وقــد عثــر باملوقــع علــى ســاطور 
حــاد وســكني حــادة ومت نقــل اجلثمــان إلــى املستشــفى بعــد معاينــة املوقــع 
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ــة التحقيــق واالدعــاء العــام بنجــران  مــن الطبيــب الشــرعي وعضــو هيئ
ويف متــام الســاعة السادســة والنصــف مــن مســاء اليــوم نفســه حضــر 
املدعــى عليــه برفقــة أحــد املواطنــني مبلغــًا ومســلمًا نفســه بعــد أن اختبــأ 
بداخــل عمــارة قيــد اإلنشــاء بحــي ...........وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر 
بقيامــه بقتــل زوجتــه املواطنــة ......................بضربهــا بســاطورة حلــم عــدة 
ضربــات علــى جانبــي رقبتهــا األميــن واأليســر حتــى فارقــت احليــاة وأن 
قصــده هــو قتلهــا والتخلــص منهــا بســبب املشــاكل التــي بينهمــا وصــدق 
إقــراره بذلــك شــرعًا وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه 
بقتــل زوجتــه املواطنــة ...........عمــدًا وعدوانــًا بســاطور حلــم وذلــك لألدلــة 
ــى الصفحــة  ــه املصــدق شــرعًا عل ــوه عن ــة 1ــــ إقــراره املن والقرائــن التالي
رقــم )9( مــن ملــف التحقيــق رقــم )1( لفــة رقــم )37( 2ــــ احملضــر املعــد 
مــن قبــل الدوريــات األمنيــة لفــة رقــم )22( 3ــــ إقــراره حتقيقــًا مبــا أشــير 
إليــه املــدون علــى الصفحــات رقــم )2، 3 ( مــن ملــف التحقيــق لفــة رقــم 
)2( 4ــــ التقريــر الطبــي الشــرعي املنــوه عنــه املــدون علــى اللفــات ) 57 ــــ 
61 ( 5ــــ التقريــر الفنــي املصــور لفــة رقــم ) 63 ( 6ــــ التقرير الفني املصور 
ــل املتهــم لفــة )93( وبالبحــث عــن  ــل مــن قب ــة القت ــل جرمي ــي لتمثي واملرئ
ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقة ضــرب أحــد األشــخاص بآلــة حــادة وقــد 
صــدر قــرار جلنــة إدارة الهيئــة رقــم )...........( لعــام 1426هـــ باملوافقــة علــى 
مــا انتهــى إليــه قــرار االتهــام رقــم ...........لعــام 1426هـــ وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات صفــة القتــل واحلكــم عليــه 
مبــا قضــت بــه اإلرادة امللكيــة وفقــًا ملــا ورد مــن قــرار مجلــس القضــاء 
األعلــى رقــم 3/106 وتاريــخ 1408/04/23هـــ املؤيــد باألمــر الســامي 
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ولــو  العقوبــة عليــه  وتشــديد  وتاريــخ 1409/06/12هـــ  رقــم 1197/4 
بالقتــل تعزيــرًا لشــناعة اجلرميــة التــي ارتكبهــا ) علمــًا بــأن احلــق اخلــاص 
ال زال قائمــًا ( وبــاهلل التوفيــق هكــذا ادعــى كمــا حضــر املدعــي يف 
احلــق اخلــاص ......................ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ...........األصيــل عــن نفســه والوكيــل الشــرعي عــن ......................
...........يف  برقــم  اجلبيــل  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  بالوكالــة 
1430/04/12هـــ وعــن ...........بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
........... وعــن  1430/04/15هـــ  ...........يف  برقــم  األفــالج  محافظــة 
بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل جنــران برقــم 270506004046 
بنــات  و...........  و...........   ........... مــن  كل  وعــن  1430/04/17هـــ  يف 
............ و...........بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل جنــران برقــم 
...........يف 1430/04/17هـــ وعــن ...........بالوكالــة الصــادرة من كتابة 
عــدل جنــران برقــم ...........يف 1430/04/18هـــ وعــن ...........بالوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل جنــران برقــم ...........يف 1430/04/19هـــ 
واملدعــي وموكليــه هــم ورثــة ......................مبوجــب صــك حصــر الورثــة 
الصــادر مــن احملكمــة العامة بنجران برقــم ...........يف 1429/03/23هـ 
ــه  ــخ 1429/02/11هـــ وانحصــار إرث ــاة ......................بتاري املتضمــن وف
الرشــد  ســن  البالغــني  أوالده  ......................ويف  زوجتــه  يف 
و...........و...........  و...........  و...........  و...........  ...........و...........و........... 
و........... و........... و........... الــذي تــويف بعــد ابنتــه ...........املنحصــر إرثهــا 
مبوجــب صــك حصــر اإلرث الصــادر مــن احملكمــة العامــة بنجــران 
...................... وفــاة  واملتضمــن  1427/02/14هـــ  ...........يف  برقــم 

أوالدهــا  ...........ويف  والدتهــا  ...........ويف  والدهــا  يف  إرثهــا  وانحصــار 
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1415/06/09هـــ  بتاريــخ  .................................املولــود  القاصريــن 
و...........املولــودة  1417/07/14هـــ  بتاريــخ  ...........املولــودة  و........... 
بتاريــخ 1425/09/02هـــ والوكيــل أيضــًا عــن ......................بعــد بلوغــه 
...........يف  برقــم  جنــران  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  بالوكالــة 
ــة الصــادرة  1430/08/11هـــ وعــن ......................بعــد بلوغهــا بالوكال
مــن كتابــة عــدل جنــران برقــم ...........يف 1433/10/23هـــ املخــول لــه 
فيهــا حــق املطالبــة وإقامــة الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعوى 
والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح وقبــول األحــكام ونفيهــا 
واالعتــراض عليهــا واملطالبــة بالقصــاص مــن القاتــل ......................وأمــا 
الوارثــة ...........فهــي ابنــة املدعــى عليــه القاتــل وجميــع الــوكاالت تخــول 
املدعــي حــق املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وإقامــة الدعــاوى 
ــرد  ــه احلــق يف ســماع الدعــاوى وال ــة بالقصــاص ول ضــد ...........واملطالب
عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح وقبــول احلكــم أو االعتــراض عليــه 
قــال إن هــذا املدعــى عليــه احلاضــر  وبســؤاله عــن دعــواه وموكليــه 
وحتــت  زوجتــه  ......................وهــي  أختــي  مورثتنــا  بقتــل  ...........قــام 
فراشــه وذلــك بضربهــا بســاطور اللحــم عــدة ضربــات يف رقبتهــا عمــدًا 
ــه منهــا  ــًا ممــا أدى إلــى قتلهــا وذلــك بتاريــخ 1426/07/28هـــ ول عدوان
بنــت اســمها ...........أطلــب احلكــم بقتلــه قصاصــًا لقــاء حقنــا اخلــاص 
هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى املدعــي العــام واملدعــي يف احلــق اخلــاص 
بتاريــخ  إنــه  قائــاًل  أجــاب  عليــه  املدعــى  علــى  ووكالــة  أصالــة 
1426/07/28هـــ دخلــت علــى زوجتــي ......................وســمعتها تتصــل 
بجــوال معهــا فأخفتــه فســألتها عنــه فقالــت ليــس معــي جــوال فقمــت 
بتفتيــش املنــزل فلمــا وصلــت إلــى املــكان الــذي أخفــت فيــه اجلــوال يف 
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املطبــخ أخــذت زوجتــي ســكينًا وأقبلــت علــي وضربتنــي يف يــدي اليمنــى 
فأخــذت ســاطور اللحــم مــن فــوق الثالجــة وضربتهــا بــه علــى رقبتهــا مــن 
اجلهــة اليمنــى ضربــة واحــدة فســقطت علــى األرض والــدم ينــزف مــن 
رقبتهــا وأنــا املتســبب الوحيــد يف وفاتهــا ولــم يشــاركني يف قتلهــا أحــد 
ــم أخــذت ابنتــي املدعــوة ...........وذهبــت بهــا  ــم أكــن أقصــد قتلهــا ث ول
إلــى أختــي يف ...........وزوجتــي املذكــورة ...........هــي أم ابنتــي ...........
هكــذا أجــاب وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام واملدعــي يف احلــق اخلاص 
أصالــة ووكالــة أجــاب املدعــي العــام قائــاًل بينتــي مــا ذكرتــه يف الئحــة 
الدعــوى ومــا تضمنتــه أوراق املعاملــة هكــذا قــرر وأجــاب املدعــي يف 
احلــق اخلــاص أصالــة ووكالــة قائــاًل بينتــي إقــرار املدعــى عليــه وأوراق 
املعاملــة هكــذا قــرر فجــرى منــا االطــالع علــى أوراق املعاملــة ومنهــا 
إقــرار املدعــى عليــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )9( مــن دفتــر التحقيــق 
رقــم  ) 1( املرفــق لفــة رقــم ) 37 ( واملصــدق شــرعًا مــن احملكمــة العامــة 
بنجــران الصفحــة رقــم )8( مــن نفــس الدفتــر ونصــه ) محضــر إقــرار 
...........ســعودي اجلنســية  أنــا  أقــر  بتاريــخ 1426/07/30هـــ  واعتــراف 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...........وتاريــخ 1404/11/25هـــ الصــادر 
مــن جنــران وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا مــن غيــر إكــراه 
وال إجبــار مــن أحــد وبطوعــي واختيــاري ال مجبــر وال مكــره بأننــي قــد 
اجلمعــة  يــوم  اجلنســية  ...........ســعودي  املدعــوة  زوجتــي  بقتــل  قمــت 
ــا  1426/07/28هـــ بســاطور حلــم وذلــك بعــد النقــاش الــذي حــدث بينن
والنــزاع واشــتبكنا أنــا وهــي وبعدهــا ذهبــت مســرعة للمطبــخ وحلقــت 
بهــا وأخــذت لهــا ســكني حلــم تريــد قتلــي فقمــت وأخــذت الســاطور مــن 
فــوق الثالجــة باملطبــخ حيــث أن الثالجــة علــى مدخــل املطبــخ ثــم ضربتها 
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بهــا أول ضربــة علــى رقبتهــا مــن اجلهــة اليســرى وســقطت مباشــرة ثــم 
قمــت بضربهــا بالســاطور بعــد ســقوطها عــدة ضربــات علــى جانبــي 
رقبتهــا األميــن واأليســر حتــى فارقــت احليــاة ثــم قمــت بتغطيتهــا بفــروة 
حيــث لــم تكــن ترتــدي مالبــس مــن الليــل ألننــا كنــا نائمــني علمــًا بأنــي 
لــم أكــن أعلــم كــم عــدد الضربــات التــي ضربتهــا  بالســاطور وكان 
قصــدي هــو قتلهــا والتخلــص منهــا بســبب املشــاكل التــي بيننــا ثــم بعــد 
ذلــك قمــت ووضعــت الســاطور الــذي قتلــت ...........بــه يف املغســلة اليدويــة 
املؤديــة للمطبــخ يف املمــر وأخــذت ابنتــي الصغيــرة ...........التــي كانــت 
ــت  ــت لبي ــا وذهب ــي بعــد قتله ــى زوجت ــت البيــت عل تشــاهدنا معــي وأقفل
أختــي يف ...........وأعطيتهــا ابنتــي ...........ثــم ذهبــت واختبــأت يف عمــارة 
ــى بعــد املغــرب وبعدهــا خرجــت مــن العمــارة  ال زالــت حتــت اإلنشــاء إل
إلــى بيــت قريــب منــي وقلــت لصاحــب البيــت بأننــي قتلــت زوجتــي وأرغــب 
يف تســليم نفســي للشــرطة هــذا كل مــا حــدث وعلــى هــذا جــرى التوقيــع 
ــه أجــاب  ــه ...........إبهامــه ( أ . هـــ وبعرضــه علي ــه املقــر مبــا في منــي علي
قائــاًل غيــر صحيــح مــا ورد يف إقــراري أننــي ضربتهــا عــدة ضربــات 
والصحيــح هــي ضربــة واحــدة كمــا ذكــرت يف جوابــي ولــم أقصــد 
قتلهــا هكــذا أجــاب كمــا جــرى االطــالع على التقرير الطبي الشــرعي 
...........يف  برقــم  بنجــران  الشــرعي  الطــب  مركــز  مــن  الصــادر 
1426/08/13هـــ املرفــق علــى اللفــات مــن ) 57 ( حتــى ) 61 ( ونــص 
احلاجــة منــه ) فقــرة الــرأي بتوقيــع الكشــف الطبــي الشــرعي الظاهــري 
علــى جثــة املدعــوة ...........والكشــف الشــعاعي والتحاليــل ومذكــرة 
بالــرأس   ( باجلســم  املشــاهدة  أن اإلصابــات  1ــــ  اآلتــي  أقــرر  الشــرطة 
( هــي جــروح قطعيــة معظمهــا عميــق  الظهــر  والعنــق والقفــا وأعلــى 
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وبعضهــا ســطحي وهــي تنشــأ مــن اإلصابــة بجســم صلــب ذات نصــل حــاد 
2ــــ أن اإلصابــات القطعيــة املوجــودة باليديــن هــي جــروح تنــم عــن مقاومــة 
املجنــي عليهــا يف محاولــة منهــا القبــض علــى نصــل اآللــة احلــادة املوجــه 
ــة  ــات القطعي ــر نتيجــة اإلصاب ــاة نزيــف دمــوي غزي ــا 3ــــ ســبب الوف إليه
العميقــة املشــاهدة باجلســم 5ــــ ســلبية نتائــج التحاليــل بالنســبة للمســحة 
الطبيــب   )  O  ( املذكــورة  دم  فصيلــة  أن  كمــا  والســموم  املهبليــة 
الشــرعي مبنطقــة جنــران د/ ........... توقيعــه اخلتــم الرســمي مستشــفى 
جنــران العــام الطــب الشــرعي ( أ . هـــ وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــاًل لــم أضربهــا إال مــرة واحــدة وليــس لــي علــم بغيــر ذلــك هكــذا 
ــى إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا املــدون  أجــاب كمــا جــرى االطــالع عل
علــى الصفحــات رقــم )2، 3 ( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )2( 
وكــذا محضــر الدوريــات األمنيــة املرفــق لفــة رقــم )22( وكــذا التقريــر 
الفنــي املصــور املرفــق لفــة رقــم )63( وكــذا التقريــر الفنــي لتمثيــل 
اجلرميــة املرفــق لفــة رقــم )93( فوجدناهــا مطابقــة ملــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي العــام وبســؤال املدعــى عليــه عــن ســابقته املذكــورة يف دعــوى 
املدعــي العــام أجــاب قائــاًل صحيحــة وقــد تبــت إلــى اهلل منهــا هكــذا 
ــة  ــى املدعــي يف احلــق اخلــاص أصال ــح عل أجــاب وبعــرض العفــو أو الصل
ووكالــة وتبيــني مــا يف ذلــك مــن األجــر العظيــم حيــث كان النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم يعــرض علــى أوليــاء الــدم أجــاب قائــاًل ال نقبــل صلحــًا 
ونطلــب قتــل املدعــى عليــه هكــذا أجــاب ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي يف احلــق اخلــاص أصالــة ووكالــة واملدعــى عليــه وبســؤالهما هــل 
لــدى أحــد منهمــا مــا يــود إضافتــه أجــاب كل واحــد منهمــا مبفــرده 
قائــاًل ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت هكــذا قــرروا وبعــرض العفــو أو 
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الصلــح علــى املدعــي يف احلــق اخلــاص أصالــة ووكالــة للمــرة الثانيــة 
أجــاب قائــاًل إننــا نطالــب بقتــل املدعــى عليــه وال نقبــل صلحــًا هكــذا 
أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه 
...........يف مجلــس القضــاء بقتــل زوجتــه ...........بضربهــا بســاطور اللحــم 
ــر  ــى وفاتهــا وملــا جــاء يف إقــراره املصــدق شــرعًا وملــا جــاء يف التقري حت
الطبــي الشــرعي وملــا جــاء يف أوراق املعاملــة وإلقــرار املدعــي يف احلــق 
اخلــاص أصالــة ووكالــة أن للمدعــى عليــه  بنتــًا اســمها ...........مــن زوجته 
املجنــي عليهــا كمــا تضمنــه صــك حصــر الورثــة املشــار إليــه وملــا قــرره 
أهــل العلــم رحمهــم اهلل كمــا يف املغنــي ) ج486/11( ] فصــل ) لــو قتــل 
أحــد األبويــن صاحبــه ولهمــا ولــد لــم يجــب القصــاص ألنــه لــو وجــب 
لوجــب لولــده وال يجــب للولــد قصــاص علــى والــده ألنــه إذا لــم يجــب 
باجلنايــة عليــه فــألن ال يجــب لــه باجلنايــة علــى غيــره أولــى وســواء كان 
الولــد ذكــرًا أو أنثــى أو كان للمقتــول ولــد ســواه أو مــن يشــاركه يف 
ــه وال  ــه جــزء من ــت القصــاص لوجــب ل ــو ثب ــه ل ــم يكــن ألن ــراث أو ل املي
ميكــن وجوبــه وإذا لــم يثبــت بعضــه ســقط كلــه ألنــه ال يتبعــض وصــار 
كمــا لــو عفــا بعــض مســتحقي القصــاص عــن نصيبــه منــه [ ونحــوه يف 
احلــادي الكبيــر للمــارودي ) ج 47/12( ويف حاشــيتا قليــو بــي وعميــرة ) 
ج150/14 ــــ 151 ( وألن املــرأة ضعيفــة وبحاجــة إلــى مــن يحميهــا وألن 
املنــاط بالرجــل حمايــة زوجتــه ومــن حتــت يــده مــن النســاء ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم )) اســتوصوا بالنســاء خيــرا (( ولبشــاعة مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليــه مــن قتــل زوجتــه بهــذه الطريقــة وبحضــور ابنتهمــا الصغيــرة 
ومشــاهدتها ملــا حــدث والتــي ال يقــدم عليهــا إال مــن نزعــت مــن قلبــه 
الرحمــة وهــي امرأتــه وحتــت فراشــه وال مغيــث لهــا غيــره وال تســتطيع 
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أن تســتنجد بأحــد وليكــون عبــرة لغيــره مــن املعتديــن علــى محارمهــم 
الالتــي يأمــن علــى أرواحهــن مــن أزواجهــن وجلميــع ما ســبق فقد حكمنا 
مبــا يلــي أواًل إدانــة املدعــى عليــه ...........بقتل زوجتــه ......................عمدًا 
عدوانــًا وذلــك بضربهــا بســاطور اللحــم عــدة ضربــات يف رقبتهــا ممــا 
أدى إلــى وفاتهــا ثانيــًا صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي يف احلــق اخلــاص 
أصالــة ووكالــة قتــل املدعــى عليــه قصاصــًا وإفهامــه بــأن لــه وموكليــه 
املطالبــة بنصيبهــم يف ديــة مورثتهــم ثالثــًا قتــل املدعــى عليــه تعزيــرًا وذلــك 
بضــرب عنقــه بالســيف حتــى املــوت وبإعــالن احلكــم قــرر املدعــي عليــه 
عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب تقــدمي الئحــة إعتراضيــة فأجيــب لطلبــه 
وافهــم بتعليمــات اإلســتئناف وقــرر املدعــي يف احلــق اخلــاص إعتراضــه 
اعتراضيــة  الئحــة  بــدون  قصاصــًا  بالقتــل  مطالبتــه  علــى  أنــه  وأفــاد 
واملدعــي العــام القناعــة باحلكــم وقررنــا رفع املعاملة لإلســتئناف حســب 
التعليمــات وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/22 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد يف 
يــوم  اإلثنــني املوافــق1433/11/22 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فقد عادت 
 342069115 رقــم  رئيســها  بكتــاب  العليــا  احملكمــة  مــن  املعاملــة 
وتاريــخ   1/1/232 رقــم  القــرار  بــه  املرفــق  1434/11/24هـــ  وتاريــخ 
وأوراق  الذكــور  الصــك  ))وبدراســة  واملتضمــن  1434/11/12هـــ 
املعاملــة قررنــا باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم وأمرنــا بالتظهيــر بذلك 
علــى الصــك والتهميــش بــه علــى ضبطــه وســجله واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني الدائــرة اجلزائيــة 
عضــو  وتوقيعــه  ...........ختمــه  عضــو  العليــا  باحملكمــة  األولــى 
ــة  ــي وجه ــة ول ......................ختمــه وتوقيعــه عضــو ...........ختمــه وتوقيع
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نظــر تتضمــن) أن مــا قــرره أصحــاب الفضيلــة مــن قتــل املدعــى عليــه 
تعزيــرًا محــل نظــر لعــدم موجــب ذلــك وإذا كان القصــاص قــد ســقط 
عنــه -بســبب أن مــن ضمــن ورثــة ...........هــذه ابنــة منهــا للمدعــى عليــه 
- وهــو أقــوى مــن قتلــه تعزيــرًا ممايتعــني معــه رجــوع أصحــاب الفضيلــة 
قــرروه وتعزيــره مبــا يالقــي جرمــه ملالحظــة ذلــك واهلل املوفــق  عمــا 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ( عضــو 
......................ختمــه وتوقيعــة رئيــس الدائــرة ...........ختمــه وتوقيعه((أ.هـ 
وبنــاء عليــه قررنــا التهميــش علــى ضبطــه وســجله مبــا حلــق واهلل املوفــق 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
1435/1/9هـــ . احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي 

بعده ، وبعد :-
 فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائية اخلماســية الثانية مبحكمة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
احملكمــة العامــة بنجــران برقــم 341333023 وتاريــخ 1434/6/17هـــ 
املرفــق بهــا الصــك رقــم 33463560 وتاريــخ  1433/11/23هـــ الصــادر 
مــن أصحــاب الفضيلــة القضاة باحملكمــة العامة بنجران الشــيخ...........
والشــيخ/ ......................والشــيخ/ ...........املتضمــن دعــوى املدعــي العــام 
ضــد/ ......................، املتهــم بقتــل زوجتــه املواطنة......................عمــدًا 
وعدوانــًا بســاطور حلــم ، احملكــوم فيــه بقتــل املدعــى عليــه تعزيــرًا وذلك 

بضــرب عنقــه بالســيف حتــى املــوت.
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 34214942 تاريخه: 1433/5/18هـ 
رقم الدعوى:33228116

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34260613 تاريخه: 1434/7/5هـ

قتــل - احلــق اخلــاص - اختصــاص - عــدم املراجعــة يف احلــق اخلــاص 
- تدافــع اختصــاص بــني احملكمــة العامــة واجلزائيــة - إثبــات صفــة 
القتــل قضيــة تعزيريــة مــن اختصــاص اجلزائيــة مــا لــم تدخــل تبعــا 
يف قضيــة مــن اختصــاص احملكمــة العامــة - عــدم اختصــاص نوعــي 
- صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام لعــدم االختصــاص النوعــي.

1- املادة 126 من نظام االجراءات اجلزائية.

جــرى إحالــة املعاملــة مــن االدعــاء العــام للمحكمــة العامــة للنظر يف احلق 
العــام واخلــاص يف قضيــة قتــل حيــث يطلــب املدعــي العــام إثبــات صفــة 
القتــل ، لــم يراجــع أحــد يف احلــق اخلــاص ، وألن إحالتهــا للمحكمــة 
العامــة كان ألجــل النظــر يف احلــق اخلــاص وأمــا دعــوى املدعــي العــام 
وطلبــه إثبــات صفــة القتــل فــإن دخولهــا يف اختصــاص احملكمــة العامــة 
كان تبعــًا للحــق اخلــاص ، عليــه وحيــث لــم يحضــر أحــد مــن املدعــني 
يف احلــق اخلــاص ، ولتعــذر النظــر يف احلــق اخلــاص واحلــال هــذه ، وألن 
قضيــة املدعــي العــام ال تدخــل يف اختصــاص احملكمــة ابتــداء وإمنــا تبعــًا 
لدعــوى املدعــني يف احلــق اخلــاص فيمــا لــو طالبــوا بالقصــاص لــذا فــال 
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدينــا 
...........القضــاة  بعمــل  ...........و...........و......................القائــم  نحــن 
ــا  ــة إلين ــة احملال ــى املعامل ــاء عل باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة وبن
مــن فضيلــة الرئيــس برقــم   واملقيــدة بأســاس احملكمــة برقــم   وتاريــخ 
وتاريــخ   15994 برقــم  العــام  االدعــاء  مــن  الــواردة  1433/3/30هـــ 
1433/3/27هـــ ويف يــوم االثنــني 1434/4/29هـــ فتــح ضبــط القضيــة 
ــة املقامــة مــن االدعــاء  ــالزم نحــو التدافــع احلاصــل يف القضي إلجــراء ال
...........حيــث جــرى إحالتهــا  ...........بالســجل املدنــي رقــم  العــام ضــد 
للمحكمــة العامــة ابتــداء بطلــب النظــر يف احلــق اخلــاص وإثبــات صفــة 
العامــة مبكــة كان ألجــل  القتــل ، عليــه وألن إحالتهــا للمحكمــة 
ــات صفــة  ــه إثب النظــر يف احلــق اخلــاص وأمــا دعــوى املدعــي العــام وطلب
ــًا للحــق  ــل فــإن دخولهــا يف اختصــاص احملكمــة العامــة كان تبع القت
اخلــاص ، عليــه وحيــث لــم يحضــر أحــد مــن املدعــني يف احلــق اخلــاص ، 
ولتعــذر النظــر يف احلــق اخلــاص واحلــال هــذه ، وألن قضيــة املدعــي العــام 

ــة املدعــي العــام لتعــذر  ــداء يف قضي يحــق للمحكمــة العامــة النظــر ابت
النظــر يف القضيــة األصــل والتــي مبوجبهــا دخــل طلــب اإلدعــاء العام تبعا 
يف واليــة احملكمــة العامــة ، عليــه فقــد جــرى بعــث األوراق للمحكمــة 
اجلزائيــة ، عــادت املعاملــة مــن احملكمــة اجلزائيــة دافعــًا قاضيهــا نظرها 
املدعــى  وأن  خاصــة  بنظرهــا  اجلزائيــة  احملكمــة  اختصــاص  بعــدم 
ــم يســقط عنهمــا القــود ، صــدر قــرار مــن احملكمــة العامــة  عليهمــا ل

بعــدم االختصــاص ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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ال تدخــل يف اختصــاص احملكمــة ابتــداء وإمنــا تبعــًا لدعــوى املدعــني يف 
احلــق اخلــاص فيمــا لــو طالبــوا بالقصــاص لذا فال يحــق للمحكمة العامة 
النظــر ابتــداء يف قضيــة املدعــي العــام لتعــذر النظــر يف القضيــة األصــل 
والتــي مبوجبهــا دخــل طلبــه تبعــا يف واليــة احملكمــة العامــة ، عليــه 
فقــد جــرى بعــث األوراق للمحكمــة اجلزائيــة مبكــة فعــادت باخلطــاب 
رقــم 34630606 وتاريــخ 1434/3/14هـــ  دافعــًا قاضيهــا نظرهــا بعــدم 
اختصــاص احملكمــة اجلزئيــة بنظرهــا خاصــة وأن املدعــى عليهمــا لــم 
يســقط عنهمــا القــود طبقــا لتعميــم معالــي وكيــل وزارة العــدل للشــؤون 
القضائيــة رقــم 8/ت/ 95 يف 1409/6/25هـــ عليــه وألن مــا أشــار لــه 
فضيلتــه محــل نظــر ألمــور : األول / أن التعميــم املشــار لــه لــم ينــص فيــه 
بــأن نظــر احلــق العــام يف هــذه احلــال يكــون مــن اختصــاص احملكمــة 
العامــة فيرجــع يف ذلــك ألحــكام وقواعــد االختصــاص العامــة يف نظــام 
االجــراءات اجلزائيــة . الثانــي / أن ســقوط القــود كمــا يتحقــق بالتنــازل 
والعفــو يتحقــق بعــدم مراجعــة أوليــاء الــدم إذ ال ميكــن إنفــاذه بــال طلــب 
منهــم . الثالــث / أن مــا ورد يف تعميــم معالــي الوكيــل محمــول علــى قيام 
املطالبــة يف احلــق اخلــاص ، وهــذا غيــر متحقــق يف القضيــة محــل النظــر 
حيــث لــم يراجــع املدعــون باحلــق اخلــاص ممــا يفضــي جلعــل دعــوى املدعــي 
العــام معلقــة  إلــى أمــد غيــر معلــوم وهــذا غيــر ســائغ فاالستشــهاد بــه يف 
غيــر محلــه . الرابــع / » بالنظــر إلــى املعنــى واملقصــود مــن التعميــم« فــإن 
طلــب إيقــاع العقوبــة التعزيريــة بعــد ســقوط القــود لئــال يتســاهل النــاس 
يف القتــل ، وأمــا إن اقتــص منــه بقتلــه فــال حاجــة لتعزيــره اكتفــاء مبــا 
حلقــه مــن جــزاء القتــل ، وهــذا املعنــى متحقــق يف هــذه الواقعــة فعــدم 
عنــه  بالقــود كتنازلهــم  ومطالبتهــم  اخلــاص  احلــق  أصحــاب  مراجعــة 
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فيتعــني واحلــال هــذه النظــر يف مطالبــة املدعــي العــام إثبــات صفــة القتــل 
لــدى احملكمــة املختصــة لتطبيــق اإلرداة امللكيــة لتحقــق املعنــى املــراد 
يف كل ، والقيــاس كمــا هــو جــار يف األحــكام الشــرعية جــار يف 
األحــكام النظاميــة متــى وجــد الفــراغ النظامــي املعالــج لهــذه الواقعــة  

كمــا هــو متقــرر يف علــم األنظمــة »علــم القانــون«.
اخلامــس / إن  حقيقــة مــا دفــع بــه فضيلتــه احلكــم بصــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــي العــام لعــدم حتقــق موجبهــا لديهــا وهــذا ال يكــون إال 
بعــد ســماع الدعــوى وصــرف النظــر عنهــا للمســوغ الــذي يــراه .الســادس 
: أن نظــر دعــوى املدعــي العــام ابتــداء طلبــه إثبــات صفــة القتــل إليقــاع  
العقوبــة التعزيريــة مــن قبــل احملكمــة العامــة مــن غيــر  النظــر يف دعــوى 
 »128« للمــادة  صريحــة  مخالفــة  فيــه  القــود  بطلــب  اخلــاص  املدعــي 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة القاضيــة بــأن الدعــاوى التعزيريــة مــن 
اختصــاص احملكمــة اجلزئيــة حيــث لــم ينعقــد الســبب املوجــب لدخــول 
دعــوى املدعــي العــام يف اختصــاص احملكمــة العامــة . لــذا فقــد قررنــا 
باإلجمــاع صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام لعــدم االختصــاص 
حكمنــا  وبــه  اجلزائيــة  احملكمــة  اختصــاص  مــن  لكونهــا  النوعــي 
وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر عــدم اعتراضــه ، وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  
1434/04/29هـــ . احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي 

بعــده وبعــد :-
االســتئناف  مبحكمــة  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن 
إلــى  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــالع  منــا  جــرى  املكرمــة  مبكــة 
مبكــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  بكتــاب  احملكمــة  هــذه 
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املرفــق  وتاريخ)1434/6/18هـــ(  رقــم)34/659509(  املكرمــة 
مــن  رقم)34214942(وتاريخ)1434/5/18هـ(الصــادر  القــرار  بهــا 
املكرمــة  مبكــة  العامــة  باحملكمــة  القضــاة  الفضيلــة  أصحــاب 
دعــوى  الشيخ/...........والشيخ/...........والشــيخ/...........،املتضمن 
املدعــي العــام ضد/...........ســعودي اجلنســية ،  احملكــوم فيــه مبــادون 
باطنه،وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
، واهلل املوفق،وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 33454406 تاريخه: 1433/11/15هـ 
رقم الدعوى:33409807

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:342896 تاريخه: 1434/1/5هـ

طلــب إثبــات صفــة قتــل العمــد ، تنــازل املدعــي اخلــاص مرجــح لدفــع 
االســتئناس  مشــروعية   ، العمــد  القتــل  قصــد  بعــدم  عليــه  املدعــى 
بالقرائــن يف حتديــد القصــد اجلنائــي) ســوء ســلوك املجنــي عليــه( ، 
تغليــب جانــب العفــو يف حقــوق اهلل احملضــة ،إدانــة ، رد دعــوى ) صــرف 

نظــر( عــن إدانتــه بقتــل العمــد وإدانتــه بالقتــل اخلطــأ.

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

جــرى توجيــه االتهــام مــن قبــل االدعــاء العــام علــى املدعــى عليــه بقيامــه 
بقتــل أخيــه عمــدا وعدوانــا بطلقــة مــن مســدس وطلــب إثبــات صفــة 
القتــل واحلكــم عليــه بــاإلرادة امللكيــة حيــث تلقــت الشــرطة بالغــا 
مــن الهــالل األحمــر عــن وجــود قتيــل وقــد ظهــر مــن التحقيقــات بــأن 
قاتلــه شــقيقه علــى إثــر خــالف ، أنكــر املدعــى عليــه االتهــام وقــرر 
بــأن الصحيــح أن املجنــي عليــه هــو مــن أحضــر املســدس مهــددا فــأراد 
أن ينزعــه منــه فلمــا أمســك باملســدس ويــده علــى الزنــاد ضغــط املجنــي 
عليــه علــى يــده فانطلقــت رصاصــة نحــوه ولــم يطلقهــا عليــه ، وإلنــكار 
املدعــى عليــه ودفعــه بــأن أخــاه مــن قــام بالضغــط علــى يده ملــا كان يريد 
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تخليــص املســدس مــن يــد املجنــي عليــه ولتنــازل ورثــة املجنــي عليــه ، وملــا 
تقدمــت بــه والــدة املدعــى عليــه بأنــه ال ولــد لهــا بعــد وفــاة املجنــي عليــه 
إال املدعــى عليــه ومــا كانــت تعانيــه مــن ســلوك املجنــي عليــه ، وألن مــا 
قــام بــه املدعــى عليــه دفــاع عــن نفســه ، وملجمــوع مــا تقــدم فقــد قــررت 
ــا  ــه عمــدا وعدوان ــل أخي ــه بقت ــام املدعــى علي ــوت قي احملكمــة عــدم ثب
وثبــوت قتلــه لــه خطــأ وأفهمتــه بكفــارة قتــل اخلطــأ ، قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة باحلكــم بينمــا اعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة - صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 

ــا ..........القاضــي يف احملكمــة العامــة  ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــزة   وبن بعني
املقيــدة  هـــ    1433/06/17 وتاريــخ   3340987 برقــم  بعنيــزة  العامــة 
باحملكمــة برقــم 331012525 وتاريــخ 1433/05/29 هـــ  ففــي يــوم  
الســبت املوافــق 1433/10/28 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 11  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..........وادعــى املدعــى العــام قائــال بصفتــي 
مدعيــًا عامــًا يف دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة عنيــزة أدعــي 
علــى:..........، البالــغ مــن العمــر )28( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الهويــة الوطنيــة رقــم )..........( عــزب ، متعلــم ، طالــب ، أوقــف بتاريــخ 
ــخ 1432/7/24هـــ  1432/7/24هـــ بأمــر التوقيــف رقــم )..........( وتاري
 )..........( رقــم  التوقيــف  أمــر  مبوجــب  عنيــزة  محافظــة  ســجن  وأودع 
وتاريــخ 1432/8/5هـــ ، اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 
ــه مــن  ــار علي ــًا بإطــالق الن ــه شــقيقه عمــدًا وعدوان 1432/7/9هـــ. لقتل
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ســالح مســدس. حيــث إنــه يف متــام الســاعة الثالثــة وعشــرين دقيقــة مــن 
ــة  ــات األمني ــالغ للدوري ــوم األحــد املوافــق 1432/7/24هـــ ورد ب فجــر ي
مبحافظــة عنيــزة مــن فرقــة الهــالل األحمــر عــن وجــود شــخص متوفــى 
إثــر طلــق نــاري بحــي ..........باحملافظــة. وباالنتقــال للموقــع وجــد املدعــى 
عليــه الــذي أفــاد انــه حصــل بينــه وبــني شــقيقه املتوفــى/..........)45( 
عامــًا شــجار فقــام بإطــالق النــار عليــه مــن ســالح مســدس ممــا أدى إلــى 
وفاتــه. ومبعاينــة املوقــع تبــني أنــه منــزل يقــع باجلهــة الشــرقية مــن حــي 
الــدور  ..........بعنيــزة وهــو عبــارة عــن دور ونصــف ويف إحــدى غــرف 
العلــوي عثــر علــى جثــة املجنــي عليــه ملقــاة علــى األرض وبــه طلقتــان 
إحداهمــا بفخــذه األيســر مــن األمــام واألخــرى يف صــدره مــن األمــام 
أيضــًا كمــا عثــر علــى عــدد ثالثــة أظــرف فارغــة وطلقــة واحــدة بجانــب 
اجلثــة لســالح نــوع مســدس ، كمــا عثــر علــى مســدس ربــع برازيلــي 
اســود اللــون علــى طاولــة موجــودة يف غرفــة املدعــى عليــه املجــاورة لغرفــة 
املجنــي عليــه ومت تصويــر مســرح اجلرميــة واملجنــي عليــه. وبســماع أقــوال 
/..........،زوج شــقيقة املدعــى عليــه- أفــاد انــه يف متــام الســاعة الثانيــة 
والنصــف مــن ليلــة األحــد 1432/7/24هـــ اتصــل عليــه املدعــى عليــه 
وطلــب حضــوره إلــى منزلهــم بحــي ..........وعنــد حضــوره أفاده أن شــقيقه 
املجنــي عليه..........حضــر إلــى منزلهــم وهــو يف حالــة ســكر وهيجــان 
فحصلــت بينهمــا مشــادة ومشــاجرة )هوشــة( فقــام بإطــالق النــار  عليــه 
وســقط علــى األرض ثــم طلــب منــه أن يأخــذ امــه وأختــه /..........إلــى 
ــه إبــالغ الهــالل  ــب مــن املدعــى علي ــه لئــال يفجعــا مبــا حصــل وطل منزل
األحمــر وقــام بــاركاب والــدة املدعــى عليــه وشــقيقته بســيارته وذهــب 
ــا  ــم تــــعلمــ ــديد ولـــ ــة مــن اخلــوف الـــشـــ ــا بحال ــزله وكانت ــى منـ ــهما إلـ بـ
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بحادثــــة اإلطــالق حينهــا وانزلهمــا عنــد زوجتــه ثم رجع إلــى موقع احلادثة 
وحضــر الهــالل األحمــر وأفــادوا أن املجنــي عليــه متوفــى نتيجــة تعرضــه 
إلطــالق النــار. وقــد صــدر للمجنــي عليــه التقريــر الطبــي األولــي رقــم 
وتاريــخ بــدون مــن مستشــفى امللــك ســعود بعنيــزة املتضمــن أن املجنــي 
عليــه أحضــر للمستشــفى بواســطة البلديــة متوفيــًا إثــر إصابتــه بطلــق 
نــاري وال توجــد عالمــات حيويــة تــدل علــى احليــاة ، ويوجــد فتحــة دخــول 
مقــذوف نــاري باجلهــة اليســرى للصــدر مــن األمــام وتوجــد فتحــة دخــول 
أخــرى ملقــذوف نــاري بأعلــى الفخــذ األيســر باجلهــة األماميــة اخلارجيــة ، 
وال يوجــد فتحــة خــروج لــكال اإلصابتــني وأظهــرت األشــعة الســينية 
وجــود مقــذوف نــاري بأســفل الصــدر ومقــذوف نــاري بالفخــذ األيســر. 
كمــا صــدر بحــق املجنــي عليــه التقريــر الطبــي الشــرعي الصــادر مــن 
الطــب  /إدارة  القصيــم  مبنطقــة  الصحيــة  بالشــئون  العامــة  املديريــة 
الشــرعي برقــم )..........( وتاريــخ 1432/8/8هـــ املتضمــن وجــود عــدد 
ثــالث كدمــات طوليــة الوضــع تقــع بأعلــى يســار الصدر وأســفل الترقوة 
وهــي إصابــات رضيــة حدثــت مــن املصادمــة بجســم أو أجســام صلبــة أيــًا 
كان نوعهــا ، كمــا يوجــد أيضــًا جرحــان ناريــان لــكل منهمــا فتحــة 
دخــول األول يقــع بأعلــى يســار الصــدر قطــره حوالــي )0.5ســم( مقابــل 
املســافة الضلعيــة الثالثــة اليســرى أســفل املنكــب ، والثانــي يقــع بأعلــى 
ــوء األمامــي  ــي )0.5ســم( أســفل النت مقــدم الفخــذ األيســر قطــره حوال
العلــوي للحــوض ، وعــدا هــذا لــم يتبــني بظاهــر عمــوم اجلثــة أي آثــار 
إصابيــة أخــرى قــد تشــير لوجــود عنــف جنائــي أو مقاومــة أو جتــاذب ، 
وبنــاء علــى ذلــك فــإن الوفــاة تعــزى إلــى اإلصابــة الناريــة احليويــة احلديثــة 
املوصوفــة التــي فتحــة دخولهــا بيســار الصــدر مبــا أحدثتــه مــن تهتــك 
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بالقلــب والكبــد واملعــدة ومــا صاحــب احلالــة مــن نزيــف دمــوي إصابــي 
حــاد وغزيــر. وصــدرت للمجنــي عليــه شــهادة الوفــاة مــن أحــوال عنيــزة 
ــران  ــخ 1432/8/10هـ.وصــدر بحقــه أيضــَا التقري برقــم )..........( وتاري
1432هـــ   )..........( ورقــم   )..........( رقــم  الشــرعيان  الكيميائيــان 
ــة  ــان ايجابي ــم املتضمن الصــادران مــن مركــز الســموم مبنطقــة القصي
متحصالت املجني عليه للكحول املسكرة بنسبة 175ملجم/100مل.
كمــا صــدر للســالح املضبــوط باملوقــع التقريــر الفنــي رقــم ..........مــن 
إدارة األدلــة اجلنائيــة بشــرطة منطقــة القصيــم املتضمــن أن املســدس 
املضبــوط مبوقــع احلادثــة مــن عيــار )6.35( برازيلــي الصنــع يحمــل الرقــم 
)..........( ويعمــل بحالــة جيــدة ، وأن األظــرف الفارغــة املضبوطــة مبوقــع 
احلادثــة مطلقــة مــن الســالح ذاتــه )وفــرزت لذلــك أوراق مســتقلة إلحالتــه 
جلهــة االختصــاص(. وباســتجوابه أقــر بقولــه: إنــه يف متــام الســاعة احلاديــة 
عشــرة يــوم الســبت ليلــة األحــد 23-1432/7/24هـــ اتصلــت علــي أختــي 
/..........املتواجــدة مــع والدتــي باملنــزل وأفــادت أن أخــي /..........ســوف 
يحضــر للمنــزل وهــو يف حالــة ســكر شــديد حيــث اتصــل علــى والدتــي 
ــب ســيارته الشــيروكي يف احلــوش  ــزل وإذا بأخــي بجان فحضــرت للمن
وهــو يف حالــة ســكر فقمــت بأخــذه والذهــاب بــه إلــى غرفتــه يف الــدور 
الــثــــاني ومحاولة تهدئته وقـمـــت بإنـــزال مالبـســـه ومــــن ثم دخـــل احلـمـــام 
واخــذ دش وخــرج وقمــت مبســاعدته يف لبــس مالبســه ثــم نزلــت للــدور 
األســفل وأخــذت أكاًل مــن والدتــي وأحضرتــه لــه لكــي يــأكل وينــام 
، بعدهــا قــام برفــع صــوت التلفــاز واإلزعــاج فقمــت بإرخــاء الصــوت 
وهــو يقــوم برفعــه وخفــت أن تسـمـــع والدتــي ذلــك اإلزعــــاج فيرتفــع عليها 
الضـغـــط حيــث أنهــا مريضــة بــه وفجــأة حــاول اخلــروج من الغرفــة فمنعته 
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وإذا باملســدس التابــع لوالــدي معــه يف غرفتــه وال اعلــم كيــف حصــل 
عليــه حيــث انــه كان موجــودًا يف غرفتــي حتــت الســرير فأخذتــه منــه 
وحصلــت مشــادة بينــي وبينــه وهــو يريــد املســدس منــي فقمــت بإطــالق 
طلقــه عــن ميينــه ولــم تصبــه لتخويفــه ثــم حــاول اإلمســاك بــي فأخــذت 
املســدس وقمــت بإطــالق النــار علــى فخــذه األيســر فلــم يســقط وأمســك 
بــي فأخفيــت املســدس خلفــي وأمســك بيــدي وكان أصبعــي علــى الزناد 
ــى األرض  ــه يف صــدره وســقط عل ــدون قصــد وأصابت فخرجــت طلقــة ب
علــى جنبــه ثــم ســقط علــى بطنــه وســمعته يتوجع وبعدها قمــت باإلتصال 
ــًا عليهمــا مــن  ــي خوف ــي وأخت ــي ويأخــذ والدت ــى نســيبي /..........ليأت عل
رؤيتــه فحضــر وأقنعتهمــا بالذهــاب معــه إلــى منزلــه وبعــد إيصالهمــا 
رجــع نســيبي /..........إلــي وقمــت باالتصــال بالهــالل األحمــر وقامــوا هــم 
إقــراره بذلــك شــرعًا ، وأثبــت  الدوريــات ، وصــدق  باالتصــال علــى 
بالقــرار الشــرعي الصــادر مــن احملكمــة العامــة مبحافظــة عنيــزة رقــم 
)..........( وتاريــخ 1432/7/24هـ.وجــرى متثيــل اجلرميــة مــن قبــل املدعــى 
عليــه فجــاء مطابقــًا ملــا ورد باعترافــه املصــدق شــرعًا.وانتهى التحقيــق 
معــه إلــى اتهامــه بقتــل شــقيقه /..........عمــدًا وعدوانــًا وذلــك بإطــالق 
النــار عليــه مــن ســالح مســدس.وذلك لألدلــة والقرائــن التالية:1-إقــراره 
ملــف  مــن   )7-6-5-4( الصفحــات  علــى  املــدون  شــرعًا  املصــدق 
اســتكمال إجــراءات االســتدالل لفــة )14(.2-القــرار الشــرعي املشــار 
إليــه املرفــق لفــة رقــم )16(.3-مــا جــاء بإفــادة زوج شــقيقة املدعــى عليــه 
إجــراءات  اســتكمال  ملــف  مــن   )7-6( الصفحــات  علــى  املدونــة 
االســتدالل لفــة )11(. 4-مــا جــاء مبحضــر متثيــل اجلرميــة املــدون علــى 
صفحــة )9( مــن ملــف اســتكمال إجــراءات االســتدالل لفــة )14(.5-مــا 



133

ورد مبحضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون علــى الصفحــات )8-9( مــن ملف 
اســتكمال إجــراءات االســتدالل لفــة )11(.6-التقريــر األولــي املعــد مــن 
قبــل الدوريــات األمنيــة املرفــق لفــة )3(.7- التقريــران الكيميائيــان 
الشــرعيان املشــار إليهمــا املرفقــان لفــة )27-28(.8-التقريــر الطبــي 
الشــرعي املشــار إليــه املرفــق لفــة )31-39(.9- التقريــر الطبــي األولــي 
للمجنــي عليــه املشــار إليــه املرفــق لفــة )8-9(10ـ التقريــر الفنــي للســالح 
املشــار إليــه املرفــق لفــة )45(.11ـ لصــور الفوتوغرافيــة ملســرح اجلرميــة 
املرفقــة لفــة ) 78  ( وقــد صــدر قــرار جلنــة إدارة الهيئــة رقــم )..........( لعــام 
1432هـــ باملوافقــة إلــى مــا انتهــى إليــه قــرار االتهام.وباإلطــالع علــى 
تاريخــه  املســجلة حتــى  الســوابق  مــن  تبــني خلوهــا  ســوابقه  صحيفــة 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
مــن قتــل نفــس معصومــة عمــدًا عدوانــا فعــل محــرم ومعاقــب عليه شــرعا 
اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )174-129-126( للمــواد  واســتنادًا 
أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم بــاإلرادة امللكيــة. هــذه 
دعــواي .وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه 
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح ماعــدا ان القتــل كان عمــدا 
وعدوانــا وإمنــا الــذي حصــل إن أخــي ..........هــو مــن قــام بالضغــط علــى 
زنــد املســدس وهــو مــن احضــر املســدس وهــو مــن قــام بالتهديــد وكنــت 
أريــد اخــذ املســدس منــه ولــم أقــم بإطــالق املســدس عليــه بــل هــو مــن قــام 
بالضغــط علــى يــدي وكانــت يــدي علــى زنــد املســدس إثنــاء محاولتــي 
منعــه واخــذ املســدس منــه هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث 
طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى عليــه مبــا اســند إليــه ومجازاتــه 
لقــاء ذلــك وحيــث اقــر املدعــى عليــه بقتــل أخيــه ودفــع بــأن أخيــه هــو مــن 
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قــام بالضغــط علــى يــده عندمــا كان يحــاول تخليــص املســدس مــن يــد 
أخيــه وحيــث أن ورثــة املجنــي عليــه قــد تنازلــوا وذلــك مبوجــب الصــك 
الصــادر منــي برقــم ..........يف 1433/01/09هـــ  وحيــث أن والــدة املدعى 
والــذي  يف.1433/12/18هـــ  باملعاملــة  مرفــق  خطــاب  قدمــت  عليــه 
يتضمــن انــه ليــس لهــا إال هــذا االبــن بعــد وفــاة ابنهــا املجنــي عليــه وقــد 
ذكــرت معاناتهــا مــع ابنــه املجنــي عليــه وحيــث أن مــا قــام بــه املدعــى 
عليــه مــن بــاب الدفــاع عــن نفســه لذلــك كلــه لــم يثبــت لــدي إدانــة 
ــه  ــه خطــأ وأفهمت ــدي إدانت ــا وثبــت ل ــه ..........عمــدا وعدوان املدعــى علي
بكفــارة القتــل اخلطــأ ففهــم ذلــك وبعــرض احلكــم عليهمــا قــرر املدعــى 
عليــه قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب 
جــرى  وعليــه  اعتراضيــة  الئحــة  بــدون  االســتئناف  حملكمــة  رفعهــا 
التوقيع حرر يف 1433/10/28هـ ويف يوم  األحد املوافق1434/02/03 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 09.45 وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
القــرار رقــم 342896 وتاريــخ 1434/01/05هـــ  اإلســتئناف وبرفقهــا 
الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة وقــد صــدق احلكــم باألكثريــة 
قاضــي اســتئناف د. ..........ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ..........ختمــه 
ــى  ــرة ..........ختمــه وتوقيعــه وصل ــه وجهــة نظــر رئيــس الدائ وتوقيعــه ول
اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف  1434/02/03 
لعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة  هـــ احلمـــد هلل وحـــده وبعـد...فقـــد اطَّ
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمة االســتئناف مبنطقة القصيــــم عـــلى 
املعــامـلـــة الــــواردة مـــن فضيلـــة رئيـــس احملكمـــة العــامـــة يف محـافظـــة 
عنيـــزة بـرقــــم )33/1012525( يف 1433/11/28هـــ؛ املرفــق بهــا القــرار 
رقــم )33454406( يف 1433/11/15هـــ؛ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ 
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العــام ضــد/  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  ..........القاضــي يف احملكمــة؛ 
تضمــن  وقــد  وعدوانــًا،  ..........عمــدًا  شــقيقه  بقتــل  التهامــه  ..........؛ 
القــرار حكــم فضيلتــه بعــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بقتــل أخيــه 
عمــدًا وعدوانــًا وثبــت أنــه خطــأ وعليــه كفــارة قتــل اخلطــأ؛ علــى النحــو 
ــل فيــه، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لــم يظهر  املفصَّ
لألكثريــة مــا يوجــب النقــض ملــا حكــم بــه فضيلتــه حيــث إن املدعــى 
عليــه قــد قنــع باحلكــم، مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى إضافــة كلمــة )قتــل( 
قبــل كلمــة )عمــدًا( يف احلكــم، وإحلــاق ذلــك يف الضبــط والقــرار قبــل 
بعــث املعاملــة جلهــة التنفيــذ. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآله وصحبه وسلم.
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رقم الصك : 33306057 تاريخه: 1433/06/18هـ رقم 
الدعوى:33410367 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:34338103 
تاريخه: 1434/10/22هـ

مطالبــة بالقصــاص يف حــق خــاص - إنــكار املدعــى عليــه - قيــام قرائــن 
ال تكفــي يف اإلدانــة وال قيــام موجــب اللــوث - تغليــظ اليمــني بتكرارهــا 
خمســون مــرة - رفــض املدعــني اليمــني - عــدم وجــود بينــة موصلــة 
للمدعيــني - عــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه - رد الدعــوى لعــدم ثبــوت 

إدانــة املدعــى عليــه.

1- البهوتــي يف كشــاف القنــاع »13/470«:)ومتــى ادعــى أحــد القتــل 
عمــدًا أو غيــره مــع عــدم اللــوث أو وجــد قتيــل يف موضــع فادعــى أوليــاؤه 
ــا واحــدة وبــرئ«  ــل مــع عــدم اللــوث حلــف املدعــى عليــه ميين علــى قات

ا- هـ
 ، إذا وجــد قتيــل يف موضــع   »: املغنــي )12/189(  ابــن قدامــة يف    -2
فادعــى أوليــاؤه قتلــه علــى رجــل أو جماعــة ولــم تكــن بينهــم عــداوة وال 
لــوث فهــي كســائر الدعــاوى إن كانــت لهــم بينــة حكــم لهــم بهــا وإال 
فالقــول قــول املنكــر وبهــذا قــال مالــك والشــافعي وابــن املنــذر« ا-هـــ 
واحــدة ألنــه يعضدهــا  واليمــني   « آخــر )12/191(:  وقــال يف موضــع 
الظاهــر واألصــل فلــم تغلــظ وعــن أحمــد يشــرع خمســون ميينــا ألنهــا 
دعــوى يف القتــل فــكان املشــروع فيهــا خمســون ميينــا كمــا لــو كان 

بينهــم لــوث وللشــافعي قــوالن علــى ذلــك« ا-هـــ
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تقــدم املدعــون بدعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بقتــل مورثهــم عمــدا 
وعدوانــا بطعنــه يف فخــذه األميــن بــأداة حــادة أدت لوفاتــه وطلبــوا احلكــم 
عليــه بالقصــاص، أنكــر املدعــى عليــه الدعــوى جملــة وتفصيــال وقــرر 
ــه ، قــرر وكيــل املدعــني بــأن بينتــه تتلخــص يف  بأنــه ال يعــرف مــن قتل
أن املدعــى عليــه كان آخــر مــن اتصــل عليــه وهروبــه مــن الشــرطة 
واالدعــاء العــام وأن مفاتيــح منزلــه وجــدت بســيارة مورثهــم وتبــني وجــود 
خــالف بــني املدعــى عليــه وزوجتــه لقيــام مــورث املدعــني باالتصــال علــى 
زوجتــه يف الليلــة التــي تســبق مقتلــه وقيــام املدعــى عليــه ببيــع جــوال 
زوجتــه وضربهــا ليلــة مقتلــه بســاعات ، كمــا تبــني أن املدعــى عليــه 
علــى عالقــة كبيــرة مــع املقتــول وتربطهمــا عالقــة صادقــة حميمــة ، 
لــم جتــد اللجنــة القضائيــة يف الدعــوى قرائــن تــورث غلبــة الظــن بــأن 
املدعــى عليــه هــو القاتــل للمجنــي عليــه ، وال ينبغــي أن يحلــف املدعــي 
للقتــل إال بعــد قيــام غلبــة ظــٍن تقــارب اليقــني فاملدعــى عليــه لــم يشــاهد 
مــع املجنــي عليــه، وليــس هنــاك عــداوة توجــب القتــل بــل األمــر علــى 
العكــس مــن ذلــك فهنــاك عالقــة حميميــة بينهمــا إضافــة إلــى أن وجــود 
خــالف بــني املدعــى عليــه وزوجتــه بســبب قيــام املجنــي عليــه باالتصــال 
ــح مــن املدعــى  ــه فــال يوجــد إقــرار صري ــى جــوال زوجــة املدعــى علي عل
ورود  أن  احتمــال كمــا  األمــر مجــرد  وهــذا  بذلــك ،  وزوجتــه  عليــه 
اتصــال مــن جــوال املجنــي عليــه جلــوال زوجــة املدعــى عليــه أمــر غيــر 
مســتغرب كــون بينهمــا عالقــة وصداقــة كبيــرة ، وإلنــكار املدعــى 
عليــه قيامــه بقتــل مــورث املدعــني ومبــا أن املدعــي باحلــق اخلــاص ال 
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بينــة موصلــة لــه علــى دعــواه وألن اليمــني توجهــت علــى املدعــى عليــه 
واســتعد بأدائهــا إال أنــه لــم يقبــل املدعــي أصالــة ووكالــة ميــني املدعــى 
عليــه لــذا فقــد قــررت احملكمــة مــا يلــي: أوال: عــدم ثبــوت إدانــة املدعــي 
ــة  ــة ووكال عليــه بالقتــل. ثانيــا: صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي أصال
لعــدم ثبــوت موجبــه. ثالثــا: إفهــام املدعــي أصالــة ووكالــة بــأن لــه ميــني 
املدعــى عليــه متــى طلبهــا ولــه املطالبــة بالديــة يف مواجهــة بيــت املــال بعــد 
االســتئذان مــن املقــام الســامي وبذلــك حكمــت ، بعرضــه علــى املدعــى 
أصالــة ووكالــة لــم يقتنــع وطلــب رفعهــا حملكمــة االســتئناف ووعــد 
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وأفهــم بالتعليمــات بينمــا قــرر 
املدعــى عليــه القناعــة، طلبــت محكمــة االســتئناف إعــادة التحقيــق 
مــع املدعــى عليــه وزوجتــه للتحقــق مــن أمــر املفتــاح ، عــادت املعاملــة 
مــن هيئــة التحقيــق بعــدم الوصــول لنتيجــة جديــدة ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن قضــاة املشــترك لدينــا نحــن قضــاة 
املشــترك يف احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط ...........و.....................
.و...........  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
هـــ   وتاريــخ 1433/06/17  برقــم    العامــة بخميــس مشيط/املســاعد 
املقيــدة باحملكمــة برقــم   وتاريــخ 1433/06/17 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء 
وفيهــا    01 : الســاعة 21  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/06/17 
حضــر  ...........ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم    ...........
أصالــًة عــن نفســه وبوكالتــه عــن ورثــة ابنــه ......................املذكوريــن 
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........... برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر  الورثــة  حصــر  صــك  يف 
يف 1429/11/12هـــ واملتضمــن وفــاة ......................ســجل مدنــي رقــم 
......................ويف  ...........ووالدتــه  والــده  إرثــه يف  )...........( وانحصــار 
زوجتــه ...........ويف أوالده منهــا وهــم ...........املولــودة يف 1423/3/8هـــ 
1428/2/2هـــ  يف  و...........املولــودة  1425/6/7هـــ  يف  ...........املولــود 
عــن  وكالتــه  مبوجــب  أ-هـــ  1429/12/1هـــ   بتاريــخ  ...........املولــود 
جميــع الورثــة وعــن زوجــة ابنــه ...........الوليــة علــى القصــار املذكوريــن 
العــدل  مــن كتابــة  الوكالــة صــادرة  وهــذه  الورثــة  يف صــك حصــر 
فيهــا  لــه  واملخــول  1433/3/29هـــ  ...........يف  برقــم  مشــيط  بخميــس 
واملدافعــة  للمرافعــة  مشــيط  بخميــس  العامــة  احملكمــة  مراجعــة 
األحــكام  وقبــول  فيهــا  والطعــن  البينــات  وتقــدمي  اجللســات  وحضــور 
واالعتــراض عليهــا واملطالبــة بالقصــاص واســتيفاءه مــن قاتــل مورثنــا 
...........ومبوجــب واليــة املــرأة ...........علــى أوالدهــا القاصريــن ...........
املولــودة يف 1423/3/8هـــ و........... املولــود يف 1425/6/7هـــ و........... 
مشــيط  خميــس  محكمــة  مــن  الصــادرة  1428/2/2هـــ  يف  املولــودة 
بالقصــاص  املطالبــة  تخولهــا  التــي  ...........يف 1429/11/12هـــ  برقــم 
واســتيفاءه ومبوجــب واليــة املــرأة ........... علــى ابنهــا ...........املولــود يف 
1429/12/1هـــ وهــذه الواليــة صــادرة مــن محكمــة خميــس مشــيط 
بالقصــاص  املطالبــة  تخولهــا  التــي  ...........يف 1430/10/23هـــ  برقــم 
واســتيفاءه وادعــى علــى احلاضــر معــه ...........ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم )...........( قائــال يف دعــواه عليــه إن هــذا احلاضــر 
قــام بقتــل مورثــي ومــورث موكلــي عمــدًا عدوانــا وذلــك عــن بطعنــه 
يف فخــذه اليمنــى بــأداة حــادة أدت إلــى مقتلــه عمــدا عدوانــا أطلــب 
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ــل قصاصــا هــذه دعــواي وبعــرض مــا  ــى هــذا احلاضــر بالقت احلكــم عل
جــاء يف دعــوى املدعــي أصالــة ووكالــة علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه 
مــا ذكــره املدعــي أصالــة ووكالــة غيــر صحيــح جملــة وتفصيــاًل فأنــا 
لــم أقتــل مــورث هــذا احلاضــر وال أعــرف مــن قتلــه وليــس لــي عالقــة 
مبقتلــه ال مــن قريــب وال مــن بعيــد هكــذا أجــاب فجــرى ســؤال املدعــي 
املدعــى عليــه  أن  وهــي  بينــة  لــدي  فقــال  بينتــه  عــن  أصالــة ووكالــة 
كان آخــر مــن اتصــل مبورثــي كمــا أنــه هــرب مــن الشــرطة وهــرب 
مــن االدعــاء العــام كمــا أن مفاتيــح منزلــه وجــدت علــى طبلــون ســيارة 
مورثــي وباقــي البينــات هــي مــا ورد يف لفــات املعاملــة ليــس لــدي بينــة 
غيرهــا فجــرى الرجــوع للمعاملــة فوجدنــا بهــا مــا يلــي : أواًل :الئحــة 
املدعــي العــام واملتضمنــة إنــه يف حوالــي الســاعة السادســة والنصــف مــن 
صبــاح يــوم اجلمعــة املوافــق 1429/8/28هــــ تبلــغ مركــز شــرطة ...........
عــن طريــق العمليــات األمنيــة أنــه أثنــاء مســح إحــدى الدوريــات األمنيــة 
لــوادي ...........شــرق حــي ...........مبحافظــة خميــس مشــيط بالقــرب مــن 
الكوبــري اجلديــد املــؤدي إلــى حــي ...........مــن اجلهة اجلنوبيــة للبحث عن 
املجهولــني مت مشــاهدة ســيارة نــوع ....... متوقفــة وجميــع أبوابهــا مفتوحــة 
وبالوصــول لهــا شــوهد بالقــرب منهــا شــخص ملقــى علــى ظهــره بــه آثــار 
دمــاء بســبب وجــود طعنــة يف فخــذه األميــن وباالنتقــال ملســرح اجلرميــة 
واملعاينــة مــن قبــل ضابــط خفــر مركــز شــرطة ...........برفقــة مديــر 
شــرطة محافظــة خميــس مشــيط ومديــر مركــز شــرطة ...........وفنــي 
ــل ).......(  ــة وبالوصــول للموقــع شــوهدت ســيارة ...... مودي ــة اجلنائي األدل
حتمــل اللوحــة رقــم )...........( بيضــاء اللــون واقفــة علــى حافــة طريــق 
ترابــي مــن اجلهــة الغربيــة وأبوابهــا مفتوحــة وبجوارهــا مــن اجلهــة الشــرقية 
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شــخص مســتلقي علــى ظهــره ملطــخ بالدمــاء وبــه طعنــة يف فخــذه األميــن 
واتضــح أنــه قــد فــارق احليــاة واتضــح أنــه يدعــى/ ع........... , ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...........( يبلــغ مــن العمــر )35( 
عامــًا ومبعاينــة الســيارة وجــدت علــى احلافــة الغربيــة للطريــق الترابــي 
الــذي كانــت تســير عليــه يف اجلهــة الغربيــة مــن الــوادي حيــث كان 
متجهــًا مــن اجلنــوب إلــى الشــمال وعلــى مســافة حوالــي عشــرون متــرًا 
قبــل وقوفهــا انحرفــت الســيارة لليســار عــن الطريــق حتــى اصطدمــت 
بشــجرة صغيــرة علــى حافــة الطريــق ووقفــت عندهــا , مقدمتهــا للشــمال 
ومؤخرتهــا للجنــوب وباملوقــع عــدد مــن النفايــات ووجــد الكفــر األيســر 
اخللفــي مبنشــر وقــد وجــدت أبــواب الســيارة مفتوحــة وشــوهدت دمــاء 
علــى مرتبــة الســائق كثيــرة وكذلــك علــى مرتبــة الراكــب واملرتبــة 
اخللفيــة وبالتحديــد يف اجلــزء الــذي بعــد مرتبــة الســائق يف اجلهــة اليســرى 
وعلــى الكبــوت ووجــد مفتــاح الســيارة )بالســوتش( ويف وضــع التشــغيل 
كمــا وجــد جــوال نــوع .... )…..( علــى الطبلــون عائــد للقتيــل بجــوار 
مرتبــة الســائق مــن اجلهــة اليســرى بيــت ســكني حربــة أســود بطــول 
حوالــي نصــف متــر ووجــد عنــد دعاســة أرجــل الراكــب فــردة حــذاء 
ــون الســيارة أمــام  شــرقية اتضــح أنهــا للقتيــل وكذلــك وجــد علــى طبل
الراكــب نظــارة شمســية ومفاتيــح كمــا وجــد أيضــًا بــدرج الســيارة 
محفظتــه بنيــة اللــون ووجــد بداخلهــا األشــياء التاليــة :1(اســتمارة ســيارة 
نــوع ..... موديــل )......( رقــم اللوحــة )...........( 2( بطاقــة األحــوال . 3( 
رخصــة ســياقة مدنيــة باســمه . 4( رخصــة ســياقة عســكرية باســمه 5(
بطاقــة عمــل عســكرية باســمه  6( صــراف البنــك ...... باســمه  7( عــدد 
أربعــة أرقــام جــوال )2ســواء + 2 جــوال عــام( 8(شــريحة اتصــال ســواء 
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عــدد اثنــني وبتفتيــش الســيارة لــم يضبــط بهــا أي شــيء مــن املمنوعــات 
أو احملرمــات ســوى ثــالث أكيــاس صغيــرة يشــتبه أن يكــون مــن مــادة 
التنبــاك ومبعاينــة اجلثــة وتفتيشــها وجــد القتيــل مســتلقي علــى ظهــره يف 
ــه  اجلهــة الشــرقية مــن الســيارة ورأســه باجتــاه  الشــمال الشــرقي وأرجل
وفنيلــة  أبيــض  أبيــض وســروال  ثــوب  يرتــدي  الغربــي  اجلنــوب  باجتــاه 
نصــف كــم بيضــاء جميعهــا ملطخــة بالدمــاء والثــوب مرفــوع حتــى 
الوســط حيــث كان الســروال واضــح كاشــف الــرأس وحــايف القدمــني 
لــه ذقــن متوســط وشــعر رأســه أســود متوســط الطــول واألرجــل ليســت 
علــى اســتقامتها وإمنــا كانــت ملتقيــة عنــد الكعبــني علــى شــكل معــني 
وشــوهد بالفخــذ األميــن جــرح طعنــي طولــه حوالــي )3ســم( تقريبــًا وفوقــه 
بالقــرب مــن  نافــذة وشــوهد كدمــة  جرحــني وخزتــني صغيــرة غيــر 
الثــدي األميــن وشــوهد مقابــل هــذه اإلصابــات متزقــات مبالبــس القتيــل 
وشــوهد ســحج خطــي بســيط بالرقبــة ولــم يشــاهد باجلثــة خالفهــا ســوى 
أن عمــوم جســمه ملطــخ بالدمــاء وباألخــص األجــزاء الســفلية وبتفتيــش 
مالبســه وجــد يف جيــب ثوبــه العلــوي علــى مبلــغ وقــدره )675( ســتمائة 
وخمســة وســبعون ريــااًل ويف اجليــب اجلانبــي األيســر وجــد مبلــغ )50( 
خمســون ريــال ورقــة واحــدة وكذلــك بجــوار اجلثــة مــن اجلهــة اليمنــى 
عنــد الفخــذ األميــن جــوال ... اتضــح أنــه عائــد للمجنــي عليــه ومــن املعاينــة 
يتضــح أن القتيــل كان يســير بالســيارة بعــد إصابتــه  وانحرفــت عــن 
الطريــق الــذي كانــت تســير عليــه حتــى اصطدمــت بالشــجرة وتوقفــت 
عندهــا وأن املذكــور لفــظ أنفاســه يف املوقــع وذلــك كمــا شــوهد يف 
املوقــع وكذلــك مــن حركــة أقدامــه يف التــراب أثنــاء منازعتــه للمــوت 
وكذلــك  باملوقــع  التــي  اآلثــار  جميــع  رفــع  ومت  بهــا  واحتكاكهــا 
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اســتدعاء  جــرى  كمــا  األدلــة  فنــي  قبــل  مــن  والتصويــر  البصمــات 
الطبيــب الشــرعي ملعاينــة اجلثــة باملوقــع وقــد حضــر وشــاهدها بالوضــع 
ــه باملوقــع كمــا جــرى  الــذي وجــدت عليــه ومت الكشــف عليــه مــن قبل
اســتدعاء قصــاص األثــر ملعاينــة املوقــع )ولــم يتضــح وجــود أي آثــار تفيــد 
ــى  ــور باملوقــع وال األماكــن املجــاورة للموقــع عل ــم العث ــم يت ــة( ول القضي
ــة املســتخدمة يف اجلرميــة ...  فــردة حــذاء القتيــل األخــرى وكذلــك األدل
كمــا ورد التقريــر الطبــي الشــرعي رقــم )...........( بخصــوص فحــص 
املالبــس اخلاصــة باملجنــي عليــه واملتضمــن الــرأي علــى النحــو التالــي :1 
- وجــود ثالثــة قطــوع حــادة ومســتوية احلــواف واقعــة مبنتصــف البــدن 
مــن  ويجــوز حدوثهــا  للمجنــي عليــه  العائــد  األبيــض  للثــوب  األمامــي 
جــراء الضــرب علــى مواضــع حدوثهــا باملالبــس باســتخدام أداة حــادة 
كســكني أو مــا شــابهها.                   2 - وجــود قطــع حــاد ومســتوي 
القصيــر  األبيــض  للســروال  اليمنــى  الرجــل  أســفل  مبقدمــة  احلــواف 
العائــد للمجنــي عليــه ويجــوز حدوثــه مــن جــراء الضــرب علــى موضــع 
ــه بالســروال باســتخدام أداة حــادة كســكني أو مــا شــابهها.  3  حدوث
- بفحــص الفانيلــة الداخليــة البيضــاء اللــون العائــدة للمجنــي عليــه لــم 

يتبــني وجــود أي ثقــوب أو قطــوع أو متزقــات أ-هـــ. 
ثانيــًا: وجدنــا بهــا علــى لفــة رقــم )105ــــ110( مــن الدوســية رقــم )2( 
تقريــر الطــب الشــرعي رقم...........(بتاريــخ 1429/10/4هـــ الصــادر مــن 
مركــز الطــب الشــرعي مبنطقــة عســير املتضمــن مــا يلــي :1-وجــود 
ومنتظمــة  ومســتوية  حــادة  حــواف  ذو  وحديــث  حيــوي  طعنــي  جــرح 
ومتباعــدة عــن بعضهــا واألنســجة الغائــرة لهــا جهــة القــاع مقطوعــة قطعًا 
مســتوي احلــواف يقــع بوضــع مائــل )مــن أنســية وأعلــى إلــى الوحشــية 
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املثلــث  أعلــى  أنســية  يقــع مبقدمــة  حوالــي 3,5ســم  بطــول   ) وأســفل 
الســفلي مــن الفخــذ األميــن وطرفــه الســفلي يعلــو مقــدم مفصــل الركبــة 
اليمنــى بحوالــي 12ســم ....الــخ 2-آثــار إصابيــة ذات طبيعــة رضيــة بأعلــى 
جــدار الصــدر حدثــت نتيجــة تعــرض املتوفــى للضــرب بجســم راض أيــا 
كان نوعــه 3-ســحج احتكاكــي بأعلــى مقدمــة يســار العنــق بطــول 
)7ســم(  و)2( جــرح وخــزي بأعلــى مقــدم الفخــذ األميــن يحــدث بجســم 
مدبــب وانتهــى التقريــر إلــى مــا يلــي :ونــرى أن وفــاة املذكــور حدثــت 
بصــورة أساســية نتيجــة إصابتــه الطعنيــة بالفخــذ األميــن ومــا نتــج عنهــا 
مــن متزقــات باألوعيــة الدمويــة الرئيســية املــارة بأنســجة الفخــذ األميــن 
ومــا صاحــب ذلــك مــن نزيــف دمــوي غزيــر وأدى إلــى حــدوث صدمــة 
نزيفيــة غيــر مرجتعــة نتــج عنهــا وفاتــه ...الــخ ونــرى أن موقــع تعرضــه 
داخــل  كان  بحياتــه  أودت  والتــي  األميــن  بالفخــذ  الطعنيــة  لإلصابــة 
ســيارته ومــن احملتمــل أن تكــون مــن راكــب كان يركــب الســيارة 
بجــواره وذلــك حكمــا علــى موضــع إصابتــه بالفخــذ األميــن وكــذا مــن 
النزيــف الدمــوي املشــاهد بالســيارة أ-هـــ ثالثــًا: وجدنــا بهــا علــى اللفــة 
)299( مــن الدوســية رقــم )2( علــى صفحــات التحقيــق )18-19( أقــوال 
ــه بســبب  ــي علي ــني املجن ــه وب ــة وجــود خــالف بين ــه املتضمن املدعــى علي
قيــام املجنــي عليــه بالقــول لوالــد أخ املجنــي عليــه مــن أمــه املدعــو/ 
......................أنهمــا لــم يحضــرا مناســبة العشــاء التــي كانــت لــدى أهــل 
...........ألنهمــا كانــا يف حالــة ســكر رابعــًا وجدنــا بهــا علــى صفحــة 
رقــم )5ــــ11( مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم )97( مــن الدوســية رقــم )5(  
مــا يــدل علــى وجــود خــالف بــني املدعــى عليــه وزوجتــه بســبب قيــام 
املجنــي عليــه باالتصــال علــى زوجــة املدعــى عليــه يف الليلــة التــي تســبق 
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ــل  ــة مقت ــه لهــا ليل ــه وضرب ــع جــوال زوجت ــه ببي ــام املدعــى علي ــه وقي مقتل
املجنــي عليــه بســاعات خامســًا وجدنــا بهــا  علــى ملــف التحقيــق رقــم )4( 
لفــة )114 حتــى 121( تقريــر البحــث والتحــري الصــادر مــن شــرطة 
محافظــة خميــس مشــيط رقــم )...........( يف 1430/9/15هــــ وقد تضمن 
التقريــر مــا يلــي : ســيرة املقتــول / ...........ســعودي اجلنســية يبلــغ مــن 
العمــر 35 عــام متــزوج ولــه أبنــاء ويســكن حــي ...........ويعمــل برتبــة 
جنــدي بالدفــاع املدنــي مبدينــة ابهــا يفيــد التحــري بأنــه كان قبل زواجه 
رجــل متديــن مــن األشــخاص املشــهود لــه باالســتقامة وبعــد زواجــه بــدأت 
تظهــر عليــه عالمــات االنحــراف حيــث انــه بــدأ يدخــل يف مجــال تعاطــي 
املخــدرات وشــرب املســكر وكانــت النتيجــة مــن جــراء ذلــك تظهــر 
ــه  علــى ســلوكه حتــى أصبــح كثيــر املشــاكل والشــجار مــع مــن حول
وهــو ســيء التعامــل مــع اآلخريــن ويرغــب يف إثــارة املشــاكل حتــى مــع 
أصدقائــه وأقاربــه ... توفــر للتحريــات معلومــات بأنــه مــروج للمخــدرات 
ويتعامــل مــع أشــخاص مــن ذلــك املجــال ... تشــير املعلومــات إلــى أن 
املقتول هو من يؤمن أصدقائه باملخدرات أمثال/ ...........و...........و...........
ويحصلــون عليهــا عــن طريقــه ... توفــر معلومــات بــأن املقتــول لــه عالقــات 
بــان  تشــير  واملعلومــات  اتصــاالت  دائمــا  وبينهــم  وبينــه  نســاء  مــع 
لنــا  توفــر  ذلــك جيــدا... كمــا  عــن  يعرفــون  و...........  ...........و........... 
علــى  اتصــل  قــد  بيومــني  وفاتــه  قبــل  املقتــول  بــأن  تفيــد  معلومــات 
املدعو/...........وهــو  ابنــه  بــأن  لــه  وذكــر  والدتــه  املدعــو/...........زوج 
أحــد  يحضــروا  لــم  املدعو/...........بأنهــم  وكذلــك  أمــه  مــن  شــقيقه 
املناســبات وهــو مــا أثــار الزعــل يف صــدر ...........و...........وقــد أتصــل 
عليــه ثابــت وقــال لــه بالنــص )ســود اهلل وجهــك(... مــن خــالل التحريــات 
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فإنهــا تبــني بــأن ........... علــى عالقــة كبيــرة مــع املقتــول وأنهمــا أصدقاء 
صداقــة حميمــة ودائمــًا مــع بعضهمــا وكآل منهمــا يعــرف أســرار اآلخــر 
ــى بعضهمــا أي شــيء و دائمــا يحــدث بينهمــا مشــاجرات  ــا عل وال يخفي
وخــالف الســيما إذا كانــوا بحالــة غيــر طبيعيــة كونهــم دائمــا يتعاطون 
املســكر ســويا .كمــا أن املعلومــات تؤكــد بــأن أي جرميــة قــد يرغــب 
يف تنفيذهــا أحدهمــا فانــه ال يســتغني عــن االخــر يف مســاعدته لــه ... 
أ- هـــ سادســًا: وجدنــا بهــا علــى صفحــة رقــم )5ــــ11( مــن دفتــر التحقيــق 
لفــة رقــم )97( مــن الدوســية رقــم )5( أقــوال املدعــى عليــه وأقــوال زوجته 
ــه وهــذا يــدل  ــه عنــد عودت ــزل ل ــاب املن ــح ب مــن أنهــا هــي مــن قامــت بفت
علــى أن املفاتيــح التــي وجــدت علــى طبلــون ســيارة املجنــي عليــه أمــام 
مقعــد الراكــب تعــود لــه ســابعًا وجدنــا بهــا علــى صفحــة رقــم )9ــــ12( 
مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم )98( مــن الدوســية رقــم )5( مــا يــدل علــى 
هروبــه مــن منزلــه عنــد حضــور رجــال األمــن للقبــض عليــه واختبائــه يف 
الــوادي أكثــر  مــن أربــع ســاعات وذكــر أن ســبب هروبــه خوفــًا مــن 
املخــدرات التــي معــه ثامنــًا :وجدنــا بهــا تقريــر الطــب الشــرعي رقــم 
ــه أعــاله و محضــر االنتقــال  ...........(بتاريــخ 1429/10/4هـــ املشــار إلي
واملعاينــة الــذي تضمــن  )أن املجنــي عليــه تعــرض للطعــن وهــو يف ســيارته 
خلــف املقــود مــن شــخص يف املقعــد املجــاور للســائق( ممــا يــدل علــى أن 
املجنــي عليــه يطمئــن ملــن كان معــه وهــذا يتفــق مــع مــا ورد بأقــوال 
املدعــى عليــه أنــه أكثــر شــخص قربــًا لــه وركوبــًا معــه باســتمرار 
ــك املــدون  ــة رقــم )105ــــ110( مــن الدوســية رقــم )2( وكذل املرفــق لف
ــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )2( مــن  ــى صفحــة رقــم )2ــــ5( مــن دفت عل
الدوســية رقــم )2( تاســعًا :وجدنــا بهــا علــى لفــة رقــم )52( مــن الدوســية 
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رقــم )5( مكاملــة مســجلة بــني املدعــى عليــه وزوجتــه وفيهــا حتريــض 
علــى عــدم تغييــر أقوالهــا الســابقة والثبــات عليهــا عنــد قيــام اللجنــة 
بالتحقيــق معهــا عاشــرًا :وجدنــا بهــا علــى لفــة رقــم )282( مــن الدوســية 
ــة التحقيــق واالدعــاء العــام  رقــم )4( احملضــر املعــد مــن احملقــق يف هيئ
ــة مبنطقــة  ــه بالهــروب مــن مقــر فــرع الهيئ ــام املدعــى علي واملتضمــن قي
عســير وعــدم حضــوره إال بعــد القبــض عليــه  حــادي عشــر :وجدنــا بهــا 
علــى صفحــة رقــم )11( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )129( مــن 
ــه  الدوســية رقــم )4( إقــرار املدعــى عليــه مــؤرخ يف 1431/3/22هـــ بأن
هــرب مــن مبنــى هيئــة التحقيــق وســلم نفســه بعــد يومــني مــن هروبــه أ ، 
هـــ وبعــرض مــا مت تدوينــه أعــاله علــى املدعــى عليــه احلاضــر أجــاب بقوله 
إننــي علــى كالمــي الســابق فلــم أقتــل مــورث هــذا احلاضــر وال أعلــم مــن 
قتلــه وبالنســبة لهربــي مــن البيــت فهــو بســبب املخــدرات وبســؤال املدعــي 
أصالــة ووكالــة هــل لديــه مزيــد بينــة فقــال ليــس لــدي ســوى مــا مت 
يــوم  إلــى  للتأمــل  الوقــت فقــد مت رفــع اجللســة  رصــده ونظــرًا لضيــق 
ــا  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل األربعــاء 1433/6/18هـــ وبــاهلل التوفيــق وصل
ــوم  ــخ 1433/6/17هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي ي محمــد حــرر بتاري
األربعــاء املوافق1433/6/18هـــ الســاعة احلاديــة عشــر صباحــًا فتحــت 
بخميــس  العامــة  احملكمــة  يف  املشــترك  قضــاة  نحــن  لدينــا  اجللســة 
مشــيط ........... و...........و...........وحيــث جــرت دراســة القضيــة وتأملهــا 
ودراســة كافــة متعلقاتهــا فلــم جنــد بهــا قرائــن توجــد غلبــة الظــن بــأن 
املدعــى عليــه هــو القاتــل للمجنــي عليــه وال ينبغــي أن يحلــف املدعــي 
للقتــل إال بعــد االســتثبات وغلبــُة ظــٍن تقــارب اليقــني ولــم جنــد شــيئا مــن 
ذلــك فاملدعــي عليــه لــم يشــاهد مــع املجنــي عليــه وليــس هنــاك عــداوة 



148

توجــب القتــل بــل األمــر علــى العكــس مــن ذلــك فهنــاك عالقــة حميميــة 
بينهمــا بحســب مــا ورد يف تقريــر البحــث والتحــري املرصــودة أعــاله وال 
ــه ومــا ذكــره املدعــي  ــن املدعــى علي ــر أو بصمــات تدي يوجــد أي تقاري
أصالــة ووكالــة مــن أن املفاتيــح املوجــودة علــى الطبلــون تعــود للمدعــى 
عليــه ال يوجــد باملعاملــة مــا يــدل عليــه مــع أن التأكــد مــن ذلــك أمــر متاح 
ويســير ولــم جنــد يف أوراق املعاملــة مــا يــدل علــى أن هــذه املفاتيــح تخــص 
املدعــى عليــه وأمــا مــا ذكــر يف الفقــرة رابعــًا مــن وجــود خــالف بــني 
املدعــى عليــه وزوجتــه بســبب قيــام املجنــي عليــه باالتصــال علــى جــوال 
زوجــة املدعــى عليــه فلــم جنــد إقــرارا صريحــًا مــن املدعــى عليــه وزوجتــه 
بذلــك وهــذا األمــر مجــرد احتمــال كمــا أن ورود اتصــال مــن جــوال 
املجنــي عليــه جلــوال زوجــة املدعــى عليــه أمــر غيــر مســتغرب كــون 
بينهمــا عالقــة وصداقــة كبيــرة ومبراجعتــه مــا ذكــر أهــل العلــم فيمــا 
يتعلــق باللــوث وجــد أن املــراد بــه العــداوة الظاهــرة وميثــل لــه الفقهــاء بعــدة 
أمثلــة منهــا : الثــأر بــني القبائــل او الشــرط واللصــوص او تفــرق جماعــة 
عــن قتيــل او أن يزدحــم النــاس يف مضيــق فيوجــد فيهــم قتيــل أو أن 
يوجــد قتيــل بقربــه رجــل معــه ســيف ملطــخ بــدم او ان تقتتــل فئتــان 
فيفرقــون عــن قتيــل مــن احدهمــا فاللــوث علــى األخــرى او أن تشــهد بينــٌة 
ناقصــة مثــل شــهادة رجــل واحــد أو شــهادة النســاء أو الصبيــان أو تقــوم 
ــي فــالن  ــه قتلن ــل قتل ــول قب ــى وجــود العــداوة أو أن يقــول املقت ــة عل البين
ويوجــد بــه جــرح ولــم جنــد يف هــذه الدعــوى شــيئا مــن ذلــك وال مــا ميكــن 
أن يقــاس عليــه . جــاء يف الكشــاف )13/470( »ومتــى  ادعــى أحــد 
القتــل عمــدًا أو غيــره مــع عــدم اللــوث أو وجــد قتيــل يف موضــع فادعــى 
أوليــاءه علــى قاتــل مــع عــدم اللــوث حلــف املدعــى عليــه ميينــا واحــده 
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وبــرئ« أ- هـــ  وجــاء يف املغنــي )12/189(«إذا وجــد قتيــل يف موضــع ، 
فادعــى أوليــاؤه قتلــه علــى رجــل أو جماعــة ولــم تكــن بينهــم عــداوة وال 
لــوث فهــي كســائر الدعــاوى إن كانــت لهــم بينــة حكــم لهــم بهــا وإال 
فالقــول قــول املنكــر وبهــذا قــال مالــك والشــافعي وابــن املنــذر » أ-هـــ 
يعضدهــا  ألنــه  واحــده  »واليمــني   )12/191( آخــر  موضــع  يف  وقــال 
الظاهــر واألصــل فلــم تغلــظ وعــن احمــد يشــرع خمســون ميينــا ألنهــا 
دعــوى يف القتــل فــكان املشــروع فيهــا خمســون ميينــا كمــا لــو كان 
بينهــم لــوث وللشــافعي قــوالن علــى ذلــك« أ-هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد 
اســتبان لنــا ضعــف بينــة املدعــى أصالــة ووكالــة .وألن األصــل عصمــت 
دم املســلم فــال يســتباح اال ببينــة واضحــة وصريحــة لــذا فقــد افهمنــا 
املدعــي أصالــة ووكالــة بــأن لــه ميــني املدعــى عليــه وقررنــا تغليــظ اليمني 
ــة عــن  ــة الثاني ــى مــا اشــرنا أعــاله حســب مــا جــاء الرواي ــاءا عل ــه بن علي
احمــد وهــو احــد قولــي الشــافعي وجعلنهــا خمســون ميينــا ولفظهــا )واهلل 
العظيــم مــا قتلــت ...........وال شــاركت يف قتلــه وال أحدثــت شــيئًا مــات 
منــه وال كنــت ســببا يف موتــه وال كنــت معينــا علــى موتــه( وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي أصالــة ووكالــة قــال ال اقبــل ميــني هــذا احلاضــر وقــال 
اطلــب أميــان كافــة أســرته هكــذا أجــاب وأجــاب املدعــى عليــه إننــي 
مســتعد بــأداء خمســني ميــني علــى الصفــة املذكــورة شــرعا متــى طلبــت 
منــي فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه 
قيامــه بقتــل مــورث املدعــني ومبــا أن املدعــي باحلــق اخلــاص ال بينة موصلة 
لــه علــى دعــواه ومبــا أن اليمــني توجهــت علــى املدعــى عليــه واســتعد 
ــذا  ــه ل ــة ميــني املدعــى علي ــة ووكال ــول املدعــي  أصال ــا ولعــدم قب بأدائه
فقــد قررنــا مــا يلــي: أواًل :لــم يثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليــه بقتــل/ 
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ــة لعــدم  ــة ووكال ــب املدعــي أصال ــا النظــر عــن طل ــا: صرفن ...........ثاني
ثبــوت موجبــه ثالثــا: أفهمنــا املدعــي أصالــة ووكالــة بــأن لــه ميــني املدعــى 
بعــد  املــال  بيــت  مواجهــة  يف  بالديــة  املطالبــة  ولــه  طلبهــا  متــى  عليــه 
االســتئذان مــن املقــام الســامي وبذلــك حكمنــا وبعرضــه علــى املدعــى 
أصالــة ووكالــة لــم يقتنــع وطلــب رفعهــا حملكمــة االســتئناف ووعــد 
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة  فأجيــب لطلبــه وجــرى تزويــده هــذا اليــوم 
بنســخة مــن صــك احلكــم لالعتــراض عليــه خــالل ثالثــني يومــا مــن 
تاريخــه وإذا لــم يتقــدم  باعتراضــه خــالل املــدة احملــددة نظامــا فســيرفع 
احلكــم حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة أمــا املدعــى عليــه فقــد قنــع 
بذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــني حــرر بتاريــخ 1433/6/18هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد 
ــا نحــن  ــني املوافــق  1434/8/22هـــ فتحــت اجللســة لدين ــوم االثن ففــي ي
قضــاة املشــترك...........و ...........و........... وقــد عــادت املعاملــة بعــد رفعهــا 
حملكمــة االســتئناف بـــعسير برفــق خطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة عســير برقــم   وتاريــخ 1433/10/11هـــ  املرفــق بــه 
قــرار الدائــرة اخلماســية األولــى  برقــم   وتاريــخ 1433/8/25هـــ  ونــص 
والالئحــة  الشــرعي وصورتــه وضبطــه  القــرار  وبدراســة  منــه  احلاجــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي :أواًل/ أن دعــوى املدعــي 
أصالــة ووكالــة غيــر محــررة واملنصــوص عليــه أن الدعــوى ال تقبــل إال 
محــررة حتريــرًا يعلــم بــه املدعــي فالبــد مــن حتريرهــا حتــى يكــون 
احلكــم مالقيــا للدعــوى واإلجابــة.  ثانيــًا/ يوجــد مبذكــرة االعتــراض 
مــا يوجــب مناقشــته فالبــد مــن إعــادة االطــالع عليهــا ومناقشــة ذلــك مــع 
طــريف النــزاع . ثالثــًا/ لــو يــرى أصحــاب الفضيلــة إعــادة النظــر للتحقيــق 
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مــع املدعــى عليــه ومــع زوجتــه حيــث يوجــد بعــض القرائــن القويــة مثــل 
موضــوع املفتــاح واالتصــاالت الهاتفيــة والقضيــة علــى جانــب مــن األهمية 
فعلــى أصحــاب الفضيلــة مالحظــة مــا ذكــر وإحلــاق مــا يجرونــه يف 
الضبــط وصورتــه والصــك الشــرعي وســجله ومــن ثــم إعــادة املعاملــة 
إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف ...........مجــاز وموقــع 
علــى األصــل قاضــي اســتئناف ...........ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف 
......................ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ...........ختمــه وتوقيعــه 
رئيــس الدائــرة ...........ختمــه وتوقيعــه أ- هـــ وحيــث جــرى إعــادة املعاملــة 
مــن قبــل القائــم بالعمــل يف املكتــب القضائــي الثامــن بطلــب التوجيــه 
حيــال نــدب الشــيخ ...........فوردنــا قــرار الدائــرة قــرار الدائــرة اخلماســية 
األولــى  برقــم 33472983 وتاريــخ 1433/12/19هـــ ونــص احلاجــة منــه 
الريــاض  مبحكمــة  منتــدب  املشــارك  القاضــي  فضيلــة  مــادام  أن 
الــالزم أواًل مــن قبــل فضيلــة القاضيــني اللذيــن علــى رأس  فيكمــل 
العمــل ثــم بعــث األوراق مبــا فيهــا احلكــم لفضيلــة القاضــي املشــارك يف 
مقــر عملــه اآلن التخــاذ مــا يلــزم فعلــى أصحــاب الفضيلــة مالحظــة مــا 
ذكــر وإحلــاق مــا يجرونــه يف الضبــط وصورتــه والصــك وســجله ومــن ثــم 
تعــاد املعاملــة إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف ...........
منتــدب وموقــع علــى األصــل قاضــي اســتئناف ...........ختمــه وتوقيعــه 
قاضــي اســتئناف ...........ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ...........ختمــه 
وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ...........ختمــه وتوقيعــه أ- هـــ ونظــرًا النتهــاء ندب 
القاضــي ...........لــذا فقــد فتحــت اجللســة هــذا اليــوم وحضــر املدعــي 
باحلــق اخلــاص أصالــة ووكالــة كمــا حضــر املدعــى عليــه وبطلــب حترير 
الدعــوى مــن املدعــي أصالــة ووكالــة قــال إنــه بتاريــخ 1429/8/28هــــ 
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مــن يــوم اخلميــس  الســاعة : 10.30 مســاًء وأثنــاء وجــود املدعــى عليــه مــع 
...........مبحافظــة خميــس مشــيط  ...........شــرق حــي  مورثــي يف وادي 
وهــو راكــب الــى جــواره يف ســيارة مورثــي مــن نــوع ........ انتــاج ........ 
ومــورث  مورثــي  قتــل  ...........علــى  احلاضــر  هــذا  عليــه  املدعــى  أقــدم 
موكلــي وذلــك بطعنــة بــأداة حــادة يف فخــذه األميــن أدت إلــى إحــداث 
متزقــات باألوعيــة الدمويــة ونزيــف دمــوي غزيــر ممــا نتــج عنهــا وفاتــه 
حيــث لــم يقــم املدعــى عليــه بإســعافه أو تبليــغ اجلهــات األمنيــة لــذا فإنــي 
أتهــم هــذا احلاضــر بالقيــام بقتــل مورثــي ومــورث موكلــي وذلــك بطعنــة 
بــأداة حــادة يف فخــذه األميــن أدت إلــى إحــداث متزقــات باألوعيــة الدمويــة 
ونزيــف دمــوي غزيــر ممــا نتــج عنهــا وفاتــه حيــث لــم يقــم املدعــى عليــه 
بإســعافه أو تبليــغ اجلهــات األمنيــة لــذا فإنــي أتهــم هــذا احلاضــر بالقيــام 
بقتــل مورثــي ومــورث موكلــي عمــدًا عدوانــًا أطلــب قتــل هــذا احلاضــر 
قصاصــا لقــاء قتلــه مورثــي ومــورث موكلــي هــذه دعــواي وبعــد ذلــك 
جــرى عــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه احلاضــر فقــال ليــس لــدي مزيــد 
علــى مــا ذكرتــه يف اجللســة الســابقة فمــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح 
الالئحــة  علــى  االطــالع  جــرى  ثــم  أجــاب  هكــذا  وتفصيــاًل  جملــة 
االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــي أصالــة ووكالــة وممــا تضمنتــه وجــود 
مفاتيــح منــزل املدعــى عليــه علــى طبلــون الســيارة فجــرى ســؤال املدعــى 
عليــه عــن ذلــك فأجــاب هــذه املفاتيــح ال تخصنــي ومفاتيحــي كانــت 
بالبيــت ثــم جــرى ســؤاله عمــا ذكــر مــن وجــود خــالف بينــه وبــني املجنــي 
عليــه حســب اعترافــه فأجــاب صحيــح أنــه كان بينــي وبــني مــورث هــذا 
ــي  ــه اتهمنــي يف مجلــس عمــه زوج أمــه بأنن احلاضــر مشــاجرة بســبب أن
أشــرب اخلمــر أنــا و........... شــقيقه فقــط ثــم جــرى ســؤاله عــن ســبب 
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هروبــه مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام فأجــاب إننــي هربــت بســبب 
أنــه كان بحوزتــي مخــدرات )72( حبــة فخفــت أن يعثــروا عليهــا معــي 
وقمــت بالتخلــص منهــا وكنــا قــد كتبنــا إلــى هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
العــام بخطابنــا رقــم 34118227 وتاريــخ 1434/3/1هـــ بإعــادة التحقيــق 
يف القضيــة فيمــا يتعلــق باملفتــاح واملكاملــات الهاتفيــة فوردنــا اجلــواب 
باخلطــاب رقــم ...........وتاريــخ 1434/5/6هـــ واملتضمــن إعــادة التحقيــق 
مــع املتهــم وزوجتــه وباالطــالع علــى مــا ورد مبلــف التحقيــق لــم جنــد بــه 
مزيــدًا علــى مــا ذكــر يف املعاملــة األساســية لــذا فلــم يظهــر لنــا خــالف 
مــا أجرينــاه ونســأل اهلل لنــا وللمشــايخ الســداد يف القــول والعمــل وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبــه أجمعني 
حــرر بتاريــخ 1434/8/22هـــ ، احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا...........
القاضــي يف احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط   وبنــاء علــى املعاملــة 
مشــيط  بخميــس  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة 
املكلف برقم 33410367 وتاريخ 1433/06/17 هـ املقيدة باحملكمة 
االثنــني  يــوم   ففــي  هـــ    1433/06/17 وتاريــخ   331146056 برقــم 
املوافــق1434/12/16 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والربــع وقــد 
وردنــا خطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير برقم 
342343614 يف 1434/11/11هـــ املرفــق بــه قــرار الدائــرة اخلماســية 
األولــى برقــم 34338103 وتاريــخ 1434/10/22هـــ  واملتضمــن املوافقــة 
علــى احلكــم . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/12/16 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد 
اطلعنــا نحــن قضــاة الدائرة األولى لتدقيق القضايا اخلماســية مبحكمة 
االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس 
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وتاريــخ   341632638 برقــم  مشــيط   بخميــس  العامــة  احملكمــة 
1434/10/11هـــ املرفــق بهــا الصــك الشــرعي الصــادر مــن أصحــاب 
الفضيلــة القضــاة باحملكمة الشــيخ/ ...........والشــيخ/ ...........والشــيخ/ 
اخلــاص  1433/6/18هـــ   وتاريــخ    33306057 برقــم  ...........املســجل 
بدعوى ........... أصالة عن نفسه وبوكالته عن ورثة ابنه ......................
ضــــد/ ...........) ســعودي اجلنســية( التهامــه يف قضيــة )قتــل( علــى الصفــة 
املوضحــة يف الصــك املتضمــن حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه. وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة ، وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب 
رقــم  قرارنــا  علــى  بنــاًء  ضبطــه  وصــورة  بالـــصك  وأحلقــوه  الفضيلــة 
33391336 وتاريــخ 1433/8/25هـــــ وقرارنــا رقــم 33472983 وتاريــخ 
19 / 12 / 1433 هـــــ تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء األخير 

، واهلل املوفق و صلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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رقم الصك : 34186165 تاريخه: 1434/4/13ه 
رقم الدعوى:34111287

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34215515 تاريخه: 1434/5/19هـ

قتــل خطــأ - تعديــل احملكمــة للوصــف اجلرمــي -انتفــاء نيــة القصــد 
تعزيــر   - عــن حــق خــاص  تنــازل   - قاتــل اخلطــأ  تعزيــر   - اجلنائــي 

بالســجن واجللــد .

1- املادة )159( من نظام االجراءات اجلزائية.

نفــس  بقتــل  عليــه  للمدعــى  العــام  املدعــي  مــن  االتهــام  توجيــه  جــرى 
معصومــة » شــبه عمــد « وذلــك بصدمــه بســيارته والتســبب يف وفاتــه 
أثنــاء قيامــه مبمارســة التفحيــط واالســتهتار وعــدم املبــاالة بتعريــض 
حيــاة اآلخريــن للخطــر ، وطلــب إثبــات الوصــف اجلرمــي لــه واحلكــم 
عليــه مبــا قضــت بــه اإلرادة امللكيــة وتشــديد العقوبــة التعزيريــة عليــه 
حيــث كان املجنــي عليــه واقفــا يف وســط الســاحة يشــجعه ملــا كان 
املدعــى عليــه يقــوم بالتفحيــط فيهــا وكان الوقــت ليــال فلــم يشــاهده 
حتــى صدمــه فترجــل مــن ســيارته وأســعفه إال أن املنيــة أدركتــه ، أقــر 
املدعــى عليــه بصحــة دعــوى املدعــي العــام بأنــه كان مــع مجموعــة مــن 
األشــخاص ومنهــم املجنــي عليــه املقتــول يشــاهدون مســيرات االحتفــال 
باليــوم الوطنــي توجهــوا إلــى حــي آخر فوردتهم رســالة علــى جواله بوجود 
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تفحيــط بالســيارات يف ســاحة ونــزل الذيــن معــه لــدى الســاحة ملشــاهدة 
التفحيــط وملــا فرغــوا ركــب معــه بعــض األشــخاص عائديــن لعرعــر 
إال أن الشــيطان ســول لــه بــأن يعــود إلــى الســاحة ملمارســة التفحيــط 
بســيارته وملــا كان يفحــط بهــا بســرعة )100 كــم / الســاعة ( كان 
الســاحة وكانــت  املتجمهريــن يف وســط  واقفــا ضمــن  املجنــي عليــه 
مظلمــة فلــم يتمكــن مــن رؤيتــه إال عندمــا اقتــرب منــه فحــاول االبتعــاد 
عنــه ولكــن لــم يتمكــن مــن الســيطرة علــى الســيارة فتوقــف ونــزل مــن 
الســيارة وقامــا بإســعافه إلــى املستشــفى ثــم تــويف الحقــا علــى إثــر احلادث 
ولــم يكــن لــه قصــد جنائــي يف قتلــه ، جــرى االطــالع علــى تقريــر املــرور 
املتضمــن اإلشــارة لوقائــع احلــادث تركيــز اإلدانــة علــى املدعــى عليــه 
بنســبة )50%( مــن مســؤولية احلــادث إلعترافــه مبمارســة التفحيــط ، 
بينمــا بقيــة النســبة علــى املجنــي عليــه املتوفــى لكــون محــل احلــادث يف 
ــن مســافة ال تقــل عــن   منتصــف الســاحة وتبعــد عــن مــكان املتجمهري
عشــرين متــرا وملــا ورد يف شــهادة الشــهود بــأن املجنــي عليــه ) املتوفــى ( 
كان يشــجع املفحطــني ولعــدم وجــود مــا يبــرر تواجــده يف الســاحة التــي 
كان ميــارس فيهــا التفحيــط يف الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل يف 
منطقــة نائيــة ال يوجــد بهــا إنــارة ال ســيما وأنــه رجــل أمــن ويــدرك عواقــب 
مــا قــام بــه ، جــاء يف تقريــر املــرور اإلشــارة للمــواد النظاميــة املتعلقــة 
للقضيــة حيــث ورد فيــه مــا نصــه : »املــواد النظاميــة :-أواًل / حتديــد 
الســائق  علــى  املــرور  نظــام  مــن   )  60( املــادة  :-1-تنطبــق  املســئولية 
ونصهــا )يعــد احلــادث موجبــًا للمســئولية إذا نتــج مــن اإلهمــال ، أو قلــة 
االحتــراز، أو عــدم مراعــاة األنظمــة( . ثانيــًا / العقوبــات 1-  تنطبــق 
املــادة )62( مــن نظــام املــرور علــى الســائق ونصهــا ) كل مــن أتلــف نفــس 
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إنســان ، كاًل أو بعضــا ، يف حــادث ســير متعديــًا ، أو مفرطــًا يعاقــب 
ــد عــن  ــة ال تزي ــد عــن ســنة واحــدة ، وبغرامــة مالي بالســجن مــدة ال تزي
عشــرة آالف ريــال ، أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، دون إخــالل مبــا تقــرر 
للحــق اخلــاص( ، جــرى االطــالع علــى أقــوال الشــهود والتقاريــر الطبيــة 
فــإذا هــي موافقــة ملــا ذكــر ، عليــه وإلقــرار املدعــى عليــه ولعــدم وجــود 
مــا يشــير إلــى القصــد اجلنائــي وملــا ورد يف تقريــر املــرور والتقريــر الطبــي 
ولعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه وملــا جــاء يف املــادة )159( مــن 
نظــام االجــراءات اجلزائيــة بــأن للمحكمــة تغييــر الوصــف اجلرمــي ، 
ونظــرا النتشــار التفحيــط وملــا يحتويــه مــن خطــورة بالغــة مــن إزهــاق 
ألرواح أبريــاء ، إضافــة ملــا يصاحبهــا مــن مقاصــد ومــآرب ، ولتنــازل 
أصحــاب احلــق اخلــاص ، فقــد قــررت احملكمــة بأنــه لــم يثبــت لديهــا 
إدانــة املدعــى عليــه بالقتــل »شــبه العمــد« ، لكــن ثبــت لديهــا إدانتــه 
بالتفحيــط ممــا تســبب معــه بقتــل نفــس معصومــة خطــأ وحكمــت عليــه 
بســجنه ثــالث ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده مئــة وخمســني جلــدة 
مفرقــة علــى خمــس دفعــات يف كل دفعــة ثالثــني جلــدة يفصــل بــني كل 
دفعــة والتــي تليهــا عشــرة أيــام ، بعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر 
القناعــة بينمــا قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة واســتعد بتقــدمي الئحــة 
فأفهــم بتعليمــات االســتئناف ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــة احملالــة لنــا مــن فضيل ……… وبنــاء علــى املعامل
العامــة بعرعــر برقــم 34111287 وتاريــخ 1434/03/08 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/03/08 وتاريــخ   34584651 برقــم  باحملكمــة 
  10 : الســاعة 30  افتتحــت اجللســة  املوافــق1434/04/13 هـــ  الســبت 
وفيهــا حضــر املدعــي  العــام ...........وقــرر قائــاًل : بصفتــي مدعيــًا عامــًا 
بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة احلــدود الشــمالية أدعــي 
........... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...........فإنــه يف 
متــام الســاعة الثانيــة صباحــًا مــن يــوم اجلمعــة املوافــق 1433/11/5هـــ 
وأثنــاء قيــام املتهــم/ ...........)21 عامــًا( مبمارســة التفحيــط بســيارة مــن 
نــوع جمــس حــوض لونهــا بنــي رقــم اللوحــة )...........( غمــاره ونــص موديــل 
)2007( تعــود ملكيتهــا لـــ/ ...........علــى طريــق رفحــاء بســاحة جامعــة 
احلــدود الشــمالية قــام بصــدم املواطــن/ ...........)23 عامــًا( الــذي كان 
متواجــدًا يف منتصــف الســاحة ملشــاهدة التفحيــط وكان يرافــق املتهــم 
كل مــن املواطــن/ ...........)19 عامــًا( ســجل مدنــي رقــم )...........( ، 
واملواطــن/ ...........)19 عامــًا( ســجل مدنــي رقــم )...........( ، وقــد مت 
مــن  تعتبــر  القضيــة  لكــون  العــام  الســجن  وإيداعــه  املتهــم  توقيــف 
اجلرائــم الكبيــرة املوجبــة للتوقيــف اســتنادًا للفقــرة رقــم )2( مــن القــرار 
الــوزاري رقــم )1900( . وباســتجواب املتهــم/ أقــر وهــو بكامــل قــواه 
العقليــة املعتبــرة شــرعًا مــن دون إجبــار وال إكــراه مــن أحــد مبــا نســب 
إليــه وذكــر أنــه يف يــوم اخلميــس املوافــق 4-1433/11/5هـــ الســاعة 
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التاســعة مســاء كان مــع مجموعــة أشــخاص ومنهــم املجنــي عليــه / 
...........، يف شــارع ...........يشــاهدون مســيرات االحتفــال ثــم ذهبــوا إلــى 
حــي ...........وتوقفــوا عنــد فنــادق ...........ثــم جــاءت رســالة علــى جــوال 
املتهــم عــن طريــق برنامــج البــالك بيــري كان نصهــا )توجيــه تفحيــط 
بســاحة اجلامعــة ..... الــخ( ثــم ذهبــوا إلــى ســاحة اجلامعــة بســيارته مــن 
نــوع جمــس حــوض لونهــا بنــي رقــم اللوحــة )...........( غمــاره ونــص موديــل 
)2007( وكان معــه بالســيارة شــخص يدعــى ...........وشــخص اســمه 
الذيــن  األشــخاص  ونــزل  اجلامعــة  ســاحة  إلــى  ...........و...........وذهبــوا 
كانــوا معــه بالســاحة ملشــاهدة التفحيــط وعندمــا انتهــى التفحيــط 
ــى عرعــر  ــدون الرجــوع إل ــوا يري ركــب مــع املتهــم ...........و...........وذهب
ولكــن إبليــس ســّول لــه العــودة إلــى ســاحة التفحيــط ملمارســة التفحيــط 
 / 100كــم  بســرعة  يســير  كان  بالســيارة  يفحــط  كان  وعندمــا 
الســاعة( وكان املجنــي عليــه / ...........واقفــًا بوســط الســاحة وكانــت 
الســاحة مظلمــة ولــم يتمكــن املتهــم مــن رؤيتــه إال عندمــا اقتــرب منــه 
فحــاول االبتعــاد عنــه ولكــن لــم يتمكــن مــن الســيطرة علــى الســيارة 
وحــاول املجنــي عليــه الهــروب مــن أمــام الســيارة ولــم يســتطع فصدمــه 
املتهــم فســقط علــى األرض علــى بعــد مســافة مــن الســيارة فتوقــف املتهــم 
ونــزل مــن الســيارة وقــام بإســعاف املجنــي عليــه إلــى مستشــفى األميــر 
……… وقــام رجــال األمــن املتواجديــن يف املستشــفى بالقبــض عليــه 
وحتويلــه إلــى البحــث وتــويف املجنــي عليــه الحقــًا يف املستشــفى. وبضبــط 
إفــادة املواطــن/ ...........)مرافــق املتهــم( أفــاد أنــه كان مرافــق الســائق 
...........وكان يجلــس باملرتبــة اخللفيــة وكانــوا قادمــني مــن الشــمال 
بإجتــاه اجلنــوب بعكــس اإلجتــاه أي املســار األيســر وخــرج املدعــوس مــن 
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بــني املتفرجــني يف وســط الســاحة وتعــرض للدعــس واســتقرت الســيارة 
باملنطقــة الصحراويــة وقامــوا بإســعاف املصــاب إلــى مستشــفى األميــر 
أنــه  أفــاد  ...........)مرافــق املتهــم(  إفــادة املواطــن/  ………. وبضبــط 
مرافــق مــع الســائق ...........وكان راكــب باملرتبــة األماميــة وكانــوا 
يســيرون بســرعة 100 -120 كــم وميــارس الســائق عمليــة التفحيــط 
وأثنــاء مــا كانــت الســيارة تزحــف علــى جانبهــا األيســر خــرج املدعــوس 
ووقــف يف منتصــف الطريــق )الســاحة( وكان يعــزز )يشــجع( املفحطــني 
وقمنــا  األرض  علــى  وســقط  بــه  أصدمــت  الســيارة  زحــف  وأثنــاء 
بإســعافه إلــى مستشــفى األميــر ………. وقــد أثبــت التقريــر الطبــي 
رقــم )...........( وتاريــخ 1433/11/13هـــ الصــادر مــن مستشــفى األميــر 
عبدالعزيــز بــن مســاعد بحــق املواطــن/ ......................بأنــه أحضــر الــى 
قســم اإلســعاف والطــوارئ بعــد تعرضــه حلــادث ســير بواســطة الشــرطة 
وكان بــه إصابــات متعــددة نــزف مــن األنــف والفــم وكان ال يتنفــس 
ملــدة  إنعــاش قلبــي رئــوي  نبــض ، ومت عمــل  وال يســتجيب وال يوجــد 
35 دقيقــة ولــم يســتجيب وتأكــدت الوفــاة الســاعة )03:30( صباحــًا 
. كمــا أثبــت التقريــر الطبــي رقــم )...........وتاريــخ 1433/11/28هـــ 
املواطن/...........بأنــه  بحــق   ……… األميــر  مستشــفى  مــن  الصــادر 
أحضــر الــى قســم اإلســعاف والطــوارئ بتاريــخ 1433/11/5هـــ بواســطة 
الشــرطة إثــر تعرضــه حلــادث ســير وكان يعانــي مــن أذى متعــدد ونــزف 
مــن األنــف والفــم وكان غيــر مســتجيب واليوجــد نبــض وال يتنفــس 
مت عمــل إنعــاش قلبــي رئــوي ملــدة 35 دقيقــة ولــم يســتجيب وتأكــدت 
الوفــاة الســاعة)3:30( صباحــًا ، الســبب املباشــر للوفــاة : حــادث ســير 
وأذى متعــدد ، الســبب غيــر املباشــر للوفــاة : توقــف القلــب والتنفــس .  
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وقــد أثبــت التقريــر رقــم )...........( الصــادر مــن شــعبة احلــوادث بــاإلدارة 
العامــة للمــرور مبنطقــة احلــدود الشــمالية أنــه : مبعاينــة مــكان احلــادث 
والوقــوف عليــه وتتبــع اآلثــار والتحقيــق فيــه اتضــح أن الســيارة كانــت 
تســلك الطريــق الغربــي للجامعــة بعكــس االجتــاه وخــرج املدعــوس مــن 
الشــرق إلــى الســاحة ووقــع الدعــس يف منتصــف الطريــق ويوجــد أثــر 
دمــاء باملنتصــف وتبعــد عــن رأس اإلزفلــت الشــرقي مســافة 37 متــر 
وعــن رأس اجلزيــرة الغربــي مســافة 44متــر . حالــة اجلــو والطريــق : اجلــو 
كان صحــوًا والرؤيــة واضحــة والطريــق صالــح للســير والوقــت )ليــال( 
نتــج عــن احلــادث مــا يلــي : 1 وفــاة املدعــوس وصــدر بحقــه التقريــر 
الطبــي املرفــق رقــم ...........وتأريــخ 1433/11/13هـــ  وشــهادة الوفــاة 
رقــم ...........يف 1433/11/14هـــ اإلجــراءات املتخــذة باحلــادث : 1 , مت 
املتوفــى بثالجــة مستشــفى ســمو األميــر ………. 2   إدخــال جثمــان 
جــرى تفتيــش الســيارة مبوقــع احلــادث ولــم يعثــر بهــا علــى أي شــي مــن 
احملرمــات أو املمنــوع شــرعًا أو نظامــًا . 3  مت إيقــاف الســائق لدينــا رهــن 
إجــراءات احلــادث . 4  مت إبــالغ مرجــع الســائق بكتابنــا رقــم ...........
يف 1433/11/5هـــ  5 مت صــدور قــرار هيئــة جــزاءات رقــم )...........( يف 
1433/11/4هـــ املتضمــن إيقــاف الســائق ملــدة 5 أيــام وحجــز ســيارته 
ملــدة خمســة عشــر يومــًا  6 . مت حجــز الســيارة مبركــز حجــز الســيارات 
. 7  مت تســليم جثمــان املتوفــى لذويــه كمــا يتضــح مــن الصفحــة رقــم 
)6( مــن محضــر التحقيــق املرفــق . 8  مت بعثــه لشــرطة ...........بنــاء علــى 
توجيه ســعادة مدير الشــرطة الشــفوي لنا . الرأي واملســئولية : مما تقدم 
ذكــره ومــن معاينــة املــكان والوقــوف عليــه وتتبــع اآلثــار والتحقيــق فيــه 
يتضــح اآلتــي : أواًل / يــدان الســائق / ...........بنســبة وقدرهــا 50 % جتــاه 
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احلــادث لألســباب التاليــة : 1-ممارســته عمليــة التفحيــط حســب اآلثــار 
وباعترافــه . 2-ماجــاء بشــهادة زمالئــه بــأن الســائق كان ميــارس عمليــة 
ــًا / أمــا النســبة املتبقيــة وقدرهــا 50  التفحيــط يف ســاحة اجلامعــة . ثاني
% فتقــع علــى املدعــوس / ...........لألســباب التاليــة : 1-كــون نقطــة 
الدعــس يف منتصــف الســاحة وتبعــد عــن مــكان املتجمهريــن مبســافة 
ال تقــل عــن 20متــر . 2-ماجــاء بشــهادة الشــهود مــن أن ...........كان 
يشــجع املفحطــني علــى ممارســتهم التفحيــط . 3- عــدم وجــود مبــرر 
ــة  ــة فجــرًا يف منطقــة نائي لتواجــده يف ســاحة تفحيــط يف الســاعة الثاني
ال يوجــد بهــا إنــارة والســيما أنــه رجــل أمــن مــدرك لعواقــب مــا قــام بــه 
. املــواد النظاميــة :-أواًل / حتديــد املســئولية :-1-تنطبــق املــادة 60مــن 
ــًا  ــى الســائق / ...........والتــي نصهــا )يعــد احلــادث موجب نظــام املــرور عل
ــراز ، أو عــدم مراعــاة  ــة االحت ــج مــن اإلهمــال ، أو قل للمســئولية إذا نت
األنظمــة( . ثانيــًا / العقوبــات :   1-تنطبــق املــادة )62( مــن نظــام املــرور 
علــى الســائق / ...........والتــي نصهــا )كل مــن أتلــف نفــس إنســان - 
كاًل أو بعضــا ، يف حــادث ســير متعديــًا ، أو مفرطــًا يعاقــب بالســجن 
مــدة ال تزيــد عــن ســنة واحــدة ، وبغرامــة ماليــه ال تزيــد عــن عشــرة 
تقــرر  إخــالل مبــا  دون  العقوبتــني ،  بإحــدى هاتــني  أو   ، ريــال  آالف 
للحــق اخلــاص( . ثالثــًا / املخالفــات : 1-تنطبــق املــادة )68( مــن نظــام 
املــرور علــى الســائق / ...........والتــي نصهــا )مــع عــدم اإلخــالل بــأي 
عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا يف نظــام آخــر يعاقــب كل مــن يرتكــب 
إحــدى املخالفــات الــواردة يف جــداول املخالفــات امللحقــة بهــذا النظــام( . 
وقــد أثبــت التقريــر الصــادر مــن هيئــة اجلــزاءات بــاإلدارة العامــة للمــرور 
الصــادر  املــرور  نظــام  علــى  اســتنادا  أنــه  الشــمالية  احلــدود  مبنطقــة 
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باملرســوم امللكــي رقــم )م/85( وتاريــخ 1428/10/26هـــ وبنــاء علــى 
املــادة )1/67( مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املــرور الصــادر بالقــرار 
الــوزاري رقــم )7019( وتاريــخ 1429/7/3هـــ بتشــكيل هيئــة للفصــل يف 
املنازعــات والقضايــا املروريــة واملشــكلة مبوجــب املــادة )1/1/67( مــن 
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املــرور انعقــدت مبقــر إدارة مــرور عرعــر هيئــة 

الفصــل يف املنازعــات والقضايــا املروريــة املشــكلة مــن : 
-رئيس الهيئة /عقيد/........... العضو/ رائد/...........

-العضــو / نقيــب / ........... وذلــك للنظــر يف قضية / ...........رقم الســجل 
)...........( وأصــدرت الهيئــة القرار التالي :-

1-إيقــاف الســائق ملــدة خمســة أيــام . 2-حجــز املركبــة ملــدة خمســة 
عشــر يومــًا . 3-غرامــة ماليــة 1000 ريــال .

...........شــبه عمــد  بقتــل   ،........... اتهــام /  إلــى  التحقيــق  انتهــى  وقــد 
وذلــك بصدمــه بســيارته والتســبب يف وفاتــه أثنــاء التفحيــط واالســتهتار 
وعــدم املبــاالة بتعريــض حيــاة اآلخريــن للخطــر ممــا أدى إلــى إزهــاق 

نفــس معصومــة .
ــة : 1- مــا جــاء يف إقــرار املتهــم املصــدق  ــن التالي ــة والقرائ ــك لألدل وذل
شــرعًا املدون على لفة )7( صفحة رقم )1( . 2- ما جاء يف أقوال املتهم 
املدونــة علــى لفــة )4-5-6(. 3- مــا جــاء يف التقريــر الصــادر مــن اإلدارة 
العامة للمرور رقم )4052( املرفق لفة)69-70-71(4- ما جاء يف أقوال 
الشــهود املرافقــني للمتهــم املدونــة علــى لفــة )1( صفحــة رقــم )10-9-8-

11( . 5- مــا جــاء يف التقاريــر الطبيــة املرفقــة لفــة )73-74( . وحيــث أن 
مــا أقــدم عليــه املتهــم وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــاًل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا وذلــك بإزهاقــه نفــس معصومــة   واســتنادًا إلــى 
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تعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )109043( وتاريــخ 
1433/9/25هـــ ، لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا 
قضــت بــه اإلرادة امللكيــة رقــم )2104/4/8( وتاريــخ 1363/10/26هـــ 
وتشــديد العقوبــة عليــه . )علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل( وبــاهلل 
التوفيــق ، وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل 
مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ضــدي فكلــه صحيــح فقــد كنــت 
يــوم اخلميــس املوافــق 1433/11/4هـــ الســاعة التاســعة مســاء كان مــع 
مجموعــة أشــخاص ومنهــم املجنــي عليــه / ...........، يف شــارع ...........
نشــاهد مســيرات االحتفــال باليــوم الوطنــي ثــم ذهبنــا إلــى حــي ...........
ــق  ــى جوالــي عــن طري ــم جــاءت رســالة عل ــادق ...........ث ــد فن ــا عن وتوقفن
برنامــج البــالك بيــري وكان نصهــا )توجيــه تفحيــط بســاحة اجلامعــة 
..... الــخ( ثــم ذهبنــا إلــى ســاحة اجلامعــة بســيارتي مــن نــوع جمــس حــوض 
لونهــا بنــي رقــم اللوحــة ...........( غمــاره ونــص موديــل )2007( وكان 
معــي بالســيارة شــخص يدعــى ...........وشــخص اســمه ...........و...........
معــي  كانــوا  الذيــن  األشــخاص  ونــزل  اجلامعــة  ســاحة  إلــى  وذهبنــا 
بالســاحة ملشــاهدة التفحيــط وعندمــا انتهــى التفحيــط ركــب معــي 
ــا نريــد الرجــوع إلــى عرعــر ولكــن إبليــس ســوَل  ...........و...........وذهبن
لــي العــودة إلــى ســاحة التفحيــط ملمارســة التفحيــط وعندمــا كنــت 
افحــط بالســيارة كنــت اســير بســرعة )100كــم / الســاعة( وكان 
املجنــي عليــه / ...........واقفــًا بوســط الســاحة وكانــت الســاحة مظلمــة 
ــه  ــه إال عندمــا اقتربــت منــه فحاولــت االبتعــاد عن ــم امتكــن مــن رؤيت ول
ولكــن لــم امتكــن مــن الســيطرة علــى الســيارة وحــاول املجنــي عليــه 
الهــروب مــن أمــام الســيارة ولــم يســتطع فصدمتــه فســقط علــى األرض 
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علــى بعــد مســافة مــن الســيارة فتوقفــت ونزلــت مــن الســيارة وقامــت 
بإســعاف املجنــي عليــه إلــى مستشــفى األميــر ……… وقــام رجال األمن 
ــويف  ــى البحــث وت ــي إل ــّي وحتويل ــن يف املستشــفى بالقبــض عل املتواجدي
املجنــي عليــه الحقــًا يف املستشــفى. .  إال أن مــا وقــع كان قضــاًء وقــدر 
ولــم يكــن بــأي قصــد جنائــي منــي هكــذا أجــاب وبســؤاله هــل يوجــد 
عليــك أي ســوابق أجــاب بالنفــي . وبســؤال الطرفــني هــل لديكمــا مزيــد 
مرافعــة فأجابــا بأننــا نكتفــي مبــا مت ضبطــه .  فجــرى منــي الرجــوع إلى 
إقــرار املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا املــدون الصفحــة رقــم )1( مــن اللفــة 
رقــم )7( فــإذا هــو كمــا ذكــر ، كمــا جــرى منــي الرجــوع إلــى أقوالــه 
املدونــة علــى لفــة رقــم )4ـ5ـ6( ، وكذلــك التقريــر الصــادر مــن اإلدارة 
العامــة للمــرور املــدون علــى لفــة )69ـ70ـ71( ، وكذلــك أقــوال الشــهود 
املدونــة علــى الصفحــة رقــم )8ـ9ـ10ـ11( لفــة رقــم )1( ، وكذلــك مــا 
جــاء يف التقاريــر الطبيــة املدونــة علــى لفــة رقــم )73ـ74( فــإذا هــي كمــا 
ذكــر . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن  الدعــوى وإجابــة املدعــى عليــه بصحــة 
ــم يظهــر مــن  ــه ل ــه املرصــودة بعاليــة ولكون مــا جــاء فيهــا حســب إجابت
معطيــات احلــادث وال مــن التحقيقــات وال مــن اعتــراف املدعــى عليــه 
وال مــن أدلــة املدعــي العــام مــا يشــير إلــى وجــود القصــد اجلنائــي ، وملــا 
جــاء يف التقريــر الصــادرة مــن اإلدارة العامــة للمــرور وكذلــك التقريــر 
الطبــي ولعــدم وجــود ســوابق مســجلة بحــق املدعــى عليــه وملــا جــاء يف 
تغييــر  للمحكمــة  أن  املتضمنــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )159( املــادة 
الوصــف اجلرمــي ونظــرًا النتشــار التفحيــط يف املجتمــع مــع مــا يحتــوي 
عليــه مــن خطــورة بالغــة ذهــب نتيجــة لهــا أرواح الكثيــر مــن األبريــاء 
إضافــة إلــى مــا يحتــوي عليــه مــن مقاصــد ومــآرب ال تخفــى علــى كل 
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مطلــع ، ولتنــازل أصحــاب احلــق اخلــاص وجلميــع مــا تقــدم فلــم يثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه بالقتــل شــبه العمــد ولكــن ثبــت لــدي إدانتــه 
ــه لقــاء ذلــك  ــل اخلطــأ وحكمــت علي بالتفحيــط ممــا تســبب معــه بالقت
بالســجن ثــالث ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده مائــة وخمســني جلــده 
مفرقــة علــى خمــس دفعــات يف كل دفعــة ثالثــني جلــده يفصــل بــني كل 
إيقــاع والــذي يليــه بعشــرة أيــام . هــذا مــا حكمــت بــه وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه ورضــاه بــه، وأمــا املدعــي العــام فقــرر 
عــدم القناعــة واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فتــم تســليمه نســخة 
ــا محمــد .  ــى نبين ــى اهلل عل ــز وصل مــن احلكــم وأفهــم بتعليمــات التميي
حــرر يف 1434/04/13هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا  نحــن  
قـضـــاة الدائـــرة األولــى لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف 
مبنطقــة اجلــوف علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بعرعــر برقــم 34584651 وتاريــخ 1434/4/28هـــ املرفــق بهــا 
 ...........  / الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار 
بدعــوى  اخلــاص  1434/4/13هـــ  وتاريــخ   34186165 برقــم  املســجل 
املدعــي العــام ضــد/ ...........التهامــه بالقتــل والتســبب يف وفــاة شــخص 
اثنــاء التفحيــط وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه  مبــا هــو مــدون 
ومفصــل بــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
ــى احلكــم.  واهلل  ــة املصادقــة عل ــا باألكثري ــة فقــد قررن وأوراق املعامل

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 34177095 تاريخه: 1434/4/2هـ 
رقم الدعوى:34130796

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34231523 تاريخه: 1434/6/5هـ

طلــب إثبــات صفــة القتــل العمــد ، إرادة ملكيــة، قتــل مبثقــل ، اآللــة 
لــم  مــا  بهــا  يعمــل  للقصــد  قرينــة محــددة  املســتخدمة يف اجلنايــة 
يعارضــه مــا هــو أقــوى منــه ، إقــرار ، تنــازل عــن حــق خــاص ، تقريــر أدلــة 
جنائيــة ، صــرف النظــر عــن اإلدانــة بالقتــل العمــد،  إدانــة بالقتــل شــبه 

العمــد ، تعزيــر ، ســجن.

1- األمــر الســامي رقــم 10711 يف 1393/5/2هـــ وقــرار مجلــس القضــاء 
باألمــر  املؤيــد  1409/3/6هـــ  يف  برقــم3/51  الدائمــة  بهيئتــه  األعلــى 
الســامي رقــم 1197/4/م يف 1409/6/2هـــ املبلــغ بالتعميــم 8/ت/95 يف 
1409/7/25هـــ بشــأن تطبيــق اإلرادة امللكيــة علــى قاتــل العمــد وشــبه 
العمــد إذا تنــازل أوليــاء الــدم عــن القصــاص )التصنيــف املوضوعــي 

لتعاميــم وزارة العــدل 782/1(.

جــرى توجيــه االتهــام مــن االدعــاء العــام علــى املدعــى عليــه بقيامــه بقتــل 
شــقيقه عمــدا وعدوانــا وطلــب إثبــات صفــة القتــل واحلكــم عليــه وفــق 
ــة املجنــي  مقتضــى اإلرادة امللكيــة حيــث تلقــت الشــرطة بالغــا بإصاب
عليــه إصابــة بليغــة أدت لوفاتــه وباســتجواب أحــد أشــقائه أفــاد بــأن 
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اجلانــي املدعــى عليــه وأنــه ضربــه بطــوب علــى رأســه علــى إثــر شــجار ، 
انتهــى احلــق اخلــاص بالتنــازل ، أنكــر املدعــى عليــه التهمــة ودفــع بــأن 
ــاول كســرة  ــه فغضــب فتن ــني أخي ــه وب ــح حصــول مشــكلة بين الصحي
مــن طــوب خرســاني فصــك بهــا رأســه وتــويف بعــد ذلــك ويبــدو بأنــه تــويف 
بســببها ، عليــه فإنــه لــم يقصــد قتلــه ألن احلجــر لــم يكــن كبيــرا ، 
ــه  ــي علي ــأن وفــاة املجن ــي املتضمــن ب ــر الطب ــى التقري جــرى االطــالع عل
بســبب إصابتــه إصابــة رضيــة ناشــئة عــن رشــقه بجســم صلــب راض 
»بلكــة خراســانية« أحدثــت نزيفــا شــديدا ضاغطــا علــى املــخ ، جــرى 
االطــالع علــى التقريــر املصــور مــن قبــل األدلــة اجلنائيــة واالطــالع علــى 
الصــورة امللتقطــة للحجــر املســتعمل يف اجلرميــة ، جــرى االطــالع علــى 
الصــك املثبــت تنــازل ورثــة املجنــي عليــه عــن املدعــى عليــه ، عليــه وألن 
ــه أنكــر  ــه باحلجــر عمــدا إال أن ــه املدعــى علي ــه أقــر بضرب املدعــى علي
قصــد قتلــه ، عليــه وملــا قــرره الفقهــاء مــن أن اآللــة املســتخدمة يف اجلنايــة 
هــي احملــددة للقصــد ، عليــه وألن اآللــة املســتخدمة ال تقتــل غالبــا ، 
ــى مــا  ــاء عل ــه التقريــر الطبــي الشــرعي ، وبن ــى مــا تضمن ــاء عل لــذا وبن
تضمنتــه اإلرادة امللكيــة ، وملجمــوع مــا تقــدم فقــد قــررت احملكمــة مــا 
يلــي: أوال/ عــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بقتــل شــقيقه عمــدا وعدوانــا 
وصرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام. ثانيــا/ ثبــوت قتــل املدعــى 
عليــه لشــقيقه شــبه عمــد ويطبــق يف حقــه مقتضــى اإلرادة امللكيــة 
بينمــا  القناعــة  املدعــى عليــه  قــرر  بشــأنه بســجنه ســنتني ونصــف ، 
اعتــرض املدعــي العــام فجــرى إفهامــه بالتعليمــات ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وبعــد يف هــذا اليــوم الســبت املوافــق 1434/3/28 هـــ الســاعة 
العاشــرة صباحــًا لــدي أنــا ..........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالطائــف 
وبناًء على املعاملة املقيدة برقم 34692239 يف 1434/3/18هـ واحملالة 
إلينا برقم 34130796 يف 1434/3/18 هـ  افتتحت اجللسة وفيها حضر 
وادعــى  رقم..........يف1433/3/12هــــ  العام/..........بالتعميــد  املدعــى 
مبوجــب  اجلنســية  ..........ســعودي  الشــرعي/  باملجلــس  احلاضــر  علــى 
الســجل املدنــي رقــم ) ..........( قائــاًل : إنــه بتاريــخ  1432/10/4هـــــ تبلــغ 
مخفــر شــرطة ..........مــن مستشــفى ..........العــام عــن وصــول املجنــي 
عليــه/ ..........، ســعودي اجلنســية يبلــغ مــن العمــر ، )33( عــام وبــه إصابــة 
برأســه مــن اجلهــة اليســرى وتســببت لــه يف غيبوبــة تامه وحــول على أثرها 
ملستشــفى امللــك فيصــل مبحافظــة الطائــف وبســؤال املواطــن /..........
شــقيق املجنــي عليــه الــذي كان يرافقــه عــن مــا حــدث للمجنــي عليــه 
أفــاد أن اإلصابــة التــي حلقــت باملجنــي عليــه نتيجة قيام شــقيقهم األكبر 
املدعــى عليــه بحذفــه بقطعــه مــن البلــك أثــر خــالف ومشــادة كالميــة 
بينهمــا بســبب مشــاجرة حدثــت بــني أبنائهمــا ويف متــام الســاعة السادســة 
مســاء يــوم اجلمعــة املوافــق 1433/10/6هـــــ تبلغنــا مــن املديــر املنــاوب 
مبستشــفى امللــك فيصــل بالطائــف بــأن املجنــي عليــه/ ..........أنتقــل إلــى 
رحمــه اهلل تعالــى وقــد فــارق احليــاة بســبب تلــك اإلصابــة ، وقــد انتهــى 
التحقيــق الــى توجيــه اتهــام للمدعــى عليــه بـ)قتــل شــقيقه/ ..........عمــدًا 
ــًا وذلــك برميــه بحجــر )بلكــه خرســانيه (اصابتــه برأســه ممــا  وعدوان
ادت إلــى وفاتــه ، وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل 
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أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا اطلــب اثبــات 
صفــة القتــل العمــد والعــدوان واحلكــم عليــه وفــق مــا تقتضــي بــه اإلرادة 
امللكيــة يف حقــه والتــي تقضــي بســجنه والصــادرة باألمــر الســامي  رقــم 
)2624( يف 1372/4/9هـــ ووفــق مــا ورد بقــرار مجلــس القضــاء األعلــى 
رقــم   الســامي  باألمــر  املؤيــد  1408/4/23هـــ  وتاريــخ   )3/106( رقــم 
ــازل  1197/4 يف 1409/6/12هـــ ، )علمــًا أن احلــق اخلــاص انتهــى بالتن
املصــدق شــرعًا( هــذه دعــواي . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب 
بقولــه: مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن اتهامــي بقتــل شــقيقي 
..........عمــدًا وعدوانــًا فغيــر صحيــح ، والصحيــح أنــه حصلــت بينــه وبــني 
ــه وقمــت بأخــذ كســرة بلكــة خراســانية  ــت من ــي مشــكلة فغضب ابن
ورميتــه بهــا فأصابــت رأســه ، ثــم تــويف بعــد ذلــك ويبــدو أن الوفــاة بســبب 
ــم يكــن  ــه ألن احلجــر ل ــم أقصــد قتل ــة ، وبالتالــي فإننــي ل هــذه اإلصاب
كبيــرًا هكــذا أجــاب وبنــاًء علــى ذلــك فقــد رفعــت اجللســة. ثــم يف يــوم 
ــاء املوافــق 1434/4/2هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي  الثالث
العــام واملدعــى عليــه ، فبعــد ســماعي للدعــوى وإجابــة املدعــى عليــه 
بنفــي مــا جــاء فيهــا مــن قتلــه ألخيــه املجنــي عليــه عمــدًا وعدوانــًا ، مــع 
اقــراره بأنــه تعمــد رميــه باحلجــر املشــار اليــه يف الدعــوى ، معلــاًل ذلــك 
مبــا جــاء يف جوابــه ، وبعــد االطــالع علــى جميــع اوراق املعاملــة مبــا 
ــه املصــدق شــرعا لفــه 4 صـــ 10-9 ، وشــهادة  فيهــا إقــرار املدعــى علي
الوفــاة لفــه 40 ، والتقريــر الطبــي الشــرعي لفــه 17-14 املتضمــن ) 
ــرأس والناشــئة مــن  ــه بال ــه الرضي ــه بســبب اصابات ــي علي ــاة املجن أن وف
رشــقه بجســم صلــب راض » بلكــة خرســانية » مبــا احدثتــه مــن نزيــف 
شــديد ضاغــط علــى املــخ ( ، والتقريــر املصــور لألدلــة اجلنائيــة لفــه 70-
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44 املتضمــن صــور فتوغرافيــة للحجــر املســتخدم يف اجلرميــة ، وصــورة 
الصــك الصــادر مــن احملكمــة العامــة ب..........املرفقــة باملعاملــة لفــه 94 
املتضمــن )تنــازل والــدي املقتــول عــن املطالبــة بالقصــاص والديــة وأي 
مقابــل مــادي لوجــه اهلل تعالــى( ، وألن املدعــى عليــه اقــر بأنــه تعمــد 
رمــي املجنــي عليــه باحلجــر املوصــوف بعاليــه ، وأنكــر انــه قصــد قتلــه 
، وملــا قــرره العلمــاء مــن أن اآللــة املســتخدمة هــي التــي حتــدد القصــد 
، وألن اآللــة املســتخدمة يف هــذه اجلرميــة ال تقتــل غالبــًا ، وبنــاء علــى 
التقريــر الطبــي الشــرعي املشــار الــى مضمونــه بعاليــه ، وبنــاء علــى 
االرادة امللكيــة الصــادرة باألمــر الســامي رقــم 2624 يف 1372/4/9هـــ 
، لهــذا كلــه فقــد صــدر منــي مــا يلــي : أواًل: لــم يثبــت لــدي قتــل املدعــى 
عليــه لشــقيقه ..........عمــدًا عدوانــَا وصرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي 
العــام يف ذلــك. ثانيــَا : ثبــت لــدي أن قتــل املدعــى عليــه لشــقيقه مــن 
ــه  ــا بعالي ــة املشــار اليه ــق بحقــه اإلرادة امللكي ــل شــبه العمــد وتنطب قبي
والتــي تقضــي بســجن قاتــل شــبه العمــد ســنتني ونصــف وبعــرض ذلــك 
ــه قــرر القناعــة وأمــا املدعــى العــام فقــرر االعتــراض  ــى املدعــى علي عل
بالئحــة فجــرى إفهامــه بتعليمــات االســتئناف ، وصلــى اهلل وســلم علــى 
ــا محمــد. حــرر يف  1434/04/02هـــ. احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي  نبين
هــذا اليــوم األثنــني املوافــق 1434/6/19هـــ افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا 
اجلزائيــة  الدائــرة  قــرار  وبرفقهــا  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة 
الثانيــة رقــم )34235635( يف 1434/6/10هـــ املتضمــن املصادقــة علــى 
احلكــم ، وللمعلوميــة جــرى حتريــر ذلــك ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
محمــد. حــرر يف 1434/6/19هـــ.     احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى 
رســول اهلل  وبعــد : ـــــ نحــن رئيــس وقضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة يف 
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محكمــة اإلســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى 
القــرار رقــم 34177095 وتاريــخ 1434/4/2هـــ الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ/..........القاضي باحملكمــة اجلزائيــة بالطائــف ، املتضمــن دعوى 
املدعــي العــام ضــد/ ..........، املتهــم بقتــل شــقيقه ، احملكــوم فيــه مبــا 
دون باطنــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــرر باالكثريــة املوافقــة 
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 34270433 تاريخه: 1434/7/17هـ 
رقم الدعوى:34272186

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34327971 تاريخه: 1434/10/12هـ

قتــل ، الشــروع يف القتــل ، تنــازل املجنــي عليــه أحــد موجبــات تخفيــف 
العقوبــة التعزيريــة يف احلــق العــام ، وجــود ســوابق قضائيــه ، ثبــوت 

إدانــة بشــبهة الشــروع يف القتــل ، تعزيــر بالســجن واجللــد .

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

العــام للمدعــى عليــه بالشــروع يف  جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي 
قتــل املجنــي عليهمــا، وذلــك مبحاولــة دهســهما بســيارته ممــا تســبب 
بإصابتهمــا باإلصابــات املوصوفــة بالتقريــر الطبــي والهــروب مــن املوقــع 
ومحاولــة تضليــل جهــات التحقيــق ، وطلــب إيقــاع العقوبــة التعزيريــة 
عليــه ، أنكــر املدعــى عليــه التهمــة وقــرر بــأن الصحيــح بأنــه قابــل 
فخشــي  أشــخاص  عــدة  معــه  وجتمــع  مالــي  خــالف  بينهمــا  شــخصا 
علــى نفســه منهــم فكبــس برجلــه علــى دعاســة احملــرك بقصــد الهــرب 
فصــدم بعــض األشــخاص ال يعــرف إن كان بينهــم املجنــي عليهمــا أم 
ال، كمــا قــدم املدعــى عليــه إقــرار خطــي بتنــازل املجنــي عليــه األول 
عــن دعــواه ضــد املدعــى عليــه ، وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه بكبســه 
علــى دعاســة احملــرك بقصــد اإلســراع بهــا ومــا جنــم عــن ذلــك مــن صــدم 
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املوجوديــن يف املوقــع وملــا تضمنــه التقريــران الطبيــان ، وبنــاء علــى تنــازل 
أحــد املجنــي عليهمــا لــذا فقــد قــررت احملكمــة احلكــم علــى املدعــى 
عليــه مبــا يلــي :أوال / ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بدهــس املجنــي عليهمــا 
بســيارته والتســبب يف اإلصابــات الــواردة بالتقريريــن الطبيــني والهــروب 
ــا /  ــا / توجــه الشــبهة بقصــد الشــروع يف قتلهمــا . ثالث مــن املوقــع . ثاني
تعزيــره ألجــل مــا تقــدم بســجنه ســنة مــن تاريــخ توقيفــه وجلــد مئتــني 
وخمســني جلــدة مفرقــة خمــس دفعــات متســاوية بــني الدفعــة واألخــرى 
اعتــرض  بينمــا  باحلكــم  القناعــة  عليــه  املدعــى  قــرر   ، أيــام  عشــرة 
املدعــي العــام وطلــب رفــع القضيــة لالســتئناف بــدون الئحــة ، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم   وتاريــخ 1434/06/13 هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
برقم   وتاريخ 1434/06/13 هـ  ففي يوم  السبت املوافق1434/06/24 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 11  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ........... 

وقــدم الئحــة دعــوى عامــه نصهــا كالتالــي أدعــي علــى /
ــي رقــم  ...........، 46 عامــًا ، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب الســجل املدن
)...........( متعلم ،  يقيم مبـدينة الرياض ، أوقـف بتاريـخ 1434/5/18هـ 
وأحيــل إلــى شــعبة ســجن امللــز مبوجــب أمــر اإلحالــة ومتديــد التوقيــف 
نظــام  مــن   )113( للمــادة  اســتنادًا  ...........وتاريخ1434/5/27هـــ  رقــم 
شــرطة  ملركــز  تقــدم  1433/9/6هـــ  فبتاريــخ  اجلزائيــة  اإلجــراءات 
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........... املجنــي عليــه/ .......... مبلغــًا عــن  تعرضــه للدهــس بالســيارة مــن 
قبــل املدعــى عليــه وذلــك أثنــاء وجــوده يف محطــة ..... ومــن ثــم ارتكــب 

املدعــى عليــه الفــرار علــى ســيارة نــوع ..... .
وباالنتقــال للموقــع ومعاينــة موقــع الدهــس شــوهد أثــر لبعــض الزجــاج 
املتناثــر مــن ســيارة املتهــم أثنــاء دهســه للمصابــني .وبســماع أقــوال املجني 
عليــه/ ...........أفــاد أنــه يف الســاعة 2 صباحــًا اجتــه إلــى متوينــات مبحطــة   
ــوع .....  ــى ســيارة مــن ن ــه عل وبخروجــه منهــا توقــف بجانــب املدعــى علي
وقــال لــه أنــزل ســلم وكان معــه ســالح نــوع مســدس وخنجــر وتوجــه 
نحــوه بســرعة فهــرب منــه واحتمــى بعامــل احملطــة وطلــب منــه املســاعدة 
ولكــن عــاد املدعــى عليــه وركــب ســيارته وقــام بدهســه ودهــس معــه 
عامــل احملطــة ثــم ارتكــب الفــرار وأفــاد بوجــود خالفــات بينــه وبــني 
املدعــى عليــه وصــدر بحقــه تقريــر طبــي مــن املديريــة العامــة للشــئون 
1433/9/6هـــ  وتاريــخ   )...........( برقــم  الريــاض  مبنطقــة  الصحيــة 
املتضمــن إصابتــه بجــرح قطعــي باجلبهــة وســحجات وكدمــات باليديــن 
وكدمــة بالكتــف األميــن ومــدة الشــفاء أقــل مــن خمســة عشــر يومــًا . 
وبســماع أقــوال املجنــي عليــه/ ...........)مينــي اجلنســيه( والــذي يعمــل يف 
محطــة ...........أفــاد أنــه أثنــاء عملــه بتعبئــة وقــود الديــزل لشــاحنة جــاءه 
شــخص بســرعة واحتمــى بــه وقــال )أنــا يف وجهــك( ثــم جــاء .... مضلــل 
وقــام بدهســه ومعــه الشــخص الــذي احتمــى بــه جميعــًا ثــم ارتكــب  
قائــد املركبــه الفــرار وأفــاد أنــه ال يعــرف كال الشــخصني وصــدر 
مبنطقــة  الصحيــة  للشــئون  العامــة  املديريــة  مــن  طبــي  تقريــر  بحقــه 
الريــاض برقــم )...........( وتاريــخ 1433/9/6هـــ املتضمــن إصابتــه بجــرح 
قطعــي بفــروة الــرأس ونزيــف باملــخ ولــم حتــدد مــدة الشــفاء .وباســتجواب 
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بوجــود  وأنــه  وبقيادتــه  لــه  .... عائــدة  الســياره  أن  املدعــى عليه/أفــاد 
خالفــات ســابقة بينــه وبــني املجنــي عليــه/ ............وبإجــراء املواجهــه 
بينهمــا أصــر كال منهمــا علــى اقوالــه وبضبــط إفــادة الشــاهد/ ...........
والــذي يســكن يف محطــة ...........أفــاد بحضــور شــخص إلــى احملطــة 
يف الســاعة 2 صباحــًا مــن يــوم األربعــاء 1433/9/6هـــ علــى ســيارة نــوع 
.... واخــذ أغــراض مــن التموينــات ثــم وضعهــا يف الســيارة  وحضــر اليــه 
شــخص علــى ســيارة مــن نــوع ..... عليــه غبــار كثيــف  وصــوت لصاحــب 
.... فأجابــه وذهــب إليــه وحتــدث معــه مــن جهــة الراكــب ملــدة دقيقــة 
ــه  ــي علي ــى عامــل احملطــة املجن ــم هــرب صاحــب ..... واجتــه إل ــًا ث تقريب
...........بســرعة وقــال )أنــا بوجهــك( و قــام صاحــب اجليــب بالتوجــه إليهما 

بســرعة وقــام بصــدم املجنــي عليهمــا ثــم هــرب مــن املوقــع .
وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق بتوجيــه االتهــام للمدعــى عليــه/ ........
.........................الشــروع يف قتــل املجنــي عليهمــا/ .................................
وذلــك بدهســهما بســيارته مــن نــوع ... ممــا تســبب بإصابتهمــا املوصوفــة 
ومحاولــة  املوقــع  مــن  والهــروب  إليهمــا  املشــار  الطبيــني  بالتقريريــن 
تضليــل التحقيــق .وذلــك لألدلــة والقرائــن اآلتيــة : 1- مــا جــاء يف أقــوال 
الشــاهد املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة رقــم ) 1.2.3 ( مــن دفتــر 

التحقيــق رقــم )1( .
2- مــا جــاء بالتقريريــن الطبيــني واملنــوه عنهمــا واملرفقــني لفــه رقــم 

.  )6.7(
وببحــث ســوابقه عثــر لــه علــى ثــالث ســوابق االولــى ســرقة ســيارات 
مقترنــه بســرقة ســالح والثانيــه طعــن شــخص والثالثــه حيــازة مخــدرات 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محظــور ومعاقــب عليــه شــرعًا 
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لــذا أطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــه لقــاء مــا أســند إليــه ، علمــًا بأن 
احلــق اخلــاص مــازال قائمــًا هــذه دعــواي . وبســؤال املدعــى عليــه اجــاب 
بقوله : ما ذكره املدعي العام من اتهامي بالشروع يف قتل املذكورين 
اعــاله  بدهســهما بســيارتي غيــر صحيــح والصحيــح اننــي حضــرت الــى 
محطــة ...........بتاريــخ 1433/9/6هـــ الســاعه الثانيــه صباحــا وقابلــت 
املدعــو ......................وكان معــه عــدة اشــخاص وجتمعــوا علــي ونظــرا 
لوجــود خــالف مالــي بينــي وبينــه فخشــيت مــن اعتدائهمــا علــي فقمــت 
بدعــس البنزيــن بقصــد الهــرب عنهمــا بســيارتي واثنــاء هروبــي بالســياره 
ارتطمــت ببعــض االشــخاص  وال اعلــم هــل مــن ضمنهمــا ...........والعامــل 
ــة اشــهر مــن  ــي ........... بعــد ثالث ــي املذكــور ام ال وقــد حضــر إل اليمان
هــذه الواقعــه واطلــق علــي طلقتــني مبســدس اصابتنــي االولــى يف بطنــي 
والثانيــه يف جنبــي وتداخــل بيننــا بعــض االشــخاص وطلبــوا منــا التنــازل 
عــن بعــض فتنــازل عنــي وتنازلــت عنــه وقــد بحثــت عــن العامــل اليمنــي 
الــذي يعمــل يف احملطــه مــن اجــل ان اعوضــه عــن اصابتــه ولــم اجــده 
ورمبــا انــه ســافر الــى بــالده وان تقــدم ضــدي بدعــوى مســتقبال فاننــي 
مســتعد بدفــع تعويــض عــن اصابتــه وانــا حــارس مدرســه واطلــب مراعــاة 
ــى مــا حصــل منــي هــذه  ــادم عل ــي ون ظــرويف حتــى ال افصــل مــن وظيفت
اجابتــي . وبعــرض جوابــه علــى املدعــي العــام قــال : ان املدعــى عليــه 
اعتــرف مبــا نســب اليــه وباالطــالع علــى املعاملــه وجــدت باللفــه )6( 
تقريــر طبــي مضمونــه بالكشــف الطبــي علــى املصــاب ...........وجــد 
املذكــور غائــب عــن الوعــي ويوجــد بــه جــرح قطعــي بفــروة الــرأس ومت 
عمــل غرزتــني كمــا وجــدت تقريــر طبــي اخــر باللفــه )7( بحــق املصــاب 
باجلبهــه ومت عمــل خمــس غــرز  ...........مضمونــه يوجــد جــرح قطعــي 
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ويوجــد ســحجات وكدمــات باليديــن وكدمــه بالكتــف االميــن ومــدة 
الشــفاء اقــل مــن خمســة عشــر يومــا ووجــدت بالصفحــه )5( مــن ملــف 
التحقيــق املرفــق باللفــه )30( اقــرار تنــازل مضمونــه اقــر انــا .............
بالهويــة رقــم ...........باننــي متنــازل عــن ......................وال اطالبــه بــأي 
شــيء ال حاضــرا وال مســتقبال توقيــع منســوب اليــه . فبنــاء علــى مــا تقــدم 
ــه باحلضــور للموقــع  ــه وحيــث اعتــرف املدعــى علي مــن الدعــوى واالجاب
للمدعــو  ومقابلتــه  اعــاله  املذكوريــن  والوقــت  التاريــخ  يف  املذكــور 
ــن بقصــد االســراع  ــة البنزي ــى وطاي ......................واعترافــه بدعســه عل
االشــخاص  ببعــض  بســيارته  ارتطــم  بأنــه  اعتــرف  كمــا  بســيارته 
عنهمــا  املنــوه  الطبيــني  التقريريــن  وملــا تضمنــه  املوقــع  املوجوديــن يف 
اعــاله ولتنــازل املصــاب ........... حســب تنازلــه املرصــود مضمونــه اعــاله 
لــذا حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي : ثبــت لــدي ادانــة املدعــى 
عليــه بدهــس ...........و........... بســيارته والتســبب يف اصابتهمــا حســب 
االصابــات املوصوفــه بالتقريريــن الطبيــني املنــوه عنهمــا اعــاله والهــروب 
مــن املوقــع وتتوجــه لــه الشــبهه بقصــد الشــروع يف قتلهمــا ويعــزر بســجنه 
ســنه اعتبــارا مــن تاريــخ توقيفــه وجلــده مائتــني وخمســني جلــده مفرقــه 
علــى خمــس دفعــات متســاويه بــني الدفعــه واالخــرى عشــرة ايــام وبتــالوة 
بــدون  العــام اعتراضــه  بــه املدعــى عليــه وقــرر املدعــي  احلكــم قنــع 
الئحــه وعليــه حصــل التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 
1434/6/24هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة 
اجلزائيــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 341431293    
وتاريــخ 1434/8/14 هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضي  
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وتاريــخ    34270433 برقــم  ...........املســجل   / الشــيخ  باحملكمــة 
1434/7/17 هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ ......................(  
يف قضيــة الشــروع يف قتــل  علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه و بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعامــل قــررت الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم . و اهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 34215859 تاريخه: 1434/5/19هـ 
رقم الدعوى:34168839

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34390555 تاريخه: 1434/12/29هـ

 ديــة - ديــة قتــل نفــس خطــأ- العبــرة يف حتديــد قيمــة الديــة وقــت 
احلكــم  ال وقــت القتــل .

قرار الهيئة العامة باحملكمة العليا رقم 2 يف 1431/7/14هـ.

الرســمية  التصديقــات  املســتوفية  بوكاالتــه  وكالــًة  املدعــي  حضــر 
ــه حصــل حــادث دهــس ملــورث موكليــه  ــه بأن ــى املدعــى علي وادعــى عل
وقــد توفــى علــى إثــره مبوجــب شــهادة الوفــاة وكانــت نســبة اخلطــأ علــى 
املتســبب يف احلــادث ومســئوليته عنهــا خمســة وعشــرين باملائــة وقــد قنــع 
مــوكاله بهــذه النســبة، وطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع ربــع 
ديــة اخلطــأ، بعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا وعلــى 
نســبة اخلطــأ، وقــرر بأنــه دفــع مبلغــًا بشــيك قــدره خمســة وعشــرون 
ألــف ريــال لبيــت مــال احملكمــة وال مانــع لديــه مــن تســليمه للمدعــي 
وكالــة، جــرى االطــالع علــى القــرار الشــرعي الصــادر بشــأن إدانــة 
املدعــى عليــه بنســبة 25% يف احلــادث املذكــور كمــا جــرى االطــالع 
علــى شــهادة الوفــاة ، وصــك حصــر الورثــة للمتوفــى املتضمــن انحصــار 
ورثتــه يف والديــه ،جــرى االطــالع علــى قــرار الهيئــة العامــة باحملكمــة 
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ــر  ــال وأن هــذا التقدي ــة الــف ري ــة اخلطــأ ثالثمائ ــا املتضمــن بــأن دي العلي
ــه. ــة لــم يحكــم فيهــا قبــل العمــل ب يســري علــى كل حال

ثبــت أن ديــة املتوفــى املذكــور أعــاله قدرهــا خمســة وســبعون ألــف ريــال 
ســعودي مبقــدار نســبة اخلطــأ، ومت احلكــم مبــا يلــي: أواًل إلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع مبلــغ قــدرة خمســة وســبعون الــف ريــال للمدعــي وكالــة 
نصيــب والــدّي املتوفــى املذكــور مــن ديتــه نصيــب األم الســدس وقــدره 
ــان وســتون  ــال والباقــي لــألب وقــدره اثن ــا عشــر ألفــا وخمســمائة ري اثن
ألفــًا وخمســمائة ريــال ثانيــًا إفهــام املدعــى عليــه بــأن عليــه كفــارة 
القتــل اخلطــأ وهــي عتــق رقبــة مؤمنــة فــإن لــم يجــد فصيــام شــهرين 
متتابعــني، بعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــرر املدعــي وكالــة القناعــة 
وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلــب رفــع املعاملــة إلــى محكمــة 
االســتئناف واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وبعــد رفــع 

ــه. احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة علي

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... رئيــس احملكمــة العامــة بصبيــا 
احملالــة   34109270 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  املعاملــة  علــى  وبنــاء 
 ... بدعــوى  اخلاصــة  1434/4/13هـــ   وتاريــخ   34168839 برقــم  لنــا 
ــة ضــد ... يف  صومالــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ... وكال
حــادث مــروري يف احلــق اخلــاص ففــي يــوم األحــد املوافق1434/5/19هـــ  
افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا وفيهــا حضــر ... 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ... املنتهيــة بتاريــخ 1435/1/20هـ 
الصــادرة مــن إدارة اجلــوازات بالدمــام الوكيــل الشــرعي عــن كل مــن ... 
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صومالــي اجلنســية حامــل بطاقــة شــخصية رقــم ... الصــادرة مــن ســجالت 
أحــوال مقديشــو و ... صوماليــة اجلنســية حتمــل بطاقــة رقــم ... املقيمــة 
يف مقديشــو مبوجــب الوكالــة رقــم 8/325 يف 2009/4/4م الصــادرة 
مــن احملكمــة اإلســالمية مبحافظــة بنــادر جمهوريــة الصومــال املخــول 
لــه فيهــا املرافعــة واملدافعــة واملطالبــة واســتالم الديــة والتوقيــع املصــادق 
عليهــا مــن ســفارة اجلمهوريــة الصوماليــة بالريــاض قســم القنصليــة برقــم 
مكــة  منطقــة  فــرع  اخلارجيــة  ووزارة  2009/7/8م  يف   2009/0086
املكرمــة بتاريــخ 1430/7/22هـــ وفــرع وزارة العــدل مبنطقــة جــازان 
برقــم 274 يف1430/7/25هـــ املرفــق صورتهــا باملعاملــة وادعــى علــى 
احلاضــر معــه باملجلــس الشــرعي ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ... يف 1409/1/29هـــ الصــادرة من األحــوال املدنية بخميس 
مشــيط قائــاًل يف حتريــر دعــواه إنــه بتاريــخ 1429/12/14هـــ حصــل 
حــادث دهــس ملــورث موكلــّي ... صومالــي اجلنســية الديانــة مســلم وقــد 
توفــى علــى إثــره بتاريــخ 1429/12/15هـــ وذلــك مبوجــب شــهادة الوفــاة 
رقم 518 يف 1430/1/6هـ الصادرة من مكتب األحوال املدنية بصبيا 
ــه احلاضــر أمامكــم الــذي  ــه هــذا املدعــى علي وكان املتســبب يف وفات
كان يقــود ســيارة مــن نــوع ...  رقــم اللوحــة)...( نتــج عــن هــذا احلــادث 
وفــاة مــورث موكلــّي املذكــور وكانــت نســبة اخلطــأ علــى املتســبب 
يف احلــادث ومســئوليته عنهــا خمســة وعشــرون باملئــة  25% وموكلــّي 
مقتنعــان بهــذه النســبة وقــد انحصــر إرثــه يف والديــه وهمــا موكلــًيّ 
بــدون  املذكــوران أعــاله وذلــك مبوجــب صــك حصــر الورثــة الرقــم 
وتاريــخ 1430/11/7هـــ الصــادر مــن احملكمــة اإلســالمية مبحافظــة 
ــة  ــل ســفارة اجلمهوري ــه مــن قب ــة الصومــال واملصــادق علي ــادر جمهوري بن
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الصوماليــة قســم القنصليــة رقــم 09/96/00 يف 1430/11/7هـــ ووزارة 
اخلارجيــة بتاريــخ 1430/11/8هـــ  وفــرع وزارة العــدل بجــازان برقــم 597 
ــى املتســبب احلاضــر أمامكــم  يف 1430/11/12هـــ  أطلــب احلكــم عل
باملئــة  وعشــرون  خمســة  وهــي  عليــه  اخلطــأ  نســبة  بقــدر  ديتــه  بدفــع 
ــه عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي  25%  هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى علي
وكالــة أجــاب قائــاًل لقــد كنــت عائــدًا مــن جــازان إلــى أبهــا وتفاجــأت 
يف مــكان مظلــم وغيــر مخصــص للمشــاة ال أعــرف مكانــه بالضبــط 
تقريبــًا يف الســاعة الواحــدة ليــاًل مــن ليلــة 1429/12/14هـــ  بعبــور أربعــة 
أشــخاص مجهولــي الهويــة حاولــت تفــادى احلــادث قــدر املســتطاع لكــن 
الســيارة حلقــت باألخيــر منهــم وهــو املتوفــى الــذي ذكــره املدعــي وكالة 
ــَي ومســئوليتي يف  احلاضــر أمامكــم وأصــادق علــى أن نســبة اخلّطــأ عل
هــذا احلــادث هــي خمســة وعشــرون باملئــة 25% وقــد دفعــت مبلغــًا وقــدرة 
خمســة وعشــرون الــف ريالـــــــــــ25000 أمنتــه يف بيــت مــال احملكمــة 
مصــرف  علــى  املســحوب  2009/1/25م  يف   262828 رقــم  بالشــيك 
الراجحــي فــرع الرونــة وال مانــع عنــدي مــن تســليمه للمدعــي وكالــة 
احلاضــر أمامكــم هكــذا أجــاب بنــاء علــى مــا تقــدم وبعــد االطــالع على 
أوراق املعاملــة وبعــد االطــالع علــى صــك الوكالــة وعلــى صــك احلصــر 
املذكوريــن أعــاله وملطابقتهمــا علــى مــا عطــف عليهمــا وبعــد االطــالع 
مــن  الصــادر  1430/6/2هـــ  يف   4/107 رقــم  الشــرعي  القــرار  علــى 
احملكمــة اجلزئيــة بخميــس مشــيط املتضمــن إثبــات إدانــة املدعــى عليــه 
بنســبة خمســة وعشــرين باملئــة 25% يف احلــادث املذكــور وبعــد االطــالع 
عليهــا  عطــف  ملــا  ومطابقتهــا  أعــاله  املذكــورة  الوفــاة  شــهادة  علــى 
وحيــث صــادق املدعــي عليــه عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي وكالــة جملــة 
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وتفصيــاًل وبعــد االطــالع علــى الشــيك املذكــور رقمــه وتاريخــه أعــاله 
وعلــى اإليصــال رقــم 2/588449 يف 1430/2/23هـــ الصــادر مــن بيــت 
مــال محكمــة صبيــا املتضمــن اســتالمهم ملبلــغ وقــدره خمســة وعشــرون 
الــف ّريالـــــــــ25000 لصالــح ورثــة ... صومالــي وبعــد االطــالع علــى قــرار 
الهيئــة العامــة باحملكمــة العليــا رقــم 2 يف 1431/7/14هـــ املتضمــن 
بــأن ديــة اخلطــأ ثالثمائــة الــف ريــال )300000( وأن هــذا التقديــر يســري 
علــى كل حالــة لــم يحكــم فيهــا قبــل العمــل بــه لذلــك كلــه فقــد ثبــت 
لــدي أن ديــة املتوفــى املذكــور أعــاله قدرهــا خمســة وســبعون ألــف 
ريالـــــ)75000( ســعودي مبقــدار النســبة املقــررة أعــاله وحكمــت باآلتي 
أواًل ألزمــت املدعــى عليــه ... بدفــع مبلــغ وقــدرة خمســة وســبعون الــف 
ــدّي املتوفــى  ــة ... وال ريالــــــــ)75000( كامــاًل وتســليمه للمدعــي وكال
املذكــور مــن ديتــه ثانيــًا أفهمــت املدعــى عليــه بــأن عليــه كفــارة القتــل 
اخلطــأ وهــي عتــق رقبــة مؤمنــة فــإن لــم يجــد فصيــام شــهرين متتابعــني 
بذلــك حكمــت وألزمــت وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــي وكالــة القناعــة 
وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلــب رفــع املعاملــة الــى محكمــة 
االســتئناف واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وعلــى ذلــك 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد والــه 
وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/19هـــ ويف هــذا اليــوم االثنــني املوافــق 
1434/11/10هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة والنصــف 
وفيهــا ... صومالــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ... وقــد كان 
هنــاك موعــد بتاريــخ 1434/10/27هـــ إال أنــه قــد تعطــل النظــام وجــرى 
حتديــد هــذا املوعــد ويف هــذا اليــوم جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير برقــم 
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341573037 يف 1434/8/10هـ املرفق قرار املالحظة رقم 34266697 
يف 1434/7/12هـــ ونصــه )احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن 
قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف 
مبنطقــة عســير علــى املعاملــة الــواردة من فضيلة رئيــس احملكمة العامة 
بصبيا الشــيخ / ... برقم 34109270 وتاريخ 1434/6/19هـ املرفق بها 
القــرار الصــادر مــن فضيلتــه برقــم 34215859 وتاريــخ 1434/5/19هـــ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي / ... بالوكالــة )صومالــي اجلنســية ( ضــد / 
ــى الصفــة  ــة متوفــى ( عل ــة بدي ــة )مطالب ... )ســعودي اجلنســية ( يف قضي
املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة لوحــظ مــا يلــي : أواًل / الوكالــة لــم تتضمــن أن للوكيــل حــق 
اإلقــرار واملرافعــات . ثانيــًا / لــم يصــادق علــى صحــة صورتــي الوكالــة 
ــًا / لــم يقســم املبلــغ احملكــوم  وحصــر اإلرث مبطابقتهــا ألصلهــا . ثالث
بــه علــى املدعــى عليــه بــني الورثــة ويوضــح نصيــب كل وارث . رابعــًا / 
يوجــد بعــض األخطــاء اللغويــة فتصحــح . فعلــى فضيلتــه مالحظــة ذلــك 
وإكمــال مــا يلــزم نحــوه ومــن ثــم تعــاد املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
إلكمــال الزمهــا . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ... ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف ... 
ختــم وتوقيــع رئيــس الدائــرة ... ختــم وتوقيــع انتهــى وأجيــب على أصحاب 
الفضيلــة ســلمهم اهلل تعالــى بــأن الوكيــل قــد أحضــر يف هــذه اجللســة 
باملعاملــة  املرفــق صورتهــا  رقــم 9/486 يف 1434/11/2هـــ  الوكالــة 
الصــادرة مــن محكمــة ناحيــة بنــادر اجلمهوريــة الفدراليــة االنتقاليــة 
اجللســات  وحضــور  واملدافعــة  باملرافعــة  فيهــا  لــه  املخــول  الصوماليــة 
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واإلقــرار واإلنــكار وحلــف اليمــني وردهــا وقبــول احلكــم واالعتــراض 
عليــه وطلــب التمييــز واالســتالم والتســليم وإنهــاء كافــة اإلجــراءات 
الالزمــة واجلــواب علــى املالحظــة الثانيــة بأنــه قــد جــرت املصادقــة منــا 
علــى صــور الــوكاالت وحصــر اإلرث ومطابقتهــا ألصولهــا وأمــا اجلــواب 
علــى املالحظــة الثالثــة فقــد ســألت املدعــي وكالــة : هــل للمتوفــى إخــوة 
أجــاب نعــم لــه أختــان شــقيقتان أعمارهمــا أكثــر مــن عشــر ســنوات 
هكــذا أجــاب وعلــى ذلــك وبنــاًء علــى صــك احلصــر فــإن نصيــب األم 
الســدس وقــدره اثنــا عشــر ألفــا وخمســمائة ريــال )12500( والباقــي 
لــألب وقــدره اثنــان وســتون ألفــًا وخمســمائة ريــال )62500( وأمــا اجلواب 
علــى املالحظــة الرابــع فقــد جــرى تصحيــح األخطــاء اللغويــة وأمــرت 
بإحلــاق ذلــك بصكــه وســجله وبعثــه حملكمــة االســتئناف لتدقيقه وعلى 
ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/11/10هـــ الســاعة الثانيــة ظهــرًا 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بصبيــا   الشــيخ / ... برقــم 
341573037  وتاريــخ 1434/11/25هـــ املرفــق بهــا القــرار    الصــادر 
مــن فضيلتــه برقــم  34215859   وتاريــخ 1434/5/19هـ اخلاص بدعوى 
... ) ســعودي  ... بالوكالــة ) صومالــي   اجلنســية ( ضــد/  املدعــي / 
اجلنســية (  يف قضيــة  ) مطالبــة بديــة متوفــى  ( علــى الصفــة املوضحــة يف 
القــرار  املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث 
ســبق دراســة القــرار   وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة  وأوراق 
املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالقــرار وصــورة 
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ضبطــه   بنــاًء علــى قرارنــا رقــم 34266697    وتاريــخ 1434/7/12هـــ. 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 34201873 تاريُخه: 1434/4/30هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 23077

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34258025 تاريخه: 1434/7/3هـ

ديــة - حــادث مــروري ـ مطالبــة بديــة متوفــى بحــادث مــروري ـ طلــب 
تســليم ديــة قتــل اخلطــأ ـ تعــارض التقريريــن املروريــن ـ ميــني املدعــى 
عليــه علــى نفــي دعــوى املدعــي ـ إذا اجتمــع املباشــر واملتســبب أضيــف 
احلكــم إلــى املباشــر إال إذا تعــدى املتســبب ـ القــول يف التعــدي قــول 

منكــره ـ احلكــم بــرد دعــوى املدعــي.

1. قــال يف كشــاف القنــاع ) 131/4 ( : » وإن كانــت إحــدى الســفينتني 
واقفة وكانت األخرى ســائرة واصطدمتا فغرقتا ضمن قيم الســفينة 
الســائرة الســفينة الواقفــة إن فــرط بــأن أمكنــه ردهــا ولــم يفعــل أو لــم 
يكمــل آلتهــا مــن رجــال وحبــال وغيرهمــا ، ألن التلــف حصــل بتقصيــره 
أشــبه مــا لــو نــام وتركهــا ســائرة بنفســها حتــى صدمتهــا ، وأمــا قيــم 
الواقفــة فــا ضمــان عليــه ، ألنــه لــم يوجــد منــه تعــد وال تفريــط ، 
أشــبه النائــم يف الصحــراء إذا عثــر بــه إنســان فتلــف ، ويأتــي إذا اصطــدم 
نفســان يف كتــاب الديــات مفصــًا ، وإن كانــت إحداهمــا منحــدرة 
واألخــرى مصعــدة فعلــى صاحبهــا أي املنحــدرة ضمــان املصعــدة ألن 
املنحــدرة تنحــط علــى املصعــدة مــن علــو ، فيكــون ذلــك ســببًا لغرقهــا، 
الســائرة  منزلــة  للمنحــدرة  تنزيــا  املصعــدة  قيــم  علــى  ضمــان  وال 

واملصعــدة منزلــة الواقفــة أ.هـــ. 
2. قــال ابــن رجــب يف القواعــد ) 274 ( القاعــدة ) 127 ( » إذا اســتند 
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ادعــى املدعيــان بــأن مورثهمــا تــويف بحــادث مــروري ، وأديــن املدعــى 
عليــه بالتســبب باحلــادث بنســبة 75 % وطلبــا أن يســلم املدعــى عليــه ديــة 
قتــل اخلطــأ مبــا يقابــل هــذه النســبة ،  مت طلــب صــك حصــر الورثــة 
ــدة املتوفــى  ــه ـ قامــت وال ــده ووالدت فوجــد انحصــار إرث املتوفــى يف وال
بتوكيــل زوجهــا يف املطالبــة بهــذه الدعــوى ومــا يتعلــق بهــا ـ صــادق 
املدعــى عليــه علــى وقــوع احلــادث ورفــض احلكــم عليــه ،  جــرى االطــالع 
علــى أوراق املعاملــة فوجــد تقريريــن مروريــني األول منهــا يتضمــن أن 
النســبة تقــع بحــق املتوفــى بنســبة 10 % والثانــي يتضمــن أن النســبة تقــع 
علــى املتوفــى بنســبة 75 % و 25 % بحــق املدعــى عليــه ـ أحــد مرافقــي 
املتوفــى شــهد مــن خــالل أوراق القضيــة أن املتوفــى كان يســير بســرعة 
ــف ـ مت ســؤال  ــه مــن اخلل شــديدة ومت تنبيهــه وصــدم ســيارة املدعــى علي
املدعــى هــل لديــه بينــة تشــهد علــى املدعــى عليــه باألســباب الــواردة يف 
التقريــر الثانــي فأجــاب بالنفــي ، ومت إفهامــه بــأن لــه ميــني املدعــى عليــه 
علــى نفــي مــا ورد يف التقريــر الثانــي فرضــي ميينــه وحلــف املدعــى عليــه 
اليمــني كمــا طلبــت منــه ،  التقريــر األول أقــرب للصــواب ـ ذكــر 
الفقهــاء أنــه لــو كانــت ســفينة ســائرة وســفينة واقفــة واصطدمتــا ضمــن 
قيــم الســفينة الســائرة، وهــذه مثــل صــورة احلــادث ـ إذا اجتمــع املباشــر 

إتــاف أمــوال اآلدميــني ونفوســهم إلــى مباشــرة وتســبب تعلــق الضمــان 
باملباشــرة دون الســبب «

3. القاعــدة الشــرعية : إذا اجتمــع املباشــر مــع املتســبب أضيــف احلكــم 
إلــى املباشــر .
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مــع املتســبب أضيــف احلكــم للمباشــر ، إال إذا ثبــت تعــدي املتســبب 
وهــو مــا يؤيــده التقريــر املــروري األول وميــني املدعــى عليــه ـ احلكــم بــرد 
دعــوى املدعــي ـ قــرر املدعــي اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة 
فأفهــم بتعليمــات االســتئنافـ  صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1431/5/11هـــ  وتاريــخ   23077 برقــم  بالريــاض  العامــة 
الســبت  يــوم  ففــي  برقــم 31/83275 يف 1431/5/10هـــ  باحملكمــة 
 ... املدعــي  حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  1433/2/13هـــ  املوافــق 
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )...( واملدعيــة ...ســعودية مبوجــب 
األول  املدعــي  زوجهــا  قبــل  مــن  بهــا  املعــرف   )...( رقــم  مدنــي  ســجل 
بصفتهمــا ورثــة ... مبوجــب صــك حصــر ورثــة صــادر مــن هــذه احملكمــة 
برقــم 25/119 وتاريــخ 1431/2/29هـــ وادعيــا علــى احلاضــر معــه ...ميني 
مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم )...( قائــال يف دعــواه: ســبق أن وقــع حــادث 
ســير يف تاريــخ 1430/6/6هـــ علــى طريــق خريــص القــدمي بالريــاض 
بــني ســيارتني األولــى مــن نــوع ... موديــل ... رقــم اللوحــة .........يســوقها 
مورثنــا ...ويرافقــه كل مــن ... و...و...و...و...والثانيــة ســيارة مــن نــوع ... 
خالطــة موديــل ... رقــم اللوحــة ...يســوقها املدعــى عليــه هــذا احلاضــر 
... وأديــن املدعــى عليــه بالتســبب يف  ونتــج عــن احلــادث وفــاة مورثنــا 
لــذا  املــروري  احلــادث  تقريــر  بنســبة 75% مبوجــب  املوصــوف  احلــادث 
أطلــب إلــزام املدعــى عليــه أن يســلم لنــا ديــة قتــل اخلطــأ ملورثنــا مبــا يقابــل 



194

... قائــال:  ثــم أضــاف املدعــي األول  نســبته مــن اإلدانــة هــذه دعوانــا 
الســيارة األولــى هــي ملكــي وأطلــب تقديــر قيمتهــا قبــل احلــادث وبعــده 
القيمتــني هكــذا  بــني  النقــص  بتســليمي أرش  املدعــى عليــه  وإلــزام 
ــة للجــواب  ــب مهل ــه أجــاب قائــال: أطل ــى املدعــى علي قــرر وبعرضهــا عل
هكــذا أجــاب وجــرى االطــالع علــى صــك حصــر الورثــة املشــار إليــه 
أعــاله املتضمــن ثبــوت وفــاة ...يف 1430/6/7هـــ وانحصــار إرثــه يف والده 
...ووالدتــه ...ال وارث لــه ســواهما. وقــررت املدعيــة إقامــة زوجهــا املدعــي 
وكيــال عنهــا يف هــذه الدعــوى بصفتهــا املذكــورة أعــاله ينــوب عنهــا 
ــح والتنــازل  يف املرافعــة واملدافعــة واملطالبــة واإلقــرار واإلنــكار والصل
وتقــدمي البينــات وطلــب اليمــني وردهــا والقناعــة باحلكــم واالعتــراض 
عليــه وتقــدمي لوائــح االعتــراض. ويف يــوم األحــد املوافــق 1433/6/22هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة ووكالــة ...  واملدعــى عليــه 
...... وبســؤاله عــن جوابــه أجــاب قائــال: مــا ذكــره املدعــي مــن وقــوع 
احلــادث املوصــوف بينــي وبــني ابنــه املذكــور فصحيــح ومــا ذكــره مــن 
وفــاة ابنــه فــال أدري ومــا ذكــره أن مســؤولية احلــادث تقــع علــي بنســبة 
75% فــال أدري وأرفــض احلكــم علــي مبــا طلــب املدعــي هكــذا أجــاب 
وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة جــرى االطــالع علــى ملــف التحقيــق يف 
احلــادث املوصــوف واملتضمــن أنــه نتــج عــن احلــادث وفــاة قائــد الســيارة .... 
... ومرافقــه ...واملســؤولية تقــع علــى قائــد .... ...بنســبة 100% لألســباب 
التاليــة: 1- الســرعة العاليــة. 2- عــدم االنتبــاه. 3- االنشــغال عن القيادة. 

ــق.  ــو الطري 4- عــدم أخــذ احليطــة واحلــذر. 5- عــدم التأكــد مــن خل
6- وجــود إقــرار خطــي علــى أحــد املرافقــني. واملنتهــي بتوقيــع جنــدي 
أول ... ومــالزم أول ...ووكيــل رقيــب .... أهـــ. وجــرى االطــالع علــى إقــرار 
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خطــي علــى امللــف نفســه وهــذا نصــه: نعــم أنــا املدعــو ... أقــر بأننــي 
مرافــق مــع ســائق .... الســوبر بــان وراكــب يف املقعــد اخللفــي وكنــا 
نســير علــى طريــق خريــص القــدمي باجتــاه الشــرق وكان الســائق ...يقــود 
ــا  وقــام مبســك  ــا بتنبيهــه عــن وجــود شــاحنة أمامن بســرعة عاليــة وقمن
الفرامــل وصدمنــا بهــا مــن اخللــف املقــر مبــا فيــه ...بصمتــه شــاهد علــى 
اإلفــادة منــدوب احلــوادث يف الشــرطة العســكرية جنــدي أول .... كمــا 
جــرى االطــالع علــى تقريــر حــادث لفــة رقــم 26 واملتضمــن الوقــوف 
ــة أن  ــى الطبيعــة ورأت اللجن ــة عل ــى موقــع احلــادث املوصــوف واملعاين عل

ــي اجلنســية ــى الســائق ... مين املســؤولية تقــع بنســبة 75% عل
عــدم   -2 الطريــق.  خلــو  مــن  التأكــد  عــدم   -1 التاليــة:  لألســباب 
الســيارة األخــرى.  اعتــراض خــط ســير  املســار الصحيــح. 3-  التــزام 
وتقــع بنســبة 25% علــى الســائق ...ســعودي اجلنســية لألســباب التاليــة: 
1- الســرعة الزائــدة. 2- عــدم أخــذ احليطــة واحلــذر. واملنتهــي بتوقيــع 
رقيــب أول ...ورقيــب أول ...ورئيــس اللجنــة ومتابعــة احلــوادث الرائــد .... 
أهـــ. وبعرضــه علــى الطرفــني أجــاب املدعــي قائــال: أمــا التقريــر األول 
فأنــا قدمــت اعتراضــا عليــه يف حينــه لــدى املــرور وخرجــت جلنــة أخــرى 
ومــا جــاء يف  الثانــي  بالتقريــر  أمتســك  وأنــا  الثانــي  التقريــر  وكتبــت 
اإلقــرار اخلطــي للمرافــق ...فــال أدري عنــه هكــذا أجــاب وأجــاب املدعى 
عليــه قائــال: أنــا أرفــض التقريــر الثانــي وأمتســك بالتقريــر األول هكــذا 
اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1433/12/22هـــ  األربعــاء  يــوم  ويف  أجــاب. 
...  واملدعــى عليــه ...وبســؤال  وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة ووكالــة 
املدعــي عــن اســتمارة الســيارة التــي وقــع عليهــا احلــادث املــروري أبــرز 
وثيقــة ملكيــة مركبــة باســمه برقــم هيــكل... نــوع ... ســنة الصنــع ... 
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اللــون ... رقــم اللوحــة )...( وبســؤال املدعــي هــل مت تقديــر قيمــة الســيارة 
قبــل احلــادث وبعــده فأجــاب قائــال : لــم يتــم تقديــر قيمــة الســيارة حتــى 
اآلن وال زالــت التلفيــات علــى حالهــا بعــد احلــادث وهــي يف حجــز املــرور 
هكــذا أجــاب لــذا أمــرت بالكتابــة إلــى إدارة مــرور الريــاض تقديــر 
قيمــة الســيارة قبــل احلــادث وبعــده لــدى ثــالث معــارض ســيارات. ويف يــوم 
الثالثــاء 1434/04/30هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة 
ــاض  ــر إدارة مــرور الري ــا جــواب مدي ــه ...ووردن ــة ...واملدعــى علي ووكال
)....( مت  املركبــة  أن  املتضمــن  بــدون  وتاريــخ  برقــم 1832/11/2/7 
بيعهــا عــن طريــق اللجنــة املختصــة علــى مكبــس احلديــد. أ.هـــ وبعــرض 
تقريــر احلــادث الثانــي علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال: مــا ذكــر فيــه 
مــن إدانتــي مــن عــدم التأكــد مــن خلــو الطريــق وعــدم إلتزامــي املســار 
الصحيــح واعتــراض ســير الســيارة اآلخــرى فهــذا غيــر صحيــح هكــذا 
أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب قائــال: بــل مــا ذكــر يف تقريــر 
احلــادث الثانــي هــو الصحيــح هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي هــل لديــه 
بينــة تشــهد علــى املدعــى عليــه باألســباب املذكــورة يف تقريــر احلــادث 
أجــاب قائــال: ليــس لــدي بينــة هكــذا أجــاب لــذا أفهمتــه أن لــه ميــني 
املدعــى عليــه علــى نفــي ذلــك فقبلهــا واســتعد املدعــى عليــه ببذلهــا 
فأذنــت لــه وحلــف قائــال: واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أن مــا ذكــر 
يف تقريــر احلــادث أننــي لــم أتأكــد مــن خلــو الطريــق ولــم ألتــزم املســار 
ــح  ــر صحي ــح واعترضــت خــط ســير الســيارة اآلخــرى فهــذا غي الصحي
بــل تأكــدت مــن خلــو الطريــق وألتزمــت املســار الصحيــح هكــذا حلــف 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــالع علــى التقريــر 
األول للحــادث والتقريــر الثانــي للحــادث ومبــا أن التقريــر األول للحــادث 
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أقــرب للصــواب
 ألن صــورة احلــادث شــبيهة بالصــورة التــي ذكرهــا يف كشــاف القنــاع 
)131/4( قــال: )وإن كانــت إحــدى الســفينتني واقفــة وكانــت األخــرى 
الســفينة  الســائرة  الســفينة  قيــم  ضمــن  فغرقتــا  واصطدمتــا  ســائرة 
الواقفــة إن فــرط بــأن أمكنــه ردهــا ولــم يفعــل أو لــم يكمــل آلتهــا مــن 
رجــال وحبــال وغيرهمــا   ألن التلــف حصــل بتقصيــره أشــبه مــا لــو نــام 
وتركهــا ســائرة بنفســها حتــى صدمتهــا وأمــا قيــم الواقفــة فــال ضمــان 
عليــه ألنــه لــم يوجــد منــه تعــد وال تفريــط أشــبه النائــم يف الصحــراء إذا 
عثــر بــه إنســان فتلــف ويأتــي إذا اصطــدم نفســان يف كتــاب الديــات 
فعلــى  مصعــدة  واألخــرى  منحــدرة  إحداهمــا  كانــت  وإن   . مفصــال 
علــى  تنحــط  املنحــدرة  ألن  املصعــدة  ضمــان  املنحــدرة  أي:  صاحبهــا 
املصعــدة مــن علــو فيكــون ذلــك ســببا لغرقهــا وال ضمــان علــى قيــم 
املصعــدة تنزيــال للمنحــدرة منزلــة الســائرة وللمصعــدة منزلــة الواقفــة(.
أهـــ والســيارة التريــال يف ســيرها ببــطء أشــبه بالواقفــة كمــا أن ســائق 
الســيارة .... باشــر التلــف بصدمــه للســيارة التريــال مــن اخللــف وقــد كان 
ميكنــه تــاليف التصــادم باالنتبــاه وأخــذ احليطــة واحلــذر وتــرك الســرعة 
ومبــا أن الطرفــان اختلفــا يف التعــدي حصــل ممــن فالقــول قــول منكــره 
وهــو ســائق التريــال ألنــه ُصــدم مــن اخللــف مــن قبــل الســيارة .... وهــو 
أن  ذلــك كمــا  نفــي  علــى  اليمــني  وحلــف  املفاجــئ  للخــروج  منكــر 
القاعــدة الشــرعية إذا اجتمــع املباشــر مــع املتســبب أضيــف احلكــم إلــى 
املباشــر قــال ابــن رجــب يف القواعــد ص )274( القاعــدة )127(: )إذا 
اســتند إتــالف أمــوال اآلدميــني ونفوســهم إلــى مباشــرة وتســبب تعلــق 
الضمــان باملباشــرة دون الســبب(. أهـــ وال يغلــب الســبب علــى املباشــرة إال 
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إذا تعــدى املتســبب وهــو مــا ينفيــه التقريــر املــروري األول وميــني املدعــى 
عليــه ويتفــق مــع مــا ذكــره الفقهــاء مــن تصــادم الســفينة الســائرة مــع 
ــه حكمــت وبإعــالن احلكــم  ــذا قــررت رد دعــوى املدعــي وب الواقفــة ل
قــرر املدعــي املعارضــة وطلــب االســتئناف وســلم صــورة احلكــم لتقــدمي 
اعتراضــه عليــه خــالل ثالثــني يومــا فــإن مضــت املــدة ولــم يقــدم الئحــة 
القطعيــة  احلكــم  واكتســب  االعتــراض  يف  حقــه  ســقط  اعتراضــه 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف 1434/04/30هـــ
ورود  علــى  بنــاء  اجللســة  افتتحــت  الثالثــاء 1434/07/25هـــ  يــوم  ويف 
 341305820 رقــم  القيــد  علــى  احملكمــة  رئيــس  بشــرح  املعاملــة 
وتاريــخ 1434/07/18هـــ وبرفقهــا خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف 
بالريــاض رقــم 341305820 وتاريــخ 1434/07/12هـــ وبرفقهــا قــرار 
وتاريــخ 1434/07/03هـــ  رقــم 34258025  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة 
واملتضمــن املصادقــة علــى احلكــم . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة  اجلزائية  الرابعة 
فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة 
رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد برقــم  34237071  وتاريــخ 
05/27/ 1434 هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 

باحملكمــة الشــيخ /...املســجل برقــم  34201873  وتاريــخ 
30/ 04 /1434 هـــ اخلــاص بدعــوى ...ضــد/ ...بشــأن حــادث مــروري  
علــى النحــو املوضــح بالصــك املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل بــه و بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
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وأوراق املعاملــة قــررت الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلته 
إلــى إثبــات اإلدانــة مــن عدمهــا قبــل احلكــم مســتقباًل وذلــك حســب املادة 
3 و 174 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة  . و اهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 33272212 تاريُخه: 1433/12/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 50245

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3423835 تاريخه: 1434/1/26هـ 

ديــة - مطالبــة بديــة مــورث توفــى بحــادث مــروري - دفــع املدعــى عليــه 
بــأن شــركة التأمــني هــي املســؤولة عــن دفــع الديــة- املباشــرة مقدمــة 
علــى التســبب- احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع الديــة حســب نســبة 
اإلدانــة التــي عليــه- للمدعــى عليــه الرجــوع علــى شــركة التأمــني أو 
العاقلــة بالديــة- رفــع الدعــوى إلــى محكمــة االســتئناف لوجــود قّصــر .

قــال ابــن رجــب ـ رحمــه اهلل ـ يف القواعــد ) قاعــدة 127 ( » إذا اســتند 
إتــاف أمــوال اآلدميــني ونفوســهم إلــى مباشــرة وســبب ، تعلــق الضمــان 
باملباشــرة دون الســبب ، إال إذا كانــت املباشــرة مبنيــة علــى الســبب 
وناشــئة عنــه ســواء كانــت ملجئــة ثــم إن كانــت املباشــرة واحلالــة هــذه 
ال عــدوان فيهــا بالكليــة اســتقل الســبب وحــده بالضمــان ، وإن كان 

فيهــا عــدوان شــاركت الســبب الضمــان « .

أقامــت املدعيتــان باألصالــة عــن نفســيهما وبالوكالــة عــن غيرهمــا 
واألولــى بواليتهــا عــن أبنائهــا القّصــر دعــوى تســليم ديــة مورثهمــا الــذي 
ــه  ــى ذلــك إال أن ــه عل توفــى نتيجــة حــادث مــروري - صــادق املدعــى علي
رفــض تســليم الديــة مبــررًا أن عليهــم مطالبــة شــركة التأمــني، وقــد 



201

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا  ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ    1431/11/25 وتاريــخ   50245 برقــم  بالريــاض  العامــة 
يــوم  ففــي  1431/11/22هـــ   وتاريــخ   31195226 برقــم  باحملكمــة 
الســبت املوافــق 1433/3/12أفتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن 
مــرور منطقــة الريــاض بعــد شــطبها للمــرة األولــى بكتابهــم رقــم  ....... 
يف 1433/1/17هـــ املتضمــن أنــه قــد مت إبــالغ املدعيــني مبتابعــة القضية 
ويف هــذه اجللســة حضــرت  ....... ســورية اجلنســية حتمــل جــواز ســفر رقــم  
....... والــذي تنتهــي الزيــارة بــه بتاريــخ 1433/4/4هـــ بصفتهــا أصيلــة عن 
نفســها ووليــة علــى القاصــر  ....... مبوجــب صــك الواليــة وحصــر الورثــة 
الصــادر مــن احملكمــة الشــرعية بحمــاه برقــم  ....... يف 2011/5/25م 
العربيــة  اململكــة  والعــدل يف  اخلارجيــة  وزارتــي  مــن  واملصــادق عليــه 
الســعودية بتاريــخ 1433/3/8هـــ  واملتضمــن إقامــة املدعيــة وليــة علــى 
ورثــة   انحصــار  تضمــن  املولــود يف 1997/1/1 كمــا   ....... القاصــر  
.......  يف زوجتــه املدعيــة ....... واوالده  ....... و .......  و ....... و .......   و 

جــرى نظــر التقريــر املــروري والــذي أســند 75% مــن اخلطــأ إلــى املدعــى 
عليــه وقــد نازعــت املدعيتــان يف نســبة اخلطــأ ثــم عادتــا وقنعتــا بهــذه 
النســبة ، وافــق املدعــى عليــه علــى تســليم الديــة املقــررة وأنــه ســيعود 
علــى شــركة التأمــني بعــد ذلــك وقنــع جميــع األطــراف باحلكــم وجــرى 
رفــع الدعــوى إلــى محكمــة االســتئناف لوجــود قّصــر وجــرى التصديــق 

مــن محكمــة االســتئناف .



202

.......  و .......   ال وارثــه لــه ســواهم كمــا أبــرزت وكالتهــا عــن  ....... و 
.......  و .......  أوالد  ....... مبوجــب  الصــادرة مــن كاتــب العــدل بحمــاه 
رقــم  ....... جلــد 2636 يف 1432/7/25هـــ واملصــادق عليــه مــن وزارتــي 
اخلارجيــة والعــدل يف اململكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 1433/3/8هـــ  
ووكالتهــا عــن  ....... الصــادرة مــن كاتــب العــدل بحمــاه برقــم  ....... 
يف 2648 يف 1432/11/14هـــ واملصــادق عليــه مــن وزارتــي اخلارجيــة 
وقــد  بتاريــخ 1433/3/8هـــ   الســعودية  العربيــة  اململكــة  والعــدل يف 
تضمنــت الوكالتــان أن لهــا احلــق يف املطالبــة واســتالم ديــة مورثهــم  
....... كمــا حضــرت  ....... ســورية اجلنســية حتمــل رخصــة اإلقامــة رقــم  
....... واملعــرف باملدعيتــني احلاضــر  .......  حامــل الســجل املدنــي رقــم  
....... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم يظهــر تبلغــه مبوعــد هــذه اجللســة 
عليــه  املدعــى  إقامــة  محــل  يعرفــان  ال  أنهمــا  املدعيتــان  قــررت  وقــد 
هكــذا قررتــا هــذا وســتجري الكتابــة منــا إلمــارة منطقــة الريــاض 
إلبــالغ املدعــى عليــه مبوعــد اجللســة القادمــة بنــاء علــى املــادة 18/ط مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية ويف جلســة أخــرى بتاريــخ 1433/03/28 هـــ 
حضــرت املدعيتــان واملعــرف بهمــا احلاضــرون يف اجللســة املاضيــة كمــا 
حضــر املدعــى عليــه  ....... حامــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم  ....... وقــد 
ادعــت املدعيتــان قائلتــان إن هــذا احلاضــر املدعــى عليــه  ....... قــد حصــل 
ــة الريــاض  ــا  ....... حــادث تصــادم بحــي النســيم مبدين ــه وبــني مورثن بين
عــام 1430هـــ تقريبــا نتــج عنــه وفــاة مورثنــا وقــد حضــر املــرور للموقــع 
وقــرر نســبة احلــادث بـــنسبة 75% علــى املدعــى عليــه نطلــب احلكــم علــى 
ــا وبعــرض ذلــك  ــا املســلم هــذه دعوان املدعــى عليــه بتســليمنا ديــة مورثن
علــى املدعــى عليــه مــا ذكرتــه املدعيتــان يف دعواهمــا فهــو صحيــح 
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أخلــي  ثــم  إيقــايف  ومت  املــرور  لقســم  حضــرت  وقــد  وتفصيــال  جملــة 
ــم مت اســتدعائي مــن  ــى شــركة .... ث ســبيلي مبوجــب بطاقــة تأمــني عل
قبــل القاضــي باحملكمــة املســتعجلة ومت عــرض النســبة علــي وتصديــق 
موافقتــي عليهــا ومــن ثــم خرجــت وحتــى اليــوم كنــت أظــن أنهــم قــد 
ــا ال مانــع لــدي مبــا أقــررت بــه مبوجــب بطاقــة  انتهــوا مــن املوضــوع وأن
التأمــني ولــن أســلمهم املبلــغ املدعــى بــه وعليهــم مطالبــة التأمــني هكــذا 
أجــاب هــذا وقــد جــرى االطــالع علــى أوراق املعاملــة والتــي مــن ضمنهــا 
تاريــخ   ....... رقــم   10 لفــة  علــى  باملعاملــة  املرفــق  املــرور  إدارة  تقريــر 
1431/9/2هـــ واملتضمــن نــوع احلــادث : دهــس . زمــن احلــادث وتاريخــه : 
الســاعة 11.50 م يــوم اجلمعــة املوافــق 1430/8/30هـــ مــكان احلــادث : 
حــي النســيم . مــن قبــل الســائق : الطــرف األول /  ....... ســعودي اجلنســية 
)  ....... ( الطــرف الثانــي املاشــي /  ....... ســوري اجلنســية )  ....... ( نتائــج 
احلــادث : وفــاة املاشــي /  ....... مســئولية احلــادث وبيانــات أســباب اإلدانــة 
: تقــع نســبة 75% علــى الطــرف األول /  ....... األســباب اآلتيــة 1- عــدم 
االنتبــاه 2- عــدم أخــذ احليطــة واحلــذر 3- عــدم تــاليف احلــادث وتقــع نســبة 

25% علــى املاشــي /  ....... األســباب اآلتيــة
أ.هـــ وبعــرض  1- عــدم التأكــد مــن خلــو الطريــق 2- عــدم االنتبــاه 
التقريــر عليهمــا قالــت املدعيتــان إن هــذه النســبة قليلــة فاملدعــى عليــه 
يتحمــل نســبة 100% مــن احلــادث هكــذا أجابتــا كمــا قــرر املدعــى عليه 
قائــال بــأن النســبة عاليــة وقــد صادقــت عليهــا عنــد املــرور ظنــا منــي بــأن 
شــركة التأمــني هــي التــي ستســلم املبلــغ ولكــن اخلطــأ مــن مــورث 
املدعــني بقطعــه الطريــق املخصــص للســيارات هكــذا أجــاب لــذا قررت 
الكتابــة إلدارة املــرور لإلفــادة عمــا جــاء يف إجابــات املدعيتــان واملدعــى 
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عليــه املرصــودة أعــاله ويف جلســة أخــرى بتاريــخ 1433/05/25 هـ وفيها 
حضــرت املدعيــة  ....... أصالــة ووكالــة وواليــة كمــا حضــرت  ....... 
واملعــرف بهمــا مــن قبــل  ....... احلاضــرون يف اجللســة الســابقة كما حضر 
املدعــى عليــه احلاضــر يف اجللســة الســابقة هــذا وقــد قــرر احلاضــرون أنهم 
عدلــوا عــن اإلســتمرار يف الكتابــة لقســم املــرور املشــار لــه يف اجللســة 
الســابقة وذلــك ملــا حصــل مــن اإلتفــاق بــني جميــع األطــراف علــى التقريــر 
وتاريــخ 1431/09/02هـــ   ....... رقــم   املــرور  إدارة  مــن  ســابقا  الــوارد 
واملرفــق ضمــن أوراق املعاملــة واملتضمــن )أن مســؤلية احلــادث تقــع بنســبة 
75% علــى الطــرف األول  ....... وتقــع بنســبة 25% علــى املاشــي / .......  
(أ.هـــ واملشــار لــه يف اجللســة الســابقة هــذا كمــا جــرى اإلطــالع علــى 
القــرار الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة بالريــاض مــن املكتــب القضائــي 
وتاريــخ   2300104523008310006 القــرار  رقــم  والعشــرين  الثالــث 
1431/02/25هـــ املجلــد 1 واملتضمــن ) ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه  ....... 
مبســؤوليته عــن احلــادث بنســبة75% واملفهــم فيــه بــأن عليــه كفــارة قتــل 
اخلطــأ والــذي قــرر فيــه قناعتــه مبــا حكم(أ.هـــ وقــد قــرر املدعــى عليــه 
قائــال أصــادق علــى إدانتــي بنســبة 75% مــن احلــادث ومســتعد لتســليم 
املدعــني الديــة وســأطالب شــركة التأمــني بذلــك بعــد صــدور احلكــم 
علــي هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا قــرره 
جميــع األطــراف مــن قناعتهــم  بتقريــر املــرور املشــار إليــه أعــاله وملــا جــاء 
يف القاعــدة ) 127 ( مــن قواعــد ابــن رجــب ونصهــا ) إذا اســتند إتــالف 
أمــوال اآلدميــني ونفوســهم إلــى مباشــرة وســبب تعلــق الضمــان باملباشــرة 
دون الســبب إال إذا كانــت املباشــرة مبنيــة علــى الســبب وناشــئة عنــه 
ســواء كانــت ملجئــة ثــم إن كانــت املباشــرة واحلالــة هــذه ال عــدوان 
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فيهــا بالكليــة اســتقل الســبب وحــده بالضمــان وإن كان فيهــا عــدوان 
ــه  .......  شــاركت الســبب يف الضمــان ( أ هـــ فقــد ألزمــت املدعــى علي
أن يســلم مبــا نســبته 75% مــن ديــة قتــل اخلطــأ املســلم للمدعيتــان أصالــة 
ووكالــة وواليــة وقدرهــا مائتــان وخمســة وعشــرون ألــف ريــال تقســم 
ــة  ....... حســب امليــراث الشــرعي وبــه حكمــت كمــا أفهمــت  بــني ورث
املدعــى عليــه بــأن لــه مطالبــة عاقلتــه بقيمــة الديــة املذكــورة أعــاله 
ــع بــه جميــع األطــراف وقــررت بعثــه حملكمــة  وبعــد إعــالن احلكــم قن
اإلســتئناف لتدقيقــه لوجــود قاصــر ولــم يحكــم بكامــل الديــة، وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف 1433/05/25 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1433/08/14 هـــ 
افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 
331114459 وتاريــخ 1433/7/20هـــ واملرفــق بــه قــرار الدائــرة األولــى 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة برقــم 33338478 وتاريــخ 1433/07/13هـــ و 
نــص احلاجــة منــه مــا يلــي ) لوحــظ أن فضيلتــه ذكــر يف الســطر الثامــن 
و التاســع مــن الصفحــة األولــى مــن الصــك انحصــار إرث املتوفــى علــي 
بينمــا  ســواهم  لــه  وارث  ال  املذكوريــن  وأوالده  زوجتــه  املذكــور يف 
والــدة  أن  فضيلتــه  إليــه  أشــار  الــذي  اإلرث  حصــر  صــك  يف  يوجــد 
املتوفــى مــن ضمــن الورثــة ولــم يوجــد مــا يثبــت حضورهــا أو توكيلهــا 
فعلــى فضيلتــه إجــراء مــا يلــزم و تصحيــح اخلطــأ يف الســطر اخلامــس 
مــن الصفحــة األولــى و املعلــم عليــه بقلــم الرصــاص و إيضــاح نصيــب 
كل وارث مــن الديــة كمــا إن إفهامــه بالرجــوع علــى العاقلــة فيــه نظــر 
ــة القاضــي لــم  مــع مــا ذكــره مــن وجــود بطاقــة تأمــني كمــا أن فضيل
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يقســم الديــة علــى الورثــة ويوضــح ســهم أو نصيــب كل وارث ومــن يســلم 
لــه نصيــب القاصر(أ.هـــ وفيهــا حضــرت املدعيــة أصالــة ووكالــة وواليــة  
....... واملدعيــة  ....... واملعــرف بهمــا مــن قبــل  ....... احلاضــر يف اجللســة 
املاضيــة كمــا حضــر املدعــى عليــه،  وجــرى تصحيــح اخلطــأ الكتابــي 
يف الصــك ، وأمــا الرجــوع علــى العاقلــة فلــم يظهــر لــي ســوى مــا أجريتــه 
، وجــرى االطــالع علــى صــك حصــر الورثــة فوجدنــا أن مــن ضمــن 
ورثتــه والدتــه ............. وقــررت املدعيــة قائلــة:  إن أم مورثنــا ال تســتطيع 
احلضــور وال التوكيــل الضطــراب األوضــاع يف ســوريا نطلــب تســليمنا 
نصيبنــا مــن الديــة دون نصيــب األم وهــو مبلــغ وقــدره ســبعة وثالثــني 
ألفــا وخمســمائة ريــال وكذلــك تســليمي نصيــب القاصــر  ....... للنفقــة 
عليــه منــه هكــذا قــررت. لــذا فقــد رجعــت عمــا حكمــت بــه ســابقا 
وألزمــت املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــني أصالــة ووكالــة وواليــة مــن 
ــون ألفــا وخمســمائة  ــة وســبعة وثمان ــغ وقــدره مائ ــة مورثهــم وهــو مبل دي
ــة  ــه مبلغــا وقــدره ثمانيــة وعشــرون ألفــا ومائ ريــال، نصيــب الزوجــة من
وخمســة وعشــرون ريــاال، ونصيــب كل واحــد مــن األبنــاء مبلــغ وقــدره 
واحــد وثالثــون ألفــا وثمامنائــة وخمســة وســبعني ريــاال، ونصيــب كل 
ــاال  ــون ري ــغ وقــدره خمســة عشــر ألفــا وتســعمائة وســبعة وثالث بنــت مبل
وبــه   ....... املدعيــة   لوليتــه  القاصــر  وتســليم نصيــب  الريــال.  ونصــف 
حكمــت وبعــد إعالنــه قنعــوا بــه وقــررت إحلــاق ذلــك بالصــك وســجله 
وإعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/08/14 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد: ففــي يــوم االثنــني 1433/12/20هـــ افتتحــت 
ــة مــن محكمــة االســتئناف بكتابهــم رقــم  اجللســة وقــد عــادت املعامل
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33164340 يف 1433/11/2هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
برقــم 33426238 يف 1433/10/15هـــ ونــص احلاجــة منــه: )وباالطــالع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء 
علــى قــرار الدائــرة رقــم 333387478 وتاريــخ 1433/7/13هـــ لوحظ أن 
صــك حصــر الوراثــة والوصايــة والوكالــة غيــر مكتملــة يف تصديقاتهــا 
حســب التعليمات من وزارة اخلارجية الســعودية ووزارة العدل الســعودية( 
اهـــ. وعليــه جنيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن الــوكاالت وحصــر الورثــة 
والواليــة مصدقــة مــن  وزارتــي اخلارجيــة والعــدل الســعوديتني، ولكــن 
لــم تصــور التصديقــات ألنهــا يف خلــف الصكــوك، وقــد مت تصويرهــا 
ــالزم حســب  ــة حملكمــة االســتئناف إلكمــال ال ، وقــررت رفــع املعامل
آلــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل  املتبــع.  

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/12/20 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة املختصــة 
بنظــر قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض املســاعد برقــم 331958164 وتاريــخ 1433/12/22هـــ املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/  .......  
املسجل برقم 33272212 وتاريخ 1433/5/29هـ اخلاص بدعوى/ ورثة  
....... ضــد ....... بشــأن طلبهــم النســبة املقــررة مــن ديــة مورثهــم املوضحــة 
بالصــك واملتضمــن أن فضيلتــه حكــم مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. 
وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباإلطــالع 
ــى القــرار  ــاء عل ــة القاضــي وأحلقــه بالصــك بن ــه فضيل ــى مــا أجــاب ب عل
رقــم 33426238 وتاريــخ 1433/10/15هـــ تقــرر الدائــرة املصادقــة على 
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احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر.
واهلل املوفق وصلى اهلل على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم .
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: 3450453 تاريُخه: 1434/2/30هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 32185860

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
1434/4/30هـ  34202202 تاريخه: 

ديــة متوفــى - حــادث مــروري - طلــب تســليم ديــة متوفــى - إقــرار املدعــى 
عليــه - مشــاركة املدعــى عليــه املتوفــى اخلطــأ يف احلــادث - تقريــر 
املــرور مــن جنــس رأي اخلبيــر تســتأنس بــه احملكمــة وال يلزمهــا - مــن 
تســبب يف مــوت إنســان معصــوم لزمتــه ديتــه ـ عــدم األخــذ بتقريــر املــرور 
يف مقــدار نســبة اإلدانــة - ديــة القتــل اخلطــأ مؤجلــة ثــاث ســنوات ـ 

كفــارة قتــل اخلطــأ .

1. قولــه تعالــى : ) ومــن قتــل مؤمنــًا متعمــدًا فتحريــر رقبــة مؤمنــة 
وديــة مســلمة إلــى أهلــه ( . 

2. مسألة ) ما لو اصطدم راكب وسائر ( ينظر : كشاف القناع 
 ) 2918/8 (

3. ما نص عليه الشيخ محمد بن إبراهيم يف فتاويه ) 316/11 ( 
4. مــن تســبب يف مــوت إنســان معصــوم لزمتــه ديتــه ) الــروض املربــع 

. ) 646
5. مــا قــرره أهــل العلــم أن ديــة قتــل اخلطــأ مؤجلــة علــى ثــاث ســنوات 
مــن حينــه وهــي علــى العاقلــة. ينظــر كشــاف القنــاع ) 2968-2913/8 ( 
وهــذا قــول عمــر وعلــي رضــي اهلل عنهمــا ـ ولــم يعــرف لهمــا مخالــف 

فــكان إجماعــًا ، فيكــون كل ســنة ثلــث الديــة . 
6. مــا قــرره األصحــاب أن الوكيــل يف القبــض لــه أن يخاصــم ، قــال يف 
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الــروض املربــع ) 398 ( : )الوكيــل يف القبــض لــه اخلصومــة ، ألنــه ال 
يتوصــل إليهــا إال بهــا ، فهــو أذن فيهــا عرفــًا (.

7.  األمــر الســامي البرقــي رقــم 43108 يف 1432/10/2هـــ املبنــي علــى 
قــرار احملكمــة العليــا بهيئتهــا العامــة رقــم 2 يف 1431/7/14هـــ .

حضــر املدعــي بالوكالــة عــن ورثــة امليــت وقــد خــّول لــه يف الوكالــة 
وجميــع   ، الســيارة  صاحــب  مــن  التعويــض  ملبلــغ  الشــيك  بتحصيــل 
الــوكاالت والصكــوك مصــادق عليهــا مــن اجلهــات الرســمية ، وقــرر 
ناظــر القضيــة اإلذن لــه بتحريــر دعــواه ، ألن الوكيــل يف القبــض لــه 
أن يخاصــم كمــا قــرره احلنابلــة ، طلــب املدعــي وكالــة تســليمه ديــة 
املتوفــى ـ بعــرض دعــوى املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليــه أنكــر مــا 
جــاء فيهــا وقــرر أنــه كان يســير يف طريــق مظلم لياًل فخــرج إليه املتوفى 
فجــأة واصطــدم بــه ـ أقــر أن شــركة التأمــني مســتعدة لدفــع مــا يحكــم 
بــه شــرعًا ـ مت االطــالع علــى محضــر املعاينــة ومحضــر نســبة احلــادث 
املــروري املعــد مــن قبــل رجــال املــرور واملتضمــن أن املدعــى عليــه يتحمــل 
نســبة 25 % مــن مســؤولية احلــادث ـ ظهــر للقاضــي أن العــدل واحلالــة هــذه 
أن يتحمــل كل واحــد منهــا نصــف الضمــان ـ تقريــر املــرور مــن جنــس 
رأي اخلبيــر ، ال تلــزم بــه احملكمــة ـ مــن تســبب يف مــوت إنســان معصــوم 
لزمتــه ديتــه ـ االطــالع علــى األمــر الســامي املتضمــن أن ديــة قتــل اخلطــأ 
ثالثمائــة ألــف ريــال ـ قــرر أهــل العلــم أن ديــة اخلطــأ تكــون علــى العاقلــة 
، وتكــون مؤجلــة ملــدة ثــالث ســنوات مــن حينــه كل ســنة ثلــث الديــة ـ 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بتســليم املدعــني نصــف الديــة مائــة وخمســني 



211

ألــف ريــال ـ احلكــم بــرد دعــوى املدعــني فيمــا زاد عــن ذلــك وإفهــام 
املدعــى عليــه بــأن عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ وهــي عتــق رقبــة مؤمنــة فــإن 
لــم يجــد فصيــام شــهرين متتابعــني - إفهــام املدعــى عليــه بالرجــوع علــى 
العاقلــة ـ قــرر املدعــى وكالــة قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــى عليــه عــدم 

قناعتــه  صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامة مبكة 
املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
 1432/05/21 وتاريــخ   32185860 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 32575949 وتاريــخ 1432/05/20 هـــ 
بصفتــه وكيــال    ... رقــم  اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب  هنــدي   ... حضــر 
ورثــة ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل بكاماريــدي 
بالهنــد برقــم 043053 ايــه 45 يف 2012/2/7م واملصدقــة مــن اجلهــات 
ذات العالقــة آخرهــا فــرع وزارة العــدل مبكــة املكرمــة برقــم 2045 
ــغ التعويــض مــن  يف 1433/8/17هـــ والتــي تخولــه حتصيــل الشــيك ملبل
صاحــب الســيارة اجلانــي إلــخ والورثــة هــم ...  و ... و ... احملصــور بحصــر 
الورثــة الصــادر مــن حكومــة آنداهــر إبراديــش برقــم 44/21/2012 
يف 2012/1/3م املصــدق مــن اجلهــات ذات االختصــاص أخرهــا فــرع 
وزارة العــدل مبكــة  كمــا حضــر املدعــى عليــه ... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... ونظــرًا ملــا قــرره األصحــاب أن الوكيــل 
يف القبــض لــه أن يخاصــم قــال يف الــروض املربــع ص 398 )الوكيــل 
يف القبــض لــه اخلصومــة ألنــه ال يتوصــل إليــه إال بهــا فهــو أذن فيهــا 
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فقــال  دعــواه  عــن  لــذا ســألته   بالقضيــة  الســير  قــررت  فقــد  عرفــًا( 
بواســطة مترجــم احملكمــة ... باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة 
رقــم ... أن املدعــى عليــه صــدم مــورث موكلــي بســيارته وتوفــى علــى 
أثــر ذلــك أطلــب احلكــم عليــه بتســليمي ديــة املتوفــى وأســاله اجلــواب 
لــم أكــن  بيانهــا وزيــادة إيضاحهــا فقــال  هــذه دعــواي فطلبــت منــه 
حاضــرًا يف احلــادث فأطلــب االطــالع علــى ملــف املعاملــة ورصــد مــا يلــزم 
مــن واقــع األوراق املرفقــة والتحقيقــات وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه 
قــال مــا ذكــره املدعــي أننــي صدمــت مــورث موكلــه غيــر صحيــح 
املدينــة  ... علــى طريــق  أننــي كنــت أســير علــى ســيارتي  والصحيــح 
القــدمي اخلــارج مــن عســفان املتجــه شــمااًل إلــى خليــص وحينمــا حاذيــت 
مصنــع ... للبلــك كان هنــاك اشــخاص قادمــون مــن جهــة املصنــع علــى 
الطريــق الســريع اجلديــد علــى يســاري يريــدون قطــع الطريــق وحينمــا 
قربــت منهــم كان هنــاك مجموعــة قطعــت الطريــق ومجموعــة بقيــت 
لــم تقطــع فقربــت بســيارتي فخــرج علــي مــورث املدعــني فجــأة مــن بــني 
األشــخاص الذيــن لــم يقطعــوا وكان الوقــت ليــاًل واملــكان مظلمــًا 
أنــه حلقنــي وصــدم  إال  اليمــني  إلــى جهــة  وانحرفــت  تفاديــه  وحاولــت 
بســيارتي مبرآتهــا اليســرى وكانــت الضربــة علــى رأســه ومــا يحكــم 
ــي بــه فشــركة التأمــني التــي تعاقــدت معهــا مســتعدة بتســليم ذلــك  عل
هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قــال مــا ذكــره املدعــى 
عليــه فــال أعلمــه عنــه لكــن أصدقــه علــى ذلــك ألننــي لــم أكــن حاضــرًا 
وال احــد مــن الورثــة هكــذا قــرر ثــم أطلعــت علــى أوراق املعاملــة فرأيــت 
دفتــر التحقيــق علــى لفــه )1( ص 2 وفيــه مــا نصــه محضــر معاينــة بتاريــخ 
1431/6/17هـــ البــالغ تبلغــت أنــا رئيــس رقبــاء ... ضابــط خفــر حــوادث 
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الغــرب بتاريــخ 1431/6/17هـــ مبنطقــة غــران بالقــرب مــن مصنــع... 
عــن وقــوع حــادث مــروري عبــارة عــن دهــس شــخص مــن قبــل ســيارة 
... رقــم اللوحــة ... موديــل ... جنــم عــن احلــادث وفــاة الشــخص املدهــوس 
اإلجــراء املتخــذ مت االنتقــال الفــوري والســريع إلــى موقــع احلــادث بعــد 
ــى احلجــز  إبــالغ الشرشــورة تنقــل املتوفــى والســطحه لتنقــل الســيارة إل
كيفيــة وقــوع احلــادث وقــع احلــادث علــى الطريــق الواصــل بــني عســفان 
وخليــص ومبنطقــة غــران  بالقــرب مــن مصنــع ... والطريــق عبــارة خــط 
اجتــاه واحــد ذهــاب و إيــاب وكان الســائق يســير يف مســاره الصحيــح 
تفاجــأ مبجموعــة مــن العمــال يعبــرون الطريــق وإذا أحــد العمــال يتأخــر 
عــن البقيــة ممــا أدى إلــى صدمــه مــن قبــل الســائق باجلانــب األيســر مــن 
بــاب الســائق مــع املــراه وكان أســباب احلــادث عــدم آخــذ احليطــة واحلــذر 
مــن الســائق الطقــس ومحضــر التفتيــش الرويــة احلــادث وقــع يف الليــل 
الســاعة 8،30 تقريبــًا والطريــق غيــر منــور واليوجــد عوائــق حتجــب 
ــادة وقــع تفتيــش الســيارة وال يوجــد مــا يوجــب الرفــع  ــاء القي ــا أثن الرؤي
عنــه مــن احملرمــات وغيرهــا ضابــط القضيــة ... توقيــع أ.هـــ ويف ص9 
محضــر نســبة حــادث مــروري يــدان الســائق ... بنســبة 25% مــن احلــادث 

املــروري وذلــك  لألســباب التاليــة :
1ـ عدم أخذ احليطة واحلذر أثناء القيادة

2ـ يحمــل رخصــة قيــادة والواجــب عليــه التقيــد بأنظمــة وقواعــد املــرور 
أثنــاء القيــادة ، ثانيــًا يــدان الشــخص املدهــوس بنســبة 75% مــن احلــادث 
املــروري لألســباب التاليــة 1ـ قطــع اخلــط عرضــًا مــن قبــل املدهــوس دون 
التأكــد مــن خلــوه مــن الســيارات 2- البــد أنــه رأى الســيارة علــى بعــد 
مــن ســيرها وذلــك بواســطة االنــوار األماميــة وميكــن عــرض حياتــة 
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ملخاطــر  مــدركا  و  عاقــال  كونــه   -3 حصــل  كمــا  مميــت  خلطــر  
الطريــق كان املفــروض ان يكــون حــذرًا ضابــط خفــر رئيــس رقبــاء ... 
و ضابــط التحقيــق نقيــب ... و مديــر شــعبة احلــوادث مقــدم ... أ.هـــ وبعــد 
التأمــل يف الدعــوى واإلجابــة ونظــرا ملــا قــرره املدعــى عليــه مــن صفــة 
وقــوع احلــادث وتصديــق املدعــي وكالــة علــى ذلــك وألن مــورث املدعــني 
بذلــك يعتبــر مفرطــًا يف حفــظ نفســه واالحتيــاط لهــا فيكــون مشــاركًا 
للمدعــى عليــه يف اخلطــأ ونظــرًا ملــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه ان 
الطريــق كان مظلمــًا وأن أمامــه أنــاس يريــدون قطــع الطريــق فالواجــب 
ملثــل ذلــك أن يحــذر ويحتــاط ويخفــف ســرعته حتســبًا ألي عــارض علــى 
الطريــق وعليــه فهــو مــدان يف ذلــك يتحصــل مــن مجمــوع ذلــك اشــتراك 
الطرفــني يف الضمــان نظــرًا الشــتراكهما يف ســبب اجلنايــة فالعــدل أن 
يتحمــل كل واحــد منهمــا نصــف الضمــان وينظــر يف مثــل ذلــك مــا نــص 
عليــه األصحــاب يف مســألة مــا لــو اصطــدم راكــب وســائر ينظــر يف 
كشــاف القنــاع ص 2918 ج 8 وكــذا مــا نــص عليــه الشــيخ محمــد بــن 
إبراهيــم يف فتاويــه 316/11 وعليــه يتحمــل املدعــى عليــه نصــف الديــة 
وأمــا تقريــر املــرور فهــو مــن جنــس رأي اخلبيــر تســتأنس بــه احملكمــة وال 
يقيدهــا كمــا نصــت املــادة 134 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية  ونظــرا 
ملــا قــرره اهــل العلــم ان مــن تســبب يف مــوت انســان معصــوم لزمتــه ديتــه 
الــروض املربــع ص646   وهــي هنــا النصــف كمــا شــرحته وتاسيســا 
علــى قولــه تعالــى )ومــن قتــل مؤمنــا متعمــدا فتحريــر رقبــة مؤمنــه وديــة 
ــه ( ونظــرا ملــا جــاء يف تعميــم املجلــس االعلــى للقضــاء  مســلمة الــى اهل
ــا بهيئتهــا  ــه احملكمــة العلي رقــم 192/ت يف 1432/10/9هـــ مبــا قررت
العامــه بالقــرار رقــم 2 يف 1431/7/14هـــ ان ديــة القتــل اخلطــا الكاملــة 
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ــال واملعتمــد باالمــر الســامي البرقــي رقــم 43108 يف  ــة الــف ري ثالثمائ
1432/10/2هـــ وبعــد اطالعــي علــى تقريــر احلــادث وجــدت ان تاريــخ 
الواقعــه كان يف 1432/11/15هـــ ونظــرا ملــا قــرره اهــل العلــم ان ديــة 
القتــل اخلطــا مؤجلــه علــى ثــالث ســنني مــن حينــه وانهــا علــى العاقلــة 
كمــا يف كشــاف القنــاع ص 2913 ويف ص 2968 وذلــك لقــول عمــر 
وعلــي رضــي اهلل عنهمــا يف اخلطــا ولــم يعــرف لهمــا مخالــف فــكان 
اجماعــا يف اخــر كل ســنة ثلــث  ولكــون واقعــة احلــادث كانــت يف 
1431/6/17هـــ وعليــه فقــد حــل كامــل الديــة ولذلــك فقــد حكمــت 
علــى املدعــى عليــه تســليم املدعــني نصــف ديــة مورثهــم مائــه وخمســني 
الــف ريــال ورددت دعــوى املدعــني فيمــا زاد عــن ذلــك وافهمــت املدعــى 
عليــه بــان عليــه كفــارة قتــل اخلطــا عتــق رقبــه مؤمنــه فــان لــم يجــد صــام 
شــهرين متتابعــني اليفصــل  بينهمــا بفطــر اال لعــذر مــن مــرض او ســفر 
كمــا افهمتــه بالرجــوع علــى العاقلــة وبعرضــه علــى املدعــي وكالــه قنــع 
بــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــه فافهمتــه بتعليمــات 
االســتئناف . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/2/20هـــ
     احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل  وبعــد : ـــــ نحــن رئيــس 
مبنطقــة  اإلســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  وقضــاة 
مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى الصــك رقــم3450453 وتاريــخ 
1434/2/30هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ... القاضــي باحملكمــة 
... يف  ... وكالــة ضــد/  العامــة مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى 
حــادث مــروري ، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه . وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
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احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم .
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ادعــى وكيــل املدعــني بــأن مــورث موكليــه تعــرض حلــادث دهــس ممــا 
تســبب يف وفاتــه وقــد أديــن ســائق الســيارة التــي دهســته بكامــل نســبة 
اخلطــأ فقــام بإيــداع مبلــغ الديــة يف بيــت مــال احملكمــة، ولــذا فقــد 
طلــب احلكــم علــى بيــت املــال بتســليم موكليــه املدعــني ديــة مورثهــم 
املودعــة - طلبــت احملكمــة إفــادة مديــر بيــت املــال فأفــاد بــأن مبلــغ 
ديــة مــورث املدعــني مت إيداعــه يف بيــت مــال احملكمــة كمــا حتققــت 
مــن املســتندات املرفقــة مبلــف القضيــة فوجدتهــا مطابقــة ملــا جــاء يف 
الدعــوى- قضــت احملكمــة بثبــوت صحــة الدعــوى وحكمــت علــى 
بيــت مــال احملكمــة بتســليم املدعــي وكالــة املبلــغ املــودع لديهــم كمــا 

: 3456993 تاريُخه: 1434/3/7هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 3412850

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34266053  تاريخه: 1434/7/11هـ 

ديــة- دهــس بســيارة تســبب يف وفــاة- صــدور صــك مــن احملكمــة بإثبــات 
نســبة اخلطــأ علــى املدعــى عليــه ودفــع الديــة- إيــداع مبلــغ الديــة بيــت 
املــال يف احملكمــة لتســليمها للورثــة- مطالبــة بيــت املــال بتســليم مبلــغ 
الديــة- إلــزام بيــت مــال احملكمــة بتســليم مبلــغ الديــة املــودع بــه للورثــة

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ وقواعــد العدالــة العامــة الــواردة يف 
تســبيب احلكم.
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أفهمتــه بالنصيــب الشــرعي لــكل وارث- قــررت محكمــة االســتئناف 
ــر. ــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخي املوافقــة عل

احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا...........  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ   3412850 برقــم  املنــورة  باملدينــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   3459783 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/01/07
1434/01/07 هـــ ففــي يــوم الســبت املوافــق1434/03/07 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 45 : 11 وفيهــا حضــر........... مينــي اجلنســية مبوجــب 
جــواز الســفر رقــم ........... بصفتــه وكيــال عــن ورثــة ........... مبوجــب 
وتاريــخ   186 برقــم  اليمنيــة  العــدل  وزارة  مــن  الصــادرة  الوكالــة 
1433/10/13هـــ واملصــادق عليهــا مــن وزارة اخلارجيــة الســعودية وادعى 
علــى مديــر بيــت املــال يف احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة قائــال يف 
دعــواه إنــه بتاريــخ 1432/10/9ه وقــع حــادث دهــس مــورث موكلــي .... 
بشــارع اإلمــام البخــاري يف حــي العزيزيــة باملدينــة املنــورة مــن قبــل ســيارة 
........... كان يقودهــا احلــدث........... وقــد نتــج عــن احلــادث وفــاة مــورث 
موكلــي وقــد قــرر رجــال املــرور أن نســبة اخلطــأ كاملــة 100% علــى 
الســائق وقــد صــدر منكــم قــرار شــرعي بذلــك برقــم 3437916 يف 
1434/2/16هـــ يتضمــن اثبــات النســبة املذكــورة وحيــث إن الســائق 
املذكــور قــد أودع مبلــغ الديــة الشــرعي وقــدره ثالثمائــة ألــف ريــال يف 
بيــت املــال يف احملكمــة لتســليمها للورثــة الشــرعيني فأطلــب احلكــم 
علــى بيــت املــال بتســليمي املبلــغ املــودع لديهــم وقــدره ثالثمائــة ألــف ريــال 
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هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه مديــر بيــت املال يف احملكمــة العامة 
أجــاب بخطابــه رقــم 34/549611 يف 1434/3/3هـــ املتضمــن نفيدكم 
أنــه وردنــا مبلــغ ثالثمائــة ألــف ريــال مــن قبــل بإيصــال اســتالم رقــم 
11/020907  يف 1433/11/14هـــ وذلــك ديــة ..... ومــازال املبلــغ موجــود 
لدينــا حتــى تاريخــه هكــذا أجــاب فجــرى االطــالع علــى أوراق املعاملــة 
ومنهــا مــا جــاء يف القــرار الشــرعي املذكــور كمــا جــرى االطــالع علــى 
وثيقــة الوكالــة مــن املدعــي وطلبــت مــن املدعــي وكالــة صــك حصــر 
الورثــة فأبــرزه لدينــا فــاذا هــو صــادر مــن وزارة العــدل اليمنيــة برقــم 
114 وتاريــخ 1434/10/11هـــ يتضمــن إثبــات انحصــار ورثــة .... بســبب 
حــادث مــروري يف املدينــة املنــورة وخلــف ورثتــه وهــم والــده .... ووالدته .... 
وزوجتــه .... وولديــه ........... وعمــره خمــس ســنوات ........... وعمــره ثــالث 
ســنوات فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــالع علــى 
خطــاب مديــر بيــت املــال يف احملكمــة يتضمــن كــون املبلــغ مــودع لديهم 
وبعــد االطــالع علــى القــرار الشــرعي الصــادر منــا وبنــاء علــى مــا تقــدم 
فقــد ثبــت لــدي صحــة الدعــوى وحكمــت علــى بيــت مــال احملكمــة 
بتســليم املدعــي وكالــة املبلــغ املــودع لديهــم وقــدره ثالثمائــة ألــف ريــال 
وبعــرض احلكــم قــرر املدعــي وكالــة القناعــة بــه وقــد أفهمــت املدعــى 
وكالــة بــأن قســمة املبلــغ حســب النصيــب الشــرعي كالتالــي : حيــث 
إن الورثــة هــم والــده ووالدتــه وزوجتــه وولديــه فيكــون نصيــب األب 
وقــدره خمســون ألــف ريــال ونصيــب االم وقــدره خمســون ألــف ريــال 
ونصيــب الزوجــة شــرقة الثمــن وقــدره ســبعة وثالثــون ألفــا وخمســمائة 
ريــال والباقــي يكــون للولديــن بالتســاوي فيكــون نصيــب كل ولــد 
مبلــغ وقــدره واحــد وثمانــون ألفــا ومئتــان وخمســون ريــاال ففهــم ذلــك 
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املدعــي وكالــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/7هـــ.

هـــ  املوافــق1434/06/24  الســبت  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 9 صباحــا افتتحــت اجللســة وقــد عــادت 
إلينــا أوراق املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة وبرفقــه 
قرارهــا رقــم 34213518 وتاريــخ 1434/5/15هـــ املتضمــن مالحظتهــا 
باألكثريــة مــا يلــي: ) 1- الوكالــة غيــر مصدقــة مــن فــرع وزارة العــدل 
حســب املتبــع ال ســيما أن فضيلــة حاكــم القضيــة ذكــر أنهــا وثيقــة 
ــر مصــدق حســب  ــة غي ــع عليهــا كذلــك صــك حصــر الورث عندمــا اطل
املتبــع يف ذلــك 2- لــم يذكــر اســم ممثــل بيــت املــال الــذي صــادق عليــه 
3- لــم يشــر فضيلتــه هــل يحــق للوكيــل املذكــور اســتالم الديــة أو ال 
4- علــى فضيلتــه إعــادة النظــر والتأمــل واإلفــادة هــل ســبق أن أفهــم 
املتســبب يف الوفــاة بكفــارة القتــل اخلطــأ أو ال (. وفيهــا حضــر املدعــي 
وكالــة وجــرى إعــادة التأمــل يف أوراق القضيــة وقــال املدعــي إننــي ســبق 
وهمــا مصدقــان  الورثــة  الوكالــة وحصــر  أحضــرت لكــم صكــي 
مــن وزارة اخلارجيــة الســعودية ومــن فــرع وزارة العــدل يف املدينــة املنــورة 
كمــا طلبتــم منــي ســابقا فهــذا جــواب املالحظــة األولــى وأمــا عــن جــواب 
املالحظــة الثانيــة فــإن اســم ممثــل بيــت املــال هــو وأمــا عــن املالحظــة 
الثالثــة فقــد جــرى بيــان أن للمدعــي حــق اســتالم الديــة احملكــوم بهــا 
بنــاء علــى الوكالــة الصــادرة لــه وأمــا عــن املالحظــة الرابعــة فإنــه ســبق 
إفهــام الســائق املتســبب يف الوفـــاة بكفــارة قتــل اخلـــــطأ وبــاهلل التوفيـــــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محــــمد وعلــى آلــــــه وصحبــه وســلم . حـــــرر يف 

1434/6/24ه.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة باملدينة 
املنــورة والقائــم بعمــل فضيلــة القاضــي اثنــاء فتــرة أجازتــه عليــه ففــي 
هــذا اليــوم الســبت املوافــق1434/07/29 هـــ وحيــث وردة مــن محكمــة 
االســتئناف مشــفوعة بالقــرار رقــم 34266053 وتاريــخ 1434/7/11ه 
علــى  باملوافقــة  تقــررت  ضبطــه  وصــورة  القــرار  وبدراســة  املتضمــن 
احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/7/29ه. ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
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: 345007 تاريُخه: 1434/1/6هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 32145803

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3461200 تاريخه: 1434/3/14هـ 

ديــة متــويف - حــادث مــروري - ســماع الدعــوى ضــد بيــت املــال لعــدم 
معرفــة القاتــل - اإلذن بســماع الدعــوى ضــد بيــت املــال - ال يبطــل دم 

امــرئ مســلم -  احلكــم بدفــع الديــة مــن بيــت املــال . 

1. أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ودى األنصــاري الــذي قتــل يف خبيــر 
مــن بيــت املــال .

2. مــا روي أن رجــًا قتــل يف زحــام يف زمــن عمــر فلــم يعــرف قاتلــه فقــال 
علــي لعمــر: يــا أميــر املؤمنــني ال يبطــل دم امــرئ مســلم فــأدى ديتــه مــن 

بيــت املــال . 
3. اإلذن بســماع الدعــوى الصــادرة مــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 

برقــم 1451/م وتاريــخ 1432/3/2هـــ . 

وأخيــه  والدتــه  عــن  وبالوكالــة  نفســه  عــن  باألصالــة  املدعــي  ادعــى 
الشــقيق وجميــع الــوكاالت والصكــوك مصــادق عليهــا مــن اجلهــات 
الرســمية وادعــى قائــاًل: إن مورثــه كان يقطــع أحــد الطــرق يف الريــاض 
األيســر قدمــت  املســار  إلــى  الشــرق وعندمــا وصــل  إلــى  الغــرب  مــن 
ســيارة  مــن نــوع ) ... ( ال يعــرف لوحتهــا مــن اجتــاه الشــمال إلــى اجلنــوب 
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واصطدمــت مبورثــه ولــم يقــم بإســعافه ويطلــب احلكــم لــه بصــرف الدية 
مــن بيــت املــال ـ بعــرض دعــوى املدعــي وكالــة وأصالــة علــى منــدوب 
وزارة املاليــة طلــب متكينــه مــن االطــالع علــى املعاملــة - تبــني صحــة 
مــا ادعــى بــه املدعــي أصالــة ووكالــة ـ صــدر اإلذن مــن املقــام الســامي 
ـ  املــرور  املــال - مت االطــالع علــى تقريــر  بســماع الدعــوى ضــد بيــت 
احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع ديــة قتــل اخلطــأ ملــورث املدعــي ـ قــرر 
املدعــي أصالــة ووكالــة قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــي عليــه اعتراضــه 
علــى احلكــم بــدون الئحــة ـ صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف 
ـ ســلم يف جلســة أخــرى الشــيك للمدعــي أصالــة ووكالــة  باألغلبيــة 

ــة . ــه فيهــا حــق اســتالم الدي ــه مخــول ل حيــث إن وكالت

باحملكمــة  القضائــي  املــالزم   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة بالريــاض واملكلــف بالعمــل يف املكتــب القضائــي رقــم »35« 
رئيــس احملكمــة  قــرار فضيلــة  بـــموجب  تاريــخ 1433/6/21هـــ  مــن 
رقــم 331143899 وتاريــخ 1433/06/17هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 
 ... حضــر  وفيهــا   08.15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1433/80/21هـــ 
... اندونيســية اجلنســية  باألصالــة عــن نفســه وبالوكالــة عــن والدتــه 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة بالريــاض برقــم 20418 يف 1433/03/14هـــ وبالوكالــة 
عــن ... بخطــاب الوكالــة رقــم 2012/432508/60 واملصــادق عليهــا 
مــن عمــدة ناحيــة فســانغان ... ختــم وتوقيــع ومــن رئيــس قريــة فوتــوان 
الوك ... ختــم وتوقيــع وبســؤال املدعــي أصالــة ووكالــة عمــا طلــب منــه 
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ــة قــدم حصــر  ــة والوكال ــق حصــر الورث يف اجللســة الســابقة مــن تصدي
الورثــة والوكالــة مصدقــة مــن قبــل وزارة اخلارجيــة ووزارة العــدل وقــد 
ــة الصــادر مــن احملكمــة الدينيــة بـــ فاميكاســان  تضمــن حصــر الورث
املختصــة بالنظــر والفصــل للقضايــا املدنيــة التــي ترفــع أمــام احملكمــة 
حصــر  صــك  أصــدار  طلــب  قضيــة  يف  األحــكام  بإثبــات  االبتدائيــة 
 ... ... و...   ... و أبنائــه  ... بزوجتــه   ... الورثــة واملتضمــن انحصــار ورثــة 
.  وحضــر حلضــوره منــدوب بيــت املــال ... مبوجــب خطــاب مديــر عــام 
اإلدارة القانونيــة بــوزارة املاليــة برقــم 26719 وتاريــخ 1433/04/28هـــ 
ــا حــادث دهــس يف شــارع ...  يف  وادعــى األول بقولــه حصــل علــى مورثن
حــي ... بالريــاض حيــث كان مورثنــا يقطــع الطريــق مــن الغــرب إلــى 
الشــرق وعندمــا وصــل إلــى املســار األيســر حيــث قدمــت ســيارة مــن نــوع 
ــون ال يعــرف رقــم لوحتهــا مــن اجتــاه الشــمال إلــى اجلنــوب  ... أبيــض الل
حيــث اصطــدم مبورثنــا ولــم يتوقــف إلســعافه وحيــث لــم يعــرف املتســبب 
يف احلــادث لــذا نطلــب صــرف الديــة مــن بيــت املــال هــذه دعــواي وبعــرض 
ذلــك علــى منــدوب بيــت املــال طلــب اإلطــالع علــى املعاملــة وبعــد متكينــه 
مــن اإلطــالع علــى املعاملــة أجــاب بقولــه نطلــب احلكــم الشــرعي يف 
القضيــة والنتهــاء وقــت اجللســة رفعــت الســاعة 08.35 وحــدد موعــد 
اجللســة القادمــة يــوم األحــد املوافــق 1433/12/19هـــ الســاعة 08.30 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر 

1433/08/21هـــ يف 
ويف جلســة أخــرى يف يــوم األحــد املوافــق 1434/01/04هـــ لــدي أنــا ... 
املــالزم القضائــي لــدى فضيلــة الشــيخ ... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
يف الريــاض افتتحــت اجللســة الســاعة 15 :10  وفيهــا حضــر املدعــي 
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أصالــة ووكالــة ... إندونيســي اجلنســية املــدون مــا يثبــت هويتــه ووكالتــه 
يف جلســة ســابقة  وحضــر حلضــوره منــدوب بيــت املــال ... املــدون مــا 
ــى املدعــى عليــه  ــه يف جلســة ســابقة ومت عــرض الدعــوى عل يثبــت هويت
وكالــة و أجــاب قائــال : اطلــع الوكيــل احلاضــر يف اجللســة الســابقة 
علــى دعــوى املدعــي ومســتنداته وبعــد الرجــوع خلطابــات وزارة الداخليــة 
تبــني لنــا صحــة مــا ذكــره املدعــي أصالــة ووكالــة جملــة وتفصيــال هــذه 
ــاء املوافــق  ــوم الثالث ــى ي ــذا رفعــت اجللســة الســاعة 30 :11 إل ــي  ل إجابت
1434/01/06هـــ الســاعة 15 :11 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .حــرر يف 1434/1/4هـــ  
ويف جلســة أخــرى يــوم الثالثــاء املوافق 1434/01/06هـ افتتحت اجللســة 
30 :10 وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه املفــوض ... املــدون مــا يثبــت 
ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة  ــاء عل هويتهمــا يف جلســة ســابقة وبن
ومصادقــة املدعــى عليــه املفــوض مــن قبــل بيــت املــال علــى جميــع مــا 
ادعــى بــه املدعــي وبنــاء علــى اإلذن بســماع الدعــوى الصــادرة مــن نائــب 
ــاء  ــخ 1432/03/02هـــ وبن ــوزراء برقــم 1451/م وتاري ــس ال رئيــس مجل
علــى تقريــر املــرور برقــم 5414746 والــذي ينــص علــى هــروب الســائق 
القاتــل وحتملــه مســؤولية احلــادث بنســبة 100% وألن النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم ودى األنصــاري الــذي قتــل يف خيبــر مــن بيــت املــال وملــا روي 
أن رجــال قتــل يف زحــام يف زمــن عمــر فلــم يعــرف قاتلــه فقــال علــي لعمــر 
ــه مــن بيــت املــال  ــر املؤمنــني ال يبطــل دم امــرئ مســلم فــأدى ديت ــا أمي ي
وعليــه فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع ديــة قتــل اخلطــأ مبلغــا وقــدره 
علــى  احلكــم  وبعــرض  حكمــت  وبــه   ... لورثــة  ريــال  ألــف  ثالثمائــة 
الطرفــني قــرر املدعــي أصالــة ووكالــة القناعــة بينمــا قــرر املدعــى عليــه 
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املفــوض عدمهــا وأقــر قائــال أطلــب رفعهــا لالســتئناف بــدون الئحــة 
اعتراضيــة هكــذا أقــر وختمــت اجللســة يف متــام الســاعة 00 :12 وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/01/06هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
لتمييــز  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  احلكــم  وقــد صــدق  بالريــاض 
بالريــاض مبوجــب قرارهــا  اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  القضايــا 
ــة نظــر  ــه وجه رقــم 3461200 يف 1434/03/14 قاضــي اســتئناف ... ل
ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف د.... ختــم وتوقيــع رئيــس الدائــرة ... ختــم 
آلــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل  وتوقيــع 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/04/06هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/7/11هـــ حضــر 
املدعــي اصالــة ووكالــة بوكالتــه املشــار لهــا ســابقًا املخولــة لــه حــق 
1434/6/19هـــ  يف   8328770 رقــم  الشــيك  واســتلم  الديــة  اســتالم 
املســحوب مــن وزارة املاليــة مببلــغ وقــدره ثالثمائــة ألــف ريــال لصالــح 
الورثــة املذكوريــن يف الدعــوى وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/7/11هـــ ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
األولــى لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد 
برقــم 33552138 وتاريــخ 1434/2/23هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة املــالزم القضائــي باحملكمــة الشــيخ /... املســجل برقــم 
345007 وتاريــخ 1434/1/6هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي ... اصالــة عــن 
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نفســه ووكالــة عــن 1- والدتــه ... اندونســية اجلنســية 2-... ضــد بيــت 
املــال بشــأن املطالبــة بديــة متوفــى علــى النحــو املوضــح بالصــك املتضمــن 
ــه وبدراســة الصــك وصــورة  ــه مبــا هــو مــدون ومفصــل ب حكــم فضيلت
ضبطــه وأوراق املعاملــة لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب املالحظــة  وباهلل 

التوفيــق .
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: 3422286 تاريُخه: 1434/5/26هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 32205393

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
1434/9/14هـ 34318301 تاريخه:  

ــة  ــة بدي ديــة - حــادث مــروري - وفــاة نتيجــة دهــس بالســيارة - املطالب
قتــل خطــأ - إثبــات اإلدانــة مبوجــب تقريــر املــرور - حتمــل املدهــوس 
نســبة مــن اخلطــأ - إلــزام املدعــى عليــه  بدفــع الديــة مقابــل نســبة 
اخلطــأ التــي عليــه - إفهــام املدعــى عليــه بــأن عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ 

 .

1- قولــه تعالــى : ) ومــا كان ملؤمــن أن يقتــل مؤمنــا إال خطــأ ومــن 
قتــل مؤمنــا خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة وديــة مســلمة إلــى أهلــه إال أن 

يصدقــوا( .
2- القاعــدة : ) أن كل مــن أتلــف إنســانًا مبباشــرة أو تســبب فإنــه ملــزم 

بديتــه ( .

ادعــى وكيــل الورثــة علــى املدعــى عليــه بأنــه تســبب يف وفــاة مــورث 
موكلــه عــن طريــق دهســه بالســيارة - طلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع 
الديــة - صــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى وقــرر املدعــى عليــه بأنــه 
كان يســير يف طريقــه عنــد إحــدى اإلشــارات بســرعة منخفضــة وكان 
ــره حتــى  ــم ي يف أقصــى اليمــني وكان املتوفــى متجهــا نحــو الســيارة ول
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ســمع صــوت االصطــدام - قــرر املدعــى عليــه بــأن املــرور حمــل مــورث 
املدعــني النســبة األكبــر مــن اخلطــأ - قــرر املدعــى عليــه اســتعداده 
بدفــع الديــة مقابــل نســبة اخلطــأ التــي  عليــه - جــرى رجــوع القاضــي إلــى 
تقريــر احلــادث الصــادر مــن املــرور املتضمــن إدانــة مــورث املدعــني بنســبة 
ــة املدعــى عليــه بنســبة 25% - صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى  75% وإدان
عليــه بدفــع ديــة مــورث املدعــني مقابــل نســبة اخلطــأ التــي عليــه خمســة 
وســبعني ألــف ريــال - إفهــام املدعــى عليــه بــأن عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ 

- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ...القاضي يف احملكمة اجلزائية بخميس 
مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بخميــس مشــيط برقــم 32205393 وتاريــخ 1432/06/01 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 32639797 وتاريــخ 1432/06/01 هـــ  ففــي 

يــوم الســبت املوافــق1434/05/25 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة
رقــم  الســفر  اجلنســية مبوجــب جــواز  ...مينــي  : 10  وفيهــا حضــر   00
...حلضــوره ...ســعودي اجلنســية ســجل مدنــي رقــم ...وقــد حضــر ...وكالــة 
عــن ورثــة املتوفــى ...وهــم كال مــن والــده ...ووالدته...كمــا هــو مبــني يف 
انحصــار اإلرث الصــادر مــن محكمــة الزهــرة االبتدائيــة بالرقــم 30 
واملصــدق مــن اجلهــات الرســمية وأخرهــا وزارة العــدل برقــم 2048 يف 
1433/3/16 وذلــك بالوكالــة عــن وارثــي املتــويف بالوكالــة رقــم 218 
واملتضمــن توكيــل املدعــي يف املطالبــة واســتالم كل مــا وجــب لهــم مــن 
حــق خــاص مقابــل وفــاة ولدهــم ... علــى اثــر احلــادث املــروري الذي تعرض 
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لــه يف محافظــة صامطــة وادعــى قائــال: إن هــذا احلاضــر ...قــد تســبب يف 
وفــاة مــورث موكلــي دهســا يف محافظــة صامطــة وأطلــب إلزامــه بدفــع 
الديــة الشــرعية للمتوفــى هكــذا ادعــى وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــال: مــا جــاء يف دعــوى املدعــي وكالــة صحيــح فقــد 
كنــت أســير يف طريقــي عنــد إحــدى اإلشــارات وســرعتي ثالثــني تقريبــا 
وكنــت يف أقصــى اليمــني وقــد كان املتوفــى متجهــا نحــو الســيارة ولــم 
أره حتــى ســمعت صــوت اإلصطــدام وقــد قــرر املــرور إدانتــي بنســبة %25 
وأنــا مقتنــع بهــا هكــذا أجــاب . وإلنتهــاء وقــت اجللســة فقــد رفعتهــا 
وحــددت لهــا موعــدا يف يــوم األحــد املوافــق 1434/5/26هـــ . أقفلــت 
اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/25 هـ
احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ...القاضي يف احملكمة اجلزائية بخميس 
مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــة بخميــس مشــيط برقــم 32205393 وتاريــخ 1432/06/01هـــ   اجلزائي
هـــ    1432/06/01 وتاريــخ   32639797 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/05/26 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
ــه  ــة واملدعــى علي ــة عشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي وكال احلادي
وجــرى اإلطــالع علــى أوراق املعاملــة ومــا جــاء يف طياتهــا ومــا جــاء يف 
تقريــر احلــادث رقــم 7/32800027/30 واملرفــق باملعاملــة لفــه رقــم 11 
واملتضمــن توجيــه املســئولية للمدعــى عليــه بنســبة 25% وذلــك لعــدم 
انتباهــه أثنــاء القيــادة وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء 
ــه بنســبة دعــس املتوفــى ...بالوصــف املذكــور  ــى إقــرار املدعــى علي عل
يف التقريــر املــروري واقتناعــه بالنســبة املروريــة وهــي 25% وملــا كان 
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حــادث الدعــس بســبب خطــأ كل مــن الســائق واملاشــي فــإن الضمــان 
بالنســبة املذكــورة متوجــه علــى املدعــى عليــه ملــا ذكــر مــن أســباب يف 
رأي أهــل اخلبــرة املتقــرر فقهــا اعتبــاره والرجــوع إليــه يف مثــل هــذه احلــال 
ومبــا أن احلــادث نتــاج فعــل املدعــى عليــه مبباشــرته للدعــس فالقاعــدة 
أن كل مــن أتلــف إنســانا مبباشــرة أو تســبب فإنــه ملــزم بديتــه ولقــول 
اهلل تعالــى )ومــا كان ملؤمــن أن يقتــل مؤمنــا إال خطــأ ومــن قتــل مؤمنــا 
خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة وديــة مســلمة إلــى أهلــه إال أن يصدقــوا( 
لــذا فقــد قــررت إلــزام املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ وقــدره خمســة وســبعون 
ألــف ريــال تســلم لوكيــل ورثــة املتوفــى هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت 
ــم يكــن  ــه إن ل ــغ يكــون نصيــب األم من وأفهمــت املدعــي أن هــذا املبل
لــه جمــع مــن األخــوة الثلــث وإن كان لــه جمــع مــن األخــوة فنصيبهــا 
الســدس ويف احلالتــني مــا تبقــى يكــون لــألب وبعرضــه علــى املدعــي 
قــرر قناعتــه باحلكــم وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم قناعتــه 
باحلكــم وطلــب رفعــه إلــى محكمــة اإلســتئناف بــدون الئحــة أقفلــت 
اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/26 هـ
ــة مــن محكمــة اإلســتئناف  ــا املعامل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد وردتن
مبنطقة ...بخطاب فضيلة رئيسها رقم 341352239 يف 1434/7/11هـ 
1434/6/18هـــ  يف   34244151 رقــم  املالحظــة  قــرار  بــه  واملرفــق 
واملتضمــن أنــه لوحــظ مــا يلــي أوال: حكــم فضيلتــه بثبــوت إدانــة املدعــى 
عليــه ...بدهــس املدعــو/ ...بنســبة 25% ولــم جنــد أن فضيلتــه أفهمــه أن 
عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ رغــم استشــهاده بنــص القــرآن وال بــد مــن ذلك . 
ثانيــا: صــورة الوكالــة وحصــر اإلرث لــم يصــدق فضيلتــه عليهــا بأنــه مت 
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اإلطــالع عليهــا ووجــدت مطابقــة لألصــل حســب مــا نــص عليــه النظــام 
. ثالثــا: يكتفــى بتدويــن اســم القاضــي يف مســتهل الضبــط وقــراره 
الشــرعي والصــك دون التكــرار يف كل جلســة عمــال بالتعليمــات . 
وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل علــى املالحظــة األولــى 
بأنــه جــرى إفهــام املدعــى عليــه بــأن عليــه كفــارة القتــل اخلطــأ أثنــاء 
اجللســة وقــد تــرك ضبطهــا ســهوا وســيتم تــدارك ذلــك مســتقبال إن شــاء 
اهلل . وأمــا الثانيــة فقــد جــرى املصادقــة علــى صــور الــوكاالت وحصــر 
اإلرث والثالثــة متــت إضافتــه أثنــاء التنســيق ســهوا وســيتم مالحظــة ذلــك 
مســتقبال إن شــاء اهلل وبهــذا متــت إجابــة أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل 
واختتمــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف . واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
املعاملــة  ...علــى  القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة... 
مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
املســاعد برقــم 341766963 وتاريــخ 1434/8/7هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلـــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ...برقــم ...وتاريــخ 
1434/5/26هـــ اخلــاص بدعــوى / ... ... )مينــي اجلنســية( وكالــة ضــد 
/ ...يف قضيــة )مطالبــة بديــة متوفــى يف حــادث مــروري( علــى الصفــة 
املوضحــة يف الصــك املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
ــة وباالطــالع علــى  فيــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا 
رقــم 34244151 وتاريــخ 1434/6/18هـــ تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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: 33475561 تاريُخه: 1433/12/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32334212

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
1434/1/28ه 3426009 تاريخه: 

ديــة متوفــى - حــادث مــروري - املطالبــة بعــدد مــن الديــات - إقــرار 
املمتنــع عــن احلضــور ملجلــس  الغائــب  املدعــى عليــه - يحكــم علــى 
القضــاء - ديــة املــرأة علــى النصــف مــن ديــة الرجــل - احلكــم بدفــع ديــة 

قتــل اخلطــأ. 

1. ما ذكره أهل العلم أن دية املرأة على النصف من دية الرجل .
2. مــا ذكــره أهــل العلــم بأنــه يحكــم علــى الغائــب املمتنــع عــن احلضــور 

ملجلــس القضاء .
ديــة  رقــم 43108 يف 1432/10/2هـــ بشــأن حتديــد  الســامي  3. األمــر 
قتــل اخلطــأ املعمــم مــن قبــل معالــي وزيــر العــدل برقــم 13/ت/4363 

. 1432/10/7هـــ  يف 

ادعــى املدعــي بالوكالــة عــن جميــع ورثــة املتوفــاة ... وعــن جميــع ورثــة 
ــع  ــع الــوكاالت والصكــوك مصــادق عليهــا مــن جمي املتوفــاة ... وجمي
اجلهــات الرســمية ذات العالقــة ـ كمــا حضــر املدعــي بالوكالــة عــن 
جميــع ورثــة املتوفــى ... طلــب املدعــون احلكــم لهــم بديــة قتــل اخلطــأ 
تبليغــه  مــع   ، اجللســة  عليــه  املدعــى  يحضــر  لــم  ـ  موكليهــم  ملورثــي 
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مبوعدهــا، حيــث تبلــغ لشــخصه ـ مت اإلطــالع علــى القــرار الشــرعي 
الصــادر مــن احملكمــة اجلزائيــة املتضمــن إدانــة املدعــى عليه مبســئوليته 
عــن احلــادث بنســبة 100 % وقنــع املدعــى عليــه بهــذا احلكــم ـ مت االطــالع 
علــى صكــوك حصــر الورثــة ـ تبليــغ املدعــى عليــه لشــخصه مرتــني ولــم 
يحضــر ، وقــد ذكــر أهــل العلــم أنــه يحكــم علــى الغائــب املمتنــع عــن 
احلضــور ملجلــس القضــاء ـ ذكــر أهــل العلــم أن ديــة املــرأة علــى النصــف 
مــن ديــة الرجــل ـ مت االطــالع علــى األمــر الســامي املتضمــن تعديــل ديــة 
قتــل اخلطــأ إلــى 300,000 ألــف ريــال ـ احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن 
يدفــع لورثــة ... مبلغــًا وقــدره 300,000 ألــف ريــال ـ احلكــم علــى املدعــى 
عليــه بــأن يدفــع لورثــة ... مبلغــًا وقــدره 150,000 ألف ريــالـ  احلكم على 
ــال ـ  ــة ... مبلغــًا وقــدره 150,000 ألــف ري ــه ـ بــأن يدفــع لورث املدعــى علي
يقســم هــذا املــال حســب القســمة الشــرعية ـ قــرر احلاضــرون قناعتهــم 
ــه بصــورة مــن احلكــم لتقــدمي مــا  ــد املدعــى علي باحلكــم، األمــر بتزوي

لديــه مــن اعتــراض ـ صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامة مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 32334212 وتاريــخ 1432/08/08هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 321010162 وتاريــخ 1432/08/08 هـــ ففــي 
يــوم األربعــاء املوافــق1433/12/01 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 09،15 
وفيهــا حضــر ... ســوري اجلنســية يحمــل إقامــة رقــم ... الوكيــل عــن 
... ســوري اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة الســورية رقــم ... مبوجــب 
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الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل الثانــي بدمشــق برقــم 15927 يف 
30 كانــون األول 2010م واملصدقــة مــن اجلهــات املعتمــدة وآخرهــا فــرع 
وزارة العــدل مبكــة برقــم 4566 يف 1432/8/8هـــ والوكيــل عــن ... 
ســورية اجلنســية حتمــل هويــة وطنيــة ســورية رقــم ... و... ســورية اجلنســية 
حتمــل هويــة وطنيــة ســورية رقــم ... و... ســورية اجلنســية حتمــل هويــة 
ســورية رقــم ... و... ســورية اجلنســية حتمــل هويــة وطنيــة ســورية رقــم ... و... 
ســورية اجلنســية حتمــل هويــة وطنيــة ســورية رقــم  ... و... ســورية اجلنســية 
حتمــل هويــة وطنيــة ســورية رقــم  ... و... ســورية اجلنســية حتمــل هويــة 
ــة ســورية  ــة وطني ــة ســورية رقــم ... و... ســوري اجلنســية يحمــل هوي وطني
رقم ... ... و... ســوري اجلنســية يحمل هوية وطنية ســورية رقم  ... مبوجب 
الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل الثانــي بدمشــق برقــم 15806 يف 
28 كانــون األول 2010م  واملصــدق مــن اجلهــات املعتمــدة وآخرهــا فــرع 
وزارة العــدل مبكــة برقــم 4567 يف 1432/8/10هـــ كمــا حضــر ... 
اجلنســية  ... ســعودية  عــن  الوكيــل   ... رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي 
ــى أوالدهــا ...  ــة عــن نفســها وبواليتهــا عل ــي رقــم ... أصال بالســجل املدن
و...  و...  و...  و... و...  و...  و...  و... و... أوالد ... مبوجــب صــك الواليــة 
ــة  ــة اجلنوبي رقــم 44 يف 1431/9/18هـــ الصــادر مــن محكمــة العرضي
و... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... و... ســعودية بالســجل املدنــي ... 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب عــدل العرضيــة اجلنوبيــة برقــم 
20 يف 1431/10/9هـــ املجلــد 604 وادعيــا علــى الغائــب عــن مجلــس 
ــغ املدعــى عليــه لشــخصه للجلســة التــي حــدد  القضــاء ... هــذا وقــد تبل
لهــا موعــد يف يــوم الثالثــاء املوافــق  1433/11/30هـــ ولكــن نظــرا 
اليــوم  لهــذا  أجلــت  فقــد  صحــي  لظــرف  حضورهــا  عــن  العتــذاري 
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األربعــاء املوافــق 1433/12/1هـــ قائلــني يف دعواهــم لقــد وقــع حــادث 
تصــادم بطريــق مكــة جــدة الســريع مقابــل مــدارس ... يف 1431/9/8هـــ 
ــادة املدعــى عليــه  ــوع ... رقــم اللوحــة )...( قي بــني ســيارتني األولــى مــن ن
والســيارة الثانيــة مــن نــوع ... رقــم اللوحــة )... ( قيــادة مــورث موكلــي 
... وقــد جنــم عــن احلــادث وفــاة ... وكل مــن ... و... بنــت ...  هــذا وقــد 
أديــن املدعــى عليــه بنســبة 100% بكامــل املســؤولية عــن احلــادث وذلــك 
املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة  مــن  الصــادر  القــرار  مبوجــب 
أن  عليــه  املدعــى  علــى  احلكــم  نطلــب  1432/2/7هـــ  يف   2/1 برقــم 
يدفــع ديــة قتــل اخلطــأ ملورثــي موكلينــا كل علــى حــدا هــذه دعوانــا 
فجــرى االطــالع علــى القــرار املشــار إليــه أعــاله فوجدتــه كمــا ذكــر 
االطــالع  جــرى  كمــا  النســبة  بهــذه  عليــه  املدعــى  بقناعــة  ومنتهــي 
علــى الصــك الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالعرضيــة اجلنوبيــة برقــم 
44 يف 1431/9/18هـــ والــذي يثبــت وفــاة ... وانحصــار إرثــه يف كل 
مــن والدتــه ... ... ويف زوجتــه ... ويف أوالده ... البالــغ والقاصريــن كل 
ــودة يف 1418/11/26هـــ  ــودة يف 1417/12/18هـــ و...  املول مــن ... املول
و...  املولــودة يف 1420/7/10هـــ و...  املولــودة يف 1422/11/19هـــ و... 
و...  املولــودة  و...  املولــود يف 1426/4/27هـــ  املولــود 1424/9/26هـــ 
يف 1427/12/19هـــ و...  املولــودة يف 1429/7/22هـــ و...  املولــودة يف 
ــودة يف 1431/6/18هـــ كمــا جــرى االطــالع  1431/6/18هـــ و... املول
علــى صــك الواليــة الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالعرضيــة اجلنوبيــة 
برقــم 14 يف 1431/9/18هـــ والــذي فيــه أن ... ســعودية بالســجل املدنــي 
رقــم ... هــي الوليــة علــى أوالدهــا القصــر كمــا جــرى االطــالع علــى 
وثيقــة حصــر اإلرث الشــرعي الصــادر مــن محكمــة قطنــا الشــرعية 
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برقــم 199 يف 1432/1/3هـــ واملصــدق مــن اجلهــات املعتمــدة وآخرهــا 
فــرع وزارة العــدل برقــم 4564 يف 1432/8/10هـــ والــذي يثبــت وفــاة 
... ... وانحصــار إرثهــا يف ...  و... و...  و...  ...  و...  أوالد ...  كمــا جــرى 
االطــالع علــى وثيقــة حصــر اإلرث الشــرعي الصــادرة مــن محكمــة 
الصنمــني برقــم 415 يف 1432/1/21هـــ والــذي يثبــت وفــاة ... وانحصــار 
و...   و...  و...   و...   و...  و...   و...  و...     ... و...  و...    ... أوالدهــا  إرثهــا يف 
أوالد ... واملصــدق مــن اجلهــات املعتمــدة وآخرهــا فــرع وزارة العــدل برقــم 
ــة  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل 4963 يف 1432/8/10هـــ فبن
وبنــاء علــى مــا جــاء يف القــرار الصــادر مــن احملكمــة اجلزائيــة برقــم 2/1 
يف 1432/1/7هـــ مــن إثبــات إدانــة املدعــى عليــه بنســبة احلــادث %100 
وقناعتــه بهــذه النســبة وملــا ذكــره أهــل العلــم رحمهــم اهلل تعالــى بأنــه 
يحكــم علــى الغائــب املمتنــع عــن احلضــور ملجلــس القضــاء ولتبلغ املدعى 
عليــه لشــخصه مرتــني ولــم يحضــر وملــا ذكــره أهــل العلــم رحمهــم اهلل 
مــن أن ديــة املــرأة علــى النصــف مــن ديــة الرجــل وبنــاء علــى األمر الســامي 
رقــم 43108 يف 1432/10/2هـــ بشــأن حتديــد ديــة قتــل اخلطــأ املعمــم 
مــن معالــي وزيــر العــدل برقــم 13/ت/4363 يف 1432/10/7هـــ  لذلــك 
كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه أن يدفــع لورثــة ... مبلغــا وقــدره 
ثالثمائــة ألــف ريــال ديــة قتــل اخلطــأ تقســم علــى الورثــة حســب الفريضــة 
الشــرعية كمــا حكمــت عليــه أن يدفــع لورثــة ... مبلغــا وقــدره مائــة 
وخمســون ألــف ريــال ديــة قتــل اخلطــأ تقســم علــى الورثــة حســب الفريضــة 
الشــرعية كمــا حكمــت عليــه أن يدفــع لورثــة ... مبلغــا وقــدره مائــة 
وخمســون ألــف ريــال ديــة قتــل اخلطــأ تقســم علــى الورثــة حســب الفريضــة 
الشــرعية وبعــرض احلكــم علــى احلاضريــن قــررا القناعة وأمــرت بتزويد 
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املدعــى عليــه بنســخة مــن صــك احلكــم لتقــدمي مــا لديــه مــن اعتــراض مع 
إفهامــه أن لــه ثالثــني يومــا مــن تاريــخ اســتالمه لنســخة احلكــم لتقــدمي 
االعتــراض وأنــه إذا لــم يقــدم اعتراضــه خــالل هــذه املــدة ســقط حقــه 
يف االســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة  وبــاهلل التوفيــق صلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/12/01هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
برقــم32/1010162    املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
بهــا الصــك رقــم33475561 وتاريــخ  وتاريــخ1434/1/19 هـــــ املرفــق 
1433/12/22هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ... القاضــي باحملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة املتضمــن دعــوى ورثــة / ...  ورفقــاه ضــد الغائب 
... ســعودي اجلنســية يف مطالبــة بديــة متــويف  عــن مجلــس القضــاء / 
بحــادث مــروري احملكــوم فيــه مبــا دون بباطــن الصــك ، وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه قررنــا املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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ادعــى املدعــي بالوكالــة عــن ورثــة امليــت مبوجــب الــوكاالت وصــك 
حصــر الورثــة والواليــة املصــادق عليهــا مــن اجلهات الرســمية ذات العالقة 
، لوحــظ أن األم ذكــرت أنهــا وليــة علــى ابنتيهــا ... و... وهمــا ليســتا 
قاصرتــني بــل همــا بالغتــان فطلــب مــن املدعــي وكالــة تعديــل صــك 
الواليــة فأفــاد أن النظــام يف القانــون املصــري يعتبــر أن الرشــد يف املــال 

: 34175065 تاريُخه: 1434/3/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32421651

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
1434/7/30هـ  34282939  تاريخه: 

اخلطــأ  قتــل  بديــة  مطالبــة   - دهــس  مــروري  حــادث   - متوفــى  ديــة 
بحســب نســبة اخلطــأ - إقــرار املدعــى عليــه - العــذر ملــن أقــر - احلكــم 
علــى املدعــى عليــه بدفــع الديــة مقابــل نســبة اخلطــأ التــي عليــه . 

1. قــال ابــن قدامــة ـ رحمــه اهلل ـ يف املغنــي ) 339/9 ( ) واألصــل يف 
وجــوب الديــة والكفــارة قولــه تعالــى : ) ومــن قتــل مؤمنــًا فتحريــر رقبــة 

مؤمنــة وديــة مســلمة إلــى أهلــه إال أن يصدقــوا ( .
2. قاعدة ) ال عذر ملن أقر ( 

3. قــرار الهيئــة باحملكمــة العليــا برقــم 2 يف 1431/7/14هـــ املوافــق عليــه 
باألمــر الســامي رقــم 43108 يف 1432/10/2هـــ املتضمــن أن ديــة قتــل 

اخلطــأ هــي ثاثمائــة ألــف ريــال ســعودي . 



240

هــو إحــدى وعشــرون ســنة ميالديــة فتــم مخاطبــة محكمــة االســتئناف 
فوجهــت مبخاطبــة القنصليــة ، فتمــت الكتابــة للقنصليــة املصريــة ، 
وردت اإلجابــة املتضمنــة أن القانــون املصــري يعتبــر أن الرشــد يف املــال 
هــو إحــدى وعشــرون ســنة ميالديــة فقــرر القاضــي ســماع الدعــوى ، 
طلــب املدعــي وكالــة احلكــم علــى املدعــى عليــه بتســليمه 25 %مــن 
ديــة قتــل اخلطــأ ، بعــرض دعــوى املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليــه 
صــادق علــى مــا جــاء بدعــوى املدعــي وكالــة ، مت االطــالع علــى أوراق 
املعاملــة فوجــد أنهــا مطابقــة ملــا جــاء بدعــوى املدعــي وكالــة ، احلكــم 
مبلــغ  وهــو  وكالــة  للمدعــي  الديــة  ربــع  بتســليم  عليــه  املدعــى  علــى 
ــة  ــغ حســب األنصب ــال ، مت قســمة املبل وقــدره خمســة وســبعون ألــف ري
ــة  ــه بالكفــارة ، قــرر املدعــي وكال الشــرعية ، مت إفهــام املدعــى علي
قناعتــه باحلكــم ، وقــرر املدعــى عليــه اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة 

اعتراضيــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
وتاريخ1432/9/21هـــ   32421651 برقــم  املســاعد  بالطائــف  العامــة 
هـــ    1432/9/21 وتاريــخ   321218265 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
ــوم اإلثنــني املوافــق 1433/2/2هـــ حضــر ........مصــري اجلنســية  ففــي ي
مبوجــب جــواز الســفر رقــم ........بصفتــه وكيــال عــن املدعــني وهــم ورثــة 
املتوفــى ........وذلــك مبوجــب حصــر الورثــة الصــادر مــن مصلحــة الشــهر 
العقــاري برقــم ........وهــم والــده ........وزوجتيــه ........و........ وأوالده ........ 
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و........و........ و........ و........ و........ و........  وذلــك مبوجــب وكالتــه عــن 
ابنيــي املتوفــى ........و........الصــادرة مــن جمهوريــة مصــر العربيــة برقــم 
........يف 2011/7/7م والتــي تخولــه حــق الترافــع يف جميــع القضايا وحق 
اإلقــرار واإلنــكار  وبوكالتــه عــن إبــن املتوفــى ........مبوجــب الوكالــة 
........ يف 2011/5/25م  برقــم  العربيــة  مــن جمهوريــة مصــر  الصــادر 
والتــي تخولــه حــق الترافــع يف جميــع القضايــا وحــق اإلقــرار واإلنــكار 
ومبوجــب وكالتــه عــن والــد املتوفــى ........وعــن زوجتــه ........وعــن زوجته 
........أصالــة عــن نفســها وبواليتهــا عــن أوالدهــا القصــر ........املولــود يف 
1997/6/1م و........ املولود 1999/3/21 وقد ذكر يف نفس التوكيل 
أنهــا وليــة علــى ابنتيهــا ........املولــودة يف 1992/2/8م و........ املولــودة يف 
1994/4/8 م وهمــا ليســتا قاصرتــني بــل همــا بالغتــني لــذا جــرى إفهــام 
الوكيــل بأنــه يلزمــه إحضــار وكالــه عــن املذكورتــني الســتكمال 
نظــر دعــواه وحتــى يكمــل املطلــوب جــرى رفــع اجللســة وتأجيلهــا حتــى 

يتــم ذلــك
ويف جلســة آخــرى يف يــوم األحــد املوافــق1434/02/24 هـ حضر املدعي 
وكالــة وأمــا املدعــى عليــه فلــم يحضــر وقــد تبلــغ لشــخصه وقــد ســبق 
وأن قــدم املدعــي وكالــة اســتدعاء أحيــل إلينــا بشــرح رئيــس احملكمــة 
البنتــني  أن  ويتضمــن  1433/02/06هـــ  تاريــخ  يف   33239503 برقــم 
اللتــني أفهمتــه بــأن يحضــر وكالــة عنهــا لكونهمــا بالغتــني يعتبــران 
يف ) القانــون املصــري ( قاصرتــني ألنهمــا دون ســن ) واحــد وعشــرين 
ســنة ( وال يســمح النظــام بــأن يــوكال ألنهمــا ال زاال حتــت الواليــة مــن 
قبــل والدتهــم فجــرت مخاطبــة محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 

ــخ 1433/03/07هـــ واملتضمــن  باخلطــاب رقــم 321474714 يف تاري
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) طلــب التوجيــه حيــال مــا ذكــره املدعي وكالة من أن النظام ال يســمح 
ملــن هــم دون ســن الواحــدة والعشــرون بالتوكيــل ( أ.هـــ. فوردنــا خطابهــم 
قــرار  علــى  واملعطــوف  1433/03/22هـــ  تاريــخ  يف   33490336 رقــم 
الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة برقــم 33140741 يف تاريــخ 1433/03/19هـــ 
ــة  ــه واحلــال مــا ذكــر فيستفســر مــن الســفارة املصري واملتضمــن ) فعلي
عــن صحــة ذلــك ( أ.هـــ. عليــه فقــد جــرت الكتابــة للقنصليــة املصريــة 
ــت بدورهــا لفــرع  ــي كتب ــق احملافظــة الت بالطريقــة الرســمية عــن طري
وزارة اخلارجيــة مبكــة املكرمــة فوردنــا خطابهــم رقــم 138/3/2/21 
املصريــة  القنصليــة  أفــادت   ( واملتضمــن  1433/07/13هـــ  تاريــخ  يف 
بأنــه إذا كان موضــوع الدعــوى حقــوق ماليــه ألبنــاء املتوفــى املذكــور 
مســتحقة لهــم بامليــراث عــن والدهــم فــإن ســن الرشــد طبقــا للقانــون 
املصــري هــو احــدى وعشــرون ســنة ميالديــة ( أ.هـــ. عليــه قــررت ســماع 
دعــوى املدعــي وكالــة فادعــى قائــال لقــد حصــل حــادث مــروري ملــورث 
موكليــي نتــج عنــه وفاتــه بتاريــخ 1431/10/25هـــ وقــد أديــن املدعــى 
عليــه بنســبة خمســة وعشــرون فاملائــة وصــدر عليــه بذلــك صــك مــن 
احملكمــة اجلزئيــة برقــم 3226226 يف تاريــخ 1432/02/14هـــ أطلــب 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع 25% مــن ديــة قتــل اخلطــأ ملوكليــي 

هــذه دعــواي
ويف جلسة آخرى يف يوم السبت املوافق1434/03/28 هـ حضر املدعي 
وكالــة وحضــر حلضــوره ........ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجله املدنــي 
رقــم ........ثــم جــرى تــالوة مــا ســبق ضبطــه علــى املدعــى عليــه فصــادق 
عليــه ثــم جــرى عــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه فأجــاب قائــال 
مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه كلــه صحيــح جملــة وتفصيــال فقــد 
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تســببت يف وفــاة مــورث موكليــه وكانــت نســبة اإلدانــه علي هي خمســة 
وعشــرون يف املائــه )25%( هكــذا أجــاب ثــم جــرى اإلطــالع علــى أوراق 
املعاملــة فوجــدت مطابقــة ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي وكالــة فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي وكالــة وألنــه ال عــذر ملــن أقــر وملــا تضمنــه القــرار املشــار إليــه 
بعاليــه مــن أن نســبة اخلطــأ يف احلــادث علــى املدعــى عليــه هــي )25%( وملــا 
جــاء يف قــرار الهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا رقــم 2 يف 1431/7/14هـــ 
املوافــق عليــه باألمــر الســامي رقــم 43108 يف 1432/10/2هـــ املتضمــن 
يف الفقــرة الثانيــة منــه أن ديــة اخلطــأ هــي ثالثمائــة ألــف ريــال ســعودي 
قتــل  ديــة  ربــع  متثــل  عليــه  املدعــى  حــق  إليهــا يف  املشــار  النســبة  وألن 
اخلطــأ يقــول ابــن قدامــه يف املغنــي 339/9 ) واألصــل يف وجــوب الديــة 
والكفــارة قولــه تعالــى ) ومــن قتــل مؤمنــا خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة 
وديــة مســلمة إلــى أهلــه إال أن يصدقــوا( لذلــك كلــه فقــد حكمــت 
علــى املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ وقــدره خمســة ســبعون ألــف ريــال بحيــث 
ألــف  عشــر  اثنــا  وقــدره  مبلــغ  وميثــل  الســدس  األب  نصيــب  يكــون 
وخمســمائة ريــال ونصيــب كل زوجــه مبلــغ وقــدره أربعــة أالف وســتمائه 
وســبعة وثمانــون ريــال وخمســون هللــه والباقــي يقســم للذكــر مثــل حــظ 
األنثيــني فيكــون نصيــب كل ابــن مــن األبنــاء الذكــور تســعة آالف 
وســتمائه وتســعة وخمســون ريــال وتســعه هلــالت ونصيــب كل بنــت 
ــه  ــاال وخمســة وخمســون هلل ــه وتســعة وعشــرون ري ــة آالف وثمامنائ أربع
وألنــه ســبق اإلفهــام بالكفــارة كمــا ذكــر يف قــرار احملكمــة اجلزئيــة 
املشــار إليــه آنفــا فــال داعــي لتكــراره وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني 
قــرر املدعــي وكالــة القناعــة بــه وأمــا املدعــى عليــه لــم يقتنــع بــه ورغــب 
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يف تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فجــرى تســليمه نســخة مــن صــك احلكــم 
يف اجللســة وأفهــم بــأن لــه ثالثــون يومــا مــن تاريــخ هــذا اليــوم لتقــدمي مــا 
لديــه مــن اعتــراض فــإن لــم يفعــل ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب 
احلكــم الصفــة القطعيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/03/28 هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف  ففــي يــوم  األربعــاء املوافق1434/05/08هـــ   وردتنــا الالئحــة 
برقــم  رئيــس احملكمــة  مــن  ........واحملالــة  مــن  املقدمــة  اإلعتراضيــة 
341021890يف 1434/4/27هـــ وهــي ورقتــني وكان تقدميهــا خــالل 
املــدة احملــددة وباإلطــالع عليهــا لــم أجــد بهــا مــا يؤثــر علــى ماحكمــت 
بــه أو يدعــو للعــدول عنــه وعليــه ســوف يجــري بعــث كامــل املعاملــة 
 ، التوفيــق  وبــاهلل  كاملتبــع   اإلســتئناف  محكمــة  إلــى  ومرفقاتهــا 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

. 1434/05/08هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية اخلامســة مبحكمة اإلســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــالع علــى املعاملــة الواردة مــن فضيلة رئيس 
احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 332044454وتاريــخ 1434/7/17هـــ  
املرفــق بهــا الصــك رقــم 34175065وتاريخ1434/3/29هـــ الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ /........القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف املتضمــن 
اجلنســية  /........ســعودي  ضــد  وكالــة  اجلنســية  دعوى/........مصــري 
يف ديــة، احملكــوم فيــه مبــا دون بباطنــه ، وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة قررنــا املوافقــة علــى احلكــم، واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33209576 تاريُخه: 1433/4/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32585816

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
345329 تاريخه: 1434/1/7ه

ديــة - ديــة قتــل خطــأ- وفــاة مــورث املدعيني نتيجة حادث ســيارة وهروب 
الســائق- مطالبــة الورثــة بيــت املــال بدفــع ديــة مورثهــم كاملــة- أخــذ 
احملكمــة بــأوراق املعاملــة وتقريــر املــرور- عــدم حضــور املدعــى عليــه 
)ممثــل بيــت املــال( رغــم التبليــغ يف الدعــوى- احلكــم حضــوري بتســليم 

بيــت املــال الديــة للمدعيــني.

1. جــاء يف كشــاف القنــاع 2981/8 )ويفــدى ميــت يف زحمــة كجمعــة 
وطــواف روي عــن عمــر وعلــي واحتــج بــه أحمــد(.

2. وجاء يف اإلنصاف 149/10 )هذا الصحيح من املذهب(
ــم  3. ويف املغنــي 48/12 )وروي أن رجــا قتــل يف زحــام يف زمــن عمــر فل
يعــرف قاتلــه فقــال علــي لعمــر يــا أميــر املؤمنــني ال يعّطــل دم امــرئ 
مســلم فــأدى ديتــه مــن بيــت املــال رواه عبــد الــرزاق وألن املســلمني يرثــون 
مــن ال وارث لــه فيعقلــون عنــه عنــد عــدم عاقلــة كعصباتــه ومواليــه( 

أ.هـ
4. روى ابــن أبــي شــيبة عــن عــدي بــن أرطــاة أنــه كتــب إلــى عمــر بــن 
عبــد العزيــز أننــي وجــدت قتيــا يف احلــرم ال يعلــم مــن قتلــه فكتــب إليــه 

عمــر أن يــؤدى ديتــه مــن بيــت املــال .
5. املادة 134 من نظام املرافعات الشرعية.

6. تعميم رئيس املجلس األعلى للقضاء رقم 192/ت يف 1432/10/9هـ 
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ادعــى املدعــي وكالــة ضــد منــدوب بيــت املــال الغائــب عــن مجلــس 
احلكــم بــأن مــورث موكلــه تــويف إثــر حــادث مــن قبــل ســيارة مــن نــوع 
بــاص ال يعــرف أوصافــه وقــد الذ ســائقها بالفــرار مــن موقــع احلــادث وقــد 
أدان تقريــر املــرور الســائق الهــارب بخمســني باملائــة مــن نســبة اخلطــأ 
ــى اآلن وقــد صــدر األمــر الســامي الكــرمي رقــم  ــه حت ــم يســتدل علي ول
52121/م يف 1432/11/8هـــ بســماع الدعــوى أمــام بيــت املــال ويطلــب 
احلكــم علــى منــدوب بيــت املــال بتســليم ديــة مورث موكله حســب نســبة 
اإلدانــة املشــار إليهــا، تبلــغ منــدوب بيــت املــال ولــم يحضــر فجــرى ســماع 
الدعــوى غيابيــًا - جــرى االطــالع علــى تقريــر املــرور وذكــرت أســباب 
ــوه مــن الســيارات  ــق دون التأكــد مــن خل ــور املتوفــى الطري ــة بعب اإلدان
وعــدم أخــذ احليطــة واحلــذر مــن ســائق الســيارة املتســبب ، طلــب املدعــي 
الديــة كاملــة يف اجللســة التــي تليهــا ، مبــا أن املذكــور تــويف مــن جــراء 
صــدم ســيارة ال يعلــم قائدهــا ونظــرًا لكــون املدعــى عليهــا تبلغــت ولــم 
حتضــر وممــا تقــرر شــرعا أن مــن قتــل ولــم يعلــم قاتلــه فــإن ديتــه راجعــة 
علــى بيــت املــال ) ينظــر كشــاف القنــاع 2981/8 واالنصــاف 149/10 
واملغنــي 48/12 ( ، وأمــا مــا ذكــره املــرور مــن تضمــني املســؤولية فهــو 
تقريــر غيــر وجيــه ألنهــم لــم يعاينــوا احلــادث وقــت وقوعــه بخصــوص عدم 
تأكــد املتوفــى مــن خلــو الطريــق فرمبــا أنــه تأكــد لكــن ســائق احلافلــة 
تهــور ولــم يحتــط فصدمــه وهــذا كثيــر يف احلــوادث املروريــة، ثــم تقريــر 

بأن األمر امللكي رقم 43108 يف 1432/10/2هـ اعتمد ما قررته احملكمة 
العليــا بــأن ديــة قتــل اخلطــأ ثاثمائــة ألف ريال .
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املــرور مــن جنــس رأي اخلبيــر تســتأنس بــه احملكمــة وال يقيدهــا كمــا 
أفــادت بــه املــادة 134 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وبعــد االطــالع علــى 
تعميــم رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم 192/ت يف 1432/10/9هـــ 
بــأن األمــر امللكــي رقــم 43108 يف 1432/10/2هـــ اعتمــد مــا قررتــه 
احملكمــة العليــا باعتبــار ديــة قتــل اخلطــأ ثالثمائــة ألــف ريــال ، ملــا تقــدم 
صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بيــت املــال أن يســلم املدعيــني ديــة 
مورثهمــا ديــة قتــل اخلطــأ ثالثمائــة ألــف ريــال ، ويعتبــر هــذا احلكــم 
حضوريــا لتبلــغ املدعــى عليهــا بهــذه الدعــوى ، صــدق احلكــم بعــد 

مداولــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

احملكمــة  يف  القاضــي    ........ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل العامــة مبكــة املكرمــة   وبن
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 32585816 وتاريــخ 
وتاريــخ   321575550 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/12/18
يف   52121 رقــم  امللكــي  االمــر  بهــا  واملرفــق  هـــ   1432/12/17
1432/11/8ه بــاإلذن يف ســماع هــذه الدعــوى حضــر ........  مصــري 
ــه  ــاًل عــن ........  بصفت اجلنســية مبوجــب جــواز الســفر رقــم ........  وكي
وكيــاًل عــن ........  و ........  ورثــة ........  مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
مأموريــة الســيدة زينــب برقــم 210م يف 2011م مصدقــة مــن اخلارجيــة 
برقم 17 يف 1432/6/4هـ و مصدقة من فرع وزارة العدل محافظة جدة 
برقــم 4379 يف 1432/6/4هـــ واملذكــورون هــم ........  ........  مبوجــب 
حصــر الورثــة الصــادر مــن محكمــة الدخيلــة مبحافظــة االســكندرية 
بتاريــخ 2011/9/14م  برقــم 2011/1426  العربيــة  بجمهوريــة مصــر 
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واملصــدق مــن اجلهــات املذكــورة ســابقا وانتظــر املدعــى عليــه منــدوب 
ــذروا  ــم يحضــر وقــد جــرى تبليغهــم باملوعــد الســابق واعت بيــت املــال ول
1433/2182هـــ   يف   588/201 رقــم  خطابهــم  مبوجــب  احلضــور  عــن 
واجــل املوعــد الــى هــذه اجللســة لطلبهــم ذلــك   وأدعــى االول  قائــاًل 
بتاريــخ 1428/12/7هـــ يف منطقــة  توفــى    ........ ان مــورث موكلــي  
........  أثــر حــادث مــن قبــل ســيارة مــن نــوع بــاص ال يعــرف أوصافــه وقــد 
الذ ســائقها بالفــرار مــن موقــع احلــادث وقــد أدان تقريــر املــرور الســائق 
الهــارب بخمســني باملائــة مــن نســبة اخلطــأ ولــم يســتدل عليــه حتــى اآلن 
وقــد صــدر األمــر الســامي الكــرمي رقــم 52121/م يف 1432/11/8هـــ 
بســماع الدعــوى أمــام بيــت املــال أطلــب احلكــم علــى  منــدوب بيــت املــال 
بتســليم ديــة مــورث موكلــي حســب نســبة اإلدانــة املشــار إليهــا كونــه 
ممثــل بيــت املــال هــذه دعــواي ثــم اطلعــت علــى اوراق املعاملــة فوجــدت 
فيهــا محضــر املعاينــة علــى صفحــة 1 مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــه 
25 وهــذا نصــه انــه يف حوالــي الســاعة 8 مســاء بتاريــخ 1428/12/7هـــ 
ــا املــالزم اول ........  ضابــط خفــر حــوادث الشــرق عــن طريــق  تبلغــت ان
عــن  التخصصــي  النــور  مستشــفى  يف  املتواجــد  احلــوادث  منــدوب 
موقــع  الــى  وباالنتقــال  خطيــره  وحالتــه  مــروري  حــادث  اثــر  مصــاب 
ــك  ــري املل ــة باجتــاه كب ــه وتخطيطــه واملوقــع يف العزيزي احلــادث ملعاينت
خالــد كمــا جــرى االنتقــال الــى مستشــفى النــور التخصصــي وذلــك 
لالطمئنــان علــى املصــاب ومعاينــة حالتــه وباالنتقــال الــى موقــع احلــادث 
ومعاينتــه اتضــح لنــا بانــه يقــع يف منطقــة العزيزيــة باجتــاه كبــري امللــك 
ــدا امــام محــالت ...... علمــا أن الســيارة  ــق الرئيســي حتدي ــد الطري خال
املتســببة ال توجــد يف املوقــع ولــم جنــد اي اثــار لهــا ولــم جنــد كذلــك 
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شــهود عيــان ســوى مــا أفــاد بــه مســعفو الهــالل األحمــر ملندوبنــا حســب 
افــادة مــن شــاهد احلــادث ان املصــاب مضغــوط بــني باصــني وال يعــرف اي 
مواصفــات للبــاص املتســبب كذلــك لــم جنــد اي اثــار دمــاء للمدهــوس 
او اثــار لــه يف املوقــع علمــا ان الطريــق ثــالث مســارات والرؤيــة واضحــه 
ومكشــوفه ووقــت احلــادث ايــام موســم احلــج ويوجــد باملوقــع حركــة 
مشــاه وســيارات ووقــت ذروه ومــن خــالل انتقالنــا للموقــع وبحثنــا عــن 
شــهود عيــان لــم جنــد مــن شــاهد احلــادث ســوى ان مســعفي الهــالل 
االحمــر افــادوا املنــدوب املتواجــد مبستشــفى ........ املصــاب قــد أصيــب 
بســبب تواجــده بــني باصــني أثــرا عليــه قامــا بالضغــط عليــه ممــا أدى 
الــى اصابتــه وحصــول احلــادث علمــا بــان الســيارة املتســببة هــي مــن نــوع 
بــاص وال يوجــد أي معلومــات عنهــا حيــث الذ الســائق بالهــرب مــن نفــس 
املوقــع وتعــزى اســباب املؤديــة لوقــوع احلــادث الــى قيــام املدهــوس بعبــور 
الطريــق دون التأكــد مــن خلــوه مــن الســيارات كذلــك عــدم اخــذ 
احليطــة واحلــذر مــن الســائق املتســبب وجنــم عــن احلــادث اصابــة الشــخص 
املدهــوس ومت نقلــه بواســطة الهــالل االحمــر الــى مستشــفى النــور علمــا 
بــان الســائق املتســبب قــد الذ بالفــرار وال يوجــد أي معلومــات عنــه وأن 
الســيارة مــن نــوع بــاص وكان الوقــت الســاعة 8 مســاء واجلــو صحــو 
والطريــق مســتقيم ومكشــوف والرؤيــة واضحــه وال يوجــد مــا يعيقهــا 
ا.هـــ ثــم اطلعــت علــى شــهادة الوفــاة الصــادرة مــن االحــوال املدنيــة مبكــة 
املكرمــة ملــورث املدعــني وهــي برقــم ........  يف 1428/12/26هـــ وســبب 
احلــادث مــروري وان ديانــة املتوفــى االســالم لــذا ســوف يطلــب وكيــل 
لــم يحضــر فســوف  بانــه اذا  املــال يف اجللســة القادمــة وافهامــه  بيــت 
يحكــم عليــه ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة وانتظــر وكيــل 
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وزارة املاليــة ولــم يحضــر وقــرر املدعــي أنــه ال يكتفــي مبــا قــرره املــرور 
ويطلــب احلكــم بديــة مــورث املدعــني كاملــه وبعــد النظــر يف الدعــوى 
واإلجابــة وتأسيســا علــى مــا جــرى رصــده مــن إثباتــات احلادث ومــا يتبعها 
مــن شــهادة الوفــاة مــن جــراء احلــادث املــروري والتقريــر مــن إدارة املــرور 
ــم  وغيــر ذلــك واملثبتــة أن املذكــور تــويف مــن جــراء صــدم ســيارة ال يعل
ــم حتضــر وممــا تقــرر  قائدهــا ونظــرا لكــون املدعــى عليهــا تبلغــت ول
شــرعا أن مــن قتــل ولــم يعلــم قاتلــه فــإن ديتــه راجعــة علــى بيــت املــال قــال 
يف كشــاف القنــاع 2981/8 ويفــدى ميــت يف زحمــة كجمعــه وطــواف 
روي عــن عمــر وعلــي واحتــج بــه أحمــد وقــال يف االنصــاف 149/10 
هــذا الصحيــح مــن املذهــب ويف املغنــي 48/12 وروى أن رجــال قتــل يف 
زحــام يف زمــن عمــر فلــم يعــرف قاتلــه فقــال علــي لعمــر يــا أميــر املؤمنــني 
ال يطــل دم امــرئ مســلم فــأدى ديتــه مــن بيــت املــال ) رواه عبــد الــرزاق 
( وألن املســلمني يرثــون مــن ال وارث لــه فيعقلــون عنــه عنــد عــدم عاقلــة 
كعصباتــه ومواليــه أ.هـــ وروي أبــن أبــي شــيبه عــن عــدي بــن أرطــاه 
ــز أننــي وجــدت قتيــال يف احلــرم ال  ــد العزي ــن عب ــى عمــر ب ــه كتــب إل أن
يعلــم مــن قتلــه فكتــب إليــه عمــر أن يــؤدى ديتــه مــن بيــت املــال وأمــا مــا 
ذكــره املــرور مــن تضمــني املســؤولية فهــو تقريــر غيــر وجيــه ألنهــم لــم 
ــم يتأكــد املتــويف مــن  ــون ل ــوا احلــادث وقــت وقوعــه فكيــف يقول يعاين
خلــو الطريــق فــر مبــا أنــه تأكــد لكــن ســائق احلافلــة تهــور ولــم يحتــط 
فصدمــه وهــذا كثيــر يف احلــوادث املروريــة ثــم تقريــر املــرور مــن جنــس 
رأي اخلبيــر تســتأنس بــه احملكمــة وال يقيدهــا كمــا أفــادت بــه املــادة 
134 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وبعــد اطالعــي علــى تعميــم رئيــس 
احملكمــة األعلــى للقضــاء رقــم 192/ت يف 1432/10/9هـــ بــأن األمــر 
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امللكــي رقــم 43108 يف 1432/10/2هـــ اعتمــد مــا قررتــه احملكمــة 
فقــد  لذلــك  ريــال  ألــف  ثالثمائــة  اخلطــأ  قتــل  ديــة  باعتبارهــا  العليــا 
حكمــت علــى املدعــى عليــه بيــت املــال أن يســلم املدعــني ديــة مورثهــم 
ديــة قتــل اخلطــأ ثالثمائــة ألــف ريــال وســوف يبلــغ املدعــى عليهــا بنســخه 
ــا بهــذه  ــغ املدعــى عليه ــا لتبل ــر هــذا احلكــم حضوري مــن احلكــم ويعتب

الدعــوى وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1433/4/21هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فقــد 
ــة مــن محكمــة االســتئناف باخلطــاب رقــم 331168705  عــادت املعامل
يف 1433/7/19هـــ وبرفقــه القــرار رقــم 33326447 يف 1433/7/5هـــ 
املتضمــن وبدراســة الصــك و صــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــرر 
باألكثريــة إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة مــا يلــي :1ـ إن دعــوى 
ــل  ــة مــورث موكليهــم حســب النســبة املعــدة مــن قب املدعــي بتســليم دي
ــة وهــذا محــل  املــرور خمســني يف املائــة وحكــم فضيلتــه بالديــة كامل
نظــر 2ـ أن املبلــغ املطلــوب احلكــم بــه لصالــح املدعــي وكالــة غيــر معلوم 
يف الدعــوى والبــد مــن حتريــر ذلــك 3ـ يف الالئحــة االعتراضيــة املقدمــة 
تســتدعي  أمــور  فيــه  املاليــة  وزارة  مكتــب  مديــر  عليــه  املدعــى  مــن 
التوقــف عندهــا ملالحظــة ذلــك 4ـ أنــه ورد أخطــاء إمالئيــة 5ـ تســبيب 
حكمــه مبــا ذكــره مــن أدلــة مخالــف لواقعــة الدعــوى واهلل املوفــق 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم أ.هـــ وعليــه 
أجيــب أصحــاب الفضيلــة عفــا اهلل عنهــم أوال بــان املدعــي وكالــة قــد 
غيــر دعــواه وعدلهــا ورصــدت ذلــك بضبطــه وصكــه وهــو يف الســطر 
األول مــن الصفحــة الثانيــة مــن الصــك اطلــب احلكــم بالديــة كاملــة 
وال يخفــى أن نظــام املرافعــات جعــل للمدعــي قبــل قفــل بــاب املرافعــة أن 
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يعــدل يف دعــواه ويقــدم فيهــا و يؤخــر حســب املــادة التاســعة والســبعني 
منــه ثانيــًا مــا طلــب املدعــي وكالــة يف طلبــه األخيــر معلــوم مشــهور فــان 
الديــة ســابقًا معلومــة لــدى النــاس عامــة أنهــا مائــة ألــف ريــال ثــم زيــدت 
إلــى ثالثمائــة ألــف ريــال واشــتهر ذلــك عنــد العمــوم وللمدعــي أن يهمــل 
مــن دعــواه مــا اشــتهر بــني النــاس و عــرف واســتغنى بشــهرته عــن تعينيــه 
وقــد بينتــه أيضــًا حكمــًا و قنــع بــه املدعــي وكالــة ثالثــًا أمــا الالئحــة 
االعتراضيــة فلــم أجــد فيهــا مــا يســتحق النظــر و لــو وجدتــه لفتحــت 
بــاب املرافعــة رابعــًا أمــا األخطــاء اإلمالئيــة فلــم أجــد خطــأ إمالئيــًا فيمــا 
اطلعــت عليــه ومــا علــم عليــه بالرصــاص مــن كلمــة احملكمــة األعلــى 
للقضــاء فخطــا لفظــي ال إمالئــي جــرى اســتدراكها ومــا عــداه فلــم 
يظهــر لــي فيــه وجــه خطــأ خامســًا أمــا أن تســبيب حكمــي مخالفــًا 
لواقعــة الدعــوى فذلــك غيــر صحيــح وان كان مخالفــًا فاطلــب بيــان 
املخالفــة وأمــا منــدوب املاليــة فجــرى تبليغــه فلــم يحضــر لــذا ســرت 
املرافعــات  نظــام  املنصوصــة يف  التعليمــات  تقتضيــه  بالقضيــة كمــا 
تنظــر املــادة اخلامســة و اخلمســني منــه لــذا فانــي تأملــت جيــدا وهــذا مــا 
أراه أبــرأ للذمــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فقــد 
ــة مــن محكمــة االســتئناف باخلطــاب رقــم 331468616  عــادت املعامل
يف 1433/8/14هـ وبرفقه اإلقرار رقم 33375588 يف 1433/8/12هـ 
املتضمــن وبدراســة الصــك و صــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر 
إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة مــا يلــي 1ـ إجابتــه حاكــم القضيــة 

غيــر مقنعــة خصوصــًا فيمــا يخــص الفقــرة أواًل وثانيــًا و خامســًا .
2ـ حكــم فضيلتــه بثالثمائــة ألــف ريــال ديــة اخلطــأ كاملــة يف غيــر 
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محلــه وعليــه الرجــوع عــن حكمــه واحلكــم بالنســبة املروريــة املقيــدة. 
3ـ لــم يقســم القاضــي الديــة حســب النســبة املروريــة علــى الورثــة حســب 
الفريضــة الشــرعية . 4ـ الالئحــة االعتراضيــة فيهــا أمــور ملفتــه للنظــر 
ينبغــي إعــادة دراســتها مــن جديــد فعلــى فضيلته إعادة النظــر يف القضية 
والتأمــل والتمعــن  واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آله و 
صبحــه وســلم أ.هـــ عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل عــز وجــل 
بأنــه مــا ذكــر يف قــرار املالحظــة ســبقت اإلجابــة عنــه ولــم أحكــم يف 
القضيــة إال وأنــا بــإذن اهلل محيــط بهــا وأمــا الالئحــة االعتراضيــة فــإن 
كان فيهــا مــا يوحــي بإشــكال علــى إجرائــي نأمــل بيانــه لإلجابــة عنــه 

واهلل أعلــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه و صبحــه وســلم
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ... وبعــد:  فقــد 
محكمــة  يف  الســابعة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى 
اإلســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة اإلطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33/1538753 
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  /1433/12هـــ  وتاريــخ20 
الشــيخ/ ........   القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة  برقــم 
33209576  وتاريــخ 1433/4/25هـــ احملكــوم فيــه مبــا دون بباطــن 
الصــك ، املتضمــن دعــوى ورثــة ........  ضــد........ بيــت املــال يف ديــة  ، 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد 
اجلــواب االخيــر. واهلل املوفــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم  .
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: 33483021 تاريُخه: 1433/12/29هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33191193

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3416009 تاريخه:1434/1/19هـ 

ديــة متوفــى - حــادث مــروري ]تصــادم بإبــل ســائبة[ - ســماع الدعــوى 
ضــد بيــت املــال لعــدم معرفــة صاحــب اإلبــل - وجــوب تضمــني املتســبب 
ديــة  بتســليم  املــال  بيــت  امــرئ مســلم - احلكــم علــى  دم  - اليبطــل 
املتوفــى - ضمــان ماتتلفــه بهيمــة األنعــام - إفهــام وزارة املاليــة باحلــق 
ــه املتســبب حــال العثــور عليــه . يف الرجــوع بالديــة علــى مالــك الداب

1. عمــوم حديــث عبــادة بــن الصامــت أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم قــال : ) ال ضــرر وال ضــرار ( .

2. حديــث حــرام بــن ســعد أن ناقــة للبــراء بــن عــازب دخلــت حائــط رجــل 
فأفســدت فيــه فقضــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أن علــى أهــل 
احلوائــط حفظهــا بالنهــار وأن مــا أفســدت املواشــي ضامــن علــى أهلهــا. 
رواه أحمــد وغيــره ومعنــى ضامــن ) مضمــون ( وهــو مخصــص لقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم ) العجمــاء جرحهــا جبــار ( املتفــق عليــه مــن 

حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه . 
3. القواعــد الفقهيــة: 1- األصــل أن املشــي يف طريــق املســلمني مبــاح 
بشــرط الســامة فيمــا ميكــن التحــرز منــه . 2- املتســبب ضامــن إن 

فــرط أو تعــدى . 
4. مــا قــرره أهــل العلــم املعاصــرون مــن أن حــوادث الســيارات كلهــا 
تلحــق باخلطــأ ، ليــس فيهــا قصــاص ، ولكــن فيهــا الديــة ) شــرح أخصــر 



255

املختصــرات يف الفقــه البــن جبريــن ( . 
5. » وملــا كان الصحيــح يف مســألة تضمــني مالــك احليــوان إن لــم 
يكــن حتــت يــده وفــرط التفصيــل فــإن وقــع ليــًا فعليــه الضمــان وإن 
وقــع نهــارًا فــا ضمــان وهــو قــول املالكيــة ) بدايــة املجتهــد 242/2 ( 
ومغنــي احملتــاج ) 204/4 ( ، واإلنصــاف ) 241/6 ( واختيــار جمــع مــن 
احملققــني كابــن القيــم ) إعــام املوقعــني 326/1 ( الشــوكاني ) نيــل 

األوطــار 325/5 ( .
6. قــال يف الــروض املربــع ) مــا أتلفــت البهيمــة مــن الــزرع والشــجر 
وغيرهما ليًا ضمنه صاحبها وعكســه النهار ( ) الروض مع احلاشــية 

. ) 418/5
7. وألنــه ال يبطــل دم مســلم ملــا يف حديــث القســامة ويف آخــره ) فكــره 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أن يبطــل دمــه ، فــواده مائــة مــن إبــل 

الصدقــة ( 

ادعــى املدعــي أن ابنــه قــد تــويف يف حــادث اصطــدام بإبــل ســائبة وأديــن 
مالــك اجلمــل بكامــل املســؤولية ، وقــد بحــث عــن مالــك اجلمــل فلــم 
يعثــر عليــه ، وطلــب احلكــم علــى وزارة املاليــة بتســليم ديــة مورثــه، 
حضــر منــدوب وزارة املاليــة وأحضــر جوابــًا محــررًا تضمــن أن الفقهــاء 
ذكــروا بــأن مــا أتلفتــه البهيمــة ســواء كان آدميــًا أو مــااًل فــال ضمــان 
علــى صاحبهــا إذا لــم تكــن يــده عليهــا ، فبيــت املــال أولــى وطلــب 
صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي ، صــدر اإلذن مــن املقــام الســامي 
بســماع الدعــوى ضــد بيــت املــال ، مت االطــالع علــى صــك حصــر الورثــة، 
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كمــا جــرى االطــالع علــى الــوكاالت وصــك الواليــة ، جــرى االطــالع 
علــى تقريــر احلــادث املــروري املتضمــن إدانــة صاحــب الناقــة ملســؤولية 
ــأن الوســم يعــود  ــه ، علمــًا ب احلــادث بنســبة 100 % ومــا زال البحــث عن
ألحــد القبائــل ـ األدلــة الشــرعية دلــت علــى تضمــني املفــرط، حديــث 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) أن علــى  أهــل احلوائــط .. ( مخصــص 
لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) العجمــاء جرحهــا جبــار (، احلكــم علــى 
وزارة املاليــة بتســليم ديــة املتوفــى، إفهــام الــوزارة بــأن لهــا حــق الرجــوع 
املدعــي  إفهــام  عليــه،  العثــور  حالــة  يف  املتســبب  الدابــة  مالــك  علــى 
ــة حســب امليــراث الشــرعي، قــرر املدعــي  ــى الورث ــة تقســم عل ــأن الدي ب
القناعــة واملدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــة بــدون الئحــة اعتراضيــة، 
صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف، مت تســليم الشــيك للمدعــي 

أصالــة ووكالــة واعتبــار القضيــة منتهيــة .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنا.........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
باملدينة املنورة   وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
هـــ  وتاريــخ 1433/03/16  برقــم 33191193  املنــورة  باملدينــة  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33506116 وتاريــخ 1433/03/16 هـــ  يف 
يــوم  الثالثــاء املوافــق1433/07/15 هـــ فتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10 
وفيهــا حضــر ......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ......... 
 35288 رقــم  بالوكالــة   ......... عــن  وبوكالتــه  نفســه  عــن  باألصالــة 
املنــورة  املدينــة  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  1433/5/19هـــ  وتاريــخ 
... و... بالوكالــة  وعــن باألصالــة عــن نفســها وبواليتهــا علــى ابنتيهــا 
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عــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  وتاريــخ 1433/5/24هـــ  رقــم 3386236 
ــة ......... ســعودي  مكــة املكرمــة وحضــر حلضــوره محامــي وزارة املالي
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم......... املكلــف مبوجــب خطــاب 
مديــر عــام فــرع وزارة املاليــة مبنطقــة املدينــة املنــورة رقــم 55746 وتاريــخ 
1433/7/12هـــ وادعــى املدعــي قائــاًل : إن ولــدي ... تــويف يف حــادث 
اصطــدام بإبــل ســائبة علــى طريــق تيمــاء تبــوك بتاريــخ 1429/6/21هـــ 
وأديــن مالــك اجلمــل بكامــل مســؤولية احلــادث وبالبحــث عنــه لــم يعثــر 
عليــه وقــد صــدر األمــر الســامي رقــم 9996 وتاريــخ 1432/1/26هـــ 
باملوافقــة علــى ســماع دعــواي باملطالبــة بالديــة يف مواجهــة منــدوب عــن 
بيــت املــال، أطلــب احلكــم علــى وزارة املاليــة بتســليم ديــة مورثــي ومــورث 
موكلــي هــذه دعــواي وطلــب منــه إبــراز صــك حصــر الورثــة والواليــة 
فأبــرز الصــك رقــم 22/100/542 وتاريــخ 1429/8/15هـــ الصــادر مــن 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وباالطــالع عليــه وجــد يتضمــن ثبــوت 
وفــاة بتاريــخ 1429/6/22هـــ وانحصــار ورثتــه يف والــده ... ووالدتــه......... 
وزوجتــه......... وابنتيــه القاصرتــني......... و ......... وجــرى االطــالع علــى 
الصــك رقــم 33249471 وتاريــخ 1433/5/16هـــ الصــادر مــن احملكمة 
العامــة مبحافظــة جــدة ووجــد يضمــن إقامــة وليــًا علــى ابنتيهــا بنتــي. 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر قائــاًل : أطلــب نســخة مــن الدعــوى 
لإلجابــة عليهــا يف اجللســة القادمــة فأجيــب لطلبــه ورفعــت اجللســة إلــى 
يــوم الســبت املوافــق 1433/10/21هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1433/07/15 هـــ
الســاعة  اجللســة  فتحــت  1433/10/21هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ويف 



258

العاشــرة صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة وحضــر حلضــوره محامــي 
وزارة املاليــة وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن جوابه عــن دعوى املدعي 
أجــاب : ال مانــع لدينــا مــن احلكــم علينــا بديــة املتوفــى إن ثبــت لــدى 
فضيلتكــم عــدم االســتدالل علــى مالــك املتســبب يف احلــادث مــع حفــظ 
حــق الــوزارة يف الرجــوع علــى املالــك يف حالــة االســتدالل  عليــه هكــذا 
أجــاب وللتأمــل رفعــت اجللســة ليــوم  الســبت 1433/10/28هـــ الســاعة 
احلاديــة عشــرة والنصــف  صباحــًا، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/10/21هـــ
ثــم حضــر منــدوب املاليــة املدعــى عليــه وقــرر قائــاًل: لقــد كان جوابنــا 
الســابق خطــأ إذ حصــل خلــٌط بــني كــون اجلانــي إنســانًا أو دابــًة وأريــد 
أن أصحــح اجلــواب بــأن: )مــا أتلفتــه البهيمــة ســواٌء كان آدميــًا أو مــااًل 
فــال ضمــان علــى صاحبهــا إذا لــم تكــن يــده عليهــا كمــا ســئل ســماحة 
الشــيخ/......... -يرحمــه اهلل- إذا كان اجلمــل أكــواًل وصاحبــه مهملــه 
كالمــه  انتهــى  ص168-  ج8  الفتــاوى  يضمــن  ال  الظاهــر  فأجــاب: 
بــاب  مــن  املــال  فبيــت  املالــك  حــق  يف  هــذا  كان  فــإذا  اهلل  يرحمــه 
أولــى. لــذا أطلــب صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي ضــد بيــت املــال.( 
ــع بجــواب  ــى املدعــي أجــاب: ال أقتن ــه عل هكــذا أجــاب. وبعــرض جواب
املدعــى عليــه وكالــة فــإن الســرعة كانــت معقولــة والدابــة كانــت 
مهملــة وباالطــالع علــى أوراق املعاملــة وجــدت تقريــر احلــادث املــروري 
ــه: )لقــد جــرى البحــث والتحــري عــن صاحــب الناقــة  ونــص احلاجــة من
ــا  ــا تعــود لفخــذ ... مــن ... حســب الوســم املوجــود عليه ــا بأنه واتضــح لن
والزال البحــث جاريــًا عــن صاحبهــا. املســؤولية:- أواًل: ظهــر لنــا مــن 
معاينــة احلــادث واآلثــار املتخلفــة بعــد احلــادث والرســم الكروكــي إدانــة 
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صاحــب الناقــة مبســؤولية احلــادث بواقــع 100% وذلــك لألســباب التاليــة: 
1- اهمالــه إلبلــه وعــدم احملافظــة عليهــا. 2- كــون احلــادث وقــع ليــاًل. 
ثانيــًا: ويعفــى قائــد الســيارة ... املذكــور مــن مســئولية احلــادث وذلــك 
لألســباب التاليــة: 1- كونــه يســير بخــط ســيره الصحيــح 2- اعتــراض 
الدعــوى  مــن  تقــدم  مــا  فبنــاًء علــى  ليــاًل.(  بخــط ســيره  اإلبــل فجــأة 
واإلجابــة ولألدلــة الدالــة علــى تضمــني املفــرط ومنهــا: أواًل: مــا حــكاه 
اهلل تعالــى يف كتابــه الكــرمي يف قصــة داوود وســليمان عليهمــا الســالم 
مــع صاحــب الغنــم التــي نفشــت يف احلــرث فقــد اجتمــع رأيهمــا علــى 
تضمــني املتســبب وإن اختلفــا يف طريقــة التضمــني. ثانيــًا: عمــوم حديــث 
عبــادة بــن الصامــت أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )ال ضــرر 
وال ضــرار( ثالثــًا: حديــث حــرام بــن ســعد أن ناقــة للبراء بــن عازب دخلت 
حائــط رجــل فأفســدت فيــه فقضــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
أن علــى أهــل احلوائــط حفظهــا بالنهــار وأن مــا أفســدت املواشــي ضامــن 
علــى أهلهــا رواه أحمــٌد وغيــره ومعنــى ضامــن )مضمــون( وهــو مخصــص 
لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )العجمــاء جرحهــا جبــار( املتفــق عليــه مــن 
حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه. رابعــًا: كثيــر مــن القواعــد الفقهيــة 
ومنهــا: 1- األصــل أن املشــي يف طريــق املســلمني مبــاح بشــرط الســالمة 
فيمــا ميكــن التحــرز منــه. 2-املتســبب ضامــن إن فــرط أو تعدى.وغيرهــا 
وملــا قــرره أهــل العلــم املعاصــرون مــن أن حــوادث الســيارات كلهــا تلحــق 
باخلطــأ ليــس فيهــا قصــاٌص ولكــن فيهــا الديــة )شــرح أفقــه املختصــرات 
البــن جبريــن( وملــا كان الصحيــح يف مســألة تضمــني مالــك احليــوان إن 
لــم يكــن حتــت يــده وفــرط التفصيــل فــإن وقــع ليــاًل فعليــه الضمــان 
وإن وقــع نهــارًا فــال ضمــان عليــه وهــو قــول املالكيــة )بدايــة املجتهــد 
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242/2( ومغنــي احملتــاج )204/4( واإلنصــاف )241/6(واختيــار جمــع 
مــن احملققــني كابــن القيــم )إعــالم املوقعــني 326/1( والشــوكاني 
الــروض املربــع )ومــا أتلفــت البهيمــة  )نيــل األوطــار 325/5( قــال يف 
مــن الــزرع والشــجر وغيرهمــا ليــاًل ضمنــه صاحبهــا وعكســه النهــار( 
)الــروض مــع احلاشــية 418/5( ولعــدم العثــور علــى مالــك الدابــة وألنــه 
ال يبطــل دم مســلم ملــا يف حديــث القســامة ويف آخــره )فكــره رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أن يبطــل دمــه فــوداه مائــًة مــن إبــل الصدقــة 
وملــا جــاء يف تقريــر املــرور الســابق فقــد قــررت مــا يلــي: أواًل: احلكــم 
علــى وزارة املاليــة بتســليم ديــة املتوفــى وقدرهــا ثالثمائــة ألــف ديــة املســلم 
الذكــر احلــر املقتــول خطــأ. ثانيــًا: للــوزارة احلــق يف الرجــوع بالديــة علــى 
مالــك الدابــة املتســبب يف حالــة العثــور عليــه. ثالثــًا: إفهــام املدعــي بــأن 
الديــة تركــة تقســم علــى الورثــة حســب امليــراث الشــرعي. هــذا مــا 
ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــني قــرر املدعــي القناعــة 
وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف 
دون الئحــة اعتراضيــة لــذا أمــرت برفعــه لالســتئناف لتدقيقــه كاملتبــع 
وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

. حــرر يف  1433/11/14هـــ.
ثــم عــادت املعاملــة مــن حكمــة االســتئناف  احلمــد هلل وحــده وبعــد: 
بــه  مرفــق  1434/01/26هـــ  يف   3489887 رقــم  بخطابهــا  مبكــة 
1434/01/19هـــ  يف   3416009 رقــم  الثانيــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قــرار 
ونــص احلاجــة منــه: بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف د. ختمــه وتوقيعــه لــه وجهــة نظــر 
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قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه رئيــس اســتئناف ختمــه وتوقيعــه وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/02/16 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فبموجــب مــا أحلــق يف ضبطــه فقــد ثبــت لــدي 
رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية   ســعودي  املدعــي  اســتالم 
باألصالــة عــن نفســه وبوكالتــه عــن بالوكالــة رقــم 35288 وتاريــخ 
1433/5/19هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة وعــن القرنــي 
باألصالــة عــن نفســها وبواليتهــا علــى ابنتيهــا بالوكالــة رقــم 3386236 
وتاريــخ 1433/5/24هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل مكــة املكرمــة 
1434/4/17هـــ  وتاريــخ   8276449 رقــم  الشــيك  تســليمه  وجــرى 
املســحوب علــى مؤسســة النقــد ..... مببلــغ وقــدره ثالثمائــة ألــف ريــال 
وبهــذا تعتبــر القضيــة منتهيــة ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/05
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
ــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائي جــرى من
يف منطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة باملدينــة املنورة رقــم 33506116 وتاريخ 
1434/1/4هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/......... 
ــة املنــورة برقــم 33483021 وتاريــخ  القاضــي باحملكمــة العامــة باملدين
ــة ضــد.........  ــة ووكال 1433/12/29هـــ ، املتضمــن دعــوى......... أصال
ــة احملكــوم مبــا دّون بباطــن الصــك وبدراســة الصــك  بيــت املــال يف ديـ
وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3437583 تاريُخه: 1434/2/16هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 33225640

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3452449 تاريخه:1434/3/1هـ

ديــة - حــادث مــروري ـ مطالبــة بديــة متوفــى بحــادث مــروري ـ تصديــق 
إقــرار  ـ  الرســمية  اجلهــات  مــن  والواليــة  الورثــة  وحصــر  الــوكاالت 
املدعــى عليــه ـ إدانــة املدعــى عليــه بنســبة 50 % مــن مســئوولية احلــادث ـ 
مــا قــرره الفقهــاء أن كل مــن أتلــف إنســانًا معصومــًا مباشــرة أو بســبب 
لزمتــه ديتــه ـ احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع الديــة مقابــل نســبة 
اخلطــأ التــي عليــه - رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لوجــود قصــر. 

1. مــا ذكــره الفقهــاء أن كل مــن أتلــف إنســانًا معصومــًا أو بســبب، 
لزمتــه ديتــه . ينظــر ) الفــروع 3/6 ، اإلقنــاع 139/4 ، الــروض املربــع 

. ) 963/2
2. املادة )179( من نظام املرافعات الشرعية .

حضــر الوكيــل الشــرعي بوكالتــه عــن أحــد الورثــة وحضــر حلضــوره 
الوكيــل اآلخــر باألصالــة عــن نفســه وبالوكالــة عــن بقيــة ورثــة والــده 
ومــن ضمنهــا زوجتيــه والزوجــة الثانيــة مبوجــب واليتهــا علــى أوالدهــا مــن 
مــورث املدعــني  وجميــع هــذه الــوكاالت والصكــوك مصــادق عليهــا 
مــن اجلهــات الرســمية حســب التعليمــات وادعــوا بــأن املدعــى عليــه قــد 
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تســبب بدهــس والدهــم ونتــج عــن هــذا وفــاة مورثهــم وقــد أديــن املدعــى 
عليــه بنســبة 50 % مــن مســئولية احلــادث ويطلب الوكيــالن إلزام املدعى 
عليــه تســليم نصــف ديــة مورثهــم ، بعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه 
صــادق املدعــى عليــه علــى مــا جــاء بدعــوى املدعــني وأقــر مبســئوليته عــن 
احلادث بنســبة 50 % وال مانع لديه من تســليم نصف دية مورثهم ، جرى 
االطــالع علــى صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن اليمــن واملصــادق عليــه 
مــن اجلهــات الرســمية ، جــرى االطــالع علــى القــرار الشــرعي املكتســب 
للقطعيــة املتضمــن إدانــة املدعــى عليــه بنســبة 50 % مــن مســئولية احلــادث 
وقناعتــه بذلــك ،  وإفهامــه بــأن عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ وهــي عتــق 
رقبــة فــإن لــم يجــد فصيــام شــهرين متتابعــني ، قــرر الفقهــاء أن كل مــن 
أتلــف إنســانًا معصومــة مباشــرة أو بســبب لزمتــه ديتــه ، احلكــم علــى 
املدعــى عليــه بتســليم املدعــني أصالــة نصــف ديــة مورثهــم وقدرهــا مائــة 
ــة الشــرعية ـ مت  ــغ حســب األنصب ــال ، مت قســمة املبل وخمســون ألــف ري
ــغ املقــدر لــكل قاصــر ، إفهــام املدعــى عليــه بــأن لــه حــق  حتديــد املبل
الرجــوع علــى عاقلتــه ، قنــع املدعــي أصالــة ووكالــة باحلكــم وقنــع بــه 
املدعــى عليــه كذلــك ، مت رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه 
عمــاًل باملــادة )179( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ،  صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف . 
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ــا بعــد:  ــالم علــى مــن ال نبــيَّ بعــده ... أمَّ ــالة و السَّ احلمــد هلل وحــده، و الصَّ
يخ ......... ، القاضي باحملكمة  فلديَّ أنا ......... القائم بعمل فضيلة الشَّ
رة، حضــر كلٍّ مــن ......... )1( املواطــن .........  ــة يف املدينــة املنــوَّ العامَّ
ــجلِّ املدنــيِّ رقــم ).........(، الوكيــل  ِة مبوجــب السِّ ، ُســعوديُّ اجلنســيَّ
ِة مبوجــب ُرْخَصــة اإلقامــة  ــرعيُّ عــن املقيــم/ ......... ، مينــيِّ اجلنســيَّ الشَّ
رة برقــم ).........(. مبوجــب الوكالــة  ــادرة مــن جــوازات املدينــة املنــوَّ الصَّ
رة رقــم )34105181(  انيــة يف املدينــة املنوَّ ــادرة مــن كتابــة العــدل الثَّ الصَّ
لــه احلــقَّ يف مراجعــة احملاكــم  تــي تخوِّ يف 1434/01/26هـــ، ......... و الَّ
املدافعــة،  و  واملرافعــة،  عــاوي،  الدَّ إقامــة  و  املطالبــة،  و  ة،  ــرعيَّ الشَّ
ــهود،  دِّ عليهــا، و طلــب اليمــني، و إحضــار الشُّ عــاوى، و الــرَّ وســماع الدَّ
عــن فيهــا، و اإلجابــة،و اجلــرح و التَّعديــل، و االعتــراض  نــات، و الطَّ و البيِّ
عاوى  علــى األحــكام، وطلــب االســتئناف، و إنهــاء ما يلــزم يف جميع الدَّ
ة، و اســتالم األعاليــم بخصــوص املطالبــة بديــة  ــرعيَّ لــدى احملاكــم الشَّ
ِة مبوجــب  ثهــم.........، و التَّوقيــع.........، )2( املقيــم......... مينــيُّ اجلنســيَّ مورِّ
رة برقــم ).........(،  ــادرة مــن جــوازات املدينــة املنــوَّ ُرْخَصــة اإلقامــة الصَّ
أصالــًة عــن نفســه و وكالــًة عــن كلٍّ مــن/ ......... و... و... و.. و... و... 
لتــه األخيــرة أصالــًة عــن نفســها، و واليــًة علــى بناتهــا  و... و.. .قــد وكَّ
ــادر مــن محكمــة  القاصــرات ...و...و...و...، مبوجــب إعــالم الواليــة الصَّ
قــة مــن فــرع وزارة  »غــرب اب« برقــم )2( يف 2011/11/28م، و املصدَّ
مــة بتاريــخ 1433/10/17هـــ، و مــن فرع  ــة املكرَّ ــة مبنطقــة مكَّ اخلارجيَّ
رة بتاريــخ 1434/02/13هـــ. مبوجــب  وزارة العــدل مبنطقــة املدينــة املنــوَّ
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ــة للتوثيــق يف وزارة العدل باجلمهورية  ــادرة مــن اإلدارة العامَّ الوكالــة الصَّ
قــة مــن فــرع وزارة  اليمنيــة برقــم )56175( يف 2012/12/27م، و املصدَّ
مــة بتاريــخ 1433/12/26هـــ، و مــن  ــة املكرَّ ــة مبنطقــة مكَّ اخلارجيَّ
لــه  رة بتاريــخ 1434/02/13هـــ، و تخوِّ فــرع وزارة العــدل باملدينــة املنــوَّ
لــح، و اإلقــرار،  تلــك الوكالــة احلــق يف املرافعــة، و املدافعــة، و الصُّ
هــا، و قبــول االعتــراض عليــه، و االســتالم، و  و طلــب اليمــني، و ردِّ
التَّســليم، و حضــور اجللســات، و التَّوقيــع، و هــؤالء هــم ورثــة......... ، و 
ــادر مــن محكمــة »غــرب اب«  ذلــك مبوجــب إعــالم »حصــر الورثــة« الصَّ
ق مــن فــرع  باجلمهوريــة اليمنيــة برقــم )3( يف 1433/01/03هـــ، و املصــدَّ
مــة بتاريــخ 1433/12/26هـــ، و  ــة املكرَّ وزارة اخلارجيــة مبنطقــة مكَّ
عــى  رة بتاريــخ 1434/02/13هـــ. و ادَّ مــن فــرع وزارة العــدل باملدينــة املنــوَّ
ِة مبوجــب ُرْخَصــة اإلقامــة  علــى احلاضــر معــه املقيــم/ ......... مينــيُّ اجلنســيَّ
رة برقــم ).........(. قائلنِي يف دعواهما:  ــادرة مــن جــوازات املدينــة املنــوَّ الصَّ
ــاعة الواحــدة )01:00( مســاًء بتاريــخ 1433/01/01هـــ،  ــه يف متــام السَّ إنَّ
رة، و هــو  وقــع حــادٌث مــروريٌّ علــى طريــق املطــار الطالــع يف املدينــة املنــوَّ

ارة  عبــارٌة عــن حــادث دهــس للمقيــم/ ......... ، بواســطة ســيَّ
عى عليه ......... هذا احلاضر  و رقم لوحتها ... بقيادة املقيم/ ......... ، املدَّ
لينــا.........، و ذلــك  ث موكِّ .........، و نتــج عــن هــذا احلــادث وفــاة مــورِّ
ــادر مــن محكمــة  مبوجــب إعــالم »إثبــات الوفــاة و حصــر الورثــة« الصَّ
و  1433/01/03هـــ،  يف   )3( برقــم  اليمنيــة  باجلمهوريــة  اب«  »غــرب 
بتاريــخ  مــة  املكرَّ ــة  اخلارجيــة مبنطقــة مكَّ وزارة  فــرع  مــن  ق  املصــدَّ
بتاريــخ  رة  املنــوَّ باملدينــة  العــدل  وزارة  فــرع  مــن  و  1433/12/26هـــ، 
ـ هذا احلاضر  عــى عليهـ  ارة املدَّ ــيَّ 1434/02/13هـــ. و قــد ُأِدْيــَن ســائق السَّ
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ــرعيِّ  ة احلــادث، و ذلــك مبوجــب القــرار الشَّ بنســبة )50%( مــن مســئوليَّ
رة برقم  ــة يف املدينــة املنوَّ ــادر مــن احملكمــة اجلزئيَّ القطعــيِّ بالقناعــة الصَّ
عــى عليــه عــن  )3353489( يف 1433/10/30هـــ؛ لــذا أطلــب ســؤال املدَّ
ثهــم،  لينــا نصــف ديــة مورِّ عــوى، و احُلكــم بإلزامــه تســليم موكِّ هــذه الدَّ
ــاٍل حــااًل، هــذه  ــة و خمســون ألــف )150,000( ري ــٌغ قــدره مائ و هــو مبل
ــه: مــا ذكــره  ــه، أجــاب بقول عــى علي ــى املدَّ ــك عل دعــواي. و بعــرض ذل
ــاًل، فقــد وقــع  ــًة و تفصي ــٌح جمل ــه صحي ــًة يف دعــواه كلُّ عــي وكال املدَّ

اريــخ و املــكان ــــ املشــار إليهــا ــــ احلــادُث ــــ املذكــور ــــ،  ــاعة و التَّ بالسَّ
عــوى ــــ، و  ــل يف الدَّ و هــو عبــارٌة عــن حــادث دهــس للمقيــم/ ... املفصَّ
عيــنِي أصالــًة و وكالــًة، و قــد  ث املدَّ نتــج عــن هــذا احلــادث وفــاة مــورِّ
القــرار  ذلــك مبوجــب  و  احلــادث،  ة  مــن مســئوليَّ بنســبة )%50(  ُأِدنــُت 
ــديَّ مــن  ــع ل ــه أعــاله، و ال مان الشــرعيِّ القطعــيِّ بالقناعــة ــــ املشــار إلي
ــٌغ قــدره مائــة و  ثهــم، و هــو مبل ــًة نصــف ديــة مورِّ عيــنِي أصال تســليم املدَّ
ــالع  خمســني ألــف )150,000( ريــاٍل حــااًل، هــذا جوابــي. فجــرى االطِّ
»إثبــات  إعــالم  اًل:  أوَّ يلــي/  مــا  اتهــا  بطيَّ فُوِجــَد  املعاملــة،  أوراق  علــى 
ــادر مــن محكمــة »غــرب اب« باجلمهوريــة  الوفــاة و حصــر الورثــة« الصَّ
وزارة  فــرع  مــن  ق  املصــدَّ و  1433/01/03هـــ،  يف   )3( برقــم  اليمنيــة 
مــة بتاريــخ 1433/12/26هـــ، و مــن  ــة املكرَّ اخلارجيــة مبنطقــة مكَّ
ــن:  رة بتاريــخ 1434/02/13هـــ. و املتضمِّ فــرع وزارة العــدل باملدينــة املنــوَّ
»وفــاة/ ......... بتاريــخ 1433/01/01هـــ، و انحصــار إرثــه يف: زوجتــه/ 
......... ، و أوالدهــا منــه كّل مــن/ ......... ...و زوجتــه/.........، و بناتهــا 
ثانًيــا:  ا.هـــ.  لــه ســواهما«  وارث  ......... ال  مــن/  منــه كّل  القاصــرات 
ــة يف  ــادر مــن احملكمــة اجلزئيَّ ــرعيُّ القطعــيُّ بالقناعــة الصَّ القــرار الشَّ
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ــن:  رة برقــم )3353489( يف 1433/10/30هـــ، و املتضمِّ املدينــة املنــوَّ
ة احلــادث، و قناعتــه  عــى عليــه ــــ ــــ بنســبة )50%( مــن مســئوليَّ »إدانــة املدَّ
م، و مبــا  ــارة قتــل اخلطأ«ا.هـــ. فبنــاًء علــى مــا تقــدَّ بذلــك، و أنَّ عليــه كفَّ
عــى  ــه، و مبــا أنَّ املدَّ ــا ب عي ــا مبــا ادَّ عي ــًة ادَّ ــًة و وكال ــان أصال عي أنَّ املدَّ
عــي أصالــًة و وكالــًة جملــًة و  عليــه صــادق علــى مــا جــاء يف دعــوى املدَّ
ٌر  عيــنِي؛ و لـــما هــو مقــرَّ ث املدَّ تفصيــاًل؛ و اســتعدَّ بتســليم نصــف ديــة مــورِّ
فقًهــا مــن أنَّ كلَّ مــن أتلــف إنســاًنا معصوًمــا مباشــرًة أو بســبٍب لزمتــه 
وض امُلرِبــع 963/2(؛ و  ــر: الفــروع 3/6، اإلقنــاع 139/4، الــرَّ ديتــه )ينظَّ
عــى عليــه بــأن يدفــع نصــف  جلميــع مــا ســلف، فقــد حكمــُت بإلــزام املدَّ
عيــنِي، و قدرهــا مائــة و خمســني ألــف )150,000( ريــاٍل  ث املدَّ ديــة مــورِّ

ــًة،  ــنِي أصال عي حــااًل للمدَّ
وجتــني ــــ ــــ، و ــــ و  اًل: أنَّ نصيــب الزَّ  وأفهمــُت املتداعيــنِي مبــا يلــي/ أوَّ
ــــ الثُّمــن، لــكلٍّ واحــدٍة منهمــا مبلــٌغ قــدره تســعُة آالف و ثالثمائــٍة و 
كــر مثــل حــظِّ  خمســٌة و ســبعون )9,375( ريــاٍل، و الباقــي لــألوالِد للذَّ
اأُلنثيــني؛ فلــكلِّ ابــٍن مبلــٌغ قــدره خمســة عشــر ألــف و أربعمائــة و واحــٌد 
بنــٍت  لــكلِّ  و  ثمانيــة عشــر )15,441/18( هللــًة،  و  ريــااًل  أربعــون  و 
مبلــٌغ قــدره ســبعُة آالٍف و ســبعمائٍة و عشــرون ريــااًل و تســعٌة و خمســون 
)7,720/59( هللــًة. ثانًيــا: يكــون نصيــب القاصــرات  مبلًغــا قدره ســبعُة 
آالٍف و ســبعمائٍة و عشــرون ريااًل و تســعٌة و خمســون )7,720/59( هللًةٍ 
جــوع علــى عاقلِتــِه  عــى عليــه حــقَّ الرُّ لــكل واحــدة منهــن. ثالًثــا: أنَّ للمدَّ
قْتــُه. و بإعــالن احُلكــم علــى املتداعيــنِي، قنعــا بــه، و  متــى ُوِجــَدت و صدَّ
ـــ مشــفوًعا بصورة ضبطه مع كامــل أوراق املعاملة  أمــرت برفــع احُلكــمـ 
ة )179( مــن نظــام  ــــ إلــى محكمــة االســتئناف؛ لتدقيقــه عمــاًل باملــادَّ
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َر يف 1434/02/13هـــ،  ــة، و ُحــرِّ ة و لوائحــه التَّنفيذيَّ ــرعيَّ املرافعــات الشَّ
ــٍد، و علــى آلــه  نــا محمَّ و بــاهلل التَّوفيــق، و صلَّــى اهلل و ســلَّم علــى نبيِّ

وصحبــه أجمعــني .
ــا  ــالم علــى مــن ال نبــيَّ بعــده ... أمَّ ــالة و السَّ احلمــد هلل وحــده، و الصَّ
مــة  ــة املكرَّ ــة مــن محكمــة االســتئناف مبكَّ بعــد: فقــد عــادت املعامل
ــدت بأســاس  باخلطــاب رقــم )34500112( يف 1434/03/08هـــ، و ُقيِّ
بهــا  ُمرفًقــا  1434/03/13هـــ،  يف   )34/664919( برقــم  احملكمــة 
ــًرا  ــي برقــم )3437583( يف 1434/02/16هـــ، ُمظهَّ ــادر منَّ اإلعــالم الصَّ
الثــة برقــم )3452449( يف  الثَّ ــة  ائــرة اجلزائيَّ الدَّ ــادر مــن  بالقــرار الصَّ
ك،  ــن مــا نــصُّ احلاجــة منــه: »و بدراســة الصَّ 1434/03/01هـــ، و املتضمِّ
َر يف  رت املوافقــة علــى احُلكم«ا.هـــ؛ و للبيــان ُحــرِّ و صــورة ضبطــِه، تقــرَّ
نــا  1434/03/18هـــ، و بــاهلل التَّوفيــق، و صلَّــى اهلل و ســلَّم علــى نبيِّ

ــٍد، و علــى آلــه و صحبــه أجمعــني.،،،،،،، محمَّ
وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحكمــة  الثالثــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد   :
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة 
إلينــا شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة رقــم 
34/289590 وتاريــخ 1434/2/18هـــ املشــتملة علــى القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ/ القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة  املــؤرخ 
يف 1434/2/16هـــ واملســجل بعــدد 3437583 ، املتضمــن دعــوى ورثــة 
/......... ضــد/......... يف ديــة  احملكــوم فيــه مبــا ّدون بباطــن الصــك 
ــى احلكــم واهلل  .وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة عل

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3441472 تاريُخه: 1434/2/19هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 33235684

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34168222  تاريخه: 1434/3/22هـ

ديــة متوفــى- حــادث مــروري - ال عــذر ملــن أقــر -  كفــارة قتــل اخلطــأ 
جتــب علــى القاتــل ابتــداًء - احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع مــا 
يخصــه مــن الديــة بحســب نســبته يف اخلطــأ - رفــع احلكــم حملكمــة 

االســتئناف لوجــود قاصــر  . 

1. القاعدة الفقهية ) ال عذر ملن أقر ( .
2. قــال محمــد الكلبــيـ  رحمــه اهللـ  يف كتــاب القوانــني الفقهيــة )257( 

: » فــرع : جتــب علــى القاتــل اخلطــأ الكفــارة مــع الديــة « .
3. قــال ابــن مفلــح ـ رحمــه اهلل ـ يف الفــروع ) 5/10 ( : » فائــدة مــا حتملــه 
العاقلــة هــل يجــب عليهــا ابتــداًء أو علــى القاتــل ثــم حتملــه عنــه فيــه 

قــوالن « .
4. قال الشيخ محمد بن إبراهيم يف فتاويه ورسائله 353/11 : 

اجلنايــة  يف  الواجــب  وكان  العاقلــة  ال  ابتــداًء  يتحملهــا  القاتــل   «
ممــا حتملــه العاقلــة وقــد حضــر ملجلــس احلكــم اجلانــي فهــل يحكــم 
بالواجــب علــى اجلانــي ثــم حتملــه العاقلــة أو يحكــم علــى العاقلــة 
مــع غيبتهــا ألن حضــور العاقلــة ومعرفتهــا مــن الصعــب ؟ اجلــواب 
: ألوليــاء الــدم مطالبــة القاتــل ومحاكمتــه عنــد احلاكــم ليحكــم 

بثبــوت القتــل وليــس لهــم مطالبــة غيــره «.
5. املادة ) 55 ( من نظام املرافعات الشرعية . 
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ــة املتوفــى أن مورثهــم توفــى بحــادث  ــل الشــرعي عــن ورث ادعــى الوكي
مــروري وقــد أديــن املدعــى عليــه بنســبة 100 % ويطلــب إلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع كامــل الديــة، صــادق املدعــى عليــه علــى وقــوع احلــادث 
وذكــر أن نســبة احلــادث بحقــه 25 % ليــس 100 % وال مانــع لديــه مــن 
تســليم 25 % مــن الديــة حســب تقريــر املــرور الصــادر بحقــه، مت االطــالع 
علــى القــرار الشــرعي الصــادر مــن احملكمــة اجلزائية املتضمن أن نســبة 
احلــادث تقــع بحــق املدعــى عليــه بنســبة 25 % ، طلــب املدعــي وكالــة 
إعــادة املعاملــة للمــرور لدراســتها مــرة أخــرى لعــدم قناعتــه بتقريــر املــرور 
بنســبة  إدانــة املدعــى عليــه  املعاملــة املتضمــن  املوجــود ضمــن طيــات 
25%، مت إحالتهــا للجهــة املختصــة لتزويــد احملكمــة بقــرار آخــر، ثــم 
يف جلســة حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه فقــرر ناظــر 
ــة  ــة بإحضــار وكال ــم قــام املدعــي وكال ــة الســير يف الدعــوى ث القضي
جديــدة تتضمــن توكيــل الولــي علــى القاصــر املدعــي وكالــة باســتالم 
النظاميــة،  اإلجــراءات  جميــع  وإكمــال  املتوفــى  مســتحقات  جميــع 
أهــل العلــم يــرون أن احلكــم علــى القاتــل ابتــداء بالديــة ثــم تتحملــه 
العاقلــة، احلكــم علــى املدعــى عليــه الغائــب بتســليم املدعــي وكالــة 
25 % مــن الديــة، مت قســمة املبلــغ علــى الورثــة حســب امليــراث الشــرعي 
ومت توضيــح نصيــب القاصــر، مت التوضيــح أنــه ســيدفع مبلــغ القاصــرة 
لوكيــل الولــي ألن القاصــرة ووليهــا خــارج البــالد، إفهــام املدعــى عليــه 
بــأن عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ، قنــع املدعــي وكالــة باحلكــم واحلكــم 
قابــل لالســتئناف لوجــود القاصــرة واحلكــم حضــوري يف حــق املدعــى 
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عليــه خاضــع لالســتئناف، حضــر املدعــى عليــه يف جلســة أخــرى وقــرر 
قناعتــه باحلكــم، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف - مت تســليم 
الشــيك وقــرر املدعــي وكالــة بأنــه ليــس لديــه وهــو موكليــه أي دعــوى 
ضــد املدعــى عليــه واعتبــار هــذه القضيــة منتهيــة ومت التهميــش علــى 

الضبــط والصــك بذلــك .

العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالطائــف بن
العامــة بالطائــف برقــم 33235684 وتاريــخ 1433/04/04هـــ املقيــدة 
واملتعلقــة  1433/04/04هـــ  وتاريــخ   33629013 برقــم  باحملكمــة 
بدعــوى ورثــة ...ضــد ...و......يف مطالبــة بديــة متوفــى بحــادث مــروري ويف 

الســاعة متــام  افتتحــت اجللســة يف  الثالثاء1433/06/24هـــ  يــوم 
20 : 11صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي بالوكالــة ......ســوداني اجلنســية 
يحمــل رخصــة إقامــة رقــم 2128423999 حالــة كونــه وكيــل عــن 
...... و...و...مبوجــب التوكيــل الشــرعي الصــادر مــن محكمــة االحــوال 
مــن  واملصــدق  برقــم 2011/124م  الســوادن  ...بجمهوريــة  الشــخصية 
ســفارة اململكــة العربيــة الســعودية يف اخلرطــوم برقــم 29107 يف 27/ذو 
القعدة/1432هـــ واملصــادق عليــه مــن فــرع وزارة العــدل مبحافظــة جــدة 
برقــم 3526 يف 1433/5/3هـــ واملخــول لــه وكيــل يقــوم مقامنا إلســتالم 
جميــع االســتحقاقات والديــة وصــرف الشــيكات وكلمــا يتعلــق بحقوق 
املرحــوم ...وإكمــال كل االجــراءات املطلوبــة ولــه حــق التوقيــع علــى 
املســتندات كمــا لــه حــق املقاضــاة ورفــع الدعــاوي وحضــور اجللســات 
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أمــام احملاكــم كمــا لــه حــق االســتئناف أمــام احملكمــة املختصــة 
توكيــال عامــا فيمــا ورد وادعــى علــى احلاضــر معــه باملجلــس الشــرعي 
...و... ...يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ...قائــال يف دعــواه إن مــورث 
ــه  ــي قــد تــويف رحمــه اهلل تعالــى يف 1432/7/8هـــ وانحصــر إرث موكل
بنتــه منهــا  ...ويف  الباقيــة بعصمتــه  ...ويف زوجتــه  ...ووالدتــه  يف والــده 
القاصــر ... وعمرهــا ســنة ونصــف دون وارث ســواهم كمــا ثبــت أن جــد 
القاصــرة هــو الولــي الشــرعي لهــا وذلــك مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
جمهوريــة الســودان ....محاكــم شــرعية إعــالم أولــي برقــم 2011/69م 
محكمــة األحــوال الشــخصية ...واملصــدق مــن وزارة العــدل برقــم 3525 
برقــم 29110 يف 1432/11/27هـــ  اخلارجيــة  ومــن  يف 1433/5/3هـــ 
وقــد تســبب املدعــى عليــه هــذا احلاضــر يف وفــاة مــورث موكلــي حيــث 
أنــه كان بجانــب الطريــق املســمى بطريــق الســيل مكــة الطائــف وإذا 
باملدعــى عليــه يســتقل ســيارة مــن نــوع .... رقــم اللوحــة ... فقــام بدهــس 
ــه يف هــذا  ــن املدعــى علي ــه وقــد أدي ــى وفات ــي ممــا أدى ال مــورث موكل
احلــادث بنســبة 100% حيــث أن املدعــى عليــه كان يســير بســرعة )140(
كيلــوا متــر يف الســاعة لــذا فموكلــي  يطلبــون إلــزام املدعــى عليــه بــأن 
يدفــع لهــم الديــة وهــي مبلــغ ثالثمائــة ألــف ريــال ســعودي هــذه دعــواي 
وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي بالوكالــة أجــاب قائــال كل 
ــه فهــذا صحيــح  مــا ذكــره املدعــي مــن قيامــي بدهــس مــورث موكلي
وهــذا قضــاء وقــدر وإذا نــزل القضــاء ضــاق الفضــاء وقــد كنــت أســتقل 
الســيارة املوصوفــة يف دعــوى املدعــي وقــد إنتقــل مــورث موكلــي املدعي 
الــى رحمــة اهلل فهــذا كلــه صحيــح أمــا مــا ذكــره مــن إدانتــي بنســبة 
100% فهــذا غيــر صحيــح والصحيــح بأننــي مــدان بنســبة 25% وباقــي 
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النســبة علــى مــورث موكلــي املدعــي وال مانــع لــدي مــن دفــع 25% مــن 
الديــة واطلــب رد دعــوى املدعــي بالوكالــة يف باقــي النســبة هكــذا 
ــى لفــة رقــم )27( وهــو قــرار صــادر  ــة عل ــى املعامل أجــاب وباالطــالع عل
مــن احملكمــة اجلزئبــة برقــم 3311266 يف 1433/1/5هـــ واملتضمــن مــا 
نصــه )ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ...بنســبة 25%(أ.هـــ هــذا كمــا جرى 
االطــالع علــى لفــه رقــم )22( وهــو خطــاب صــادر مــن مديــر إدارة مــرور 
بإدانــة  واملتضمــن  1432/7/13هـــ  يف  برقــم7/6/3164/7  الطائــف 
الشــخص املصــدوم ...بنســبة75% وباقــي النســبة 25% تقــع علــى قائــد 
الســيارة هــذا كمــا جــرى االطــالع علــى تقريــر حــادث مــروري صــادر 
مــن قبــل ضابــط القضيــة النقيــب ...واملتضمــن يــدان الشــخص ... بنســبة 
75% ويــدان قائــد الســيارة ...يف احلــادث بنســبة 25% وبعــرض القــرار 
وكذلــك اخلطــاب وتقريــر احلــادث علــى املدعــي بالوكالــة قــال كل 
مــا جــاء فيهــا غيــر صحيــح واطلــب إعــادة املعاملــة للمــرور لدراســتها مــن 
جلنــة مختصــة لديهــم هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال 
كل مــا جــاء يف القــرار واخلطــاب والتقريــر صحيــح وال مانــع لــدي مــن 
إعــادة املعاملــة لدراســتها مــرة أخــرى هكــذا قــرر ثــم رفعــت اجللســة يف 
ــا بقــرار  ــة للمــرور لتزويدن ــة عشــر ظهــرا وســيتم الكتاب الســاعة الثاني
آخــر وحتــى الكتابــة وورود االجابــة وأفهــم املدعــي بالوكالــة بــأن عليــه 
إحضــار وكالــة عــن ...بصفتــه الولــي علــى القاصــرة ففهــم ذلــك وعليــه 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف  1433/06/24هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/02/19 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة وفيهــا حضــر املدعــي بالوكالــة ......
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... ولــم  واملدونــة اقامتــه ووكالتــه ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
يــرد إلينــا مــا يفيــد بتبليغــه عليــه وبنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســني 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت الســير يف دعــوى املدعــي 
ــة أخــرى وقــد طلبــت منــك  فجــرى ســؤال املدعــي هــل أحضــرت وكال
رئاســة  مــن  أبــرز وكالــة صــادرة  ثــم  نعــم  فقــال  املاضيــة  اجللســة  يف 
مــن  الســودان  بجمهوريــة  كردفــان  شــمال  واليــة  القضائــي  اجلهــاز 
محكمــة األحــوال الشــخصية ... برقــم 2012/92 واملصدقــة مــن وزارة 
العــدل برقــم 344146 يف 1434/2/13هـــ ومــن وزارة اخلارجيــة برقــم 
160751 يف 1434/2/13هـــ وتضمــن مــا نصــه حضــر ...الولــي الشــرعي 
جميــع  اســتالم  تخولــه  ...والتــي  بتوكيــل  وقــام   ...... القاصــرة  علــى 
االســتحقاقات وكل مــا يتعلــق بحقــوق املرحــوم ولــه حــق املقاضــاة ورفــع 
الدعــاوى وحضــور اجللســات هــذا كمــا ورد إلينــا خطــاب مــن مديــر 
إدارة مــرور محافظــة الطائــف برقــم 7/6/2189/7 يف 1433/7/19هـــ 
واملتضمــن مــا نصــه ) وأديــن الســائق ...يف احلــادث بنســبة 25% والباقــي 
أ.هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة  علــى الشــخص املصــدوم ( 
قــال كل مــا جــاء يف الوكالــة صحيــح وموكلــي مقتنعــني مــن هــذه 
النســبة هكــذا قــرر فجــرى ســؤاله هــل لديــك مــا ترغــب إضافتــه فقــال 
ليــس لــدي ســوى مــا ذكــرت هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي قــد ذكــر يف دعــواه بإدانــة املدعــى 
عليــه يف احلــادث بنســبة 100% ومبــا أن املدعــى عليــه قــد أقــر بوقــوع 
ــي املدعــي هــذا احلاضــر وكذلــك إقــراره  احلــادث ووفــاة مــورث موكل
باخلطــأ بنســبة 25%  وملــا تضمنــه القــرار الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة 
بالطائــف برقــم 3311266 يف 1433/1/5هـــ واملــدون ســابقا كمــا أن 
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اخلطــا ب الصــادر مــن مديــر إدارة مــرور الطائــف واملــدون ســابقا تضمــن 
إدانــة املدعــى عليــه يف احلــادث بنســبة 25% كمــا أن اخلطــاب األخيــر مــن 
مــرور الطائــف تضمــن نفــس اإلدانــة ونفــس التقريــر الســابق وملصادقــة 
املدعــي علــى ذلــك وال عــذر ملــن أقــر وقــد ذكــر ســماحة الشــيخ محمــد 
بــن ابراهيــم ال الشــيخ مفتــي اململكــة ورئيــس القضــاة بكتابــه فتــاوى 
ورســائل 353/11 مــا نصــه ) القاتــل يتحملهــا ابتــداء ال العاقلــة وكان 
الواجــب يف اجلنايــة ممــا حتملــه العاقلــة وقد حضــر ملجلس احلكم اجلاني 
فهــل يحكــم بالواجــب علــى اجلانــي ثــم حتملــه العاقلــة أو يحكــم علــى 
العاقلــة مــع غيبتهــا ألن حضــور العاقلــة ومعرفتهــا مــن الصعــب؟ اجلــواب/ 
ألوليــاء الــدم مطالبــة القاتــل ومحاكمتــه عنــد احلاكــم ليحكــم بثبــوت 
القتــل وليــس لهــم مطالبــة غيــره (أ.هـــ وقــد ذكــر ابــن مفلــح رحمــه اهلل 
تعالــى يف كتابــه الفــروع 5/10 مــا نصــه ) فائــدة مــا حتملــه العاقلــة هــل 
يجــب عليهــا ابتــداء أو علــى القاتــل ثــم حتملــه عنــه فيــه قــوالن ( أ.هـــ وقــد 
ذكــر محمــد الكلبــي رحمــه اهلل تعالــى يف كتابــه القوانــني الفقهيــة 
257 مــا نصــه ) فــرع جتــب علــى القاتــل اخلطــأ الكفــارة مــع الديــة ( أ.هـــ   
جلميــع ذلــك فقــد ألزمــت املدعــى عليــه الغائــب عــن املجلــس الشــرعي 
...بــأن يدفــع لورثــة ...مبلــغ خمســة وســبعني ألــف ريــال ويكــون نصيــب 
ألفــا وســتمائة  الباقــي وهــو مبلــغ خمســة عشــر  زائــد  الســدس  األب 
وخمســة وعشــرين ريــاال ونصيــب األم مبلــغ اثنــا عشــر ألفــا وخمســمائة 
ريــال ونصيــب الزوجــة مبلــغ تســعة آالف وثالثمائــة وخمســة وســبعني 
ريــاال ونصيــب البنــت مبلــغ ســبعة وثالثــني ألفــا وخمســمائة ريــال وســوف 
اقــوم بدفــع هــذا املبلــغ لوكيــل الولــي حيــث أن القاصــرة ووليهــا خــارج 
البــالد  كمــا أننــي ســوف أفهــم املدعــى عليــه بــأن عليــه كفــارة القتــل 
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خطــأ وهــي عتــق رقبــة فــإن لــم يجــد فصيــام شــهرين متتابعــني وبــه 
حكمــت وبعرضــه عليــه قنــع بــه وأفهمتــه بــأن هــذا احلكــم خاضــع 
ــأن هــذا احلكــم حكــم  ــه ب لالســتئناف لوجــود القاصــرة كمــا أفهمت
حضــوري بالنســبة للمدعــى عليــه خاضــع لالســتئناف وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/02/19 هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم  األربعــاء 1434/03/11 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة التاســعة والثلــث  وفيهــا حضــر املدعــى عليــه ...واملدونــه 
هويتــه ســابقا وقــرر قائــال باننــي قــد اطلعــت علــى الصــك الصــادر مــن 
هــذه احملكمــة برقــم 3441472 يف 1434/2/19هـــ واملتضمــن الزامــي 
بدفــع مبلــغ خمســة وســبعني الــف ريــال وأنــا مقتنــع باحلكــم هكــذا 
قــرر فعليــه ولصــدور هــذا االقــرار مــن جائــز التصــرف فقــد ســقط حقــه 
يف تقــدمي الالئحــة وهــذا احلكــم خاضــع لالســتئناف لوجــود القاصــرة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/03/11 هـــ .
العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالطائــف ويف هــذا اليــوم اإلثنــني1434/05/06 هـــ افتتحــت اجللســة يف 
متــام الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا وفيهــا وردت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 34626294 يف 1434/04/22هـــ 
وصــدر  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  احلكــم  تدقيــق  جــرى  وقــد 
بشــأنه القــرار رقــم 34168222 يف 1434/03/22هـــ املــدون علــى ظهــر 
الصــك ونصــه )احلمــد هلل وحــد وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك 
رقــم 3441472 وتاريــخ 1434/02/19هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
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...واصدرنــا القــرار رقــم 34168222 وتاريخ1434/03/22هـــ املتضمــن 
املوافقــة علــى احلكــم عضــو ...ختمــه وتوقيعــه عضــو ...ختمــه توقيعــه 
رئيــس الدائــرة ...ختمــه وتوقيعه(أ.هـــ وعليــه فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك 
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــق وصل ــاهلل التوفي بصكــه وســجله وب
آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/05/06هـــ الســاعة احلاديــة عشــر 

والربــع صباحــا .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم اإلثنــني 1434/06/26هـــ افتتحت 
اجللســة يف متــام الســاعة الثامنــة وخمســة واربعــني دقيقــة صباحــا وفيهــا 
وقــد  ســابقا  ووكالتــه  هويتــه  ......املدونــه  وكالــة  املدعــي  حضــر 
عــادت الينــا املعاملــة مــن مديــر إدارة مــرور محافظــة الطائــف برقــم 
برقــم  احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  1434/06/18هـــ  يف   7/6/1524/7
رقــم  الشــيك  برفقــه  واملتضمنــه  1434/06/21هـــ  يف   341504121
005327 يف 2013/01/23م املســحوب علــى مصــرف الراجحــي املذيــل 
مببلغ خمســة وســبعني الف ريال باســم رئيس احملكمة العامة بالطائف 
لتســليمه للمســتفيد والتهميــش علــى صــك احلكــم بذلك وجرى تســليمه 
للمدعــي بالوكالــة ...وقــرر وهــو يف صحــة مــن عقلــه وجــواز أمــره قائــال 
بأنــه باســتالمي هــذا الشــيك املذيــل باملبلــغ احملكــوم ملوكلــي بالصــك 
أو  دعــوى  أي  يعــد ملوكلــي  لــم  رقــم 3441472 يف 1434/02/19هـــ 
مطالبــة ضــد املدعــى عليــه ...وتعتبــر دعواهــم ضــده منتهيــة هكــذا قــرر 
فبنــاء علــى اقــراره واســتالمه وحيــث إن وكالتــه تخولــه حــق االســتالم 
والتوقيــع توكيــال عامــا فقــد ثبــت لــدي وأمــرت بالتهميــش علــى صــك 
احلكــم وســجله بذلــك وعليــه جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/06/26هـــ 
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الســاعة التاســعة صباحــا .
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد :-

فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة السادســة 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا اإلطــالع 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف 
املســاعد برقــم )34/626294( وتاريــخ )1434/3/11هـــ( املرفــق بهــا 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ...،القاضــي باحملكمــة العامــة 
بالطائــف برقــم )3441472( وتاريــخ )1434/2/19هـــ( املتضمــن دعــوى 
 ، باطنــه  دون  مبــا  فيــه  ،احملكــوم  حــادث  ديــة  ...يف  ...ضــد/  ورثــة 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل 

املوفق،وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33377046 تاريُخه: 1433/8/12هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33241066

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3423755 تاريخه: 1434/1/26هـ 

ديــة- قتــل خطــأ - إقــرار املدعــى عليــه بالقتــل اخلطــأ يوجــب احلكــم 
عليــه بالديــة وإفهامــه بــأن لــه الرجــوع عــن عاقلتــه- كفــارة القتــل 
لــه  املخــول  لوليــه  الســعودي يســلم  القاصــر غيــر  - نصيــب  اخلطــأ 

باالســتام - رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لوجــود قاصــر .

1- قولــه تعالــى : ) ومــن قتــل مؤمنــا خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة وديــة 
مســلمة الــى اهلــه ( .

2- مــا رواه عمــرو بــن العــاص رضــى اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم قضــى أن مــن قتــل خطــأ فديتــه مائــة مــن اإلبــل، أخرجــه 

أبــوداود وابــن ماجــه .
3- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) أحلقــوا الفرائــض بأهلهــا فمــا بقــى 

فأولــى رجــل ذكــر (. 
4- األمــر الســامي رقــم 43108 يف 1432/10/2هـــ املتضمــن تقديــره ديــة 

قتــل اخلطــأ بثاثمائــة ألــف ريــال .
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دهــس  بأنــه  عليــه  املدعــى  علــى  املقيمــني  أحــد  ورثــة  وكيــل  ادعــى 
إلــى  أدى  العــام ممــا  الشــارع  أثنــاء عبــوره  مــورث موكليــه  بســيارته 
وفاته،حيــث إن الدهــس عــن طريــق اخلطــأ طلــب املدعــى إلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع ديــة قتــل اخلطــأ - أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى، 
صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع ديــة قتــل اخلطــأ للمدعــني كل 
حســب نصيبــه الشــرعي مــن الديــة، إفهــام املدعــى عليــه بــأن لــه الرجــوع 
عاقلتــه إن صدقتــه - افهــام املدعــى عليــه بــان عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ، 
قــرر الطرفــان القناعــة باحلكــم، مت رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لوجــود القاصــرة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف - جــرى 

تســليم كامــل الديــة للمدعــي وكالــة وبذلــك انتهــت القضيــة .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ... القاضــي باحملكمــة العامــة بنجــران وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بنجــران برقــم 33241066 
وتاريــخ 1433/4/6هـــ واملقيــدة باحملكمــة العامــة برقــم 33644911 
وتاريــخ 1433/4/6هـــ ففــي يــوم االثنــني املوافــق 1433/6/30هـــ حضــر 
... مصــري اجلنســية مبوجــب االقامــة رقــم ... بصفتــه وكيــال عــن ورثــة 
... مبوجــب الــوكاالت املرفقــه معــه لورثــة ... املنحصــر ارثــه يف كل مــن 
زوجتــه ... ووالدتــه ... ووالــده ... وابنتــه ... القاصــرة ســنًا مبوجــب اعــالم 
بنــدر شــبني الكــوم لشــئون االســرة  الوراثــه الصــادر مــن محكمــة 
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اجلهــات  مــن  عليهــا  واملصــادق   2011/10/19 وتاريــخ   36768 برقــم 
الرســمية مدعيــًا علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم ... ... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وبعــد االطــالع علــى الــوكاالت 
املرفقــة معــه وجدتهــا ال تخولــه حــق املرافعــة وال املدافعــة لــدى احملاكــم 
فأفهمتــه بإكمــال الناقــص ورفعــت اجللســة لذلــك ويف يــوم  اإلثنــني 
املوافــق1433/08/12 هـــ حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه اصالــة 
الوكيــل وجدتــه  وباالطــالع علــى وكاالت  املدونــة هويتهمــا ســابقا 
وكيــال عــن ... و...  و...  مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن جمهوريــة مصــر 
برقــم 2507/1112 واملصــادق عليهــا مــن اجلهــات الرســمية والتــي تخولــه 
حــق املطالبــة بالديــة وتســليم اللوائــح االعتراضيــة وغيــر ذلــك وبصفتــه 
الوكالــة  ومبوجــب   ... القاصــر  علــى  وليــًا  بصفتــه   ... عــن  وكيــال 
الصــادرة مــن جمهوريــة مصــر برقــم 560320 وتاريــخ 2012/05/28 
والتــي تخولــه حــق املرافعــة مــن احملاكــم الســعودية واالقــرار واالنــكار 
وتســليم اللوائــح االعتراضيــة واالســتالم والتســليم بالشــيكات اخلاصــة 
ــى املدعــى عليــه  ــة عل بالقاصــر دون صرفهــا وقــد ادعــى املدعــي وكال
احلاضــر قائــال يف دعــواه أن مــورث موكلــي كان يقطــع شــارع حــي 
االربعني مبحافظة ... من الشــرق إلى الغرب وأقبل املدعى عليه بســيارة 
مــن نــوع ... خضــراء اللــون موديــل ..... حتمــل اللوحــة رقــم ... مســرعا 
متجــه مــن الشــمال الــى اجلنــوب واصطــدم مبــورث موكلــي صدمــة أدت 
إلــى وفاتــه مباشــرة أطلــب الــزام املدعــى عليــه بدفــع الديــة الكاملــة 
ملوكلــي هكــذا ادعــى وبعــرض ماجــاء يف الدعــوى علــى املدعــى عليــه 
صــادق عليــه جملــة وتفصيــال ثــم جــرى االطــالع علــى صفحــة 7 مــن دفتــر 
ملــف اجــراءات االســتدالل واملرفــق باملعاملــة 49 ووجــدت بهــا اقــرارا مــن 
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املدعــى عليــه بصحــة مــا جــاء يف الدعــوى وإقــراره بانــه املتســبب الوحيــد 
بعــد اهلل عــز وجــل وانــه مقتنــع مبســئولية احلــادث التــي وضعــت عليــه مــن 
قبــل إدارة املــرور بواقــع مائــة باملائــة وليــس لــه اعتــراض علــى ذلــك وقــد 
متــت املصادقــة علــى ذلــك االقــرار مــن قبــل القاضــي باحملكمــة العامة ... 
وبعرضــه عليــه صــادق عليــه وأكــد قناعتــه بالنســبة وبنــاءا علــى ماتقــدم 
مــن الدعــوى واالجابــة وملصادقــة الطرفــني علــى النســبة املقــدرة مــن 
اجلهــات املختصــة وقناعتهمــا بهــا ولقولــه تعالــى ) ومــن قتــل مؤمنــًا خطــأ 
فتحريــر رقبــة مؤمنــة وديــة مســلمة إلــى أهلــه ( اآليــة وملــا رواه عمــرو بــن 
العــاص رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن 
مــن قتــل خطــأ فديتــه مائــة مــن اإلبــل أخرجه ابــو داود وابــن ماجه ولالمر 
الســامي البرقــي ذي الرقــم 43108 وتاريــخ 1432/10/02هـــ واملتضمــن 
تقديــر ديــة قتــل اخلطــأ ثــالث مائــة ألــف ريــال ســعودي والنحصــار ورثــة 
ــت مــن تركــة  ــه ولكــون نصيــب البن ــه وابنت ــه وزوجت املتوفــى يف والدي
املتوفــى النصــف ونصيــب الزوجــة الثمــن ونصيــب االم الســدس ونصيــب 
االب الســدس فرضــا ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) احلقــوا الفرائــض 
باهلهــا فمــا بقــي فألولــى رجــل ذكــر ( ولكــون االب أولــى الرجــال 
الذكــور فيأخــذ الباقــي تعصيبــا وملــا تقــدم كلــه فقــد حكمــت بالــزام 
املدعــى عليــه ... بدفــع مبلغــا وقــدره اثنــان وســتون الفــا وخمــس مائــة 
ريــال ســعودي لوالــد القتيــل ... ومبلــغ وقــدره خمســون الــف ريــال ســعودي 
لوالــدة القتيــل ... ومبلــغ وقــدرة ســبعة وثالثــون الفــا وخمســمائة ريــال 
ريــال  الــف  مائــة وخمســون  وقــدره  ومبلــغ   ... القتيــل  لزوجــة  ســعودي 
ســعودي البنــة القتيــل القاصــر عــن ســن الرشــد ... ... مبــا تقــدم حكمــت 
وأفهمــت املدعــى عليــه ان عليــه كفــارة القتــل اخلطــأ كمــا افهمتــه بــان 
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لــه الرجــوع علــى العاقلــة ان صدقتــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قرر 
املدعــي قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــى عليــه اعتراضــه علــى احلكــم 
واســتعد لتقــدمي الئحــة اعتراضيــة وأفهــم باســتالم نســخة مــن احلكــم يف 
هــذا اليــوم كمــا أفهــم بــأن عليــه ان يســلم الئحتــه االعتراضيــه خــالل 
ثالثــني يومــا تبــدأ مــن هــذا اليــوم وأن حقــه يف االعتــراض يســقط اذا 
انتهــت املــدة ولــم يســلم الئحتــه  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1433/08/12 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد 
فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير برفقهــا 
القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة برقــم 3423755 وتاريــخ 
أجــاب  مــا  علــى  وباالطــالع   ( منــه  احلاجــة  ونــص  1434/01/26هـــ 
بنــاء علــى قرارنــا رقــم  بالصــك وصــورة ضبطــه  بــه فضيلتــه وأحلقــه 
)33441703 ( وتاريــخ 1433/10/29هـــ تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 
وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف 
... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ... ختمــه وتوقيعــه ( وحتــى ال يخفــى 
جــرى حتريــره وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/02/16 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد حضــر ... 
هويتــه ووكالتــه ســابقا وبعــد اإلطــالع على الوكاالت املرصودة ســابقا 
وجدتهــا تخولــه حــق اســتالم الشــيكات واملســتحقات املاليــة فجــرى 
تســليمه الشــيك املســحوب علــى البنــك ... برقــم ... يف 1423/09/06هـــ 
مببلــغ وقــدره مائــة ألــف ريــال ســعودي والشــيك املســحوب علــى البنــك 
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األهلــي رقــم ... يف 1434/10/20هـــ مببلــغ وقــدره مائتــني ألــف ريــال 
ســعودي وبهــذا تكــون القضيــة منتهيــة وحتــى ال يخفــى جــرى حتريــره 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف  1434/11/19 هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املــــعاملة 
الــــمكلف  بنجــران  العامــة  الــــمحكمة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
الشيــــخ / ..... برقم ... وتـاريــــخ 1434/1/3هـ املرفق بها الصك الصادر 
مــن فضيلـــته برقــم 33377046 وتاريــخ 1433/8/12هـــ اخلــاص بدعــوى 
ورثــة / ... -مصــري اجلنســية- ضــــد / ...  يف ) املطالبــة بديــة ( علــى 
ــه مبــا هــو مــدون  الصفــة املوضحــة يف الصــك املتضمــن حكــم فضيلت
ومفصــل فيــه وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة 
بــه فضيلتــه  االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب 
وأحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم )33441703( 
وتاريــخ 1433/10/29هـــ تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء 
األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 34198026 تاريُخه: 1434/4/27هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33405926

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34303182 تاريخه: 1434/8/23هـ

ديــة - حــادث مــروري- وفــاة مــورث املدعــني - مطالبــة بديــة قتــل خطــأ 
- إدانــة املدعــى عليــه بنســبة خطــأ- شــهادة معــدي تقريــر احلــادث- 
إلــزام املدعــى عليــه بدفــع ديــة قتــل اخلطــأ حســب نســبة اخلطــأ املقــررة 

وصــرف النظــر عــن الباقــي. 

يف  192/ت  رقــم  للقضــاء  األعلــى  املجلــس  رئيــس  معالــي  تعميــم 
يف   43108 رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  علــى  املبنــى  هـــ   1432/10/9
العليــا  للمحكمــة  العامــة  الهيئــة  قــرار  علــى  املبنــى  1432/10/2هـــ 
املتضمــن إعــادة تقديــر الديــة بحيــث تكــون ديــة قتــل اخلطــأ مبلغــا 

 . للرجــل  ريــال  ألــف  ثاثمائــة  قــدره 

ادعــى املدعــي وكالــة بــأن املدعــى عليــه تســبب يف وفــاة مــورث موكليه 
ومــن ضمنهــم قصــار حتــت واليــة املدعــي وكالــة اثــر حــادث مــروري 
وقــد أديــن املدعــى عليــه بنســبة خطــأ 75% مبوجــب تقريــر املــرور وقــرر 
املدعــى عــدم قناعتــه بهــذه النســبة وطالــب بإلــزام املدعــى عليــه تســليم 
كامــل ديــة القتــل اخلطــأ مبلغــا قــدرة ثالثمائــة ألــف ريــال . ،صــادق 
املدعــى عليــه علــى احلــادث ونســبة اخلطــأ وقــرر عــدم موافقتــه تســليم 
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كامــل الديــة، أحضــر ناظــر القضيــة محققــي احلــادث وشــهد كل 
ــه يف الدعــوى وأن نســبة  ــى حصــول احلــادث املشــار إلي واحــد منهمــا عل
ــر ومت  ــه 75% لألســباب املشــار اليهــا يف التقري ــى املدعــى علي اخلطــأ عل
تعديلهمــا شــرعا، مت االطــالع علــى تقريــر املــرور وشــهادة الوفــاة وغيــر 
ذلــك مــن أوراق املعاملــة، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم 
ــة قتــل اخلطــأ حســب نســبة اخلطــأ املقــررة عليــه مبلغــًا قــدره  املدعــى دي
مئتــان وخمســة وعشــرون ألــف ريــال وصــرف النظــر عــن مــا زاد عــن 
ذلــك، مت إفهــام املدعــى عليــه بكفــارة قتــل اخلطــأ، قــرر الطرفــان 
القناعــة، مت رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف لوجــود قصــار، صــدر 

قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بجــازان   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بجــازان برقــم 33405926 وتاريــخ 1433/06/16 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331115438 وتاريــخ 1433/06/14 هـــ  ففــي يــوم  

األحــد املوافــق1433/10/22 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة
30 : 09  وفيهــا حضــر........... ســعودي بالســجل رقــم ........... بالوكالــة 
عــن بعــض ورثــة املتــويف بتاريــخ 1432/11/7هـــ املنحصــر أرثــه يف ورثــه 
أوالده  ويف   ........... زوجتــه  ويف  والدتــه...........  ويف  والــده...........  وهــم 
القاصريــن عــن ســن الرشــد وهــم ........... املولــود يف 1432/11/15هـــ و 
........... املولودة يف 1422/1/22هـ و ........... املولودة يف 1427/1/24هـ 
و........... املولودة يف 1420/9/4هـ مبوجب صك احلصر رقم 3364755 
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وتاريــخ 1433/2/6هـــ الصــادرة مــن هــذه احملكمــة ووكالــة عــن والــد 
املتوفــى برقــم 1/3 وتاريــخ 1433/1/1هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
1433/1/5هـــ  وتاريــخ   1/24 برقــم  املتوفــى  والدتــه  وعــن  صامطــه 
الصــادرة مــن عــدل أحــد رفيــدة وعــن زوجتــه املتوفــى برقــم 33295 
الريــاض  بشــرق  الثانيــة  عــدل  مــن  الصــادرة  1433/1/3هـــ  وتاريــخ 
عليــه  املدعــى  يحضــر  ولــم  الدعــوى  إقامــة  حــق  تخولــه  ال  وجميعهــا 
املبلــغ لشــخصه للمــرة األولــى عــن طريــق محضــري اخلصــوم وحيــث أن 
الدعــوى يف ديــة فقــد جــرى إفهــام املدعــي وكالــة بإحضــار وكاالت 
تخولــه املطلــوب إلقامــة الدعــوى وواليــة علــى القصــار أو وكالــه مــن 
الولــي عليهــم إذا كان ذلــك متــاح لــه يف صــك الواليــة وقــررت رفــع 
الوطنيــة  بالهويــة  ســعودي  حضــر...........  أخــرى  جلســة  ويف  اجللســة 
 ........... وهــم  أوالد  ســنًا  القصــار  علــى  بالواليــة   ........... رقــم  ســجل 
املولــودة بتاريــخ 1422/1/22هـــ و........... املولــودة بتاريــخ 1425/9/4هـــ  
بتاريــخ  املولــود  و...........  1427/10/24هـــ  بتاريــخ  املولــودة  و........... 
وتاريــخ   33168436 رقــم  الواليــة  صــك  مبوجــب  1432/11/15هـــ 
1433/4/3هـــ  الصــادر مــن احملكمــة العامــة بجــازان وبالوكالــة  عــن 
و رقــم 33456894 وتاريــخ 1433/12/20هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
جــازان الثانيــة وعــن رقــم وتاريــخ 1433/11/9هـــ الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة مــن جنــوب الريــاض  وهــؤالء هــم ورثــة املتــويف بتاريــخ 
مــن  الصــادر  احلصــر  صــك  مبوجــب  أرثــة  املنحصــر  1432/11/7هـــ 
هــذه احملكمــة برقــم 3364755 وتاريــخ 1433/2/6هـــ يف والــدة ويف 
والدتــه ويف زوجتــه ويف أوالده القاصريــن  وحضــر حلضــوره مينــي اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم الصــادرة مــن جــوازات جــازان وأدعــى 
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األول قائــالً أن املدعــى عليــه هــذا احلاضــر قــد تســبب يف وفــاة مــورث 
موكلــي والقصــار الذيــن أنــا ولــي عليهــم املذكوريــن بعاليــة أثــر حــادث 
تصــادم مــروري بينهمــا علــى طريــق أبــي عريــش األحــد حيــث أن مــورث 
موكلــي والقصــار كان يقــود ســيارة ..... واملدعــى عليــه كان يقــود 
ســيارة ..... وقــد أديــن املدعــى عليــه مــن قبــل مــرور أبــي عريــش بنســبة 
75% إال أننــي غيــر مقتنــع بهــذه النســبة كــون مــن ضمــن الورثــة قصــارًا 
اطلــب الــزام املدعــى عليــه بدفــع الديــة كاملــه  للورثــة بنســبة %100  
ــًة  هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا جمل
وتفصيــاًل وقــال ال أوافــق علــى طلــب املدعــى عليــه بدفــع الديــة كاملــة 
بنســبة 100% حيــث أن املــرور  قــد قــرر أن النســبة التــي ادنــت بهــا %75 
وأنــا موافــق  علــى تقريــر املــرور  هكــذا أجــاب  وبعــرض ذلــك علــى 
ــة  ــة كامل ــه بدفــع الدي ــزام  املدعــى علي املدعــي قــال أننــي متمســك بال
بنســبة 100% هكــذا قــال وقــد حضــر معــدي تقريــر املــرور ســجل مدنــي 
رقــم يعمــل برتبــة رقيــب  مبــرور و ســجل مدنــي رقــم  يعمــل برتبــة رقيــب 
مبــرور  أبــي عريــش وقــد شــهد كل واحــد منهمــا علــى انفــراد قائــاًل 
أشــهد هلل أننــي قــد باشــرت احلــادث املــروري الواقــع علــى طريــق أبــو 

عريــش أحــد املســارحة.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بجــازان   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بجــازان برقــم 33405926 وتاريــخ 1433/06/16 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331115438 وتاريــخ 1433/06/14 هـــ  ففــي يــوم  
الثالثــاء املوافــق1433/12/21 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة 
والنصــف ولــم يحضــر املدعــي ورثــة ........... وال مــن ينــوب عنهــم ولــم 
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يحضــر املدعــى عليــه واســتنادًا للمــادة 53 مــن نظــام املرافعــات فقــد 
قــررت شــطب الدعــوة للمــرة األولــى وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم . حــرر يف  1433/12/21 هـــ ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
الــذي أدى إلــى وفــاة حيــث كان املتــويف يســتقل ســيارة ..... واملدعــي 
يســتقل ســيارة ..... وقــد أديــن املدعــى عليــه  بنســبة 75% وذلــك مــن 
الســرعة   )1( اآلتيــة  لألســباب  للموقــع  واملعاينــة   التحقــق  مجريــات 
التصــادم )2( انحرافــه مــن خــط ســيره  ويــدل لذلــك شــدة  الزائــدة  
الصحيــح إلــى جهــة اليســار دون تأكــد مــن خلــو الطريــق )3( عــدم 
التزامــه املســار الصحيــح قبــل وقــوع احلــادث )4( عــدم اليقظــة واالنتبــاه  
)5( عــدم  تــاليف وقــوع احلــادث هــذا مــا شــهد بــه كل وأحــد منهمــا 
وبعــرض الشــاهدين ومــا شــهدا بــه علــى املدعــي قــال أمــا الشــاهدان 
فــال أعرفهمــا وأمــا مــا شــهدا بــه فــال أوافــق عليــه وقــد جــرى تعديــل 
الشــاهدين مــن قبــل كل مــن ســعودي بالســجل رقــم و ســعودي بالســجل 
رقــم  حيــث شــهدا قائلــني نشــهد هلل أن الشــاهدين  املذكوريــن اعــاله 
عــدل ثقتــان وللدراســة فقــد قــررت رفــع اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي وكالــة وواليــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه املرصــودة كافــة 
هــذه  عليهــا  اإلطــالع  جــرى  وقــد  الســابقة  اجللســة  األزمــة  بياناتهمــا 
اجللســة وبعــد الدراســة قــررت الرجــوع إلــى املعاملــة وقــد جــرى اإلطــالع 
علــى تقريــر احلــادث الصــادر مــن مــرور أبــو عريــش لفــة رقــم )24،25( 
كمــا  الســابقة  اجللســة  املرصــودة  الشــاهدين  لشــهادة  طبقــًا  فوجــد 
جــرى اإلطــالع علــى تقريــر الوفــاة الصــادر مــن مستشــفى امللــك فهــد 
بجــازان لفــة رقــم )14( املتضمــن وفــاة بتاريــخ 1434/11/7هـــ بإصابــة 
حــادة بالدمــاغ نتيجــة حــادث مــروري كمــا جــرى اإلطــالع علــى القــرار 
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الشــرعي رقــم 3364891 وتاريــخ 1433/4/6هـــ الصــادر مــن جزئيــة 
جــازان املتضمــن إدانــة املدعــى عليــه بنســبة 75% يف احلــق العــام وقــد 
جــرى إجــراء احلســاب فتبــني أن نصيــب األب هــو ســبعة وثالثــون ألفــًا 
وخمســمائة ريــال ونصيــب األم هــو ســبعة وثالثــون الفــًا وخمســمائة ريــال 
ونصيــب الزوجــة هــو ثمانيــة وعشــرون الفــًا ومائــة وخمســة وعشــرون 
ريــااًل ونصيــب األبــن هــو ثمانيــة وأربعــون الفــًا وســبعمائة وخمســون ريــااًل 
ونصيــب كل بنــت أربعــة وعشــرون الفــًا وثالثمائــة وخمســة وســبعون 
ريــااًل لــذا وبنــاًء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاًء علــى شــهادة 
معــدي تقريــر احلــادث املعدلــني شــرعًا وبعــد إجــراءات احلســاب الشــرعي 
ــس  ــي رئيــس املجل ــم معال ــى تعمي لنصيــب كل وارث وبعــد اإلطــالع عل
األعلــى للقضــاء رقــم 192/ ت وتاريــخ 1422/10/9هـــ بخصــوص رفــع 
ديــة اخلطــأ إلــى ثالثمائــة ألــف ريــال فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بــأن يدفــع 
للورثــة املدعــني ديــة مورثهــم حســب النســبة املقــررة 75% مبلــغ وقــدرة 
مائتــان وخمســة وعشــرون ألــف ريــال يــودع نصيــب القصــار يف بيــت 
املــال وصرفــت النظــر عمــا زاد عــن هــذه النســبة ممــا ورد يف دعــوى 
املدعــي وكالــة وواليــة وبذلــك حكمــت وأفهمــت املدعــى عليــه أن عليــه 
كفــارة قتــل اخلطــأ وهــي عتــق رقبــة مؤمنــة فــإن لــم يجــد فصيــام شــهرين 
متتابعــني وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــررا القناعــة ولكــون يف 
القضيــة قصــار فقــد قــررت رفــع كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
آلــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  التوفيــق ، وصلــى اهلل  وبــاهلل  بعســير 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/17 هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد 
افتتحــت اجللســة يف هــذا اليــوم األربعــاء املوافق1434/10/7هـــ الســاعة 
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بعســير  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  ورود  علــى  12بنــاء   :  30
بخطــاب رئيســها رقــم 341945011 وتاريــخ 1434/9/16هـــ مصدقــًا 
علــى احلكــم بالقــرار رقم34303182وتاريــخ 1434/8/23هـــ الصــادر 
مــن الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة عليــه فقــد جــرى التهميــش مبوجبــه وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف1434/10/7هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بجــازان رقــم 341659475 
وتاريــخ 1434/7/26هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
باحملكمــة الشــيخ/........... رقــم 34198026 وتاريــخ 1434/4/27هـــ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي وكالــه ........... ) ســعودي اجلنســية ( ضــد / 
...........) مينــي اجلنســية ( يف قضيــة )  حــادث مــروري ( علــى الصفــة 
املوضحــة يف الصــك املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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: 33446055 تاريُخه: 1433/11/3هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33488421

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34195 تاريخه: 1434/1/3هـ 

ديــة - حــادث مــروري - وفــاة مــورث املدعــني - مطالبــة بديــة قتــل خطــأ 
- مصادقــة املدعــى عليــه علــى الدعــوى - حكــم بديــة قتــل خطــأ حســب 
نســبة اخلطــأ املقــررة - إفهــام املدعــى عليــه بكفــارة قتــل اخلطــأ - إفهــام 

املدعــى عليــه بالرجــوع علــى العاقلــة .

قولــه تعالــى » ومــا كان ملؤمــن أن يقتــل مؤمنــا إال خطــأ ومــن قتــل 
أن  إال  أهلــه  إلــى  وديــة مســلمة  رقبــة مؤمنــة  مؤمنــا خطــأ فتحريــر 
قــوم عــدو لكــم وهــو مؤمــن فتحريــر رقبــة  فــإن كان مــن  يصدقــوا 
مؤمنــة وإن كان مــن قــوم بينكــم وبينهــم ميثــاق فديــة مســلمة إلــى 
أهلــه وحتريــر رقبــة مؤمنــة فمــن لــم يجــد فصيــام شــهرين متتابعــني 

توبــة مــن اهلل وكان اهلل عليمــا حكيمــا «. 

ادعــى املدعــي وكالــة بــأن املدعــى عليــه تســبب يف وفــاة مــورث موكليه 
يف حــادث ســير حيــث قــام بدهســه خطــأ وقــد أديــن بنســبة اخلطــأ يف 
احلــادث بنســبة 50% وطلــب املدعــي وكالــة إلــزام املدعــى عليــه بتســليم 
املدعــى  املقــررة عليــه، صــادق  قتــل اخلطــأ حســب نســبة اخلطــأ  ديــة 
عليــه علــى الدعــوى، مت االطــالع علــى تقريــر احلــادث وأوراق املعاملــة، 
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لألســباب املرصــودة يف نــص احلكــم ولقولــه  تعالــى » ومــا كان ملؤمــن 
ــة  ــة مؤمن ــر رقب ــا خطــأ فتحري ــا إال خطــأ ومــن قتــل مؤمن أن يقتــل مؤمن
وديــة مســلمة إلــى أهلــه إال أن يصدقــوا فــإن كان مــن قــوم عــدو لكــم 
وهــو مؤمــن فتحريــر رقبــة مؤمنــة وإن كان مــن قــوم بينكــم وبينهــم 
لــم يجــد  ميثــاق فديــة مســلمة إلــى أهلــه وحتريــر رقبــة مؤمنــة فمــن 
فصيــام شــهرين متتابعــني توبــة مــن اهلل وكان اهلل عليمــا حكيمــا « 
صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بتســليم الورثــة ديــة قتــل اخلطــأ حســب 
نســبة اخلطــأ املقــررة مائــة وخمســني ألــف ريــال وإفهــام املدعــى عليــه 
بكفــارة قتــل اخلطــأ ولــه الرجــوع علــى عاقلتــه، قــرر الطرفــان القناعــة 
باحلكــم،مت رفــع احلكــم للمحكمــة االســتئناف لوجــود قصــار، صــدر 
قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة علــى احلكــم، حضــر املدعــي 
وكالــة وقــرر اســتالمه للمبلــغ احملكــوم بــه حيــث وكالتــه تخولــه 

االســتالم . 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا............ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بنجــران وبن
املقيــدة  1433/07/26هـــ  وتاريــخ   33488421 برقــم  بنجــران  العامــة 
باحملكمــة برقــم 331407142 وتاريــخ 1433/07/26هـــ فقــد حضــر 
املدعــي وكالــة............ ســوداني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
............ الوكيــل الشــرعي عــن ورثــة............ وهــم كل مــن ...... و...... 
ــة املتوفــى وهــم كل مــن............   ــى القصــر مــن ورث ــة عل - بصفتهــا ولي
رقــم  الشــرعي  اإلعــالم  مبوجــب  ســنوات(   7(  ............ و  )13ســنة( 
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)2012/229م( ) وهــو غيــر مصــدق مــن اجلهــات املختصــة( ويتضمــن 
إثبــات وفــاة بتاريــخ 2012/03/12م وانحصــار إرثــه يف كل مــن والدتــه 
)7ســنوات(  و  )13ســنة(  القاصريــن  أوالده  ويف  زوجتــه  ويف  الســيد 
ويتضمــن أيضــا إقامــة علــى القاصريــن، مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن موثــق العقــود بجمهوريــة الســودان )وهــو غيــر مصــدق مــن اجلهــات 
املختصــة( ويخــول الوكيــل متابعــة ومطالبــة كافــة اإلجــراءات فيمــا 
يخــص حــادث الســير الــذي حصــل علــى مورثهــم يف كل مــا يتطلــب 
حضورهــم ولــه حــق توقيــع املســتندات واســتالم املبالــغ ســواء كانــت 
نقديــة أو بواســطة شــيك وحضــر حلضــوره ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم فجــرى إفهــام وكيــل الورثــة بــأن عليــه مصادقــة 
لــدى اجلهــات املختصــة قبــل عرضهــا ففهــم ذلــك ويف جلســة  أوراقــه 
ــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وبســؤال  أخــرى حضــر املدعــي وكال
الوكالــة  أبــرز  ألجلــه  املاضيــة  اجللســة  رفعــت  عمــا  وكالــة  املدعــي 
العــدل  وزارة  ومنهــا  املختصــة  اجلهــات  قــل  مــن  بتصديقهــا  قــام  وقــد 
بعــدد 15044 وتاريــخ 1433/09/20هـــ مــن محافظــة جــدة كمــا أبــرز 
اإلعــالن الشــرعي بالورثــة وقــد قــام بتصديقــه مــن قبــل اجلهــات املختصــة 
ومنهــا وزارة العــدل بتاريــخ 1433/10/15هـــ وادعــى قائــال إنــه بتاريــخ 
1433/04/19هـــ قــام هــذا احلاضــر معــي بدهــس مــورث موكلــي عــن 
طريــق اخلطــأ وذلــك أثنــاء عبــوره طريــق امللــك عبدالعزيــز غــرب إشــارة  
ــد يقــود ســيارته  الصناعيــة وقــد كان املدعــى عليــه متجهــا ناحيــة البل
مــن نــوع كابريــس إنتــاج 1996م رقــم اللوحــة )....( فضيــة اللــون وقد نتج 
عــن ذلــك وفاتــه وقــد أديــن مــن قبــل املــرور مبســؤوليته عــن احلادث بنســبة 
50% لــذا أطلــب إلزامــه بدفــع الديــة املقدرة شــرعا بناء على نســبة اإلدانة 
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املقــدرة مــن قبــل املــرور هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى املدعــي وكالــة 
علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال صحيــح مــا ذكــره املدعــي وكالــة 
جملــة وتفصيــال فقــد قمــت بدهــس املدعــو ســوداني اجلنســية وذلــك أثنــاء 
عبــوره طريــق امللــك عبدالعزيــز فقــد كنــت قادمــا مــن احلصينيــة قاصدا 
جنــران وبعــد جتــاوزي لإلشــارة فوجئــت بعبــور املتوفــى للطريــق فقمــت 
بدهســه عــن طريــق اخلطــأ وتــويف بعدهــا مباشــرة فقــد كنــت مســرعا 
قليــال وقــد أدنــت مبســؤوليتي عــن احلــادث بنســبة 50% مــن قبــل املــرور 
وأنــا مقتنــع متامــا بهــذه النســبة هكــذا أجــاب فجــرى االطــالع علــى 
أوراق املعاملــة فوجــدت فيهــا رســما تخطيطيــا للحــادث علــى اللفــة رقــم 
)7( وهــو كمــا جــاء يف الدعــوى واإلجابــة كمــا جــرى االطــالع علــى 
ــى الصفحــة رقــم )6( مــن محاضــر  محضــر إقــرار القناعــة واملــدون عل
إجــراءات االســتدالل املرفــق باملعاملــة علــى اللفــة رقــم )1( ويتضمــن 
إقــرار املدعــى عليــه بالنســبة املقــررة لــه مــن قبــل املــرور وهــي )%50( 
كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر االنتقــال واملعاينــة مــن ذات الدفتــر 
علــى الصفحــة رقــم )2( وهــو كمــا جــاء يف الدعــوى واإلجابــة كمــا 
جــرى االطــالع علــى محضــر تأييــد النســبة املعــد مــن قبــل مــرور مدينــة 
جنــران علــى اللفــة رقــم )23( ويتضمــن إدانــة املدعــى عليــه باخلطأ بنســبة 
ــة : )1( عــدم مراعــاة األنظمــة بتجــاوز الســرعة  )50%( لألســباب التالي
احملــددة ممــا يــدل علــى ذلــك جســامة احلــادث )2( قلــة االحتــراز وعــدم 
أخــد احليطــة واحلــذر أثنــاء الســير )3( إهمالــه مبباشــرة الصــدم مبقدمــة 
الســيارة بشــكل مباشــر 0كمــا أديــن املتوفــى بنســبة خطــأ قدرهــا 
)50%( وذلــك لألســباب التاليــة:)1( قلــة االحتــراز بقطعــه للطريــق دون 
التأكــد مــن خلــوه مــن الســيارات )2( عــدم مراعاتــه لألنظمــة املروريــة 
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الســيما وأن املوقــع غيــر مخصــص لعبــور املشــاة فجــرى ســؤال كل مــن 
املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه عــن أيــة إضافــة يــودان إضافتهــا فأجــاب 
كل واحــد منهمــا مبفــرده ال إضافــة لــدي هكــذا أجابــا فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومصادقــة املدعــى عليــه ملــا جــاء فيهــا جملــة 

وتفصيــال وملــا جــاء يف إقــرار نســبة القناعــة املشــار إليــه 
و ملــا جــاء يف محضــر إعــداد نســبة اخلطــأ املشــار إليــه وملا جــاء يف محضر 
املعاينــة املعــد مــن قبــل املــرور ولقــول اهلل عــز وجــل ))ومــا كان ملؤمــن 
ــة  ــة مؤمن ــر رقب ــا خطــأ فتحري ــا إال خطــأ ومــن قتــل مؤمن أن يقتــل مؤمن
وديــة مســلمة إلــى أهلــه إال أن يصدقــوا فــإن كان مــن قــوم عــدو لكــم 
وهــو مؤمــن فتحريــر رقبــة مؤمنــة وإن كان مــن قــوم بينكــم وبينهــم 
لــم يجــد  ميثــاق فديــة مســلمة إلــى أهلــه وحتريــر رقبــة مؤمنــة فمــن 
فصيــام شــهرين متتابعــني توبــة مــن اهلل وكان اهلل عليمــا حكيمــا(( 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ قــدره مائــة وخمســون ألــف 
ريــال تســلم لورثــة املتوفــى ويكــون نصيــب والدتــه مبلغــا قــدره خمســة 
وعشــرون ألــف ريــال ويكــون نصيــب الزوجــة مبلغــا قــدره ثمانيــة عشــر 
ألفــا وســبعمائة وخمســون ريــاال ويكــون نصيــب كل واحــد مــن االبنــني 
و مبلغــا قــدره ثالثــة وخمســون ألفــا ومائــة وخمســة وعشــرون ريــاال كمــا 
جــرى إفهــام املدعــى عليــه بــأن عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ عتــق رقبــة فــإن 
لــم يجــد فصيــام شــهرين متتابعــني كمــا جــرى إفهامــه بــأن لــه الرجــوع 
علــى عاقلتــه إن صدقتــه وبإعــالن احلكــم قــرر كل مــن املدعــي وكالــة 
واملدعــى عليــه القناعــة وأمــرت بإرســال الصــك ومــا مت ضبطــه حملكمــة 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم لوجــود القصــر وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/10/28هـــ0
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنــني 1434/01/26هـ عــادت املعاملة 
مــن محكمــة االســتئناف مبوجــب اخلطــاب رقــم 332241658 وتاريــخ 
وتاريــخ   34195 رقــم  التصديــق  قــرار  بــه  ومرفــق  1434/01/13هـــ 
1434/01/03هـــ ونــص احلاجــة منــه » وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
ــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل  وأوراق املعامل
وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ........... 
ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ........... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
........... ختمــه وتوقيعــه« واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمد 

وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/01/26هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بنجــران والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي الرابــع ففــي يــوم األربعــاء 
تخولــه  وكالتــه  ولكــون  وكالــة  املدعــي  حضــر  1434/08/03هـــ 
جــرى  فقــد  شــيك  بواســطة  أو  نقديــة  ســواء كانــت  املبالــغ  اســتالم 
واملســحوب  2013/05/29م  وتاريــخ   024725 رقــم  الشــيك  تســليمه 
ــغ قــدره مائــة وخمســون ألــف ريــال وقــرر  علــى مصــرف الراجحــي مببل
املدعــي وكالــة قائــال لــم يعــد موكلــّي يطالبــون املدعــى عليــه بــأي 
مبلــغ يخــص هــذه الدعــوى هكــذا قــرر وبذلــك تكــون القضيــة منتهيــة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر 

1434/08/03هـــ. يف 
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بنجــران برقــم 
الشــرعي  بهــا الصــك  املرفــق  331407142 وتاريــخ 1433/11/29هـــ 
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الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / برقــم 33446055 وتاريــخ 1433/11/3هـ 
اخلــاص بدعــوى /........... ) ســوداني اجلنســية (  ضــد /........... ) ســعودي 
اجلنســية ( يف قضيــة  ) حــادث مــروري ( علــى الصفــة املوضحــة يف الصك 
املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل 

ــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق وصل
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: 333423491 تاريُخه: 1433/10/11هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
 َرْقُم الدعوى: 33516714

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34332712 تاريخه: 1434/10/18ه

ديــة - حــادث مــروري - وفــاة مــورث املدعــني - اإلدانــة الكاملــة للمدعــى 
عليــه - مصادقــة املدعــى عليــه علــى الدعــوى - حكــم بتســليم ديــة قتــل 
خطــأ - ســداد الديــة علــى ثــاث ســنوات - إفهــام احملكــوم عليــه بتســليم 

ديــة قتــل اخلطــأ بــأن لــه الرجــوع علــى عاقلتــه .

1- قــال يف كشــاف القنــاع » ومــا حتملــه العاقلــة يجــب مؤجــا يف 
ثــاث ســنني لقــول عمــر وعلــى يف ديــة اخلطــأ ولــم يعــرف لهمــا مخالــف 
فــكان كاإلجمــاع يف آخــر كل ســنة ثلثــه إن كان الواجــب ديــة كامــل 

ديــة النفــس ثــم قــال وابتــداء احلــول يف القتــل  مــن حــني املــوت «
2- جــاء يف االختيــارات البــن تيميــة )ص 424( : )وتؤخــذ الديــة مــن 
اجلانــي خطــأ عنــد تعــذر العاقلــة يف أصــح قولــي العلمــاء وال تؤجــل 
علــى العاقلــة إذا رأى اإلمــام املصلحــة فيــه ونــص علــى ذلــك اإلمــام 

أحمــد( .
وقــال يف موضــع آخــر )ص  111( : )وال تأجيــل يف الديــة وأنــه نــص 
أحمــد فيهــا ألن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم لــم يؤجلهــا وإن رأى 
اإلمــام تأجيلهــا فعــل ألن عمــر أجلهــا فأيهمــا رأى اإلمــام فعــل وإال 

فإيجــاب أحــد األمريــن ال يســوغ( .
3- قــال اإلمــام الترمــذي : )قــد أجمــع أهــل العلــم علــى أن الديــة تؤخــذ 

يف ثــاث ســنني( .
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ادعــى املدعــي أصالــة ووكالــة بــأن املدعــى عليــة تســبب يف وفــاة مورثهم 
بســبب حــادث مــروري حيــث أديــن املدعــى عليه بنســبة اخلطأ مائــة باملائة 
100% وطالــب املدعــى أصالــة ووكالــة بتســليمه وموكليــه نصيبهــم 
مــن ديــة القتــل اخلطــأ، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة، صــدر احلكــم 
علــى املدعــى عليــه بتســليم املدعــى وموكليــه نصيبهــم مــن ديــة قتــل 
اخلطــأ وأفهــم املدعــى عليــه بــأن لــه الرجــوع علــى عاقلتــة، قــرر املدعــى 
عليــه عــدم القناعة،صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملالحظــة علــى 
تأجيــل الديــة احملكــوم بهــا علــى ثــالث ســنني  لألســباب املشــار إليهــا 
يف القــرار، صــدر احلكــم بتأجيــل الديــة احملكــوم بهــا علــى ثــالث 
ــه  ــخ الوفــاة وتدفــع آخــر الســنة ثلــث احملكــوم ل ــداًء مــن تاري ســنني ابت
واســتند  ناظــر القضيــة  إلــى مــا جــاء يف كشــاف القنــاع » ومــا حتملــه 
ــة يجــب مؤجــال يف ثــالث ســنني لقــول عمــر وعلــى يف ديــة اخلطــأ  العاقل
ــه  ــم يعــرف لهمــا مخالــف فــكان كاإلجمــاع يف آخــر كل ســنة ثلث ول
إن كان الواجــب ديــة كامــل ديــة النفــس ثــم قــال وابتــداء احلــول يف 
ــل  مــن حــني املوت«،صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة  القت

علــى احلكــم . 

4- قال ابن بطال : )أجمعوا أن الدية تقطع يف ثاث سنني( .
5- قــال ابــن قدامــة : )وال أعلــم يف أنهــا جتــب مؤجلــة خافــًا بــني أهــل 
العلــم وروى ذلــك عــن : عمــر وعلــي وابــن عبــاس وبــه قــال الشــعبي 
والنخعــي وقتــادة وأبــو هاشــم وعبــداهلل بــن عمــر ومالــك والشــافعي 

وإســحاق وأبــو ثــور وابــن املنــذر( .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  بعنيــزة برقــم 33516714 وتاريــخ 1433/08/11 هـــ   العامــة 
باحملكمــة برقــم 331499080 وتاريــخ 1433/08/10 هـــ  ففــي يــوم  
األربعــاء املوافــق1433/10/11 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 08  
رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  فيهــا........... ســعودي  وحضــر 
...........وادعــى علــى احلاضــر معــه ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ........... قائــال يف دعــواه إنــه بتاريــخ 1432/8/14هـــ تــويف 
والــدي وانحصــر إرثــه يف زوجتيــه و وأوالده فقــط مبوجــب صــك حصــر 
الورثــة الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 32333123 يف 
1432/11/25هـــ وقــد كانــت وفاتــه بســبب حــادث مــروري وقــع يف 
األولــى  ســيارتني  بــني  عنيــزة  يف  الروضــة  طريــق  يف  1432/8/14هـــ 
بقيــادة املتوفــى مــن نــوع جيــب صالــون صنــع 2009 والثانيــة ســيارة مــن 
نــوع جيــب شــاص صنــع 2010 بقيــادة املدعــى عليــه وأديــن املدعــى عليــه 
ثــم توفيــت زوجــة  بنســبة اخلطــأ كاملــة 100% يف احلــادث املذكــور 
القاصــر وذلــك  وابنهــا  والدهــا ووالدتهــا  إرثهــا يف  املتوفــى وانحصــر 
مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن محكمــة الشــبيكية برقــم 6 
يف 1433/4/6هـ املجلد 2 ص 23  وأنا وكيل عن ورثة املتوفى األحياء 
وهــم كل مــن ........... ومبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
البدائــع برقــم 973 يف 1433/3/12هـــ وعــن كل مــن ........... مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة البدائــع برقــم 977 يف 1433/3/12هـــ 
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وعــن........... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الــرس برقــم 
960605006517 يف 1432/10/30هـــ  وعــن........... مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة بجنــوب الريــاض برقــم 86595 يف 
1432/10/28هـــ اجللــد 5317 وعــن........... مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة عــدل البدائــع برقــم 3518 يف 1432/10/12هـــ و........... 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باحلائــر برقــم 
32329542 يف 1432/11/21هـ وعن كل من ........... مبوجب الوكالة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة بجنــوب الريــاض برقــم 86621 يف 
1432/10/28هـــ وعــن ...........  مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل ينبــع برقــم 32289060 يف 1432/10/30هـــ وعــن........... مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن محكمــة القــوارة برقــم 752 يف 1432/11/4هـــ 
اجللــد 181 وعــن........... بصفتــه وليــا جبريــا عــن الوارثــة املتوفــاة املولــود 
العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب  1422/8/15هـــ  يف 
الثانيــة بشــرق الريــاض برقــم 3343392 يف 1433/4/12هـــ وباألصالــة 
عــن نفســي ونيابــة عــن موكلــي أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه 
بتســليمي أنــا وموكلــي نصيبنــا مــن ديــة قتــل املدعــى عليــه مورثنــا خطــأ 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي أصالــة ووكالــة 
أجــاب بقولــه كل مــا ذكــره املدعــي أصالــة ووكالــة يف دعــواه صحيــح 
علــى  اطلعــت  وقــد  عليــه   املدعــى  أجــاب  هكــذا  وتفصيــال  جملــة 
صكــوك حصــر الورثــة والــوكاالت التــي ذكرهــا املدعــي فوجدتهــا 
كمــا ذكــر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي أصالــة ووكالــة 
وملصادقــة املدعــى عليــه علــى مــا جــاء فيهــا فقــد حكمــت علــى املدعــى 
عليــه بــأن يدفــع للمدعــي وموكليــه نصيبهــم مــن ديــة قتلــه مورثهــم خطأ 
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للزوجــة نصــف الثمــن وقــدره ثمانيــة عشــر ألفــا وســبعمائة وخمســون 
ريــاال ابــن الزوجــة املتوفــاة اثنــا عشــر ألفــا وخمســمائة ريــال وهــو الباقــي 
مــن نصــف الثمــن الــذي تســتحقه مــن الديــة بعــد خصــم سدســي والديهــا 
اللذيــن لــم يحضــرا أو يــوكال والباقــي مــن الديــة بعــد الثمــن وقــدره 
مائتــان واثنــان وســتون ألفــا وخمســمائة ريــال ألوالد املتوفــى للذكــر 
مثــل حــظ االنثيــني لــكل ابــن خمســة وعشــرون ألــف ريــال ولــكل بنــت 
اثنــا عشــرا ألفــا وخمســمائة ريــال وللمدعــى عليــه الرجــوع علــى عاقلتــة 
بالديــة حســب الوجــه الشــرعي وعليــه كفــارة قتــل اخلطــأ املذكــورة 
يف ســورة النســاء آيــة 92 وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم 
القناعــة بــه وطلــب االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة فأفهــم بأنــه ســوف 
يســلم صــورة مــن الصــك يف هــذا اليــوم بعــد التوقيــع علــى الضبــط لتقــدمي 
الالئحــة االعتراضيــة عليــه خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ اليــوم فــإن لــم 
يقــدم الالئحــة خاللهــا ســقط حقــه يف االســتئناف واكتســب احلكــم 
القطعيــة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى صحابتــه أجمعــني. 

حــرر يف 1433/10/11ه.ـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  بعنيــزة برقــم 33516714 وتاريــخ 1433/08/11 هـــ   العامــة 
باحملكمــة برقــم 331499080 وتاريــخ 1433/08/10 هـــ  ففــي يــوم 
األحــد املوافــق1434/02/24 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45:11 وقــد 
وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة اإلســتئناف مبنطقــة القصيــم وبرفقهــا 
يف   3423766 رقــم  القصيــم  مبنطقــة  اإلســتئناف  محكمــة  القــرار 
القــرار  وبدراســة  املقدمــة  بعــد  نصــه  مــا  املتضمــن   1434/1/26هـــ 
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أن  لوحــظ  املعاملــة  وأوراق  االعتراضيــة  والالئحــة  ضبطــه  وصــورة 
فضيلتــه حكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع ديــة قتــل اخلطأ عليــه وموكليه 
وديــة قتــل اخلطــأ مؤجلــة علــى العاقلــة يف ثــالث ســنني ولــم ينــوه عــن ذلــك 
فعلــى فضيلتــه التأمــل وإعــادة النظــر وإجــراء الــالزم انتهــى وعليــه أجيــب 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف حفظهــم اهلل تعالــى بــأن تأجيــل 
الديــة أمــر اجتهــادي جــاء يف االختيــارات البــن تيميــة ص )424( )وتؤخــذ 
ــة يف أصــح قولــي العلمــاء وال  ــد تعــذر العاقل ــة مــن اجلانــي خطــأ عن الدي
تؤجــل علــى العاقلــة إذا رأى اإلمــام املصلحــة فيــه ونــص علــى ذلــك اإلمــام 
ــارات  ــارات وجــاء يف موضــع آخــر مــن االختي أحمــد( انتهــى مــن االختي
يف ص )111( مــا نصــه )وال تأجيــل يف الديــة وأنــه نــص أحمــد فيهــا ألن 
النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم - لــم يؤجلهــا وإن رأى اإلمــام تأجيلهــا 
فعــل ألن عمــر أجلهــا فأيهمــا رأى اإلمــام فعــل وإال فإيجــاب أحــد األمرين 
ال يســوغ( انتهــى مــن االختيــارات وال أرى مســوغا لتأجيــل الديــة هنــا 
وقــد صــدرت أحــكام قضائيــة كثيــرة باإللــزام بدفــع الديــة دون تأجيــل 
ومنهــا علــى ســبيل املثــال احلكــم الصــادر منــي بالقــرار رقــم 33282081 
يف 1433/6/4هـــ املصــدق مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم بقرارهــا 
يظهــر  ولــم  بــه  أجيــب  مــا  هــذا  رقــم 33382673 يف 1433/8/18هـــ 
خــالف مــا حكمــت بــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/02/24هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1433/08/11هـــ  وتاريــخ   33516714 برقــم  بعنيــزة  العامــة 
يــوم  ففــي  1433/08/10هـــ  وتاريــخ   331499080 برقــم  باحملكمــة 
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ــة  األحــد املوافــق 1434/09/06هـــ افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعامل
مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم وبرفقهــا قــرار محكمة االســتئناف 
بالقصيــم رقــم 34218904 يف 1434/5/21هـــ ونصــه بعــد املقدمــة وقــد 
ســبق منــا دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلــق بالقــرار وضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم 
3423766 وتاريــخ 1434/1/26هـــ لوحــظ أن مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
علــى قرارنــا املشــار إليــه بعاليــه غيــر مقنــع وال مــالق ملــا طلــب منــه ومــا 
أشــار إليــه مــن أن التأجيــل أمــر اجتهــادي أنهــا ال تؤجــل علــى العاقلــة 
إذا رأى اإلمــام املصلحــة غيــر مســلم بــه فقــد قــال اإلمــام الترمــذي )قــد 
أجمــع أهــل العلــم علــى أن الديــة تؤخــذ يف ثالثــة ســنني( وقــال ابــن بطــال 
ــن قدامــة املقدســي  ــة تقطــع يف ثــالث ســنني( وقــال اب )أجمعــوا أن الدي
)وال أعلــم يف أنهــا جتــب مؤجلــة خالفــا بــني أهــل العلــم وروي ذلــك عــن 
عمــر وعلــي وابــن عبــاس وبــه قــال الشــعبي والنخعــي وقتــادة وأبــو هاشــم 
وعبــداهلل بــن عمــر ومالــك والشــافعي وإســحاق وأبــو ثــور وابــن املنــذر( 
ومبــا أن لــه الرجــوع علــى العاقلــة فتأجيلهــا علــى ثــالث ســنني أرفــق بــه 
وبهــم فعلــى فضيلتــه التأمــل وإعــادة النظــر وإجــراء الــالزم انتهــى قــرار 
االســتئناف  وقــد حضــر املدعــي أصالــة ووكالــة ........ كمــا حضــر 
املدعــى عليــه وقــد جــرى تأمــل املعاملــة ونظــرا ملــا جــاء يف قــرار أصحــاب 
الفضيلــة ولقناعتــي مبــا جــاء فيــه  ونظــرا إلــى أن ابتــداء احلــول يف القتــل 
ــة  ــه العاقل مــن حــني املــوت قــال يف كشــاف القنــاع )64/6( )ومــا حتمل
يجــب مؤجــال يف ثــالث ســنني لقــول عمــر وعلــي يف ديــة اخلطــأ ولــم 
يعــرف لهمــا مخالــف فــكان كاإلجمــاع يف آخــر كل ســنة ثلثــه إن 
كان الواجــب ديــة كاملــة كديــة النفــس ثــم قــال و ابتــداء احلــول يف 
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القتــل مــن حــني املــوت( انتهــى . ولذلــك فقــد حكمــت بتأجيــل احملكــوم 
بــه مــن الديــة علــى املدعــى عليــه ليكــون علــى ثــالث ســنني ابتــداء مــن 
تاريــخ الوفــاة 1432/8/14هـــ يدفــع يف آخــر كل ســنة ثلــث احملكــوم 
بــه مــن  الديــة علــى أن يحــل آخــر قســط يف 1435/8/14هـــ وبعــرض 
احلكــم بالتأجيــل علــى الطرفــني قــررا القناعــة بــه وســوف يرفــع احلكــم 
لالســتئناف لوجــود قاصــر يف الورثــة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/06 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا........... املــالزم القضائــي القائــم بعمــل 
أثنــاء  بعنيــزة  العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي  الشــيخ...........  فضيلــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــه  وبن إجازت
املقيــدة  بعنيــزة برقــم 33516714 وتاريــخ 1433/08/11 هـــ   العامــة 
ففــي  هـــ    1433/08/10 وتاريــخ   331499080 برقــم  باحملكمــة 
يــوم  اإلثنــني املوافــق1434/11/03 هـــ افتتحــت اجللســة وقــد عــادت 
 342196887 برقــم  بالقصيــم  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة 
بالقصيــم  االســتئناف  محكمــة  قــرار  وبرفقهــا  يف1434/10/26هـــ 
رقــم 34332712 يف 1434/10/18هـــ املتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة 
باإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالقــرار وضبطــه بنــاء علــى 
قرارنــا رقــم 34250888 وتاريــخ 1434/6/25هـــ قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم بعــد االجــراء واإليضــاح االخيريــن وبــاهلل التوفيــق  وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/11/3 هـــ
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد...  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بــمـنـطــقـــة الـقــصــيــــم 
ــة رئيـــــس احملكمــة العامــة مبحافظــة  ــة الــواردة مــن فضيل علــى املعامل
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لدينــا  املقيــدة  1434/9/8هـــ؛  وتاريــخ   )341438890( برقــم  عنيــزة 
القــرار  بهــا  املرفــق  1434/9/16هـــ؛  وتاريــخ   )342196887( برقــم 
رقــم )3/33423491( وتاريــخ 1433/10/11هـــ؛ الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ/........... القاضــي باحملكمــة؛ اخلــاص بدعــوى........... باألصالــة 
والوكالــة عــن ورثــة والــده ضــد/ ...........،مبطالبتــه بدفــع ديــة مورثيهــم 
نتيجــة حــادث مــروري ،وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه بــأن يدفــع 
املدعــى عليــه للمدعــي ديــة قتــل اخلطــأ؛ علــى النحــو املفصــل فيــه، وقــد 
ســبق منــا دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بـــ)القــرار وضبطــه( بنــاًء علــى قرارنــا رقــم
)34250888( وتاريــخ 1434/6/25هـــ  ؛ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
بعــد اإلجــراء واإليضــاح األخيريــن. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد .
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ادعــى املدعــي وكالــة بــأن املدعــى عليــه تســبب يف وفــاة مــورث موكليه 
يف حــادث ســير وأديــن بنســبة اخلطــأ مائــة باملائــة وطالــب بإلــزام املدعــى 
عليــه بتســليم موكليــه ديــة قتــل اخلطــأ مبلغــا قــدرة ثالثمائــة ألــف ريــال، 
صــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى إال أنــه غيــر قــادر علــى تســليم الديــة 
كاملــة، مت االطــالع علــى تقريــر حــادث املــرور وأســباب اإلدانــة والتــي 
أكــدت إدانــة املدعــى عليــه إدانــة كاملــة وقــد اطلــع املدعــى عليــه 

: 3452403 تاريُخه: 1434/3/1هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 33523501

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34167954 تاريخه: 1434/3/22هـ 

ديــة - حــادث مــروري - وفــاة مــورث املدعــني - اإلدانــة الكاملــة للمدعــى 
عليــه - مصادقــة املدعــى عليــه علــى الدعــوى - حكــم بتســليم ديــة قتــل 
اخلطــأ - إفهــام املدعــى عليــه بــأن لــه الرجــوع علــى عاقلتــه -  إفهــام  

املدعــى عليــه بــأن عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ.

يف  192/ت  رقــم  للقضــاء  األعلــى  املجلــس  رئيــس  معالــي  تعميــم 
يف   43108 رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  علــى  املبنــى  هـــ   1432/10/9
العليــا  للمحكمــة  العامــة  الهيئــة  قــرار  علــى  املبنــى  1432/10/2هـــ 
ــة قتــل اخلطــأ مبلغــا  املتضمــن اعــادة تقييــم الديــات بحيــث تكــون دي

 . للرجــل  ريــال  ألــف  ثاثمائــة  قــدره 
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عليهــا، صــادق املدعــى عليــه عليهــا وقــرر أنــه ليــس لديــه رخصــة قيــادة 
، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم الورثــة املدعــني ديــة قتــل 
ــه وإفهامــه  ــى عاقلت ــه الرجــوع عل ــأن ل ــه ب اخلطــأ، مت إفهــام املدعــى علي
مبكــة  االســتئناف  محكمــة  قــرار  صــدر  اخلطــأ،  قتــل  بكفــارة 

املكرمــة باملصادقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا.......... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالباحــة وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة العامة بالباحة برقم 33523501 
 331528230 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/08/13هـــ   وتاريــخ 
وتاريــخ 1433/08/13هـــ  واملعــادة إلينــا أخيــر برقــم 332187337 يف 
يــوم الســبت املوافق1434/02/30هـــ افتتحــت  1433/12/26هـــ  ويف 
يف  للتأخــر  دقيقــة  وأربعــون  عشــرة  احلاديــة  الســاعة  األولــى  اجللســة 
اجللســة التــي ســبقتها وفيهــا حضــر .......... بنغالديشــي اجلنســية مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة الصــادرة مــن جــوزات الباحــة برقــم.................... )ســارية 
ــة الصــادرة مــن كاتــب عــدل دكا  املفعــول( بصفتــه وكيــال بالوكال
ـ بنغالديــش برقــم 21 وتاريــخ 2011/08/06م  عــن كاًل مــن والــدة 
الشــقيق  األخ  و  للمتوفــى  الشــقيقة  واألخــت  املتوفــى  وزوجــة  املتوفــى 
للمتوفــى واألخــت الشــقيقة للمتوفــى وهــم ورثــة املتوفــى وذلــك مبوجــب 
صــك حصــر اإلرث الصــادر مــن مجلــس االحتــاد مبحافظــة كيرانيغنــج 
وتاريــخ 2012/12/8م  برقــم 01  بنغالديــش  ـ  التابعــة حملافظــة دكا 
بــدون  برقــم  املكرمــة  مبكــة  اخلارجيــة  وزارة  فــرع  مــن  واملصدقــة 
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املكرمــة  مبكــة  العــدل  وزارة  فــرع  ومــن  1434/02/16هـــ  وتاريــخ 
برقــم 344226 وتاريــخ 1434/02/16هـــ  وقــد خــول للوكيــل احلاضــر 
يف وكالتــه تقــدمي الدعــوى والطلبــات أمــام احملاكــم وســحب واســتالم 
بتاريــخ  املتــويف  علــي  املتوفــى  اخلاصــة مبورثهــم  والتعويضــات  النقــود 
2011/04/26م فادعــى ) متحدثــا باللغــة العربيــة( علــى احلاضــر معــه 
.......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......... قائــال يف 
دعــواه عليــه إنــه بتاريــخ 1432/05/23هـــ  كان مــورث موكلــي علــي 
يعمــل يف ســقي األشــجار علــى الطريــق العــام )طريــق امللــك عبــد العزيــز( 
عنــد إشــارة طريــق املنــدق وكان واقفــا خلــف صهريــج املــاء ، فتفاجــأ 
باملدعــى عليــه يدخــل علــى الطريــق العــام قادما من طريق املندق بســرعة 
علــى ســيارته مــن نــوع ...... رقــم اللوحــة ..... صنــع عــام 1985م والــذي 
اصطــدم مبــورث موكلــي ممــا أدى إلــى وفاتــه ، وقــد أديــن املدعــى عليه 
يف هــذا احلــادث بنســبة مائــة يف املائــة لــذا أطلــب احلكــم بإلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع ديــة قتــل اخلطــأ ملوكلــي ورثــة املتوفــى وقدرهــا ثالثمائــة 
ألــف ريــال هــذه دعــواي وبعــرض مــا جــاء يف دعــواه علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــال مــا جــاء يف دعــوى املدعــي كلــه صحيــح ، ولكــن ليــس 
ــادة  ــل زي ــغ كمــا أن احلــادث وقــع قب ــأداء كامــل املبل ــدي اســتطاعة ب ل
ــغ  مقــدار الديــة إلــى ثالثمائــة ألــف ريــال لــذا لســت مســتعدا بدفــع املبل
املدعــى بــه هــذه إجابتــي فجــرى االطــالع علــى أوراق املعاملــة فوجــدت 
بــني طياتهــا القــرار الشــرعي الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة بالباحــة 
برقــم 2/66 يف 1433/07/02هـــ املتضمــن إثبــات إدانــة املدعــى عليــه 
مبســؤوليته عــن احلــادث الواقــع بتاريــخ 1432/5/23هـــ والــذي دهــس 
فيــه الوافــد علــي بنســبة 100% للحــق العــام وأفهــم بــأن عقوبتــه علــى ذلك 



311

راجعــة لولــي األمــر وقنــع بــه املدعــى عليــه انتهــى مضمونــه ، كمــا جــرى 
االطــالع علــى تقريــر اللجنــة املشــكلة بــإدارة املــرور مبوجــب خطــاب 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة بالباحــة املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 
42 واملتضمــن تأييدهــا لتقريــر املــرور املــدان فيــه املدعــى عليــه بنســبة 
مائــة يف املائــة لألســباب التاليــة : 1ـ قلــة االحتــراز وســيره بســرعة زائــدة 
علــى طريــق مزدحــم  2ـ دخولــه مــن شــارع فرعــي إلــى طريــق رئيســي 
دون التوقــف والتأكــد مــن ســالمة الطريــق ،علمــا أنــه الحــظ وســائل 
الســالمة املوجــودة يف الطريــق حســب مــا جــاء بأقوالــه مبلــف التحقيــق 

ص 5 وهــذا إهمــال موجــب للمســؤولية ، 
3-عــدم مراعــاة األنظمــة حيــث جتاوز الســيارات على الطريق الرئيســي 
واجتــه إلــى أقصــى اليســار دون أخــذ احليطــة واحلــذر انتهــى نصهــا ، 
وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا جــاء يف  التقريــر صحيــح 
عــدا وجــود وســائل الســالمة فلــم أشــاهد شــيئا منهــا هكــذا أجــاب 
فســألته كــم كانــت ســرعتك حــني دخلــت مــن الشــارع الفرعــي علــى 
الشــارع  الرئيســي فأجــاب قائــال كانــت ســرعتي تقريبــا 90 كــم يف 
الســاعة هكــذا أجــاب فســألته هــل كان لديــك رخصــة قيــادة فأجــاب 
قائــال لــم يكــن لــدي رخصــة قيــادة حينهــا هكــذا أجــاب ، فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان ، ومبــا أن املدعــى 
عليــه صــادق علــى صحــة دعــوى املدعــي وبنــاء علــى مــا جــاء يف القــرار 
الشــرعي املشــار إليــه أعــاله املتضمــن إثبــات إدانــة بنســبة 100% للحــق 
العــام وبنــاء علــى مــا جــاء يف تقريــر جلنــة املــرور املــدون مضمونــه أعــاله 
ونظــرا لالقتنــاع مبســؤولية املدعــى عليــه للحــق اخلــاص بنفــس النســبة 
املــدان بهــا للحــق العــام نظــرا لألســباب املشــار إليــه يف التقريــر أعــاله ،
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وتاريــخ   2 رقــم  العليــا  للمحكمــة  العامــة  الهيئــة  قــرار  علــى  وبنــاء   
1431/7/14هـــ املوافــق عليــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء برقــم43108 يف 
1432/10/20هـــ املعمــم علــى احملاكــم بخطــاب معالــي رئيــس املجلــس 
األعلــى للقضــاء برقــم 192/ت وتاريــخ 1432/10/9هـــ املتضمــن إعــادة 
تقييــم الديــات بحيــث تكــون ديــة القتــل اخلطــا ثالثمائــة ألــف ريــال 
ســعودي واملتضمــن كذلــك أن هــذا التقديــر يســري علــى كل حالــة 
لــم يحكــم فيهــا قبــل العمــل بــه ، ولــكل مــا تقــدم فقــد حكمــت 
قتــل اخلطــأ  ديــة  مبلــغ  املدعــي وكالــة  بتســليم  املدعــى عليــه  بإلــزام 
وقــدره ثالثمائــة ألــف ريــال )300000 ريــال( ولــه الرجــوع علــى العاقلــة 
ومطالبتهــم بــه ، وأفهمتــه أن عليــه كفــارة قتــل اخلطــأ وهــي حتريــر 
رقبــة مؤمنــة فــإن لــم يجــد فصيــام شــهرين متتابعــني ، واملبلــغ احملكــوم 
بــه لــألم منــه خمســون ألــف ريال)50000ريــال( ، وللزوجــة منــه خمســة 
وســبعون ألــف ريــال )75000 ريــال( ، والباقــي لإلخــوة األشــقاء للذكــر 
مثــل حــظ األنثيــني بحيــث يكــون نصيــب الذكــر ســبعة وثمانــون ألفــا 
وخمســمائة ريــال )87500 ريــال(، ونصيــب كل أنثــى ثالثــة وأربعــون 
ألفــا وســبعمائة وخمســون ريــاال )43750 ريــال (، وبعــرض احلكــم علــى 
ــه وقــرر  ــه ب ــة قناعت ــه قــرر املدعــي وكال ــة واملدعــى علي املدعــي وكال
املدعــى عليــه اعتراضــه عليــه وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 
بــدون الئحــة اعتراضيــة فأمــرت بتنظيــم صــك بذلــك ورفعهــا حملكمــة 
االســتئناف ليقــرر أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف الــرأي فيهــا 
وختمــت اجللســة الثانيــة عشــرة والنصــف ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/30 هـ
1434/04/08هـــ  املوافــق  االثنــني  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
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املعاملــة  عــادت  وقــد  هــذا  عشــرة  الثانيــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
يف   34648617 برقــم  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن 
1434/03/29هـــ وبرفقهــا قــرار التصديــق الصــادر مــن الدائــرة اجلزائية 
اخلامســة مبحكمــة االســتئناف برقــم 34167954 يف 1434/03/22هـــ 
واملتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه » وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
قررنــا املوافقــة علــى احلكــم ، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وآلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف .......... موقــع علــى األصــل 
ــع  ــم وتوقي ــى احلكــم ومجــاز ، قاضــي اســتئناف .......... خت وموافــق عل
.......... ختــم وتوقيــع » انتهــى نصــه وقــد ظهــر  ، رئيــس اســتئناف د. 
مبضمونــه علــى الصــك ، وللعلــم جــرى حتريــره وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/04/08هـــ  
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة اإلســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامة بالباحة برقــم 332187337وتاريخ 1434/3/4 
هـــ   املرفــق بهــا الصــك رقــم 3452403وتاريخ1434/3/1هـــ الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ / القاضــي باحملكمــة العامــة بالباحــة املتضمــن 
ســعودي   ........../ ضــد  وكالــة  اجلنســية  بنغالديشــي  دعــوى/.......... 
اجلنســية يف مطالبــة بديــة، احملكــوم فيــه مبــا دون بباطــن القــرار ، 
ــا املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل  وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه قررن

ــه وصحبــه وســلم . ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق وصل
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ــه  تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد مالــك اســتراحة بأنــه أجــر ابنــه وأصحاب
مســبحه باســتراحته فنــزل بهــا وغــرق لكونــه ال يجيــد الســباحة، وألنــه 
ال ميلــك ترخيصــا بتأجيــر املســبح ولعــدم توفــر وســائل الســالمة وال منقــذ 
فقــد طلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع نصيبــه مــن ديــة ابنــه لتنــازل الوريث 

: 3445460 تاريُخه: 1434/2/24هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 33546351

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34180375 تاريخه: 1434/4/7هـ

دية-مطالبــة بديــة مــورث- اســتئجار اســتراحة بــدون عقــد- اســتئجار 
مســبح والغــرق فيــه لعــدم معرفتــه الســباحة وعــدم وجــود ترخيــص 
ولعــدم توفــر وســائل الســامة- دفــع املدعــى عليــه بأنــه بالــغ عاقــل 
يــدرك عواقــب األمــور- تقريــر الدفــاع املدنــي- تنــازل األم عــن نصيبهــا 

يف الديــة- احلكــم بــرد الدعــوى .

قــول ابــن قدامــة : » فــإن حفــر إنســان يف ملكــه بئــرا فوقــع فيهــا إنســان أو 
دابــة فهلــك بــه وكان الداخــل دخــل بغيــر إذنه فا ضمــان على احلافر 
ألنــه ال عــدوان منــه وإن دخــل بإذنــه والبئــر بينــة مكشــوفة والداخــل 
بصيــر يبصرهــا فــا ضمــان أيضــا ألن الواقــع هــو الــذي أهلــك نفســه 
فأشــبه مــا لــو قــدم إليــه ســيف فقتــل بــه نفســه « أ.هـــ املغنــي )427/8(، 

وينظــر يف هــذا املعنــى كشــاف القنــاع )7/6(.
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اآلخــر والدتــه عــن نصيبهــا، أقــر املدعــى عليــه بــأن ابــن املدعــي غــرق يف 
مســبح اســتراحته إال أنــه أنكــر تأجيــره املســبح عليــه وأن ابنــه وبقيــة 
أصحابــه رغبــوا يف اســتئجاره واســتعجلوا ودخلــوا قبــل إبــرام العقــد 
واإلذن لهــم بذلــك كمــا أنكــر دعــوى املدعــي بعــدم وجــود وســائل 
ســالمة ودفــع بــأن ابنــه بالــغ وعاقــل وأنــه ال يؤجــر املســبح عــادة إال بعدمــا 
يقــر املســتأجر بأنــه يجيــد الســباحة وحتملــه املســؤولية جتــاه مــا ينجــم 
مــن حــوادث غــرق وطلــب رد دعــواه، جــرى االطــالع علــى تقريــر الدفــاع 
املدنــي واملتضمــن بــأن حادثــة الغــرق عرضــي وال توجــد تهمــة جنائيــة وأن 
ســببه عــدم إجادتــه للســباحة وإقدامــه واحلمــاس مــع رفقائــه والنــزول 
صاحــب  تأمــني  وعــدم  ذلــك  وخطــورة  عواقــب  إدراك  دون  للمســبح 
املســبح وســائل الســالمة ووضــع قيــود الســالمة ملرتاديــه، عليــه وإلقــرار 
ــى  ــزل إل ــه ون ــغ عاقــل واســتأجر املســبح مــع زمالئ ــه بال ــأن ابن املدعــي ب
املســبح للســباحة فغــرق لعــدم إجادتــه للســباحة فهــو الــذي أهلــك نفســه 
وال يوجــد ســبب يوجــب تضمــني املدعــى عليــه ألن املتوفــى ســبح بإرادتــه 
واختيــاره وكان عليــه أال يقــدم علــى الســباحة إال وهــو يجيدهــا قــال 
ابــن قدامــة »فــإن حفــر إنســان يف ملكــه بئــرا فوقــع فيهــا إنســان أو دابــة 
فهلــك بــه وكان الداخــل دخــل بغيــر إذنــه فــال ضمــان علــى احلافــر ألنــه 
ال عــدوان منــه وإن دخــل بإذنــه والبئــر بينــة مكشــوفة والداخــل بصيــر 
يبصرهــا فــال ضمــان أيضــا ألن الواقــع هــو الــذي أهلــك نفســه فأشــبه 
مــا لــو قــدم إليــه ســيف فقتــل بــه نفســه« انتهــى مــن املغنــي )427/8( 
وينظــر يف هــذا املعنــى كشــاف القنــاع )7/6( وملــا تقــدم كلــه فقــد 
قــررت احملكمــة رد دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت مــا 
يوجــب حتميلــه شــيئا مــن الديــة، اعتــرض املدعــي علــى احلكــم وأفهــم 
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بالتعليمــات، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

القاضــي يف احملكمــة   ................ أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  بعنيــزة  العامــة 
وتاريــخ 1433/8/25هـــ  برقــم 33546351  بعنيــزة  العامــة  احملكمــة 
1433/08/25هـــ  وتاريــخ    331595986 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
بشــأن دعــوى ............... ضــد ............... يف دعــوى ديــة افتتحــت اجللســة 
ولــم  ميثلــه  مــن  املدعــي وال  ولــم يحضــر  الوقــت احملــدد لســماعها  يف 
يقــدم عــذرا وحضــر املدعــى عليــه ............... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ............... وانتهــى وقــت اجللســة دون حضــور املدعــي 
ولذلــك فقــد شــطبت الدعــوى للمــرة األولــى ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي ............... واعتــذر لغيابــه عــن اجللســة املاضيــة بســبب لبــس يف 
املوعــد لديــه وطلــب حتديــد جلســة قادمــة ملواصلــة النظــر يف دعــواه 
ضــد ............... بشــأن ديــة ابنــه ............... املتوفــى يف 1433/5/24هـــ 
واملنحصــر إرثــه يف والــده ............... ووالدتــه ............... ولــه جمــع مــن 
االخــوة يحجبــون األم مــن الثلــث إلــى الســدس مبوجــب صــك حصــر 
الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 3438105 يف 1434/2/16هـــ 
وقــد جــرى االطــالع علــى صــك حصــر الورثــة فوجدتــه كمــا ذكــر 
وســألت املدعــي عــن والــدة املتوفــى فقــال إنهــا متنازلــة عــن نصيبهــا مــن 
الديــة وال ترغــب مواصلــة الدعــوى هكــذا قــرر وقــد حضــرت يف هــذه 
اجللســة والــدة املتوفــى املذكــور ............... ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ............... املعــرف بهــا مــن قبــل ............... ســعودي 
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ــي  ــة إنن ــي رقــم .................. وقــررت قائل اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
متنازلــة عــن نصيبــي مــن ديــة ابنــي املتوفــى املذكــور ............... الــذي 
تــويف غرقــا يف مســبح اســتراحة املدعــى عليــه ............... فــال أطالــب 
املدعــى عليــه وال عاقلتــه بشــيء مــن ديــة ابنــي املذكــور ال حاضــرا وال 
مســتقبال هكــذا قــررت وجــرى إحلاقــه حتــى ال يخفــى ويف جلســة أخــرى 
عليــه...............  املدعــى  حلضــوره  وحضــر    ............... املدعــي  حضــر 
ســعودي اجلنســي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ............... وحــرر املدعــي 
دعــواه قائــال إنــه بتاريــخ 1433/5/24هـــ تــويف ابنــي ............... وكانــت 
وفاتــه بســبب غرقــه يــوم الثالثــاء املوافــق 1433/5/18هـــ يف مســبح يقــع 
يف اســتراحة املدعــى عليــه يف حــي ............... بعنيــزة الســاعة الرابعــة 
عصــرا حيــث ذهــب ابنــي املتوفــى إلــى االســتراحة املذكــورة برفقــة 
بعــض أصحابــه واســتأجروا مســبح اســتراحة املدعــى عليــه ونــزل ابنــي 
للســباحة وغــرق يف املســبح لعــدم إجادتــه الســباحة وإلهمــال املدعــى 
عليــه بعــدم حصولــه علــى ترخيــص للمســبح وعــدم وجــود منقــذ وعــدم 
وجــود وســائل ســالمة فإنــي أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع 
نصيبــي مــن ديــة ابنــي وقــدره مائتــان وخمســون ألــف ريــال بعــد خصــم 
ســدس والــدة املتوفــى هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى 
املدعــي أجــاب بقولــه أمــا مــا ذكــره املدعــي مــن أن ابنــه املذكــور تــويف 
بســبب غرقــه يف املســبح اخلــاص بــي املوجــود يف اســتراحتي املذكــورة 
فهــذا صحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن أن ابنــه اســتأجر املســبح فهــذا ليــس 
بصحيــح والصحيــح أن ابنــه وأصحابــه كانــوا يريــدون اســتئجار املســبح 
ولــم يوقعــوا العقــد واســتعجلوا ودخلــوا املســبح بــدون عقــد ونتــج عنــه 
غــرق ابــن املدعــى عليــه يف املســبح وال أعلــم عــن تفاصيــل غرقــه لعــدم 
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ــه يوجــد يف املســبح وســائل ســالمة كمــا  وجــودي يف املســبح علمــا بأن
أننــا ال نؤجــر إال البالــغ العاقــل الــذي يحمــل بطاقــة أحــوال علــى أن 
يتعهــد بإجادتــه الســباحة ويتحمــل مســؤولية املســبح مــدة العقــد مبوجــب 
عقــد يوقعــه وبالنســبة البــن املدعــي فإنــه بالــغ عاقــل هــذا أوال وأمــا ثانيــا 
ــب رد دعــوى املدعــي  ــي أطل ــك فإن ــدون عقــد ولذل ــه دخــل املســبح ب فإن
هكــذا أجــاب املدعــى عليــه وقــد ســألت املدعــي عــن ابنــه هــل هــو بالــغ 
ــغ عاقــل عندمــا غــرق  ــي بال ــه نعــم ابن عاقــل عندمــا غــرق فأجــاب بقول
هكــذا أجــاب املدعــي وقــد اطلعــت علــى صــورة بطاقــة ابــن املدعــي 
املتوفــى املرفقــة يف املعاملــة فوجــدت أن ميــالده يف 1417/6/20هـــ وقــد 
تصفحــت املعاملــة فوجــدت فيهــا التقريــر املفصــل الصــادر مــن الدفــاع 
املدنــي بعنيــزة عــن حــادث غــرق ابــن املدعــي ونــص احلاجــة منــه )اتضــح 
لنــا مــن خــالل إجــراءات التحقيــق واملعاينــة ملوقــع حــادث غــرق الشــاب 
العميقــة عرضيــا  املنطقــة  ..... يف  اســتراحة  مســبح  ...................... يف 
دون تســبب أحــد بإغراقــه وأن أســباب الغــرق نــاجت عــن عــدم إجادتــه 
للســباحة وإقدامــه واحلمــاس مــع رفقائــه والنــزول للمســبح دون إدراك 
عواقــب خطــورة ذلــك وعــدم تأمــني صاحــب املســبح وســائل الســالمة 
رقبــاء  رئيــس  التقريــر  معــد  املســبح  ملرتــادي  الســالمة  قيــود  ووضــع 
توقيعــه مديــر   .......... العمليــات عقيــد  توقيعــه مديــر شــعبة   .............
الدفــاع املدنــي ................ توقيعــه انتهــى ( فبنــاء علــى مــا تقــدم من دعوى 
املدعــي وجــواب املدعــى عليــه ونظــرا إلــى أن املدعــي هــو والــد املتوفــى 
املذكــور مبوجــب صــك حصــر الورثــة املرصــود ســابقا وال يشــاركه يف 
امليــراث ســوى والــدة املتوفــى املتنازلــة عــن نصيبهــا مــن الديــة ونظــرا إلــى 
أن املدعــي ذكــر فيدعــواه أن ابنــه بالــغ عاقــل وأنــه اســتأجر املســبح 
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ــه للســباحة  ــه ونــزل إلــى املســبح للســباحة فغــرق لعــدم إجادت مــع زمالئ
ومــن خــالل هــذه الوقائــع الثابتــة بادعــاء املدعــي والــد املتوفــى يتبــني أن 
املتوفــى نــزل للســباحة بإرادتــه وهــو بالــغ عاقــل فهــو الــذي أهلــك نفســه 
وال يوجــد ســبب يوجــب تضمــني املدعــى عليــه ألن املتوفــى ســبح بإرادتــه 
واختيــاره وكان عليــه أال يقــدم علــى الســباحة إال وهــو يجيدهــا قــال 
ابــن قدامــة فــإن حفــر إنســان يف ملكــه بئــرا فوقــع فيهــا إنســان أو دابــة 
فهلــك بــه وكان الداخــل دخــل بغيــر إذنــه فــال ضمــان علــى احلافــر ألنــه 
ال عــدوان منــه وإن دخــل بإذنــه والبئــر بينــة مكشــوفة والداخــل بصيــر 
يبصرهــا فــال ضمــان أيضــا ألن الواقــع هــو الــذي أهلــك نفســه فأشــبه مــا 
لــو قــدم إليــه ســيف فقتــل بــه نفســه انتهى مــن املغنــي )427/8( وينظر يف 
هــذا املعنــى كشــاف القنــاع )7/6( وملــا تقــدم كلــه فقــد رددت دعــوى 
املدعــي ضــد املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت مــا يوجــب حتميلــه شــيئا مــن 
الديــة وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم القناعة 
ــة  ــدون الئحــة اعتراضي ــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف ب ــه وطل ب
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
حــرر يف 1434/02/24هـــاحلمد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ................
القاضــي يف احملكمــة العامــة بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بعنيــزة برقــم 33546351 وتاريــخ 
وتاريــخ   331595986 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/08/25هـــ 
ــوم األحــد املوافــق1434/04/21 هـــ افتتحــت  1433/08/25هـــ ففــي ي
ــة مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم برقــم  اجللســة وقــد عــادت املعامل
34672125 يف 1434/4/15هـــ وبرفقهــا قــرار محكمــة االســتئناف 
بالقصيــم رقــم 34180375 يف 1434/4/7هـــ املتضمــن مــا نصــه بعــد 
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لــم يظهــر  املقدمــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
لألكثريــة مــا يوجــب املالحظــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه وصلــى اهلل 
وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــني و للمعلوميــة حــرر يف 

1433/4/21هـــ  .
ـلـعـــنا نحــن قـضـــاة الـدائـــرة الـثـانـيـــة  الـحـمـــد هلل وحــــده وبـعـد...فـقـــد اطَّ
بـمـنـطـقـــة  االسـتـئـنـــاف  بـمـحـكـمـــة  الـجـزائـيـــة  الـقـضـايــــا  لـتـدقـيـــق 
ــة  ــة رئـيـــس الـمـحـكـمـ ــة الــــواردة مـــن فـضـيـلـ الـقـصـيـــم عـلـــى الـمـعـامـلـ
الـعـامـــة بـمحافـظـــة عـنـيـــزة بـرقــــم )34354603( يف 1434/3/15هـــ؛ 
الصــادر  1434/2/24هـــ؛  يف    )3445460( رقــم  الصــك  بهــا  املرفــق 
مــن فضيلــة الشــيخ............... القاضــي يف احملكمــة؛ اخلــاص بدعــوى 
................. ضــد............... بشــأن مطالبــة املدعــي بنصيبــه مــن ديــة ابنــه 
املتوفــى غرقــًا يف مســبح اســتراحة املدعــى عليــه، وقــد تضمــن الصــك 
حكــم فضيلتــه بــرد دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت مــا 
ــل فيــه؛ وبدراســة  يوجــب حتميلــه شــيئًا مــن الديــة؛ علــى النحــو املفصَّ
الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة؛ لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب 
املالحظــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم... ــه وصحب ــا محمــد وآل نبين
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ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه تســبب يف وفــاة ابنــه بعــد أن اختنــق أثناء 
ــار رائحــة الفحــم، ولــذا فقــد طلــب إلزامــه بتســليمه  ــه مــن آث نومــه لدي
نصيبــه مــن ديــة ابنــه، أقــر املدعــى عليــه بوفــاة ابــن املدعــي أثنــاء وجــوده 
لديــه ودفــع بأنــه لــم يتســبب يف ذلــك وإمنــا قــام بإشــعال فحــم للتدفئــة 
مــن  احملكمــة  طلبــت  منــه،  املنبعــث  بالدخــان  لالختنــاق  فتعرضــا 
املدعــي بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواه فقــرر أنــه ال بينــة لديــه ولــم يقبــل 

: 34306831 تاريُخه: 1434/8/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34171722

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
1434/10/26ه 34340472 تاريخه: 

ديــة- اختنــاق بدخــان أدى إلــى وفــاة قاصــر- مطالبــة الولــي املدعــى 
إثبــات  عــن  عجــز  الطرفــني-  بــني  الصلــح  تعــذر  ابنــه-  بديــة  عليــه 
الدعــوى- عــدم قبــول املدعــي ميــني املدعــى عليــه بنفــي الدعــوى - رد 
الدعــوى- اســتحقاق املدعــي ليمــني خصمــه علــى نفــي الدعــوى متــى 

طلبهــا.

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم 
الدعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــني علــى املدعــى عليــه(.

2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــني 
علــى مــن أنكــر(.
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ميــني خصمــه علــى نفــي دعــواه بعــد أن اســتعد ببذلهــا، املدعــي ال توجــد 
لديــه بينــة تفيــد بتســبب املدعــى عليــه بوفــاة مورثــه، قضــت احملكمــة 
ــه  ــأن ل بســقوط دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه، وأفهمــت املدعــي ب
ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه متــى مــا أراد، قنــع املدعــى عليــه 
باحلكــم وعــارض املدعــي، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى 

احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا............... رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
وتاريــخ  برقــم 34171722  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  املكلــف 
وتاريــخ   34137286 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/14هـــ 
افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/05/13  االثنــني  يــوم  ففــي  1434/1/17ه 
اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة وأربعــون دقيقــة وفيهــا حضــر...............
احلاضــر...............  علــى  وادعــى   )...............( رقــم  بالســجل  ســعودي 
ســعودي بالســجل رقــم )...............( قائــال يف حتريــر دعــواه عليــه : أن 
هــذا احلاضــر معــي تســبب يف وفــاة ابنــي حيــث أخــذه بــدون أذن منــي مــع 
وجــود فــارق الســن الكبيــر بــني ابنــي وبــني املدعــى عليــه حيــث إن ابنــي 
ــم يبــت خــارج املنــزل  ــة املتوســطة ) ثانــي متوســط ( ول يــدرس يف املرحل
ســوى تلــك الليلــة ، وحيــث إن املدعــى عليــه هــو مــن تســبب يف وفاتــه 
حيــث مــات مختنقــا مــن آثــار رائحــة الفحــم أطلــب نصيبــي مــن ديــة ابنــي 
وهــو مبلــغ وقــدره مائتــني وخمســني ألــف ريالــــــ250000ــــــ، هــذه دعــواي 
وأســأله اجلــواب . وبعــرض دعــوى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : إن ابنه ..... 
رحمــه اهلل ـ كان صديقــا لــي وكان يأتينــي يف منزلــي كثيــرا ويأتينــي 
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علــى ســيارة ـ دايــو ـ ويف تلــك الليلــة كان زارنــي يف االســتراحة وقمنــا 
بإشــعال فحــم ألن اجلــو كان بــاردا وقمنــا بعــد العشــاء باجللــوس ثــم منــت 
ولــم أفــق إال يف الصبــاح وقمــت باالتصــال علــى الهــالل األحمــر حينمــا 
رأيــت ............... ســاقطا عنــد بــاب املجلــس وقــد تعرضنــا فيمــا يبــدوا 
لالختنــاق وهــذا قضــاء اهلل وقــدره وليــس لــي فيــه يــد حيــث كــدت أن 
ــني............... رحمــه اهلل  ــي وب ــه لكــن اهلل ســلم ، وليــس بين ــق مع أختن
أي خــالف وال عــداوة ولــم يكــن ينــوي املبيــت تلــك الليلــة عنــدي ولكــن 
فيمــا يبــدوا أننــا تعرضنــا لالختنــاق وحــدث مــا حــدث . هكــذا أجــاب . 
وللتأمــل رفعــت اجللســة وعليــه جــرى التوقيــع . ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي واملدعــى عليــه ثــم ســألت املدعــي هــل لديــك بينــة علــى دعــواك ؟ 
فأجــاب بقولــه : ال. فســألت املدعــي هــل ترضــى ميــني املدعــى عليــه علــى 
نفــي دعــواك ؟ فأجــاب بقولــه : ال. ثــم ســألت املدعــى عليــه هــل حتلــف 
علــى نفــي دعــوى املدعــي فأجــاب بقولــه : نعــم . ثــم عرضــت اليمــني 
التاليــة علــى املدعــى عليــه ) واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو عالم الغيب 
والشــهادة أن مــا جــاء يف دعــوى املدعــي غيــر صحيــح . ولــم أتســبب يف 
وفــاة ابــن املدعــى عليــه  ( وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال أحلــف 
علــى صــدق إن شــاء اهلل فحذرتــه مــن اليمــني ومغبتهــا وعظمهــا عنــد 
ــة رقــم )  ــى صــك حصــر الورث ــم جــرى االطــالع عل ــف . ث اهلل فقــال أحل
34241938( وتاريخ 1434/6/14هـ واملتضمن وفاة يف 1434/2/18هـ 
وانحصــار ورثتــه يف والــده املدعــي ووالدتــه، والصــادر مــن احملكمــة 
العامــة يف حائــل ، ثــم جــرى االطــالع منــي علــى القــرار الشــرعي الصــادر 
بهــذه القضيــة والصــادر مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة ســابقا املتضمــن )جلــده ســتون جلــدة لقــاء اتهــام املدعــى عليــه 
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بحيــازة املســكر ( املصــدق مــن محكمــة االســتئناف مبوجــب القــرار 
رقــم ) 33423427( ثــم جــرى عــرض الصلــح بــني الطرفــني فلــم اســتطع 
ــى مــا  ــاًء عل ــك يف عــدة جلســات فبن ــك وقــد تكــرر ذل ــى ذل التوصــل إل
ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث ال توجــد للمدعــي أي بينــه ضــد 
املدعــى عليــه فيمــا يذكــر وحيــث اســتعد املدعــى عليــه ببــذل اليمــني 
علــى نفــي دعــوى املدعــي ولعــدم رضــا املدعــي ميــني املدعــى عليــه علــى 
نفــي دعــواه، وال يوجــد ضــد املدعــى عليــه أي قرينــة أو بينة تفيد بتســببه 
بوفــاة مــورث املدعــي ، ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم فيمــا أخرجــه 
ــو يعطــى  ــاس -رضــي اهلل عنهما-قال:)ل ــن عب الشــيخان مــن حديــث اب
النــاس بدعواهــم الدعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــني 
علــى املدعــى عليــه( ولروايــة البيهقــي ) البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى 
ــه فقــد حكمــت بســقوط دعــوى املدعــي ضــد  مــن أنكــر( لذلــك كل
ــى نفــي  ــه عل ــه ميــني املدعــى علي ــأن ل ــه ،وأفهمــت املدعــي ب املدعــى علي
دعــواه متــى مــا أراد وبذلــك حكمــت وبعرضــه علــى املدعــي لــم يقنــع بــه 
وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة فجــرى تســليمه 
صــورة مــن الصــك الشــرعي إلبــداء معارضتــه عليــه يف مــدة أقصاهــا 
ثالثــون يومــا مــن هــذا اليــوم اخلميــس املوافــق 1434/8/25هـــ وأنــه إن 
تأخــر عــن ذلــك ســقط حقــه يف االعتــراض وســترفع املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة ففهــم ذلــك ، وبعرضــه علــى املدعــى 
ــى اهلل وســلم  ــع، واهلل املوفــق وصل ــه جــرى التوقي ــه ، وعلي ــع ب ــه قن علي

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/8/25هـــ .
صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34340472 وتاريــخ 	 

1434/10/26هـ 
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اجلزائية ، فُرّدت بدعوى عدم سقوط القود ، 
فصدر قراٌر بعدم االختصاص

122

قتل11
قتل مواطن على يد شقيقه، منكرا االتهام، 
محيال إياه إلى محاولة تخليص املسدس من يد 

املجني عليه
127

قتل 12
مطالبة مدعني بالقصاص من قاتل مورثهم ، 
حني طعنه يف فخذه األمين بأداة حادة ، دافع 

بأن الصلة له بالقتل البتة
136
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قتل13
   طلب تشديد العقوبة التعزيرية يف  قتل مواطن 

ط ، حني كان واقفا  خطأ ، على يد مفحِّ
يشجعه ، فترّجل ُمسعفا إياه

155

قتل14
قتُل مواطٍن على يد شقيقه، ضربا بالطوب 

على رأسه، إثر شجار بينهما، ودافع بأن األداة 
قطعة صغيرة من الطوب، مما ينفي القصد

167

شروع يف قتل، دهسًا بالسيارة لرجل ومعه قتل15
173عامل محطة

مطالبة مواطن بدفع دية قتل، بقدر نسبة اخلطأ دية16
183يف حادث سيٍر

مطالبة املدعى عليه بدية قتٍل بقدر نسبة اخلطأ دية17
191يف حادث سيٍر أودى بحياة مورث املدعينْي

مطالبة املدعى عليه بدية قتٍل ،  بقدر نسبة دية 18
200اخلطأ، يف حادث سير أودى بحياة مقيم 

مطالبة املدعى عليه بدية قتل اخلطأ يف حادث دية19
209سير. دافع بأنه خرج عليه فجأة

دية 20
مطالبة بيت مال احملكمة بدفع دية أودعها 

مواطن، جراء حادث سير - إلى الورثة 
الشرعيني  ؛ لقتله مقيما  خطأ

217
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مطالبة مدعني  بيَت املال بدية مورثهم ؛ حيث ال دية21
222يعرف املتسبب يف احلادث

دية22
مطالبة املدعى عليه بدية قتل اخلطأ يف حادث 
سير ، أودى بحياة مواطن  . دافع بأن املرور 

حمله النسبة األقل يف احلادث
228

مطالبة املدعى عليه بدية قتل اخلطأ يف حادث  دية23
233سير أودى بحياة رجل وامرأتني

مطالبة املدعى عليه بدية قتٍل بقدر نسبة اخلطأ، دية24
239جراء حادث سير أودى بحياة مقيم

مطالبة بيت املال بدية قتيل من جراء حادث دية25
245سير، الَذ قاتله بالفرار، ولم تعرف أوصافه

دية26
مطالبة بيت املال بدية قتل خطأ ، من جراء 

اصطدام بإبل سائبة ، لم يعرف صاحبها حتى 
زمن احلكم

254

مطالبة املدعى عليه بنصف دية قتيل من جراء دية 27
262حادث سير؛ إذ أدين بنسبة %50 

دية28
مطالبة املدعى عليه بكامل دية قتيل يف حادث 
سير؛ إذ أدين بنسبة 100% ، ودافع بأن النسبة 

25% فحسب 
269
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مطالبة املدعى عليه بدية قتل اخلطأ من جراء دية29
279حادث سير أودى بحياة مقيم 

دية30
مطالبة املدعي بكامل دية قتل اخلطأ ملورثه 
-يف حادث سير ،غير مقتنعٍ  بحكم املرور 

بنسبة 75%  . مدافعا املدعى عليه بحكم املرور 
285

دية31
مطالبـة الـمـدعـى عليــه، الـمـقر مبــا عليـه، 

بنصـف ديـة قـتـل يف حـادث سـيـر؛ إذ أديـن مـن 
الـمــرور بنـسـبـة 50 % 

292

دية 32
مطالبة املدعى عليه ، الرافض للحكم املقر 
مبا فيه ، بدية قتل يف حادث سير؛ إذ أدين 

بنسبة %100 
299

دية33
مطالبة وافد من العمالة ، العاجز عن تسليم 

الدية كاملة ،بدية قتل يف حادث سير ؛ إذ أدين 
بنسبة %100  

308

دية34
مطالبة املدعي بنصف دية ابنه ، -الذي غرق 
يف مسبح استراحة- حيث تنازلت والدته عن 
نصيبها، دافع املدعى عليه بأهلية ابنه، وبأن 

الغرق قبل إبرام العقد 
314

دية 35
مطالبة املدعي بدية ابنه ، الذي اختنق أثناء 
نومه من رائحة الفحم يف استراحة املدعى 
عليه، دافع  املتهم بعدم تسببه يف االختناق 

321


