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رقم الصك: 34351747 تاريخه: 1434/11/05هـ 
رقم الدعوى: 3097

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34381427  تاريخه:1434/12/18هـ

مســكر - شــرب مســكر - حيــازة بقصــد االســتعمال - االجتمــاع علــى 
مفســدة - التعزيــر للتهمــة  .

لعــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف اخلمــر ثمانيــة ) شــاربها 
وبائعهــا  ومعتصرهــا  وعاصرهــا  إليــه  واحملمولــة  وحاملهــا  وســاقيها 

.  ) وآكل ثمنهــا 

ــه  ــه ل ــه بشــرب املســكر وحيازت ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى علي
بقصــد االســتعمال ،واالجتمــاع علــى مفســدة وطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه ،واحلكــم عليــه بحــد املســكر وعقوبــة لقــاء حيــازة املســكر 
واالجتمــاع علــى مفســدة ،حيــث مت القبــض عليــه مــن قبــل أعضــاء هيئــة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بشــقة وبرفقــة حــدث يلبــس مالبس 
ضيقــة ،واتضــح أنــه بحالــة غيــر طبيعيــة وباستشــمامه تبــن انبعــاث 
رائحــة املســكر مــن أنفاســه ،وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
إيجابيــة العينــة ملــادة الكحــول اإليثيلــي ،وصــادق املدعــى عليــه علــى 
دعــوى املدعــي العــام ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بجلــده 
ثمانــن جلــده حــد املســكر دفعــة واحــدة وســجنه ســبعة أيــام ،ولتوجــه 
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا 
ــر برقــم 3097  ــة يف محافظــة اخلب ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي مــن فضيل
وتاريــخ 1430/08/19 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 3010275 وتاريــخ 
1430/08/19 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافق1434/11/05 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 00 : 09  وفيهــا قــدم املدعــي العــام .....الئحــة دعــوى 
عامــة ضــد م ..... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ).....( قائــاًل فيهــا انــه 
بتاريــخ 1429/1/28هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه املذكــور باخلبــر 
اجلنوبيــة داخــل شــقة مــن قبــل رجــال هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن 
املنكــر رفــق آخــر )فــرزت لــه أوراق مســتقلة( واتضــح أنــه بحالــة غيــر 
ــة اشــتباه )ســكر( وباستشــمامه تبــن انبعــاث رائحــة املســكر  طبيعي
 ).....( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  اثبــت  وقــد  أنفاســه  مــن 
ــي وبنســبة  ــه ملــادة الكحــول االيثيل ــة مــا ضبــط مــع املدعــى علي ايجابي
مــن  احضــره  وانــه  املســكر  بشــرب  اعتــرف  وباســتجوابه  مســكرة 
شــخص بحرينــي ال يعرفــه وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام 
للمدعــى عليــه بشــرب املســكر وحيازتــه بقصــد االســتعمال الشــخصي 
واالجتمــاع علــى مفســدة  وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه 

ــة  التهمــة للمدعــى عليــه باالجتمــاع علــى مفســدة تعزيــره بالســجن ثالث
أشــهر وجلــده ســبعن جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن ،وقنــع املدعــى عليــه 
،واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .
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علــى ســوابق مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم  عليــه املذكــور وهــو بكامــل 
أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر لقــاء شــربه لــه كمــا 
أطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تزجــره وتــردع غيــره لقــاء حيازتــه للمســكر 
واجتماعــه مــع آخــر علــى مفســدة هــذه دعــواي  وبســؤال املدعــى عليــه 
عــن الدعــوى أجــاب بقولــه الصحيــح أنــه مت القبــض علــي يف تاريــخ 
1429/1/28هـــ عنــد منتصــف الليــل وأنــا متواجــد داخــل شــقه مفروشــة 
يف حــي .....يف اخلبــر وكنــت  أنــا يف حالــة ســكر حيــث إنــي شــربت 
املســكر وقــد كان معــي كأس زجاجــي يحتــوي علــى املســكر وهــو 
يعــود لــي وكنــت أنــوي شــربه وكان معــي يف نفــس الشــقة .....ويبلــغ مــن 
العمــر يف ذلــك  الوقــت حوالــي ســبعة عشــر عامــًا فأنــا أكبــر منــه بنحــو 
تســع أعــوام وهــو مــن قــام بدعوتــي إلــى الشــقة فهــو لديــه شــذوذ وكان 
وقــت القبــض علينــا يلبــس مالبــس ضيقــة وقــد وضــع الكحــل يف عينيــه 
ــا  ــا لوحدنــا يف الشــقة ولــم يحصــل بينن ولــم يشــرب هــو املســكر وكن
أي شــيء وتعرفــت عليــه كونــه جــار لنــا يف نفــس احلــارة وأنــا نــادم علــى 
فعلــي  وتائــب إلــى اهلل تعالــى هكــذا أجــاب بعــد ذلــك جــرى الــر جــوع 
وهــو  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  رقــم )15( وتضمنــت  اللفــة  إلــى 
كمــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه كمــا جــرى الرجــوع إلــى اللفــة 
رقــم )20( وتضمنــت محضــر القبــض ويظهــر منــه أن املضبــوط  كأس 
زجاجــي بــه الربــع مــن اخلمــر  فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث أقــر املدعــى عليــه بشــرب املســكر وحيازتــه بقصــد الشــرب 
وهــذا مــن كبائــر الذنــوب فقــد لعــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
يف اخلمــر ثمانيــة )شــاربها وســاقيها وحاملهــا واحملمولــة إليــه وعاصرهــا 
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ــرة  ــى كبي ومعتصرهــا وبائعهــا واكل ثمنهــا( واللعــن ال يكــون إال عل
مــن كبائــر الذنــوب وحيــث أقــر املدعــى عليــه بأنــه قبــض عليــه ومعــه 
حــدث قــد وضــع الكحــل يف عينيــه ويلبــس مالبــس ضيقــه وهــذا يوجــه 
التهمــة للمدعــى عليــه باالجتمــاع علــى املفســدة لــذا فقــد قــررت مــا يلــي 
أواًل ثبــت لــدي شــرب املدعــى عليــه للمســكر وقــررت أن يجلــد لقــاء 
ــًا ثبــت لــدي حيــازة  ــده دفعــة واحــدة ثاني ذلــك حــد املســكر ثمانــن جل
املدعــى عليــه كأس زجاجــي يحتــوي علــى املســكر بقصــد الشــرب  
ــًا  ــام ثالث ــك بســجنه مــدة ســبعة أي ــه لقــاء ذل ــر املدعــى علي وقــررت تعزي
توجــه التهمــه للمدعــى عليــه باالجتمــاع علــى مفســدة وقــررت تعزيــره 
لقــاء ذلــك بســجنه مــدة ثالثــة أشــهر وجلــده ســبعن جلــده علــى دفعتــن 
متســاويتن بينهمــا مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام وبــن جلــد احلــد وجلــد 
التعزيــر مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام وبذلــك يكــون ســجن املدعــى 
عليــه هــو ثالثــة أشــهر وســبعة أيــام اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه ومبــا تقــدم 
ــع املدعــي العــام  ــم يقن ــه ول ــع املدعــى علي حكمــت وبعــرض احلكــم قن
مكتفيــًا مبــا قــدم يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة  

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد
    احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/11/12هـــ  وتاريــخ  34/2589973/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 
30/10275 وتاريــخ 1434/11/9هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
.....املســجل برقــم 34351747  فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ 
وتاريــخ 1434/11/5هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/.....ي يف 
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قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ــا  ــة قررن ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ومفصــل في
املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

ــه وســلم. حــرر يف 1434/12/18هـــ . وصحب
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رقم الصك : 34166404  تاريخه: 1434/3/18هـ 
رقم الدعوى :3797

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34214644  تاريخه:1434/05/18هـ

مســكر - شــرب مســكر - احلــدود تــدرأ بالشــبهات - رد الدعــوى- عــدم 
ثبــوت االدعــاء  - التعزيــر باجللــد للشــبهة .

مــا نــص عليــه البهوتــي يف كشــاف القنــاع 101/14 ) وال يحــد بوجــود 
رائحــة اخلمــر منــه واحلــد يــدرأ بالشــبهة لكــن يعــزر ( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســكر وطلــب إثبــات 
مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد شــرب املســكر ،حيــث لوحــظ 
املدعــى عليــه بحالــة غيــر طبيعيــة فتبــن أنــه بحالــة ســكر وباستشــمامه 
تبــن انبعــاث رائحــة املســكر مــن أنفاســه وأنكــر املدعــى عليــه شــرب 
املســكر ودفــع بخروجــه مــن املستشــفى وشــربه للــدواء قبــل القبــض 
عليــه وجــرى الكتابــة للمستشــفى فصــادق علــى دفــع املدعــى عليــه وأنــه 
راجعهــم ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بــرد دعــوى املدعــي 
العــام باملطالبــة بإقامــة حــد املســكر لعــدم ثبوتــه وتعزيــر املدعــى عليــه 
ــدة دفعــة واحــدة واعتــرض  ــده ثالثــن جل للشــبهة بشــرب املســكر بجل
املدعــى عليــه بالئحــة اعتراضيــة واملدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن 
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام واملقيــدة لــدى احملكمة برقــم 3116113 
احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  واحملالــة  1431/8/14هـــ  وتاريــخ 
اجلزائيــة بالدمــام برقــم 3797 وتاريــخ 1431/8/14هـــ افتتحــت اجللســة 
يف يــوم الثالثــاء 1433/6/17هـــ الســاعة التاســعة والنصــف وفيهــا قــدم 
املدعــي العــام .....دعــواه قائــاًل فيهــا بصفتــي مدعيــًا عامًا بدائــرة االدعاء 
العــام لفــرع املنطقــة الشــرقية أدعــي علــى/ .....ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( حيــث إنــه باالطــالع علــى محضــر تنفيــذ 
املهمــة املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بالدوريــات األمنيــة بالدمــام 
تبــن أنــه يف يــوم األربعــاء 1431/7/27هـــ لوحــظ املدعــى عليــه يف حالــة 
غيــر طبيعيــة وبالتأكــد منــه تبــن أنــه بحالــة ســكر وباستشــمامه 
تبــن انبعــاث رائحــة املســكر مــن أنفاســه وباســتجواب املدعــى عليــه 
أنكــر شــرب املســكر وأنكــر أن تكــون رائحــة املســكر قــد انبعثــت 
مــن أنفاســه وأفــاد بأنــه كان قــد خــرج لتــوه مــن أحــد العمليــات وأن 
ــه هــي  ــة من هــذا الســبب يف عــدم متاســكه وأضــاف أن الرائحــة املنبعث
رائحــة الــدواء الــذي يســتخدمه وانتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى 
التاليــة: 1- محضــر  والقرائــن  عليــه بشــرب املســكر وذلــك لألدلــة 
تنفيــذ املهمــة املرفــق علــى اللفــة رقــم )2( 2- محضــر االستشــمام املنــوه 
عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )4( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة 
رقــم )1( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل 
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ــه  ــه مبــا نســب إلي ــات إدانت ــب إثب ــذا أطل ــه شــرعًا ل محــرم ومعاقــب علي
واحلكــم عليــه بحــد شــرب املســكر هكــذا ادعــى وبعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي 
بشــرب املســكر فذلــك غيــر صحيــح والصحيــح أننــي كنــت خرجــت 
لــدى املستشــفى  اليــوم بعدمــا قمــت بعمليــة  مــن املستشــفى يف ذلــك 
)........(ولــم أقــم بــاألكل وكنــت أعــرج يف املشــي وشــاهدني رجــال 
األمــن فظنــوا أننــي بحالــة ســكر وقبضــوا علــي هكــذا أجــاب وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي العــام قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح 
املدعــى  وبســؤال  أجــاب  دعــواي هكــذا  مــا ذكرتــه يف  والصحيــح 
عليــه البينــة علــى مــا ذكــره قــال أطلــب الكتابــة للمستشــفى ).........( 
للتأكــد مــن ذلــك هكــذا أجــاب ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد كنــا كتبنــا خطــاب للمستشــفى فوردنــا 
اخلطــاب مــن مديــر مجمــع الدمــام الطبــي برقــم .....يف 1433/7/27هـــ 
ونصــه مــا يلــي ) بعــد البحــث يف احلاســب اآللــي لدينــا تبــن أن املدعــى 
عليــه راجــع قســم اإلســعاف فقــط منــذ ســنتن ( ثــم جــرى ســؤال املدعــي 
العــام البينــة علــى دعــواه فقــال أطلــب الرجــوع إلــى املعاملــة هكــذا 
أجــاب ويف يــوم األربعــاء 1434/3/18هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
الطرفــان ثــم جــرى الرجــوع إلــى املعاملــة فوجــدت علــى لفــة رقــم )1( ص 
)6( محضــر استشــمام املتضمــن طبــق مــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه 
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى عليــه 
وإنــكاره للدعــوى وبنــاًء محضــر االستشــمام ومبــا أن املدعــى عليــه قــد 
راجــع املستشــفى قبــل القبــض عليــه وهــذه شــبهة ومبــا أن احلــدود تــدرأ 
بالشــبهات ونظــرًا ملــا ذكــره الفقهــاء ومــن ذلــك مــا نــص عليــه البهوتــي 
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يف كشــاف القنــاع ).....( بقولــه ) وال يحــد بوجــود رائحــة اخلمــر منــه 
واحلــد يــدرأ بالشــبهة لكــن يعــزر ( لــذا كلــه لــم تثبــت لــدي إدانــة املدعى 
عليــه وقــررت اآلتــي: أواًل: رد دعــوى املدعــي العــام باملطالبــة بإقامــة حــد 
ــه  ــر املدعــى علي ــًا: تعزي ــا. ثاني ــه لعــدم ثبوته ــى املدعــى علي املســكر عل
باجللــد ثالثــن جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء شــبهة شــرب املســكر وبــكل 
مــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب االســتئناف بالئحــة يقدمهــا فأفهمتــه بأنه 
ســوف يجــري تســليمه بعــد قليــل نســخة مــن احلكــم ليقــدم اعتراضــه 
خــالل ثالثــن يومــًا يكــون حقــه يف االســتئناف بعدهــا ســاقطا ففهــم 
ذلــك وأمــا املدعــي العــام فقــرر االعتــراض علــى احلكــم واالكتفــاء 
بالئحــة الدعــوى العامــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد. حــرر يف 1434/3/18هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34/1086643/ج2 وتاريــخ 1434/5/4هـــ الواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم 31/16113 
فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/4/29هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ   34166404 برقــم  الشيخ/.....املســجل  باحملكمــة  القاضــي 
قضيــة  يف  ضــد/.....  العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/3/18هـــ 
مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1434/5/18هـــ .
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رقم الصك: 3418751 تاريخه:1434/1/20هـ  
رقم الدعوى: 5036

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3438319 تاريخه: 1434/02/16هـ

مســكر - شــرب مســكر - حيــازة بقصــد الشــرب - قيــادة الســيارة حتــت 
التعزيــر باجللــد  بالرائحــة -  املســكر  املســكر  - ال يحــد حــد  تأثيــر 

للشــبهة  .

مــا نــص عليــه البهوتــي يف كشــاف القنــاع 101/14 ) وال يحــد بوجــود 
رائحــة اخلمــر منــه واحلــد يــدرأ بالشــبهة لكــن يعــزر ( .

بشــرب  بقيامهــم  ثالثــة  عليهــم  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  دعــوى 
املســكر وقيــادة الثانــي الســيارة وهــو حتــت تأثيــر املســكر وحيــازة 
األول للمســكر بقصــد الشــرب وطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم 
عليهــم بحــد املســكر وتعزيــر األول للحيــازة وإثبــات إدانــة الثانــي بقيــادة 
الســيارة حتــت تأثيــر املســكر وعقابــه عائــد للجهــة املختصــة، حضــر 
أحــد املدعــى عليهــم وهــو الثالــث ولــم يحضــر األول والثانــي، أنكــر 
يتضمــن  استشــمام  وجــود محضــر  الدعــوى،  احلاضــر  عليــه  املدعــى 
ــرد  ــة ســكر، صــدر احلكــم ب ــى املدعــى عليهــم وهــم بحال القبــض عل
الدعــوى بطلــب إقامــة حــد املســكر وتعزيــر املدعــى عليــه للشــبهة بجلده 
ثالثــن جلــدة دفعــة واحــدة، تقريــر محاكمــة املدعــى عليهمــا األول 
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ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
أنــا..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن 
3120723 وتاريــخ 1431/11/18هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
1431/11/18هـــ  وتاريــخ   5036 برقــم  بالدمــام  اجلزائيــة  احملكمــة 
افتتحــت اجللســة يف يــوم الثالثــاء 1434/1/20هـــ التاســعة والربــع وفيهــا 
قــدم املدعــي العــام ..... دعــواه قائــاًل فيهــا بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة 
ســعودي   .....  -1 علــى  أدعــي  الشــرقية  املنطقــة  لفــرع  العــام  االدعــاء 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( 2- ..... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( 3- .....ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( حيــث إنــه باالطــالع علــى محضــر تنفيــذ 
املهمــة املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بالدوريــات األمنيــة وكامل 
أوراق القضيــة تبــن أنــه يف يــوم الســبت 1431/10/23هـــ وأثنــاء إقامــة 
نقطــة تفتيــش بحــي الكورنيــش مبدينــة الدمــام مت اســتيقاف ســيارة 
مــن نــوع )...( بقيــادة املتهــم..... ويرفقــه املتهمــان ..... و ..... وبإستشــمامهم 
جمعيــا تبــن أنهــم يف حالــة ســكر وبتفتيــش املركبــة عثــر فيهــا علــى 
قــارورة بهــا النصــف مــن الشــراب املســكر فتــم التحفــظ عليهم وبســماع 
أقوالهــم مــن قبــل رجــال الضبــط مبركــز شــرطة جنــوب الدمــام أقــروا 
بصحــة واقعــة القبــض عليهــم وأقــر املتهــم ..... بحيــازة وشــرب املســكر 

والثانــي بعــد حضورهمــا، تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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االستشــمام  مبحضــر  ورد  مــا  .....و.....صحــة  املتهمــان  نفــى  حــن  يف 
وبنــاء علــى مــا ذكــر أقــرر اتهــام كل مــن: 1- ..... 2- ..... 3- ..........
ــادة املتهــم الثانــي .....الســيارة حتــت  باآلتــي: 1- شــرب املســكر 2- قي
تأثيــر املســكر 3- حيــازة املتهــم األول .....لقــارورة مــاء بهــا والنصــف 
مــن الشــراب املســكر بقصــد الشــرب وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 
ــى الصفحــات رقــم  ــة عل 1- مــا ورد بأقوالهــم األوليــة املنــوه عنهــا املدون
)10-15( مــن ملــف تقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد 2- محضــر تنفيــذ 
ــى اللفــة رقــم )2( 3- محضــر االستشــمام  ــه املرفــق عل ــوه عن املهمــة املن
املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم )3( وبالبحــث عــن ســوابقهم لــم يعثــر 
لهــم علــى ســوابق وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهمــون وهــم بكامــل 
أهليتهــم املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم شــرعا ومجــرم نظامــا ممــا يتعــن 
معــه إحالتهــم إلــى احملكمــة اجلزائيــة وفــق املادتــن )126-128( مــن 
شــربهم  إثبــات  أوال  يلــي:  مبــا  للمطالبــة  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام 
جمعيــا للمســكر واحلكــم عليهــم بحــد الســكر لقــاء ذلــك. ثانيــا: 
إثبــات حيــازة املتهــم األول ..... لقــارورة مــاء بهــا النصــف مــن الشــراب 
املســكر بقصــد الشــرب واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع 
غيــره. ثالثــا: إثبــات قيــادة املتهــم ..... للســيارة حتــت تأثيــر املســكر وفــق 
الفقــرة رقــم )8( مــن اجلــدول رقــم )1( امللحــق بنظــام املــرور وإفهامــه بــأن 
عقوبتــه الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )68( مــن نظــام املــرور 
تقــرر مــن اجلهــة املختصــة وفــق الفقــرة )2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )315( وتاريــخ 1428/10/24هـــ هكــذا ادعــى وبعــرض الدعــوى 
.......... أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي  علــى املدعــى عليــه احلاضــر 
العــام مــن قيامــي بشــرب املســكر فذلــك غيــر صحيــح ولــم أقــم بشــرب 
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املســكر هكــذا أجــاب وأمــا املدعــى عليهمــا .....و.....فلــم يحضــرا  ثــم 
جــرى عــرض مــا ذكــره املدعــى عليــه  وبســؤال املدعــي العــام البينــة 
علــى دعــواه قــال أطلــب الرجــوع إلــى املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
الرجــوع إلــى املعاملــة فوجــدت علــى لفــة رقــم )3( محضــر استشــمام 
املتضمــن القبــض علــى املدعــى عليهــم وهــم بحالــة ســكر فبنــاًء علــى مــا 
تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى عليــه وإنــكاره للدعــوى 
ومبــا أن محضــر االستشــمام قرينــة تؤيــد دعــوى املدعــي العــام ومبــا أن 
احلــدود تــدرأ بالشــبهات ونظــرًا ملــا ذكــره الفقهــاء ومــن ذلــك مــا نــص 
عليــه البهوتــي يف كشــاف القنــاع )101/14( بقولــه ) وال يحــد بوجــود 
رائحــة اخلمــر منــه واحلــد يــدرأ بالشــبهة لكــن يعــزر ( لــذا كلــه لــم تثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه .....بشــرب املســكر وقــررت اآلتــي: أواًل: رد 
طلــب املدعــي العــام بإقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه .....لعــدم 
ثبوتــه. ثانيــًا: تعزيــر املدعــى عليــه .....باجللــد ثالثــن جلــدة دفعــة واحــدة 
لقــاء شــبهة شــرب املســكر وبــكل مــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي 
العامــة  الدعــوى  العــام االعتــراض علــى احلكــم واالكتفــاء بالئحــة 
.....و.....يف حــال  الدعــوى بحــق املدعــى عليهمــا  وســوف يجــري نظــر 
حضورهمــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر 

يف 1434/1/20هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34/332748/ج2 وتاريــخ 1434/2/10هـــ الواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمة اجلزائيــة مبدينة الدمام برقم 32/660647 



18

وتاريــخ 1434/2/5هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ..... املســجل برقــم 3418751 وتاريــخ 1434/1/20هـــ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد كٍل مــن: 1/..... و2/..... و3/.....
يف قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ــا  ــة قررن ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ومفصــل في
املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/2/16هـــ.
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رقم الصك 34204097 تاريخه:1434/5/2هـ    
رقم الدعوى:34332

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34308116  تاريخه: 1434/8/29هـ

مســكر - شــرب مســكر - إنــكار الدعــوى - رجــوع عــن اعتــراف - محضــر 
اإلقــرار يف  عــن  الرجــوع  قبــول   - بالرائحــة  احلــد  عــدم   - استشــمام 

احلــدود - احلــدود تــدرأ بالشــبهات - التعزيــر باجللــد .

مــا قــرره أهــل العلــم بقبــول رجــوع املقــر عــن إقــراره، يف احلــدود قــال ابــن 
قدامــة يف الــكايف 309/4 ) وإن أقــر بحــد ثــم رجــع عنــه قبــل رجوعــه( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســــكر ، وطلب إثبات 
ما أسند إليه واحلكم عليه بحد املســكر ، وحيث ورد بالغ عن وجود 
املدعــى عليــه ملقــى علــى األرض ومصــاب فتــم إبــالغ الهــالل األحمــر ومت 
إســعافه والذي اتضح أنه بحالة ســكر ، وباسـتـشــــمامه اتضح انبعاث 
رائحــة املســكر مــن أنفاســه ، وأنكــر املدعــى عليــه الدعــوى وكانــت 
بينة املدعي الــعــــام اعــتــــراف املدعــــى عليه تـــحــقــيــــقــــًا ،ودفـــع املدعى 
عليــه بأنــه اعتــرف حتقيقــًا للخــروج مــن التوقيــف ، ولعــدم ثبــوت إدانــة 
املدعــى عليــه بشــرب املســكر ودرء احلــد عنــه لرجوعــه عــن إقــراره فقــد 
املســكر بجلــده ســبعن  لتهمــة شــرب  بتعزيــره  حكمــت احملكمــة 
جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا ،وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام 

بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 34332 وتاريــخ 1434/01/03 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341541 وتاريــخ 1434/01/03 هـــ  ففــي يــوم  
األحد املوافق1434/04/21 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 45 : 10 وفيها 
حضــر املدعــي العــام .....وحضــر حلضــوره .....ســعودي اجلنســية ســجله .....
وادعــى املدعــى العــام قائــال حيــث انه بتاريــخ 1433/11/26هـ ورد  بالغ 
مــن العمليــات عــن شــخص ملقــى علــى األرض بحــي .....بالدمــام ومصاب 
فتــم إبــالغ الهــالل األحمــر ومت تقــدمي اإلســعافات األوليــة للشــخص الــذي 
اتضــح انــه املدعــى عليــه وتبــن انــه بحالــة ســكر وباستشــمامه  اتضــح 
انبعــاث رائحــة املســكر مــن أنفاســه وتعــذر ســماع أقوالــه كونــه بحالــة 
ســكر  وباســتجوابه/ اقــر بشــربه املســكر وال يعلــم عــن ســبب إصابتــه 
واليتهــم أحــدا يكــون ســببا يف إصابتــه وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
 /1: اآلتيــة  والقرائــن  لألدلــة  وذلــك   ، املســكر  ل.....بشــرب  االتهــام 
اعترافــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )12( مــن تقريــر األحــوال األمنيــة 
املوحــد لفــة رقــم )1(2/ مــا جــاء يف البــالغ املــدون على الصفحــة رقم )1(  
مــن تقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد لفــة رقــم )1(3/ محضــر االستشــمام 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )6(مــن تقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد لفــة 
رقــم )1( 4/ محضــر تعــذر ســماع أقوالــه املــدون علــى الصفحــة رقــم 
)6(مــن تقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد لفــة رقــم )1( وبالبحــث عمــا 
إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة وحيــث 
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إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه بحــد املســكر هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب 
قائــال مــا ذكــر املدعــى العــام يف دعــواه غيــر صحيــح حيــث أنــي لــم 
أشــرب املســكر و قــد اعترفــت بشــرب املســكر لــدى الشــرطة وكان 
اعتــرايف هــذا خالفــا للحقيقــة و الواقــع و ســبب اعتــرايف لــدى الشــرطة 
التوقيــف  مــن  اخــرج  لكــي  فاعترفــت  لديهــم  موقوفــا  كنــت  أنــي 
بكفالــة رغــم أنــي لــم اشــرب اخلمــر املســكر هكــذا أجــاب وبعــد 
ســماع الدعــوى واإلجابــة جــرى االطــالع علــى اعترافــه املــدون علــى 
صفحــة ) 9-10-11 ( مــن ملــف التحقيــق ومحضــر االستشــمام املــدون 
علــى الصفحــة رقــم ) 6 ( مــن ملــف التحقيــق املرفــق حيــث وجــد مطابقــا 
ملــا ذكــر يف الئحــة االدعــاء العــام هــذا وبطلبــي مــن املدعــي العــام زيــادة 
بينــة قــال ليــس لــدي ســوى مــا يف أوراق املعاملــة هكــذا قــرر فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه أنكــر دعــوى 
املدعــي العــام وحيــث ليــس للمدعــي العــام بينــة ســوى محضــر استشــمام 
املدعــى عليــه واعترافــه حتقيــق الــذي رجــع عنــه وحيــث أن حد املســكر 
ال يقــام بالرائحــة وحيــث أن رجوعــه عــن إقــراره فيمــا يوجــب احلــد يقبــل 
منــه و لــو كان هــذا اإلقــرار باملجلــس الشــرعي قــال ابــن قدامــة رحمــه 
اهلل تعالــى يف كتــاب الــكايف )ج4 / 309( ، وإن أقــر بحــد ثــم رجــع 
عنــه قبــل رجوعــه ، لــذا فإنــه لــم يثبــت لــدى شــرعا إدانتــه بشــرب اخلمــر 
املســكر وتتوجــه عليــه التهمــه يف ذلــك للقرائــن التــي ذكرهــا املدعــي 
العــام يف دعــواه و حكمــت باآلتــي : 1/ درء حــد  املســكر عــن املدعــى 
عليــه لرجوعــه عــن إقــراره  2/تعزيــر املدعــى عليــه علــى التهمــه يف 
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شــربه للخمــر املســكر بجلــده ســبعن جلــده دفعــة واحــدة علنــا وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه كمــا قــرر املدعــي العــام 
املعارضــة وطلــب اســتئناف احلكــم مكتفيــا بالئحــة الدعــوى وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حرريف1434/4/21هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/8/24هـــ  وتاريــخ  34/2047100/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/8/17هـــ املرفــق به 341188002 وتاري
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / .....املســجل برقــم 34204097 
وتاريــخ 1434/5/2هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العام ضــد/..... يف قضية 
خمــور وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف 1434/8/29هـــ .
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رقم الصك : 346428 تاريخه : 1434/1/7هـ    
رقم الدعوى : 344201

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3430841 تاريخه:1434/02/05هـ

مســكر - شــرب مســكر - مقاومــة املدعــى عليــه رجــال األمــن - اعتــداء 
بالســجن  تعزيــر   - املســكر  حــد   - الهــارب  علــى  التســتر   - بالضــرب 

واجللــد للشــبهة .

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه ( رواه 
أحمــد وأبــو داود والنســائي .

2- إجمــاع الصحابــة علــى جلــد شــارب اخلمــر ثمانــن جلــدة وهــو 
)  99/14 القنــاع  )كشــاف  األصحــاب  جماهيــر  وعليــه  املذهــب 

و) االنصاف 441/15 ( .

ــر ومقاومــة  ــه بشــرب املـــســـكــ ــى املدعــي العــام ضــد املدعــى علي ادعــ
رفيقــه  علــى  والتســتر  مــــقيم بضربــه  علــى  واالعتــداء  األمـــــن  رجــال 
الهــارب ،وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلــكــــــم عليــه بحد املــــســـكـــر 
وعقوبــة تعزيريــة لالعتــداء ،حيــث ورد بــالغ عــن وجــود مضاربــة وعنــد 
وصــول الدوريــة األمنيــة وجــد املجنــي عليــه وأفــاد بأنــه تعــرض للضــرب 
ومحاولــة الســلب مــن قبــل املدعــى عليــه فتــم القبــض عليــه وقــام مبقاومــة 
رجــال األمــن ،وأقــر املدعــى عليــه بشــرب املســكر وأنكــر بقيــة التهــم 
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،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإقامــة حــد املســكر ثمانــن 
جلــدة دفعــة واحــدة يف مــكان عــام وبتعزيــره للشــبهة بســجنه شــهرًا 
وجلــده خمســن جلــدة دفعــة واحــدة ،وقنــع املدعــى عليــه ،واعتــرض 
املدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن 
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام واملقيــدة لــدى احملكمة برقــم 3418278 
وتاريــخ 1434/1/4هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلة رئيــس احملكمة اجلزائية 
بالدمــام برقــم 344201 وتاريــخ 1434/1/4هـــ افتتحــت اجللســة يف يــوم 
األربعاء 1434/1/7هـ الســاعة احلادية عشــرة والربع وفيها قدم املدعي 
العــام .....دعــواه قائــاًل فيهــا بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام 
لفــرع املنطقــة الشــرقية أدعــي علــى/ .....مجهــول الهوية مبوجــب البطاقة 
البديلــة رقــم .....حيــث إنــه بتاريــخ 1433/12/9هـــ وأثنــاء قيــام الدوريــات 
األمنيــة بعملهــا املعتــاد ورد بــالغ عــن وجــود مضاربــة  يف حــي النخيــل 
ــه تعــرض  ــاد بأن ــة وجــد املدعــي ..... وأف ــات األمني ــد وصــول الدوري وعن
للضــرب ومحاولــة الســلب مــن قبــل املدعــى عليــه فتــم القبــض عليــه وقــام 
مبقاومــة رجــال األمــن وبســماع أقــوال املدعــي .....أفــاد بقيــام شــخصن 
ــه  ــداء علي ــه يف مقــر ســكنه واالعت ــة بالدخــول علي مــن اجلنســية اليمني
بالضــرب وأخــذ محفظتــه وعندمــا وجودهــا فارغــة قامــوا بإعادتهــا فقام 
بإبــالغ الدوريــات األمنيــة ومت القبــض على املتهــم املذكور وهرب اآلخر 
)مت مخاطبــة الشــرطة ملواصلــة البحــث والتحــري عــن املتهــم الهــارب 
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مبوجــب خطابنــا رقــم .....وتاريــخ 1433/12/21هـــ( وباســتجواب املتهــم 
أقــر بشــرب اخلمــر وأنكــر االعتــداء بالضــرب ومقاومــة رجــال األمــن 
والتســتر علــى رفيقــه الهــارب وباستشــمام املتهــم اتضــح انبعــاث رائحــة 
املســكر مــن أنفاســه صــدر للمجنــي عليــه التقريــر الطبــي مــن مجمــع 
بالكشــف  أنــه  املتضمــن  1433/12/21هـــ  .....وتاريــخ  برقــم  الدمــام 
علــى املذكــور بتاريــخ 1433/12/9هـــ وجــد مصابــًا بجــرح قطعــي علــى 
الشــفتن وعلــى الوجــه مــع كدمــه علــى الوجــه ونزيــف حتــت امللتحمــة 
للعــن اليســرى إثــر ادعــاء اعتــداء مت عمــل العــالج الــالزم وأشــعة علــى 
األنــف وحتويلــه إلــى العيــون ومــدة الشــفاء ثمانيــة أيــام مــا لــم حتــدث 
مضاعفــات وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهام.....بشــرب املســكر ومقاومــة 
رجــال األمــن واالعتــداء بالضــرب علــى املقيــم..... والتســتر علــى رفيقــه 
الهــارب مــن الضبــط اجلنائــي وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1- إقــرار 
املتهــم بشــرب املســكر واملــدون يف محضــر االســتجواب علــى اللفــة 
رقــم  )7/6( 2- محضــر الدوريــات األمنيــة املرفــق علــى اللفــة رقــم )3( 
وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب 
ــي: 1-  ــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يل عليــه شــرعًا أطل
ــره  ــردع غي ــة تزجــره وت ــة تعزيري ــه 2- عقوب حــد املســكر لقــاء شــربه ل
لقــاء مــا قــام بــه مــن اعتــداء والتشــديد عليــه يف العقوبــة اســتنادًا لتعميــم 
 ( رقــم  الداخليــة  وزيــر  الــوزراء  لرئيــس مجلــس  الثانــي  النائــب  ســمو 
36717 ( وتاريــخ 1431/6/11هـــ هكــذا ادعــى وبعــرض الدعــوى علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي بشــرب 
املســكر فذلــك صحيــح وأمــا االعتــداء بالضــرب ومقاومــة رجــال األمــن 
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والتســتر علــى الشــخص اآلخــر فذلــك غيــر صحيــح هكــذا أجــاب ثــم 
جــرى ســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه فقــال بينتــي مــا جــاء يف 
أوراق املعاملــة ثــم جــرى االطــالع علــى أوراق املعاملــة فوجــدت علــى لفــة 
رقــم )3( محضــر تنفيــذ مهمــة املعــد مــن قبــل رجــل األمــن ..... املتضمــن 
طبــق مــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى 
وهــو  املســكر  بشــرب  وإقــراره  عليــه  املدعــى  وإجابــة  العــام  املدعــي 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )مــن 
شــرب اخلمــر فاجلــدوه( رواه أحمــد وأبــو داود والنســائي كمــا انعقــد 
إجمــاع الصحابــة رضــي اهلل عنهــم علــى جلــد شــارب اخلمــر ثمانــون جلــدة 
)كشــاف القنــاع عــن اإلقنــاع 99/14( وهــو املذهــب وعليــه جماهيــر 
األصحــاب )اإلنصــاف 441/15( ومبــا أن بينــة املدعــي العــام لــم تكتمل 
علــى مقاومــة املدعــى عليــه لرجــال األمــن واعتدائــه علــى أحــد املقيمــن 
وتســتره علــى الشــخص الهــارب لــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه .....بشــرب اخلمــر املســكر ولــم يثبــت لــدي مقاومتــه لرجــال األمــن 
واالعتــداء بالضــرب علــى أحــد املقيمــن وتســتره علــى الشــخص الهــارب 
وقــررت اآلتــي: أواًل: جلــد املدعــى عليــه ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد 
املســكر ويكــون التنفيــذ يف مــكان عــام يحضــره جمــع مــن النــاس. 
ثانيــًا: ســجن املدعــى عليــه ملــدة شــهر تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده 
خمســن جلــدة تعزيــرًا دفعــة واحــدة لقــاء شــبهة مقاومــة رجــال األمــن 
وشــبهة االعتــداء علــى أحــد املقيمــن وشــبهة التســتر علــى شــخص آخــر 
وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم 
وطلــب االســتئناف مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى العامــة وبــاهلل التوفيــق 
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وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/1/7هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34/246958/ج2 وتاريــخ 1434/1/28هـــ الواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم 34/18278 
وتاريــخ 1434/1/24هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
1434/1/7هـــ  وتاريــخ   346428 برقــم  املســجل  الشــيخ/  باحملكمــة 
قضيــة  يف  الهويــة(  )مجهــول  ضــد/  العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص 
مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1434/2/5هـــ .
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رقم الصك 3463235 تاريخه:1434/03/16هـ  
رقم الدعوى :3316565

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34209097 تاريخه:1434/05/07هـ

مســكر - شــرب مســكر - عدم احلد بالرائحة - التعزير باجللد للتهمة 
القوية بشــرب املســكر .

1- قــال ابــن قدامــة يف املغنــي 332/10 )وال يجــب احلــد بوجــود رائحــة 
اخلمــر مــن فيــه يف قــول أكثــر أهــل العلــم ... ألن الرائحــة يحتمــل أنــه 
متضمــض بهــا أو حســبها مــاء فلمــا صــارت يف فيــه مجهــا أو ظنهــا ال 
تســكر أو كان مكرهــا أو أكل نبقــا بالغــًا أو شــرب شــراب التفــاح فإنــه 
يكــون منــه كرائحــة اخلمــر وإذا احتمــل ذلــك لــم يجــب احلــد الــذي 

يــدرأ بالشــبهات ( .
2- قــال ابــن حجــر يف فتــح البــاري 65/10 ) ألن الروائــح قــد تتفــق 

واحلــد ال يقــام مــع الشــبهة ( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســكر ،وطلــب إثبــات 
إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر ،حيــث مت القبــض 
علــى املدعــى عليــه إثــر وقــوع حــادث تصــادم وكان املدعــى عليــه مرافــق 
لقائــد إحــدى الســيارتن وكان بحالــة غيــر طبيعية وباستشــمامه انبعث 
رائحــة املســكر وتعــذر اســتجوابه لكونــه بحالــة ســكر ، وأنكــر 
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بشــربه  عليــه  املدعــى  إدانــة  ثبــوت  ولعــدم   ، الدعــوى  عليــه  املدعــى 
للمســكر ألنــه لــم يشــهد بســكر املدعــى عليــه إال شــــاهد واحــــد ، 
ــا قــرره  ــه وجــود رائحــة املســكر مل وحيــث إن احلــد ال يكفــي يف إقامت
أهــل العلــم فقــد حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه للتهمــة القويــة 
بجلــده ســبعن جلــدة علــى دفعتــن متســاويتن ،وقنــع املدعــى عليــه 
واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ، وُصــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باخلبــر   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية يف محافظة اخلبر برقم 3316565 
وتاريــخ 1433/01/05 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 3341193 وتاريــخ 
1433/01/05 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/02/23 هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة 30 : 8  وفيهــا قــدم املدعــي العــام .....الئحــة دعــوى عامــه 
ضــد .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) .....( قائــاًل 
ــه  ــر مــرور املنطقــة تبــن ان ــى خطــاب مدي ــه باالطــالع عل فيهــا حيــث أن
مت القبــض علــى املدعــى عليــه بتاريــخ 1432/8/10هـــ أثــر وقــوع حــادث 
املدعــى  وكان   ) مســتقلة  أوراق  لــه  فــرزت   ( ســيارتن  بــن  تصــادم 
طبيعيــة  غيــر  بحالــة  وكان  الســيارتن  إحــدى  لقائــد  مرافــق  عليــه 
وباستشــمامه انبعثــت رائحــة املســكر وعنــد محاولــة اســتجوابه تعــذر 
اســتجوابه لكونــه بحالــه ســكر وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
لـــ .....بشــرب املســكر ، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1- محضــر 
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االستشــمام املرفــق )3(2 ـــــ محضــر تعــذر االســتجواب املــدون ص )6( 
لفــه رقــم )1( 3-خطــاب مديــر مــرور الظهــران لفــه )2(وبالبحــث عمــا 
إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه  ، وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا- 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بحــد املســكر هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى 
أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى مــن شــربي املســكر هــذا غيــر صحيــح 
والصحيــح أنــه يف تاريــخ 1432/8/10هـــ كنــت أركــب مــع .....علــى 
ســيارته نــوع ويركــب معنــا صديــق لــه لــم..... ال أعــرف اســمه وحصــل 
لنــا حــادث مــروري مــع ســيارة نــوع علــى طريــق أبــو حدريــة فحضــر 
لنــا أمــن الطــرق وقــد هــرب مــن املوقــع صديقــي .....ومرافقــه وبقيــت 
أنــا يف ســيارة صديقــي .....ولــم أكــن بحالــة ســكر هكــذا أجــاب 
وبســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه قــال بينتــي مــا ذكــرت فجــرى 
رفــع اجللســة لطلــب الشــهود يف يــوم الســبت 1434/2/30هـــ الســاعة 
التاســعة وأفهــم املدعــى عليــه باحلضــور يف هــذا املوعــد وأقفلــت اجللســة 
الســاعة التاســعة وعشــر دقائــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم الســبت 1434/2/30هـــ 
الســاعة التاســعة وعشــر دقائــق افتتحــت اجللســة بحضــور الشــاهد .....
ــه مــن شــهادة قــال  ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .....وبســؤاله عمــا لدي
إنــي اعمــل يف مــرور الظهــران وأشــهد هلل أنــه يف تاريــخ 1433/8/10هـــ 
ذهبــت ملباشــرة حــادث مــروري وقــع علــى طريــق أبــو حدريــه وقــد وجــدت 
املدعــى عليــه .....جالســًا يف املرتبــة اخللفيــة للســيارة وهــي إحــدى طــريف 
احلــادث وكان ينبعــث مــن املدعــى عليــه رائحــة املســكر ولــم يكــن 
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يســتطيع املشــي بطريقــة مســتقيمة بســبب كونــه يف حالــة ســكر وقــد 
قمــت باستشــمامه وكان ينبعــث منــه رائحــة املســكر هــذا مــا لــدي 
مــن شــهادة وبســؤاله عــن بقيــة زمالئــه قــال الشــاهد .....انتقــل للريــاض 
والشــاهد .....يف إجــازة ملــدة شــهر اعتبــارًا مــن هــذا اليــوم هكــذا قــرر 
وعليــه فقــد رفعــت اجللســة لطلــب املدعــى عليــه حيــث لــم يحضــر يف هــذه 
اجللســة وأقفلــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم األحــد 1434/3/15هـــ 
الســاعة التاســعة افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــى عليــه كمــا حضــر 
ــه مــن  ــي رقــم .....وبســؤاله عمــا لدي الشــاهد .....ســعودي بالســجل املدن
شــهادة قــال إنــي اعمــل يف مــرور الظهــران وأشــهد هلل أنــه يف تاريــخ 
1433/8/10هـــ مت إحضــار املدعــى عليــه ملــرور الظهــران بعــد حصــول 
فمــه  مــن  ينبعــث  باستشــمامه وكان  قمــت  وقــد  لــه  مــروري  حــادث 
رائحــة املســكر وأمــا تصرفاتــه فكانــت طبيعيــة هــذا مــا لــدي مــن 
..... رقــم  املدنــي  بالســجل  .....ســعودي  الشــاهد  شــهادة كمــا حضــر 
وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال إنــي أعمــل يف شــرطة الظهــران ويف 
تاريــخ 1433/8/10هـــ مت إحضــار املدعــى عليــه مــن قبــل املــرور ألجــل 
ــه وأشــهد هلل أنــي عندمــا  التحقيــق معــه بعــد حصــول حــادث مــروري ل
أردت التحقيــق مــع املدعــى عليــه كان ينبعــث منــه رائحــة املســكر 
كمــا أنــه كان يقــوم بالصــراخ وبنــاًء عليــه لــم يتــم اســتجوابه هــذا مــا 
لــدي مــن شــهادة هكــذا شــهدا وبعــرض الشــاهدين يف هــذه اجللســة 
والشــاهد .....احلاضــر يف اجللســة الســابقة ومــا جــاء يف شــهادتهم علــى 
املدعــى عليــه قــال الشــهود ال أعلــم عــن حالهــم وشــهادتهم مــن أنــه كان 
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ينبعــث منــي رائحــة املســكر هــذا غيــر صحيــح فأنا لم أشــرب املســكر 
وكذلــك مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد .....مــن أنــي كنــت يف حالة ســكر 
فهــذا أيضــًا غيــر صحيــح هكــذا قــرر وقــد حضــر يف هــذه اجللســة .....
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .....و.....ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .....
وجــرى تعديــل الشــهود .....و.....و..... التعديــل الشــرعي ثــم أقفلــت اجللســة 
الســاعة التاســعة والنصــف للتأمــل وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم االثنــن 1434/3/16هـــ 
الســاعة الثامنــة والنصــف افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــى عليــه .....
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أنكــر املدعــى  فبنــاًء علــى مــا 
عليــه شــرب املســكر وحيــث إنــه ال بينــة مثبتــه لذلــك وأمــا الشــهود 
فلــم يشــهد ســوى شــاهد واحــد علــى أن املدعــى عليــه كان يف حالــة 
الســكر وهــذا ال يكفــي يف اقامــة احلــد علــى املدعــى عليــه وأمــا شــهادة 
الشــهود مــن أنــه كان ينبعــث مــن املدعــى عليــه رائحــة املســكر فــإن 
هــذا موجــب لتعزيــر املدعــى عليــه للتهمــة يف شــرب املســكر وأمــا احلــد 
فإنــه ال يجــب بوجــود الرائحــة قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل تعالــى يف 
املغنــي)332/10( ))وال يجــب احلــد بوجــود رائحــة اخلمــر مــن فيــه يف قــول 
أكثــر أهــل العلــم...ألن الرائحــة يحتمــل أنــه متضمــض بهــا أو حســبها 
مــاء فلمــا صــارت يف فيــه مجهــا أو ظنهــا ال تســكر أو كان مكرهــا 
أو أكل نبقــا بالغــا أو شــرب شــراب التفــاح فإنــه يكــون منــه كرائحــة 
ــدرأ بالشــبهات(( وقــال  ــذي ي ــم يجــب احلــد ال ــك ل اخلمــر وإذا احتمــل ذل
ابــن حجــر رحمــه اهلل تعالــى يف فتــح البــاري)65/10( ))ألن الروائــح 
قــد تتفــق واحلــد ال يقــام مــع الشــبهة(( لــذا فقــد قــررت مــا يلــي أواًل عــدم 
ثبــوت دعــوى املدعــي العــام مــن شــرب املدعــى عليــه للمســكر ثانيــًا 
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تعزيــر املدعــى عليــه للتهمــة القويــة يف شــرب املســكر وذلــك بجلــده 
ســبعن جلــده علــى دفعتــن متســاويتن بينهمــا مــدة ال تقــل عــن عشــرة 
أيــام ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم قنــع املدعــى عليــه ولــم يقنــع 
املدعــي العــام مكتفيــًا مبــا قــدم يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة 

ــا محمــد . ــى نبين ــى اهلل وســلم عل الســاعة التاســعة وصل
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية مبحافظة اخلبــر برقم 34/41193 
وتاريــخ 1434/3/17هـــ املقيــدة لــدى احملكمة برقــم 34/724589/ج1 
وتاريــخ 1434/3/23هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
باحملكمــة الشــيخ .....املســجل برقــم 3463235 وتاريــخ 1434/3/16هـــ  
اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/.....يف قضيــة مســكر وقــد تضمــن 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة  القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/5/7هـ .
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رقم الصك: 34188189 تاريخه : 1434/04/15هـ 
رقم الدعوى : 3352875

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34204237  تاريخه: 1434/05/04هـ

مســكر - شــرب املســكر - قدوم مســافر يف حالة ســكر - تعاطي احلشــيش 
- إقامة حد املســكر - التعزير بالســجن واملنع من الســفر .

1- قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) كل مسكر حرام (.
2- قاعدة : املرء مؤاخذ بإقراره

3- قــال ابــن حجــر يف فتــح البــاري )45/10( : ) واســتدل مبطلــق قولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم »كل مســكر حــرام« علــى حتــرمي مــا يســكر ولــو 
لــم يكــن شــرابًا فيدخــل يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا وقــد جــزم النــووي 

وغيــره بأنهــا مســكرة ( .
4- املواد )41( و )56( و )60( من نظام مكافحة املخدرات

5- املادة )68( من نظام املرور .

املخــدر  احلشــيش  بتعاطــي  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
واحلشــيش  املســكر  تأثيــر  حتــت  الســيارة  وقيــادة  املســكر  وشــرب 
عليــه  واحلكــم  إليــه  أســند  مــا  إثبــات  العــام  املدعــي  وطلــب  املخــدر 
الســفر وفــق نظــام مكافحــة املخــدرات  مــن  الســجن واملنــع  بعقوبــة 
واحلكــم عليــه بحــد املســكر ، حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه  أثنــاء 
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قدومــه  للمملكــة بســيارته  قادمــًا مــن إحــدى الــدول املجــاورة  وقــام 
باالعتــراض  علــى اإلجــراءات  اجلمركيــة والتلفــظ علــى أحــد موظفــي 
ــأن رائحــة املســكر تفــوح مــن فمــه،  اجلمــارك ،وباستشــمامه اتضــح ب
أثبــت تقريــر الســموم الشــرعية  إيجابيــة عينــة ســوائله ملــادة الكحــول  
ومركبــات احلشــيش ، كمــا أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه، وبنــاء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة علــى املدعــى عليــه  بإقامــة  حــد 
املســكر  بجلــده  ثمانــن جلــدة  و تعزيــره  بالســجن واملنــع مــن الســفر 
وإثبــات قيادتــه  للســيارة  حتــت تأثيــر املســكر واحلشــيش  وعقوبتــه  يف 
ذلــك عائــدة للجهــة املختصــة وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي املنــدوب يف احملكمة اجلزائية 
بالدمــام بنــاء علــى قــرار رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم ...... وتاريــخ 
....../....../......هـــ  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن رئيــس احملكمــة 
برقــم ...... يف  ....../....../...... هـــ واملقيــدة برقــم ...... يف ....../....../......هـــ 
يف يوم األحد ....../ ....../......هـ افتتحت اجللســة الســاعة العاشــرة وفيها 
حضــر املدعــى عليــه اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ...... ...... وقــدم 
املدعــي العــام دعــواه ضــد املدعــى عليــه  التــي جــاء فيهــا ادعــي علــى 
املدعــى عليــه  اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ...... مفــرج عنــه حيــث 
انــه باالطــالع علــى خطــاب مديــر مكافحــة املخــدرات بجســر امللــك 
فهــد رقــم )......( وتاريــخ ....../....../......هـــ وكــذا محضــر تنفيــذ املهمــة 
املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بالدوريــات األمنيــة وكامــل أوراق 
القضيــة تبــن أنــه قبــض علــى املدعى عليه بتاريخ ....../....../ ...... هـ وهو 
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قــادم مــن ................ ويقــود ســيارة مــن نــوع ).....( اثــر قيامــه باالعتــراض 
علــى اإلجــراءات اجلمركيــة والتلفــظ علــى احــد موظفــي جمــرك جســر 
امللــك فهد)انتهــت قضيــة التلفــظ بالتنــازل( وباستشــمامه اتضــح بــان 
رائحــة املســكر تفــوح مــن أنفاســه وتعــذر ســماع أقوالــه يف حينــه كونــه 
بحالــة ســكر وببعثــه للمركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم صــدر بحقــه  
تقريــر الســموم الشــرعي رقــم)..............( وتاريــخ ....../....../......  املخــدر 
واحملظــور دوليــًا وقــد أفــرج عنــه بالكفالــة احلضوريــة بتاريــخ..../..../.... 
هـــ ومت بعثــه إلــى شــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام بتاريخ..../..../..هـــ 

اثــر تلــك القضيــة.
وبســماع أقوالــه مــن قبــل رجــال الضبــط بشــعبة مكافحــة املخــدرات 
بالدمــام وكــذا مبركــز شــرطة اجلســر أقــر بصحــة واقعــة القبــض 
عليــه وشــرب املســكر وقيــادة الســيارة بحالــة ســكر نافيــًا تعاطيــه 

للمخــدرات.
وانتهى التحقيق معه إلى اتهامه  مبا يلي:-

1-تعاطي مادة احلشيش املخدر وشرب املسكر.
2-قيادة السيارة حتت تأثير املسكر واحلشيش املخدر.

وذلك لألدلة والقرائن التالية :
1- مــا ورد بأقوالــه األوليــة املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحتــن رقــم)0-
0( مــن ملــف ضبــط إجــراءات قضيــة املرفــق وعلــى الصفحــة رقــم)0( مــن 

ملــف تقريــر األحــوال األمنية.
فهــد  امللــك  املخــدرات بجســر  ورد بخطــاب مديــر مكافحــة  مــا   -2

املرفــق علــى اللفــة  رقــم)00(
3- محضر تنفيذ املهمة املرفق على اللفة رقم)0(
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4- محضــر تعــذر االســتجواب املــدون علــى الصفحــة رقــم)0( مــن ملــف 
تقريــر األحــوال األمنيــة

5- محضــر االستشــمام املــدون علــى الصفحــة رقــم)0( مــن ملــف تقريــر 
األحــوال األمنيــة.

6- تقرير السموم الشرعي املنوه عنه املرفق على اللفة  رقم)00(
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه  وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 

شــرعًا فعــل محــرم شــرعا ومجــرم نظامــًا اطلــب مــا يلــي:-
أوال: إثبــات مــا اســند إليــه مــن تعاطــي مــادة احلشــيش املخدر وفــق الفقرة 
ــرات  ــادة رقــم)3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث رقــم)2( مــن امل

العقليــة واحلكــم عليــه مبــا يلــي:-
1-عقوبــة الســجن الــواردة بالفقــرة رقــم)1( مــن املــادة رقــم)41( مــن 

النظــام.
2-منعه من السفر وفق الفقرة )1( من املادة رقم)56( من النظام.

ثانيــًا:- إثبــات شــربه للمســكر واحلكــم عليــه بحــد الســكر لقــاء ذلــك 
ولتعاطيــه للحشــيش املخدر

واحلشــيش  املســكر  تأثيــر  حتــت  للمركبــة  قيادتــه  إثبــات  ثالثــًا:- 
املخــدر وفــق الفقــرة رقــم )8( مــن اجلــدول رقــم )1( امللحــق بنظــام املــرور 
املــادة رقــم)68(  مــن  بالفقــرة رقــم)1(  الــواردة  بــأن عقوبتــه  وإفهامــه 
مــن نظــام املــرور تقــرر مــن اجلهــة املختصــة وفــق الفقــرة)2( مــن قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 315 وتاريــخ 1428/10/24هـــ وبســؤال املدعــى 
عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح جملــة وتفصيــال 
فقــد شــربت املســكر وتعاطيــت احلشــيش املخــدر وقــدت الســيارة حتــت 
تأثيــر املســكر واحلشــيش املخــدر وأنــا تائــب ونــادم هــذه إجابتــي وبعــد 
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تدويــن مــا ســبق جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم 
...... املتضمــن إيجابيــة العينــة املرســلة يف هــذه القضيــة ملــادة احلشــيش 
املخــدر كمــا جــرى االطــالع علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه وقــد 
تضمنــت عــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 

الدعــوى واإلجابــة
املتضمنــة املصادقــة عليهــا وحيــث أن املــرء مؤاخــذ بإقــراره وبنــاء علــى 
مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن إقامــة حــد املســكر علــى متنــاول احلشــيش 
قــال ابــن حجــر يف فتــح الباري)45/10(«وُأســتدل مبطلــق قوله صلى اهلل 
عليــه وســلم »كل مســكر حــرام« علــى حتــرمي مــا يســكر ولــو لــم يكن 
شــرابًا فيدخــل يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا وقــد جزم النــووي وغيره بأنها 
مســكرة »وبنــاء علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املشــار إليــه أعــاله 
واســتنادًا للمــادة احلاديــة واألربعــن واملــادة السادســة واخلمســن واملــادة 
الســتن مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ولعــدم احليــازة واســتنادًا 
للمــادة الثامنــة والســتن مــن نظــام املــرور لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه مبــا يلــي: أواًل/ شــرب املســكر وتعاطــي احلشــيش املخــدر 
وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بجلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة وســجنه 
ــة أشــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتن تبــدأ بعــد  ثالث
االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبــة الســجن احملكــوم بهــا ثانيــًا/ قيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــر املســكر و احلشــيش املخــدر وأفهمتــه بــأن عقوبتــه علــى 
ذلــك عائــدة للجهــة املختصــة وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر 
عــدم القناعــة وطلــب رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف بالئحــة 
فأجيــب لطلبــه وأفهــم باملراجعــة يــوم األربعــاء املوافــق 0000/0/00هـــ 
الســتالم نســخه مــن احلكــم وتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل مهلــة ثالثــن 
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يومــا وأنــه إذا انتهــت هــذه املهلــة ســقط حقــه يف االعتــراض وســيتم رفــع 
احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــي العــام 
االعتــراض بــدون الئحــة واالكتفــاء بــأوراق املعاملــة فأجيــب لطلبــه  
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وقــد أقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة 

والنصــف وبــه حــرر يف 0000/0/00هـــ
ويف يــوم األربعــاء 0000/0/00هـــ لــدي أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة 
مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد  الثامنــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  بالدمــام 
محكمــة االســتئناف مرفقــا بهــا القــرار رقــم يف 00  /  00 /0000هـــ 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم مــن الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة مبحكمة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية لــذا جــرى إثباتــه وعليــه جــرى التوقيــع 

حــرر يف 0000/0/00هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الثانيــة 
املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم ...... وتاريــخ 0000/0/00هـــ الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم ...... وتاريــخ 
القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  0000/0/00هـــ 
0000/0/00هـــ  وتاريــخ   ...... برقــم  املســجل  الشــيخ......  باحملكمــة 
ــة مخــدرات  ــه يف قضي ــام ضــد املدعــى علي اخلــاص بدعوى/املدعــي الع
وســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف0000/0/0هـــ .
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رقم الصك 3441105 تاريخه: 1434/2/19هـ   
رقم الدعوى: 3377610

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34185998 تاريخه:1434/04/13هـ

 مســكر - شــرب مســكر - املدعــى عليــه قاصــر عقــًا - رفــع التكليــف عــن 
القاصــر - رد الدعــوى  .

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) رفــع القلــم عــن ثاثــة عــن النائــم 
حتــى يســتيقظ وعــن الصغيــر حتــى يكبــر وعــن املجنــون حتــى يعقــل أو 

يفيــق ( رواه النســائي وصححــه األلبانــي .
2- قــال البهوتــي يف كشــاف القنــاع 8/7-14 ) وألن غيــر املكلــف إذا 
ســقط عنــه التكليــف يف العبــادة واإلثــم يف املعاصــي فاحلــد املبنــي علــى 

الــدرء بالشــبهة أولــى ( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســكر ، وطلــب إثبــات 
مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر ،حيــث ورد بــالغ عــن وجود 
املدعــى عليــه لــدى قيــادة الدوريات األمنية بحالة ســكر، وباستشــمامه 
ــد املدعــى عليــه  اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر مــن فمــه ،وأجــاب وال
بــأن ابنــه قاصــر عقــاًل وهــو الولــي عليه،وأبــرز صــك الواليــة الصــادر مــن 
محكمــة الدمــام ، لــذا حكمــت احملكمــة بــرد الدعــوى بإقامــة حــد 
املسكر،واعتــــرض الــمــدعـــــي الـــعــــام بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .
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ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
أنــا ..... القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن 
33202681 وتاريــخ 1433/1/30هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزئيــة بالدمــام برقــم 3377610 وتاريــخ 1433/1/30هـــ 
افتتحت اجللســة يف يوم األربعاء 1434/2/13هـ الســاعة العاشــرة والربع 
وفيهــا قــدم املدعــي العــام ..... دعــواه ونصهــا اآلتــي: بصفتــي مدعيــًا عامًا 
بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع املنطقــة الشــرقية أدعــي علــى/ .....ســعودي 
باالطــالع علــى  إنــه  .....حيــث  رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
محضــر تنفيــذ املهمــة املعــد مــن قبــل الدوريــات األمنيــة بالدمــام  تبــن 
أنــه بتاريــخ 1432/12/11هـــ انــه وأثنــاء قيــام أفــراد الدوريــات األمنيــة 
بعملهــم  ورد بــالغ عــن وجــود شــخص لــدى قيــادة الدوريــات األمنيــة وأنــه  
ــة ســكر وباستشــمامه اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر مــن فمــه  بحال
وبســماع أقوالــه أقــر بشــربه املســكر يــوم القبــض عليــه وقــد انتهــى 
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بشــرب املســكر وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1- اعترافــه املــدون علــى الصفحــة )10( مــن 
تقريــر األحــوال األمنيــة 2- محضــر  تنفيــذ املهمــة املنــوه عنــه املرفــق 
علــى اللفــة رقــم )2( 3- محضــر االستشــمام املــدون علــى الصفحــة )6( 
مــن تقريــر األحــوال األمنيــة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليه بحد الســكر لقاء شــربه للمســكر 
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ــه احلاضــر ..... ــد املدعــى علي ــى وال هكــذا ادعــى وبعــرض الدعــوى عل
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....أجــاب قائــاًل إن ابنــي 
.....قاصــر عقلــي وأنــا الولــي عليــه وقــد صــدر بذلــك الصــك رقــم .....يف 
1433/3/23 الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالدمــام هكــذا أجــاب ثــم 
جــرى االطــالع علــى الصــك فوجدتــه طبــق مــا ذكــر والــد املدعــى عليــه 
وقــد جــرى إرفــاق صــورة منــه باملعاملــة فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى 
ــة ونظــرًا  ــه مــن صــك الوالي ــد املدعــى علي املدعــي العــام ومــا قدمــه وال
لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )رفــع القلــم عــن ثالثــة عــن النائــم حتــى 
يســتيقظ وعــن الصغيــر حتــى يكبــر وعــن املجنــون حتــى يعقــل أو يفيــق( 
القنــاع  البهوتــي يف كشــاف  رواه النســائي وصححــه األلبانــي وقــال 
)7/14-8( مــا نصــه: )وألن غيــر املكلــف إذا ســقط عنــه التكليــف 
يف العبــادة واإلثــم يف املعاصــي فاحلــد املبنــي علــى الــدرء بالشــبهة أولــى( 
لــذا كلــه فقــد قــررت رد دعــوى املدعــي العــام بإقامــة حــد املســكر 
علــى املدعــى عليــه لعــدم ثبوتــه وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــي العــام قــرر االعتــراض علــى احلكــم وطلــب االســتئناف مكتفيــًا 
بالئحــة الدعــوى العامــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد. حــرر يف 1434/2/19هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يوم الثالثاء 1434/3/24هـ افتتحت اجللســة 
الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  مــن محكمــة  املعاملــة  وردتنــا  وفيهــا 
وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة برقــم 3457765 
يف 1434/3/8هـــ املتضمــن )لوحــظ أن والــد املدعــى عليــه لــم يجــب على 
دعــوى املدعــي العــام باإليجــاب أو النفــي فعلــى فضيلتــه مالحظــة مــا 
ذكــر وإكمــال مــا يلــزم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق( عليــه 
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أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن والــد املدعــى عليــه هــو ولــي علــى القاصــر 
وال فائــدة مــن إجابتــه علــى الدعــوى باإليجــاب أو النفــي حيــث أن احلــد 
يســقط بســقوط التكليــف عــن املدعــى عليــه وأمــرت برفــع املعاملــة 
إلــى محكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد. حــرر يف 1434/3/24هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34/842718/ج2 وتاريــخ 1434/4/7هـــ الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمة اجلزائيــة مبدينة الدمام برقم 34/688919 
وتاريــخ 1434/4/3هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشيخ/.....املســجل برقــم 3441105 وتاريخ 1434/2/19هـ 
اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/..... يف قضيــة ســكر وقــد تضمــن 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
قررنــا  1434/3/8هـــ  وتاريــخ  3457765/ج2/ب  رقــم  قرارنــا  علــى 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اجلــواب األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف1434/4/10هـــ .
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رقم الصك:34190599 تاريخه:1434/4/17هـ 
رقم الدعوى:3422842

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34217401  تاريخه:1434/05/20هـ

مســكر - شــرب مســكر - حيــازة بقصــد االســتعمال - قيــادة ســيارة حتــت 
تأثيــر املســكر - قبــول الرجــوع عــن اإلقــرار يف احلــدود - التعزيــر باجللد 

- رد الدعــوى بإقامــة احلــد .

رجــوع املقــر عــن إقــراره مقبــول عنــد عامــة الفقهــاء قــال صاحــب الشــرح 
) ومتــى رجــع املقــر باحلــد عــن إقــراره قبــل منــه وإن رجــع يف أثنــاء احلــد 
لــم يتمــم وجملــة ذلــك أن شــرط إقامــة احلــد باإلقــرار البقــاء عليــه 

إلــى متــام احلــد فــإن رجــع عــن إقــراره كــف عنــه ( قــال يف اإلنصــاف
) هذا املذهب يف جميع احلدود (207-206/26 .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليه بحيازة املســـكــــر وشــربه وقيادة 
الســيارة حتــت تأثيــر املســكر ،وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
بحــد املســكر وتعزيــره لقــاء احليــازة وإفهامــه بــأن القيــادة حتــت تأثيــر 
املســكر عقوبتهــا عائــدة للجهــة املختصــة ،حيــث مت االشــتباه بالســيارة 
التــي يقودهــا املدعــى عليــه فتــم اســتيقافه مــن قبــل الدوريــة األمنيــة ومت 
ضبــط علبــة يشــتبه أن بداخلهــا شــراب مســكر حيــث قــام املدعــى 
ــر مــن  عليــه برميهــا وباستشــمام املدعــى عليــه انبعــث رائحــة املســـكـــ
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أنــفــاســــه ،وأثبــت التقريــر الكيميائــي إيجابيــة العينــة ملــادة الكحــول 
، وأقــر املدعــى عليــه باحليــازة وأنكــر شــرب املســكر وقيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــره ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره بجلــده 
ثالثــن جلــدة ورد طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليــه بحــد 
بشــرب  القويــة  للتهمــة  جلــدة  ســبعن  عليــه  املدعــى  وجلــد  املســكر 
املســكر وقنــع املدعــى عليــه ،واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ، 

وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمة العامة بعرعر 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم 3422842 وتاريــخ 1434/01/13 هـــ املقيــدة باحملكمــة 
الثالثــاء  يــوم   ففــي  هـــ    1434/01/13 وتاريــخ   34109255 برقــم 
املوافق1434/04/16هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10  وفيهــا قــدم 
املدعــي العــام .....الئحــة دعــواه .....ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
أثنــاء قيــام دوريــة االمــن  إنــه بتاريــخ 1433/12/19هـــ  و   : .....قائــاًل 
بعملهــا املعتــاد ويف متــام الســاعة الرابعــة والنصــف مــن صبــاح يــوم االحــد 
مت االشــتباه بســيارة مــن نــوع  حتمــل اللوحــة رقــم ).....( وباســتيقافها يف 
شــارع .....مت ضبــط علبــة ســعة نصــف لتــر يشــتبه أن بداخلهــا شــراب 
مســكر )مملــوء ثالثــة اربــاع العلبــة ( قــام برميهــا قائــد الســيارة ويشــتبه 
ان يكــون بحالــة غيــر طبيعيــة ،فتــم القبــض علــى املتهــم واحالتــه جلهــة 
االختصــاص وباسشــمامه اتضــح انبعــاث رائحــة كريهــة مــن انفاســه 
تشــبه رائحــة املســكر و باســتجواب املتهــم أقــر بشــرب املســكر وقيــادة 
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الســيارة حتــت تأثيــره وقــد اثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر 
مــن جلنــة حتــري الكحــول مبستشــفى عرعــر املركــزي رقم)بــدون( 
وتاريــخ 1/3/ 1434هـــ إيجابيــة عينــة دم املتهــم ملــادة الكحــول. كمــا 
/..... أثبــت تقريــر الســموم الصــادر مــن إدارة األدلــة اجلنائيــة برقــم) 
ســموم لعــام 1433هـــ( ايجابيــة العينــة املرســلة للفحــص ملــادة الكحــول 
وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام / ..... بشــرب املســكر وحيازتــه بقصــد 
االســتعمال وقيــادة املركبــة حتــت تأثيــر املســكر   وحيــث أن مــا أقــدم 
عليــه املذكــور و هــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم و 
معاقــب عليــه شــرعا ، لــذا أطلــب اثبــات إدانتــه مبــا أســند اليــه واحلكــم 
لقــاء حيازتــه للمســكر ،  عليــه بحــد املســكر ، وبعقوبــة تعزيريــة 
واثبــات ادانتــه بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر وافهامــه بــان عقابــه 
عائــد للجهــة املختصــة وفقــا للمــادة )1/1/74( مــن نظــام املــرور والئحتــه 
التنفيذيــة هكــذا ادعــى ، وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي العــام أجــاب قائــاًل : كل مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن 
شــربي للمســكر وقيادتــي للســيارة حتــت تأثيــره فهــذا غيــر صحيــح ، 
وأمــا مــا جــاء يف دعــواه مــن أنــي حــزت املســكر لقصــد االســتعمال فهذا 
صحيــح  هكــذا أجــاب ، ثــم ســألت املدعــي العــام عــن بينتــه فأجــاب 
ــة ، فجــرى االطــالع علــى  قائــاًل : ليــس لــدي ســوى مــا يف أوراق املعامل
أوراق املعاملــة  وعلــى محضــر االســتجواب لفــه )10 ـ 11 ( واملتضمــن 
إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا بشــربه للمســكر وقيــادة الســيارة حتــت 
: صحيــح  قائــاًل  فأجــاب  ذلــك  عــن  عليــه  املدعــى  وســألت   ، تأثيــره 
أنــي أقــررت بذلــك ولكــن إمنــا فعلــت ذلــك ألخــرج مــن الســجن ولــم 
يكرهنــي أحــد علــى هــذا اإلقــرار هكــذا قــرر ، كمــا جــرى االطــالع 
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علــى تقريــر فحــص عينــة دم املدعــى عليــه لفــه )18( واملتضمــن إيجابيــة 
العينــة ملــادة الكحــول وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل : 
هــذا غيــر صحيــح ، كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر اإلستشــمام لفــه 
)1( صفحــة )11( واملتضمــن )أنــه جــرى استشــمام املدعــو/ .....واتضــح 
مســكر،  رائحــة  أنهــا  يشــتبه  أنفاســه  مــن  كريهــة  رائحــة  انبعــاث 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل : ال صحــة ملــا جــاء يف 
هــذه الشــهادة هكــذا قــرر ، وقــد جــرى االطــالع علــى تقريــر الســموم 
لفــه )15( واملتضمــن إيجابيــة عينــة القــارورة املأخــوذة مــن ســيارة املدعــى 
ــه عــن ســوابقه فأجــاب  ــم ســألت املدعــى علي ــه ملــادة الكحــول ، ث علي
قائــاًل : ال ســوابق علــي وهلل احلمــد ، فبنــاءًا علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة ، وإلقــرار املدعــى عليــه بحيــازة املســكر لقصــد االســتعمال 
، وإلنــكاره شــرب املســكر وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره وملــا جــاء يف 
إقــرار املدعــى عليــه املــدون حتقيقــًا ومحضــر اإلستشــمام وتقرير فحص 
عينــة الــدم وتقريــر الســموم املذكــورة أعــاله ، ولرجوعــه عــن اإلقــرار 
املذكــور والرجــوع عــن اإلقــرار يف احلــدود مقبــول عنــد عامــة الفقهــاء 
قــال صاحــب الشــرح ) ومتــى رجــع املقــر باحلــد عــن إقــراره قبــل منــه وإن 
رجــع يف أثنــاء احلــد لــم يتمــم وجملــة ذلــك أن شــرط إقامــة احلــد باإلقــرار 
البقــاء عليــه إلــى متــام احلــد فــإن رجــع عــن إقــراره كــف عنــه ( قــال 
صاحــب اإلنصــاف ) هــذا املذهــب يف جميــع احلــدود ( 2080207/26 
، ولكــون شــهادة الشــهود املدونــة بعاليــه ليــس فيهــا اجلــزم بانبعــاث 
رائحــة املســكر ، ولكــون إقامــة حــد املســكر بنــاءًا علــى الرائحــة 
عنــد اجلــزم بهــا مختلــف فيــه عنــد أهــل العلــم  فعنــد عــدم اجلــزم مــن بــاب 
أولــى ، وألن احلــدود تــدرأ بالشــبهات ، ولعــدم وجــود ســوابق جنائيــة 
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علــى املدعــى عليــه ، وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه .....بحيــازة املســكر بقصــد االســتعمال ، ولــم يثبــت لــدي إدانتــه 
بشــرب املســكر وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره ، وعليــه فقــد قــررت رد 
طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليــه بحــد املســكر وإثبــات 
إدانتــه بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره ، ولكــن لتوجــه التهمــة القويــة عليه 
فقــد قــررت مــا يلــي : أواًل / جلــد املدعــى عليــه ســبعون جلــدة لقــاء التهمة 
القويــة بشــرب املســكر ، ثانيــًا / جلــد املدعــى عليــه ثالثــون جلــدة لقــاء 
حيــازة املســكر وبذلــك حكمــت وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــي العــام املعارضــة بــدون الئحــة وعليــه فقــد 
قــررت رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف كاملتبــع  
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/04/16 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد أطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
الثانيــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف باجلــوف علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بعرعــر الشــيخ/.....

برقــم 34913002وتاريخ1434/4/28هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
اخلــاص  وتاريخ1434/4/17هـــ  /.....برقــم34190599  الشــيخ  فضيلــة 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد / .....التهامــه بشــرب املســكر وقــد تضمــن 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون و مفصــل فيــه وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر باألكثريــة املصادقــة علــى احلكم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 3439861 تاريخه:1434/2/18هـ   
رقم الدعوى:3466341

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:3451337  تاريخه:1434/03/01هـ

مســكر - شــرب املســكر - حيــازة بقصــد االســتعمال - قيــادة ســيارة حتــت 
تأثيــر املســكر - املدعــى عليــه أجنبــي غيــر مســلم - ال يحــد بحــد املســكر 

غيــر املســلم - تعزيــر باجللــد .

قال البهوتي رحمه اهلل ) وال يحد ذمي وال مســتأمن بشــربه أي املســكر 
ولــو رضــي بحكمنــا ألنــه يعتقــد حله ( .

ادعى املدعي العام ضد املدعى عليه وافد غير مســلم بشــرب املســكر 
املســكر  تأثيــر  حتــت  الســيارة  وقيــادة  االســتعمال  بقصــد  وحيازتــه 
والتســبب يف حــادث مــروري وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة لقــاء شــرب املســكر وحيازتــه وإثبــات إدانتــه بالقيــادة 
حتــت تأثيــره وإفهامــه بــأن العقوبــة عائــدة لولــي األمــر ،حيــث قبــض 
ــة أمــن الطــرق بعــد ورود بــالغ بوقــوع  علــى املدعــى عليــه مــن قبــل دوري
ــة غيــر  ــه بحال حــادث مــروري تســبب فيــه املدعــى عليــه كمــا تبــن بأن
طبيعيــة و باستشــمامه انبعثــت رائحــة املســكر منــه وبتفتيــش الســيارة 
عثــر بداخلهــا علــى قــارورة فيهــا ســائل تنبعــث منهــا رائحــة املسكــــر ، 
ــى مــا  ــاء عل ــى الدعــوى بواســطة املترجــم ،وبن ــه عل صــادق املدعــى علي
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تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره بجلــده خمســن جلــده دون احلــد ألن 
حــد املســكر ال يقــام علــى غيــر املســلم وبســجنه ملــدة شــهرين وإدانــة 
املدعــى عليــه بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر وإفهامه بــأن عقوبته 
عائــدة لولــي األمــر وإبعــاده عــن اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه وقنــع 
املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة وُصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
املعاملــة  علــى  بنــاًء  باألحســاء   اجلزائيــة  باحملكمــة  .....القاضــي  أنــا 
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
ــدة بهــذه احملكمــة برقــم  برقــم 1982 وتاريــخ 1434/02/10هـــ واملقي
فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة  1434/02/10هـــ  وتاريــخ   34333533
اجللســة  فتحــت  1434/02/10هـــ  وتاريــخ   3466341 برقــم  الرئيــس 
أمــام احملكمــة  بالترافــع  امُلَعّمــد   .....  / العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر 
ــا مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام  طرفن
وقــّرر  .....والتاريــخ  1433/12/01هـــ  الرقــم  ذي  األحســاء  مبحافظــة 
دعــواه قائــاًل بصفتــي مدعيــًا عاًمــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء أدعــي علــى : .....، 43 عامــًا ، غيــر مســلم ، املهنــة ســائق 
ســيارة عمومــي » هنــدي اجلنســية » مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ) .....( 
أوقــف بتاريــخ 1434/1/15هـــ وأحيــل لشــعبة ســجن محافظــة األحســاء 
وســجل نزيــاًل لديهــم برقــم ) .....( اســتنادًا للمــادة ) 108 ( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة لعــدم وجــود كفيــل يكفلــه ، أو مقــر ســكن 
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ثابــت لــه . حيــث إنــه بتاريــخ 1434/1/15هـــ مت القبــض علــى املدعــى 
عليــه مــن قبــل رجــال دوريــات أمــن الطــرق إثــر ورود بــالغ مفــاده وقــوع 
حــادث مــروري علــى طريــق الريــاض تســبب فيــه املدعــى عليــه أثنــاء 
قيادتــه شــاحنة مــن نــوع مرســيدس رأس صنــع ) 2003 م ( زرقــاء اللــون 
حتمــل اللوحــة رقــم .....( وذلــك باصطدامــه بشــاحنة مــن نــوع فولفــو مــن 
ــة املدعــى  ــل جهــة االختصــاص ( ، ومبعاين ــف ) مت معاجلتهــا مــن قب اخلل
عليــه اتضــح بأنــه يف حالــة غيــر طبيعيــة ) ســكر ( ، وبتفتيــش الشــاحنة 
عثــر بداخلهــا علــى قــارورة مــاء صحــة ســعة لتــر بهــا الربــع مــن ســائل 
شــفاف عــدمي اللــون تنبعــث منهــا رائحــة املســكر ، وباستشــمامه اتضــح 
انبعــاث رائحــة املســكر مــن جوفــه . وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر 
بواقعــة القبــض عليــه وشــربه للمســكر وحيازتــه لقــارورة مــاء صحــة 
صغيــرة بهــا الربــع مــن اخلمــر املصنــع محليــًا بعــد أن قــام بشــرائه مــن 
ــااًل ، وقيادتــه للســيارة حتــت  ــغ ) 50 ( خمســون ري شــخص نيبالــي مببل
تأثيــره ، والتســبب يف حــادث مــروري . وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه 
االتهــام لــه بشــرب املســكر وحيازتــه لــه ) املوصوفــة يف الدعوى ( بقصد 
الشــرب ، وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره ؛ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
: 1. إقــراره املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 6 ( مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم 
) 1 ( . 2. محضــر االستشــمام املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 10 ( مــن 
دفتــر التحقيــق لفــة رقــم ) 1 ( . 3. محضــر القبــض املرفــق علــى لفــة رقــم 
) 18 ( . 4. محضــر التفتيــش املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 7 ( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــة رقــم ) 1 ( . وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر 
لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة . وحيــث إن مــا أقـــدم عليــه املدعــى عليـــه 
املذكـور وهـو بكامل أهليته املعتبرة شـرعًا فعل محـرم ومعـاقب عليـه 
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ــرعًا ونظامــًا ، أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي :  شـ
1. بعقوبــة تعزيريــة لقــاء شــربه للمســكر وحيازتــه لــه ) املوصوفــة يف 
لقــاء اســتهتاره  العقوبــة عليــه  الشــرب ، وتشــديد  الدعــوى ( بقصــد 
بــأرواح اآلخريــن لقيادتــه الســيارة حتــت تأثيــر مــا تعاطــاه وارتكابــه 
ــة  ــر الداخلي ــة صاحــب الســمو امللكــي وزي حلــادث مــروري عمــاًل ببرقي
رقــم ) 65358 ( وتاريــخ 1431/6/15هـــ .2. إثبــات قيادتــه للســيارة وهــو 
حتــت تأثيــر شــرب املســكر ، وإفهامــه بــأن عقابــه علــى ذلــك عائــد 
للجهــة املختصــة اســتناًدا للفقــرة ) أواًل ( مــن املــادة ) 68 ( مــن نظــام 
عــى ؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد  املــرور هكــذا ادَّ
مــن هويتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه بواســطة املترجــم.....
هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة الصــادرة مــن جــوازات الهفــوف 
ــا بالعدالــة فأجــاب قائــاًل : مــا  برقــم ).....( مســلم الديانــة معــروٌف لدين
ــي لقــارورة  ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بشــرب املســكر وحيازت
مــاء صحــة صغيــرة بهــا الربــع مــن اخلمــر املصنــع محليــًا بقصــد الشــرب 
وقيادتــي للســيارة حتــت تأثيــر املســكر وتســببي يف حــادث مــروري 
ــم جــرى االطــالع  ــر مســلم هكــذا أجــاب ث ــا غي ــح وأن كل ذلــك صحي
علــى جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا كــرت ســوابق املدعــى عليــه  املتضمــن 
ــى مذكــرة إيقــاف  ــه كمــا جــرى االطــالع عل عــدم وجــود ســوابق علي
املدعــى عليــه املتضمنــة أنــه أوقــف بتاريــخ 1434/01/15هـــ فبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليهــم 
والتأكــد مــن أهليتهــم وبعــد دراســة أوراق املعاملــة وتأملهــا  ومبــا أنَّ 
املدعــى عليهــم أقــّر بدعــوى املدعــي العــام مــن اتهامــه بشــرب املســكر  
ــه غيــر مســلم وملــا قــرره أهــل العلــم مــن  أنَّ حــد املســكر ال  ودفــع بأنَّ
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يقــام علــى غيــر املســلم قــال البهوتــي - رحمــه اهلل تعالــى -  : » وال يحــّد 
ذمــيٌّ وال مســتأمن بشــربه أي املســكر ولــو رضــي بحكمنــا ألنــه يعتقــد 
م شــرعًا  ــه أقــرَّ بشــرب اخلمــر يف اململكــة وهــذا مــن احملــرَّ حلــه » ومبــا أنَّ
ونظامــًا ؛ إذ قــد التــزم بالتعليمــات التــي متنــع  شــرب اخلمــر يف اململكــة 
حلظــة دخولــه لهــا  ممــا يســتوجب تعزيــره باجللــد دون حــدِّ املســكر 
ــه أقــرَّ بحيــازة قــارورة مــاء صحــة صغيــرة بهــا الربــع مــن اخلمــر  ومبــا أنَّ
املصنــع محليــًا بقصــد الشــرب وتســببه يف وقــوع حــادث مــروري ومبــا 
ــه أقــرَّ  أنَّ مــا صــدر منــه مــن احملــرم شــرعًا يســتوجب تعزيــره ومبــا أنَّ
بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر وإثبــات إدانتــه بذلــك لــدى هــذه 
احملكمــة والعقوبــة عنــد ولــي األمــر حســب األنظمــة املرعيــة التــي ال 
تتعــارض مــع املصالــح الشــرعية لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام حكمــت 
علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي: أواًل/ ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بشــرب 
اخلمــر وعزرتــه لقــاء ذلــك بجلــده خمســون جلــدة دفعــة واحــدة ثانيــًا / 
ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قــارورة مــاء صحــة صغيــرة بهــا 
الربــع مــن اخلمــر املصنــع محليــًا بقصــد الشــرب وتســببه يف وقــوع حــادث 
مــروري وعزرتــه لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة شــهرين مــن تاريــخ إيقافــه علــى 
ذمــة القضيــة ثالثــًا / ثبــت لــديَّ إدانتــه بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر 
املســكر وأفهمتــه بــأنَّ عقوبتــه عائــدة لولــي األمــر . رابعــًا / يؤخــذ 
عليــه التعهــد بعــدم العــودة ملثــل مــا صــدر منــه ويبعــد عــن اململكــة اتقــاء 
شــره بعــد انتهــاء محكوميتــه واســتيفاء مالــه ومــا عليــه مــن حقــوق . 
وبتــالوة احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف متييــز 
احلكــم بواســطة املترجــم قــرر قناعتــه بــه وطلــب املدعــي العــام رفــع 
كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون الئحــة 
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اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة 
الثانيــة عشــرة والنصــف وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه أجمعــن حــرر يف 1434/02/17هـــ . وصحب
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/2/23هـــ  وتاريــخ  34/450701/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
برقــم 34/333533 وتاريــخ 1434/2/19هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشيخ/.....املســجل برقــم 3439861 
وتاريــخ 1434/2/18هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضد/.....)هنــدي 
اجلنســية( يف قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا 
وأوراق  ضبطــه  وصــورة  القــرار  وبدراســة  فيــه.  ومفصــل  مــدون  هــو 
ــى  ــى اهلل عل ــى احلكــم . واهلل املوفــق وصل ــا املصادقــة عل ــة قررن املعامل

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/2/30هـــ .
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رقم الصك: 34349727 تاريخه : 1434/11/04هـ  
رقم الدعوى : 32248103

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34391635  تاريخه:1434/12/29هـ

مســكر - شــرب املســكر - قيــادة ســيارة حتــت تأثيــر املســكر - حيــازة 
مســكر - الدفــع بصــدور حكــم ســابق عليــه باحلــد - تداخــل احلــدود اذا 

كانــت مــن جنــس واحــد - التعزيــر بالســجن .

1- لعــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف اخلمــر ثمانيــة ) شــاربها 
وبائعهــا  ومعتصرهــا  وعاصرهــا  إليــه  واحملمولــة  وحاملهــا  وســاقيها 

وأكل ثمنهــا ( .
2- قــال ابــن قدامــة يف املغنــي 381/12 ) وجملتــه أن مــا يوجــب احلــد 
مــن الزنــى والســرقة والقــذف وشــرب اخلمــر إذا تكــرر قبــل إقامــة احلــد 

أجــزأ حــد واحــد بغيــر خــاف علمنــاه ( .

وحيازتــه  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  العــام ضــد  املدعــي  ادعــى 
وقيادتــه الســيارة حتــت تأثيــره ،وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بحــد املســكر وتعزيــره لقــاء احليــازة ، وإفهامــه أن عقوبتــه عائــدة 
للجهــة املختصــة لقــاء قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر ،وحيــث 
قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل الدوريــات األمنيــة لالشــتباه بــه كونــه 
بحالــة غيــر طبيعيــة وبتفتيــش الســيارة عثــر بهــا علــى قارورتــن بهمــا 
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مســكر ،وباستشــمام املدعــى عليــه لوحــظ انبعــاث رائحــة املكســر 
مــن أنفاســه أثبــت التقريــر الكيميائــي إيجابيــة العينــة ملــادة الكحــول 
االيثيلــي ،وصــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى ،وأضــاف أنــه شــرب 
هــذه  مــن  يومــن  قبــل  محاكمتــه  ومت   1432/11/20 يف  املســكر 
اجللســة وصــدر عليــه حكــم بحــد املســكر ،وجــرى االطــالع علــى 
صــك احلكــم الصــادر عليــه ،ومبــا أنــه صــدر حكــم علــى املدعــى 
ــه لقــاء شــرب املســكر يف  ــه بحــد املســكر فــال يحــد املدعــى علي علي
القضيــة املنظــورة ، ولالكتفــاء باحلكــم الســابق الصــادر عليــه املشــار 
إليــه ،ولثبــوت حيــازة املدعــى عليــه للمســكر بقصــد الشــرب ،فقــد 
حكمــت احملكمــة بتعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه عشــرة أيــام ،وإفهامــه 
للجهــة  تأثيــر املســكر عائــدة  الســيارة حتــت   لقيادتــه  بــأن عقوبتــه 
ــه  ــع املدعــى علي ــه للســيارة حتــت تأثيــر املســكر ،وقن املختصــة لقيادت
باحلكــم ،واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة اعتراضيــة ،وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
.....القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باخلبــر وبناء على املعاملة احملالة لنا من 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 32248103 
وتاريــخ 1432/06/26 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 32776394 وتاريخ 
1432/06/26 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/11/04 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 00 : 08  وفيها قدم املدعي العام .....الئحة دعوى عامة 
..... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ).....( قائــاًل فيهــا حيــث إنــه باالطــالع 
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علــى محضــر الضبــط املعــد مــن قبــل دوريــات األمــن املتضمــن القبــض 
علــى املدعــى عليــه وبرفقتــه شــخص آخــر )أفــرج عنــه مــن قبــل جهــة 
الضبــط لعــدم صلتــه بالقضيــة( لالشــتباه بــه كونــه بحالــة غيــر طبيعيــة 
ــر الكيمــاوي  ــى قارورتــن أثبــت التقري ــر بهــا عل وبتفتيــش الســيارة عث
الشــرعي رقــم ).....( يف تاريــخ 1432/5/5هـــ ثبــت احتواء  قارورتن على 
ــه  ــي وبنســبة مســكرة وباستشــمام املدعــى علي مــادة الكحــول االيثيل
لوحــظ انبعــاث رائحــة املســكر تفــوح مــن أنفاســه وباســتجواب املدعــى 
عليــه أقــر بتناولــه املســكر وحيازتــه لــه لقصــد الشــرب وأنكــر قيــادة 
الســيارة وهــو حتــت تأثيــر املســكر وبســؤاله عــن كيفيــة احلصــول علــى 
املســكر أفــاد بأنــه كان قــادم بهــا مــن ..... وتناوله هنــاك ..... وقد انتهى 
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بشــرب املســكر وقيــادة 
الســيارة حتــت تأثيــره وحيــازة قارورتــن مــن املســكر املصنــع محليــًا 
بقصــد الشــرب وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى 
ســوابق مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه  املدعــى عليــه وهــو بكامــل 
أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات 
ــه واحلكــم  مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر لقــاء شــربه ل
عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره لقــاء حيازتــه املســكر بقصــد 
تأثيــر شــرب املســكر وفقــًا  للســيارة حتــت  واثبــات قيادتــه  الشــرب 
للفقــرة رقــم )8( مــن اجلــدول رقــم )1( امللحــق بنظــام املــرور وإفهامــه 
ــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )68( مــن نظــام املــرور  ــه ال أن عقوبت
تقــرر مــن اجلهــة املختصــة وفــق الفقــرة )2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)315(  يف 1428/10/24هـــ هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
الدعــوى أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى كلــه صحيــح ففــي تاريــخ 
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1432/4/24هـــ اشــتريت مــن شــخص هنــدي اجلنســية  يف حــي .....باخلبــر 
قارورتــن    مــاء صحــة صغيرتــي احلجــم مملوءتــن بالعــرق املســكر 
املصنــع محليــًا وشــربت مــن هــذا العــرق املســكر وقمــت بقيــادة الســيارة 
حتت تأثير املســكر ومت القبض علّي من قبل الدورية األمنية يف ســاعة 
متأخــرة مــن الليــل علــى طريــق الدمــام عندمــا  كنــت أقــود ســيارتي نــوع 
....وأنــا بحالــة ســكر وقــد وجــدوا بحوزتــي القارورتــن اللتــن حتتويــان 
علــى العــرق املســكر املصنــع محليــًا وهمــا تعــودان لــي بقصــد الشــرب 
هــذا مــا حصــل وأنــا نــادم علــى فعلــي وتائــب إلــى اهلل تعالــى علمــَا بأنــي 
شــربت املســكر يف تاريــخ 1432/11/20هـــ ومت محاكمتــي يــوم األحد 
املاضــي لــدى القاضــي يف هــذه احملكمــة الشــيخ .....وقــد حكم بجلدي 
احلــد ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة واكتســب احلكــم القطعيــة بقناعتــي 
وعــدم معارضــة املدعــي العــام هكــذا أجــاب بعــد ذلــك جــرى الرجــوع 
وهــو  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  رقــم )23( وتضمنــت  اللفــة  إلــى 
كمــا ذكــر املدعــي  العــام يف دعــواه كمــا جــاء يف التقريــر الكيمــاوي 
أن القارورتــن صغيرتــي احلجــم  ثــم جــرى االطــالع علــى صــورة القــرار 
فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/11/2هـــ  يف   34347142 رقــم  الشــرعي 
القاضــي يف هــذه احملكمــة الشــيخ .....وقــد جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
ــخ 1432/11/20هـــ  ــه .....يف تاري ــى املدعــى علي ــه مت القبــض عل ــه أن في
واتضــح أنــه بحالــة ســكر وقــد حكــم فضيلــة القاضــي الشــيخ .....

بجلــد املدعــى عليــه مفلــح حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة وقنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم ولــم يعتــرض املدعــي العــام ويــوم نظــر الدعــوى 
هــو األحــد 1434/11/2هـــ فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث أقــر املدعــى عليــه بشــرب املســكر يف تاريــخ 1432/4/25هـــ 
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وحيازتــه بقصــد الشــرب وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر وحيــث 
إن فعــل املدعــى عليــه مــن كبائــر الذنــوب فقــد لعــن رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم يف اخلمــر ثمانيــة )شــاربها وســاقيها وحاملهــا واحملمولــة 
إليــه وعاصرهــا ومعتصرهــا وبائعهــا واكل ثمنهــا( واللعــن ال يكــون إال 
علــى كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب وحيــث إنــه قــد صــدر القرار الشــرعي 
رقــم 34347142 يف 1434/11/2هـــ بجلــد املدعــى عليــه حــد املســكر 
يحــد  فــال  وعليــه  تاريــخ 1432/11/20هـــ  للمســكر يف  لقــاء شــربه 
املدعــى عليــه لقــاء شــرب املســكر يف القضيــة املنظــورة قــال ابــن قدامــة 
رحمــه اهلل تعالــى يف املغنــى )381/12(  »وجملتــه أن مــا يوجــب احلــد 
مــن الزنــى والســرقة والقــذف وشــرب اخلمــر إذا تكــرر قبــل إقامــة احلــد 
أجــزأ حــد واحــد بغيــر خــالف علمنــاه »وحيــث أبــدى املدعــى عليــه ندمــه 
وتوبتــه لــذا فقــد قــررت مــا يلــي : أواًل ثبــت لــدي شــرب املدعــى عليــه 
للمســكر يف تاريــخ 1432/4/24هـــ وقــررت االكتفــاء بجلــده احلــد 
احملكــوم بــه يف القــرار الشــرعي رقــم 34347142 يف 1434/11/2هـــ 
املشــار لــه  ثانيــًا: ثبــت لــدي  حيــازة املدعــى عليــه قارورتــن حتتويــان 
علــى العــرق املســكر املصنــع محليــا بقصــد الشــرب وقــررت تعزيــره 
لقــاء ذلــك بســجنه مــدة عشــرة أيــام اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه ثالثــًا: ثبــت 
لــدي قيــادة املدعــى عليــه  للســيارة حتــت تأثيــر املســكر وأفهمتــه أن 
عقابــه علــى ذلــك عائــد للجهــة املختصــة ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض 
احلكــم قنــع املدعــى عليــه ولــم يقنــع املدعــي العــام مكتفيــًا مبــا قــدم 
يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة التاســعة إال ثلــث وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد.
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
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الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/11/19هـــ  وتاريــخ  34/2622301/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 
32/776394 وتاريــخ 1434/11/12هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
 34349727 برقــم  الشيخ/.....املســجل  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
يف  ضــد/.....  العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/11/4هـــ  وتاريــخ 
قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ــا  ــة قررن ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ومفصــل في
املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/12/29هـــ .
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رقم الصك: 3421215 تاريخه: 1434/1/24هـ  
رقم الدعوى:33225620

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34635253  تاريخه:1434/04/15هـ

مســكر - شــرب املســكر - حيازة املســكر - حد املســكر - التعزير بالســجن 
- عــدم احلكــم علــى املدعــى عليــه الثانــي لعــدم حضوره .

1- قــال تعالــى ) يأيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( .

2- مــا رواه ابــن عمــر رضــي اهلل عنــه أنــه صلــى اهلل عليــه وســلم قــال ) 
كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام ( أخرجــه مســلم .

3- نقــل اإلجمــاع علــى حترميــه شــيخ اإلســام ابــن تيميــة كمــا يف 
الفتــاوى 218/34 وقــال أيضــا) يجــب باتفــاق األئمــة أن يجلــد شــارب 
اخلمــر احلــد إذا ثبــت ذلــك عليــه وحــده ثمانــون جلــده باتفــاق األئمــة 

. 336/28 )
4- املادة الثالثة من نظام االجراءات اجلزائية .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا حضــر األول منهمــا واآلخــر لــم 
يحضــر بحيــازة املســكر وشــربه ،طلــب إثبــات ما أســند إليهما واحلكم 
عليهمــا بحــد املســكر وتعزيرهمــا لقــاء احليــازة وتشــديد العقوبــة علــى 
األول لقــاء تعــدد الســوابق ، حيــث قبــض علــى املدعــى عليهمــا مــن قبــل 
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تبــن  إحــدى فــرق دوريــات األمــن لشــربهما املســكر وباستشــمامها 
ــر الكيميائــي الشــرعي  انبعــاث رائحــة املســكر منهمــا وأثبــت التقري
إيجابيــة العينــة ملــادة الكحــول صــادق املدعــى عليــه احلاضــر علــى دعــوى 
املدعــي العــام ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بجلــده ثمانــن 
جلــده حــد املســكر وتعزيــره بســجنه ثالثــة أشــهر لقــاء حيــازة املســكر 
بــدون  العــام  وكثــرة ســوابقه وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي 
الئحــة اعتراضيــة وتأجيــل احلكــم علــى الثانــي إلــى حضــوره وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

املنــدوب باحملكمــة  القاضــي   ..... أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
 ).....( رقــم  القضائــي  املكتــب  بعمــل  واملكلــف  بالريــاض  اجلزئيــة 
اجلزائيــة  رئيــس احملكمــة  مــن  الصــادر  التكليــف  مبوجــب خطــاب 
بالريــاض املكلــف برقــم 331969270 يف 1433/11/8هـــ املبنــي علــى 
قــرار املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم 3321434 يف 1433/10/25هـــ ويف 
يــوم الســبت 1434/1/24هـــ ويف متــام الســاعة )01،00( افتتحت اجللســة 
اخلاصــة بدعــوى املدعــي العــام .....وفيهــا حضــر املدعــى عليــه .....وادعــى 
املدعــي العــام  قائــال بصفـــتي مدعيـــًا عامـــًا يف دائـــرة االدعـــاء العـــام 

مبدينـــة الريـــاض أدعـــي علــى كل مــن /
ــًا  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل  ــغ مــن العمــر40 عام )1( ..... البال
املدنــي رقــم ).....( يقيــم يف مدينــة الريــاض - مفــرج عنــه  بالكفالــة 

احلضوريــة . 
)2( ..... البالــغ مــن العمــر عامــًا ؟ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
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املدنــي رقــم ).....( يقيــم يف مدينــة الريــاض - مفــرج عنــه  بالكفالــة 
. احلضوريــة 

بتاريــخ 1433/2/1هـــ قبــض علــى املدعــى عليهمــا مــن قبــل إحــدى فــرق 
دوريــات األمــن لشــربهما املســكر .

مــن  املســكر  تشــبه  كريهــة  رائحــة  انبعــاث  تبــن  وباستشــمامهما 
 ).....( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت  وقــد  أفواههمــا 
باســتجوابهما  الكحــول  للمــادة  املرســلة  العينــة  احتــواء  لعام1432هـــ 
اعترفــا بشــرب للمســكر وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لهمــا 

: التاليــة  بشــرب املســكر وذلــك لألدلــة والقرائــن 
1- اعترافهمــا ًاملنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 11-13( مــن 

ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم) 1 (
2- محضر القبض املرفق لفة رقم )5(

3- التقرير الكيميائي الشرعي املرفق لفة رقم ) 16( 
حيــازة  ســوابق  ثــالث  وجــود  األول  علــى  أتضــح  ســوابقهما  وببحــث 
واســتعمال مخــدرات وســابقة واحــد ارتــكاب معاصــي وعــدم وجــود 
ســوابق مســجلة علــى الثانــي وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــوران فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا اســند إليهمــا واحلكــم 
لقــاء  تعزيريــة  وبعقوبــة  لــه  شــربهما  لقــاء  املســكر  بحــد  عليهمــا 
حيازتهمــا لــه وتشــديد العقوبــة بحــق األول لقــاء تعــدد ســوابقه التــي 
لــم تردعــه عقوباتهــا هكــذا ادعــى . وجــرى ســؤال املدعــى عليــه االول 
عــن مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام فقــال مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه كلــه صحيــح جملــه وتفصيــال فقــد حــزت قــارورة صغيــره 
مــن املســكر وتعاطيتــه وقبــض علــي وأنــا بحالــة غيــر طبيعيــة هكــذا 
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أجــاب ومت تطبيــق املــادة 162 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وحيــث 
أن اخلمــر محــرم بالكتــاب والســنه وإجمــاع العلمــاء قــال تعالــى ) إمنــا 
اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه 
لعلكــم تفلحــون ( وجــاء عنــه صلــى اهلل عليــه وســلم كمــا يف صحيــح 
مســلم مــن حديــث ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا انــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم قــال كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام ( ونقــل اإلجمــاع علــى 
حترميــه شــيخ اإلســالم رحمــه اهلل كمــا يف الفتــاوي ج218/34 وقــال 
ــك  ــت ذل ــد شــارب اخلمــر احلــد إذا ثب أيضــا يجــب باتفــاق األئمــة أن يجل
عليــه وحــده ثمانــون جلــده باتفــاق األئمــة ج336/6/28 وعليــه وبنــاء علــى 
املــادة رقــم )3( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فقــد ثبــت لــدي حيــازة 
املدعــى عليــه األول لقــارورة مــن  املســكر وتعاطيــه إيــاه وحكمــت عليه 
بجلــده ثمانــن جلــده حــد املســكر وســجنه ثالثــة اشــهر تعزيــرا لــه لقــاء 
احليــازة وكثــرة ســوابقه  واجلــت احلكــم علــى املدعــى عليــه الثانــي حلــن 
إحضــاره وبعــرض احلكــم عليهمــا قــرر املدعــى عليــه القناعــة واملدعــي 
العــام عدمهــا وطلــب رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف مكتفيــا 
بالئحــة الدعــوى هكــذا قــرر ومت قفــل اجللســة يف متام الســاعة )01،30( 
وعليــه جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمد 

ــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/1/24هـــ وال
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
ــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  ــة الــواردة مــن فضيل علــى املعامل
برقــم  34199788 وتاريــخ 1434/3/8هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ /.....املســجل برقــم 3421215 
وتاريــخ 1434/1/24 هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام  ضد/.....ورفيقــه  
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يف قضيــة شــرب مســكر  علــى النحــو املوضــح بالقــرار وانتهــاء القضيــة 
بحكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة لــم يظهــر موجــب للمالحظــة مــع تنبيــه فضيلتــه 
إلــى تدويــن اســم املدعــي العــام وفقــا للمــادة 156 مــن نظــام اإلجــراءات 

اجلزائيــة وبــاهلل التوفيــق .
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رقم الصك: 348062  تاريخه:1434/1/11هـ    
رقم الدعوى:33421240

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:3428958 تاريخه:1434/02/04هـ

إنــكار   - )شكشــكة(  غنائــي  حفــل  حضــور   - املســكر  شــرب   - مســكر 
الدعــوى - إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا - احلــدود تــدرأ بالشــبهات - 
تعزيــر بالســجن واجللــد للشــبهة - أخــذ التعهــد بعــدم العــودة ملثــل مــا 

يتهــم بــه .

1- قوله تعالى ) وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها ( .
2- قوله تعالى ) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين ( .

3- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 
ومالــه وعرضــه ( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســكر وحضــور حفــل 
غنائي شكشكة واملشاركة فيه وطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم 
عليــه بحــد املســكر  وبعقوبــة تعزيريــة لقــاء حضــور احلفــل الغنائــي 
واملشــاركة فيــه ،حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل أعضــاء 
ــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بداخــل اســتراحة وبرفقتــه  هيئ
مجموعــة أشــخاص بعــد ورود بــالغ مفــاده إقامــة حفــل غنائــي واالجتمــاع 
علــى شــرب املســكر وباستشــمام املدعــى عليــه اتضــح انبعــاث رائحــة 
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املـــســكـــر مــن جوفه،أنــكـــــر املدعــى عليــه دعــوى املدعــي العــام ،بينة 
املدعــي العــام اعتــراف املدعــى عليــه حتقيقــًا بشــرب املســكر وحضــور 
احلفــل الغنائــي ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره ألجــل 
التهمــة بســجنه أســبوعن وبجلــده ســبعن جلــدة علــى دفعتن متســاويتن 
وأخــذ التعهــد علــى املدعــى عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا يتهــم بــه وقنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلديَّ أنا 
.....القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  بنــاًء علــى املعاملــة الــواردة 
العــام مبحافظــة األحســاء برقــم  إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء 
بهــذه احملكمــة  واملقيــدة  وتاريخ1433/06/22هـــ  هـــ ف 6912/2/2 
إلينــا مــن فضيلــة  برقم331180937وتاريخ1433/06/23هـــ واحملالــة 
الرئيــس برقم33421240وتاريخ1433/06/23هـــ فتحت اجللســة األولى 
يوم السبت 1434/01/10هـ الساعة احلادية عشرة وفيها حضر املدعي 
العام.....امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب خطــاب ســعادة 
رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء ذي الرقــم 
.....والتاريــخ  1431/1/5هـــ وقــّرر دعــواه قائــاًل : فبصفتــي مدعيــًا عاًمــا 
بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى:.....، 23 عامــًا، 
طالــب ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....(،  أوقــف 
بتاريــخ 7 / 7 / 1432هـــ وأفــرج عنــه بالكفالــة بتاريــخ 1432/7/8هـــ ، 
يقيــم يف األحســاء ...... حيــث أنــه مت القبــض عليــه بتاريــخ 1432/7/7 هـــ 
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مــن قبــل رجــال هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مبركــز .....
بداخــل اســتراحة .....بقريــة .....وبرفقتــه مجموعــة أشــخاص )فــرزت لهــم 
أوراق مســتقلة وأحيلــت للجنــة العفــو( بعــد ورود بــالغ مفــاده إقامــة حفــل 
غنائــي )شكشــكة( واالجتمــاع علــى شــرب املســكر . وباستشــمام 
املدعــى عليــه اتضــح انبعــاث املســــكر مــن جوفــه . وباســتجواب املدعــى 
عليــه أقــر بصحــة واقعــة القبــض عليــه ، وأنــه قــام بشــرب الكلونيــا 
بداخــل ســيارته وقــد حصــل عليهــا عــن طريــق الشــراء مــن شــخص ال 
يعرفــه مببلــغ قــدرة عشــرة ريــاالت ، ثــم قــام بالدخــول إلــى االســتراحة 
وحضــور احلفــل الغنائــي .وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه 
بشــرب املســكر وحضــور حفــل غنائــي )شكشــكة( واملشــاركة فيــه 

؛ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :
1- إقراره املدون على اللفة رقم ) 39 ( .

2- محضر القبض املرفق على اللفة رقم )6( .
3- محضر االستشمام املنوه عنه املرفق لفة رقم )2( .

لــه علــى ســابقة جتمـــهــــر  لــه ســوابق عثــر  إذا كان  وبالبحــث عمــا 
وإزعــــــاج . وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ؛ أطلــب إثبــات مــا 

أســند إليــه ، واحلكــم عليــه باآلتــي :
1- بحد املسكر لقاء شربه له .

ــة  ــي واملــــشـــاركـــــ ــل الغنائ ــقاء حضــوره للــحـــفـــ ــة لـــ ــة تعزيري 2- بعقوب
فيــه . عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى 
ــاًل : مــا ذكــره املدعــي  ــه فأجــاب قائ عــرض دعــوى املدعــي العــام علي
العــام مــن اتهامــي بشــرب املســكر وحضــور حفــٍل غنائــي واملشــاركة 
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فيــه كل ذلــك غيــر صحيــح والصحيــح أننــي رأيــُت زحمــة عنــد اســتراحة 
.....يف .....فتوقفــت عندهــا ألرى مــاذا لديهــم وعنــد نزولــي مــن ســيارتي 
علــيَّ  والقبــض  بضربــي  الهيئــة  رجــال  قــام  االســتراحة  دخــول  وقبــل 
وطلبــوا منــي اإلقــرار علــى هــذه الدعــوى ووعدونــي بإنهائهــا وإال فإنــه لــم 
يصــدر منــي أيَّ خطــأ وصحيــح نســبة الســابقة لــي وهــي ســابقة جتمهــر 
ثــم جــرى ســؤال  أجــاب  أخــذت محكوميتهــا هكــذا  وقــد  وإزعــاج 
املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى دعــواه فقــال : إننــي أكتفــي مبــا ورد 
يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب عليــه فقــد جــرى االطــالع علــى جميــع 
ــى اللفــة  ــة ومنهــا : إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا املــدون عل أوراق املعامل
)39( املتضمــن مــا نصــه : » نعــم أقــر أنــا املواطــن .....بأنــه وأثنــاء ســيري 
بالطريــق الزراعــي بقريــة .....الحظــت وجــود حفــل غنائــي شــبابي بداخــل 
اســتراحة .....فقمــت بعــد ذلــك بشــرب مــادة الكلونيــا القليــل منهــا مــن 
قــارورة كانــت معــي بالســيارة ومــن ثــم الدخــول إلــى االســتراحة حلضــور 
احلفــل الغنائــي وأمضيــت ربــع ســاعة وأنــا بداخــل االســتراحة ثــم قبــض 
علــيَّ » ا.هـــ ثــم جــرى االطــالع علــى كــرت ســوابق املدعى عليــه املتضمن 
وجــود ســابقة جتمهــر وإزعــاج فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد مــن أهليتــه وبعــد دراســة 
أوراق املعاملــة وتأملهــا ومبــا أنَّ املدعــى عليــه أنكــر دعــوى املدعــي 
العــام باتهامــه بشــرب املســكر وحضــور  حفــٍل غنائــي واملشــاركة فيــه 
وال بينــة للمدعــي العــام علــى ذلــك ســوى إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا 
ــه يتهــم ألجــل ذلــك مبــا يتهــم بــه ومبــا أنَّ مــا  وقــد رجــع عنــه ومبــا أنَّ
ْرِض َبْعــَد  يتهــم بــه مــن احملــرم شــرعًا قــال تعالــى : )َواَل ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــَن ( وقــال  ــُدوا ِإنَّ اهللَّ ِإْصاَلِحَهــا ( وقــال تعالــى  )َوال َتْعَت
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صلــى اهلل عليــه وســلم : ))كلُّ املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه وماُلــُه 
وعرُضــه((  ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه ويتوجــه تخفيــف العقوبــة 
عليــه لضعــف األدلــة عليــه لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى 
املدعــى عليــه مبــا يلــي : أواًل/ لــم يثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بشــرب 
املســكر وقــررت رد دعــوى املدعــي العــام بإثبــات ذلــك . ثانيــًا / لــم 
يثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه حضــور حفــٍل غنائــي واملشــاركة فيــه 
وقــررت ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات ذلــك . ويعــزر ألجــل التهمــة 
بســجنه ملــدة أســبوعن حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا علــى ذمــة 
القضيــة وبجلــده ســبعون جلــدة علــى دفعتــن متســاويتن كل دفعــة 
خمســة وثالثــون دفعــة وبــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة 
أيــام . ثالثــًا/ يؤخــذ عليــه التعهــد بعــدم العــودة ملثــل مــا يتهــم بــه . وبتــالوة 
احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف متييــز احلكــم قــرر 
القناعــة بــه وطلــب املدعــي العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف دون الئحــة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى 
وأقفلــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة وصلَّــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم أجمعــن ُحــِرَر يف 1434/01/10هـــ .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/1/26هـــ  وتاريــخ  34/224020/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
برقــم 331300381 وتاريــخ 1434/1/24هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / .....املســجل برقــم 348062  مــن فضيل
ضــد/.....يف  العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/1/11هـــ  وتاريــخ 
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القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون  قضيــة ســكر وقــد تضمــن 
ــا  ــة قررن ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ومفصــل في
املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/2/3هـــ .
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رقم الصك:3432398 تاريخه :1434/2/9هـ     
رقم الدعوى :33442420

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3457850  تاريخه:1434/03/08هـ

مســكر - شــرب املســكر- تعاطي احلشــيش املخدر- مقاومة رجال األمن 
- إقرار- إقامة حد املســكر- التعزير بالســجن واملنع من الســفر .

1. الفقــرة )2( مــن املــادة 3 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
. العقليــة 

2. الفقــرة )1( مــن املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة .

وتعاطــي  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
ومقاومتهــم  األمــن  رجــال  مــع  التجــاوب  وعــدم  املخــدر  احلشــيش 
واالشــتباك معهــم ،وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بحــد املســكر وبعقوبــة الســجن ومنعــه مــن الســفر وتعزيــره لقــاء 
عــدم جتاوبــه مــع رجــال األمــن واشــتباكه معهــم ،حيــث مت القبــض على 
املدعــى عليــه بعــد بــالغ مفــاده أن املدعــى عليــه بحالــة غيــر طبيعيــة يف 
منزلــه ومعــه آخريــن ،وإلقــرار املدعــى عليــه بشــرب املســكر وتعاطــى 
احلشــيش املخــدر مــع إنــكار عــدم التجــاوب مــع رجــال األمــن فقــد ثبــت 
ــة املدعــى عليــه بشــرب املســكر وتعاطــي احلشــيش املخــدر وعــدم  إدان
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ــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة  ــاء عل التجــاوب مــع رجــال األمــن ،وبن
ــع مــن  ــره بالســجن واملن ــه وتعزي ــى املدعــى علي بإقامــة حــد املســكر عل
الســفر ،وبعــرض احلكــم علــى طــريف الدعــوى قنــع املدعــى عليــه وقــرر 
املدعــي العــام االعتــراض بغيــر الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

ــة  ــا ....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائّي احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
بالدمــام ويف يــوم األربعــاء املوافــق......... هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 
: 01  وفيهــا قــدم املدعــي العــام .......... دعــواه ضــد املدعــى عليــه ........ 
قائــاًل فيهــا :  إنــه بتاريــخ ..........هـــ ورد بــالغ إلى غرفة العمليات  باجلهات 
األمنيــة عــن وجــود مبلــغ  )ابــن املدعــى عليــه ( يدعــي علــى والــده بتواجده 
مــع شــخصن داخــل منزلهــم وهــم بحالــة غيــر طبيعيــة وبانتقــال الدوريــة 
األمنيــة إلــى املنــزل خــرج املدعــى عليــه واملتهمــن كل مــن ............ و 

.......... مت القبــض عليهــم وتســليمهم ملركــز الشــرطة مبحافظــة بقيــق
»فــرزت أوراق مســتقلة للمتهمــن اآلخريــن وجــرى بعثهــا حملــل إقامتهمــا« 
وبضبــط أقــوال املبلــغ ابــن  املدعــى عليــه األول )...( البالــغ مــن العمــر)..(
عامــًا أفــاد أنــه بعــد صــالة املغــرب مــن يــوم البــالغ .......هـــ حضــر والــده 
ــوا إلــى مجلــس منزلهــم وقــام  )...( ومعــه شــخصان مــن أصدقائــه ودخل
والــده بضربــه وذكــر املبلــغ أن املتهمــن املذكوريــن كانــوا جميعــًا 
بحالــة غيــر طبيعيــة وأفــاد برغبتــه يف أخــذ التعهــد عليهــم بعــدم الدخــول 
للمنــزل وهــم يف حالــة ســكر فقــط وباستشــمام املدعــى عليــه واملتهمــن 
ــن أعــال اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر منهــم  ــه املذكوري املرافقــن ل
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جميعــًا وقــد أثبــت  تقريــر الســموم الشــرعية رقــم)671 م. أ(وتاريــخ .....هـ  
إيجابيــة عينــة التحليــل املأخــوذة مــن املدعــى عليــه ملركبــات احلشــيش 
املخــدر وقــد قــام رجــال األمــن بتدويــن محضــري إثبــات بعــدم جتــاوب 
وقيــام  حتليلهــم  طلــب  أثنــاء  األمــن  رجــال  مــع  املذكوريــن  املتهمــن 
املتهمــن باالشــتباك مــع رجــال األمــن أثنــاء إيداعهــم التوقيــف وقــد 
تعــذر ســماع أقوالهــم وقــت القبــض عليهــم كونهــم بحالــة غيــر طبيعيــة 
وبضبــط أقوالهــم مــن قبــل رجــال األمــن مبركــز الشــرطة تعــذر ذلــك 
ابتــداًء كونهــم بحالــة ســكر ولعــدم إدراكهــم مــا يقولــون وبإعــادة 
ضبــط أقوالهــم أفــاد أنــه مت القبــض عليهــم أثناء تواجــده مبنزله ويرافقه 
كل مــن ... و ..... وأنكــر شــربهم املســكر وأقــر )..( أنــه قــد ســبق لــه 
شــرب املســكر يف دولــة ...... قبــل القبــض عليــه بأربعــة أيــام وأقــر أنــه 
ــه مــن قبــل رجــال األمــن وباســتجواب املدعــى  رفــض االســتجابة لتحليل
عليــه : أقــر بواقعــة القبــض عليهــم أثنــاء تواجــده مبنزلــه بعــد أن تقــدم 
ــه وبــن أســرته كمــا  ــة بين ــه بدعــوى عليهــم بســبب مشــاكل عائلي ابن
أقــر بانــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر وانتهــى التحقيــق التهامــه  بشــرب 
املســكر وتعاطــي احلشــيش املخــدر وبعــدم التجــاوب مــع رجــال األمــن 
ومقاومتهــم واالشــتباك معهــم أثنــاء طلــب حتليلهــم وأثنــاء إيداعهــم دار 
التوقيــف وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1-إقــراره حتقيقــًا املنــوه عنــه 
واملرفــق صورتــه علــى اللفــات رقــم )9-11( وعلــى اللفــة رقــم )15( 2-مــا 
جــاء يف محضــر القبــض املنــوه عنــه واملــدون علــى اللفــة رقــم)3( 3- مــا 
جــاء يف تقاريــر الســموم الشــرعية املنــوه عنهــا واملرفقــة علــى اللفــات رقــم 
)29-31( 4- مــا ورد مبحضــر  تعــذر اســتجواب املدعــى عليــه املرفــق 
صورتــه باللفــة رقــم)7( وبالبحــث عــن ســوابقه اتضــح أن لــه ســابقتي 
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مخــدرات وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه  - وهــم بكامل أهليته 
املعتبــرة شــرعًا - فعــٌل محــرم ومعاقــٌب عليــه شــرعًا أطلب مــا يلي : إثبات 
إدانتــه مبــا ُأســند إيــه اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
رقــم)م/39( وتاريخ1426/7/8هـــ يف عقوباتــه األصليــة واحلكــم عليــه 

باآلتــي:
1- حد املسكر لقاء شربه له

2- بعقوبــة الســجن الــواردة يف الفقــرة األولــى من املــادة احلادية واألربعن 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات لقــاء تعاطيــه للحشــيش املخــدر وباملــادة 

الثالثــن مــن الالئحــة التنفيذيــة لــذات النظــام
3-منعــه مــن الســفر بعــد تنفيــذ عقوبتــه وفقــًا ملــا تضمنتــه الفقــرة األولــى 

مــن املــادة السادســة واخلمســن مــن النظــام املشــار إليــه
4- إثبــات إدانتــه لقــاء عــدم جتاوبــه لرجــال األمــن واالشــتباك معهــم 

واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة وبــاهلل التوفيــق .
ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه ........... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
بطاقــة الهويــة الوطنيــة املــدون بهــا الرقــم ......... وبعــرض دعــوى املدعــي 
العــام عليــه أجــاب قائــاًل : صحيــح أننــي شــربت املســكر مــن نــوع ســنير 
وتعاطيــت احلشــيش املخــدر ولــم يصــدر علــي بعــد ذلــك حكــٌم بحــد 
املســكر وبالفعــل ملــا طلــب منــي رجــال األمــن التحليــل رفضــت حتــى 
أتقابــل مــع املديــر ويف اليــوم الثانــي تقابلــت مــع املديــر ثــم ذهبــت للتحليــل 
وأمــا مــا ُذكــر مــن االشــتباك مــع رجــال األمــن فغيــر صحيــح حيــث أن 
أحــد رجــال األمــن قــام مبســك يــدي أثنــاء إدخالــي للتوقيــف فأنزلــت 
يــده عنــي هــذا مــا حصــل والســابقتن املذكورتــن يف الدعــوى تخصنــي 
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وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى مــا مت إنــكاره مــن قبــل 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل : ليــس لــدي ســوى مــا ورد يف الئحــة الدعــوى 
وأوراق املعاملــة ثــم جــرى االطــالع علــى صــورة مــن أقــوال املدعــى عليــه 
املرفقــة علــى اللفــات رقــم ) 11-9 ( مــن طيــات املعاملــة وممــا تضمنتــه 
ــات ؟  ــى املستشــفى لســحب العين ــاذا رفضــت الذهــاب إل مــا نصــه : ) مل
ج- ألن طريقــة القبــض التــي متــت أمــام منزلــي هــي مــا دفعتنــي للرفــض ( 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل : نعم رفضت لهذا الســبب 
ولهــذا الســبب أيضــا طلبــت مقابلــة املديــر فنظــرًا ملــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه بشــرب املســكر وتعاطــي احلشــيش 
املخــدر ورفضــه لطلــب التحليــل ملــا طلــب منــه رجال األمن ذلــك وبرر هذا 
مبــا ذكــره أعــاله وأنكــر االشــتباك مــع رجــال األمــن وأقــر بإنــزال يــد 
أحــد رجــال األمــن حســب مــا ذكــر يف جوابــه أعــاله وبعــد االطــالع علــى 
ــخ  ــة ومــن ضمنهــا صــورة مــن محضــر عــدم جتــاوب بتاري ــات املعامل طي
...... هـــ املرفــق علــى اللفــة رقــم ) 25 ( مــن طيــات املعاملــة وممــا تضمنــه 
للمستشــفى  اإلحالــة  منهــم  ُطلــب  أن  بعــد  .......و.....  عليــه  املدعــى  أن 
لســحب العينــات رفضــوا ذلــك وأبــدوا عــدم التجــاوب واالشــتباك مــع 
أفــراد الســرية أثنــاء إيداعهــم يف دار التوقيــف ويف صــورة هــذا احملضــر 
مــا يوجــه التهمــة يف حــق املدعــى عليــه باالشــتباك مــع رجــال األمــن وبعــد 
ــى اللفــة رقــم )  االطــالع علــى صــورة محضــر بتاريــخ .......هـــ املرفــق عل
24 ( مــن طيــات املعاملــة وممــا تضمنــه أن كل مــن املدعــى عليــه .......... 
و .......رافضــن الذهــاب للمستشــفى للتحليــل رفضــًا تامــًا ولــم ُيشــر يف 
هــذا احملضــر إلــى  مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن طلبــه للمديــر وحيــث 
أنــه لــم ُيشــر يف املعاملــة حلصــول أي إصابــاٍت لرجــال األمــن وبنــاًء علــى 
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الفقــرة ) 2 ( مــن املــادة رقــم ) 3 ( والفقــرة ) 1 ( مــن املــادة رقــم ) 56 
( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وحيــث أن معاقبــة 
املدعــى عليــه وفــق متقضــى الفقــرة ) 1 ( مــن املــادة رقــم ) 41 ( مــن 
إمنــا يكــون يف حالــة  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة 
حيــازة شــيٍء مــن املخــدرات بقصــد التعاطــي ولــم يوّجــه ذلــك للمدعــى 
عليــه يف هــذه الدعــوى  لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي : أواًل- ثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه بشــرب املســكر وقــررت جلــده حــد املســكر 
ثمانــن جلــدة دفعــًة واحــده علنــًا مبجمــٍع مــن النــاس . ثانيــًا- ثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر واكتفيــت مبــا صــدر عليه 
مــن حــٍد للمســكر املذكــور يف البنــد ) أواًل ( ومنعــه مــن الســفر ملــدة 
ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء مــدة الســجن الصــادرة يف حقــه يف هــذا القــرار 
. ثالثــًا- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بعــدم التجــاوب مــع رجــال األمــن 
أثنــاء طلــب حتليلــه والتهمــة متوجهــة يف حقــه باالشــتباك معهــم ملــا ُذكــر 
مــن ضمــن احليثيــات أعــاله وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك كلــه بســجنه ملــدة 
خمســة أشــهر ابتــداًء مــن تاريــخ إيقافــه . رابعــًا- عــدم اســتحقاق املدعــي 
العــام ملــا ُيطالــب مــن معاقبــة املدعــى عليــه وفــق مقتضــى الفقــرة ) 1 ( 
مــن املــادة رقــم ) 41 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
ملــا ُذكــر مــن ضمــن احليثيــات أعــاله وبذلــك أجمــع حكمــت وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي العــام 
االعتــراض وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف واكتفــى بالئحــة 
الدعــوى وأوراق املعاملــة عــن تقــدمي الئحــٍة اعتراضيــة فُأجيــب لطلبــه 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وســلم .
املوافــق0/28../.....  فتحــت  الســبت  يــوم  احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف 
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اجللســة وقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
مبوجــب اخلطــاب رقــم ...... يف ......هـــ وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
رقــم ...... يف ......هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم لــذا جــرى إحلاقــه 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وســلم .
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رقم الصك: 34254416  تاريخه:1434/6/28هـ  
رقم الدعوى:33463588

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34317699   تاريخه:1434/09/13هـ

مســكر - تعاطــي املســكر - مدعــى عليهمــا مفــرج عنهمــا بكفالــة - عــدم 
حضورهمــا للمحكمــة - عــدم احلكــم علــى الغائــب .

املــادة احلاديــة واألربعــن بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
ونصهــا )إذا لــم يحضــر املتهــم املكلــف باحلضــور حســب النظــام يف اليوم 
املعــن يف ورقــة التكليــف باحلضــور ولــم يرســل وكيــًا عنــه يف األحــوال 
التــي يســوغ فيهــا التوكيــل فيســمع القاضــي دعــوى املدعــي وبيناتــه 

ويرصدهــا يف ضبــط القضيــة وال يحكــم إال بعــد حضــور  املتهــم ( .

بكفالــة  عنهمــا  مفــرج  عليهمــا  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
حضوريــة بتعاطــي املســكر ،وطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم 
عليهمــا بحــد املســكر ، حيــث شــوهدت ســيارة مــن قبــل أعضــاء هيئــة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بداخلهــا املدعــى عليهمــا وهمــا 
بحالــة غيــر طبيعيــة وبعــد اســتيقافهما تبــن انبعــاث رائحــة املســكر 
منهمــا ،ولــم يحضــرا يف اجللســة احملــددة لنظرهــا وعليــه رفعــت اجللســة 
حلضورهمــا ،ويف اجللســة الثانيــة لــم يحضــرا لســماع إجابتهمــا ،ومبــا أنه 
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ال يحكــم علــى الغائــب يف القضايــا اجلنائيــة وفقــا للمــادة 141 مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة ،وبنــاء علــى مــا تقــدم قــرر القاضــي إعــادة املعاملــة 
ملصدرهــا وإفهــام املدعــي العــام بــأن لــه مواصلــة دعــواه متــى مــا أحضــر 
املدعــى عليهمــا ،واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  .....القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بينبــع وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
هـــ    1433/07/14 وتاريــخ   33463588 برقــم  بينبع/املســاعد  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33174587 وتاريــخ 1433/01/25 هـــ  ففــي 
ــاء املوافــق 1433/08/06 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 :  ــوم الثالث ي
08  وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي 
.....وتاريــخ  رقــم  بالتفويــض  الدعــوى  إقامــة  لــه  املفــوض   ).....( رقــم 
1427/11/14هـــ  ولــم يحضــر املدعــى عليهمــا ..... و .....وقــرر املدعــي 
العــام قائــال بصفتــي مدعيــا عامــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة ينبــع 
ادعي على كال من /1- .....32 عاما ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم ) .....( متــزوج موظــف قبــض عليــه بتاريــخ 1431/4/19هـــ 
وأفــرج عنــه بالكفالــة احلضوريــة بتاريــخ 1431/4/22 اســتنادا للمــادة 
120 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة يقيم مبحافظ ينبع -2- .....33 عاما 
ــي رقــم ) .....(  متســبب أعــزب  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
ــة  ــة احلضوري ــه بالكفال ــخ 1431/4/19هـــ وأفــرج عن ــه بتاري قبــض علي
اإلجــراءات  نظــام  مــن   120 للمــادة  اســتنادا  1431/4/21هـــ  بتاريــخ 
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اجلزائيــة يقيــم مبحافظــة ينبــع  حيــث انــه بتاريــخ 1433/4/19 هـــ وأثنــاء 
قيــام دوريــة هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مبحافظــة ينبــع 
املوضــح  بداخلهــا  التيمــا  نــوع  مــن  ســيارة  شــوهدت  اعتياديــة  بجولــة 
ــة وبعــد اســتيقافهما تبــن انبعــاث  ــر طبيعي ــة غي أســمائهما أعــاله بحال
رائحــة الســكر مــن أفواههمــا وبســماع أقوالهمــا أقــرا بتعاطيهمــا مــادة 
املســكر وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إليهمــا بتعاطــي مــادة 
أقوالهمــا  مــا جــاء يف  التاليــة -1-  املســكر وذلــك لألدلــة والقرائــن 
جــاء يف  مــا   -2-  )13( لفــة  التحقيــق  دفتــر  مــن   )4-1  ( املدونــة ص 
محضــر القبــض املرفــق لفــة )2( وبالبحــث عــن ســوابقهما لــم تــرد حتــى 
تاريخــه وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــوران فعــل محــرم شــرعا أطلــب 
إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بحــد املســكر لقــاء تعاطيهمــا 
لــه واهلل املوفــق انتهــى. هــذا وألجــل حضــور املدعــى عليهمــا وعــرض مــا 
جــاء يف دعــوى املدعــي العــام عليهمــا وســماع مــا لديهمــا رفعــت اجللســة 
ويف يــوم  الثالثــاء املوافق1434/06/27هـــ وبنــاًء علــى تكليفنــا بالقيــام 
بأعمــال املكتــب القضائــي الســادس بخطــاب رئيــس احملكمــة العامــة 
املســاعد رقــم 5/أ تاريــخ 1434/04/27هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى 
عليهمــا ..... و.....ونظــرًا لعــدم حضــور املدعــى عليهمــا لســماع إجابتهمــا 
عــن دعــوى املدعــي العــام ومبــا أنــه ال يحكــم علــى الغائــب يف القضايــا 
اجلنائيــة إال بحضــوره وفقــًا للمــادة احلاديــة واألربعــن بعــد املائــة مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة ونصهــا ) إذا لــم يحضــر املتهــم املكلــف باحلضــور 
حســب النظــام يف اليــوم املعــن يف ورقــة التكليــف باحلضــور ولــم يرســل 
وكيــاًل عنــه يف األحــوال التــي يســوغ فيهــا التوكيــل فيســمع القاضــي 
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دعــوى املدعــي وبيناتــه ويرصدهــا يف ضبــط القضيــة وال يحكــم إال 
بعــد حضــور املتهــم( أ. هـــ  لــذا فقــد قــررت إعــادة املعاملــة ملصدرهــا 
وأفهمــت املدعــي العــام بــأن لــه مواصلــة دعــواه متــى مــا أحضــر املدعــى 
عليهمــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة وطلــب 
ــًا بالئحــة الدعــوى العامــة  متييــزه والرفــع حملكمــة االســتئناف مكتفي
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق ، وصل ــه وب ــه لطلب فأجبت

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/06/27 هـــ
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد نحن قضاة 
السادســة مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة  الدائــرة اجلزائيــة 
جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه احملكمــة بكتــاب 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بينبــع املســاعد برقــم)33174587( 
 )34254416( برقــم  القــرار  بهــا  املرفــق  )1434/8/24هـــ(  وتاريــخ 
.....القاضــي   الشــيخ/  مــن فضيلــة  الصــادر  وتاريــخ )1434/6/28هـــ( 
باحملكمــة العامــة بينبــع، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ .....
ورفيقــه ســعوديي اجلنســية، املتهمــن يف شــرب املســكر احملكــوم فيــه 
مبــا دون باطنــه، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى 
اإلفهــام املذكــور، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك33471037 تاريخه:1433/11/30هـ 
رقم الدعوى:33489427

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:3427122  تاريخه:1434/02/02هـ

مســكر - شــرب املســكر وحيازتــه - حــد املســكر علنــًا - الهــروب مــن رجــال 
األمــن - التعزيــر بالســجن واجللــد - نظــر احملكمــة يف وقائــع غيــر 
مدعــى بهــا - إقامــة حــد املســكر بالرائحــة مــع قرينــة أخــرى - تعهــد .

1- قولــه تعالــى ) يأيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( .

2- مــا أخرجــه أبــو داود عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أنــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم قــال ) لعــن اهلل اخلمــر وشــاربها وبائعهــا ومبتاعهــا 

.  ) إليــه  واحملمولــة  وحاملهــا  ومعتصرهــا  وعاصرهــا 
3- قــرار هيئــة كبــار العلمــاء 53 يف 1397/4/4ه مــن أن حــد املســكر 
بهــا  يقتنــع  أخــرى  قرينــة  وجــود  مــع  اخلمــر  رائحــة  بوجــود  يثبــت 
ــر وأن مقــداره  ــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزي القاضــي ومــن أن عقوب

ثمانــون جلــده يتــم تنفيــذه جملــة واحــدة .
4- املادة السادسة من نظام اإلجراءات اجلزائية .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بتعاطــي املســكر وحيازتــه 
وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر  وعقوبــة 
تعزيريــة لقــاء حيــازة املســكر ، حيــث مت مشــاهدة ســيارة يف مــكان 
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مظلــم بــن أشــجار مــن قبــل الدوريــات األمنيــة ،وبالتوجــه إليهــا وعنــد 
مشــاهدة املدعــى عليــه للدوريــة الذ بالفــرار بســرعة جنونيــة واســتمرت 
الفرقــة مبتابعتــه حتــى مت اســتيقافه واتضــح بــأن رائحــة تشــبه رائحــة 
املســكر تنبعــث منــه كمــا عثــر علــى قــارورة بهــا مــادة ســائلة يشــتبه أن 
تكــون مــادة مســكرة ،وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة 
العينــة املضبوطــة ملــادة املســكر ، وأنكــر املدعــى عليــه الدعــوى ، 
وحضــر أفــراد الفرقــة القابضــة وشــهدا علــى مــا قــرره املدعــي العــام 
يف دعــواه وأنــه جــرى استشــمام املدعــى عليــه  واتضــح انبعــاث رائحــة 
املســكر مــن فمــه وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بجلــده 
ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا يف مــكان عــام حــد املســكر وتعزيــره 
بالســجن مــدة شــهرين وجلــده خمســن جلــدة علنــًا دفعــة واحــدة لقــاء 
حيازتــه للمســكر والهــروب مــن رجــال األمــن وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم 
العــودة ملثــل مــا بــدر منــه ،واعتــرض املدعــى عليــه بالئحــة ولــم يعتــرض 

ــام ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . املدعــي الع

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بنجــران وبن
اجلزائيــة بنجــران برقــم 33489427 وتاريــخ 1433/07/27 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331411213 وتاريــخ 1433/07/27 هـــ  ففــي يــوم  
األحد املوافق 1433/08/18 هـ افتتحت اجللسة الساعة 30 : 08  بشأن 
دعــوى املدعــي العام.....واملكلــف مبهمة اإلشــراف على مكتب االدعاء 
العــام مبحاكــم جنــران مبوجــب خطــاب رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق 
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واالدعــاء العــام مبنطقــة جنــران رقــم .....وتاريــخ 1430/12/29هـــ ضــد 
..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم .....قائــاًل يف دعــواه 
عليه إنه ورد يف محضر دوريات مكافحة املخدرات رقم 1235/6/15 
وتاريــخ 1433/5/12هـــ املتضمــن أنــه أثنــاء قيــام الدوريــة بعملهــا املعتــاد 
بالقــرب مــن كبــري ..... حيــث مت مشــاهدة ســيارة يف مــكان مظلــم 
ــد  ــوادي حيــث مت االشــتباه فيهــا وبالتوجــه إليهــا وعن بــن أشــجار يف ال
مشــاهدته للدوريــة الذ بالفــرار علــى طريــق احلضــن بســرعة جنونيــة ومت 
متابعتــه مــن قبــل الفرقــة حملاولــة اســتيقافه إال أنــه اســتمر بالهــروب ومت 
إطــالق طلقتــن بالهــواء إال أنــه لــم يتوقــف واســتمرت الفرقــة يف متابعتــه 
حتــى مت التضييــق عليــه ومت اســتيقافه وعنــد طلــب إثباتــه اتضــح أنــه 
املدعــى عليــه . وبتفتيشــه شــخصيا لــم يعثــر على أي شــيء مــن املمنوعات 
واتضــح أنــه تنبعــث منــه رائحــه يشــتبه أن تكــون رائحــة مســكر كمــا 
عثــر علــى قــارورة مــاء صحــة صغيــرة ســعة 600مــل بهــا النصــف مــن 
مــادة ســائلة يشــتبه أن تكــون مــادة املســكر ) عــرق ( كمــا عثــر علــى 
يف درج الســيارة علــى مبلــغ مالــي وقــدره تســعة وثمانــون ألــف وثالثمائــة 
ريــال وبســؤاله عــن ذلــك املبلــغ أفــاد بأنــه ليــس عائــد لــه وأنــه وضعــه لديه 
أمانــة شــخص يدعــى / .....حتــى زواجــه وجــرى مســح موقــع هروبــه لــم 
يعثــر علــى أي شــيء مــن املمنوعــات كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر 
االستشــمام املــؤرخ يف1433/5/12هـــ املعــد مــن قبــل كل عضــو هيئــة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ورقيــب الفرقــة القابضــة املتضمــن 
أنــه باستشــمام املدعــى عليــه اتضــح انبعــاث رائحــة كريهــة تشــبه رائحــة 
املســكر تنبعــث مــن فمــه وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بحيازتــه ملــادة 
أحــد  مــن  بشــرائها  قــام  اســتخدامها حيــث  لغــرض  املســكر  العــرق 
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العمالــة والوافــدة وأنــه قبــض عليــه مــن قبــل أفــراد مكافحــة املخــدرات 
وأن ســبب تواجــد يف املــكان املظلــم يف الــوادي شــرب املســكر وقــد 
انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بتعاطــي مــادة العــرق 

املســكر وحيازتهــا  وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة0
1: مــا جــاء يف محضــر القبــض املعــد مــن قبــل دورية مكافحــة املخدرات 

لفــه رقــم )5( .
2: مــا جــاء يف محضــر االستشــمام واملــدون علــى ص رقــم )3( مــن ملــف 

التحقيــق املرفــق لفــه رقــم ) 1 (.
3: مــا جــاء يف التقريــر الفنــي وإيجابيــة العينــة املرســلة للفحــص علــى لفــة 

رقم )46(
وبالبحــث عــن ســوابق للمدعــى عليــه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق حتــى 

تاريخــه0
وتأسيســًا علــى مــا ســبق وألن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل 
أهليتــه املعتبــرة شــرعًا يعــد فعــاًل محرمــًا معاقبــًا عليــه شــرعًا لــذا أطلــب 

إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه  باآلتــي
1: حد املسكر 

2: عقوبــة تعزيريــة لقــاء حيازتــه ملــادة العــرق املســكرة هــذه دعــواي 
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن قيامــي بشــرب مــادة العــرق املســكر وحيازتهــا غيــر صحيــح جملــة 
وتفصيــاًل هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــي ســؤال املدعــي العــام هــل لديــك 
بينــة علــى مــا أنكــره املدعــى عليــه فقــال نعــم يوجــد لــدي بينــة وأطلــب 
إمهالــي إلحضارهــا يف اجللســة القادمــة فأجبتــه لطلبــه وقــررت رفــع 
اجللســة إلــى يــوم الســبت املوافــق 1433/9/2هـــ الســاعة الواحــدة   وبــاهلل 
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التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
. حــرر يف  1433/08/18 هـــ الســاعة 09:00 احلمــد هلل وحــده وبعــد 
ــاء املوافــق1433/11/24 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  ــوم األربع ففــي ي
12:00  وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه 
التــي اســتعد بإحضارهــا يف اجللســة الســابقة أحضــر كاًل مــن: 1- ..... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ..... و2- ..........ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ..... وبســؤال الشــاهد األول عــن 
مــا لديــه مــن شــهادة قــال ) أشــهد بــاهلل بأنــي شــاهدت ســيارة يف مــكان 
مظلــم بــن أشــجار يف الــوادي وبعــد االشــتباه بهــا توجهــت إليهــا بصحبــة 
أفــراد الفرقــة وعنــد مشــاهدة قائــد الســيارة للدوريــة الذ بالفــرار علــى 
حملاولــة  الفرقــة  قبــل  مــن  متابعتــه  ومتــت  جنونيــة  بســرعة   ..... طريــق 
اســتيقافه إال أنــه اســتمر بالهــروب ومت إطــالق طلقتــن بالهــواء إال أنــه 
لــم يتوقــف واســتمرت الفرقــة يف متابعتــه حتــى مت التضييــق عليــه ومت 
ــه و بعــد تفتيشــه  ــه املدعــى علي ــه اتضــح أن ــب إثبات ــد طل إســتيقافه وعن
شــخصيا لــم يعثــر معــه علــى أي شــيء مــن املمنوعــات وبعــد تفتيــش 
ســيارته عثــرت بداخلهــا علــى قــارورة مــاء صحــة صغيــرة ســعة 600مــل 
بهــا النصــف مــن مــادة العــرق املســكر ثــم قمــت باستشــمام املدعــى عليه 
وقــد كانــت تنبعــث مــن فمــه رائحــة العــرق املســكر هــذا مــا لــدي وبــه 
أشــهد (  وبســؤال الشــاهد الثانــي عــن مــا لديــه مــن شــهادة قــال ) أشــهد 
بــاهلل بأنــي شــاهدت ســيارة يف مــكان مظلــم بــن أشــجار يف الــوادي 
وبعــد االشــتباه بهــا توجهــت إليهــا بصحبــة أفــراد الفرقــة وعنــد مشــاهدة 
قائــد الســيارة للدوريــة الذ بالفــرار علــى طريــق .....بســرعة جنونيــة ومتــت 
متابعتــه مــن قبــل الفرقــة حملاولــة اســتيقافه إال أنــه اســتمر بالهــروب 
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ومت إطــالق طلقتــن بالهــواء إال أنــه لــم يتوقــف واســتمرت الفرقــة يف 
متابعتــه حتــى مت التضييــق عليــه ومت اســتيقافه وعنــد طلــب إثباتــه اتضــح 
أنــه املدعــى عليــه و بعــد تفتيشــه شــخصيا لــم يعثــر معــه علــى أي شــيء 
مــن املمنوعــات وبعــد تفتيــش ســيارته عثــرت بداخلهــا علــى قــارورة مــاء 
صحــة صغيــرة ســعة 600مــل بهــا النصــف مــن مــادة العــرق املســكر ثــم 
قمــت باستشــمام املدعــى عليــه وقــد كانــت تنبعــث مــن فمــه رائحــة 
العــرق املســكر وقــد ســألته عــن ســبب قيامــه بالهــروب فأجابنــي بأنــه 
كان يقــوم بشــرب العــرق املســكر هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد ( وبعــرض 
مــا ذكــره الشــاهدان علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره الشــاهدان يف 
شــهادتهما غيــر صحيــح جملــة وتفصيــاًل هكــذا أجــاب ثــم جــرى تعديــل 

الشــاهدين مــن قبــل كل مــن:
1- ..... و 2- ..........

وقــاال نشــهد بــأن الشــاهدين عــدالن ثقتــان مرضيــا الشــهادة هكــذا 
شــهدا وللتأمــل ودراســة القضيــة رفعــت اجللســة إلــى يــوم الســبت املوافــق 
1433/11/27هـــ الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/24 هـــ 

الســاعة 12:30
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1433/11/29 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 09:00  وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وجــرى منــي 
ســؤال املدعــي العــام هــل لديــك زيــادة بينــة فقــال ليــس لــدي زيــادة بينــة 
ســوى مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى ثــم جــرى منــي تصفــح األوراق واالطالع 
علــى تقريــر إدارة األدلــة اجلنائيــة رقــم ...../ســموم ومخــدرات / 1433هـــ 
املرفــق علــى لفــة رقــم )46( وعلــى أقــوال املدعــى عليــه حتقيقــًا املدونــة 
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ــى مــا  ــاء عل ــى لفــة رقــم )1(  فبن ــف املرفــق عل ــى ص 11-13 مــن املل عل
ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة و ملــا كان مــن املقــرر نظامــًا جــواز نظــر 
ــاج  احملكمــة يف وقائــع غيــر مدعــى بهــا مــن املدعــي العــام ممــا ال يحت
إلــى حتقيــق مبوجــب املــادة السادســة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
وحيــث إن الشــاهدين اللذيــن أحضرهمــا املدعــي العــام قــد شــهدا علــى 
أن املدعــى عليــه كان يقــف بســيارته يف مــكان مظلــم بــن أشــجار 
الــوادي و أنــه عنــد مشــاهدته للدوريــة الرســمية قــام بالهــرب بســرعة 
جنونيــة و أنــه لــم يتوقــف رغــم إطــالق طلقتــن ناريتــن بالهــواء و أنهمــا 
عثــرا بداخــل ســيارته علــى قــارورة مــاء صغيــرة ســعتها 600 مــل يحتــوي 
نصفهــا علــى مــادة العــرق املســكرة وبنــاء علــى مــا جــاء يف تقريــر إدارة 
األدلــة اجلنائيــة رقــم ...../ســموم ومخــدرات / 1433هـــ املتضمــن إيجابيــة 
العينــة املضبوطــة ملــادة املســكر وحيــث إن الشــاهدين قــد شــهدا علــى 
أن رائحــة العــرق املســكر كانــت تنبعــث مــن فــم املدعــى عليــه ومبــا أن 

هــذه الشــهادة قــد قويــت بالقرائــن اآلتيــة:
ــم بــن أشــجار الــوادي وقيامــه  1- وجــود املدعــى عليــه يف مــكان مظل

ــة الرســمية بالهــرب بســرعة جنونيــة عنــد مشــاهدته للدوري
2- ثبــوت حيــازة املدعــى لقــارورة مــاء صغيــرة ســعتها 600 مــل يحتــوي 

نصفهــا علــى مــادة العــرق املســكرة
3- إقرار املدعى عليه حتقيقًا بحيازته العرق املسكر وتعاطيه

4- إقــرار املدعــى عليــه أمــام الشــاهد الثانــي بــأن ســبب قيامــه بالهــروب 
مــن رجــال األمــن هــو شــربه للعــرق املســكر التعاطــي و ملــا كان شــرب 
ــه أمــرًا محرمــًا يف الشــريعة اإلســالمية بدليــل  العــرق املســكر وحيازت
واألنصــاب  وامليســر  اخلمــر  إمنــا  آمنــوا  الذيــن  أيهــا  يــا   « تعالــى:  قولــه 
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ــوه لعلكــم تفلحــون« واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنب
) املائــدة : 90 ( و مــا أخرجــه أبــو داود عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا  
أنــه قــال : قــال رســول اهلل  صلــى اهلل عليــه وســلم : » لعــن اهلل اخلمــر 
وشــاربها وســاقيها وبائعهــا و مبتاعهــا وعاصرهــا ومعتصرهــا وحاملهــا 
واحملمولــة إليــه » ) كتــاب األشــربة ، البــاب : العنــب يعصــر للخمــر 
، احلديــث رقــم 3189( واســتنادًا علــى مــا تضمنــه قــرار هيئــة كبــار 
العلمــاء رقــم 53 وتاريــخ 1397/4/4هـــ مــن أن 1397هـــ مــن أن حــد 
املســكر يثبــت بوجــود رائحــة اخلمــر مــع وجــود قرينــة أخــرى يقتنــع بهــا 
القاضــي ومــن أن عقوبــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزيــر وأن مقــدراه 
ثمانــون جلــدة يتــم تنفيــذه جملــة واحــدة ، ونظــرًا إلــى أنــه ال يوجــد لــدى 
املدعــى عليــه ســوابق جنائيــة ولقلــة الكميــة املضبوطــة معــه  وتأسيســًا 
علــى جميــع مــا تقــدم فقــد قــررت مــا يأتــي أواًل : ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه بقيامــه بشــرب مــادة العــرق املســكرة وحيازتهــا بقصــد التعاطــي 
وهروبــه مــن رجــال األمــن ثانيــًا : معاقبتــه بحــد املســكر وذلــك بجلــده 
ــره وذلــك  ــًا : تعزي ــًا يف مــكان عــام ثالث ــدة دفعــة واحــدة علن ثمانــن جل
ــده  ــه الســجن وجل ــارًا مــن تاريــخ إدخال بســجنه ملــدة شــهرين  تبــدأ اعتب
خمســن جلــدة علنــًا دفعــة واحــدة لقــاء حيازتــه العــرق املســكر بقصــد 
التعاطــي والهــروب مــن رجــال األمــن رابعــًا : يؤخــذ التعهــد الشــديد 
علــى املدعــى عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه هــذا مــا ظهــر لــي وبــه 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه لــم يقنــع بــه وطلــب رفــع 
احلكــم حملكمــة االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه باســتالم نســخة 
احلكــم بعــد عشــرة أيــام وتقــدمي الئحــة اعتراضيــة خــالل ثالثــن يومــا 
مــن التاريــخ احملــدد ال ســتالم نســخة احلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام 
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عــدم االعتــراض وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
ــه وســلم . حــرر يف  1433/11/29 هـــ الســاعة 09:30 ــه وصحب آل

الثالثــة   الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/1/20هـــ املرفــق به 331521548 وتاري
.....برقــم 33471037 وتاريــخ  الشــيخ /  القاضــي باحملكمــة  فضيلــة 
1433/11/30هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد /  .....يف قضيــة 
) ســكر ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 3457183 تاريخه:1434/3/7هـ     
رقم الدعوى:33493910

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34210684 تاريخه:1434/05/11هـ

مســكر - شــرب املســكر - حــد املســكر - تلفــظ علــى رجــال األمــن - قيــادة 
الســيارة حتــت تأثيــر املســكر - ال يحــد برائحــة املســكر - درء احلــد 

ــد والســجن . ــر باجلل ــر - التعزي بالشــبهة - تداخــل التعازي

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه ( أخرجــه 
أحمــد وأبــو داود .

ــه ال يحــد بوجــود رائحــة اخلمــر  ــم مــن أن ــه أهــل العل 2- مــا نــص علي
منــه الحتمــال أنــه متضمــض بهــا أو ظنهــا مــاء فلمــا صــارت يف فيــه 
مجهــا ونحــو ذلــك واحلــد يــدرأ بالشــبهة لكــن يعــزر كحاضــر شــربها 

) كشــاف القنــاع 101/14( .
3- ما نص عليه أهل العلم من أن العقوبات التعزيرية تتداخل

) كشاف القناع 113/14( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهــم بشــرب املســكر ، وبقيــام 
املدعــى عليــه الثانــي والثالــث بالتلفــظ علــى رجــال األمــن وقيــادة املدعــى 
عليــه الثانــي الســيارة حتــت تأثيــر املســكر وطلــب إثبــات مــا أســند إليهم 
واحلكــم عليهــم بحــد املســكر وبعقوبــة تعزيريــة لقــاء عــدم جتاوبهــم مع 
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رجــال األمــن وعقوبــة تعزيريــة علــى الثانــي والثالــث لقــاء تلفظهــم علــى 
موظفــي اجلــوزات وإفهــام املدعــى عليــه الثانــي بــأن عقوبتــه لقــاء قيــادة 
الســيارة حتــت تأثيــر املســكر عائــدة للجهــة املختصــة وفــق األنظمــة 
والتعليمــات حيــث ورد بــالغ للدوريــات األمنيــة مــن قبــل جــوازات جســر 
امللــك فهــد عــن قيــام املدعــى عليــه الثانــي والثالــث بالتلفــظ علــى رجــل 
األمــن بألفــاظ غيــر الئقــة ثــم قامــا بالرقــص يف ســاحة اجلــوازات كمــا 
قــام املدعــى عليــه األول بعمــل حركــة ال أخالقيــة بيــده أمــام اجلنــدي 
وقــد اشــتبه بأنهــم يف حالــة ســكر وباستشــمامهم تبــن انبعــاث رائحــة 
املســكر مــن أنفاســهم جميعــا وتعــذر اســتجوابهم كونهــم يف حالــة 
ســكر شــديدة ، أنكــر األول شــرب املســكر ، كمــا أنكــر الثانــي 
شــرب املســكر وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره والتلفــظ على رجــال األمن 
، أقــر الثالــث بشــرب املســكر والرقــص يف ســاحة اجلــوازات والتلفــظ 
علــى رجــال األمــن ، أقــر الرابــع بشــرب املســكر وأنكــر التلفــظ علــى 
رجــال األمــن والرقــص ، وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة علــى 
املدعــى عليــه الثالــث بجلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة وســجنه عشــرة 
أيــام وإثبــات إدانــة الرابــع بشــرب املســكر واحلكــم عليــه بجلــده حــد 
املســكر ثمانــن جلــدة ، عــدم ثبــوت إدانــة املدعى عليهمــا األول والثاني 
بشــرب املســكر أو قيــادة الثانــي للســيارة حتــت تأثيــره ،احلكــم بــدرء 
حــد املســكر عنهمــا وجلــد كل واحــد منهمــا تعزيــرًا لتهمــة شــرب 
املســكر ســبعن جلــدة وصــرف النظــر عــن بقيــة طلبــات املدعــي العــام 
وقنــع املدعــى عليهــم باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام مكتفيــًا بــأوراق 

املعاملــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األحــد املوافــق 1434/02/17هـــ لــدي 
أنــا ..........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام وبنــاًء علــى املعاملــة 
وتاريــخ   )33493910( برقــم  احملكمــة  رئيــس  مــن  إلينــا  احملالــة 
1433/07/29هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا قــدم املدعــي العام.....الئحــة 
االدعــاء املتضمنــة بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبدينــة 
الدمــام أدعــي علــى 1- .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
).....( 2- ..........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( 
ــي رقــم ).....( 4- .......... 3- .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( حيــث إنــه يف يــوم 
1433/5/14هـــ ورد بــالغ لغرفــة العمليــات يف الدوريــات األمنيــة مــن 
قبــل جــوازات جســر امللــك فهــد عــن قيــام املدعــو /.....واملدعــو/ .....
بالتلفــظ علــى اجلنــدي / .....بألفــاظ غيــر الئقــة  مــن ســب وغيــره وعنــد 
محاولــة إعادتهــم لقســم القــدوم قامــوا بالنــزول مــن الســيارة والرقــص 
يف ســاحة اجلــوازات بطريقــة غيــر الئقــة وأثنــاء محاولــة ســحب إثباتاتهــم 
قــام املدعــو / .....بعمــل حركــة ال أخالقيــة بيــده وذلــك أمــام اجلنــدي أول 
/ ..........وقــد اشــتبه بأنهــم يف حالــة ســكر وذلــك لقــول املدعــى عليــه 
الثانــي املدعــو /.....)بأنهــم ســوف يرجعــون ليكملــوا الشــراب ( ويقصــد 
املســكر وباستشــمامهم تبــن انبعــاث رائحــة املســكر مــن أنفاســهم 
جميعــًا وقــد تعــذر اســتجوابهم كونهــم يف حالة ســكر شــديدة وبســماع 
أقوالهــم أقــروا بصحــة واقعــة القبــض وأقــر كل مــن املدعــى عليــه األول 
/ .....واملدعــى عليــه الثانــي / .....بتناولهــم للمســكر وأقــر املدعــى عليــه 
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الثانــي /.....أنــه كان يقــود الســيارة عنــد القبــض عليــه وانتهــى التحقيــق 
إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليهــم بشــرب املســكر وقيــام املدعــى 
رجــال  علــى  .....بالتلفــظ   / الثالــث  عليــه  /.....واملدعــى  الثانــي  عليــه 
األمــن وقيــادة املدعــى عليــه الثانــي /.....للســيارة حتــت تأثيــر املســكر 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1ـ مــا جــاء بأقوالهــم أثنــاء اســتجوابهم 
املدونــة علــى الصفحــات رقــم )10ــ11ــ12ــ13ــ14ــــ15( لفــة رقــم )1(2ـ مــا 
جــاء يف محضــر االستشــمام املــدون علــى الصفحــة رقــم )6( لفــة رقــم 
)1( 3ـ مــا جــاء يف محضــر القبــض املرفــق لفــة رقــم )5(4ـ مــا جــاء يف 
خطــاب مديــر جــوازات جســر امللــك فهــد املرفــق علــى اللفــة رقــم )30( 
وبالبحــث يف ســوابق املدعــى عليهــم تبــن وجــود ســابقة واحــدة مســجلة 
علــى املدعــى عليــه األول /.....وهــي )حيــازة واســتعمال مخــدرات ( وعــدم 
وجــود ســوابق علــى الباقــن وحيــث أن مــا قــام بــه املدعــى عليهــم وهــم 
بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا فعــاًل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا أطلــب إدانتهــم مبــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم باآلتــي :1ــــ حــد 
املســكر لقــاء شــربهم إياه2ــــ عقوبــة تعزيريــة تزجرهــم وتــردع غيرهــم 
لقــاء عــدم جتاوبهــم مــع رجــال األمــن 3ــــ عقوبــة تعزيريــة للمدعــى عليــه 
ــادة  ــى موظفــن اجلــوازات 4ـ إثبــات قي الثانــي والثالــث لقــاء تلفظهــم عل
)املدعــى عليــه الثانــي( للســيارة وهــو يف حالــة ســكر وفقــًا للفقــرة )8( 
مــن اجلــدول رقــم )1( امللحــق بنظــام املــرور وإفهامــه بــأن عقوبتــه الــواردة 
يف الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )68( واملــادة )76( مــن ذات النظــام 
عائــدًا للجهــة املختصــة وفقــًا للفقــرة )2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)315(يف 1428/10/24هـــ وبــاهلل التوفيــق  ويف اجللســة حضــر املدعــى 
عليهــم الثانــي .....والثالــث .....والرابــع .....املــدون اســم كل منهم كاماًل 
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وهويتــه أعــاله ولــم يحضــر املدعى عليــه األول .....وبتالوة الدعوى العامة 
علــى املدعــى عليهــم احلاضريــن وســؤالهم اإلجابــة عليهــا أجــاب الثانــي 
بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام مــن شــربي للمســكر وقيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــره والتلفــظ علــى رجــال األمــن فهــذا كلــه غيــر صحيــح هــذه 
إجابتــي كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثالــث .....بقولــه مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن شــربي للمســكر والرقــص يف ســاحة اجلــوازات بطريقــة غيــر 
الئقــة فهــذا صحيــح ومــا ذكــره مــن التلفــظ علــى رجــل األمــن فهــذا 
صحيــح ألنــه رمــى البطاقــة يف وجهــي وأنــا نــادم علــى مــا حصــل منــي 
هــذه إجابتــي كمــا أجــاب الرابــع .....بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــا  وأمــا  املســكر  فقــد شــربت  فهــذا صحيــح  املســكر  مــن شــرب 
ذكــره مــن الرقــص أو التلفــظ علــى رجــال األمــن فهــذا غيــر صحيــح 
ــة لصحــة التهمــة  ــة املثبت ــام عــن البين ــي وبســؤال املدعــي الع هــذه إجابت
املنســوبة للمدعــى عليهــم أجــاب بقولــه لقــد أشــرت إلــى األدلــة والقرائــن 
ولطلــب  والتأمــل  للدراســة  اجللســة  رفعــت  وعليــه  االدعــاء  الئحــة  يف 
ــوم الســبت  ــة ويف ي ــه مــن إجاب ــه .....وســماع مــا لدي إحضــار املدعــى علي
املوافــق 1434/3/7هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى عليهــم 
.....و.....و.....املــدون اســم كل منهــم كامــاًل وهويتــه يف اجللســة الســابقة 
كمــا حضــر املدعــى عليــه .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ) .....( وبتــالوة الدعــوى العامــة عليــه و ســؤاله اإلجابــة عليهــا أجــاب 
بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام مــن شــربي للمســكر فهــذا غيــر صحيــح 
هــذه إجابتــي هــذا و قــد جــرت مخاطبــة هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
إلحضــار البينــة املثبتــة لصحــة التهــم املنســوبة للمدعــى عليهــم وذلــك 
باخلطــاب رقــم ) 34392880( وتاريــخ 1434/2/17هـــ إال إنــه لــم يحصــل 
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جتــاوب وبعــد تدويــن مــا ســبق جــرى االطــالع علــى أقــوال املدعــى عليهــم 
أثنــاء اســتجوابهم واملدونــة علــى الصفحــات مــن )10( وحتــى )15( مــن 
ملــف التحقيــق األول فلــم أجــد فيهــا اعترافــًا للمدعــى عليهــم .....و .....
بشــرب املســكر كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر االستشــمام املــدون 
علــى الصفحــة السادســة مــن ملــف التحقيــق واملتضمــن أنــه مت استشــمام 
كاًل مــن ..... و ...... و ..... و....... وقــد تبــن انبعــاث رائحــة املســكر 
ــى  ــة ســكر كمــا جــرى االطــالع عل ــًا بحال مــن أنفاســهم وأنهــم جميع
محضــر القبــض املــدون علــى اللفــة اخلامســة أنــه مت القبــض علــى املدعــى 
عليهــم بعــد حصــول ســوء تفاهــم بينهــم وبــن موظــف اجلــوازات ولــم 
يتضمــن هــذا احملضــر إثبــات كــون املدعــى عليهــم يف حالــة ســكر 
مــن عدمــه كمــا جــرى االطــالع علــى نســخة خطــاب مديــر جــوازات 
جســر امللــك فهــد املرفقــة علــى اللفــة رقــم )30( فوجــدت أنهــا مجــرد 
ــاء  ــات مــن عدمــه فبن نســخة خلطــاب ال ميكــن االســتناد عليهــا يف اإلثب
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه الثالــث 
.....بشــرب املســكر والرقــص يف ســاحة اجلــوازات بطريقــة غيــر الئقــة 
والتلفــظ علــى رجــل األمــن واملــرء مؤاخــذ بإقــراره كمــا أقــر املدعــى 
عليــه الرابــع .....بشــرب املســكر واملــرء مؤاخــذ بإقــراره ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم » مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه » أخرجــه أحمــد وأبــو داوود 
وألن عمــر رضــي اهلل عنــه جلــد يف حــد اخلمــر ثمانــن جلــدة وكان ذلــك 
ــم ينكــره أحــد فيهــم وحيــث إن  ــن واألنصــار فل مبحضــر مــن املهاجري
العقوبــات التعزيريــة تتداخــل ) كشــاف القنــاع 14 / 113 ( وحيــث 
أنكــر املدعــى عليهمــا األول والثانــي شــرب املســكر وال توجــد لهــم يف 
املعاملــة أي اعترافــات بذلــك وبنــاء علــى محضــر االستشــمام املرصــود 
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بعاليــة وبنــاء علــى مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن أنــه ال يحــد بوجــود رائحة 
اخلمــر منــه الحتمــال أنــه متضمــض بهــا أو ظنهــا مــاء فلمــا صــارت يف فيــه 
مجهــا ونحــو ذلــك واحلــد يــدرأ بالشــبهة لكــن يعــزر كحاضــر شــربها ) 
كشــاف القنــاع 14 / 101 ( وحيــث إنــه لــم يثبــت شــرب املدعــى عليــه 
الثاني.....للمســكر وبالتالــي فإنــه ال يثبــت قيامــه بقيــادة الســيارة حتــت 
تأثيــره لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثالــث ..........بشــرب 
املســكر والرقــص يف ســاحة اجلمــارك بطريقــة غيــر الئقــة والتلفــظ 
ذلــك بجلــده حــد املســكر  لقــاء  علــى رجــل األمــن وحكمــت عليــه 
ثمانــن جلــدة وســجنه عشــرة أيــام حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا 
علــى ذمــة هــذه القضيــة كمــا ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الرابــع 
..........بشــرب املســكر وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بجلــده حــد املســكر 
ثمانــن جلــدة ولــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهمــا األول والثانــي بشــرب 
املســكر أو قيــادة الثانــي للســيارة حتــت تأثيــره وحكمــت بــدرء حــد 
املســكر عنهمــا وجلــد كل واحــد منهمــا تعزيــرًا لقــاء تهمــة شــرب 
املســكر ســبعن جلــدة وصرفــت النظــر عــن بقيــة طلبــات املدعــي العــام 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهــم قــرروا قناعتهــم بــه وقــرر املدعــي 
العــام االعتــراض واالكتفــاء مبــا يف أوراق املعاملــة فأجيــب لطلبه وباهلل 

التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وبــه حــرر يف 1434/3/7هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
ــف برقــم  ــة الدمــام املكل ــة مبدين ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي مــن فضيل
33/1429529 وتاريــخ 1434/3/17هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
34715102 وتاريــخ 1434/3/22هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
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 3457183 برقــم  .....املســجل  الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
وتاريــخ 1434/3/7هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــى العام ضــد/1- ..........2- 
.....3- ..........4- ..... يف قضيــة مســكر وتلفــظ علــى رجــال االمــن وقــد 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/5/8هـــ .



100

رقم الصك:3442764 تاريخه:1434/2/20هـ    
رقم الدعوى:33504822

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34387291  تاريخه:1434/12/25هـ

مســكر - شــرب املســكر - حيــازة بقصــد الشــرب - قيــادة الســيارة حتــت 
تأثيــر املســكر - هــروب مــن رجــال األمــن - املدعــى عليــه مريــض نفســي 
- التوقــف يف نظــر الدعــوى حتــى يتــم التأكــد مــن مســؤولية املدعــى 
عليــه اجلنائيــة-ورود تقريــر املستشــفى مبســؤولية املدعــى عليــه عــن 

تصرفاتــه - تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد .

1- املادة الثالثة والثمانن من نظام املرافعات الشرعية .
2- املادة الرابعة والتسعن بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية .

اإلجــراءات  نظــام  مــن  املائــة  بعــد  والتســعن  اخلامســة  املــادة   -3
. الـجــزائــــية 

وحيازتــه  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  العــام ضــد  املدعــي  ادعــى 
بقصــد الشــرب وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر والهــروب مــن 
رجــال األمــن و طلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر 
وتعزيــره وتشــديد العقوبــة لقــاء تعــدد ســوابقه، حيــث تلقــت الدوريــات 
األمنيــة بالغــًا عــن مركبــة بقيــادة املدعــى عليــه تقــوم مبضايقــة املــارة 
يف الطريــق ويحــاول صدمهــم أثنــاء الســير ومت متابعتــه مــن قبــل الدوريــة 
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
الثالثــاء  يــوم  ففــي  بالدمــام  اجلزئيــة  باحملكمــة  ..........القاضــي  أنــا 
التاســعة والنصــف  املوافــق 1434/2/19هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 

وقــام باملراوغــة بــن املركبــات بســرعة عاليــة فتــم اســتيقافه وكان يف 
حالــة غيــر طبيعيــة وبتفتيشــه لــم يعثــر علــى أي ممنوعــات معــه وبتفتيــش 
املركبــة عثــر علــى قــارورة فيهــا مــادة مســكرة فتــم القبــض عليــه 
وجــرى إتــالف القــارورة وباستشــمامه تبــن انبعــاث رائحــة املســكر 
مــن أنفاســه، تبــن لناظــر القضيــة مــن خــالل تصرفــات املدعــى عليــه 
ــة ملجمــع  ــي مــن أمــراض نفســية ، جــرى الكتاب ــه يعان ــاء اجللســة أن أثن
النفســية للكشــف علــى املدعــى عليــه واإلفــادة عــن  األمــل للصحــة 
أهليتــه ومســؤوليته اجلنائيــة ، لــم يــرد جوابهــم بعــد مضــي مــدة طويلــة، 
قــرر القاضــي التوقــف يف نظــر الدعــوى حتــى ورود التقريــر، بعــد ورود 
التقريــر املثبــت عــدم وجــود أعــراض مرضية نفســية وأنه بحالتــه الراهنة 
مســؤول عــن تصرفاتــه جــرى عرض الدعوى علــى املدعى عليه،فأنكر 
شــرب املســكر وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر، وصــادق علــى 
حيازتــه وهروبــه مــن رجــال األمــن ، إثبــات إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة 
املســكر وهروبــه مــن رجــال األمــن ، وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت 
ــده  ــرا مــدة ســنة وجل ــه بســجنه تعزي ــك كل ــره لقــاء ذل احملكمــة بتعزي
مائــة جلــدة علــى دفعتــن كل دفعــة خمســون جلــدة وقنــع املدعــى عليــه 
واعتــرض املدعــي العــام بالئحــة لــم يقدمهــا يف املــدة املقــررة نظامــًا، 

ُصــّدق احلكــم مــن الدائــرة اجلزائيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف.
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ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة إلين ــة احملال ــى املعامل ــاء عل صباحــًا بن
اجلزئيــة بالدمــام برقــم 331969046 وتاريــخ 1433/11/1هـــ واملقيــدة 
بــوارد مكتبنــا برقــم 331464654 وتاريــخ 4/ 8 /1433هـــ واملتعلقــة 

بدعــوى املدعــي العــام ضــد / .....
وفيهــا حضــر املدعــي العــام / ..... وادعــى على احلاضر معه / .....ســعودي 
ــى  ــي ..... قائــال يف دعــواه فباالطــالع عل اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
محضــر تنفيــذ مهمــة املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بالدوريــات 
تلقــت  1433/7/12هـــ  الســبت  يــوم  يف  أنــه  تبــن  بالدمــام  األمنيــة 
الدوريــات األمنيــة بالغــًا مــن العمليــات عــن مركبــة تقــوم مبضايقــة 
املــارة يف الطريــق ويحــاول صدمهــم أثنــاء الســير قبــل كبــري .....جنوبــًا 
ثــم دخــل أحــد احملطــات وقــام بالتشــاجر مــع بعــض العمالــة وبعدهــا 
إلــى طريــق  إلــى أن وصــل  لــه  خــرج بســيارته ، فتــم متابعــة الدوريــة 
رأس تنــورة جنوبــًا ولــم يقــف وقــام باملراوغــة بــن املركبــات بســرعة 
عاليــة ومتهــورة ومت متابعتــه مــن قبــل الدوريــة ورفــض الوقــوف ثــم دخــل 
طريــق إلــى طريــق مقابــل معــارض الســيارات ثــم نــزل مــع كبــري علــى 
طريــق باجتــاه فتــم اســتيقافه بعــد إشــارة حــي )..( مقابــل مســجد وكان 
الشــخص يف حالــة غيــر طبيعيــة وبتفتيشــه لــم ُيعثــر علــى أي ممنوعــات 
معــه وبتفتيــش املركبــة ُعثــر علــى قــارورة صغيــرة فيهــا أقــل مــن الربــع 
مــن احملتمــل أن تكــون مــادة مســكرة فتــم القبــض عليــه ، وقــد جــرى 
إتــالف القــارورة املضبوطــة مــع املذكــور وفــق احملضــر املــدون مــن قبــل 
جهــة الضبــط ، وباستشــمامه تبــن انبعــاث رائحــة املســكر من أنفاســه.

وبسماع أقواله أنكر شربه للمسكر وحيازته.
وانتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه بشــرب املســكر وحيازتــه 
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لقــارورة مــاء صحــة صغيــرة بهــا الربــع مــن املســكر بقصــد الشــرب ، 
وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره ، والهــروب مــن رجــال األمــن.

وذلك لألدلة والقرائن التالية : 
1- محضر تنفيذ املهمة املرفق على اللفة رقم )2(.

دفتــر  مــن   )8( رقــم  الصفحــة  علــى  املــدون  االستشــمام  محضــر   -2
.)1( رقــم  لفــة  املرفــق  املوحــد  األمنيــة  األحــوال 

3- محضــر اإلتــالف املــدون علــى الصفحــة رقــم )10( مــن دفتــر األحــوال 
األمنيــة املوحــد املرفــق لفــة رقــم )1(.

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه - وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا - فعــٌل محــرم ومعاقــٌب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب مــا يلــي :
أواًل / إثبــات إدانتــه مبــا ُنســب إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
تزجــره وتــردع غيــره ، وتشــديد العقوبــة لقــاء ســوابقه املتكــررة التــي 
لــم تردعــه عقوباتهــا الســابقة وفــق تعميــم نائــب وزيــر الداخليــة رقــم 

1429/8/23هـــ. وتاريــخ   )93958(
ثانيــًا / إثبــات قيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر املســكر وفــق الفقــرة رقــم 
)8( مــن اجلــدول رقــم )1( امللحــق بنظــام املــرور وإفهامــه بــأن عقوبتــه 
الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )68( مــن نظــام املــرور تقــرر مــن 
اجلهــة املختصــة وفــق الفقــرة )2( مــن قــرار مجلــس الوزراء رقــم )315( يف 
1428/10/24هـــ هــذه دعــواي وعليــه فقــد جــرى إحضــار املدعــى عليــه 
عــدة جلســات إال أنــه ظهــر لــي وتبــن لــي مــن خــالل جتاوبــه يف اجللســة 
ــي مــن  ــه يعان ــاء اجللســة أن املدعــى علي ــه أثن ومــن خــالل بعــض تصرفات
أمــراض نفســية وإبــراء للذمــة جــرى الكتابــة ملجمــع للصحــة النفســية 
ــى  ــا رقــم 33/1576223 وتاريــخ 1433/8/20هـــ للكشــف عل بكتابن
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املدعــى وبيــان أهليتــه ومســؤوليته اجلنائيــة إال أنــه لــم تــرد إلينــا إفــادة 
مــن مجمــع األمــل للصحــة النفســية  حتــى تاريــخ 1434/2/19هـــ وهــذه 
مــدة طويلــة تلحــق الضــرر باملدعــى عليــه وخصوصــا كــون املدعــى 
ــن مــن نظــام املرافعــات  ــة والثمان ــادة الثالث ــى امل ــاء عل ــه ســجينا وبن علي
الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ونظــرا إلــى أن التأكــد مــن قبــل القاضــي 
العقليــة  قــواه  كمــال  إلــى  واالطمئنــان  عليــه  املدعــى  ســالمة  علــى 
والنفســية مــن األمــور املهمــة والضروريــة ونظــرا إلــى أن إطالــة املــدة يف 
القضيــة يلحــق الضــرر باملدعــى عليــه ألنــه ســجن والتقريــر الطبــي لــم 
يــرد والشــريعة اإلســالمية جــاءت برفــع الضــرر وال ضــرر وألن الفصــل 
يف هــذه القضيــة متوقــف علــى التقريــر الطبــي لــذا ولــكل مــا ســبق فقــد 
قــررت التوقــف يف هــذه القضيــة وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــي العــام قــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم بــدون الئحــة 
اعتراضيــة ورفعــه حملكمــة االســتئناف مكتفيــا مبــا يف أوراق املعاملــة  
وعليــه فقــد قــررت رفــع املعاملــة كاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
احلكــم وختمــت يف الســاعة العاشــرة وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

. حــرر يف 1434/2/19هـــ
/1434/5هـــ   19 املوافــق  األحــد  يــوم   ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا وفيهــا عــادت إلينــا 
املعاملــة مــن مقــام محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقهــا 
قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى وهــم فضيلــة 

القاضــي / ..... وفضيلــة القاضــي / ..... وفضيلــة القاضــي / .....
الصــادر منهــم برقــم 34199521وتاريــخ 1434/04/28هـــ ونــص احلاجــة 
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منــه بعــد املقدمــة مــا يلــي : ) لوحــظ أن فضيلتــه أوقــف النظــر يف هــذه 
القضيــة ولــم يحــدد مــدة اإليقــاف حســب منطــوق املــادة املشــار إليهــا 
ــة ( ونظــرا  ــم إعــادة املعامل ــالزم ومــن ث ملالحظــة مــا ذكــر وإكمــال ال
لوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة وعليــه فيكــون قــرار التوقــف 
يف هــذه القضيــة مبــا يلــي: قــررت التوقــف عــن النظــر يف هــذه القضيــة  
إلــى حــن ورود التقريــر الطبــي للمدعــى عليــه. وبذلــك حكمــت وأمــرت 
أحيــط  و  ألصحــاب  املعاملــة  وإعــادة  وســجله  بالقــرار  ذلــك  بإحلــاق 
أخــرى ألجــراء  مــرة  بالكتابــة  بأنــي قمــت  الفضيلــة علمــًا  أصحــاب 
الفحــص علــى املدعــى عليــه وذلــك بتاريــخ  1434/04/14هـــ وحتــى 
تاريخ1434/05/19هـــ لــم يردنــا التقريــر الطبــي  واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف
19 /1434/5هـ  .

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هذا اليوم اخلميــس املوافق 1434/08/25هـ 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا وفيهــا حضــر 
الطرفــان  وقــد افتتحــت بنــاء علــى مــا وردنــا مــن مجمــع للصحــة النفســية 
).....( وتاريــخ 1434/7/26هـــ  النفســية برقــم  اللجنــة  بالدمــام تقريــر 
املتضمــن مــا نصــه : » اســم املريــض / .....رقــم الهويــة ).....( بالفحــص 
وتاريــخ  األحــد  يــوم  يف  النفســية  اللجنــة  قبــل  مــن  املذكــور  علــى 

1434/07/23هـــ
 تبــن عــدم وجــود أعــراض مرضيــة نفســية أو عقليــة يف الوقــت الراهــن 

وهــو بحالتــه الراهنــة مســئول عــن تصرفاتــه .        
عضــو اللجنــة د/ .....توقيعــه ، عضــو اللجنــة أ/ .....، توقيعــه ، عضــو 
ــة د/ .....توقيعــه .«  .أ.هـــ ــة الطبي ــة  د/  .....توقيعــه ، رئيــس اللجن اللجن
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 وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا ذكره 
املدعــي مــن قيامــي بشــرب املســكر وأننــي قمــت بقيــادة الســيارة حتــت 
تأثيــره كل ذلــك غيــر صحيــح ومــا ذكــره مــن وجــود قــارورة مــاء صحــة 
صغيــرة بهــا مســكر   بالســيارة فصحيــح إال أنهــا ليســت لــي فهــي 
لصاحــب الســيارة والســيارة ليســت لــي  ومــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
هروبــي مــن رجــال األمــن فصحيــح هكــذا أجــاب كمــا جــرى اطالعــي 
علــى ســوابق املدعــى عليــه وهــي )3( شــرب املســكر وعــدد)1( ســرقة 
ســيارات وعــدد )1( حيــازة واســتعمال مخــدرات  وبعرضهــا علــى املدعــى 
عليــه صــادق علــى صحتهــا  ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــك بينة 
علــى دعــواك  فيمــا يتعلــق بشــرب املســكر وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر 
املســكر فأجــاب قائــال ليــس لــدي بينــة  علــى ذلــك ســوى مــا يف أوراق 
ــة كمــا  ــى أوراق املعامل ــم جــرى اطالعــي عل ــة  هكــذا أجــاب ث املعامل
جــرى اطالعــي علــى محضــر تنفيــذ مهمــة وتســليمها جلهــة االختصــاص 

املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )3-4( واملتضمــن مــا نصــه :
» أثنــاء مســح الدوريــة تلقينــا بــالغ  مــن عمليــات أمــان عــن مركبــة 
ــاء  ــه يضايــق املــارة يف الطريــق ويجــول أثن ــه أن والشــخص املوضــح بعالي
الســير قبــل كبــري جنــوب ثــم دخــل محطــة .....عشــرين وقــام مبهاوشــت 
العمــال داخــل احملطــة ثــم حلظــه الدوريــة قبــل تنــورة جنــوب وتابعــه ولــم 
يقــف وثــم يــراوغ بــن املركبــات بســرعة عاليــة ومتهــور ومت متابعتــه 
مــن قبــل الدوريــة ورفــض الوقــف وحــول اســتيقافه ورفــض ثــم دخــل مــع 
مخــرج ومت متابعتــه حتــى نــزل مــع طريــق مقابــل املعــارض جنــوب ثــم نــزل 
مــع كبــري علــى طريــق امللــك فهــد باجتــاه الدمــام ومت اســتيقافه بعــد 
إشــارة )..( مقابــل مســجد وكان الشــخص مــن احملتمــل يف حالــة غيــر 
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طبيعيــة كان يســبب خطــر علــى املاريــن واملرتاديــن للطريــق ومت رفــع 
الشــخص واملركبــة للعمليــات بــدون ملخصــات ومت تفتيــش املركبــة 
الربــع  مــن  أقــل  فيهــا  قــارورة صغيــرة عصيــر  علــى  عثــر  والشــخص 
محتمــل مــادة مســكرة » أ.هـــ. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــال   مــا جــاء يف احملضــر مــن أنــي كنــت يف حالــة غيــر طبيعيــة فغيــر 
صحيــح هكــذا أجــاب  فبنــاء علــى مــا تقــدم   مــن الدعــوى واإلجابــة 
ونظــرا ملــا قــرره الطرفــان ومــا مت رصــده وضبطــه أعــاله  وبنــاء علــى 
إقــرار املدعــى عليــه بوجــود قــارورة مــاء صحــة صغيــرة بهــا مســكر 
وهروبــه مــن رجــال األمــن  واملــرء مؤاخــذ بإقــراره   وال عــذر ملــن أقــر 
ونظــرا إلــى أن دفعــه بــأن القــارورة ليســت لــه دفــع غيــر معتبــر وذلــك 
لوجــود قرينــة وهــي هروبــه مــن رجــال األمــن   ونظــرا إلــى لتوجــه التهمــة 
ضــد يف شــربه للمســكر وقيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر املســكر وتتمثل 
الشــبهة يف إقــراره بوجــود قــارورة املســكر وهروبــه مــن رجــال األمــن 
وســوابقه املماثلــة لشــرب املســكر وكل هــذه قرائــن تــدل علــى الشــبهة 
القويــة ضــده يف شــرب املســكر وتوجــه التهمــة يف شــرب املســكر 
هــو توجــه التهمــة يف عودتــه لشــرب املســكر  ونظــرا إلــى أن احلــدود 
تــدرأ بالشــبهات ونظــرا إلــى أن ســوابق املدعــى عليــه املذكــورة أعــاله 
تســتوجب التشــديد يف عقوبــة املدعــى عليــه لــذا ولــكل مــا ســبق : فقــد 
ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه  مــن حيــازة قــارورة  مــاء 
صحــة صغيــرة بهــا مســكر بقصــد الشــرب وهروبــه مــن رجــال األمــن 
وبذلــك حكمــت وتوجهــت التهمــة يف شــربه للمســكر وقيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــر املســكر وعودتــه لشــرب املســكر وبذلــك وحكمــت عليــه  
لقــاء ذلــك بســجنه تعزيــرا مــدة ســنة يحتســب منهــا مــا أمضــاه موقوفــا 
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يف هــذه القضيــة وجلــده تعزيــرا مائــة جلــدة علــى دفعتــن كل دفعــة 
خمســون جلــدة بــن كل دفعــة والتــي تليهــا عشــرة أيــام .

وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم 
وقــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة فأجبتــه 
لطلبــه وأفهمــت املدعــي العــام بــأن عليهــم مراجعــة احملكمــة يف يــوم  
األربعــاء  املوافــق 02/ 09 /1434هـــ الســتالم نســخة مــن احلكــم لتقــدمي 
الئحتــه االعتراضيــة خــالل ثالثــن يومــا مــن تاريــخ االســتالم وإال ســقط 
حقــه يف طلــب االســتئناف وختمــت يف الســاعة  احلاديــة عشــرة صباحــا   
وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 25/ 08  /1434هـــ .
احلمــد هلل وحــده و بعــد ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/09/02 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 09:00 وهــذا اليــوم هــو اليــوم احملــدد لتســليم 
املدعــي العــام نســخة مصــورة مــن قــرار احلكــم إال أنــه لــم يحضــر وقــد 
مت االنتهــاء مــن قــرار احلكــم وعليــه فقــد مت إيــداع نســخة مصــورة مــن 
قــرار احلكــم يف املعاملــة يف هــذا اليــوم نفســه ويعــد اإليــداع بدايــة مليعــاد 
الثالثــن يومــًا املقــررة لطلــب اســتئناف احلكــم  وللمعلوميــة فقــد جــرى 
حتريــره وختمــت يف الســاعة 09:30 وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/09/02هـــ
احلمــد هلل وحــده و بعــد ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/10/06هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 09:00  و قــد انتهــت املــدة املنصــوص عليهــا يف 
املــادة الرابعــة والتســعن بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ولــم 
يتقــدم املدعــي العــام بالئحتــه االعتراضيــة خــالل هــذه املــدة لــذا قــررت 
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رفــع كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف وفقــا ملــا نصــت عليه اخلامســة 
ــة فقــد  ــة و للمعلومي ــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي والتســعون بعــد املائ
جــرى حتريــره وختمــت يف الســاعة 09:30 وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/10/06 هـــ
احلمد هلل وحده وبعد . . . فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة اجلـزائيـة األولى 
يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم 34/1669414 
وتاريــخ 1434/10/27هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 342502891 
وتاريــخ 1434/11/4هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ .....املســجل برقــم 3442764 وتاريــخ 1434/2/20هـــ 
اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام  ضــد/..........يف قضيــة مســكر والهــروب 
مــن رجــال األمــن  وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . حيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وباالطــالع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء 
علــى قرارنــا رقــم34251453 يف 1434/6/26هـــ قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/12/23هـــ .
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رقم الصك: 3447361   تاريخه: 1434/2/25هـ 
رقم الدعوى:33547013

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34203125  تاريخه:1434/05/01هـ

مســكر - شــرب املســكر - قيــادة ســيارة حتــت تأثيــر املســكر - وفــاة املدعــى 
عليــه - رد الدعــوى - انقضــاء الدعــوى بوفــاة املدعــى عليــه .

1- األصل براءة الذمة وال يعدل عن ذلك إال بدليل .
2- الفقــرة الرابعــة مــن املــادة الثانيــة والعشــرين مــن نظــام اإلجــراءات 

اجلزائيــة .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا بتنــاول األول املســكر وقيــادة 
املركبــة حتــت تأثيــره والثانــي بتنــاول املســكر وطلــب إثبــات مــا أســند 
إليهمــا واحلكــم عليهمــا بحــد املســكر وإفهــام املدعــى عليــه األول بــأن 
عقوبتــه عائــدة للجهــة املختصــة لقيــادة املركبــة حتــت تأثيــر املســكر 
،حيــث قبــض علــى املدعــى عليهمــا إثــر ورود بــالغ مــن أحــد املواطنــن 
باســتيقافه وهــو يقــود ســيارته برفقــة أهلــه مــن قبــل املدعــى عليهمــا وقــد 
اتضــح أنهمــا بحالــة غيــر طبيعيــة وبحوزتهما قارورة بداخلهــا مادة العرق 
املســكر كمــا اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر منهمــا ، أنكــر املدعــى 
عليــه الثانــي الدعــوى وأفــاد بــأن املدعــى عليــه األول قــد تــويف وصــدرت 
لــه شــهادة وفــاة وأبــرز نســختها لــدى القاضــي ،وحيــث إن املدعــى عليــه 
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الثانــي أنكــر الدعــوى وليــس للمدعــي العــام بينــة عليــه ســوى محضــر 
القبــض وإثبــات احلالــة ولــم يتضمنــا بــأن املدعــى عليــه الثانــي بحالــة غيــر 
طبيعيــة ،ومبــا أن األصــل بــراءة الذمــة حكمــت احملكمــة بــرد دعــوى 
املدعــي العــام ضــده لعــدم كفايــة األدلــة وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض 
املدعــي العــام بالئحــة ، أمــا املدعــى عليــه األول فقــد ورد جواب األحوال 
املدنيــة باملدينــة املنــورة وبرفقــة نســخة موثقــة مــن شــهادة وفــاة املدعــى 
عليــه األول ،وبنــاء علــى الفقــرة الرابعــة مــن املــادة الثانيــة والعشــرين مــن 
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ،فــإن الدعــوى العامــة تكــون منقضيــة بحــق 

املدعــى عليــه األول وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . 

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
.....القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة باملدينــة املنــورة حــاال وبنــاء علــى املعاملــة 
1433/8/25هـــ   33547013 برقــم  الرئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331603329 وتاريــخ 1433/8/25هـ افتتحت 
اجللســة اخلاصــة بالئحــة الدعــوى العامــة مــن املدعــي العــام  ..... ضــد 
املدعــى عليهمــا 1-  ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
).....(2- .....ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ).....( املتضمنــة أنــه 
ــات  ــل دوري ــى املدعــى عليهمــا مــن قب ــخ 1433/6/30هـــ قبــض عل بتاري
األمــن مبوجــب محضرهــم رقــم .....املتضمــن دعــوى املواطــن .....ضدهمــا 
باســتيقافه أثنــاء ســيره بســيارته مــع أهلــه وقــد اتضــح أن املدعــى عليهمــا 
بحالــة غيــر طبيعيــة وبحوزتهمــا قــارورة عصيــر بداخلهــا مــادة العــرق 
املســكر وجــرى إثبــات حالــة املدعــى عليهمــا واتضــح أن رائحــة العــرق 
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املســكر تنبعــث منهمــا وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إلى املدعى 
عليــه األول بتنــاول العــرق املســكر وقيــادة املركبــة حتــت تأثيــر العــرق 
املســكر واتهــام املدعــى عليــه الثانــي بتنــاول العــرق املســكر وبالبحــث 
عــن ســوابقهما لــم يعثــر للمدعــى عليــه األول .....علــى ســوابق مســجلة 
عليــه وعثــر للمدعــى عليــه الثانــي .....علــى أربــع ســوابق ) فاحشــة لــواط 
اســتعمال   - مخــدرات  أدوات  اســتعمال  أدوات  حيــازة   - مضاربــة   -
مخــدرات (  ويطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بإقامــة 
حــد املســكر وإثبــات إدانــة املدعــى عليــه األول .....بقيــادة الســيارة حتــت 
تأثيــر املســكر وإفهامــه أن عقابــه علــى ذلــك عائــد للجهــة املختصــة 
ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه الثانــي ..... املذكــور ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه األول .....املذكــور ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه الثانــي 
.....عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام أجــاب صحيــح الســوابق املســجلة 
علــي وقــد أخــذت جزائــي عليهــا مــن الســابق وصحيــح أننــي كنــت 
راكبــا مــع املدعــى عليــه .....يف الســيارة التــي كان  يقودهــا و أمــا 
مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن اتهامــه لــي بتنــاول مــادة العــرق 
املســكر فغيــر صحيــح جملــة وتفصيــاًل كمــا أن املدعــى عليــه .....
قــد تــويف رحمــه اهلل بعــد هــذه القضيــة يف شــهر رجــب مــن هــذا العــام 
هــذا مــا لــدي وعليــه أوقــع فســألت املدعــي العــام هــل لديــك بينــة علــى 
دعــواك وعمــا يذكــره املدعــى عليــه .....مــن وفــاة املدعــى عليــه .....قــال 
أمــا وفــاة املدعــى عليــه .....فــال علــم لــي بذلــك وأطلــب حتديــد جلســة 
أخــرى حتــى نتحقــق ممــا ذكــره املدعــى عليــه احلاضــر عــن وفــاة املدعــى 
عليــه .....وحتــى أحضــر بينتــي علــى املدعــى عليــه .....فأجيــب لطلبــه 
وبتاريــخ 1434/1/25هـــ  حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه .....وقــدم 
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لنــا املدعــى عليــه نســخة مــن شــهادة وفــاة برقــم ..... يف 1433/7/29هـــ 
مكتــوب فيهــا أســم املتوفــى .......... وتاريــخ الوفــاة يف 1433/7/21هـــ 
وهــي نســخة غيــر موثقــة وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال لــم نبلــغ 
بوفــاة املدعــى عليــه .....رســميا هــذا مــا لــدي فســألت املدعــي العــام هــل 
لديــك بينــة علــى املدعــى عليــه .....قــال بينتــي مــا هــو مذكــور يف الئحــة 
الدعــوى العامــة مــن محضــر القبــض ومحضــر إثبــات حالــة هــذا مــا لــدي 
وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة وجدنــا علــى اللفــة )2( محضــر القبــض 
وليــس فيــه مــا يتضمــن تعاطــي املدعــى عليــه .....للمســكر ســوى أنــه 
وجــدوا داخــل الســيارة علبــة بهــا مــادة غيــر طبيعيــة كمــا وجدنــا علــى 
ــة مــن قبــل  الصحيفــة )11( مــن ملــف التحقيــق )1( محضــر إثبــات حال
اتضــح  عليهمــا  املدعــى  حالــة  بإثبــات  أنــه  واملتضمــن  واحــد  شــخص 
أنهمــا بحالــة طبيعيــة ومتزنــن يف كالمهــم وتصرفاتهــم وتنبعــث مــن 
أفواههــم رائحــة كريهــة احتمــال أن تكــون رائحــة العــرق املســكر 
وقــد وجدنــا علــى الصحيفــة )12( مــن ذات امللــف اعترافــات املدعــى 
عليــه .....وقــد تضمنــت اعترافــه بتعاطــي املســكر وحيازتــه لــه بغــرض 
ــه ..... ــر املســكر وأن املدعــى علي ــادة الســيارة حتــت تأثي الســكر وقي
ــاول أي مــادة مســكرة وقــد اقتضــى النظــر التحقــق مــن صحــة  ــم يتن ل
نســخة شــهادة الوفــاة عــن طريــق مكاتبــة األحــوال املدنيــة فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وكامــل مجريــات القضيــة وحيــث 
أنكــر املدعــى عليــه .....تعاطــي املســكر ولــم يكــن للمدعــي العــام مــن 
بينــة علــى املدعــى عليــه .....ســوى مــا أورده مــن محضــر القبــض وإثبــات 
احلالــة وحيــث لــم يتضمــن احملضــران  وجــود املدعــى عليــه .....بحالــة 
غيــر طبيعيــة وإمنــا تضمــن محضــر إثبــات احلالــة انبعــاث رائحــة يحتمــل 
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مــن شــخص  معــد  وهــو محضــر  املســكر  العــرق  رائحــة  أن تكــون 
ــم يجــزم معــده بوجــود رائحــة املســكر وإذا تطــرق االحتمــال  واحــد ول
بطــل االســتدالل وتلــك القرائــن ال ترقــى إلثبــات إدانــة املدعــى عليــه وال 
حتــى توجــه التهمــة ألن األصــل البــراءة وال يعــدل عــن ذلــك إال بدليــل 
ولــم يوجــد هــا هنــا ال ســيما وأن أقــوال املدعــى عليــه األول .....قائــد 
الســيارة تضمنــت أن املســكر املضبــوط بالســيارة لــه وأنــه تعاطــاه وأن 
املدعــى عليــه .....لــم يتعاطــى املســكر ولــكل مــا ســلف فلــم يثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليــه .....بتنــاول العــرق املســكر وحكمــت بــرد دعــوى 
املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه .....لعــدم كفايــة األدلــة وأمــا مــا يخــص 
ــد جلســة أخــرى بعــد ورود  ــه .....فقــد اقتضــى النظــر حتدي املدعــى علي
الوفــاة مــن األحــوال املدنيــة وســتكون  اإلفــادة فيمــا يخــص شــهادة 
اجللســة القادمــة مبشــيئة اهلل تعالــى يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/2/26هـــ  
الســاعة 11،15 وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة وقــرر املدعــي العــام املعارضــة وأســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
وأفهــم باملراجعــة يف اجللســة القادمــة لتســليمه نســخة احلكــم حتتســب 
لــه بعــد ذلــك مــدة ثالثــن يومــا لتقــدمي الئحتــه فــإن انقضــت ولــم يتقــدم 
بالئحتــه فســيتم بعــث القــرار مــع كامــل متعلقــات حملكمــة االســتئناف 
بــدون الئحــة اعتراضيــة وبتاريــخ 1434/2/19هـــ حضــر املدعــي العــام 
املنــورة  باملدينــة  املدنيــة  األحــوال  وردنــا كتــاب مديــر مكتــب  وقــد 
ــة مــول رقــم .....يف 1434/2/5هـــ واملقيــد باحملكمــة برقــم  فــرع العالي
34/236074 يف 1434/2/16هـــ واملتضمــن أنــه مت إكمــال الــالزم وقد 
وجدنــا برفقــه نســخة موثقــة مــن شــهادة الوفــاة اخلاصــة باملدعــى عليــه 
.....املذكــور وأن تاريــخ الوفــاة يف 1433/7/21هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم 
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ومــا مت مؤخــرا وبنــاء علــى الفقــرة الرابعــة مــن  املــادة الثانيــة والعشــرين 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فــإن هــذه الدعــوى العامــة منقضيــة بحــق 
املدعــى عليــه األول .....لوفاتــه وبذلــك حكمــت فقــرر املدعــي العــام 
القناعــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/19 هـــ
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد :

االســتئناف  مبحكمــة  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن 
إلــى  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــالع  منــا  جــرى  املكرمــة  مبكــة 
هــذه احملكمــة بكتــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة 
بهــا  املرفــق  )1434/3/21هـــ(  وتاريــخ  رقــم)34198733(  املنــورة 
فضيلــة  مــن  رقم)3447361(وتاريخ)1432/2/25هـ(الصــادر  القــرار 
املتضمــن  املنــورة،  باملدينــة  اجلزائيــة  احملكمــة  الشــيخ/.....القاضي 
املتهمــن  اجلنســية ،  العــام ضد/.....ورفيقــه ســعوديي  املدعــي  دعــوى 
بتنــاول العــرق املســكر وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره ، احملكــوم فيــه 
مبــا دون باطنــه، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 33455738  تاريخه: 1434/1/25هـ 
رقم الدعوى:33552912

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:3410025  تاريخه:1434/01/25هـ

مســكر - شــرب مســكر - تعاطــي حشــيش - قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر 
املســكر - اشــتراك احلشــيش مــع اخلمــر يف منــاط احلكــم - إقامــة حــد 

املســكر - املنــع مــن الســفر .

1- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) كل مسكر حرام ( .
2- املادة 41 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .
3- املادة 56 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

4- املادة 68 من نظام املرور .

وتعاطــي  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
مــا  إثبــات  تأثيرهمــا وطلــب  الســيارة حتــت  احلشــيش املخــدر وقيــادة 
ــة  ــه وتشــديد العقوب ــه بحــد املســكر ومعاقبت ــه واحلكــم علي أســند إلي
بــأرواح  مباالتــه  وعــدم  املســكر  تأثيــر  حتــت  الســيارة  قيــادة  لقــاء 
اآلخريــن ومنعــه مــن الســفر ،حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل 
الدوريــة األمنيــة إثــر وقــوع حــادث اصطــدام ســيارة بقيــادة املدعــى عليــه 
وأثبــت تقريــر الســموم الشــرعي إيجابيــة عينــة ســوائل املدعــى عليــه 
ــى  ــاء عل ــى الدعــوى ،وبن ــه عل ــات احلشــيش وصــادق املدعــى علي ملركب



117

مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بجلــده حــد املســكر ثمانــون جلــدة دفعــة 
واحــدة ومنعــه مــن الســفر ورّد دعــوى املدعــي العــام بخصــوص معاقبــة 
املدعــى عليــه وإفهامــه أن عقوبــة قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر 
عائــد للجهــة املختصــة وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام بــدون 

الئحــة ،وُصــدق احلكــم محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  باألحســاء 
احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة االحســاء برقــم 33552912 وتاريــخ 
وتاريــخ   331622202 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/08/27هـــ 
1433/08/27هـــ ففــي يــوم الثالثــاء املوافق1433/11/09هـــ افتتحــت 
ضــد  وادعــى  العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا   10  :  00 الســاعة  اجللســة 
احلاضــر .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....إنــه بتاريــخ 
ــى املدعــى عليــه مــن قبــل إحــدى فــرق  1432/11/21هـــ مت القبــض عل
الدوريــات األمنيــة مبحافظــة االحســاء وذلــك إثــر وقــوع حــادث اصطــدام 
ــوع ).....( ســنة صنعهــا)2009م( حتمــل اللوحــة رقــم ).....(   ســيارة  مــن ن
بقيــادة املدعــى عليــه )مت فــرز أوراق مســتقله للحــادث ومعاجلتهــا مــن 
قبــل جهــة االختصــاص( وقــد أثبــت تقريــر الســموم الشــرعي رقــم) .....( 
لعام1433هـــ ايجابيــة عينــة ســوائله ملركبــات احلشــيش املخــدر و املــدرج 
ــة )أ( امللحــق بنظــام  مــن ضمــن املــواد احملظــورة يف اجلــدول رقــم )1( فئ
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة و للمــواد الكحوليه )االيثيلي(.
وباســتجوابه / أقــر بشــربه اخلمــر املســكر وتعاطيــه للحشــيش املخــدر 
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و قيادتــه الســيارة حتــت تأثيرهمــا.
 وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه بشــرب اخلمــر املســكر 
لألدلــة  تأثيرهمــا  للســيارة حتــت  وقيادتــه  املخــدر  احلشــيش  وتعاطــي 

اآلتيــة: والقرائــن 
1ـ إقــراره املــدون علــى الصفحــة رقــم )1-3( مــن ملــف التحقيــق املرفــق 

علــى اللفــة رقــم )25( .
2ـ تقرير السموم الشرعي املرفق على اللفة رقم )13( .

3ـ محضر القبض املرفق صوره منه على اللفة رقم )5( .
وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة .

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكور - وهو بكامل أهليته املعتبرة شــرعًا 
- فعــل محــرم ومعاقــب عليـــه شــرعًا نظامــًا يف ضــوء الفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هــــ  اطلــب 

إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي:  
1. بحد املسكر لقاء شربه له .

2. بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( مــن النظــام املشــار 
إليــه أعــاله لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر، وتشــديد العقوبــة عليــه لقــاء 
قيادتــه الســيارة حتــت تأثيــر شــرب اخلمــر املســكر و تعاطــي احلشــيش 
املخــدر وعــدم مباالتــه بــأرواح اآلخريــن اســتنادا لتعميــم صاحــب الســمو 

امللكــي أميــر املنطقــة الشــرقية رقــم )8019(  يف 1433/2/24هـــ
3. منعــه مــن الســفر خــارج البــالد بعــد تنفيــذ محكوميتــه اســتنادًا 

للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام . 
4. تأثير شرب اخلمر املسكر و تعاطي احلشيش املخدر
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4. إثبــات قيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر شــرب اخلمــر املســكر و تعاطــي 
للجهــة املختصــة عمــال  بــأن عقابــه عائــد  املخــدر وإفهامــه  احلشــيش 
بالفقــرة األولــى مــن املــادة )68( مــن نظــام املــرور الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم )م/85( و تاريــخ 1428/10/26هـــ. هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه بتاريــخ 
1432/11/21هـــ قبــض علــي مــن قبــل الدوريــات األمنيــة باألحســاء 
وذلــك إثــر وقــوع حــادث تصــادم وأنــه مت التحليــل لــي وأننــي أشــرب 
املســكر وأتعاطــى احلشــيش وأننــي قمــت قيــادة الســيارة حتــت تأثيرهما 
فهــذا كلــه صحيــح وأنــا تائــب هكــذا أجــاب وباالطــالع علــى املعاملــة 
وجــد فيهــا علــى لفــه 13 تقريــر الســموم الشــرعية رقــم .....واملتضمــن 
إيجابيــة عينــة البــول للمــواد الكحوليــة وملركبــات احلشــيش املخــدر 
واحملظــور دوليــا أ.هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإقــرار 
املدعــى عليــه وحيــث إن املــرء مؤاخــذ بإقــراره وللتقريــر الشــرعي ولقــول 
النبــي صلــى اهلل عليــة وســلم )كل مســكر حــرام ( وحيــث إن احلشــيش 
يشــترك مــع اخلمــر يف منــاط احلكــم لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه بشــرب اخلمــر وتعاطــي احلشــيش املخــدر وقيــادة الســيارة 
حتــت تأثيرهمــا ولــم يثبــت لــدي احليــازة لهمــا لذلــك كلــه فقــد حكمــت 

مبــا يلــي أوال:
جلد املدعى عليه ثمانون جلدة دفعة واحدة حد املسكر

ثانيــا: رد دعــوى املدعــي العــام بخصــوص معاقبــة املدعــى عليــه مبوجــب 
املــادة 41 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لعــدم ثبــوت 

احليازة
تنفيــذ  بعــد  اململكــة  خــارج  الســفر  مــن  عليــه  املدعــى  منــع  ثالثــا: 
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محكوميــة مــدة ســنتن وذلــك مبوجــب املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة رابعــا: ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بقيادة 
ــى  ــد إل ــه عائ ــأن عقاب ــه ب ــر اخلمــر واحلشــيش وأفهمت الســيارة حتــت تأثي
اجلهــة املختصــة وبنــاء علــى املــادة 68 مــن نظــام املــرور هــذا مــا ظهــر لــي 
وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر 
املدعــي العــام اعتراضــه وطلــب رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف 
بــدون الئحــة وأمــا املدعــى عليــه فقــرر قناعتــه بــه وبــه ختمــت اجللســة يف 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق ، وصل متــام الســاعة  10.30  وب

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/09هـــ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قضــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
331943304 وتاريــخ 1433/11/20هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
33/2095075/ج1 وتاريــخ 1433/11/23هـــ املرفــق بهــا القرار الصادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .....املســجل برقــم 33455738 
العــام ضــد/.....يف  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1433/11/16هـــ  وتاريــخ 
قضيــة مخــدرات ومســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه ؛ وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  وأوراق املعاملــة 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1/11/ 1434هـــ .
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رقم الصك: 34177873 تاريخه:1434/4/2هـ   
رقم الدعوى: 33581555

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34214858  تاريخه: 1434/05/18هـ

مســكر - شــرب مســكر - تعاطــي حشــيش - قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر 
املســكر - إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي احلشــيش - حتــرمي كل مــا 

أســكر ولــو لــم يكــن شــرابًا كاحلشــيش .

1- لعــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف اخلمــر ثمانيــة ) شــاربها 
وبائعهــا  ومعتصرهــا  وعاصرهــا  إليــه  واحملمولــة  وحاملهــا  وســاقيها 

وآكل ثمنهــا ( .
2- قــال ابــن حجــر يف فتــح البــاري 45/10) واســتدل مبطلــق قولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم ) كل مســكر حــرام ( علــى حتــرمي مــا يســكر ولــو لــم 
يكــن شــرابًا فيدخــل يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا وقــد جــزم النــووي 

وغيــره بأنــه مســكره ( .
3- املادة 56 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

ادعى املدعي العام ضد املدعى عليه بشرب املسكر وتعاطي احلشيش 
املخــدر وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر ، وطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر وســجنه ومنعــه مــن الســفر ،حيــث مت 
االشــتباه باملدعــى عليــه مــن قبــل الدوريــة األمنيــة وباستشــمامه اتضــح 
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أن رائحــة كريهــة تفــوح مــن أنفاســه ومت أخــذ عينــة مــن ســوائله أثبــت 
تقريــر الســموم الشــرعي إيجابيــة عينــة بــول املدعــى عليــه ملركبــات 
احلشــيش املخــدر ،وصــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى ،ولثبــوت شــرب 
املدعــى عليــه للمســكر واســتعمال احلشــيش املخــدر ،وبنــاء علــى مــا 
تقــدم حكمــت احملكمــة بجلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة ومنعــه 
مــن الســفر مــدة ســنتن بعــد تنفيــذ العقوبــة ،وثبــوت قيــادة املدعــى 
عليــه للســيارة حتــت تأثيــر املســكر وإفهامــه أن عقوبتــه عائــدة للجهــة 
املختصــة وعــدم إجابــة املدعــي العــام يف باقــي طلبــه  ،وقنــع املدعــى 
عليــه ،واعتــرض املدعــي العــام مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى ،وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد لدي أنا ..... 
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باخلبــر   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 33581555 
وتاريــخ 1433/09/19هـــ املقيــدة باحملكمة برقــم 331730199 وتاريخ 
1433/09/19هـــ ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/04/02 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 20 : 9 وفيهــا قــدم املدعــي العــام .....الئحــة دعــوى عامــه 
).....(قائــاًل  ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ضــد 
فيهــا حيــث أنــه باالطــالع علــى خطــاب مديــر شــرطة محافظــة اخلبــر 
رقــم ).....( وتاريــخ 1433/8/14هـــ املرفــق بــه محضــر تنفيــذ املهمــة املعد 
مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بالدوريــات األمنيــة مبحافظــة اخلبــر 
املتضمــن أنــه يف يــوم اخلميــس املوافــق 1432/7/28هـــ لوحــظ املدعــى 
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عليــه وشــخص آخــر يدعــى / .....) مت إطــالق ســراحه مــن قبــل شــرطة 
الدمــام لعــدم صلتــه بالقضيــة ( حيــث كان الشــخصن يف وضــع اشــتباه 
فتــم تســليمهما ملركــز شــرطة شــمال اخلبــر وباستشــمام املدعــى عليــه 
اتضــح أن رائحــة كريهــة تفــوح مــن أنفاســه ومت اإلفــراج عنــه بكفالــة 
احلضوريــة وببعــث عينــة مــن ســوائله )الــدم والبــول( ورد تقريــر املركــز 
اإلقليمــي ملراقبــة الســموم الشــرعية رقــم )..........( وتاريــخ 1432/8/3هـ 
متضمنــًا ايجابيــة عينــة البــول املأخــوذة مــن املدعــى عليــه ملركبــات 
احلشــيش املخــدر املــدرج باجلــدول األول فئــة ) أ ( مــن نظــام مكافحــة 
إعــادة  مت  1433/8/14هـــ  وبتاريــخ   ، العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات 
إيقــاف املدعــى عليــه بشــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام علــى ذمــة 
القضيــة وأفــرج عنــه بتاريــخ 1433/8/19هـــ وباســتجواب املدعــى عليــه 
اقــر بشــربه للمســكر يف ........ وبقيادتــه للســيارة بداخــل الســعودية ، 
وبســماع أقوالــه األوليــة مــن قبــل شــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام  
أفــاد بــأن كان بحالــة ســكر يف ........ وال يعلــم إذا كان وقتهــا قــد 
اســتعمل احلشــيش وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام ل.....بشــرب 
املســكر وتعاطــي احلشــيش املخــدر وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر شــرب 

املســكر وتعاطــي احلشــيش املخــدر وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:
1- اعتــراف مبــا نــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم )12( من ملــف التحقيق 

املرفــق لفه )1(
 )2  ( رقــم  اللفــة  علــى  املرفــق  عنــه  املنــوه  املهمــة   تنفيــذ  2- محضــر 
ملــف  مــن  ص)11(  علــى  املــدون  عنــه  املنــوه  االستشــمام  3-محضــر 

)1( لفــه  املرفــق  التحقيــق 
4-اعتــراف املدعــى عليــه بشــربه للمســكر وقيادتــه للســيارة بداخــل 
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الســعودية وظهــور رائحــة املســكر مــن أنفاســه بعــد استشــمامه مــع ورود 
ايجابيــة حتليلــه ملركبــات احلشــيش املخــدر دليــل علــى قيادتــه الســيارة 

حتــت تأثيــر شــرب املســكر وتعاطــي احلشــيش املخــدر
عنــه  املنــوه  الشــرعية  الســموم  ملراقبــة  اإلقليمــي  املركــز  تقريــر   -5
واملرفــق علــى لفــه رقــم )3( وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر 
لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه 
- وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا - فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم 

نظامــًا  أطلــب مــا يلــي:
أواًل: احلكــم عليــه بحــد الســكر لقــاء شــربه للمســكر ثانيــا:  إثبات ما 
أســند إليــه وفــق الفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة 

املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واحلكم عليه:
1- بعقوبــة الســجن الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )41( مــن النظــام 

ووفقــًا للمــادة )30( مــن الالئحــة التنفيذيــة لــذات النظــام
2- منعه من السفر وفق الفقرة )1( من املادة )56( من النظام

ثالثــا :  إثبــات قيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر شــرب املســكر وتعاطــي 
احلشــيش املخــدر وفقــًا للفقــرة رقــم )8( مــن اجلــدول رقــم )1(  امللحــق 
ــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة  ــه ال بنظــام املــرور وإفهامــه أن عقوبت
رقــم )68( مــن نظــام املــرور تقــرر مــن اجلهــة املختصــة وفــق الفقــرة )2( 
مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )315( يف 1428/10/24هـــ هــذه دعــواي 
ــه مــا جــاء يف الدعــوى  وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقول
مــن شــربي ملســكر واســتعمالي احلشــيش املخــدر وقيادتــي الســيارة 
حتــت تأثيــر املســكر واســتعمال احلشــيش املخــدر هــذا كلــه صحيــح 
ففــي تاريــخ 1433/7/28هـــ كنــت متواجــدًا يف ........ وشــربت اخلمــر 
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هنــاك كمــا أنــي اســتعملت احلشــيش املخــدر وقمــت بقيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــر املســكر واحلشــيش املخــدر ورجعــت للســعودية ومت القبــض 
علــي يف اخلبــر اجلنوبيــة عنــد الســاعة احلاديــة عشــر مســاء تقريبــًا حيــث 
كنــت أقــود الســيارة حتــت تأثيــر املســكر واحلشــيش املخــدر هــذا مــا 
ــى مــا تقــدم مــن  ــاًء عل ــي هكــذا أجــاب فبن ــى فعل ــادم عل ــا ن حصــل وأن
ــه بشــرب اخلمــر واســتعمال  ــة وحيــث أقــر املدعــى علي الدعــوى واإلجاب
احلشــيش املخــدر  وحيــث إن فعــل املدعــى عليــه مــن كبائــر الذنــوب 
فقــد لعــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف اخلمــر ثمانيــة ))شــاربها 
وســاقيها وحاملهــا واحملمولــة إليه وعاصرهــا ومعتصرها وبائعها واكل 
ثمنهــا(( واللعــن ال يكــون إال علــى كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب وملــا نص 
عليــه أهــل العلــم مــن إقامــة حــد املســكر علــى متنــاول احلشــيش املخــدر 
قــال ابــن حجــر رحمــه اهلل تعالــى يف فتــح البــاري)45/10( ))واســتدل 
مبطلــق قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ))كل مســكر حرام((علــى حتــرمي 
مــا يســكر ولــو لــم يكــن شــرابا فيدخــل يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا 
وقــد جــزم النــووي وغيــره بأنهــا مســكره((وحيث أقــر املدعــى عليــه 
بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر واحلشــيش املخــدر وملــا جــاء يف 
املــادة السادســة واخلمســن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وحيــث إن 
املــادة احلاديــة واألربعــن مــن ذات النظــام غيــر منطبقــة يف حــق املدعــى 
عليــه فهــي خاصــة باحليــازة لــذا فقــد قــررت مــا يلــي أواًل ثبــت لــدي شــرب 
املدعــى عليــه للمســكر واســتعماله احلشــيش املخــدر وقــررت أن يجلــد 
لقــاء ذلــك حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة كمــا قــررت أن 
مينــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتن بعــد تنفيــذ 
عقوبتــه لقــاء اســتعماله احلشــيش املخــدر ثانيــًا ثبــت لــدي قيــادة املدعــى 
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أن  املخــدر وأفهمتــه  تأثيــر املســكر واحلشــيش  للســيارة حتــت  عليــه 
عقابــه علــى ذلــك عائــد للجهــة املختصــة ثالثــًا عــدم إجابــة املدعــي العــام 
فيمــا طلبــه مــن تطبيــق املــادة احلاديــة واألربعــن مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات علــى املدعــى عليــه ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم 
قنــع املدعــى عليــه ولــم يقنــع املدعــي العــام مكتفيــًا مبــا قــدم يف الئحــة 
الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة إال خمــس دقائــق وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد    
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولى مبحكمة االســتئناف باملنطقة الشــرقية على املعاملة الواردة من 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 34/1730199 
 34/883938 برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  1434/4/8هـــ   وتاريــخ 
وتاريــخ 1434/4/10هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ .....املســجل برقــم 34177873 وتاريــخ 1434/4/2هـــ  
اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام ضــد/.....يف قضيــة مســكر وقــد تضمــن 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة  القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/5/14هـــ .
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رقم الصك:34189034 تاريخه: 1434/4/15هـ 
رقم الدعوى:33612613   رقم قرار التصديق 

من محكمة االستئناف:34223117/ج2 
تاريخه:1434/06/07هـ

مســكر - شــرب املســكر - حــد املســكر - قيــادة ســيارة حتــت تأثيــر املســكر 
- هــروب مــن رجــال األمــن - تهجــم علــى منــزل - التعزيــر بالســجن 

واجللــد - تعهــد .

1- قوله تعالى ) وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها ( .
2- قوله تعالى ) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين ( .

3- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) كل املســلم عــل املســلم حــرام دمــه 
ومالــه وعرضــه( .

والثالــث  والثانــي  األول  عليهــم  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
بشــرب املســكر وقيــادة األول حتــت تأثيــر املســكر وتســتر الرابــع 
علــى زمالئــه واالجتمــاع معهــم علــى منكــر وهروبهــم مــن رجــال األمــن 
ودخــول منــزل أحــد املواطنــن واللجــوء إلــى ســطحه وطلــب إثبــات مــا 
املســكر  بحــد  والثالــث  والثانــي  األول  علــى  واحلكــم  إليهــم  أســند 
وعقوبــة تعزيريــة للرابــع لقــاء مــا أســند إليــه ولقــاء هروبهــم مــن رجــال 
األمــن ولــألول كونــه أحــد رجــال األمــن ،حيــث قبــض علــى املدعــى 
عليهــم مــن قبــل الدوريــات األمنيــة إثــر ورود بــالغ مــن أحــد املواطنــن 
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بتهجــم املدعــى عليهــم علــى منزلــه حيــث قدمــوا علــى ســيارة وباالنتقــال 
ــزل مواطــن  ــى ســطح من ــن وقــد جلــأوا إل للموقــع الذوا بالهــروب مترجل
آخــر ومت اســتخراجهم والقبــض عليهــم وكانــوا بحالــة غيــر طبيعيــة 
،أجــاب األول باإلنــكار وأجــاب الثانــي والثالــث والرابــع باملصادقــة 
علــى الدعــوى ،ومبــا أن املدعــى عليــه األول أنكــر الدعــوى وأقــر بهــا 
الثانــي والثالــث والرابــع ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بعــدم 
ــى املدعــى عليهــم  ــه األول  وبإقامــة حــد املســكر عل ــة املدعــى علي إدان
الثانــي والثالــث والرابــع وتعزيرهــم بالســجن واجللــد ، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
املعاملــة  علــى  بنــاًء  باألحســاء   اجلزائيــة  باحملكمــة  .....القاضــي  أنــا 
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
بهــذه  واملقيــدة  وتاريخ1433/10/18هـــ   11497/2/2 ف  هـــ  برقــم 
احملكمــة برقم331848080وتاريخ1433/10/21هـــ واحملالــة إلينــا من 
فتحــت  برقم33612613وتاريخ1433/10/21هـــ  الرئيــس  فضيلــة 
اجللســة األولــى يــوم األربعــاء 1433/11/24هـ الســاعة التاســعة والنصف 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا 
مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء ذي الرقــم .....والتاريــخ  1431/1/5هـــ وقــّرر دعــواه قائــاًل : 
فبصفتــي مدعيــًا عامــَا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة االحســاء أدعــي 
علــى كل مــن : 1- .....27 عامــًا العمــل عســكري ســعودي اجلنســية 
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مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....أوقــف بتاريــخ 1433/04/29هـــ وأفــرج 
عنــه بالكفالــة بتاريــخ 1433/05/01هـــ يقيــم يف محافظــة االحســاء 
حــي ......2- .....20عامــًا املهنــة طالــب ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم .....أوقــف بتاريــخ 1433/04/29هـــ وأفــرج عنــه بكفالــة 
بتاريــخ 1433/05/01هـــ يقيــم يف محافظــة االحســاء حــي .....3- .....19 
عامــًا عاطــل عــن العمــل ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
بتاريــخ  بالكفالــة  عنــه  وأفــرج  1433/04/29هـــ  بتاريــخ  .....أوقــف 
1433/05/01هـــ يقيــم يف محافظــة االحســاء حــي .....4- .....20عامــًا 
عاطــل عــن العمــل ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....
بتاريــخ  بالكفالــة  عنــه  وأفــرج  1433/04/29هـــ  بتاريــخ  أوقــف 
1433/05/01هـــ يقيــم يف محافظــة االحســاء حــي ...... حيــث انــه بتاريخ 
رجــال  قبــل  مــن  عليهــم  املدعــى  علــى  القبــض  1433/04/29هـــتم 
الدوريــات األمنيــة مبحافظــة األحســاء إثــر ورود بــالغ مــن املدعــو / .....
يفيــد فيــه بقيــام أربعــة أشــخاص بالتهجــم علــى منزلــه يف حــي .....حيــث 
قدمــوا علــى ســيارة مــن صنــع 1999م حتمــل اللوحــة رقــم ).....( بقيــادة 
املدعــى عليــه األول وباالنتقــال للموقــع الذوا جميعــًا بالهــروب مترجلــن 
فــور مشــاهدتهم للدوريــات األمنيــة وقــد جلئــوا إلــى ســطح منــزل املدعــو / 
.....حينهــا مت اســتخراجهم مــن املنــزل مــن قبــل أبــن املبلــغ وأحــد اجليــران 
غيــر طبيعيــة  حالــة  بأنهــم يف  ولوحــظ  األمنيــة  للدوريــات  وتســليمهم 
ــغ املدعــو / .....أفــاد بقيــام املدعــى عليهــم  ســكر . وبضبــط إفــادة املبل
بطــرق بــاب املنــزل وبعــد فتــح البــاب طلبــوا منــه إخــراج أبنائــه لســبب 
 . الدوريــات األمنيــة  بتبليــغ  بعــد قيامــه  بالهــرب  غيــر معــروف والذوا 
وبضبــط إفــادة املدعــو / .....أفــاد مبشــاهدة املدعــى عليهــم يهربــون مــن 
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الدوريــات األمنيــة وقــد جلئــوا إلــى ســطح منزلــه كونــه ســكن دبلكــس 
والــدرج مفتــوح مباشــرة علــى الســطح وباستشــمام املدعــى عليــه اتضــح 
وباســتجواب   . والثالــث  والثانــي  األول  مــن  املســكر  رائحــة  انبعــاث 
املدعــى عليهــم أقــر الثانــي بشــربه ملــادة الكلونيــا املســكرة داخــل 
املنــزل بعــد مزجهــا باملــاء . وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام 
ــادة األول للســيارة حتــت  ــي والثالــث بشــرب املســكر وقي لــألول والثان
منكــر  علــى  معهــم  واالجتمــاع  زمالئــه  عــن  الرابــع  وتســتر  تأثيــره 
وهروبهــم مــن رجــال األمــن ودخــول منــزل أحــد املواطنــن واللجــوء إلــى 
ســطح منزلــه وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- أقوالهــم املدونــة علــى 
الصفحــة رقــم )2-5(  مــن دفتــر التحقيــق لفــه رقــم )1( والصفحــة رقــم 
)13-16( مــن دفتــر التحقيــق لفــه رقــم )2( 2- محضــر االستشــمام 
ــق لفــه رقــم )2( . 3-  ــر التحقي ــى الصفحــة رقــم )6( مــن دفت املــدون عل
محضــر القبــض املرفــق علــى لفــه رقــم )3( . 4- أقــوال املبلغــن املدونــة 
علــى الصفحــة رقــم )9-12( مــن دفتــر التحقيــق لفــه رقــم )2( . وبالبحــث 
عمــا إذا كان لهــم ســوابق لــم يعثــر علــى ســوابق جنائيــة مســجلة بحــق 
املدعــى عليهــم األول والثالــث والربــع أمــا الثانــي فقــد عثر على ســابقتن 
مســجلتن عليــه مــن نــوع ســرقة . وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهم 
املذكوريــن وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم 
ــه .  ــث لقــاء شــربهم ل ــي والثال ــي : 1- بحــد املســكر لــألول والثان باالت
2- بعقوبــة تعزيريــة للرابــع لقــاء مــا أســند إليــه مــن اتهــام ولقــاء هروبهــم 
مــن رجــال األمــن ولــألول كونــه احــد رجــال االمــن املؤمــل فيــه حفــظ 
ــي العهــد ونائــب رئيــس مجلــس  ــم ول ــه اســتنادًا لتعمي النظــام ال مخالفت



131

وتاريــخ   )19371  ( رقــم   ) اهلل  رحمــه   ( الداخليــة  ووزيــر  الــوزراء 
1429/03/24هـــ . 3- إثبــات قيــادة األول للســيارة وهــو حتــت تأثيــر 
شــرب املســكر وإفهامــه بــأن عقابــه علــى ذلــك عائــد للجهــة املختصــة 
اســتنادًا للفقــرة ) أوال ( مــن املــادة ) 68( مــن نظــام املــرور . علمــًا بــأن 
عــى ، عليــه فقــد حضــر املدعــى  احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل . هكــذا ادَّ
عليهــم جميعــًا وبعــد التأكــد مــن هوياتهــم جــرى عــرض دعــوى املدعــي 
العــام عليهــم فأجــاب املدعــى عليــه األول .....قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي 
تأثيــره  للســيارة حتــت  وقيادتــي  املســكر  بشــرب  اتهامــي  مــن  العــام 
وهروبــي مــن رجــال األمــن ودخــول منــزل أحــد املواطنــن واللجــوء إلــى 
ســطح منزلــه كل ذلــك غيــر صحيــح والصحيــح أننــا ذهبنــا لزيــارة أحــد 
األصدقــاء يف حــي .....وكان الطريــق ترابــي فغــرزت ســيارتي وجــاء 
أحــد املواطنــن فقــال : إنكــم ســكرانن فهــرب رفاقــي وأنــا جلســت 
يف ســيارته حتــى جــاءت الدوريــة وســلمت نفســي هكــذا أجــاب كمــا 
أجــاب املدعــى عليــه الثانــي .....قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
اتهامــي بشــرب املســكر وهروبــي مــن رجــال األمــن ودخولــي منــزل أحــد 
املواطنــن واللجــوء إلــى ســطح منزلــه فصحيــح وصحيــح أيضــًا نســبة 
الســابقتن لــي وقــد أخــذت محكوميتهمــا هكــذا أجــاب كمــا أجــاب 
املدعــى عليــه الثالــث .....قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي 
أحــد  منــزل  ودخولــي  األمــن  رجــال  مــن  وهروبــي  املســكر  بشــرب 
املواطنــن واللجــوء إلــى ســطح منزلــه فصحيــح وأنــا نــادم علــى مــا بــدر 
منــي هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه الرابــع .....قائــاًل : مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بالتســتر علــى زمالئــي واالجتمــاع 
أحــد  منــزل  ودخــول  األمــن  رجــال  مــن  وهروبــي  علــى منكــر  معهــم 
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املواطنــن واللجــوء إلــى ســطح منزلــه كل ذلــك صحيــح وقــد هربــت مــن 
ــدر  ــى مــا ب ــادم عل ــٌب ون ــا تائ ــة بســبب أننــي كنــت ســكرانًا وأن الدوري
منــي هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى 
مــا نفــاه املدعــى عليــه األول قــال : ليــس لــديَّ ســوى مــا يف أوراق املعاملــة 
وأطلــب الرجــوع إليهــا هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــالع علــى جميــع 
قســم  مــن  الصــادرة  شــرعية  ســموم  تقريــر   : ومنهــا  املعاملــة  أوراق 
الكيميــاء الشــرعية باملركــز اإلقليمــي ملراقبة الســموم التابع للمديرية 
العامــة للشــؤون الصحيــة باملنطقــة الشــرقية برقــم ).....(و) .....( و) .....( 
لعــام 1433هـــ املتضمنــة ســلبية العينــات املأخــوذة مــن املدعــى عليهــم 
األول والثانــي والثالــث للمــواد الكحوليــة وللمــواد املخــدرة كمــا جــرى 
االطــالع علــى إقــرار املدعــى عليــه األول فلــم أجــد فيــه مــا يدينــه مبــا 
نســب إليــه كمــا جــرى االطــالع علــى كــروت ســوابق املدعــى عليهــم 
املتضمنــة عــدم وجــود ســوابق عليهــم ســوى الثانــي فلديــه ســابقتي ســرقة 
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى 
عليهــم والتأكــد مــن أهليتهــم وبعــد دراســة أوراق املعاملــة ودراســتها 
ومبــا أنَّ املدعــى عليــه األول .....أنكــر دعــوى املدعــي العــام باتهامــه 
بشــرب املســكر وقيادتــه للســيارة حتــت تأثيــره وهروبــه مــن رجــال 
األمــن ودخولــه منــزل أحــد املواطنــن واللجــوء إلــى ســطح منزلــه وال بينــة 
للمدعــي العــام علــى ذلــك ممــا يســتوجب عــدم إثبــات إدانتــه بذلــك وال 
تعزيــره للتهمــة لعــدم توجــه التهمــة عليــه أصــاًل ومبــا أنَّ املدعــى عليهــم 
وا بشــرب املســكر وحــدُّ املســكر أن يجلــد  الثانــي والثالــث والرابــع أقــرُّ
صاحبــه ثمانــن جلــدة كمــا اســتقرَّ عليــه عمــل األمــة ممــا يســتوجب 
إقامــة حــّد املســكر علــى كل واحــد منهــم ومبــا أنَّ املدعــى عليهمــا 
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ا بالهــروب مــن رجــال األمــن ودخولهمــا ملنــزل أحــد  الثانــي والثالــث أقــرَّ
املواطنــن واللجــوء إلــى ســطح منزلــه ومبــا أنَّ املدعــى عليــه الرابــع أقــرَّ 
بالتســتر علــى زمالئــه واالجتمــاع معهــم علــى منكــر وهروبــه مــن رجــال 
األمــن ودخــول منــزل أحــد املواطنــن واللجــوء إلــى ســطح منزلــه ومبــا أنَّ 
ْرِض  مــا صــدر منهــم مــن احملــرم شــرعًا قــال تعالــى : )َواَل ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
ــَن (  َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِدي ــُدوا ِإنَّ اهللَّ ــا ( وقــال تعالــى : )َوال َتْعَت ــَد ِإْصاَلِحَه َبْع
وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم : ))كلُّ املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه 
وماُلــُه وعرُضــه((  ممــا يســتوجب تعزيرهــم ويتوجــه أن يكــون املدعــى 
ــه  ــات الســابقة علي ــة لعــدم ارتداعــه بالعقوب ــي أشــدهم عقوب ــه الثان علي
لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليهــم مبــا يلــي : 
أواًل/ لــم يثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه األول .....بشــرب املســكر وال 
قيادتــه للســيارة حتــت تأثيــره وال هروبــه مــن رجــال األمــن وال دخولــه 
منــزل أحــد املواطنــن واللجــوء إلــى ســطح منزلــه ردَّ دعــوى املدعــي العــام 
بإثبــات إدانتــه بذلــك . ثانيــًا / ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليهــم الثانــي .....
والثالــث .....والرابــع .....بشــرب املســكر ويجلــد كل واحــد منهمــا حــدَّ 
املســكر ثمانــون جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا . ثالثــًا / ثبــت لــديَّ إدانــة 
املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث بالهــروب مــن رجــال األمــن ودخولهمــا 
ــه  ــه ويعــزر املدعــى علي ــى ســطح منزل ــزل أحــد املواطنــن واللجــوء إل ملن
يف  محكوميتــه  انتهــاء  تاريــخ  مــن  أشــهر  ســتة  ملــدة  بســجنه  الثانــي 
القضيــة املســجون ألجلهــا وبجلــده مائــة وخمســون جلــدة مفرقــة علــى 
ثــالث دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى مــدة 
ال تقــل عــن عشــرة أيــام وبــن جلــد احلــد وجلــد التعزيــر مــدة ال تقــل عــن 
عشــرة أيــام ويكــون جلــد احلــد هــو املقــدم . ويعــزر املدعــى عليــه الثالــث 
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.....بســجنه ملــدة أربعــة أشــهر حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا علــى 
ذمــة القضيــة وبجلــده مائــة وعشــرون جلــدة مفرقــة علــى ثــالث دفعــات 
كل دفعــة أربعــون جلــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عن عشــرة 
أيــام وبــن جلــد احلــد وجلــد التعزيــر مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام ويكــون 
جلــد احلــد هــو املقــدم . رابعــًا / ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه الرابــع 
بالتســتر علــى زمالئــه واالجتمــاع معهــم علــى منكــر وهروبــه مــن رجــال 
األمــن ودخــول منــزل أحــد املواطنــن واللجــوء إلــى ســطح منزلــه بســجنه 
ملــدة أربعــة أشــهر حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا على ذمــة القضية 
وبجلــده مائــة وعشــرون جلــدة مفرقــة علــى ثــالث دفعــات كل دفعــة 
أربعــون جلــدة وبــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام وبــن 
جلــد احلــد وجلــد التعزيــر مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام ويكــون جلــد احلــد 
هــو املقــدم . خامســًا / يؤخــذ عليهــم التعهــد بعــدم العــودة ملثــل مــا صــدر 
منهــم . وبتــالوة احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعــى عليهــم بحقهــم يف 
التمييــز قــرروا قناعتهــم باحلكــم عــدا املدعــى عليــه الثانــي فقــد قــرر 
عــدم القناعــة دون الئحــة اعتراضيــة وطلــب املدعــي العــام  رفــع احلكــم 
للتمييــز وأن الئحتــه االعتراضيــة هــي الئحــة الدعــوى وصلــى اهلل وســلم 
يف  احلكــم  حــرر  أجمعــن   وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى 

1434/04/15هـ .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/5/13هـــ  وتاريــخ  341172187/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
املكلــف برقــم 34/923343 وتاريــخ 1434/5/7هـــ املرفــق بهــا القــرار 
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الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ /.....املســجل برقــم 
34189034 وتاريــخ 1434/4/15هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضد 
كٍل مــن1/.....و2/.....و3/...... و4/.....يف قضيــة ســكر وقــد تضمــن 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم. واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

. 1434/5/26هـــ 
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رقم الصك: 34318006  تاريخه:1434/9/13هـ 
رقم الدعوى:33648023

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34333196  تاريخه:1434/10/18هـ

مســكر - شــرب املســكر - قيــادة ســيارة حتــت تأثيــر املســكر - املدعــى 
عليــه محكــوم عليــه باحلــد والتعزيــر بعــد واقعــة الشــرب املدعــى بهــا - 

تداخــل احلــدود - تداخــل التعازيــر .

1- احلــدود تتداخــل فمــن شــرب اخلمــر مــرارا فــا يحــد ســوى مــرة 
واحــدة قــال يف شــرح منتهــى اإلرادات 107/11 ) حــكاه ابــن املنــذر إجمــاع 
كل مــن يحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم ألن الغــرض الزجــر عــن إتيــان 
مثــل ذلــك يف املســتقبل وهــو حاصــل بحــد واحــد ( ينظــر مثلــه يف 

كشــاف القنــاع 412/20 .
2- التعازير تتداخل انظر كشاف القناع 485/20 .

وقيــادة  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
الســيارة حتــت تأثيره،وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد 
املســكر وعقوبــة تعزيريــة مشــددة لقــاء الســوابق ، حيــث قبــض علــى 
املدعــى عليــه مــن قبــل الدوريــة األمنيــة بعــد االشــتباه بــه بأنــه بحالــة 
مــن  تفــوح  املســكر  رائحــة  أن  اتضــح  وباستشــمامه  طبيعيــة،  غيــر 
أنفاســه،وصادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى ، وأضــاف بأنــه قــد صــدر 
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عليــه حكــم بحــد املســكر والتعزيــر لتكــرار شــربه بعــد واقعــة شــرب 
ــة مصــدر احلكــم  املســكر املدعــى بهــا ، وجــرى التخاطــب مــع فضيل
بشــأن احلكــم الصــادر علــى املدعــى عليــه ،فتــم تزويــد ناظــر القضيــة 
بصــورة مــن القــرار ، وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإثبــات 
إدانــة املدعــى عليــه بشــرب املســكر ،ورد طلــب املدعــي العــام إقامة حد 
املســكر والتعزيــر اكتفــاء باحلكــم الصــادر علــى املدعــى عليه،وقنــع 
املدعــى عليــه ،واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  .....القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1433/11/13هـــ  وتاريــخ   33648023 برقــم  بعنيــزة  العامــة 
باحملكمــة برقــم 331992000 وتاريــخ 1433/11/10هـــ يف يــوم  األحد 
املوافق1434/01/11هـ افتتحت اجللســة الســاعة 00 : 09  وفيها حضر  
املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى عليــه لــذا رفعــت اجللســة ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي العــام .....وادعــى قائــال بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف 
دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة عنيــزة أدعــي علــى1- .....، 
البالــغ مــن العمــر )47( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ).....( متــزوج ، متعلــم ، متســبب، يقيــم يف محافظــة عنيــزة، افــرج 
عنــه بالكفالــة احلضوريــة. اســتنادا للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات 
مــن  عليــه  املدعــى  علــى  قبــض  1432/8/26ه  بتاريــخ  إنــه  اجلزائيــة 
الدوريــات األمنيــة إثــر االشــتباه بــه أنــه بحالــة غيــر طبيعية. وباستشــمامه 
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اتضــح أن رائحــة املســكر مــن نــوع كلونيــا تفــوح مــن انفاســه. وبتاريــخ 
1433/8/13ه قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل الدوريــات االمنيــة 
أنــه  اتضــح  بوضعــه  االشــتباه  بعــد  وبإســتيقافه  ســيارته  يقــود  وهــو 
بحالــة غيــر طبيعيــة .وباستشــمامه اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر مــن 
نــوع عــرق مــن أنفاســه وباســتجوابه أقــر بشــرب الكلونيــا املســكرة 
يف القضيــة األولــى ويف القضيــة الثانيــة أقــر بشــرب العــرق املســكر 
وانتهــى التحقيــق معــه إلــى اتهامــه بشــرب املســكر و قيــادة الســيارة 
أقوالــه  :1-مــاورد يف  التاليــة  القرائــن  و  لألدلــة  وذلــك  تأثيــره.  حتــت 
ــى الصفحــة رقــم )3.2( مــن ملــف إجــراءات االســتدالل لفــة  ــة عل املدون
)1( و الصفحــة )3( مــن اللفــة )17(.2-محضــري القبــض  املدونــان علــى 
اللفــة رقــم )19.3(.3-محضــري االستشــمام املدونــان علــى ص رقــم )1( 
اللفــة )1( وص )2( مــن اللفــة )17(.وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق 
عثــر علــى إحــدى وعشــرين ســابقة منهــا ثمانيــة عشــرة ســابقة شــرب 
تأثيــر املســكر  الســيارة حتــت  مســكرات.)مت معاقبتــه علــى قيــادة 
مبوجــب خطــاب املــرور رقــم ).....( وتاريــخ )1433/10/16ه( وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب أثبــات 
أدانتــه مبــا أســند إليــه و احلكــم عليــه بحــد شــرب املســكر وبعقوبــة 
تعزيريــة مشــددة تزجــره و تــردع غيــره لقــاء ســوابقه التــي لــم تردعــه 
عقوباتهــا هكــذا ادعــى املدعــي العــام وبعــرض دعــواه علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن أنــه قبــض 
علــي بتاريــخ 1432/8/26هـــ وتاريــخ 1433/8/13هـــ لشــربي املســكر 
فهــذا كلــه صحيــح وقــد شــربت العــرق املســكر وأنــا تائــب ونــادم وقــد 
صــدر علــي حكــم  بحــد املســكر والتعزيــر لتكــرار شــربه مــن قبــل 
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فضيلــة القاضــي بهــذه احملكمــة .....واحلكــم صــدر بعــد واقعــة شــربي 
للمســكر املدعــى بهــا لديكــم هكــذا أجــاب املدعــى عليــه   وقــد 
جــرى التخاطــب مــع فضيلــة الشــيخ .....بشــأن احلكــم الــذي صــدر علــى 
املدعــى عليــه مــن فضيلتــه فزودنــا فضيلتــه بصــورة القــرار الشــرعي رقــم 
34217680 يف 1434/5/20هـــ الصــادر مــن فضيلتــه بهــذه احملكمــة 
وقــد تضمــن القــرار ادعــاء املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بأنــه شــرب 
املســكر يف 1433/11/6هـــ وطلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى 
عليــه بحــد املســكر وتعزيــره لقــاء تكــرار شــربه وقــد أثبــت فضيلتــه 
املســكر  بحــد  املســكر وحكــم عليــه  املدعــى عليــه بشــرب  إدانــة 
ثمانــن جلــدة وبتعزيــره لقــاء تكــرار شــرب املســكر بســجنه ملــدة ثــالث 
ســنوات وجلــده أربعمائــة جلــدة مفرقــة وقــد قــرر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه القناعــة انتهــى مضمــون القــرار وأرفقــت صورتــه باملعاملــة وقــد 
ــى مــا تقــدم مــن دعــوى  ــاء عل ــا  فبن ــا ألصله ــد مطابقته ختمــت مبــا يفي
املدعــي العــام ونظــرا إلــى أن املدعــى عليــه دفــع بأنــه حكــم عليــه بحــد 
التــي لدينــا ونظــرا  بعــد واقعــة شــربه للمســكر  املســكر والتعزيــر 
إلــى اطالعنــا علــى القــرار الشــرعي املذكــور والــذي يؤيــد مــا دفــع بــه 
املدعــى عليــه حيــث حكــم علــى املدعــى عليــه بحــد املســكر والتعزيــر 
لتكــرار شــربه واحلكــم صــدر بعــد الواقعــة املدعــى بهــا لدينــا ونظــرا 
إلــى أن احلــدود تتداخــل فمــن شــرب اخلمــر مــرارا فــال يحــد ســوى مــرة 
ــذر إجمــاع كل  ــن املن واحــدة قــال يف شــرح منتهــى اإلرادات حــكاه اب
مــن يحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم ألن الغــرض الزجــر عــن إتيــان مثــل 
ذلــك يف املســتقبل وهــو حاصــل بحــد واحــد وكالكفــارات مــن جنــس 
ينظــر شــرح منتهــى اإلرادات 107/11 وكشــاف القنــاع 412/20 وألن 
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التعازيــر تتداخــل ينظــر كشــاف القنــاع 485/20 وملــا تقــدم كلــه فقــد 
ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بشــرب املســكر يف 1432/8/26هـــ وثبت 
لــدي إدانتــه بشــرب املســكر يف 1433/8/13هـــ ورددت طلــب املدعــي 
العــام إقامــة احلــد والتعزيــر علــى املدعــى عليــه اكتفــاء باحلكــم الصــادر 
علــى املدعــى عليــه مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي بهــذه احملكمــة  بالقــرار 
وبعــرض  وبذلــك حكمــت  الشــرعي 34217680 يف 1434/5/20هـــ 
املدعــي  علــى  احلكــم  وبعــرض  بــه  قنــع  عليــه  املدعــى  علــى  احلكــم 
القناعــة وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف  قــرر عــدم  العــام 
بــدون الئحــة اعتراضيــة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/09/10هـــ .
الــحــمــــد لــلــــه وحــــده وبــعــــد... فــقــــد اطــلــعــــنا نــحــــن قــضــــاة الــدائــــرة 
األولــــى لــتــدقــيــــق الــقــضــايــــا الــجــزائــيــــة بــمــحــكــمــــة االســتــئــنــــاف 
بــمــنــطــقــــة الــقــصــيــــم عـلـــى الـمـعـــاملة الــواردة مــن فضيلــة رئيـــــس 
وتاريــخ  برقــم)341031616(  عنيــزة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   )342235288( برقــم  لدينــا  املقيــدة  1434/9/16هـــ؛ 
وتاريــخ   )34318006( رقــم  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/9/22هـــ؛ 
ــة الشــيخ/.....القاضي باحملكمــة  1434/9/13هـــ؛ الصــادر مــن فضيل
؛اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/..... التهامــه بشــرب املســكر ، 
وقــد تضمــن القــرار  حكــم فضيلتــه بســجن وجلــد املدعــى عليــه ، علــى 
ــة  النحــو املفصــل فيــه، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
، قررنــا املصادقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:35114421  تاريخه: 1434/01/14هـ

مســكر - شــرب املســكر - اعتــداء علــى شــخص - إمهــال املدعــي العــام 
أكثــر مــن مــرة إلحضــار بينتــه ولــم يحضرهــا- التعزيــر باجللــد يف 

مــكان عــام وأخــذ التعهــد عليــه .

1- قولــه تعالــى ) يأيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( .

2- قوله صلى اهلل عليه وسلم )كل مسكر خمر وكل خمر حرام ( .
3- حديــث معاويــة القشــيري أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم حبــس 
رجــًا يف تهمــة رواه أبــو داود يف ســننه وســكت عنــه وقــال يف رســالته 
ألهــل مكــة بــأن كل مــا ســكت عنــه فهــو صالــح ورواه الترمــذي يف ســننه 

وحســنه .
4- املادة 122 من نظام املرافعات الشرعية . 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســكر ومهاجمــة أحــد 
األشــخاص وهــو يف حالــة ســكر وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بحــد املســكر وعقوبــة تعزيريــة لقــاء الســوابق ، حيــث قبــض 
علــى املدعــى عليــه مــن قبــل الدوريــات األمنيــة إثــر بــالغ مــن حــارس أمــن 
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بنــك بقيــام املدعــى عليــه بالتهجــم عليــه وهــو يف حالــة ســكر وبانتقــال 
الدوريــة اتضــح أنــه بحالــة غيــر طبيعيــة وباستشــمامه انبعثــت رائحــة 
ــه وأنكــر  ــى القبــض علي ــه عل املســكر مــن فمــه ،صــادق املدعــى علي
تعاطــي املســكر وأن التهمــة ُلبســت لــه ملشــاجرته أحــد األشــخاص ، 
وحيــث إن بينــة املدعــي العــام محضــر االستشــمام فقــد أمهلته احملكمة 
عــدة جلســات إلحضــار البينــة ولــم يحضرهــا فجــرى إفهامــه بأنــه ال 
ــه بنــاء علــى املــادة 122 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ،وحيــث  ــة ل مهل
أنــه ال بينــة للمدعــي  إن املدعــى عليــه أنكــر شــرب املســكر ومبــا 
العــام ســوى محضــر االستشــمام وكثــرة الســوابق وذلــك يوجــه التهمــة 
القويــة وال يرقــى إلثبــات اإلدانــة ،صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
بإثبــات شــرب املدعــى عليــه للمســكر وإقامــة حــد املســكر وحكمــت 
احملكمــة عليــه بجلــده خمســن جلــدة تعزيــرًا وأخــذ التعهد عليــه بالبعد 
عــن مواطــن الشــبهة وعــدم تكــرار ذلــك وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض 

املدعــي العــام ،ُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33659755 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
 332043145 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/11/17هـــ  وتاريــخ 
املوافــق1433/11/17  األربعــاء  يــوم  ففــي  1433/11/17هـــ  وتاريــخ 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 10 وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  .....املكلــف مبوجــب 
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اخلطــاب رقــم .....يف 1432/01/16هـــ الصــادر مــن رئيــس دائــرة االدعــاء 
بدائــرة  عامــًا  مدعيــًا  بصفتــي  قائــاًل  وادعــى  جــدة  مبحافظــة  العــام 
االدعــاء العــام مبحافظــة جــدة أدعــي ..... 43 عامــًا ســعودي اجلنســية 
الئحــة  رفــق  للمحاكمــة  املقــدم    ).....( رقــم  املدنــي  الســجل  يحمــل 
الدعــوى  بشــربه املســكر ألنــه بتاريــخ 1433/11/14هـــ مت القبــض 
علــى املدعــى عليــه مــن قبــل الدوريــات األمنيــة أثــر بــالغ مــن حــارس 
األمــن يف البنــك األهلــي الواقــع بحــي .....املدعــو / .....بقيــام املدعــى 
عليــه بالتهجــم عليــة وهــو يف حالــة ســكر وبانتقــال الدوريــة اتضــح انــه 
يف حالــة غيــر طبيعيــة وباستشــمامه انبعثــت رائحــة املســكر مــن فمــه  
وقــد خلــص التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام لــه مبــا اســند إليــه وذلــك 
لألدلــة والقرائــن املرصــودة يف ملــف الدعــوى وبالبحــث عــن ســوابق 
عثــر لــه علــى اثنــي عشــر ســابقة )تســع ســوابق منهــا ســكر حــد يف 
اللــواط وأخــري  ثمــان منهــا إحداهــا مقترنــة بخطــف وفعــل فاحشــة 
بالنهــب وثالثــة مقترنــة بقيــادة ســيارة وهــو يف حالــة ســكر ومخــدرات 
وســابقة اعتــداء وســرقة ســيارات وســابقة اشــتباه نهــب وســابقة دخــول 
منــزل لغــرض ســيء( وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محرمــا 
ــه واحلكــم  ــات مــا أســند إلي ــب اثب ــي أطل ــذا فإنن ــه شــرعا ل ــا علي معاقب
عليــه بحــد املســكر وبعقوبــة تعزيزيــة مشــددة ورادعــة لتعــدد ســوابقه 
يف شــرب املســكرات وعــدم ارتداعــه مــن الســابق اســتنادا لقــرار هيئــة 
كبــار العلمــاء رقــم )53( وتاريــخ 1397/4/4هـــ هكــذا ادعــى وبســؤال 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن مــكان القبــض 
وتاريخــه فهــو صحيــح وأمــا مــا ذكــره بخصــوص أنــي أتعاطــي املســكر 
فهــو غيــر صحيــح وأنــا لــم أشــرب املســكر وكل مــا يف األمــر أنــي 
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تشــاجرت مــع أحــد األشــخاص وأبلــغ عنــي مركــز الشــرطة وألبســني 
تهمــة شــرب املســكر ولــم يجــدوا معــي مســكر وليــس هنــاك محضــر 
استشــمام وعلــي اثنــي عشــرة ســابقة وقــد تبــت مــن ذلــك وهلل احلمــد  
ــب  ــاًل أطل ــة أجــاب قائ ــام عــن البين هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي الع
يــوم اخلميــس  افتتحــت اجللســة   أخــرى  املهلــة إلحضارهــا ويف جلســة 
املوافــق 1434/11/06هـــ  الســاعة 10:00 وحضــر فيهــا املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام هــل أحضــرت البينــة علــى دعــواك 
التــي أمهلــت مــن أجلهــا قــال ال واطلــب املهلــة إلحضارهــا فأفهمتــه أنــه ال 
مهلــة لــه بنــاء علــى املــادة )122( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه 
التنفيذيــة ألنــه أمهــل ثــالث مــرات بنــاء علــى الطلــب األول برقــم .....يف 
1433/11/22هـــ والطلــب الثانــي برقــم .....يف 1434/1/12هـــ والطلــب 
الثالــث برقــم .....يف 1434/2/19هـــ هــذا وقــد جرى االطــالع على أوراق 
املعاملــة ومــا جــاء فيهــا فوجــدت محضــر استشــمام علــى اللفــة رقــم 12 
صفحــة رقــم 2 وهــو يفيــد التهمــة ومــا جــاء يف دفتــر التحقيــق مــن أقــوال 
للمدعــى عليــه مطابــق إلنــكاره يف مجلــس احلكــم فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى وجوابهــا ومــا قــرره الطرفــان وحيــث أنكــر املدعــى عليــه 
شــربه املســكر وحيازتــه وال بينــة للمدعــى العــام ســوى مــا جــاء يف 
محضــر االستشــمام وكثــرة الســوابق وكل ذلــك يــورث التهمــة القويــة 
وال يرقــي إلــى إثبــات اإلدانــة  ولقولــه تعالــى:) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا 
اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه 
لعلكــم تفلحــون ( ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) كل مســكر خمــر 
وكل خمــر حــرام( رواه مســلم  وألنــه مــن أربــاب الســوابق وملــا جــاء يف 
حديــث معاويــة القشــيري أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم حبــس رجــاًل 
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ــه وقــال يف رســالته ألهــل  ــو داود يف ســننه وســكت عن يف تهمــة رواه اب
مكــة بــأن كل مــا ســكت عنــه فهــو صالــح ورواه الترمــذي يف ســننه 
وحســن ولــكل مــا تقــدم فقــد صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــى العــام 
بإثبــات إدانــة املدعــى عليــه بشــرب املســكر وإقامــة حــد املســكر لعــدم 
البينــة الكافيــة وحكمــت علــى املدعــى عليــه ..... لقــاء التهمــة مبــا يلــي  

أواًل: جلده خمسن  جلدة دفعة واحدة علنًا تعزيرًا
ثانيًا: أخذ التعهد بالبعد عن مواطن الشبهة وعدم تكرار ذلك

وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه  قــرر القناعــة واملدعــي العــام قــرر 
عــدم القناعــة وأفِهــم بــأن عليــه تقــدمي الئحــة اعتراضيــة خــالل مــدة 
ثالثــن يومــًا مــن اســتالم نســخة  احلكــم خــالل عشــره أيــام وإال ســقط 
حقــه يف االعتــراض وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/06هـــ
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد :

نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة السادســة مبحكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه احملكمــة 
بكتــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــدة رقــم)33/2043145( 
رقــم)34365153( القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريخ)1435/1/7هـــ( 
الشــيخ/.....القاضي  فضيلــة  مــن  وتاريخ)1434/11/20هـ(الصــادر 
باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/.....
ســعودي اجلنســية ، املتهــم بشــرب املســكر ، احملكــوم فيــه مبــا دون 
باطنــه ، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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االستئناف:3439059  تاريخه: 1434/02/17هـ

مســكر - شــرب املســكر - حــد املســكر - حيازتــه بقصــد الشــرب - تعزيــر 
بالســجن واجللــد للشــبهة وللســوابق .

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه ( رواه 
أحمــد وأبــو داود والنســائي .

وهــو  2- إجمــاع الصحابــة علــى جلــد شــارب اخلمــر ثمانــن جلــده 
)99/14 القنــاع  )كشــاف  األصحــاب  جماهيــر  وعليــه  املذهــب 

و) االنصاف 441/15(.
3- قرار هيئة كبار العلماء رقم )53( بتاريخ 1397/4/4هـ .

وحيازتــه  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  العــام ضــد  املدعــي  ادعــى 
بقصــد الشــرب ، وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد 
علــى  قبــض  حيــث   ، املســكر  وحيــازة  للســوابق  وتعزيــره  املســكر 
املدعــى عليــه مــن قبــل الدوريــات األمنيــة وقــد كان مســتلقيًا علــى 
األرض وبحوزتــه قــارورة حتتــوي علــى مــادة بيضــاء ،وباستشــمامه تبــن 
انبعــاث رائحــة املســكر منــه ،وأقــر املدعــى عليــه بالشــرب وأنكــر 
ــى مــا  ــاء عل ــه أقــر بشــرب املســكر ،وبن ــازة ،ومبــا أن املدعــى علي احلي
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تقــدم حكمــت احملكمــة بجلــده ثمانــن جلــده دفعــه واحــدة يف مــكان 
عــام حــد املســكر ،وعــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة املســكر 
وتعزيــره بالســجن ســبعة أشــهر وجلــده مائتــي جلــده مفرقــة علــى دفعــات 
متســاوية لقــاء شــبهة احليــازة وتكــرار الســوابق ،وقنــع املدعــى عليــه 
باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ، وُصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
أنــا ..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن 
332089831 وتاريــخ 1433/11/22هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام برقــم 33670840 وتاريــخ 1433/11/22هـ 
التاســعة  الســاعة  1434/1/20هـــ  الثالثــاء  يــوم  يف  اجللســة  افتتحــت 
وخمســة وأربعــن دقيقــة وفيهــا قــدم املدعــي العــام ..... دعــواه قائــاًل فيهــا 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع املنطقــة الشــرقية 
..... رقــم  املدنــي  الســجل  .....ســعودي اجلنســية مبوجــب  أدعــي علــى/ 
حيــث إنــه باالطــالع علــى محضــر االنتقــال والقبــض والتفتيــش املعــد 
مــن الدوريــات األمنيــة بالدمــام بتاريــخ يــوم االثنــن 1433/10/23هـــ 
تبــن أنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه اثــر ورود بــالغ للعمليــات مــن 
ــى األرض يف داخــل الســوق وعنــد الوصــول إليــه  العثــور عليــه ملقــى عل
تبــن أنــه بحالــة ســكر ومت العثــور بحوزتــه علــى قــارورة مــاء صحــة 
صغيــرة حتتــوي علــى مــادة شــفافة بيضــاء اللــون مت بعثهــا للمركــز 
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اإلقليمــي للســموم لفحصهــا وباستشــمامه تبــن انبعــاث رائحــه املســكر 
ملــا مت  وأنكــر حيازتــه  للمســكر  بشــربه  أقــر  أقوالــه  وبســماع  منــه 
ضبطــه مــن املســكر بحوزتــه وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام/ .....
باآلتــي: 1- بشــرب املســكر 2- بحيازتــه لقــارورة حتتــوي علــى املــادة 
ــة :1- مــا ورد  ــن التالي ــة والقرائ ــك لألدل املســكرة بقصــد الشــرب وذل
يف أقوالــه املنــوه عنهــا علــى الصفحــة رقــم )9-10( مــن ملــف التحقيــق 
علــى اللفــة رقــم )1( 2- محضــر االنتقــال والقبــض والتفتيــش املنــوه عنــه 
علــى اللفــة رقــم )2( 3- محضــر االستشــمام املنــوه عنــه علــى الصفحــة 
رقــم )6( مــن ملــف التحقيــق علــى اللفــة رقــم )1( وباحلــث عــن ســوابقه 
عثــر لــه علــى أربــع ســوابق ثــالث شــرب مســكر والرابعــة اشــتباه ســكر 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب اثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه باالتــي:1- حــد املســكر لقــاء شــربه للمســكر واحلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة وفــق قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم ) 53 ( وتاريــخ 
1397/4/4هـــ لقــاء تعــدد ســوابق شــرب املســكر احلديــة  2-احلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء حيازتــه لقــارورة حتتــوي على املادة املســكرة 
بقصــد الشــرب هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى املدعي العــام على املدعى 
عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن شــربي للمســكر فذلــك 
صحيــح وأمــا حيــازة املســكر فغيــر صحيحــة والســوابق ال أذكــر منهــا 
إال اثنتــان فقــط وهمــا شــرب مســكر هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك على 
املدعــي العــام قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن عــدم حيازتــه للمســكر 
وأن الســوابق اثنتــان فذلــك غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرتــه يف 
دعــواي هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه 
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فقــال أطلــب الرجــوع إلــى املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى الرجــوع إلــى 
املعاملــة فوجــدت علــى لفــة رقــم )1( دفتــر التحقيــق ص )6( محضــر 
استشــمام املتضمــن انبعــاث رائحــة املســكر مــن أنفــاس املدعــى عليــه 
كمــا وجــدت علــى لفــة رقــم )2( محضــر تنفيــذ مهمــة املتضمــن طبــق مــا 
ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كمــا وجــدت علــى لفــة رقــم )13( قــرار 
اتهــام املتضمــن وجــود أربــع ســوابق للمدعــى عليــه ثــالث شــرب مســكر 
والرابعــة اشــتباه ســكر فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام 
وإجابــة املدعــى عليــه وإقــرار بشــرب املســكر ووجــود ســابقتن شــرب 
مســكر وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم )مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه( رواه أحمــد وأبــو داود والنســائي 
كمــا انعقــد إجمــاع الصحابــة رضــي اهلل عنهــم علــى جلــد شــارب اخلمــر 
املذهــب  وهــو  اإلقنــاع 99/14(  عــن  القنــاع  ثمانــون جلــدة )كشــاف 
وعليــه جماهيــر األصحــاب )اإلنصــاف 441/15( ونظــرًا لعــدم اكتمــال 
البينــة علــى حيــازة املدعــى عليــه للمســكر ونظــرًا لوجــود ســوابق شــرب 
مســكر للمدعــى عليــه لــم تردعــه عقوباتهــا الســابقة وبنــاًء علــى قــرار 
هيئــة كبــار العلمــاء رقــم ) 53 ( وتاريــخ 1397/4/4هـــ لــذا كلــه فقــد 
ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بشــرب اخلمــر املســكر ولــم تثبــت لــدي 
إدانتــه بحيازتــه للمســكر وقــررت اآلتــي: أواًل: جلــده ثمانــن جلــدة دفعة 
واحــدة حــد املســكر ويكــون التنفيــذ يف مــكان عــام يحضــره جمــع 
مــن النــاس. ثانيــًا: ســجنه ملــدة ســبعة أشــهر حتتســب منهــا مــدة إيقافــه 
وجلــدة مائتــن جلــدة تعزيــرًا مفرقــة علــى دفعــات متســاوية بــن كل 
دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام وذلــك لقــاء شــبهة حيــازة 
املســكر وتكــرار الســوابق علــى أن يكــون بــن تنفيــذ احلــد والتعزيــر 
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مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام وبــكل مــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي 
العــام االعتــراض بــدون الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/1/20هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الثانيــة 
املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 34343619/ج2 وتاريــخ 1434/2/11هـــ 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم 
33/2089831 وتاريــخ 1434/2/5هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
 3418756 برقــم  /.....املســجل  الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
ــام ضــد/..........يف  ــخ 1434/1/20هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي الع وتاري
قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ــا  ــة قررن ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ومفصــل في
املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف1434/2/17هـــ .
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رقم الصك 33468786 تاريخه:1434/1/17هـ  
رقم الدعوى:33673241

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:3425079 تاريخه:1434/01/27هـ 

مســكر - شــرب املســكر - حيــازة بقصــد االســتعمال - مصادقــة علــى 
الدعــوى - إقامــة حــد املســكر - التعزيــر بالســجن علــى احليــازة - أخــذ 

التعهــد عليــه بعــدم العــودة .

1- قــال تعالــى )يأيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( .

أنــه صلــى  ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا  عــن  أبــوداود  مــا أخرجــه   -2
اهلل عليــه وســلم قــال ) لعــن اهلل اخلمــر وشــاربها وبائعهــا ومبتاعهــا 

.  ) إليــه  واحملمولــة  وحاملهــا  ومعتصرهــا  وعاصرهــا 
3- قــرار هيئــة كبــار العلمــاء 53 يف 1397/4/4هـــ مــن أن عقوبــة شــارب 
اخلمــر احلــد ال التعزيــر وأن مقــداره ثمانــون جلــده يتــم تنفيــذه جملــة 

واحــدة .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســكر وحيازتــه وطلب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باملقتضــى الشــرعي والتشــديد 
عليــه لتعــدد ســوابقه ،حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل الدوريــة 
األمنيــة داخــل مســبح وهــو يف حالــة غيــر طبيعيــة ومت تفتيــش ســيارته 
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وعثــر بهــا علــى دبــة صغيــرة بهــا مــادة غيــر معروفــة وباستشــمامها اتضــح 
أنهــا مــادة العــرق املســكر ،وصــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي 
،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة عليــه بحــد املســكر بجلــده 
ثمانــن جلــده دفعــة واحــدة علنــًا يف مــكان عــام وتعزيــره بســجنه ســنة 
واحــدة لقــاء احليــازة وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه 
،قنــع املدعــي العــام واعتــرض املدعــى عليــه بالئحــة وُصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

اجلزائيــة  أنا.....القاضــي يف احملكمــة  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بنجــران   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بنجــران برقــم 33673241 وتاريــخ 1433/11/23 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 332100533 وتاريــخ 1433/11/23 هـــ  ففــي يــوم  
 :  45 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/11/24  األربعــاء 
11  بشــأن دعــوى املدعــي العــام .....واملكلــف مبهمــة اإلشــراف علــى 
رئيــس  خطــاب  مبوجــب  جنــران  مبحاكــم  العــام  االدعــاء  مكتــب 
فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة جنــران رقــم .....وتاريــخ 
1430/12/29هـــ ضــد / .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة 
رقــم .....قائــاًل يف دعــواه عليــه إنــه ورد يف محضــر دوريــات األمنيــة رقــم 
.....وتاريــخ 1432/12/27هـــ أنهــا تلقــت بــالغ عــن طريــق غرفــة العمليات 
يفيــد عــن وجــود مبلــغ يف فنــدق األخــدود ومت االنتقــال إلــى الفنــدق 
ووجــد املبلــغ وأفــاد عــن وجــود شــخص داخــل املســبح ويشــتبه أنــه يف 
حالــة غيــر طبيعــة ويصــدر منــه أصــوات داخــل املســبح فتــم القبــض عليــه 
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وكان داخــل املســبح ويشــتبه أنــه يف حالــة غيــر طبيعيــة وقــد مت تفتيــش 
الســيارة وعثــر علــى دبــة صغيــرة يوجــد بهــا أقــل مــن النصــف مــادة 
غيــر معروفــه وقــد مت إركاب الشــخص يف الدوريــة فقــام بتكســير 
البالســتيك الداخلــي للبــاب اخللفــي للدوريــة وقــد ســلم الشــخص إلــى 
مركــز شــرطة الفيصليــة إلكمــال الــالزم كمــا جــرى االطــالع علــى 
محضــر االستشــمام املــؤرخ يف 1432/12/27هـــ املعــد مــن قبــل عضــو 
هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن النكــر وضابــط مركــز شــرطة 
الفيصليــة املتضمــن ) أنهــم لــم يســتطيعوا االقتــراب مــن املذكــور ألنــه 
كان يف حالــة هيجــان ويهــذي بأصــوات عاليــة ويتصــرف بتصرفــات 
غيــر طبيعيــة ممــا يــدل علــى أنــه يف حالــة غيــر طبيعيــة وباستشــمام 
املــادة املضبوطــة معــه يف الســيارة اتضــح أنهــا مــادة العــرق املســكرة 
املــادة  مــن  بشــرب كأســن  بقيامــه  أقــر  عليــه  املدعــى  وباســتجواب 
املســكرة كمــا أقــر بــأن مــا مت ضبطــه داخــل ســيارته باقــي املــادة 
عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  انتهــى  وقــد  املســكرة 
ــة والقرائــن التاليــة  بشــرب مــادة العــرق املســكر وحيازتــه وذلــك لألدل
:1- مــا جــاء يف اعترافــه املصــدق شــرعًا واملــدون علــى ص رقــم )7( لفــه 
رقــم )1( 2- مــا جــاء يف محضــر القبــض املعــد مــن قبــل الدوريــة األمنيــة 
لفــه رقــم )3( 3- مــا جــاء يف محضــر االستشــمام واملــدون علــى ص 
رقــم )3( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )1( وبالبحــث عــن ســوابق 
املدعــى عليــه عثــر لــه علــى ســت ســوابق األولــى ســرقة مســاكن والثانيــة 
مضاربــة داخــل الســجن والثالثــة مقاومــة رجــال األمــن مضاربــة اشــتباه 
املخــدرات  اســتعمال  اخلامســة  املســكرات  شــرب  والرابعــة  مســكر 
السادســة شــرب املســكرات وتأسيســًا علــى مــا ســبق وألن مــا أقــدم 
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عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا يعــد فعــاًل محرمــًا 
معاقبــًا عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه باملقتضــى الشــرعي والتشــديد عليــه نظــرًا لتعــدد ســوابقه ولوجــود 
ــق هــذه دعــواي  ــاهلل التوفي ــة وب ــة احلالي ثــالث ســوابق مــن جنــس القضي
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
قيامــي بشــرب مــادة العــرق املســكرة وحيازتهــا بقصــد التعاطــي فهــو 
صحيــح جملــة وتفصيــال هكــذا أجــاب وللتأمــل ودراســة القضيــة رفعــت 
يــوم الســبت املوافــق 1433/11/27هـــ الســاعة العاشــرة  إلــى  اجللســة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف  1433/11/24 هـــ الســاعة 12:00 احلمــد هلل وحــده 
وبعــد فلــدي ففــي يــوم الســبت املوافــق1433/11/27 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة  12:00 وفيها حضر املدعى عليه و بعد التأمل والدراســة وبناء 
علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث إن املدعــى عليــه قــد اعتــرف 
بقيامــه بشــرب العــرق املســكر وحيازتــه بقصــد التعاطــي و ملــا كان 
ــه أمــرًا محرمــًا يف الشــريعة اإلســالمية  شــرب العــرق املســكر وحيازت
بدليــل قولــه تعالــى: »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 

واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون«
) املائدة : 90 ( و ما أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  أنه 
قــال : قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: » لعــن اهلل اخلمــر وشــاربها 
وســاقيها وبائعهــا و مبتاعهــا وعاصرهــا ومعتصرهــا وحاملهــا واحملمولــة 
إليــه » ) كتــاب األشــربة ، البــاب : العنــب يعصــر للخمــر ، احلديــث رقــم 
ــار العلمــاء رقــم 53  ــة كب ــه قــرار هيئ ــى مــا تضمن 3189( واســتنادًا عل
وتاريــخ 1397/4/4هـــ مــن أن عقوبــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزيــر وأن 
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مقــداره ثمانــون جلــدة يتــم تنفيــذه جملــة واحــدة و نظــرًا إلــى أن املدعــى 
املخــدرات واســتعمالها وشــرب  الســوابق يف حيــازة  أربــاب  مــن  عليــه 
املســكرات ممــا يــدل علــى عــدم ارتداعــه مــن األحــكام الســابقة ولقلــة 
الكميــة املضبوطــة وتأسيســًا علــى جميــع مــا تقــدم فقــد قــررت مــا 
ــه بقيامــه بشــرب مــادة العــرق  ــة املدعــى علي ــدي إدان ــي أواًل : ثبــت ل يأت
ــه بحــد املســكر  ــًا : معاقبت ــا بقصــد التعاطــي  ثاني املســكرة وحيازته
وذلــك بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا يف مــكان عــام ثالثــًا : 
تعزيــره لقــاء حيازتــه العــرق املســكر بقصــد التعاطــي وذلــك بســجنه 
ملــدة ســنة واحــدة تبــدأ اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه رابعــًا : يؤخــذ التعهــد 
الشــديد علــى املدعــى عليــه بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــه هــذا مــا ظهــر 
لــي وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه لــم يقنــع بــه وطلــب 
رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه باســتالم 
نســخة احلكــم بعــد عشــرة أيــام وتقــدمي الئحــة اعتراضيــة خــالل ثالثــن 
يومــًا مــن تاريــخ اســتالمه نســخة احلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام عــدم 
االعتــراض علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/27 هـــ الســاعة 12:30
الثالثــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/1/17هـــ املرفــق به 332100533 وتاري
.....برقــم 33468786 وتاريــخ  فضيلـــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / 
1433/11/29هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــــد / .....يف قضيــة ) 
شــرب مــادة العــرق املســكر وحيازتــه ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار 
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املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

ــه وســلم . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق وصل
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رقم الصك: 34211904  تاريخه:1434/5/13هـ 
رقم الدعوى:33708187

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34259848  تاريخه: 1434/07/04هـ

مســكر - تعاطــي املســكر وحيازتــه - عــدم حضــور املدعــى عليــه - إيقــاف 
النظــر حلــن إحضــار املدعــى عليــه - ســند إجرائــي .

1-املادة احلادية واألربعون بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية .
2- املادة الثالثة والثمانن من نظام املرافعات الشرعية .

وحيازتــه  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  العــام ضــد  املدعــي  ادعــى 
ــره  ــه بحــد املســكر وتعزي ــه واحلكــم علي ــات مــا أســند إلي ــب إثب ،وطل
لقــاء احليــازة ،حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل الشــرطة وكان 
يف ســيارته إثــر االشــتباه بــه وكان حــن القبــض عليــه يف حالــة غيــر 
طبيعية،وباستشــمامه اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر مــن فمــه ،حيــث 
إنــه لــم يحضــر رغــم تبلغــه عــن طريــق الشــرطة،فرفعت اجللســة للكتابــة 
يتــم  لــم  أنــه  ،إال  عليــه  املدعــى  إلحضــار  للشــرطة  تعقيبــي  بخطــاب 
إحضــاره ،وألنــه يتعــذر احلكــم يف الدعــوى بــدون حضــور املدعــى عليــه 
بنــاء علــى املــادة141 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ،وألن بقــاء املعاملــة 
دون احلكــم فيهــا إضاعــة للوقــت وإهــدار للجلســات ،فقــد مت احلكــم 
بإيقــاف الدعــوى حلــن إحضــار املدعــى عليــه وذلــك بنــاء علــى املــادة 83 
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ــدون الئحــة  ــام ب مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ،واعتــرض املدعــي الع
،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــق واالدعــاء  ــة التحقي ــا مــن هيئ ــواردة  لن ــة ال ــى املعامل ــاء عل ــاء وبن بصبي
العــام  مبحافظــة صبيــا  برقــم هـــ ج224/2/2 وتاريــخ 1433/01/26هـــ  
احملدثــة إحالتهــا برقــم 33078187 وتاريــخ 1434/2/2 هـــ  احملــدث 
قيدهــا رقــم 332257876  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/02/02 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11  وفيهــا  قــدم املدعــي العــام بصبيــا 
.....دعــواه ضــد ..... الغائــب عــن مجلــس احلكــم قائــال يف دعــواه انــه 
بتاريــخ  1432/12/29هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل أفــراد 
البحــث والتحريــات بشــرطة صبيــا وهــو كان يف ســيارته يف محطــة 
طبيعيــة  غيــر  حالــة  يف  القبــض  حــن  وكان  فيــه  االشــتباه  .....أثنــاء 
متعاطيــا ملــادة املســكر . وباستشــمامه اتضــح أن رائحــة املســكر تفــوح 
مــن فمــه ومت ضبــط قــارورة مــاء صحــة صغيــرة بهــا مــادة أثبــت التقريــر 
بنســبة %31  املســكر  األثيلــي  للكحــول  املــادة  تلــك  إيجابيــة  الفنــي 
وباســتجوابه أقــر أنــه مت القبــض عليــه عندمــا كان نائمــا يف ســيارته 
املســكر  مــادة  وأمــا  املســكر  ملــادة  متعاطيــا  .....وكان  محطــة  يف 
التــي عثــرت بحوزتــه وهــي قــارورة مــاء صحــة صغيــر حصــل عليهــا مــن 
شــخص باكســتاني ال يعرفــه وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام 
ــه وذلــك إلقــراره املــدون ص )4(  ــه ل ــه بتعاطيــه ملــادة املســكر وحيازت ل
بدفتــر التحقيــق املرفــق ومحضــر القبــض املرفــق لفــة رقــم )2( ومحضــر 
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اإلستشــمام املــدون ص )1( بدفتــر التحقيــق املرفــق . والتقريــر الفنــي 
املرفــق رقــم )11( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه ســابقه مســجله 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
لــذا أطلــب إثبــات مــا نســب إليــه احلكــم عليــه بحــد املســكر ، وتعزيــره 
شــرعا لقــاء حيازتــه قــارورة مــاء صغيــر بهــا مســكر هكــذا ادعــى هــذا 
كمــا ســبق أن مت تبليــغ املدعــى عليــه للحضــور للمحكمــة مبوجــب 
خطــاب شــرطة صبيــا رقــم .....يف 1433/02/22 هـــ وخطابهــم رقــم .....
يف 1433/08/06هـــ  ونظــرًا ألن املدعــى عليــه لــم يحضــر رغــم تبلغــه 
وبنــاء علــى املــادة احلاديــة واألربعــن بعــد املائــة فقــد جــرت الكتابــة إلــى 
شــرطة صبيــا إليقافــه وإحضــاره للمحكمــة ولــم يتــم إحضــاره هــذا 
اليــوم وعليــه فقــد قــررت كتابــة خطــاب تعقيبــي وحتديــد موعــد آخــر 
ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد 
ســبق كتابــة خطــاب إحلاقــي باألمــر بإيقــاف املدعــى عليــه وإحضــاره 
للمحكمــة يف هــذا اليــوم إال أنــه لــم يتــم إنفــاذ ذلــك وعليــه ونظــرا ألنــه 
يتعــذر احلكــم يف الدعــوى بــدون حضــور املدعــى عليــه بنــاء علــى املــادة 
ــة واألربعــن بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة كمــا أنــه  احلادي
مت األمــر بإيقافــه مرتــن ولــم يتــم إنفــاذ األمــر وألن يف بقــاء املعاملــة 
لــدى احملكمــة دون أن ميكــن احلكــم فيهــا إضاعــة للوقــت وإهــدارا 
ــذا فقــد قــررت إيقــاف النظــر يف هــذه الدعــوى  ــل ل للجلســات دون طائ
حلــن إحضــار املدعــى عليــه بنــاء علــى املــادة الثالثــة والثمانــن مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر عــدم قناعتــه 
طالبــا رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف دون الئحــة اعتراضيــة لكونــه 
يرغــب أن يتــم بعــث املعاملــة إلــى الشــرطة إلحضــار املدعــى عليــه بالقــوة 
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اجلبريــة وعليــه فقــد أجبتــه لطلبــه وأمــرت برفــع املعاملــة إلــى محكمــة 
االســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف  1434/05/11 هـــ وصحب
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بصبيــا برقــم 332257876 
وتاريــخ 1434/5/25هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـــة القاضي 
1434/5/13هـــ  وتاريــخ   34211904 .....برقــم   / الشــيخ  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / .....يف قضيــة )مســكر( علــى 
الصفــة املوضحــة يف القــرار  املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:3458980 تاريخه:1434/3/9هـ      
رقم الدعوى:34107889

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34188286  تاريخه:1434/04/15هـ 

مســكر - شــرب املســكر - حيــازة احلبــوب املمنوعــة بغــرض االســتعمال 
- تخفيــف العقوبــة لقلــة الكميــة - تــدرأ احلــدود بالشــبهات - التعزيــر 

باجللــد والســجن واملنــع مــن الســفر .

1- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) ادرؤوا احلدود بالشبهات ( .
2- املادة 41 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .
3- املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .
4- املادة 56 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســكر وحيــازة حبــة 
واحــدة مــن حبــوب االمفيتامــن وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليه بحد املســكر وســجنه ومنعه من الســفر والتشــديد عليه للســوابق 
،حيــث مت االشــتباه باملدعــى عليــه مــن قبــل فرقــة مكافحــة املخــدرات 
وكان متوقــف أمــام منزلــه وعنــد توجــه الدوريــة لــه قــام بالتوجــه إلــى 
بــاب منزلــه ورمــي شــيء مــن جيبــه ومتــت الســيطرة عليــه قبــل دخولــه 
املنــزل وبتفتيشــه لــم يتــم العثــور علــى شــيء معه ومبشــاهدة ما قــام برميه 
عثــر علــى حبــة يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة  وباستشــمامه 
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اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر مــن أنفاســه وأثبــت التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي إيجابيــة العينــة املضبوطــة ملــادة االمفيتامــن ،صــادق املدعــى 
تقــدم  مــا  علــى  ،وبنــاء  املســكر  شــرب  وأنكــر  احليــازة  علــى  عليــه 
وســبعن  تســعًا  وجلــده  أشــهر  أربعــة  بالســجن  احملكمــة  حكمــت 
جلــدة تعزيــرا علــى دفعتــن األولــى قدرهــا 39 جلــده والثانيــة قدرهــا 
ــده لقــاء توجــه التهمــة لشــرب املســكر ومنعــه مــن الســفر مــدة  40 جل
ــام بإقامــة حــد املســكر  ــب املدعــي الع ســنتن وصــرف النظــر عــن طل
وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام مكتفيــا بالئحــة الدعــوى 

،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  .....القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بعرعــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بعرعــر برقــم 34107889 وتاريــخ 1434/03/04 هـــ  املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ    1434/03/04 وتاريــخ   34565415 برقــم  باحملكمــة 
  10 : الســاعة 45  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/03/09  االثنــن 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....وادعــى قائال بصفتي مدعيــًا عامًا بدائرة 
االدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة احلــدود الشــمالية أدعــي .....ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  .....فأنــه بتاريــخ 1434/2/19هـــ  
وأثنــاء قيــام فرقــة مكافحــة املخــدرات بعملهــا املعتــاد وذلــك مبســح 
االماكــن املشــبوهة مــن مروجــي ومســتخدمي املخــدرات وأثنــاء املســح 
حلــي .....بإســكان .......... مت االشــتباه يف شــخص كان متوقــف أمــام 
منزلــه وعنــد توجيــه الدوريــة الرســمية إليــه قــام بالتوجــه إلــى بــاب منزلــه 
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ــل  ــه قب ــه ومتــت الســيطرة علي ــه األميــن وقــام برمي وأخــرج شــيء مــن جيب
دخولــه املنــزل وبتفتيشــه شــخصيًا لــم يعثــر علــى أي شــيء مــن املمنوعــات 
ومبشــاهدة مــا قــام برميــه عثــر علــى حبــة بنية اللون يشــتبه أن تكون من 
احلبــوب احملظــورة كانــت علــى األرض أمــام بــاب املنــزل، وباستشــمامه 
اتضــح انبعــاث رائحــة مــن أنفاســه تشــبه رائحــة املســكر ، فتــم ضبطــه 
ــة واحــدة مــن حبــوب  ــازة حب . وباســتجوابه/ أقــر بشــرب املســكر وحي
يف  لنوعهــا  واســتعماله   ، التعاطــي  بقصــد  احملظــورة  االمفيتامــن 
الســابق . وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز 
الســموم بتبــوك رقــم ).....( لعــام 1434هـــ إيجابيــة العينــة املرســلة للمــادة 
االمفيتامــن املنبــه للجهــاز العصبــي وهــو مــن املؤثــرات العقليــة اخلاضعــة 
للرقابــة واملنــوه عنــه باجلــدول الثانــي فئــة )ب( يف تعميــم صاحــب الســمو 
امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )89400/19( وتاريخ1426/10/25هـــ.  
وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام/.....، بشــرب املســكر وحيــازة حبــة 
واحــدة مــن احلبــوب احملتويــة علــى مــادة االمفيتامــن املنبهــة للجهــاز 
العصبــي بقصــد االســتعمال، واســتعماله لنوعهــا يف الســابق ، املجــرم 
نظامــا بنــص املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة ، الصــادر باملرســوم امللكي رقــم )م/39( وتاريخ 1426/7/8هـ 
علــى  املدونــة  بأقوالــه  جــاء  مــا   -1 التاليــة:  والقرائــن  لألدلــة  .وذلــك 
مبحضــر  جــاء  مــا   -2.)6-7( رقــم  لفــة  املرفــق  االســتجواب  محضــر 
القبــض املرفــق املــدون علــى الصفحــة رقــم )12( لفــة رقــم )1(.3- مــا 
جــاء مبحضــر االستشــمام املرفــق املــدون علــى الصفحــة رقــم )13( لفــة 
ــي الشــرعي املرفــق لفــة رقــم  ــر الكيميائ رقــم )1(.4- مــا جــاء بالتقري
)23( . وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املتهــم وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 



164

شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ومجــرم نظامــا بنــص املــادة 
الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ لــذا أطلــب إثبــات 
إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1- عقوبــة حــد املســكر.
نظــام  مــن   )41( املــادة  مــن  األولــى  للفقــرة  وفقــا  الســجن  2- عقوبــة 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، وإعمــال الفقــرة األولــى مــن 

املــادة )62( مــن النظــام نفســه.
3- عقوبــة املنــع مــن الســفر خــارج اململكــة وفقــا للفقــرة األولــى مــن 
لســوابقه  نظــرًا  عليــه  والتشــديد   ، نفســه  النظــام  مــن   )56( املــادة 
وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه احلاضــر أجــاب قائــال : 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن حيازتــي للحبــة بقصــد االســتعمال صحيــح 
ومــا ذكــره مــن شــربي للمســكر فغيــر صحيــح مطلقــا وبســؤال املدعــي 
العــام البينــة علــى شــرب املدعــى عليــه للمســكر أجــاب قائــال بينتــي مــا 
جــاء يف إقــرار لــدى املدعــى عليــه لــدى احملقــق واملرفــق لكــم بطيــات 
املعاملــة وكذلــك مــا جــاء مبحضر االستشــمام املرفــق لكم ، هذا وقد 
جــرى منــا االطــالع علــى محاضــر التحقيــق املرفقــة علــى لفــة رقــم )7،6( 
مــن طيــات املعاملــة ووجــدت فيهــا اقــرار املدعــى عليــه بشــرب املســكر 
وانــه كان بحالــة غيــر طبيعيــة أثنــاء القبــض عليــه وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــال : أننــي لــم أقــر بذلــك ولــم أطلــع علــى مــا 
كتــب يف التحقيــق ولــم أقــرأ ذلــك كلــه وإمنــا بصمــت مباشــرة .هكــذا 
أجــاب كمــا جــرى منــا االطــالع علــى محضــر االستشــمام املــدون علــى 
صحيفــة رقــم )13( مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل يف قضايــا 
املخــدرات لفــه رقــم )1( مــن طيــات املعاملــة ونــص احلاجــة منــه : )) كان 
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تطلــع مــن فــاه رائحــة تشــبه رائحــة العــرق املســكر ...ومت التأكــد بأنهــا 
تشــبه رائحــة العــرق املســكر ...(( أ.هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أنكــر ذلــك مطلقــًا ، وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه مزيــد بينــة أجــاب 
قائــال : ليــس لــدي ســوا مــا قدمتــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن الســوابق 
املدونــة بســجله وعددهــا خمــس ســوابق منهــا قضيــة ترويــج للمخــدرات 
الدعــوى ومصادقــة  مــن  تقــدم  مــا  علــى  فبنــاء  صــادق عليهــا جميعــًا 
املدعــى عليــه علــى دعــوى احليــازة وإنــكاره لدعــوى الشــرب وعــدم قيــام 
البينــة املوصلــة متامــا علــى ذلــك وملــا ورد عنــه صلــى اهلل عليــه وســلم مــن 
قولــه »ادرؤوا احلــدود بالشــبهات » . لــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه .....بحيــازة حبــة واحــدة مــن حبــوب االمفيتامــن بقصــد 
االســتعمال واســتعماله لنوعهــا مــن الســابق ورددت طلــب املدعــي العــام 
اثبــات ادانتــه بشــرب املســكر وحكمــت بعــدم ادانتــه بشــرب املســكر 
ونظــرا لتعــدد ســوابقه وكــون إحداهــا مــن جنــس هــذه الدعــوى وذلــك 
موجــب للتشــديد ولكــون الكميــة املضبوطــة قليلــة جــدًا وذلــك موجــب 
للتخفيــف فقــد حكمــت عليــه لقــاء احليــازة ولقــاء توجــه التهمــة بحقــه 
بشــرب املســكر بنــاء علــى اإلقــرار املــدون لــدى هيئــة التحقيــق واالدعــاء 

العــام وبنــاء علــى محضــر االستشــمام املشــار إليــه بعاليــه مبــا يلــي:
املوافــق  ايقافــه  تاريــخ  مــن  تبــدأ  اشــهر  اربعــة  ملــدة  ســجنه  أوال: 
مكافحــة  نظــام  )41(مــن  املــادة  علــى  بنــاء  وذلــك  1434/2/19هـــ 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وإعمــاال للمــادة )60( مــن ذات النظــام. 
ــده تســعة وســبعن ســوطًا تعزيــرا علــى دفعتــن األولــى تســعة  ثانيــا: جل
وثالثــن ســوطا والثانيــة أربعــن ســوطا بينهمــا مــاال يقــل عــن عشــرة أيــام 

وذلــك لقــاء توجــه التهمــة عليــه بشــرب املســكر
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ثالثــا : منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه وملــدة 
ســنتن بنــاء علــى املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه رابعــا: صرفــت 
النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إقامــة حــد املســكر عليــه بنــاء علــى مــا 
ذكــر بعاليــه . وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه به كما 
قــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم واكتفــى بالئحــة الدعــوى 
كالئحــة اعتراضيــة.  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/09 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة األولــى 
ــى  ــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف عل ــا اجلزائي ــز القضاي لتميي
برقــم  بعرعــر  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة 
34565415 وتاريــخ 1434/3/18هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
برقــم 3458980  املســجل   ..... الشــيخ/  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
.....يف  ضــد/  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/3/9هـــ  وتاريــخ 
قضيــة مســكر ومخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل بــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
فقــد قررنــا املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 3462422 تاريخه:1434/3/15هـ   
رقم الدعوى:34121171

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34167469 تاريخه:1434/03/21هـ

مســكر - شــرب املســكر - ال يقام حد املســكر على غير املســلم - التعزير 
باجللــد مبــكان عــام وأخــذ تعهــد عليــه - التوصيــة بترحيلــه إلــى بــاده 

دون طلــب املدعــي العــام .

1- جــاء يف االنصــاف للمــرداوي 232/10 ) ال يقــام احلــد علــى غيــر 
املســلم ( 

2- قال البهوتي يف كشاف القناع 178/6 ) وال يحد ذمي وال مستأمن 
بشــربه أي املســكر ولو رضي بحكمنا ألنه يعتقد حله ( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه وافــد غيــر مســلم بتنــاول مــادة 
الكلونيــا املســكرة ،وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد 
املســكر، حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه وهــو بحالــة غيــر طبيعيــة 
وتنبعــث رائحــة تشــبه رائحــة املســكر مــن أنفاســه وصــادق املدعــى 
عليــه علــى الدعــوى بواســطة املترجــم وأقــر بشــرب املســكر - ومبــا أن 
املدعــى عليــه أقــر بشــرب املســكر ومبــا أنــه غيــر مســلم - إثبــات إدانــة 
املدعــى عليــه بشــرب املســكر ، احلكــم بتعزيــره بجلــده خمســن جلــدة 
دفعــة واحــدة علــى مــأل مــن النــاس وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــودة ملثــل 
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هــذه األمــور والوصيــة بترحيلــه عــن البــالد بعــد انتهــاء محكوميتــه وقنع 
املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة  وُصــدق 

احلكــم مــن الدائــرة اجلزائيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف .

اجلزائيــة  أنا.....القاضــي يف احملكمــة  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائّيــة بحائــل/ املكلــف برقــم 34121171 وتاريــخ 1434/03/14 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34579596 وتاريــخ 1434/03/07 هـــ  
الثامنــة  الســاعة  متــام  املوافــق1434/03/15 هـــ يف  يــوم  األحــد  ففــي 
والنصــف صباحــُا وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....وادعــى علــى احلاضــر 
معــه / .....،هنــدي اجلنســية مبوجــب اجلــواز رقم/).....(بالئحــة دعــوى 
املوافــق  الســبت  يــوم  مســاء  الثامنــة  الســاعة  يف  نصها)فإنــه  هــذا 
1434/2/23هـــ ورد إلــى مخفــر شــرطة .....خطــاب مركــز هيئــة .....
رقــم ).....( وتاريــخ 1434/2/23هـــ متضمنــًا القبــض علــى املدعــى عليــه 
ــة )ســكر( النبعــاث رائحــة مــن أنفاســه تشــبه  ــر طبيعي ــة غي وهــو بحال
رائحة املســكر. وباســتجوابه أقر بشــربه مادة الكلونيا. وباستشــمامه 
اتضــح انبعــاث رائحــة كريهــة مــن أنفاســه تشــبه رائحــة املســكر. وقــد 
أســفر التحقيــق معــه عنــه اتهامــه بتنــاول مــادة الكلونيــا املســكرة  
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :-مــا ورد بأقوالــه املنــوه عنهــا املرفقــة 
لفــه رقــم )1( علــى الصفحــة رقــم )10(- مــا ورد مبحضــر القبــض املرفــق 
لفــه رقــم )7(.-مــا ورد مبحضــر االستشــمام املرفــق لفــه رقــم )1( علــى 
الصفحــة رقــم )12(.وبالبحــث يف ســجله اجلنائــي اتضــح عــدم وجــود 
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ســوابق مســجله بحقــه. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه يعــد فعــل محــرم أطلــب 
إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم بحــد املســكر. وبــاهلل التوفيــق 
هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه عــن 
طريــق املترجــم /.....،أجــاب بقولــه: إنــي شــربت قليــاًل مــن الكلونيــا 
وســكرت هكــذا أجــاب. ثــم ســألته عــن ديانتــه فأجــاب بقولــه: انــا 
هندوســي الديانــة هكــذا أجــاب. ثــم جــرى االطــالع علــى كافــة أوراق 
رقــم)1( لفــة  علــى  املــدون  االسئشــمام  مــن ضمنهــا محضــر  املعاملــة 
صحيفــة رقم)12(كمــا جــرى االطــالع علــى احملضــر القبــض املــدون 
لفــة رقــم )7(ثــم جــرى االطــالع علــى الســجل اجلنائــي الصــادر بحقــه 
املتضمــن عــدم وجــود ســوابق مســجله بحقــه حتــى تاريخــه كمــا مــدون 
علــى لفــة رقــم)11( فبنــاًء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة واإلقــرار 
وحيــث أن املدعــى عليــه غيــر مســلم وحيــث قــرر جمهــور العلمــاء مــن 
احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية وهــو الصحيــح عنــد احلنابلــة وعليــه جميــع 
األصحــاب كمــا قــرر ذلــك املــرداوي صاحــب اإلنصــاف: »انــه ال يقــام 
احلــد علــى غيــر املســلم« ينظــر : املبســوط للسرخســي: )ج24ص31(، 
التــاج واإلكليــل للمــواق: )ج8 ص 433( ، شــرح البهجــة لألنصــاري: 
)ج5 ص 105( اإلنصــاف  للمــرداوي )ج10 ص233،232( قــال البهوتــي 
يف كشــاف القنــاع)ج6ص178(: »وال يحــد ذمــي وال مســتأمن بشــربه 
أي املســكر ولــو رضــي بحكمنــا ألنــه يعتقــد حلــه« لذلــك كلــه قــررت 
مــا يلــي: أواًل/ ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بشــربه للمســكر وقــررت 
تعزيــره علــى ذلــك مــا يلــي: أ(جلــده خمســن جلــدة دفعــة واحــدة علــى 
مــأل مــن النــاس .ب( أخــذ التعهــد الشــديد عليــه بعــدم العــودة ملثــل هــذه 
األمــور. . هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت . كمــا أوصيــت بترحيلــه 
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إلــى بــالده بعــد انتهــاء محكوميتــه بعــد أخــذ مــا لــه وعليــه مــن حقــوق 
زجــرًا لــه وعبــرًة لغيــره وبعرضــه علــى املدعــي العــام لــم يقنــع بــه وطلــب 
متييــزه بــدون الئحــة اعتراضيــة وبعرضــه علــى املدعــى عليــه عــن طريــق 
املترجــم قنــع بــه. ،وعليــه جــرى التوقيــع ، مت قفــل اجللســة يف متــام الســاعة 
التاســعة صباحــًا مــن هــذا اليــوم األحــد  املوافــق 1434/3/15هـــ واهلل 

ــه وصحبــه وســلم . ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل وســلم عل املوفــق وصل
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  بتدقيــق  املختصــة  األولــى 
رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  حائــل  مبنطقــة 
1434/3/18هـــ  تاريــخ  يف  برقــم34579596  حائــل  مبنطقــة  اجلزائيــة 
واملقيــدة لدينــا برقــم/34579596 يف تاريــخ 1434/3/18هـــ املرفــق بهــا 
ــة الشــيخ/ ..... القاضــي  القــرار الشــرعي الصــادر مــن صاحــب الفضيل
باحملكمــة اجلزائيــة بحائــل برقــم/3462422 يف تاريــخ 1434/3/15هـــ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضد/.....هنــدي اجلنســية مبوجــب جــواز 
حكــم  القــرار  تضمــن  وقــد  مســكر  شــرب  رقم.....بشــأن  الســفر 
صاحــب الفضيلــة وفقــه اهلل علــى املدعــى عليــه علــى النحــو املفصــل يف 
القــرار املوفــق وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة: جــرت 
املصادقــة علــى ماحكــم بــه فضيلتــه بالقــرار املشــار إليــه واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك34285497 تاريخه: 1434/8/2هـ    
رقم الدعوى:34121921

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:342497172  تاريخه:1434/12/23هـ

مســكر - شــرب املســكر - اعتــداء علــى أحــد األشــخاص بالضــرب - عــدم 
تــدرأ بالشــبهات - تداخــل العقوبــات  احلــد برائحــة املســكر احلــدود 

التعزيريــة - التعزيــر باجللــد .

1- مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن أنــه يثبــت شــرب املســكر بإقــرار الشــارب 
أو بشــهادة رجلــن عدلــن يشــهدان أنــه شــرب املســكر )كشــاف القنــاع 

. )101/14
ــه ال يحــد بوجــود رائحــة اخلمــر  ــم مــن أن ــه أهــل العل 2- مــا نــص علي
منــه الحتمــال أنــه متضمــض بهــا أو ظنهــا مــاء فلمــا صــارت يف فيــه 
مجهــا ونحــو ذلــك واحلــد يــدرأ بالشــبهة لكــن يعــزر كحاضــر شــربها 

)كشــاف القنــاع 101/14( .
3- ما نص عليه أهل العلم من أن العقوبات التعزيرية تتداخل

)كشاف القناع 113/14( .

أحــد  علــى  باالعتــداء  عليهمــا  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
األشــخاص بالضــرب وشــرب املســكر ،وطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا 
لقــاء االعتــداء، حيــث  واحلكــم عليهمــا بحــد املســكر وتعزيرهمــا 
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أحــد األشــخاص وبحضــور  يقومــان بضــرب  املدعــى عليهمــا  لوحــظ 
الدوريــة األمنيــة اتضــح بأنهمــا بحالــة غيــر طبيعيــة فتــم التحفــظ عليهمــا 
،وباستشــمامهما اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر منهما،وحضــر أحــد 
املدعــى عليهمــا )أجنبــي( يتكلــم اللغــة العربية،وأنكــر الدعوى ،وبناء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بجلــده ســبعن 
جلــدة لتوجــه تهمــة شــرب املســكر وتهمــة االعتــداء بالضــرب ،لتداخــل 
العقوبــات التعزيرية،وقنــع املدعــى عليــه ،واعتــرض املدعــي العــام بــدون 

الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/8/1هـــ لــدي أنــا 
ــة  ــة احملال ــى املعامل ــاًء عل ــة بالدمــام وبن ..... القاضــي باحملكمــة اجلزائي
إلينــا مــن رئيــس احملكمــة برقــم )34121921( وتاريــخ 1434/3/15هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا قــدم املدعــي العــام .....الئحــة االدعــاء املتضمنــة 
باملنطقــة  الهيئــة  لفــرع  العــام  االدعــاء  بدائــرة  عامــًا  مدعيــًا  بصفتــي 
الشــرقية أدعــي علــى .....باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
.....باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم  رقــم ).....(  و 
أنــه  واملتضمــن  مهمــة  تنفيــذ  محضــر  علــى  االطــالع  بعــد  انــه   ).....(
بتاريــخ 1434/2/23هـــ مت مالحظــة املدعــى عليهمــا يقومــان بضــرب 
املدعــي/ .....افضــل فتــم طلــب الدوريــات الرســمية وبحضــور الدوريــة 
الرســمية اتضــح بــأن املدعــى عليهمــا بحالــة غيــر طبيعيــة فتــم التحفــظ 
عليهمــا وبإستشــمام املدعــى عليهمــا املذكوريــن أتضــح انبعــاث رائحــة 
املســكر منهمــا وبســماع أقــوال املدعــي .....املذكــور أفــاد بــأن املدعــى 
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عليهمــا قامــا باالعتــداء عليــه بالضــرب بــال ســبب وباســتجواب املدعــى 
األول أفــاد بأنــه يعــرف املدعــي وأنــه صديــق وقريــب لــه ويطالبــه مببلــغ 
مالــي وهــذا ســبب تقــدمي شــكواه وباســتجواب املتهــم الثانــي أفــاد بأنــه 
طلــب مــن الشــرطة إحالتــه للمستشــفى إلثبــات أنــه لــم يشــرب املســكر 
ولكنهــم رفضــوا وقــد انتهــى التحقيــق معهمــا إلــى توجيــه االتهــام لهمــا 
وذلــك  املســكر  وشــرب  بالضــرب  األشــخاص  أحــد  علــى  باالعتــداء 
لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا ورد مبحضــر تنفيــذ املهمــة املشــار 
املدعــي واملرفــق  املتهمــن يقومــان بضــرب  إليــه واملتضمــن مالحظــة 
لفــة رقــم )2( 2- مــا ورد مبحضــر االستشــمام املنــوه عنــه واملــدون علــى 
ص)6( مبحضــر االســتدالالت املرفــق لفــة رقــم )1( وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليهمــا املذكوريــن وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة 
شــرعا  فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب إثبــات مــا اســند إليهمــا 
واحلكــم عليهمــا باآلتــي: 1- حــد املســكر لقــاء شــربهما إيــاه 2-بعقوبــة 
تعزيريــة لقــاء اعتدائهمــا علــى أحــد األشــخاص بالضــرب تزجرهمــا 
وتــردع غيرهمــا وبــاهلل التوفيــق ويف اجللســة حضــر املدعــى عليــه .....
املــدون هويتــه أعــاله وبتــالوة الدعــوى العامــة عليــه وســؤاله اإلجابــة 
عليهــا أجــاب بلغــة عربيــة واضحــة بقولــه مــا ذكــره املـــدعى العــام غيــر 
ــم أقــم بضــرب  ــم أشــرب املســكر ول ــا ل ــياًل فأن ــة و تـفصـ ــيح جمل صحـ
املدعــي هـــذه إجـابتـــي و بســؤال املدعــى العــام عــن البينــة التــي تثبــت 
صحــة االدعــاء أجــاب بقولــة ليــس لــدي إال مــا يف أوراق الـــمعاملة و قــد 
أشــرت إلــى األدلــة والقرائــن يف الئحــة االدعـــاء وعليــه جــرى االطــالع 
علــى محضــر االستشــمام املــدون علــى الصفحــة السادســة مــن ملــف 
التحقيــق واملتضمــن أنــه أثنــاء استشــمام املدعــى عليهمــا اتضــح انبعــاث 
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رائحــة املســكر منهــم كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر تنفيــذ مهمــة 
يقومــون  األشــخاص  مالحظــة  واملتضمــن  الثانيــة  اللفــة  علــى  املــدون 
غيــر  وحالــة  ســكر  بحالــة  األشــخاص  أن  واتضــح  املدعــي  بضــرب 
طبيعيــة  كمــا جــرى االطــالع علــى ســوابق املدعــى عليــه املرفقــة بالئحة 
االدعــاء العــام واملتضمنــة عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه  فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة و حيــث أنكــر املدعــى عليــه صحــة مــا 
جــاء يف الئـــحة االدعــاء الـــعام و بنــاء عـــلى مــا نــص علـــيه أهــل العلــم مــن 
أنــه يـثـبـــت شــرب املســكر بإقــرار الشــارب أو بـشهـــادة رجـلـيـــن عدلـيـــن 
يـشهـــدان أنــه شـــرب مـــسكرًا)كشاف القنــاع 101/14( وحيــث لــم 
يثبــت شــيء مــن ذلــك كمــا نــص أهــل العلــم علــى  أنــه ال يـُحـــد بوجـــود 
رائحـــة الـخمـــر مـــنه الحتمــال أنــه متضمــض بهــا أو ظنهــا مــاء فلما صارت 
يف فيــه مجهــا ونحــو ذلــك واحلــد يــدرأ بالشــبهة لكــن يعــزر كحاضــر 
ــليه فـــال يـثـبـــت حــد املســكر  شــربها) كشــاف القنــاع 101/14 ( و عـ
علــى املدعــى عليــه وبنــاء علــى محضــر االستشــمام ومحضــر تنفيــذ 
املهمــة  املشــار إليهمــا أعــاله وحيــث إن العقوبــات التعزيريــة تتداخــل 
)كشــاف القنــاع113/14( لــذا فقــد حـكـــمت بـجـلـــد املدعــى عليــه 
ســبعن جلــدة  لتوجــه تهمــة شــرب املســكر وتهمــة االعتــداء بالضــرب 
ضــده و بعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه وقــرر املدعــي 
العــام االعتــراض بالئحــة فأجيــب لطلبــه ومت تســليمه نســخة مــن احلكــم 
وأفهــم بتقــدمي االعتــراض عليــه خــالل مهلــة ثالثــن يومــا وأنــه إذا انتهــت 
هــذه املهلــة ولــم يتقــدم باعتراضــه ســقط حقــه يف ذلــك وســوف يتــم 
رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد واملدعــي العــام علــى دعــواه ضــد 
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املدعــى عليــه شــوكت علــي رحمــت اهلل علــي متــى مــا مت إحضــاره  وبــه 
حــرر يف 1434/8/1هـــ.

ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمة اجلزائيــة مبدينة الدمام برقم 34/643803 
وتاريــخ 1434/10/21هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 34/2497172 
وتاريــخ 1434/11/4هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
اخلــاص  وتاريــخ 1434/8/2هـــ  برقــم 34285497  .....املســجل  الشــيخ 
 .....  -2 اجلنســية  .....باكســتاني  ضــد/1-  العــام  بدعوى/املدعــى 
باكســتاني اجلنســية يف قضيــة مضاربــه وشــرب مســكر وقــد تضمــن 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

. 1434/12/2هـــ 
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رقم الصك:34245564  تاريخه : 1434/03/18 هـ 
رقم الدعوى : 34129606

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34265401 تاريخه:1434/07/11هـ

مســكر - شــرب مســكر - دخــول منــزل دون إذن صاحبــه - رد دعــوى 
املدعــي العــام لكــون املدعــى عليــه فاقــٌد لألهليــة شــرعًا - أمــر قضائــي 

بطلــب الكشــف الطبــي النفســي علــى املدعــى عليــه - رد الدعــوى .

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )رفــع القلــم عــن ثــاث عــن الصبــي حتــى 
يبلــغ وعــن النائــم حتــى يســتيقظ وعــن املجنــون حتــى يفيق( .

انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه  بشــرب املســكر 
لغــرض ســيء ، طلــب  بالدخــول فيــه  وانتهــاك حرمــة منــزل مواطــن 

املدعــي العــام احلكــم عليــه مبــا يلــي :
1- بحد السكر لقاء شربه له

2-  عقوبــة تعزيريــة لقــاء انتهاكــه حرمــة منزل أحــد املواطنن بالدخول 
فيه

- حضــر املدعــى عليــه ولوحــظ عليــه تصرفــات غيــر مســؤولة وكان 
كالمــه غيــر مترابــط ، متــت الكتابــة للكشــف عليــه طبيــًا ملعرفــة 
مــدى أهليتــه العقليــة مــن عدمهــا، ورد التقريــر الطبــي املتضمــن أن 
املدعــى عليــه مصــاب باضطــراب ذهانــي وهــو بحالتــه الراهنــة غيــر 
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مســؤول عــن تصرفاتــه، لكــون املدعــى عليــه غيــر مؤهــل شــرعًا مت 
احلكــم بــرد دعــوى املدعــي العــام يف احلــق العــام، بعــرض احلكــم علــى 
املدعــي العــام قــرر معارضتــه علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة وبعــد رفــع 

احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه . 

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األحــد بتاريــخ 1434/5/5هـــ 
الســاعة التاســعة وخمســة عشــر دقيقــة افتتحــت اجللســة لــدي أنــا .....بنــاء 
علــى املعاملــة احملالــة لــي مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام 
برقــم 34129606 يف 1434/3/18هـــ واملقيــدة بــوارد احملكمــة برقــم 
34686227 يف 1434/3/18هـــ وفيهــا حضــر املدعــي العــام وقــدم دعواه 
قائــاًل فيهــا أدعــي علــى / .....هويــة رقــم .....أنــه باالطــالع علــى محضــر 
تنفيــذ مهمــة املعــد مــن قبــل رجــال الدوريــة األمنيــة تبــن انــه عنــد الســاعة 
11م مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/1/27هـــ وردهــم بالغ مــن العمليات 
عــن وجــود شــخص يبلــغ عــن قيــام شــخص بدخــول منزلــه بطريقــة غيــر 
شــرعية ومت تســليم األطــراف املدعــي ).....( واملدعــى عليــه ).....( لشــرطة 
.....وباستشــمام املدعــى عليــه/..... مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي تبــن 
انبعــاث رائحــة املســكر مــن أنفاســه وبضبــط إفــادة املدعــي/..... أفــاد 
ان ).....( قــام بدفــع بــاب شــقته والدخــول فيهــا وكان بحالــة ســكر 
وبســماع اقــوال املدعــى عليه/.....افــاد ان ســبب دخولــه املســكن للبحث 
عــن شــخص هنــدي اجلنســية كــي ينظــف منزلــه وباســتجواب املدعــى 
عليــه /افــاد انــه طــرق بــاب الشــقة كونــه يبحــث عــن عامــل هنــدي 
وفجــأة فتــح البــاب بالكامــل واتــى صاحــب الشــقة واتهمــه بالدخــول 
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وشــرب املســكر وقــام بســحبه لداخــل الشــقة ثــم قــام باالتصــال علــى 
الدوريــة وانكــر معرفتــه باملدعــي وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
للمدعــى عليــه  بشــرب املســكر وانتهــاك حرمــة منــزل مواطــن بالدخــول 

فيــه لغــرض ســيء وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:
1- مــا جــاء يف محضــر القبــض املتضمــن القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد 

بــالغ املدعــي املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم) 2(
2- مــا جــاء يف بــالغ املدعــي وتطابقــه مــع مجمــل مــا اعتــرف بــه املدعــى 
عليــه املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم ) 1 ( مــن دفتــر التحقيــق 

املرفــق لفــة رقــم ) 1(
3- عــدم معرفــة املدعــى عليــه باملدعــي وتبريــره غيــر منطقــي لدخولــه 
املنــزل ببحثــه عــن شــخص ويف ســاعة متأخــرة مــن الليــل قرينــة علــى 

ســوء مقصــده
4- كــون املدعــى عليــه يف حالــة ســكر امــارة قويــة علــى قيامــه مبــا 
ــه بدخــول مســكن املدعــي  ــه 5- مــا جــاء يف إقــرار املدعــى علي اتهــم ب
للبحــث عــن شــخص هنــدي اجلنســية كــي ينظــف منزلــه املنــوه عنــه 
واملــدون علــى الصفحــة رقــم )9 - 10 ( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة 

رقــم )1 ( ومــا دون علــى اللفــة رقــم) 5 - 6(
6- مــا جــاء يف محضــر االستشــمام املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة 
ــر التحقــق املرفــق لفــة رقــم )1( وحيــث إن مــا أقــدم  رقــم ) 6 ( مــن دفت
عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا ، فعــل محــّرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا 

يلــي:
1- بحــد الســكر لقــاء شــربه لــه 2- عقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيره 
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لقــاء انتهاكــه حرمــة منــزل احــد املواطنــن بالدخــول فيــه علمــًا بأن احلق 
اخلــاص ال يــزال قائمــا هــذه دعــواي أمــا املدعــى عليــه فقــد حضــر لنــا قبل 
موعــد اجللســة ولوحــظ عليــه تصرفــات غيــر مســئوله وكان كالمــه 
غيــر مترابــط فجــرى منــا إرســال خطــاب برقــم 34686227 وتاريــخ 
1434/3/29هـــ يف حينــه للكشــف عليــه طبيــًا ملعرفــة مــدى أهليتــه 
العقليــة مــن عدمهــا فوردنــا تقريــر اللجنــة النفســية مبجمــع للصحــة 
النفســية بالدمــام رقــم .....املتضمــن أنــه باالطــالع علــى ملــف املدعــى 
عليــه الطبــي وتقاريــر اللجنــة النفســية الصــادرة بحقــه تبــن أنــه مصــاب 
باضطــراب ذهانــي وهــو بحالتــه الراهنــة غيــر مســئول عــن تصرفاتــه يف 
القضيــة املنســوبة إليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وباالطــالع علــى 
أوراق املعاملــة وبنــاء علــى مــا جــاء يف تقريــر اللجنــة النفســية مبجمــع 
للصحــة النفســية بالدمــام املشــار لرقمــه ومضمونــه بعاليــه ولكــون 
املدعــى عليــه غيــر مؤهــل شــرعًا ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )رفــع 
القلــم عــن ثــالث عــن الصبــي حتــى يبلــغ وعــن النائــم حتــى يســتيقظ وعــن 
املجنــون حتــى يفيــق( لذلــك كلــه فقــد قــررت رد دعــوى املدعــي العــام 
يف احلــق العــام لعــدم أهليــة املدعــى عليــه شــرعًا وبــه حكمــت وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي العــام قــرر معارضتــه علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة 
فجــرى منــا تســليمه نســخة مــن احلكــم وأفهــم أن عليــه تقــدمي الالئحــة 
االعتراضيــة يف مــدة أقصاهــا يــوم االثنــن بتاريــخ 1434/6/5هـــ  وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
1434/5/5هـــ. ويف هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1434/6/7هـــ افتتحــت 
اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر وثالثــن دقيقــة ظهــرا ولــم يحضــر 
ــى احلكــم الصــادر بحــق  ــة عل ــه االعتراضي املدعــي العــام لتقــدمي الئحت
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املدعــى عليــه/ .....برقــم 34205874 وتاريــخ 1434/5/5هـــ وحيــث إن 
ــة  ــذا فقــد أمــرت ببعــث املعامل ــة لالعتــراض قــد انتهــت ل املــدة النظامي
إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/6/7هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/8/1هـــ 
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة وخمســة عشــر دقيقــة ظهــرا 
بنــاء علــى ورود املعاملــة إلينــا مــن صاحــب الفضيلــة رئيــس محكمــة 
وتاريــخ   341539882 رقــم  بخطابــه  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف 
1434/7/16 هـــ واملقيــدة باحملكمــة برقــم341752011 وبرفقهــا قــرار 
الثانيــة رقــم 34265401   الدائــرة اجلزائيــة  الفضيلــة قضــاة  أصحــاب 
وقــد   ، احلكــم  علــى  املصادقــة  واملتضمــن  1434/7/11هـــ  وتاريــخ 
ــن دقيقــة ظهــرا ، واهلل  ــام الســاعة الواحــدة وثالث ــت اجللســة يف مت أقفل

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/8/1هـــ .
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رقم الصك:34266776  تاريخه:1434/7/12هـ 
رقم الدعوى: 34141620

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34288431  تاريخه:1434/08/06هـ

مســكر - شــرب املســكر - تكــرار شــرب املســكر - إقــرار - حــد املســكر - 
تعزيــر بالســجن واجللــد علــى تكــرار شــرب املســكر .

قــرار هيئــة كبــار العلمــاء 53 يف 1397/4/4هـــ ونصــه ) للقاضي أن يعزر 
مــن تكــرر منــه شــرب اخلمــر ثاثــًا وأقيــم عليــه احلــد بعــد كل مــرة مــن 

ســجن وجلــد ونحوهمــا مــع إقامــة احلــد الواجــب ( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعى عليه بشــرب املســكر ،طلــب إثبات ما 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر وتعزيــره لقاء شــربه للمســكر 
أكثــر مــن ثــالث مــرات ولقــاء تعــدد ســوابقه ،حيــث قبــض علــى املدعــى 
عليــه مــن قبــل الدوريــات األمنيــة وذلــك باســتيقافهم ســيارة بقيــادة أحــد 
األشــخاص فــرزت لــه أوراق مســتقلة الســتكمال إجــراءات االســتدالل 
ويرافقــه املدعــى عليــه وكان فاقــدًا للوعــي وكان بحالــة غيــر طبيعيــة 
،وأثبــت تقريــر الســموم الشــرعي إيجابيــة ســوائل املدعــى عليــه ملــادة 
اإليثيلــن ،وصــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى وعلــى الســوابق ،وبنــاء 
ــده دفعــة واحــدة  ــده ثمانــن جل ــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بجل عل
لقــاء ســوابقه وتكــرر شــرب املســكر منــه  حــد املســكر وتعزيــره 
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بســجنه أربعــة أشــهر وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن متســاويتن 
،وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام مكتفيــًا بالئحــة 

الدعــوى ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   34141620 برقــم  املكلــف  االحســاء  محافظــة  يف  اجلزائيــة 
وتاريــخ   34752573 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/03/25هـــ 
1434/03/25هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/07/12 هـــ افتتحت 
اجللســة األولــى الســاعة 15 : 11 وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....املعمــد 
بحضــور جلســات احملكمــة مبوجــب خطــاب رئيــس دائــرة التحقيــق 
واالدعــاء العــام مبحافظــة االحســاء رقــم .....وتاريــخ 1433/12/28هـــ 
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ..... عليــه  املدعــى  معــه  واحضــر 
بتاريــخ  إنــه  دعــواه  يف  قائــال  العــام  املدعــي  .....وادعــى  رقــم  املدنــي 
1433/10/21هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليه مــن قبل رجال الدوريات 
األمنيــة مبحافظــة بقيــق إثــر إقامــة نقطــة تفتيــش وذلــك باســتيقافهم 
لســيارة مــن نــوع ....... صنــع ) 1999 م ( حتمــل اللوحــة رقــم ) .....( بقيــادة 
لــه أوراق مســتقلة وإحالتهــا لشــرطة محافظــة  .....) فــرزت  املدعــو / 
بقيــق الســتكمال إجــراءات االســتدالل ( ويرافقــه املدعــى عليــه الــذي 
كان يف حالــة غيــاب عــن الوعــي بســبب انخفــاض الســكر ، حيــث مت 
اســتدعاء الهــالل األحمــر ونقلــه إلــى املستشــفى ، وقــد لوحــظ بأنــه يف 
حالــة غيــر طبيعيــة ) ســكر ( ، وقــد أثبــت تقريــر الســموم الشــرعية 
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رقــم ) .....لعــام 1434هـــ ( إيجابيــة العينــة املرســلة لســوائل املدعــى عليــه 
ملــادة اإليثيلــن املســكرة .وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بصحــة واقعــة 
القبــض عليــه وشــربه للمســكر يف ............... وقــد أســفر التحقيــق عــن 
ــة: ــن التالي ــة والقرائ ــه بشــرب املســكر ، وذلــك لألدل ــه االتهــام ل توجي
1- إقــراره املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 1 ( مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم 

. ) 31 (
2- محضر القبض املرفق على لفة رقم ) 7 ( .

 )  28  ( رقــم  لفــة  علــى  املرفــق  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر   -3
.وبالبحث عمـــا إذا كـــان له ســــوابق مت العثور على ) 7 ( ســبعة ســوابق 
مســجلة عليه اثنتان منها يف شــرب املســكر ، والثالثة شــرب املســكر 
وســرقة حيوانــات ، والرابعــة محاولــة لــواط ، واخلامســة شــرب املســكر 
والســابعة  املســكر واالختــالء احملــرم ،  وصــدم، والسادســة شــرب 
ــا  حيــازة واســتعمال املخــدرات وشــرب املســكر وحيازتــه .وحيــث إن مـ
أقــــدم عليــــه املدعــى عليــه وهــــو بـكـــامل أهليتــــه املعتبــرة شرعــــًا فـــعل 
مـحـــرم ومعــــاقب عليــه شـــرعًا ؛ أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه ، واحلكــم 

عليــه باآلتــي:
1- بعقوبــة حــد املســكر لقــاء شــربه لــه .2- بعقوبــة تعزيريــة لقــاء شــربه 
املســكر أكثــر مــن ثــالث مــرات أقيــم عليــه احلــد يف كل مــرة ولــم 
يرتــدع ممــا يســتدعي التشــديد عليــه يف العقوبــة يف ضــوء قــرار هيئــة 
كبــار العلمــاء رقــم ) 53 ( وتاريــخ 1397/4/4هـــ ، ولقــاء تعــدد ســوابقه 
التــي لــم تردعــه عقوباتهــا اســتناًدا لتعميــم صاحــب الســمو نائــب وزيــر 
ــخ 1429/8/23هـــ .هــذه دعــواي  ــة رقــم ) 93958/5/1 ( وتاري الداخلي
ــال مــا ذكــره املدعــي  ــه أجــاب قائ ــى املدعــى علي وبعــرض الدعــوى عل
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ــب  ــا تائ ــا بتحرميــه وأن ــح فقــد شــربت املســكر عامــدا عامل العــام صحي
إلــى اهلل تعالــى ونــادم علــى مــا صــدر منــي والســوابق الســبع املشــار إليهــا 
صحيحــة هكــذا أجــاب وقــد اطلعــت علــى تقريــر الســموم الشــرعية 
.....فوجدتــه  برقــم  الســموم  ملراقبــة  اإلقليمــي  املركــز  مــن  الصــادر 
يتضمــن ايجابيــة عينــة دم املدعــى عليــه للمــواد الكحوليــة . فبنــاء علــى 
مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليــه بشــربه للمســكر 
ــة  ــه وعقوب ــا بتحرميــه وإقــراره بصحــة الســوابق املنســوبة إلي عامــدا عامل
املســكر هــي احلــد ثمانــون جلــده وبنــاء علــى مطالبــة املدعــي العــام 
بتشــديد العقوبــة علــى املدعــى عليــه لقــاء تعــدد ســوابقه املشــار إليهــا 
أعــاله وبنــاء علــى مــا تضمنــه قــرار هيئــة كبــار العلمــاء ذي الرقــم 53 

والتاريــخ 1397/4/4هـــ يف فقرتــه الرابعــة املتضمنــة مــا نصــه
) للقاضــي أن يعــزر مــن تكــرر منــه شــرب اخلمــر ثالثــا وأقيــم احلــد عليــه 
بعــد كل مــره مــن ســجن وجلــد ونحوهمــا مــع إقامــة احلــد الواجــب( أهـــ 
وبنــاء علــى ذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي: أوال / ثبــت لــدي شــرب 
املدعــى عليــه للمســكر وقــررت عقوبتــه بجلــده ثمانــن جلــده دفعــة 
لقــاء  عليــه  املدعــى  تعزيــر  قــررت   / ثانيــا   . للمســكر  حــدا  واحــده 
ســوابقه وتكــرر شــرب املســكر منــه أكثــر مــن ثــالث مــرات بســجنه 
ملــدة أربعــة اشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده مائــة جلــده مفرقــة 
علــى دفعتــن متســاويتن بــن كل منهــا مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام 
مــع مراعــاة تلــك املــدة يف اجللــد املنصــوص عليــه يف الفقــرة األولــى ومبــا 
تقــدم حكمــت وبعرضــه علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر املدعــى 
ــه وقــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف  ــه ب عليــه قناعت
مكتفيــا مبــا قــدم عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــه فأجبتــه لطلبــه وقــررت 
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حســب  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  إلــى  املعاملــة  بعــث 
وأربعــون  الســاعة احلاديــة عشــر وخمســة  التعليمــات وأقفلــت اجللســة 
دقيقــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/7/12هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/7/24هـــ  وتاريــخ  34/1787253/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
املكلــف الشــيخ ..... برقــم 341395435 وتاريــخ 1434/7/19هـــ املرفــق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلتــه املســجل برقــم 34266776 وتاريــخ 
1434/7/12هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد.....يف قضيــة ســكر 
فيــه.  ومفصــل  مــدون  هــو  القــرار حكــم فضيلتــه مبــا  وقــد تضمــن 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف 1434/8/6هـــ .
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رقم الصك: 34276384 تاريخه:1434/7/23هـ 
رقم الدعوى:34170345

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:3434503  تاريخه: 1434/10/28هـ

 مســكر - شــرب املســكر - قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر - ال يحــد 
بوجــود رائحــة املســكر - درء احلــدود بالشــبهات - تداخــل العقوبــات 

التعزيريــة - التعزيــر باجللــد .

1- مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن أنــه يثبــت شــرب املســكر بإقــرار الشــارب 
أو بشــهادة رجلــن عدلــن يشــهدان أنــه شــرب املســكر ) كشــاف القنــاع 

. )101/14
ــه ال يحــد بوجــود رائحــة اخلمــر  ــم مــن أن ــه أهــل العل 2- مــا نــص علي
منــه الحتمــال أنــه متضمــض بهــا أو ظنهــا مــاء فلمــا صــارت يف فيــه 
مجهــا ونحــو ذلــك واحلــد يــدرأ بالشــبهة لكــن يعــزر كحاضــر شــربها 

) كشــاف القنــاع 101/14( .
3- مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن أن العقوبــات التعزيريــة تتداخــل ) 

كشــاف القنــاع 113/14( .
4- األصل براءة الذمة .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســكر والتلفــظ علــى 
أحــد موظفــي اجلمــارك واالعتــراض علــى اإلجــراءات وقيــادة املركبــة 
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حتــت تأثيــر املســكر وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد 
املســكر وتعزيــره لقــاء قيامــه بالتلفــظ واالعتــداء علــى موظــف اجلمارك 
بــأن عقوبتــه لقــاء قيــادة الســيارة عائــدة للجهــة املختصــة  ،وإفهامــه 
وعنــد  ســيارة  يقــود  وهــو   ............... مــن  عليــه  املدعــى  قــدم  ،حيــث 
إجــراء التفتيــش اجلمركــي طلــب موظــف اجلمــارك مــن املدعــى عليــه 
النــزول مــن الســيارة لتفتيشــها واتضــح أنــه بحالــة غيــر طبيعيــة وبعــد 
االنتهــاء مــن تفتيــش الســيارة ركــب املدعــى عليــه فطلــب منــه موظــف 
اجلمــارك النــزول فرفــض النــزول وتلفــظ علــى املوظــف بالســب ثــم مت 
القبــض عليــه وباستشــمامه اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر مــن أنفاســه 
،أنكــر املدعــى عليــه شــرب املســكر والتلفــظ علــى موظــف اجلمــارك 
وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر ،كمــا أقــّر باالعتــراض علــى 
اإلجــراءات ،وال يوجــد للمدعــي العــام بينــة ســوى محضــر االستشــمام 
وتعــذر االســتجواب ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره 
ــه بالتلفــظ علــى رجــل  ــدة  ،عــدم إثبــات إدانت ــده ســبعن جل للتهمــة بجل
اجلمــارك أو قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر ،رد دعــوى املدعــي 
العــام بهاتــن اجلزئيتــن وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي 

العــام بالئحــة وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

ــدي  ــوم األحــد املوافــق 1434/7/23هـــ ل احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي ي
أنــا .....القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
إلينــا مــن رئيــس احملكمــة برقــم )34170345( وتاريــخ 1434/4/14هـــ 
الهويــة  مبوجــب  اجلنســية  .....ســعودي  حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت 
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الوطنيــة رقــم ).....( وقــدم املدعــي العــام .....الئحــة اإلدعــاء املتضمنــة 
أدعــي  الدمــام  مبدينــة  العــام  االدعــاء  بدائــرة  عامــًا  مدعيــًا  بصفتــي 
املذكــور أعــاله حيــث إنــه بتاريــخ 1434/2/3هـــ قــدم املدعــى عليــه 
 ... نــوع  يقــود مركبتــه مــن  البحريــن وكان  املذكــور مــن مملكــة 
حتمــل اللوحــة رقــم ).....( ســنة الصنــع )2011م( وعنــد إجــراء التفتيــش 
اجلمركــي طلــب موظــف اجلمارك/.....ســعودي مبوجــب الهويــة الوطنيــة 
رقــم ).....( مــن املدعــى عليــه النــزول مــن املركبــة لتفتيشــها و اتضــح أنــه 
يف حالــه غيــر طبيعيــة وبعــد االنتهــاء مــن تفتيــش املركبــة ركب املدعى 
عليــه املركبــة فطلــب منــه املوظــف النــزول مــرة ثانيــة بواســطة الكالب 
البوليســية فرفــض النــزول وتلفــظ املدعــى عليــه علــى املوظــف بقولــه 
)شــموه أنــت بــدل الــكالب( وعلــى ذلــك مت القبــض عليــه وباستشــمامه 
تبــن انبعــاث رائحــة املســكر مــن أنفاســه وباســتجوابه للمــرة األولــى 
تعــذر االســتجواب كونــه يف حالــة ســكر وباســتجوابه للمــرة الثانيــة 
أقــر بواقعــة القبــض و أنكــر شــرب املســكر والتلفــظ علــى موظــف 
اجلمــارك وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه املذكــور بشــرب 
املســكر واالعتــراض علــى االجــراءات والتلفــظ علــى احــد موظفــي 
اجلمــارك وقيــادة املركبــة حتــت تأثيــره وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:ـ
1- إقــراره املــدون علــى الصفحــة رقم)10(مــن ملــف االســتدالل املرفــق 

لفــه رقــم )1(
ملــف  مــن   )6( رقــم  الصفحــة  علــى  املــدون  االستشــمام  محضــر   -2

)1( رقــم  لفــه  املرفــق  االســتدالل 
3- مــا جــاء يف محضــر تعــذر االســتجواب املنــوه عنــه املرفــق بالصفحــة 

)9( مــن ملــف االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )1(
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وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املدعــى عليــه ـ وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا- فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا- أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 

عليــه مبــا يلــي: 
1- بحد املسكر لقاء شربه إياه

2- بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره لقــاء قيامــه بالتلفــظ واالعتــداء 
علــى موظــف اجلمــارك أثنــاء أداء عملــه 

3-إثبــات إدانتــه بقيــادة املركبــة حتــت تأثيــر املســكر اســتنادا للفقــرة 
رقــم )8( مــن اجلــدول رقــم )1( امللحــق بنظــام املــرور وإفهامــه بــأن عقوبتــه 
الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )68( مــن نظــام املــرور عائــدة 
ــوزراء رقــم  للجهــة املختصــة وفقــا للفقــرة رقــم )2( مــن قــرار مجلــس ال
)315( وتاريــخ 1428/10/24هـــ وبــاهلل التوفيــق وبســؤال املدعــى عليــه 
العــام مــن شــرب املســكر وقيــادة  أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي 
الســيارة حتــت تأثيــره و التلفــظ علــى أحــد موظفــي اجلمــارك فهــذا غيــر 
ــى االجــراءات  ــراض عل ــة وتفصيــال ومــا ذكــره مــن االعت ــح جمل صحي
مــن  النــزول  منــي  طلــب  اجلمــارك  موظــف  أن  ذلــك  و  صحيــح  فهــذا 
الســيارة للتفتيــش مرتــن فاســتجبت لــه ثــم طلــب منــي النــزول للمــرة 
الثالثــة رفضــت ذلــك هــذه إجابتــي وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة 
املثبتــة لصحــة التهمــة املنســوبة للمدعــى عليــه أجــاب بقولــه ليــس لــدي 
إال مــا يف أوراق املعاملــة ولقــد أشــرت إلــى األدلــة و القرائــن يف الئحــة 
االدعــاء وعليــه جــرى االطــالع علــى أقــوال املدعــى عليــه املدونــة علــى 
الصفحــة العاشــرة مــن ملــف التحقيــق فوجــدت فيهــا إنــكار املدعــى 
عليــه شــرب املســكر أو قيــادة الســيارة حتــت تأثيــره أو التلفــظ علــى 
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رجــل اجلمــارك بينمــا فيهــا إقــراره برفــض النــزول للتفتيــش حينمــا طلــب 
منــه موظــف اجلمــارك ذلــك للمــرة الثالثــة كمــا أن فيهــا إجابــة منــه بأنــه 
لــم يكــن يقــود الســيارة حــن القبــض عليــه و بعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــرر بقولــه نعــم هــذه األقــوال صحيحــة كمــا جــرى االطــالع علــى 
محضــر االستشــمام املــدون علــى الصفحــة السادســة مــن ملــف التحقيــق 
املتضمــن أنــه باستشــمام املدعــى عليــه تبــن أن رائحــة املســكر تنبعــث 
مــن أنفاســه  كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر تعــذر االســتجواب 
املــدون علــى الصفحــة التاســعة مــن ملــف التحقيــق واملتضمــن أنــه اتضــح 
معــه  التحقيــق  يفيــد  ولــم  شــديد  ســكر  حالــة  يف  عليــه  املدعــى  أن 
بشــيء ولــم أجــد أي بينــة تثبــت قيــام املدعــى عليــه بالتلفــظ علــى رجــل 
اجلمــارك أو أنــه كان يقــود الســيارة حــن القبــض عليــه واألصــل بــراءة 
الذمــة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى 
مؤاخــذ  واملــرء  التفتيــش  إجــراءات  علــى  باالعتــراض  بالقيــام  عليــه 
بإقــراره بينمــا أنكــر شــرب املســكر وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره 
والتلفــظ علــى رجــل اجلمــارك وبنــاء علــى محضــري واالستشــمام وتعــذر 
االســتجواب املشــار إليهــا أعــاله و بنــاء عـــلى مــا نــص علـــيه أهــل العلم من 
أنــه يـثـبـــت شــرب املســكر بإقــرار الشــارب أو بـشهـــادة رجـلـيـــن عدلـيـــن 
يـشهـــدان أنــه شـــرب مـــسكرًا)كشاف القنــاع 101/14( وحيــث لــم 
يثبــت شــيء مــن ذلــك كمــا نــص أهــل العلــم علــى  أنــه ال يـُحـــد بوجـــود 
رائحـــة الـخمـــر مـــنه الحتمــال أنــه متضمــض بهــا أو ظنهــا مــاء فلما صارت 
يف فيــه مجهــا ونحــو ذلــك واحلــد يــدرأ بالشــبهة لكــن يعــزر كحاضــر 
التعزيريــة  العقوبــات  إن  وحيــث   )101/14 القنــاع  شربها)كشــاف 
ــال يـثـبـــت حــد  ــليه فـ تتداخــل فيمــا بينها)كشــاف القنــاع113/14( وعـ
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املســكر علــى املدعــى عليــه ويبقــى يف حقــه التعزيــر لقــاء توجــه التهمــة 
لــه بشــرب املســكر لــذا فقــد درأت حــد املســكر عــن املدعــى عليــه 
التفتيــش وحكمــت  إجــراءات  علــى  باالعتــراض  إدانتــه  لــدي  وثبــت 
بجلــده لقــاء ذلــك ولقــاء توجــه التهمــة ضــده بشــرب املســكر ســبعن 
ــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر أو  ــه بقي ــم يثبــت لــدي إدانت ــده ول جل
التلفــظ علــى رجــل اجلمــارك وحكمــت بــرد دعــوى املدعــي العــام فيمــا 
يتعلــق بهاتــن اجلزئيتــن وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه 
بــه وقــرر املدعــي العــام االعتــراض بالئحــة فأجيــب لطلبــه ومت تســليمه 
نســخة مــن احلكــم وأفهــم بتقــدمي االعتــراض عليــه خــالل مهلــة ثالثــن 
يومــا وأنــه إذا انتهــت هــذه املهلــة ولــم يتقــدم باعتراضــه ســقط حقــه يف 
ذلــك وســوف يتــم رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة 
ــا محمــد وبــه حــرر يف  ــى نبين اعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل عل

1434/7/23هـــ.
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/9/17هـــ  وتاريــخ  34/2209871/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم 
34/908620 وتاريــخ 1434/9/14هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
 34276384 برقــم  الشيخ/.....املســجل  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
ضــد/.....يف  العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/7/23هـــ  وتاريــخ 
قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ــا  ــة قررن ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ومفصــل في
املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/10/28هـــ .
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رقم الصك: 34217683 تاريخه: 1434/5/20هـ 
رقم الدعوى:34176251

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34234557 تاريخه: 1434/06/07هـ

مســكر - شــرب املســكر - حيــازة بقصــد الشــرب - التعزيــر باجللــد -  
ــًا . اإلقــرار حجــة علــى املقــر - األصــل بــراءة الذمــة - حــد املســكر علن

1- قولــه تعالــى ) إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن 
عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون(.

وعاصرهــا  اخلمــر  لعــن  اهلل  )إن  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه   -2
. احلاكــم  رواه  إليــه(  واحملمولــة  وحاملهــا  وشــاربها  ومعتصرهــا 
3- املــادة 128 واملــادة 131 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة باختصــاص 

احملكمــة بنظــر هــذه الدعــوى .
4- قــرار هيئــة كبــار العلمــاء ذي الرقــم 53 يف 1397/4/4ه بــأن حــد 

شــرب املســكر ثمانــن .
5- األصل براءة الذمة .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا بشــرب الثانــي للمســكر 
وحيازتــه بقصــد الشــرب وتســتر األول عليــه ،وطلــب إثبــات مــا أســند 
إليهمــا واحلكــم علــى الثانــي بحــد املســكر ،وعقوبــة تعزيريــة بحقهمــا 
لتســتر األول على الثاني وحليازة الثاني املســكر بقصد الشــرب ،حيث 



193

الحظــت دوريــة أمنيــة ســيارة بقيــادة املدعــى عليــه األول ويرافقــه املدعــى 
عليــه الثانــي وهــو بحالــة ســكر وبحوزتــه قــارورة حتتــوي علــى مســكر 
،وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة ملــادة الكحــول 
االيثيلــي ، وصــادق املدعــى عليــه الثانــي علــى الدعــوى ،وصــادق املدعــى 
عليــه األول علــى القبــض عليــه وهــو يقــود الســيارة  ويرافقــه املدعــى 
عليــه األول وبحوزتــه قــارورة ،وأنكــر تســتره عليــه وأنــه ال يعلــم أن مــا 
بحوزتــه مســكر ،ومبــا أن اإلقــرار حجــة علــى املقــر ،وبنــاء علــى مــا 
تقــدم حكمــت احملكمــة علــى الثانــي  بجلــده حــد املســكر ثمانــن 
جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا وجلــده تعزيــرًا عشــرين جلــدة للحيــازة وبــراءة 
األول مــن التهمــة ،وقنــع املدعــى عليهمــا ،واعتــرض املدعــي العــام بــدون 

الئحــة ، وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس   ..... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا  برقــم 34176251 
وتاريــخ 1434/04/16هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 34939684 وتاريــخ 
1434/04/16هـــ ففــي يــوم االثنــن املوافــق1434/05/20 هـــ  وفيهــا 

حضــر املدعــي العــام ..... كمــا حضــر املدعــى عليهمــا:
1- .....ســعودي رقــم ســجله املدنــي ).....( أعــزب ، عاطــل عــن العمــل، 
أوقــف بتاريــخ 1434/1/15هـــ ، وأفــرج عنــه بتاريخ1434/1/20هـــ، 
ويســكن القطيــف 2-.....ســعودي رقــم ســجله املدنــي ).....( أعــزب، 
موظــف أهلــي ، أوقــف بتاريــخ 1434/1/15هـــ ، وأفــرج عنــه بتاريــخ 
اتهــام  الئحــة  األول  وقــدم   . القطيــف  ويســكن   ، 1434/12/20هـــ 
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إقامــة  وأثنــاء  1434/1/15هـــ  املوافــق  اخلميــس  يــوم  يف  أنــه  تتضمــن 
نقطــة تفتيــش مت مالحظــة مركبــة بقيــادة املدعــى عليــه األول ويرافقــه 
املدعــى عليــه الثانــي وهــو بحالــة ســكر وبحوزتــه قــارورة مــاء صحــة 
حتتــوي علــى )100( ملــم مــن املســكر وكأس بــه الربــع أثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم ).....( احتوائهــا علــى مــادة الكحــول االيثيلــي 
وبنســبة مســكرة وباستشــمام املدعــى عليــه الثانــي تبــن أنــه بحالــة 
أقــر بشــرب وحيــازة   )....( الثانــي  ســكر وباســتجواب املدعــى عليــه 
املســكر وبســماع أقــوال املدعــى عليــه األول ).....( ذكــر بأنــه علــى 
ــم بــأن مرافقــه املدعــى عليــه الثانــي).....( كان بحالــه ســكر وقــد  عل
أســفر التحقيــق عــن اتهــام الثانــي بشــرب املســكر وحيازتــه لقــارورة 
مــاء صحــة بهــا رائحــة املســكر وكأس بــه الربــع مــن املســكر بقصــد 
الشــرب وتســتر األول عليــه ، وذلــك لألدلــة والقرائــن املوضحــة بالئحــة 
الدعــوى وبالبحــث عــن ســوابقهما عثــر لــألول علــى ســابقتي األولــى 
مخــدرات والثانيــة ســرقة ولــم يعثــر للثانــي علــى ســوابق جنائيــة مســجلة. 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــوران وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة 
شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات مــا نســب 
إليهمــا واحلكــم عليهمــا باآلتــي: 1- بحــد املســكر للثانــي لقــاء شــربه 
لــه2- بعقوبــة تعزيريــة بحقهمــا لتســتر األول علــى الثانــي وحليــازة الثانــي 
للمســكر بقصــد الشــرب. هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليهمــا 
أجــاب املدعــى عليــه علــي قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض 
علــي يف التاريــخ املذكــور وأننــي كنــت يف حالــة ســكر وأنــه عثــر 
بحوزتــي علــى قــارورة مــاء حتتــوي علــى قليــل مــن املســكر وكأس بــه 
بعــض املســكر وأنهــا تعــود لــي بقصــد الشــرب كمــا أجــاب املدعــى 
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عليــه .....قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض علــي يف التاريــخ 
املذكــور أثنــاء قيادتــي للســيارة يرافقنــي املدعــى عليــه .....وأنــه عثــر 
بحوزتــه علــى القــارورة والــكأس املذكــور صحيــح لكننــي لــم أكــن 
أعلــم أنــه يف حالــة ســكر  وأن مــا بحوزتــه مســكر وقــد اتصــل بــي 
يومهــا وأخبرنــي بأنــه متعطــل وطلــب إيصالــه مــن الدمــام إلــى القطيــف 
وقبــض علــي يف نقطــة التفتيــش والســوابق التــي علــي صحيحــه ولكنهــا 
قدميــة هكــذا أجــاب فجــرى ســؤال املدعــي العام هــل كان املدعى عليه 
علــي مطلوبــًا ألي مــن اجلهــات األمنيــة أو القضائيــة قــال ال فجــرى ســؤال 
األطــراف ألديهــم مــا يريــدون إضافتــه فقــال كل واحــد منهــم ليــس لدي 
مــا أضيفــه وبتصفــح املعاملــة جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيمــاوي 
املشــار لــه أعــاله فوجدتــه كما ذكر املدعــي العام كما جرى االطالع 
علــى ســوابق املدعــى عليــه مجتبــى املرصــودة يف قــرار االتهــام مرفــق 
لفــة )17( فوجــدت أن الســابقتن بتاريــخ 1426هـــ ، 1427هـــ . فبنــاًء 
ــى مــا تقــدم وحيــث تتلخــص دعــوى املدعــي العــام يف اتهــام املدعــى  عل
عليــه علــي بشــرب املســكر وحيازتــه لقــارورة مــاء صحــة حتتــوي علــى 
)100(ملــم مــن املســكر وكأس بــه الربــع مــن املســكر بقصــد الشــرب 
واتهــام املدعــى عليــه .....بالتســتر عليــه وألن هــذه احملكمــة مختصــة 
بنظــر هــذه الدعــوى بنــاء علــى املــواد)131-128( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة وإلقــرار املدعــى عليــه .....وهــو بكامــل أهليتــه بجميــع مــا جــاء 
يف دعــوى املدعــي العــام وألن اإلقــرار حجــة علــى املقــر وألن مــا أقــدم 
عليــه فعــل محــرم شــرعًا لقولــه تعالــى ))إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
ولقولــه  املائــدة:90   فاجتنبــوه((  الشــيطان  عمــل  مــن  رجــس  واألزالم 
صلــى اهلل عليــه وســلم  )) إن اهلل لعــن اخلمــر وعاصرهــا ومعتصرهــا 
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وشــاربها وحاملهــا واحملمولــة إليــه (( رواه احلاكــم ، و ملــا نــص عليــه 
جماهيــر أهــل العالــم مــن أن حــد شــرب املســكر ثمانــن جلــدة وهــو مــا 
انتهــى إليــه قــرار هيئــة كبــار العلمــاء باململكــة ذي الرقــم رقــم 53يف 
1397/4/4هـــ . وألن الثابــت مــن وقائــع الدعــوى وجــواب املدعــي العــام 
ــره  ــم خب ــه .....أو كت ــم يتعمــد إخفــاء املدعــى علي ــه .....ل أن املدعــى علي
بــل إن املدعــى عليــه .....لــم يكــن متهمــاً  أو مطلوبــًا لــدى أي مــن اجلهــات 
األمنيــة أو القضائيــة وبهــذا ينتفــي حتقــق أي ركــن مــن أركان جرميــة 
التســتر اجلنائــي فيمــا قــام بــه املدعــى عليــه .....مــن إركاب شــخص معــه 
يف ســيارته إليصالــه وألن األصــل بــراءة املتهــم وجلميــع مــا ســبق فقــد 
ــه احلاضــر .....بشــرب  ــة املدعــى علي ــي : أواًل : ثبــوت إدان حكمــت باآلت
بعــض  علــى  يحتويــان  مــاء صحــة وكأس  قــارورة  وحيــازة  املســكر 
املســكر بقصــد الشــرب ثانيــًا : جلــد املدعــى عليــه .....ثمانــن جلــدة 
دفعــة واحــدة علنــًا حــد شــرب املســكر ، وجلــده عشــرين جلــدة تعزيــرًا 
علــى حيــازة املســكر . ثالثــُا : بــراءة املدعــى عليــه .....من التهمة املنســوبة 
إليــه وبإعــالن احلكــم قــرر املدعــى عليهمــا القناعــة  وقــرر املدعــي العــام 
اعتراضــه وطلــب رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف دون تقــدمي الئحــة 

اعتراضيــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/05/29هـــ  وتاريــخ  34/1311900/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة/ رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف  
بهــا  املرفــق  1434/05/26هـــ  وتاريــخ   34939684 .....برقــم  الشــيخ 
وتاريــخ   34217683 برقــم  املســجل  فضيلتــه  مــن  الصــادر  القــرار 
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1434/05/20هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام  ضــد كٍل مــن1/.....
و2/ .....يف قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  وأوراق املعاملــة 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/06/07هـــ .
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رقم الصك :34231311 تاريخه:1434/6/5هـ   
رقم الدعوى:34191499

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34266155 تاريخه:1434/07/11هـ

مســكر - شــرب املســكر - هــروب املدعــى عليــه مــن رجــال األمــن - الذمــي 
ال يحــد بشــرب اخلمــر -  التعزيــر باجللــد يف مــكان عــام .

1- مــا رواه أبــو هريــرة أنــه صلــى اهلل عليــه وســلم قــال  ) ومــن هــم بســيئة 
فلــم يعملهــا لــم تكتــب وإن عملهــا كتبــت ( أخرجــه مســلم .

2- قــال ابــن قدامــة يف املقنــع 429/26) والذمــي ال يحــد بشــربه يف 
الصحيــح(.

3- قال يف الشرح الكبير 429/26 )ألنه يعتقد حله فلم يحد بفعله(.
ولــو رضــي  البلغــة  قــال يف   ( املــرداوي يف اإلنصــاف 430/26  قــال   -4

بحكمنــا ألنــه لــم يلتــزم االنقيــاد يف مخالفــة دينــه ( .
5- قــال شــيخ اإلســام يف مجمــوع الفتــاوى 664/28 ) وعلــى هــذا فــإذا 
كانــوا ال ينتهــون عــن إظهــار اخلمــر أو معاونــة املســلمن عليهــا أو 
بيعهــا وهديهــا للمســلمن إال بإراقتهــا عليهــم فإنهــا تــراق عليهــم مــع 

مــا يعاقبــون بــه( .

بشــربه  مســلم  غيــر  وافــد  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
للمســكر ومحاولتــه الهــروب مــن رجــال األمــن وطلــب إثبــات مــا نســب 
إليــه ومعاقبتــه تعزيــرًا ومصادقــة املدعــى عليــه بواســطة املترجــم علــى 
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شــرب املســكر وإنــكار الهــروب مــن رجــال األمــن ،وملــا تقــرر مــن 
ــى مــا تقــدم  ــاء عل ــى ذمــي إذا شــرب ،وبن عــدم إقامــة حــد املســكر عل
حكمــت احملكمــة بتعزيــره بجلــده ثالثــن جلــدة علنــًا يف مــكان عــام 
لشــربه املســكر وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام بــدون 

الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   ..... أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالقطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلــي مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 
دائــرة  رئيــس  بكتــاب  والــواردة  1434/4/27هـــ  يف    34191499
ه  الرقــم  ذي  بكتابــه  القطيــف  مبحافظــة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق 
.....مبوجــب  العــام  املدعــي  حضــر  1434/4/24هـــ  يف  ق2862/2/4 
كتــاب التكليــف رقــم .....يف 1431/9/15هـــ وادعــى علــى احلاضــر 
معــه .....الهنــدي اجلنســية غيــر مســلم الديانــة واملقيــم يف البــالد مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة رقــم .....قائــاًل يف دعــواه إنــه بتاريــخ 1434/2/19هـــ مت 
مشــاهدة املدعــى عليــه بالقــرب مــن مركــز حــرس احلــدود وهــو بحالــة 
غيــر طبيعيــة فتــم القبــض عليــه ثــم قــام بالهــرب إال انــه مت الســيطرة 
منــه  املســكر  رائحــة  انبعــاث  تبــن  وباستشــمامه  عليــه.  والقبــض 
وباســتجوابه اقــر بقيامــه بشــرب املســكر قبــل القبــض عليــه وبهروبــه 
مــن رجــال األمــن وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن اتهامــه بشــرب املســكر 
ومحاولــة الهــرب مــن رجــال األمــن وبالبحــث عــن ســوابقه علــى املســتوى 
العــام لــم تــرد حتــى تاريخــه. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور. وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا ، فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا 
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أطلــب إثبــات مــا نســب إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيرية تزجــره وتردع 
غيــره هــذا مــا ادعــى بــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وبســؤاله عنــه عــن 
ــة واملقيــم يف  ــه .....ســيرلنكي اجلنســية مســلم الديان طريــق مترجــم لغت
البــالد مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم .....أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي 
ــي  ــة هروب ــح ومــا ذكــره مــن محاول ــام مــن شــربي للمســكر صحي الع
مــن رجــال األمــن غيــر صحيــح هــذا مــا أجــاب بــه وبســؤال املدعــى عليــه 
عــن طريــق مترجــم لغتــه عــن موضــع شــربه للمســكر أجــاب قائــاًل 
لقــد شــربته عنــد شــاطئ البحــر قريبــًا مــن املينــاء هــذا مــا أجــاب بــه 
وبســؤاله عــن دينــه أجــاب قائــاًل إنــه نصرانــي الديانــة هــذا مــا أجــاب 
بــه وبســؤاله هــل كان شــربه لــه نهــارًا أم ليــاًل أجــاب قائــاًل لقــد كان 
شــربي لــه عنــد الســاعة اخلامســة مســاءًا هــذا مــا أجــاب بــه فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه بشــربه للمســكر 
يف مــكان عــام وملــا قــرره األصحــاب رحمهــم اهلل مــن عــدم إقامــة حــد 
املســكر علــى ذمــي إذا شــرب قــال ابــن قدامــة يف املقنــع املطبــوع مــع 
الشــرح 429/26 : والذمــي ال يحــد بشــربه يف الصحيــح أ.هـــ قــال يف 
الشــرح 429/26 : ألنــه يعتقــد حلــه فلــم يحــد بفعلــه أ.هـــ وقــال املــرداوي 
يف اإلنصــاف املطبــوع مــع الشــرح 430/26 : قــال يف البلغــة ولــو رضــي 
بحكمنــا ألنــه لــم يلتــزم االنقيــاد يف مخالفــة دينــه أ.هـــ وقــد قــرر شــيخ 
اإلســالم رحمهــم اهلل معاقبــة مــن شــرب املســكر منهــم متــى مــا أظهــر 
شــربه بــن املســلمن قــال رحمــه اهلل وعلــى هــذا فــإذا كانــوا ال ينتهــون 
عــن إظهــار اخلمــر أو معاونــة املســلمن عليهــا أو بيعهــا وهديهــا للمســلمن 
إال بإراقتهــا عليهــم فإنهــا تــراق عليهــم مــع مــا يعاقبــون بــه أ.هـــ مجمــوع 
الفتــاوى 664/28 وإلنــكار املدعــى عليــه محاولــة هروبــه مــن رجــال 
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األمــن ومــع فــرض ثبوتهــا فــال تتجــه املعاقبــة ملجــرد محاولتــه وهمــه 
ويف حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه يف صحيــح مســلم أن النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم قــال )ومــن هــم بســيئة فلــم يعملهــا لــم تكتــب وإن 
عملهــا كتبــت( لــذا فقــد ثبــت لــدي شــرب املدعــى عليــه للمســكر يف 
مــكان عــام وقــررت تعزيــره بجلــده عــدد ثالثــن جلــدة علنــًا يف مــكان 
عــام لشــربه للمســكر يف مــكان عــام وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن اعتــرض عليــه املدعــي العــام وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة وقنــع بــه املدعــى عليــه وســيتم بعــث كامــل املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وللبيــان حــرر يف 
1434/6/5هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  القطيــف  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
برقــم  لــدى احملكمــة  املقيــدة  وتاريــخ 1434/6/11هـــ   341022753
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/6/19هـــ املرفــق به 341478205 وتاري
 34231311 برقــم  .....املســجل  الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
وتاريــخ 1434/6/5هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضد/.....هنــدي 
اجلنســية يف قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم حــرر يف 1434/7/8هـــ . ــه وصحب وآل
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رقم الصك:34210183  تاريخه:1434/5/8هـ   
رقم الدعوى:34210385

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34237655  تاريخه:1434/06/11هـ

مســكر - شــرب املســكر- حــد املســكر - عقــوق والــدة بالتهجــم عليهــا 
ومحاولــة ضربهــا - تهديــد إخوتــه - مطالبــة صاحــب احلــق اخلــاص 
يف الدعــوى العامــة - التعزيــر مشــروع يف كل معصيــة الحــد فيهــا وال 

كفــارة - التعزيــر بالســجن واجللــد وأخــذ التعهــد عليــه .

وبالوالديــن  إيــاه  إال  تعبــدوا  ال  أن  ربــك  )وقضــى  تعالــى:  قولــه   -1
إحســانا(.

2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )كل مـــــــــــسكر خمــر وكل خمــر 
حــرام ( .

3- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: ) أال أخبركــم بأكبــر الكبائــر قلنــا 
بلــى يــا رســول اهلل قــال اإلشــراك بــاهلل وعقــوق الوالديــن وكان متــكأ 

فجلــس ثــم قــال أال وقــول الــزور (.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه لشــرب املســكر وعقــوق والدتــه 
بالتهجــم عليهــا ومحاولــة ضربهــا وتهديــده ألخواتــه وضــرب أخيــه ، 
وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر وتعزيــره 
لعقــوق والدتــه ومحاولــة ضربهــا وتهديــد إخوتــه وتشــديد العقوبــة لعظــم 
جرمــه ،حيــث ورد بــالغ للشــرطة مــن امــرأة بحضــور ابنهــا املدعــى عليــه 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باملدينة املنورة وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34210385 وتاريــخ 1434/05/06 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341121165 وتاريــخ 1434/05/06 هـــ  ففــي 
ــوم  األربعــاء املوافــق1434/05/08 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 :  ي
11  وفيهــا حضــر  املدعــي العــام  بهيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام باملدينــة 
.......... احلكــم  مبجلــس  معــه  احلاضــر  علــي  أدعــى  ..........و  املنــورة 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....قائــال يف حتريــر دعــواه  إنــه بتاريــخ 
إلــى  عليــه حضــر  املدعــى  ابنهــا  .....أن  املــرأة  أبلغــت  1434/4/10هـــ 

إلــى املنــزل يف آخــر الليــل وهــو بحالــة غيــر طبيعيــة وتهجــم عليهــا وحــاول 
ضربهــا وضــرب إخوتــه وقــام بتهديدهــم وعنــد قيــام أحــد أبنائهــا بإبعــاده 
عنهــا قــام بضربــه ممــا تســبب يف إصابتــه وأفــادت أن املدعــى عليــه عــاق 
ــه  ــة املدعــى عليــه مــن قبــل الفرقــة القابضــة اتضــح أن لهــا وبإثبــات حال
بحالــة غيــر طبيعيــة وتفــوح منــه رائحــة كريهــة تشــبه رائحــة املســكر  
،وصــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى ،وحضــرت والــدة املدعــى عليــه 
تطلــب تأديبــه لعقوقــه وســبه ومحاولــة اعتدائــه عليهــا وعلــى إخوتــه 
،وتنــازل شــقيقه عنــه فيمــا حلقــه مــن إصابــات ،وبنــاء علــى مــا تقــدم 
حكمــت احملكمــة بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــده حــد املســكر 
أمــام جمــع مــن النــاس وتعزيــره للحقــن العــام واخلــاص بجلــده ســتمائة 
جلــدة مفرقــة علــى اثنــي عشــر دفعــة وســجنه ســنة وأخــذ التعهــد عليــه 
بعــدم العــودة ،وقنعــت املدعيــة باحلكــم واعتــرض املدعــى عليــه واملدعي 

العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . 
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املنــزل يف آخــر الليــل وهــو يف حالــة غيــر طبيعيــة وتهجــم عليهــا وحــاول 
ضربهــا وضــرب أخواتــه وقــام بتهديدهــم فقــام ابنهــا .....مبحاولــة إبعــاده 
عنهــا فقــام بضربــه ممــا تســبب يف إصابتــه وأضافــت أن املدعــى عليــه 
عــاق لهــا  وأنهــا قــد أبلغــت عنــه وتنازلــت عنــه لغلبــة شــفقة األم إال أنــه 
ــه مــن شــرب املســكر حتــى أضحــى خطــرًا  ــى عقوقــه وحال مــا زال عل
علــى األســرة كلهــا وبســماع أقــوال أخيــه/ ..........البالــغ مــن العمــر )21( 
عامــًا أفــاد أن أخــاه املدعــى عليــه حضــر مــن خــارج املنــزل وتهجــم علــى 
ــه وقــام بتهديدهــم وعندمــا حــاول  ــه وحــاول ضربهــا وضــرب أخي والدت
إبعــاده عــن والدتــه وأخواتــه ضربــه املدعــى عليــه ممــا تســبب يف إصابتــه 
كمــا أفــاد أن املدعــى عليــه يقــوم بشــرب املســكر خــارج املنــزل وأنــه 
حضــر إلــى املنــزل وهــو بحالــة غيــر طبيعيــة وبإثبــات حالــة املدعــى عليــه 
مــن قبــل الفرقــة القابضــة اتضــح أنــه بحالــة غيــر طبيعيــة وتفــوح منــه 
رائحــة كريهــة تشــبه رائحــة  املســكر وأنــه كان هائجــًا ويســب كل 
مــن حولــه وغيــر متــزن يف كالمــه وحركاتــه وباســتجواب املدعــى 
عليــه أقــر بشــربه للمســكر وبضربــه أخيــه وقــد صــدر بحــق املجنــي 
عليــه / .....التقريــر الطبــي مــن مستشــفى األنصــار باملدينــة املنــورة برقــم 
).....( وتاريخ1434/4/10هـــ متضمنــًا إصابتــه بخدش بالســاعد األيســر 
ومــدة الشــفاء أربعــة أيــام وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام / .....بشــرب 
املســكر وعقــوق والدتــه بالتهجــم عليهــا ومحاولــة ضربهــا وتهديــده 
بالتقريــر  املوصوفــة  إصابتــه  يف  تســبب  ممــا  أخــاه  وضــرب  ألخواتــه 
الطبــي وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1ـ مــا ورد يف اعترافــه املنــوه 
عنــه املــدون يف مبلــف التحقيــق املرفــق لفــه )1( 2ـ مــا ورد يف أقــوال 
والدتــه وأخيــه املشــار إليهمــا املدونــان مبلــف االجــراءات املرفــق لفــه )1( 
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3ـ محضــر إثبــات احلالــة املشــار إليــه املــدون مبلــف االجــراءات املرفــق لفه 
ــه املرفــق لفــه )4( وحيــث إن مــا أقــدم  ــوه عن ــي املن ــر الطب )1( 4ـ التقري
عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر لقــاء شــربه املســكر وتعزيــره 
مبــا يزجــره ويــردع غيــره لقــاء عقوقــه لوالدتــه ومحاولــة ضربهــا وضربــه 
ــة عليــه لعظــم  ــه وتشــديد العقوب ــه ملــا حــال دونهــا وتهديــده إلخوان ألخي
جرمــه وألنــه أضحــى خطــرًا علــى مــن هــي أولــى النــاس بصحبتــه وعلــى 
جميــع أســرته علمــًا بــأن احلــق اخلــاص لــم ينتــه بعــد وهــو ســجن علــى ذمــة 
هــذه الدعــوى منــذ تاريــخ 1434/4/9 هـــ هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى 
عليــه عمــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه صحيــح جملــة وتفصيــال ففــي التاريــخ املذكــور يف 
الدعــوى شــربت العــرق املســكر باملدينــة املنــورة وقــد دخلــت إلــي املنــزل 
الــذي تســكنه  والدتــي املذكــورة يف الدعــوى و إخوانــي ذكورنــا 
و إناثنــا وقــد غضبــت علــى والدتــي و إخوانــي علــى تســكينهم زوج 
أختــي يف املنــزل فرفعــت صوتــي علــى أمــي و كلمتهــا بعنــف وتلفظــت 
عليهــا ســبا ألجــل ذلــك ولــم أمتثــل أمرهــا وقــد قــام شــقيقي .....مبنعــي 
مــن الوصــول إلــى أمــي فتشــابكت معــه باأليــدي وقــد حضــر رجــال 
األمــن وقبضــوا علــى داخــل املنــزل هكــذا أجــاب هــذا وقــد حضــرت يف 
اجللســة ..........ســعودية اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم .....واملعــرف عليهــا 
مــن قبــل .....ســعودي بالســجل املدنــي رقــم    .....ومــن قبــل املدعــى عليــه 
و أدعــت قائلــة  إن املدعــى عليــه هــذا احلاضــر ابنــي يعصانــي ويعقنــي 
الطاعــات  يف  ويتكاســل  مــرة  مــن  أكثــر  علــي  االعتــداء  ويحــاول 
ويشــرب املســكرات ويف التاريــخ املذكــور يف الدعــوى حــاول االعتــداء 
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علــي فحــال بينــي وبينــه ابنــي .....املعــرف بــي وقــد اعتــدى علــى إخوانــه و 
أخواتــه و أخشــى منــه علــي وعلــى إخوانــه و أطلــب تأديبــه علــى عقوقــه 
وســبه وشــتمه ومحاولــة اعتدائــه  علــي وعلــى إخوانــه وضــم دعــواي هــذه 
مــع الدعــوى العامــة وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء بدعــوى املدعيــة 
أجــاب قائــال إن املدعيــة والدتــي و هــي صادقــة يف  جميــع دعــواه و أنــا 
نــادم علــى عقوقــي لهــا هكــذا أجــاب كمــا قرر..........املنــوه عنــه آنفــا 
تنازلــه عــن شــقيقه املدعــى عليــه فيمــا حلقــه مــن إصابــات مــن أخيــه بغيــر 
مقابــل  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى 
عليــه صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام فأقــر بشــرب العــرق املســكر 
وعقوقــه لوالدتــه وســبها وشــتمها محــاوال االعتــداء عليهــا وعلــى إخوانــه 
ومبــا أن العلمــاء قــد أجمعــوا علــى أن مــن شــرب املســكر حالــة كونــه 
طائعــا مختــارا فيقــام عليــه حــد املســكر لعمــوم قــول النبــي صلــي اهلل 
عليــه وســلم ) كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام ( ومبــا أن الشــرع 
أمــر باإلحســان إلــى الوالديــن فقــال ســبحانه ) وقضــى ربــك أن ال تعبــدوا 
إال إيــاه وبالوالديــن إحســانا ( اآليــة ومبــا أن عقــوق الوالديــن كبيــرة 
مــن أكبــر الكبائــر ملــا ثبــت يف الصحيــح أن النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم قــال ) اال أخبركــم بأكبــر الكبائــر قالــو بلــى يــا رســول اهلل 
قــال اإلشــراك بــاهلل وعقــوق الوالديــن وكان متــكأ فجلــس ثــم قــال أال 
وقــول الــزور ( احلديــث  ومبــا أن هــذه اجلنايــة وقعــت يف بلــد اهلل احلــرام 
الــذي رفــع اهلل مكانــه وتوعــد بالعقــاب علــى مــن انتهــك محارمــه  ومبــا 
أن التعزيــر يشــرع يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة وهــو يختلــف 
باختــالف األحــوال واألشــخاص والزمــان واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع 
ــع مــا ذكــر  ــردع جلمي ــا للزجــر وال ــراه محقق ــي نظــر احلاكــم ومبــا ي إل
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فقــد حكمــت مبــا يلــي أوال يجلــد املدعــى عليهمــا ثمانــن جلــدة حــد 
املســكر تقــع علــى بدنــه دفعــة واحــدة أمــام جمــع مــن النــاس ثانيــا يعــزر 
املدعــى عليــه للحقــن العــام واخلــاص مناصفــة وذلــك بجلــده ســتمائة 
جلــدة تقــع علــى بدنــه علــى اثنتــي عشــرة دفعــة وبــن كل دفعــة و أخــرى 
عشــرة أيــام وبــن احلــد والتعزيــر مثــل ذلــك ويســجن ســنة كاملــة ابتــداء 
مــن تاريــخ إيقافــه ويؤخــذ عليــه التعهــد بعــدم العــودة ملثــل ذلــك ثالثــا ثبــت 
لــدي تنــازل .....عــن دعــواه هــذه ضــد أخيــه املدعــى عليــه  وبعرضــه قــرر 
املدعــي العــام واملدعــى عليــه عــدم قناعتهمــا باحلكــم وطلبــا رفعــه إلــي 
محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبهمــا أمــا 
املدعيــة  فقــررت قناعتهــا باحلكــم وقــد انتهــت اجللســة يف متــام الســاعة 
30 : 12 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/08 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعد :- فقد 
جــرى  منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
ــخ  ــورة برقــم 341121165 وتاري ــة املن ــة باملدين رئيــس احملكمــة اجلزائي
1434/5/19هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي رقــم 34210183 وتاريــخ 
1434/5/8هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ..........القاضــي باحملكمــة 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ .....
املتهــم بشــرب املســكر وعقــوق والدتــه والتهجــم عليهــا ومحاولــة ضربها 
احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه بدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه قررنــا 
باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34211876 تاريخه: 1434/5/12هـ 
رقم الدعوى:34214997

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34240877  تاريخه:1434/06/14هـ

مســكر - شــرب مســكر- فعــل الفاحشــة ببهيمــة - املدعــى عليهمــا غيــر 
مســلمن - ال يقــام حــد املســكر علــى غيــر مســلم - التعزيــر باجللــد 
العقوبــة لبشــاعة  والســجن باإلضافــة للتوصيــة باإلبعــاد - تغليــظ 

اجلــرم .

ــى أزواجهــم  ــه تعالــى ) والذيــن هــم لفروجهــم حافظــون إال عل 1- قول
أو مــا ملكــت أميانهــم فإنهــم غيــر ملومــن فمــن ابتغــى وراء ذلــك 

فأولئــك هــم العــادون (.
2- قــال شــيخ اإلســام رحمــه اهلل ) وأمــا مــا يســتخفون بــه يف بيوتهــم 

مــن غيــر ضــرر باملســلمن بوجــه مــن الوجــوه فــا يتعــرض لهــم ( .
3- قال البهوتي رحمه اهلل )وال يحد ذمي وال مستأمن بشربه(.

4- جاء يف الروض املربع ) ويعزر من أتى بهيمة ( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا وهمــا أجنبيــان غيــر مســلمن 
أســند  مــا  إثبــات  ببهيمــة ،وطلــب  الفاحشــة  وفعــل  املســكر  بشــرب 
بالبهيمــة  الفاحشــة  وفعــل  املســكر  شــرب  لقــاء  وتعزيرهمــا  إليهمــا 
ــم فعــل الفاحشــة  ــاول املســكر ومــن ث ،حيــث قــام املدعــى عليهمــا بتن
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ببهيمــة ،وصــادق املدعــى عليهمــا بواســطة املترجــم علــى الدعــوى ، 
وأثبــت التقريــر الطبــي تعــرض البهيمــة لفعــل الفاحشــة ، وبنــاء علــى مــا 
تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيرهمــا بجلــد كل واحــد منهمــا ســبعن 
جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء شــربهما املســكر وجلــد كل واحــد منهمــا 
خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــه قدرهــا خمســون جلــدة 
ــع املدعــى عليهمــا  وســجنهما أربعــة أشــهر وإبعادهمــا عــن البــالد ،وقن
باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ، وُصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....رئيــس احملكمــة العامــة بالســعيرة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
املقيــدة  1434/05/08هـــ  وتاريــخ   34214997 برقــم  بالســعيرة 
باحملكمــة برقــم 341145552 وتاريــخ 1434/05/08 هـــ  ففــي يــوم  
األحــد املوافق1434/05/12هـــ افتتحــت اجللســة  يف متــام الســاعة 00 
: 11  وفيهــا حضــر العريــف بالشــرطة مركز.....الســعودي بالســجل 
املدنــي رقم.....ســجل .....بصفتــه مدعيــا عامــًا مبوجــب خطــاب التعميــد 
الــوارد مــن مديــر مركــز الشــرطة برقــم .....يف 1434/5/12هـــ واملقيــد 
لــدى احملكمــة برقــم 341165403 يف 1434/5/12هـــ  وادعــى علــى 
.....ســارية  رقــم  اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب  .....هنــدي  معــه  احلاضريــن 
.....كمــا حضــر  رقــم  اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب  و.....هنــدي  املفعــول 
املترجــم .....بنغالــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة ســارية املفعــول رقــم .....
ثــم ادعــى املدعــي العــام قائــاًل يف حتريــر دعــواه بصفتــي مدعيــا عامــا 
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ادعــي علــي احلاضريــن معــي يف اجللســة كل مــن .....هنــدي اجلنســية 
إنــه  .....حيــث  رقــم  باإلقامــة  اجلنســية  .....و.....هنــدي  رقــم  باإلقامــة 
ــم  ــاول مــادة مســكره ومــن ث ــخ 1434/4/26 قــام املذكــوران بتن بتاري
قامــوا بفعــل الفاحشــة ببهيمــة فقــد خلــص بإدانتهمــا مبــا نســب إليهمــا 
ــن  ــة والقرائ ــاول املســكر وفعــل الفاحشــة بالبهيمــة وذلــك لألدل مــن تن
التاليــة 1-  بــالغ املواطــن .....2- مــا ورد يف محضــر االنتقــال واملعاينــة 
املثبتــة مــن خــالل مشــاهدة النعجــة رابضــة علــى األرض وبهــا كســر 
ــار أقــدام لشــخصن يقومــان بســحبها 3- مــا ورد يف  بالقــدم ووجــود آث
احملضــر املعــد مــن قبــل الطبيــب البيطــري املثبــت مــن خــالل تعــرض 
النعجــة لفعــل الفاحشــة ووجــود آثــار عنــف علــى فرجهــا 4- مطابقــة اثــر 
اقــدام املذكوريــن مــع االثــار املوجــودة باملوقــع 5- مــا ورد يف اقــوال 
املذكوريــن عــن قيامهــم بتنــاول املســكر وفعــل الفاحشــة بالنعجــة 6- 
اعتــراف املذكوريــن مبــا ورد يف البنــد رقــم )5( املصدقــة شــرعًا لــذا 
اطلــب احلكــم علــى املذكوريــن باحلــق العــام هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليهمــا عــن طريــق املترجــم أجــاب املدعــى عليــه األول .....
قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف  الدعــوى مــن شــربي ملــادة املســكر 
وقيامــي بفعــل الفاحشــة يف بهيمــة صحيــح هكــذا أجــاب كمــا أجــاب 
املدعــى عليــه الثانــي .....قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف الدعــوى مــن 
شــربي ملــادة املســكر وقيامــي بفعــل الفاحشــة يف بهيمــة صحيــح هكذا 
أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليهمــا هــل همــا مســلمان فأجــاب كل 
واحــد منهمــا منفــردًا قائــاًل إنــه غيــر مســلم ثــم جــرى ســؤال املدعــى 
عليهمــا أيــن مت شــرب املســكر فأجــاب املدعــى عليــه األول قائــاًل لقــد 
شــربنا املســكر يف داخــل غرفتنــا هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى 
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عليــه الثانــي قائــاًل لقــد شــربنا املســكر داخــل غرفتنــا هكــذا أجــاب 
ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليهمــا هــل همــا متزوجــان فأجــاب املدعــى 
عليــه األول قائــاًل نعــم إننــي متــزوج هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى 
عليــه الثانــي قائــاًل نعــم إننــي متــزوج هكــذا أجــاب ثــم جــرى تفحــص 
أوراق املعاملــة ومــن ضمــن لفاتهــا اللفــة رقــم )15( املتضمنــة عــدم وجــود 
ســوابق علــى املدعــى عليهمــا كمــا جــرى االطــالع علــى ملــف تقريــر 
األحــوال األمنيــة صحيفــة رقــم )15و16( فوجــد اعترافهمــا املصــدق 
شــرعًا علــى مــا جــاء يف الدعــوى  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة لكــون املدعــي العــام يطالــب بتعزيــر املدعــى عليهمــا لقــاء 
قيامهمــا بشــرب املســكر وفعــل الفاحشــة ببهيمــة و لكــون املدعــى 
عليهمــا أقــرا بشــرب املســكر وفعــل الفاحشــة بالبهيمــة  وال عــذر ملــن 
أقــر ولكــون املدعــى عليهمــا غيــر مســلمن فــال يقــام عليهمــا حــد شــرب 
املســكر خاصــة وأنهمــا لــم يشــهرا شــربهما ألنهمــا يعتقــدان حلــه قــال 
شــيخ اإلســالم ابــن تيمــة رحمــه اهلل تعالــى »وأمــا مــن يســتخفون بــه يف 
بيوتهــم مــن غيــر ضــرر باملســلمن بوجــه مــن الوجــوه فــال يتعــرض لهــم » 
وقــال البهوتــي رحمــه اهلل تعالــى »وال يحــد ذمــي وال مســتأمن بشــربه » 
يقصــد املســكر إال أنــه يعــزر لقــاء مخالفتــه لألنظمــة والتعليمــات التــي 
التــزم بتطبيقهــا عنــد إقامتــه يف هــذه البــالد احترامــًا لســيادة الدولــة 
ــا لكونهمــا غيــر مســلمن  ولعــدم  ــه ال يقــام عليهمــا حــد الزن كمــا أن
ــا والتــي منهــا تغييــب حشــفة أصليــة يف قبــل أو دبــر  توافــر شــروط الزن
آدمــي حــي فقــد ســقط ضابــط وهــو قبــل أو دبــر آدمــي إذ إنهمــا فعــال 
الفاحشــة يف بهيمــة وال يعنــي ذلــك عــدم شــناعة مــا قامــا بــه وإمنــا الواجــب 
فيهمــا التعزيــر لكونهمــا ارتكبــا فاحشــة شــنيعة بشــعة متجهــا الفطــر 
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ــع  ــروض املرب الســليمة فضــاًل عــن الشــريعة اإلســالمية وقــد جــاء يف ال
مــا نصــه »ويعــزر مــن أتــى بهيمــة« ولقولــه تعالــى »والذيــن هــم لفروجهــم 
حافظــون إال علــى أزواجهــم أو مــا ملكــت إميانهــم فإنهــم غيــر ملومــن 
فمــن ابتغــى وراء ذلــك فأولئــك هــم العــادون« فقــد أبــاح ســبحانه للرجــل 
أزواجــه و إمــاءه وجعــل مــا وراء ذلــك اعتــداء محرمــًا ويتأكــد التعزيــر 
يف حــق املدعــى عليهمــا لكونهمــا متزوجــن ولكــون املدعــى عليهمــا 
ــة ال داعــي لهــا ممــا يســتدعي  ــب وإبقاؤهــم يف الســجن مــدة طويل أجان
أن يــزاد يف اجللــد وتقلــل مــدة الســجن ولعــدم وجــود ســوابق لديهمــا فلــذا 
وجلميــع مــا تقــدم فقــد قــررت اآلتــي أواًل ثبــت لــدي شــرب املدعــى عليهمــا 
ــدي مبوجــب إقامــة رقــم ..... ــدي مبوجــب إقامــة رقــم .....و .....هن .....هن
للمســكر وقيامهــا بفعــل الفاحشــة يف بهيمــة ثانيــًا قــررت تعزيــر املدعــى 
شــربهما  لقــاء  جلــدة  أربعــن  واحــد  بجلــد كل  املذكوريــن  عليهمــا 
املســكر ثالثــًا قــررت تعزيــر املدعــى عليهمــا املذكوريــن بجلــد كل 
واحــد منهمــا خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى عشــر دفعــات متســاوية كل 
دفعــة قدرهــا خمســون جلــدة وســجنهما ملــدة أربعــن يومــا حتتســب منهــا 
مــدة إيقافهمــا علــى ذمــة هــذه القضيــة وبذلــك حكمت وبعــرض احلكم 
علــى املدعــي العــام قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفــع املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة كمــا جــرى عــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليهمــا عــن طريــق املترجــم فقــررا قناعتهمــا بــه وســوف يتــم رفــع 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف بعــد إكمــال الزمهــا واختتمــت اجللســة يف 
ــان حــرر يف 1434/4/12هـــ وأســتغفر  ــة عشــر وللبي ــام الســاعة الثاني مت

ــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل اهلل وصل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الثالثــاء املوافــق 1434/7/11هـــ 
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وفيهــا  والنصــف  عشــر  احلاديــة  الســاعة  متــام  يف  اجللســة  افتتحــت 
حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليهمــا كمــا حضــر 
املترجــم .....املذكــور وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
يف   341214943 رقــم  رئيســها  فضيلــة  بخطــاب  الشــرقية  باملنطقــة 
1434/6/29هـــ واملتضمــن صــدور القــرار املســجل برقــم 34240877 /
ج1/ب يف 1434/6/14هـــ وباالطــالع عليــه تبــن أنــه صــادر مــن الدائــرة 
اجلزائيــة الثالثيــة األولــى ويتضمــن نــص احلاجــة منــه »وبدارســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أواًل: أن مــا حكــم بــه فضيلتــه 
علــى املدعــى عليهمــا مــن شــرب املســكر قليــل ثانيــًا مــا حكــم بــه 
فضيلتــه علــى املدعــى عليهمــا جــراء مــا اقترفــاه بالبهيمــة مــن ســجن 
قليــل ثالثــُا لــم جنــد أن فضيلتــه أجــرى شــيئًا حيــال البهيمــة رابعــًا أال 
يــرى فضيلتــه التوجيــه بإبعــاد املدعــى عليهمــا حفظــًا للمجتمــع ملالحظــة 
مــا ذكــر وإكمــال الــالزم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/6/13هـــ 
..........ختمــه  اســتئناف  قاضــي  وتوقيعــه  .....ختمــه  اســتئناف  قاضــي 
.....ختمــه وتوقيعــه وجوابــًا علــى مالحظــات  وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
أصحــاب الفضيلــة أقــول بالنســبة ملــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة حفظهــم 
اهلل تعالــى يف املالحظــة األولــى والثانيــة والرابعــة فهــو وجيــه وبالنســبة 
للمالحظــة الثالثــة فقــد مت الرجــوع إلــى أوراق القضيــة ومــن بــن لفاتهــا 
ضمنهــا  ومــن  للقضيــة  النهائــي  التقريــر  املتضمنــة   )15( رقــم  اللفــة 
التصــرف بالبهيمــة ومفــاده قيــام املواطــن ..........صاحــب البهيمــة بذبــح 
ــال البهيمــة  ــم إجــراؤه حي ــك ال يوجــد مــا يت ــا أ.هـــ وبذل النعجــة وإتالفه
لزوالهــا فلــذا وجلميــع مــا ذكــر فقــد قــررت اآلتــي أواًل رجعــت عمــا 
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حكمــت بــه يف الفقــرة ثانيــًا وثالثــًا مــن جلــد وســجن للمدعــى عليهمــا 
وقــررت تعزيــر املدعــى عليهمــا بجلــد كل واحــد منهمــا ســبعن جلــدة 
دفعــة واحــدة لقــاء شــربهما للمســكر وتعزيرهمــا بجلــد كل واحــد 
منهمــا خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى عشــر دفعــات متســاوية كل دفعــة 
منهــا  حتتســب  أشــهر  أربعــة  ملــدة  وســجنهما  جلــدة  خمســون  قدرهــا 
مــدة إيقافهمــا علــى ذمــة هــذه القضيــة لقــاء قيامهمــا بفعــل الفاحشــة 
بالبهيمــة وبذلــك حكمــت كمــا أوصــي بإبعــاد املدعــى عليهمــا عــن 
اململكــة حفاظــًا علــى املجتمــع وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــرر 
عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه بــدون الئحــة اعتراضيــة كمــا قــرر 
املدعــى عليهمــا قناعتهمــا بــه وعليــه ســوف يتــم إعــادة املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف إلكمــال الزمهــا واختتمــت اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة 
عشــر وللبيــان حــرر يف 1434/7/11هـــ وأســتغفر اهلل وصلــى اهلل وســلم 

ــه أجمعــن . ــه صحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
.....برقــم  الشــيخ  بالســعيرة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
341214943 وتاريــخ 1434/7/11هـــ  املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
34/1778109 وتاريــخ 1434/7/23هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلتــه املســجل برقــم 34211876 وتاريــخ 1434/5/12هـــ  اخلــاص 
بدعوى/املدعــي العــام ضــد/1- .......... هنــدي اجلنســية 2- .....هنــدي 
اجلنســية يف قضيــة مســكر وفاحشــه يف بهيمــه وقــد تضمــن القــرار 
. حيــث ســبق دراســة  مــدون ومفصــل فيــه  حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه 
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قرارنــا  علــى  بنــاء  وصــورة ضبطــه  بالقــرار  وأحلقــه  القاضــي  فضيلــة 
رقــم34240877 يف1434/6/14هـــ املصادقــة علــى احلكــم بعد اإلجراء 
األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/8/3هـــ .
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رقم الصك:34370781  تاريخه:1434/11/26هـ 
رقم الدعوى:34229617

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:35122870  تاريخه:1434/01/22هـ

مســكر - شــرب املســكر- حــد املســكر - مقاومــة رجــال األمــن - احلكــم 
بالقرائــن - التعزيــر بالســجن واجللــد  .

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه ( رواه 
أحمــد وأبــو داود والنســائي .

2- إجمــاع الصحابــة علــى جلــد شــارب اخلمــر ثمانــن جلــدة وهــو 
)  99/14 القنــاع  كشــاف   ( األصحــاب  جماهيــر  وعليــه  املذهــب 

و) االنصاف 441/15( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســكر ومقاومــة رجــال 
األمــن والتهجــم عليهــم ،وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بحــد املســكر وتعزيــره لقــاء مقاومــة رجــال األمــن وتشــديد العقوبــة 
وفــق األنظمــة والتعليمــات ،حيــث ورد بــالغ مــن أحــد األشــخاص بقيــام 
املدعــى عليــه بالتهجــم عليــه يف داخــل بيتــه واالعتــداء عليــه بالضــرب 
وتهديــده بالقتــل  وتنبعــث رائحــة املســكر منــه وأثنــاء القبــض عليــه قــام 
مبقاومــة رجــال األمــن  والتهجــم عليهــم ،وباستشــمامه تبــن انبعــاث 
رائحــة املســكر منــه وتعــذر اســتجوابه كونــه بحالــة ســكر ،وصــادق 
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املدعــى عليــه علــى شــرب املســكر وأنكــر مقاومــة رجــال األمــن ،وبنــاء 
ــدة دفعــة واحــدة  ــده ثمانــن جل ــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بجل عل
يف مــكان عــام حــد املســكر وســجنه أســبوعًا وجلــده خمســن جلــدة 
تعزيــرًا لقــاء تهمــة مقاومــة رجــال األمــن والتهجــم عليهــم ،وقنــع املدعــى 
،وُصــدق  الدعــوى  بالئحــة  مكتفيــًا  العــام  املدعــي  واعتــرض  عليــه 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
أنــا ..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن 
ــة رئيــس  ــا مــن فضيل ــة لن ــخ 1434/5/19هـــ واحملال 341215464 وتاري
احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام برقــم 34229617 وتاريــخ 1434/5/19هـــ 
الثامنــة  الســاعة  1434/11/26هـــ  األربعــاء  يــوم  يف  اجللســة  افتتحــت 
والثلــث وفيهــا قــدم املدعــي العــام .....دعــواه ونصهــا اآلتــي: بصفتــي 
مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع املنطقــة الشــرقية أدعــي علــى/ 
.....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....حيــث إنــه بتاريــخ 
1434/4/13هـــ وأثنــاء قيــام إحــدى الدوريــات األمنيــة بعملهــا املعتــاد 
وردهــم بــالغ عــن وجــود شــخص يفيــد بقيــام املدعــى عليــه بالتهجــم عليــه 
يف داخــل بيتــه واالعتــداء عليــه بالضــرب وتهديــده بالقتــل وتنبعــث منــه 
ــى رجــال األمــن  ــه قــام بالتهجــم عل ــاء القبــض علي رائحــة املســكر وأثن
وباستشــمام  الدمــام  شــمال  شــرطة  ملركــز  إحالتــه  ومت  ومقاومتهــم 
املدعــى عليــه اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر منــه كمــا تعذر اســتجوابه 
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كونــه بحالــة ســكر وبضبــط أقــوال املبلــغ .....أفــاد بقيــام املدعــى عليــه 
بالدخــول ملمــر عمارتــه التــي يقطــن بهــا جميــع ســاكني العمــارة ومفتــوح 
لهــم ولــم يقــم بالدخــول إلــى داخــل شــقته واالعتــداء عليــه بضربــه ولــم 
يحــدث لــه أي إصابــات جــراء قيامه بضربه وتهديده بالقتل كونه كان 
بحالــة ســكر كمــا جــرى ضبــط أقــوال املواطــن .....حيــث أفــاد بتعرض 
املدعــى عليــه لزوجتــه وشــقيقها ..........بالتلفــظ عليهمــا بألفــاظ بذيئــة 
)مت حفــظ دعــوى املدعيــان باحلــق اخلــاص بأمــر احلفــظ رقــم .....وتاريــخ 
1434/4/28هـــ اســتنادًا للمــادة 124 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة( 
وبســماع أقــوال املدعــى عليــه أقــر بشــربه للمســكر وباســتجوابه أقــر 
بشــربه للمســكر وعــدم تذكــره ملــا حــدث بينــه وبــن املدعــي كونــه 
عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  وانتهــى  ســكر  بحالــة 
وذلــك  عليهــم  والتهجــم  األمــن  لرجــال  ومقاومتــه  للمســكر  بشــربه 
لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1-مــا جــاء بإقــراره املــدون علــى الصفحــة رقــم 
)11( مــن ملــف االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )1( 2-مــا جــاء بإقــراره مــن 
خــالل اســتجوابه املرفــق لفــه رقــم ) 5 ، 6 ، 7 ( 3-مــا جــاء مبحضــر 
اإلستشــمام وتعــذر االســتجواب املــدون علــى الصفحــة رقــم )6 ،11( مــن 
ملــف االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )2( 4-مــا جــاء مبحضــر تنفيــذ املهمــة 
املرفــق لفــه رقــم )3( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه 
ــة  ــه 2- بعقوب ــي :1-بحــد املســكر لقــاء شــربه ل ــه مبــا يل واحلكــم علي
تعزيريــه تزجــره وتــردع غيــره لقــاء قيامــه مبقاومــة رجــال األمــن وتشــديد 
العقوبــة عليــه وفقــًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي النائــب الثانــي 
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لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة حفظــه اهلل رقــم )118012( 
وتاريــخ 1431/10/26هـــ )علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل فيمــا 
يتعلــق بدعــوى املدعيــان باحلــق اخلــاص( هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن شــربي للمســكر فذلــك صحيــح وأمــا مقاومــة رجــال األمــن فــال 
أتذكــر شــيئًا حيــث كنــت يف حالــة ســكر وال توجــد علــي ســوابق 
هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه قــال أطلــب 
الرجــوع إلــى املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى الرجــوع إلــى املعاملــة 
فوجــدت علــى لفــة رقــم )2( دفتــر التحقيــق ص )6( محضــر استشــمام 
املتضمــن انبعــاث رائحــة املســكر مــن أنفاس املدعــى عليه كما وجدت 
علــى لفــة رقــم )3( محضــر تنفيــذ مهمــة املتضمــن طبــق مــا ذكــر املدعي 
ــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام وإجابــة  العــام يف دعــواه فبن
ــرة  ــه املعتب ــه وإقــراره بشــرب املســكر وهــو بكامــل أهليت املدعــى علي
شــرعًا ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه( رواه 
أحمــد وأبــو داود والنســائي كمــا انعقــد إجمــاع الصحابــة رضــي اهلل 
عنهــم علــى جلــد شــارب اخلمــر ثمانــون جلــدة )كشــاف القنــاع عــن 
اإلقنــاع 99/14(وهــو املذهــب وعليــه جماهيــر األصحــاب )اإلنصــاف 
441/15( ومبــا أن محضــر تنفيــذ املهمــة قرينــة تؤيــد دعــوى املدعــي 
العــام ونظــرًا لعــدم اكتمــال البينــة علــى قيــام املدعــى عليــه بالتهجــم 
علــى رجــال األمــن ومقاومتهــم لــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
ــدة دفعــة  ــده ثمانــن جل ــي: أواًل: جل ــه بشــرب املســكر وقــررت اآلت علي
واحــدة حــد املســكر ويكــون التنفيــذ يف مــكان عــام يحضــره جمــع 
مــن النــاس. ثانيــًا: ســجنه ملــدة أســبوع حتتســب منهــا مــدة إيقافــه وجلــده 
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خمســن جلــدة تعزيــرًا دفعــة واحــدة لقــاء تهمــة مقاومــة رجــال األمــن 
والتهجــم عليهــم. وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر 
املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام االعتــراض 
ــة  ــًا بالئحــة الدعــوى العامــة وأمــرت برفــع املعامل ــى احلكــم مكتفي عل
إلــى محكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد. حــرر يف 1434/11/26هـــ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/12/26هـــ  وتاريــخ  برقــم34/2899140/ج2  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة/ رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم 
342125464 وتاريــخ 1434/12/23هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ..... املســجل برقــم 34370781 
وتاريــخ 1434/11/26هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/ .....يف 
قضيــة مســكر ومقاومــة رجــال األمــن والتهجــم عليهــم وقــد تضمــن 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه  وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم . واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

. 1435/01/22هـــ 



221

رقم الصك:34294519 تاريخه:1434/8/10هـ 
رقم الدعوى:34237103

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:35100015  تاريخه:1434/01/01هـ

مســكر - شــرب املســكر - حيازتــه احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج 
أســباب مخففــة   - املســكر  حــد   - هــارب  علــى  تســتر   - واالســتعمال 

. للعقوبــة 

1- قولــه تعالــى ) وتعانــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى اإلثــم 
والعــدوان (.

2- املادة 38 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

3- املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .
4- الفقــرة )1( مــن املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.
5- الفقــرة )2( مــن املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا األول أجنبــي والثانــي ســعودي 
بشــرب املســكر وحيــازة احلشــيش بقصــد الترويج والتعاطــي وتعاطيهما 
لنوعهــا مــن الســابق ومحاولتهمــا الهــرب مــن رجــال األمــن والتســتر علــى 
بالســجن  عليهمــا  واحلكــم  إليهمــا  أســند  مــا  إثبــات  وطلــب  الهــارب 
واجللــد والغرامــة وفــق األنظمــة والتعليمــات وإبعــاد األول عــن البــالد 
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ومنــع الثانــي مــن الســفر بعــد انتهــاء تنفيــذ العقوبــة واحلكــم عليهمــا 
بحــد املســكر ، حيــث قبــض علــى املدعــى عليهمــا إثــر ورود بــالغ عــن 
وجــود ثالثــة أشــخاص بداخــل حــوش وباالنتقــال للموقــع مت مشــاهدتهم 
داخــل احلــوش فحاولــوا الهــرب فتــم القبــض عليهمــا وبتفتيشــهما ضبــط 
مــع األول قطعــة بنيــة اللــون وتبــن أنهمــا بحالــة غيــر طبيعيــة وتنبعــث 
ــي الشــرعي  ــر الكيميائ ــت التقري مــن أفواههمــا رائحــة املســكر وأثب
إيجابيــة العينــة ملــادة احلشــيش املخــدر وأقــر املدعــى عليهمــا بشــرب 
املســكر وحيــازة احلشــيش بقصــد التعاطــي وأنكــرا احليــازة بقصــد 
الترويــج ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بســجن املدعــى 
عليهمــا ســنتن وجلدهمــا خمســن جلــدة مكــررة أربــع مــرات ودفــع 
غرامــة ماليــة قدرهــا ألــف ريــال علــى كل واحــد منهمــا ومنــع املدعــى 
انتهــاء  بعــد  ســنتن  مــدة  اململكــة  خــارج  الســفر  مــن  الثانــي  عليــه 
تنفيــذ العقوبــة ،وبإبعــاد األول خــارج اململكــة وال يســمح لــه بالعــودة 
وإقامــة حــد املســكر عليهمــا بجلدهمــا ثمانــن جلــدة يف مــكان عــام 
وتعزيــر املدعــى عليهمــا بجلدهمــا ثالثــن جلــدة لقــاء محاولــة الهــرب 
وتســترهما علــى الهــارب وقنــع املدعــى عليهمــا واعتــرض املدعــي العــام 

بالئحة،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
وتاريــخ   34237103 برقــم  جــدة  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341238668 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/05/22
1434/05/21 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/07/04 هـ افتتحت 
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اجللســة الســاعة 15 : 08  وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....و أدعــي علــى  
كل مــن1/ .....)32( عامــًا مينــي اجلنسيـــة ، مبوجــب البطاقــة البديلــة 
رقــم ).....( عاطــل، متعلــم قبــض عليــه بتاريــخ 1434/3/25هـــ وأودع 
بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف رقــم ).....( 
وتاريــخ 1434/4/7هـــ اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 
الســجل  مبوجــب  اجلنسيـــة  ســعودي  عامــًا   )27(..... 1428/7/9هـــ2/ 
ــم ، قبــض عليــه بتاريــخ 1434/3/25هـــ  املدنــي رقــم ).....( طالــب متعل
وأودع بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف رقــم 
).....( وتاريخ 1434/4/2هـ استنادًا للقرار الوزاري رقم )1900( وتاريخ 
1428/7/9هـــ فبتاريــخ 1434/3/25هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليهما 
مــن قبــل رجــال الضبــط أثــر ورود إخباريــة عــن وجــود ثالثــة أشــخاص 
مشــاهدتهم  للموقــع مت  وباالنتقــال  التحليــة  شــارع  حــوش يف  بداخــل 
عليهمــا  املدعــى  علــى  القبــض  ومت  الهــرب  فحاولــوا  احلــوش  بداخــل 
بنيــة  الداخلــي قطعــة  بداخــل ســرواله  األول  مــع  وبتفتيشــهما ضبــط 
اللــون بلــغ وزنهــا اإلجمالــي )134.7( مائــة وأربعــة وثالثــون جرامًا وســبعة 
أعشــار اجلــرام وتبــن أنهمــا بحالــة غيــر طبيعيــة وتنبعــث مــن أفواههمــا 
ــي الشــرعي رقــم ).....(  ــر الكيميائ رائحــة املســكر وقــد أثبــت التقري
لعــام 1434هـــ احتــواء عينــة الكميــة املضبوطــة واملرســلة للتحليــل علــى 
مــادة احلشــيش املخــدر واملدرجــة باجلــدول  رقــم ) 1 ( فئــة ) أ(  وامللحــق 
بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبســماع أقــوال األول/ 
أقــر بحيازتــه للقطعــة املضبوطــة معــه وأنــه اشــتراها مــع الثانــي بقصــد 
وباســتجواب  الســابق  مــن  لنوعهــا  وتعاطيــه  منهــا  وتعاطــى  التعاطــي 
األول/ اعتــرف بشــرب املســكر وأفــاد بــأن قطعــة احلشــيش تعــود للثانــي 
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وأن الكميــة ضبطــت بداخــل مالبســه الداخليــة وباســتجواب الثانــي/ 
الكميــة  وأن  عليــه،  القبــض  عنــد  ســكر  بحالــة  كان  بأنــه  أقــر 
ــه اشــتراها مــن شــخص بحــي .....وقــد انتهــى  ــه وأن املضبوطــة تعــود إلي
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لألول/.....والثانــي/.....، بشــرب املســكر 
وحيــازة )134.7( مائــة وأربعــة وثالثــون جرامــًا وســبعة أعشــار اجلــرام 
الترويــج والتعاطــي وتعاطيهمــا لنوعهــا  مــن احلشــيش املخــدر بقصــد 
مــن الســابق اســتنادًا للفقــرة )2( مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ومحاولتهمــا الهــرب عنــد القبــض عليهمــا 
يف  ورد  التالية1/مــا  والقرائــن  لألدلــة  وذلــك  هــارب،  علــى  والتســتر 
أقــوال األول مبلــف ســماع األقــوال لفــة رقم)6-9(وأقــوال الثانــي مبلــف 
االســتجواب املرفــق لفــة رقــم ) 36 (2/مــا ورد بشــهادة الشــهود الــواردة 
ــر الكيميائــي  ــه لفــة )1(3/مــا ورد بالتقري ــوه عن مبحضــر الضبــط املن
الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة )27 (4/مــا ورد يف محضــر اإلستشــمام 
ــة املضبوطــة وتواجدهمــا يف  ــر الكمي ــه لفــة رقــم)2 (5/ كب ــوه عن املن
ســاعة متأخــرة مــن الليــل قرينــة قويــه علــى قــوة االتهــام املوجــه إليهمــا 
ســوابق  أربــع  علــى  لــألول  عثــر  ســوابقهما  علــى صحيفــة  وباالطــالع 
)األولــى خطــف والثانيــة اعتــداء وخطــف وعــودة بعــد إبعــاد والثالثــة 
شــرب وحيــازة املســكر والرابعــة عــودة بعــد إبعــاده ( مســجله عليــه  
ولــم يعثــر للثانــي علــى ســوابق مســجلة عليــه وحيــث إن مــا أقدمــا عليــه 
املدعــى عليهمــا فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا طبقــًا للمــادة الثالثــة 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم م/39 وتاريــخ 1426/7/8هـــ واملعاقــب عليهــا  اســتنادًا 
للمادتــن )41،38( مــع مراعــاة مــا ورد باملــادة )62( مــن ذات النظــام 
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لــذا اطلــب إثبــات إدانتهمــا مبــا نســب إليهمــا ومعاقبتهمــا بالعقوبــات 
ــد والغرامــة اســتنادًا  األصليــة والتكميليــة التاليــة أواًل/ بالســجن واجلل
للفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام املخــدرات املشــار إليــه ثالثــًا / 
إبعــاد األول بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتــه وعــدم الســماح لــه بالعــودة إليهــا 
ومنــع الثانــي مــن الســفر خلــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتــه وفقــًا 
للفقرتــن )2،1( مــن املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه كمــا أطلــب 
احلكــم عليهمــا بحــد شــرب املســكر، وتعزيرهمــا لقــاء محاولــة الهــرب 
ــي األول يف  ــى هــارب، والتشــديد عل ــد القبــض عليهمــا والتســتر عل عن
لتعميــم  اســتنادا  عقوباتهــا  تردعــه  لــم  التــي  ســوابقه  لتعــدد  العقوبــة 
صاحــب الســمو امللكــي نائــب وزيــر الداخليــة رقــم )93958/5/5/1( 
املســكر  بشــرب  أقــر  والثانــي  األول  وباســتجواب  اإلجابــة  واســالهم 
وحيــازة 134.7 مائــة وأربعــة وثالثــون جرامــا وســبعة أعشــار اجلــرام مــن 
احلشــيش بقصــد التعاطــي وانكــرا احليــازة بقصــد الترويــج وبســؤال 
ــة اســتعد بإحضارهــا ورفعــت اجللســة إلحضــار  املدعــي العــام عــن البين
البينــة وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1434/07/04هـــ . احلمــد هلل وحــده وبعــد 
فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة  والقائــم 
ــة القاضــي .....ففــي يــوم االثنــن املوافــق1434/08/08 هـــ  بعمــل فضيل
افتتحــت اجللســة الســاعة  00 : 12  وفيهــا حضــر املدعــي العــام وبســؤاله 
عــن الشــهادة احضــر كال مــن : 1/.....ســعودي اجلنســية ســجل رقــم 
.....و.....ســعودي ســجل رقــم .....و..... .....ســعودي اجلنســية ســجل رقــم 
بــاهلل  نشــهد  قائلــن  وشــهدوا  جــدة  شــمال  درويــات  افــراد  .....احــد 
تعالــى انــه يوجــد بــالغ مــن غرفــة العمليــات يف الوقــت احملــدد اعــاله 
بوجــود  ثالثــة اشــخاص بداخــل احلــوش وعنــد مالحظتهــم للدوريــات مت 
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هروبهــم ولكــن باملتابعــة مــن الدوريــات مت ضبــط الشــخصن املوضحــة 
أســماءهم وهــروب الشــخص الثالــث وعنــد تفتيشــهم وجــد مــع املدعــو 
..........وصلــة بينــة اللــون يحتمــل ان تكــون مــن احلشــيش املخــدر وتــزن 
ــون جــزء مــن اجلــرام )134.7( وجــوال بــالك  ــة وأربعــة وثالث ــي مائ حوال
بيــري لــون اســود وقــد وجــدت املــادة بداخــل الســروال الداخلــي وبتفتيــش 
الشــخص الثانــي وجــد جــوال بــالك بيــري اســود تــورش وعنــد ســؤالهم 
عــن الشــخص الثالــث أفــادوا بانهــم ال يعرفونــه وعلمــا أن األشــخاص 
تنبعــث منهــم رائحــة كريهــة يحتمــل أن تكــون رائحــة املســكر وهــم 
ــا مــن شــهادة وبهــا نشــهد وبعــرض  ــة هــذا مــا لدين ــر طبيعي ــة غي يف حال
الشــهادة علــى املدعــى عليهمــا تأجلــت إلــى يــوم األربعــاء 1434/8/10هـــ 
الســاعة 00 :09 وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/8/8هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة جــدة  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/08/10 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة  45 : 11 وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليهمــا .....و .....وبعــرض الشــهادة عليهمــا قــاال صحيــح مــا جــاء 
بشــهادة الشــهود  ونحــن تائبــن إلــى اهلل عــز وجــل  ذلــك كلــة فقــد ثبــت 
لــدي إدانتهمــا مبــا نســب إليهمــا جملــة وتفصيــال وبالرجــوع إلــى أوراق 
املعاملــة وجــدت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقم.....لعــام 1434هـــ 
الحتــواء الكميــة املضبوطــة علــى مــادة احلشــيش املخــدر وبالرجــوع إلــى 
صحيفــة ســوابقهما عثــر علــى األول اربــع ســوابق األولــى خطــف والثانيــة 
اعتــداء وخطــف وعــودة بعــد إبعــاد والثالثــة شــرب وحيــازة املســكر 
والرابعــة عــودة بعــد إبعــاد ولــم يعثــر للثانــي علــى ســوابق  ومبــا أن مــا قــام 
بــه املدعــى عليهمــا يعــد عمــاًل محرًمــا وفعــاًل قبيًحــا وجــرأة يف الباطــل 
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يســتحق العقــاب عليــه ومبــا أن ترويــج ذلــك فيــه نشــر للفســاد أوســاط 
املجتمــع وهــو مــن التعــاون علــى اإلثــم والعــدوان واهلل يقــول )وتعاونــوا 
علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى اإلثــم والعــدوان( وملــا فيهــا مــن 
والشــريعة  عليــه حفظهمــا  والواجــب  وعقلــه  اإلنســان  بنفــس  إضــرار 
اإلســالمية جــاءت بحفــظ الضروريــات اخلمــس ومنهــا حفــظ النفــس 
والعقــل والنتشــار هــذه احملظــورات يف أوســاط املجتمــع وهــذا يســتوجب 
األخــذ علــى مــن يقــوم بترويجهــا بحــزم وتطبيــق املــادة رقــم )38( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه ومبــا أن املدعــى عليهمــا أظهــر 
التوبــة والنــدم والعــزم علــى عــدم العــودة لفعلــه  ولقلــة الســوابق املســجلة 
عليهمــا ونظــرا لقلــة الكميــة التــي بحوزتــه وهــذا يخفــف عنهمــا العقوبة 
وفقــا للمــادة رقــم )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه 
ولكــون املدعــى عليــه األول أجنبــي وال فائــدة مــن إطالــة ســجنه إذ مالــه 
ــه أمــر يلحــظ ولكــون املدعــى عليــه يســتحق  إلــى الترحيــل وذلــك كل
العقوبــة طبًقــا للقواعــد الشــرعية ووفًقــا للمادتــن )60- 56( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات فلمــا ســبق فقــد حكمــت علــى املدعــى عليهمــا 
تعزيــرًا مبــا يلــي: أواًل: يســجن املدعــى عليــه ملــدة ســنتن يحتســب منهــا 
مــا أمضيــاه موقوفــان يف هــذه القضيــة وجلدهــم خمســن جلــدة مكــررة 
اربعــة مــرات بينهــن مــدة ال تقــل عــن خمســة أيــام ويدفــع كل واحــد 
منهــم غرامــة ماليــة قدرهــا 1000ريــال لــكل واحــد منهمــا وفقــا للمــادة 
رقــم )60( مــن النظــام املشــار إليــه املتضمنــة حــق النــزول عــن مقتضــى 
عليــه  املدعــى  مينــع  ثانيــًا:  إليــه  املشــار  النظــام  مــن   )38( رقــم  املــادة 
الثانــي مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ محكوميتــه ملــدة 
ســنتن وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن نظــام مكافحــة 
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املخــدرات املشــار إليــه ثانيــًا: يبعــد املدعــى عليــه األول خــارج اململكــة 
وال يســمح لــه بالعــودة إليهــا إال وفــق تعليمــات احلــج والعمــرة وفقــا للفقــرة 
رقــم )2( مــن املــادة رقــم )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار 
إليــه  رابعــًا: إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليهمــا بجلــد كل واحــد 
منهمــا ثمانــن جلــدة حــدا يف مــكان عــام ومفرقــة علــى بدنهمــا خامســًا: 
تعزيرهمــا بجلدهمــا ثالثــن جلــدة لقــاء محاولــة الهــرب عنــد القبــض 
عليهمــا والتســتر علــى الهــراب وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر 
القناعــة وقــرر  املدعــي العــام معارضتــه علــى احلكــم مــع تقــدمي الئحــة 
الســتالم  1434/8/17هـــ  األربعــاء  يــوم  باحلضــور  فافهــم  اعتراضيــة 
نســخة مــن احلكــم فافهــم بنــص النظــام  وجــرى النطــق باحلكــم يف 
يــوم األربعــاء املوافــق 1434/8/10هـــ الســاعة 15 : 12 وعلــى ذلــك جــرى 

ــا محمــد . ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــع وبــاهلل التوفيــق وصل التوقي
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ... وبعــد: فقــد جــرى 
منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الســابعة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة برقــم 341238668 وتاريــخ 
1434/12/22هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ..... 
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظة جــدة  برقم  34294519 وتاريخ 
املتضمــن   ، القــرار  بباطــن  دون  فيــه مبــا  1434/8/10هـــ احملكــوم 
دعــوى املدعــي العــام ضــد .... .ورفيقــه املتهمــن يف  مخــدرات وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة 
علــى احلكــم. واهلل املوفــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34233436 تاريخه:1434/6/6هـ    
رقم الدعوى:34245333

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34268964  تاريخه:1434/07/16هـ

مســكر - شــرب املســكر - حيــازة املســكر و احلشــيش واحلبــوب احملظــورة 
بقصــد االســتعمال - هــروب مــن رجــال األمــن - حــد املســكر - تعزيــر 

بالســجن واجللــد  ومنــع مــن الســفر .

1- املادة 41 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

2- املادة 56 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

وحيازتــه  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  العــام ضــد  املدعــي  ادعــى 
بقصــد االســتعمال وحيــازة احلشــيش واحلبــوب احملظــورة املخــدرة بقصــد 
االســتعمال والهــروب مــن رجــال األمــن وصــدم دوريتهــم وطلــب إثبــات 
مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر وعقوبــة الســجن واملنــع 
مــن الســفر وفــق األنظمــة والتعليمــات وتعزيــره لقــاء حيــازة املســكر 
والهــروب مــن رجــال األمــن وإلزامــه بدفــع قيمــة اخلســائر املاديــة ،حيــث 
أنــه أثنــاء قيــام فرقــة املكافحــة بعملهــا مبراقبــة منــزل أحــد املروجــن 
عليــه  املدعــى  بهــا  ولوحــظ  إيقافهــا  فتــم  ســيارة  لوحــظ  للمخــدرات 
ــه بالهــرب بالســيارة فتمــت  ــم قــام املدعــى علي ويرافقــه شــخص آخــر ث
متابعتــه ثــم قــام بصــدم الدوريــة فتــم إيقافــه بالقــوة فقــام املدعــى عليــه 
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بالنــزول ورمــي قــارورة حتــت ســيارته وقــاوم رجــال األمــن وبتفتيشــه لــم 
يعثــر معــه علــى شــيء وبالتوجــه إلــى مــا قــام برميــه وجد قارورة بها ســائل 
تنبعــث منــه رائحــة تشــبه رائحــة العــرق املســكر وبتفتيــش الســيارة عثــر 
علــى كيــس بداخلــه قطعتــن مــن مــادة احلشــيش وعلــى أربــع حبــوب مــن 
احلبــوب احملظــورة ،أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة 
ملــادة احلشــيش املخــدر وملــادة اإلمفيتامــن ومــادة الكحــول املســكر، 
صــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى ماعــدا مقاومــة رجــال األمــن ،وبنــاء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بجلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة 
أمــام مــأل مــن النــاس وتعزيــره بالســجن ســتة أشــهر لقــاء حيــازة احلبــوب 
حيــازة  لقــاء  جلــده  بخمســن  وجلــده  االســتعمال  بقصــد  احملظــورة 
املســكر وهروبــه مــن رجــال األمــن وصدمــه للدوريــة ،ومنعــه من الســفر 
مــدة ســنتن بعــد انتهــاء عقوبــة الســجن ،ورد دعــوى املدعــي العــام بطلبــه 
إلــزام املدعــى عليــه بدفــع قيمــة اخلســائر املاديــة ألنــه ال صفــة لــه معتبــرة 
يف ذلــك ،قنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام مكتفيــًا بالئحــة 

الدعــوى ،ُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  احملكمــة  يف  أنا.....القاضــي  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بعرعــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بعرعــر برقــم 34245333 وتاريــخ 1434/05/27 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 341294859 وتاريــخ 1434/05/27 هـــ  ففــي يــوم 
االثنــن 1434/06/05 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10  وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام .....مدعيــًا علــى احلاضــر معــه .....ســعودي اجلنســية 



231

مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....قائــاًل يف دعــواه عليــه : إنــه بتاريــخ 
ــاد  ــام فرقــة مكافحــة املخــدرات بعملهــا املعت ــاء قي 1434/4/29هـــ أثن
ومراقبــة أحــد املنــازل املعــروف صاحبهــا بترويــج املخــدرات بحــي .....
بشــارع ).....( ويف متــام الســاعة الواحــدة وخمســون دقيقــة مــن صبــاح 
يــوم االثنــن املوافــق أعــاله لوحــظ ســيارة مــن نــوع كامــري اللــون أزرق 
فــاحت حتمــل اللوحــة رقــم ).....( توقفــت أمــام املنــزل املعنــي وبعــد حوالــي 
دقيقتــن حتركــت فتــم التســكير عليهــا مــن األمــام مــن قبــل الدوريــة 
والرجــوع  بالهــرب  الســائق  قــام  ثــم  بهــا شــخصان  ولوحــظ  الرســمية 
للخلــف حوالــي 70 م ومتــت متابعتــه ثــم قــام بتغييــر اجتــاه الســيارة وصــدم 
الدوريــة املدنيــة مــن جهــة الرفــرف األمامــي األميــن )مت معاجلــة حــادث 
الصــدم مــن قبــل اجلهــة املختصــة( ومت إيقافهمــا بالقــوة ثــم قــام الســائق 
بالنــزول ورمــي قــارورة حتــت ســيارته وقــاوم رجــال األمــن مقاومة شــديدة 
محــاوال الهــرب وعــدم ركــوب الدوريــة الرســمية فتمــت الســيطرة عليــه 
وأخــذ إثباتــه و أتضــح أنــه املتهــم/ .....وبتفتيشــه لــم يعثــر معــه علــى أي 
ــوع ..... ــه وجــد قــارورة مــاء صحــة ن ــى مــا قــام برمي ــوع وبالتوجــه إل ممن
ســعة 500مــل بهــا ســائل أكثــر مــن النصــف ينبعــث منــه رائحــة تشــبه 
رائحــة العــرق املســكر وبطلــب إثبــات الراكــب اتضــح أنــه/ .....)مت 
حفــظ األوراق بحقــه اســتنادا للمــادة 62 مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة( 
وبتفتيشــه لــم يعثــر معــه علــى أي ممنــوع وبتفتيــش الســيارة عثــر حتــت 
أقــدام الســائق علــى كيــس نايلــون شــفاف ملفــوف بداخلــه قطعتــن 
األولــى  القطعــة  وزن  بلــغ  املخــدر  احلشــيش  مــادة  مــن  اللــون   ســوداء 
)2.700 ( جرامــان وســبعمائة مليجــرام وبلــغ وزن القطعــة الثانيــة )900( 
تســعمائة مليجــرام وعلــى عــدد )4( أربــع حبــات بيضــاء اللــون حتمــل 
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عالمــة القوســن مــن احلبــوب احملظــورة وباســتجواب املتهــم / أقــر بــأن 
قطــع احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة والشــراب املســكر يعــود لــه 
بغــرض االســتعمال وليــس ملرافقــه أي عالقــة بهــا  كمــا أقــر بشــرب 
املســكر وصــدم الدوريــة دون علمــه أنهــا رســمية وقــد أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز الســموم والكيميــاء بصحــة 
ــات املرســلة ملــادة احلشــيش  ــإيجابية العين تبــوك رقــم ).....( لعــام  434هـ
املخــدر وهــو مــن املــواد املخــدرة املنــوه عنهــا يف اجلــدول األول فئــة )أ( 
 89400/19 رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  صاحــب  بتعميــم 
وتاريــخ 1426/10/25هـــ و ملــادة االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة وهــو مــن 
املؤثــرات العقليــة اخلاضعــة للرقابــة املنــوه عنهــا يف اجلــدول الثانــي فئــة 
)ب( بتعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم 89400/19 
وتاريــخ 1426/10/25هـــ وملــادة الكحــول االيثيلــي املســكر وقد انتهى 
ــه بقصــد االســتعمال  ــام .....بشــرب املســكر وحيازت ــى  اته ــق إل التحقي
وحيــازة قطعتــن ســوداء اللــون مــن مادة احلشــيش املخدر بلــغ وزن القطعة 
األولــى )2.700 ( جرامــان وســبعمائة مليجــرام وبلــغ وزن القطعــة الثانيــة 
)900( تســعمائة مليجــرام وعــدد )4( أربــع حبــات مــن احلبــوب احملتويــة 
علــى مــادة االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة  بقصــد االســتعمال والهــروب 
مــن رجــال األمــن وصــدم دوريتهــم وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- 
مــا جــاء بأقــوال املتهــم املدونــة علــى محضــر االســتجواب املرفــق لفــة  
رقــم ) 6-7-8( 2- مــا جــاء يف محضــر القبــض والتفتيــش املــدون علــى 
ــف االســتدالل املرفــق لفــة رقــم )1(3-  الصفحــة رقــم )12-13( مــن مل
مــا جــاء يف التقريــر الكيمائــي الشــرعي املرفــق لفــه رقــم )40( 4- مــا 
جــاء بالفواتيــر املرفقــة لفــة رقــم )35-38( وحيــث ان مــا أقــدم عليــه 
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محــرم  فعــل  شــرعا  املعتبــرة  أهليتــه  بكامــل  وهــو  املذكــور  املتهــم 
شــرعا ومجــرم نظامــا بنــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ممــا يتعــن معــه إحالتــه إلــى احملكمــة 
املختصــة اســتنادا للمادتــن )128.126( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
بطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باالتــي: 1- حــد  
املســكر لقــاء شــربه املســكر 2- عقوبــة الســجن وفقــا للمــادة )41( 
الفقــرة )1( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 3- عقوبــة املنــع مــن الســفر 
خــارج اململكــة وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن النظــام نفســه 
4- عقوبــة تعزيريــة لقــاء حيازتــه املســكر وهروبــه مــن رجــال األمــن 
وصــدم الدوريــة الرســمية 5- إلــزام املتهــم بدفــع قيمــة اخلســائر املاديــة 
التــي احلقهــا بدوريــة املكافحــة حســب الفواتيــر املرفقــة )علمــًا أن احلــق 
اخلــاص لرجــال األمــن جــراء املقاومــة انتهــى بالتنــازل( وبالبحــث عــن 
ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقتن مســجلتن ضــده األولــى والثانيــة شــرب 
املســكرات هكــذا ادعــى املدعــي العــام وبعــرض الدعــوى علــى املدعى 
عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن قيامــي بشــرب 
ــون  ــن ســوداوي الل ــازة قطعت ــازة بقصــد االســتعمال وحي املســكر وحي
مــن مــادة احلشــيش املخــدر البالــغ وزن القطعــة األولى جرامان وســبعمائة 
مليجــرام ووزن القطعــة الثانيــة تســعمائة مليجــرام وعــدد أربــع حبــات 
ــى مــادة االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد  ــة عل مــن احلبــوب احملتوي
االســتعمال والتعاطي كله صحيح وبالنســبة لصدمي للدورية فصحيح 
حيــث لــم تكــن رســمية ولــم أعلــم بأنهــا رســمية وبالنســبة ملقاومــة رجــال 
األمــن فغيــر صحيــح هــذا جوابــي وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة 
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علــى مــا ادعــى بــه فقــال بينتــي مــا جــاء يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب 
هــذا وباالطــالع علــى إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا ومحضــر االســتجواب 
لــه  وحيازتــه  املســكر  بشــرب  اعترافــه  تضمــن  )6و7و8(  رقــم  لفــة 
وكذلــك حيازتــه للحبــوب املذكــورة وأن غرضــه مــن حيــازة احلبــوب 
هــو االســتخدام هــذا وباالطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
لفــة رقــم )40( وجدتــه يتضمــن إيجابيــة مــا مت ضبطــه للحشــيش املخــدر 
واالمفيتامــن املنبــه وبســؤاله عــن الســوابق أجــاب بــأن عليــه ســابقتن 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى اإلجابــة ومصادقــة املدعــى عليــه علــى 
دعــوى املدعــي العــام مــن قيامــه بشــرب املســكر وحيازتــه له االســتعمال 
وحيازتــه لقطعتــي احلشــيش واحلبــوب احملظــورة لقصــد االســتعمال وبنــاًء 
علــى اطالعــي علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي واملــواد النظاميــة 
املشــار إليهــا يف دعــوى املدعــي العــام لــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي مــا اســند 
إلــى املدعــى عليــه يف دعــوى املدعــي العــام مــن شــربه للمســكر وحيازتــه 
لــه بقصــد االســتعمال وحيــازة قطعتــي احلشــيش وأربــع حبــات محظــورة 
الفرقــة  لســيارة  وصدمــة  احملظــورة  املنبــه  االمفيتامــن  حبــوب  مــن 
القابضــة والهــروب منهــم وحكمــت مبــا يلــي أوال : جلــد املدعــى عليــه 
ثمانــن جلــدة حــد املســكر أمــام مــأل مــن النــاس لقــاء شــربه العــرق 
املســكر ثانيــًا : تعزيــر املدعــى عليــه وذلــك بســجنه ســتة أشــهر يحتســب 
منهــا مــدة إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة لقــاء حيازتــه احلبــوب احملظــورة 
لقصــد االســتعمال اســتنادًا للمــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة ثالثــًا : تعزيــر املدعــى عليــه وذلــك بجلــده خمســن 
جلــدة لقــاء حيازتــه للمســكر وهروبــه مــن رجــال األمن وصدمــه للدورية 
الرســمية رابعــًا : أفهمــت املدعــى عليــه مبنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
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ملــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء عقوبــة الســجن اســتنادًا للمــادة )56( مــن 
نفــس النظــام خامســًا : رد دعــوى املدعــي العــام بطلبــه إلــزام املدعــي 
عليــه بدفــع قيمــة اخلســائر املاديــة التــي أحلقهــا بدوريــة املكافحــة ألنــه 
ال صفــة لــه معتبــرة يف ذلــك وبإعــالن احلكــم قنــع بــه املدعــى عليــه وأمــا 
املدعــي العــام طلــب االســتئناف معتبــرًا الئحــة الدعــوى الئحــة اعتــراض 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/6/5هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد أطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
الثانيــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف باجلــوف علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بعرعــر الشــيخ .....
برقــم 341294859 وتاريــخ 1434/6/18هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ ..... برقــم 34233436 تاريــخ 1434/6/6هـــ اخلــاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد ..... يف قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر املصادقــة علــى احلكــم  مــع تنبيــه فضيلتــه 
علــى احلكــم مبنــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة و عــدم 
املوفــق  واهلل  وذلــك مســتقباًل  التعليمــات  باإلفهــام حســب  االكتفــاء 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34253033 تاريخه:1434/6/27هـ 
رقم الدعوى:34281909

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34347598 تاريخه:1434/11/03هـ

مســكر - شــرب املســكر - حيازتــه بقصــد الشــرب - أســباب مخففــة 
للعقوبــة - إذا اجتمــع أمــران مــن جنــس واحــد دخــل أحدهمــا يف اآلخــر 

- االكتفــاء باحلــد ودخــول التعزيــر فيــه .

1- قولــه تعالــى ) يأيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( .

2- قولــه تعالــى ) تلــك حــدود اهلل فــا تعتدوهــا ومــن يتعــد حــدود اهلل 
فأولئــك هــم الظاملــون ( .

3- عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال ) لعــن اهلل اخلمــر وشــاربها وســاقيها ومبتاعهــا وبائعهــا وعاصرهــا 

ــوداود . ــة إليــه ( أخرجــه أب ومعتصرهــا وحاملهــا واحملمول
4- عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال ســمعت رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم يقــول ) أتانــي جبريــل فقــال يــا محمــد إن اهلل لعــن اخلمــر 
ومبتاعهــا  وبائعهــا  إليــه  وشــاربها واحملمولــة  وعاصرهــا ومعتصرهــا 
وســاقيها ومســقيها(أخرجه أحمــد وابــن حبــان يف صحيحــه واحلاكم.
5- عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال ) ثاثــة حــرم اهلل تبــارك وتعالــى اجلنــة مدمــن اخلمــر والعــاق 

والديــوث الــذي يقــر يف أهلــه اخلبــث ( .



237

وحيازتــه  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  العــام ضــد  املدعــي  ادعــى 
إليــه واحلكــم عليــه بحــد  إثبــات مــا أســند  بقصــد الشــرب ،وطلــب 
املســكر وتعزيــره لقــاء احليــازة ،حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه مــن 
قبــل إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة لالشــتباه بــه واتضــح أنــه بحالــة غيــر 
طبيعيــة وضبــط بحوزتــه قارورتــن بهمــا مســكر وباستشــمامه تبــن أن 
رائحــة املســكر تفــوح مــن فمــه ،وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 

6- عــن جابــر بــن عبــداهلل رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم قال ) كل مســكر خمر إن اهلل عهد ملن يشــرب املســكر أن يســقيه 

اهلل مــن طينــة اخلبــال ..( أخرجــه مســلم يف صحيحــه .
7- ذكــر ابــن القيــم يف زاد املعــاد 42/5 ) ويف مصنــف عبدالــرزاق أنــه 

صلــى اهلل عليــه وســلم جلــد يف اخلمــر ثمانــن ( .
8- ذكــر املــرداوي يف اإلنصــاف 421/26- 422 ) ومــن شــربه مختــارًا 
عاملــًا أن كثيــره يســكر قليــًا كان أو كثيــرًا فعليــه احلــد ثمانــون 
جلــدة وهــذا املذهــب  وعليــه جماهيــر األصحــاب وجــزم بــه اخلرقــي 

وابــن عقيــل ( .
9- مــا قــرره أهــل العلــم مــن عــدم اجلمــع بــن احلــد والتعزيــر قــال ابــن 
قدامــة 74/9 ) مــا يوجــب احلــد مــن الزنــا والســرقة والقــذف وشــرب 
اخلمــر إذا تكــرر قبــل إقامــة احلــد أجــزأ حد واحد بغير خــاف علمناه(.
10- ذكــر العــز بــن عبدالســام يف كتابــه قواعــد األحــكام يف مصالــح 
الواجبــات  وأولــى  األســباب  بتعــدد  يحصــل  والزجــر   (  252/1 األنــام 

بالتداخــل احلــدود( .
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إيجابيــة العينــة املضبوطــة ملــادة الكحــول ،وصــادق املدعــى عليــه علــى 
الدعــوى وأبــدى النــدم والتوبــة ، وملــا قــرره أهــل العلــم مــن دخــول العقوبــة 
التعزيريــة يف احلــد ، وصغــر ســن املدعــى عليــه ،وبنــاء علــى مــا تقــدم 
ــدة حــد املســكر دفعــة واحــدة  حكمــت احملكمــة بجلــده ثمانــن جل
وصــرف النظــر عــن تعزيــره للحيــازة لعــدم توفــر موجبــه ولقلــة الكميــة 
مكتفيــًا  العــام  املدعــي  ،واعتــرض  باحلكــم  عليــه  املدعــى  ،وقنــع 

بالئحــة الدعــوى ،وُصــدق 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 34281909 وتاريــخ 1434/06/19 هـــ  املقيــدة 
يــوم   وتاريــخ 1434/06/19هـــ  ففــي  برقــم 341481878  باحملكمــة 

ــاء املوافــق1434/06/27 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09  الثالث
للنظــر يف الدعــوى املقامــة مــن املدعــي العــام ضــد .....بدعــوى شــرب 
 ..... حلضــوره:  .....وحضــر  العــام  املدعــي  حضــر  مســكر،وفيها 
العمر26عامــًا ، اجلنســية ســعودي ، رقــم الهويــة ).....( يقيــم مبدينــة 

دعــواه: يف  قائــال  احلضوريــة  بالكفالــة  عنــه  مفــرج   ، الريــاض 
أنــه بتاريخ1434/3/20هـــ قبــض علــى املذكــور مــن قبــل إحــدى فــرق 
الدوريــات األمنيــة لالشــتباه بــه واتضــح انــه بحالــه غيــر طبيعيــة وضبــط 
بحوزتــه قارورتــن بهمــا مســكر وباستشــمامه تبــن أن رائحــة املســكر 
 ).....( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  واثبــت   ، فمــه  مــن  تفــوح 
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ــة مــا ضبــط للكحــول ،وباســتجوابه اعتــرف بشــرب املســكر  إيجابي
وحيازتــه ، وأســفر التحقيــق عــن اتهــام املدعــى عليــه بشــرب املســكر 

وحيازتــه بقصــد شــربه وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :
1- ما جاء يف أقواله لفه )1(

1- محضر االستشمام املنوه عنه لفة )1(
3- محضر القبض املنوه عنه لفه )2(

4- التقرير الكيميائي الشرعي املنوه عنه لفه)6(
 وببحث سوابقه أتضح عدم وجود سوابق مسجلة ضده

وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر وبعقوبــة 

تعزيريــة حليازتــه املســكر وبــاهلل التوفيــق ، هــذه دعــواي،
وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــال: كل مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه قــد قبــض علــي يف 1434/3/20 مــن قبــل 
إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة وأنــا بحالــة غيــر طبيعيــة وضبــط بحوزتــي 
قارورتــن بهمــا مســكر، ورائحــة املســكر تفــوح مــن فمــي فهــذا كلــه 
صحيــح، وقــد شــربت املســكر وأغوانــي الشــيطان يف ذلــك، وأنــا واهلل 
تائــب ونــادم وأرجــو مــن اهلل العفــو والغفــران، هكــذا أجاب،فجــرى 
ســؤاله مــا ســبب حيازتــك للقارورتــن؟ فقــال: ســبب حيازتــي لهاتــن 
القارورتــن: للشــرب، هكــذا قــرر، هــذا كمــا جــرى االطــالع علــى 
..... برقــم  تقريــر كيميائــي شــرعي  وهــو   6 رقــم  لفــة  علــى  املعاملــة 
الطبيــة  والكيميــاء  الســموم  مراقبــة  مركــز  مــن  خطــاب  مبوجــب 
الشــرعية برقــم 5013.....يف 1434/5/1 ونــص احلاجــة منــه: »ثبــت لدينــا 
اآلتــي: أوال: املرســل األول عبــارة عــن قــارورة مــاء صحــة .....ســعة 500 
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مــل، بهــا ســائل حجمــه 190 مــل ثبــت إيجابيتــه ملــادة الكحــول بنســبة 
15% . ثانيــا: املرســل الثانــي عبــارة عــن قــارورة مــاء صحــة .....ســعة 1.5 
لتــر بهــا ســائل حجمــه 180 مــل ثبــت إيجابيتــه ملــادة الكحــول بنســبة 

40% وقــد اســتهلكت العينتــن يف التحليــل« أ.هـــ.
هــذا كمــا جــرى االطــالع علــى لفــة رقــم 2 وهــو تقريــر أولــي معــد 
ومســلم مــن قبــل الفرقــة، برقــم .....يف 1434/3/20 ونــص احلاجــة منــه: 
»الحظــت الشــخص املذكــور أعــاله داخــل احلــي وعنــد النــزول عنــده 
وتفتيشــه وجــد بحوزتــه قارورتــن أحدهــا أبــو ثــالث ريــال بهــا النصــف 
والثانيــة أبــو ريــال بهــا النصــف وهــو بحالــة غيــر طبيعيــة  )ســكر(« أ.هـــ.
ــك للمســكر فقــال: هــي  ــه مــا ســبب حيازت فجــرى ســؤال املدعــى علي
أحــد  مــن  أشــرب  وكنــت  بحوزتــي  وهــي  علــي  قبــض  وقــد  للشــرب 
القارورتــن التــي كانتــا معــي، هكــذا قــرر، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وملصادقــة املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام وال 
عــذر ملــن أقــر ومبــا أن الكميــة التــي مســكت مــع املدعــى عليــه قليلــة 
جــدا، ومبــا أنــه كانــت بحوزتــه وقــت التعاطــي ويشــرب مــن أحدهمــا 
وقــد قــرر العلمــاء رحمهــم اهلل بــأن العقوبــة التعزيريــة داخلــة يف احلــد 
ولصغــر ســن املدعــى عليــه ومبــا أنــه ليــس عليــه ســوابق ومبــا أنــه ظهــر 
لنــا توبتــه وندمــه علــى مــا مضــى وقــد قــال اهلل عــز وجــل »يــا أيهــا الذيــن 
آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان 
فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون«، ويف احلديــث عــن ابــن عمــر رضــي اهلل 
عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »لعــن اهلل اخلمــر وشــاربها 
وســاقيها ومبتاعهــا وبائعهــا وعاصرهــا ومعتصرهــا وحاملهــا واحملمولــة 
إليــه« أخرجــه أبــو داود، وعــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهما قال: ســمعت 
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رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يقــول: »أتانــي جبريــل فقــال يــا محمــد 
إليــه  اخلمــر وعاصرهــا ومعتصرهــا وشــاربها واحملمولــة  لعــن  إن اهلل 
وبائعهــا ومبتاعهــا وســاقيها ومســقيها« أخرجــه أحمــد بإســناد صحيــح، 
وابــن حبــان يف صحيحــه واحلاكــم، وعــن عبــداهلل بــن عمــر رضــي اهلل 
عنهمــا أن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »ثالثــة حــرم اهلل تبــارك 
وتعالــى اجلنــة: مدمــن اخلمــر، والعــاق، والديــوث الــذي يقــر يف أهلــه 
اخلبــث«، وقــد انعقــد اإلجمــاع علــى أن اخلمــر حــرام شــربه واســتعماله 
كيفمــا كان االســتعمال، وذلــك ممــا علــم مــن الديــن بالضــرورة، 
وعــن جابــر بــن عبــداهلل أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »كل 
مســكر خمــر، إن اهلل عهــد ملــن يشــرب املســكر أن يســقيه مــن طينــة 
ــار«  ــال؟ قــال: عــرق أهــل الن ــة اخلب ــا رســول اهلل مــا طين ــوا ي اخلبــال، قال
أخرجــه مســلم يف صحيحــه، وقــد ذكــر ابــن القيــم رحمــه اهلل تعالــى يف 
كتابــه زاد املعــاد 42/5 مــا نصــه: »ويف مصنــف عبدالــرزاق أنــه صلــى 
ــد يف اخلمــر ثمانــن« أ.هـــ. وقــد ذكــر املــرداوي يف  ــه وســلم جل اهلل علي
كتابــه اإلنصــاف 421/26-422 مــا نصــه: »ومــن شــربه مختــارا عاملــا 
أن كثيــره يســكر قليــال كان أو كثيــرا فعليــه احلــد ثمانــون جلــدة 
وهــذا املذهــب وعليــه جماهيــر األصحــاب، وجــزم بــه اخلرقــي وابــن 
عقيــل« أ.هـــ. فعليــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بشــرب املســكر 
وحيازتــه قارورتــن بقصــد الشــرب، جلميــع ذلــك فقــد حكمــت باآلتــي :
أوال: بصــرف النظــر عمــا طلبــه املدعــي العــام مــن تعزيــر املدعــى عليــه 
حليازتــه املســكر، لعــدم توفــر موجبــه، ولقلــة الكميــة وقــد مت القبــض 
عليــه وهــو يف حالــة ســكر، ويشــرب مــن أحدهمــا. ثانيــا: بجلــد املدعــى 
عليــه .....ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة، وهــي حــد املســكر وبعرضــه علــى 
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املدعــى عليــه قنــع بــه، وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم، 
واكتفائــه بالئحــة الدعــوى العامــة عــن الالئحــة االعتراضيــة وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/06/27هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم اخلميــس 1434/09/17 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 40 : 10 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مــن الدائــرة اجلزائيــة األولــى بالقــرار رقــم 34302035 يف 1434/8/22 
واملقيــدة يف احملكمــة برقــم 341645200 يف 1434/9/8 واملتضمــن 

مــا نصــه:
ناظــر  قــرر فضيلــة  يلــي:  مــا  والتدقيــق مبالحظــة  الدراســة  »وانتهــاء 
القضيــة حفظــه اهلل وســدده صــرف النظــر فيمــا يختــص بعقوبــة احليــازة 
وهــذا غيــر مســلم إذ أن فضيلتــه أثبــت إدانتــه بــه، واملتعــن تقريــر عقوبــة 
تعزيريــة لقــاء ذلــك، فعلــى فضيلتــه مالحظــة ذلــك، وإحلــاق مــا يجــد 
يف الضبــط وصورتــه والقــرار وســجله. قاضــي اســتئناف: .....)املصادقــة 
 ،..... علــى احلكــم( موقــع علــى األصــل، مجــاز، قاضــي اســتئناف: 

ختمــه توقيعــه، رئيــس الدائــرة: .....، ختمــه توقيعــه« أ.هـــ.
فعليــه أجيــب صاحبــي الفضيلــة مســتعينا بــاهلل عــز وجــل ووفقنــي اهلل 
وإياهــم ملــا يحــب ويرضــى أنــه ال يخفــى علــى شــرف علمهــم أن املســألة 
خالفيــة، وفيهــا قــوالن ألهــل العلــم: القــول األول: كمــا ذكــر صاحبــي 
ــة، والقــول اآلخــر: قــد ذكــروا بأنــه ال يصــح إفــراد املقدمــات  الفضيل

الالحقــة بعقوبــة مســتقلة عــن احلــد، وقــد اســتدلوا مبــا يلــي: 
فــرق،  ال  إذ  الالحقــة،  فكــذا  تفــرد،  ال  الســابقة  املقدمــات  أن   )1

مقدمــة. فكالهمــا 
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2( أن العقوبــة ردعــا عــن إتيــان احلــد، فــإذا وقــع فيــه لــم يكــن بإفــراد 
أحدهمــا بالعقوبــة معنــى شــرع لهــا. 

3( وألن املقدمــات ســواء كانــت ســابقة للحــد أو الحقــة لــه ال تعــدو 
أن تكــون معصيــة صغــرى ومعصيــة كبــرى، وإذا اجتمعــت معصيتــان 
مــن جنــس واحــد صغــرى وكبــرى دخلــت عقوبــة الصغــرى يف عقوبــة 

الكبــرى الرتــكاب احلــد.
مــن  واملقصــود  وتوحيدهــا،  العقوبــة  دمــج  يف  متحقــق  الــردع  أن   )4
العقوبــات الزجــر، وألن مبنــى العقوبــات علــى التداخــل، فالزنــا الواحــد 
انفــردت  الفــرج  مــا يتضمــن عــدة زنيــات ، فــكل إيالجــة يف  غالبــا 
موجبــة للحــد، وكذلــك الســكر فإنــه يتضمــن حســوات، كل واحــدة 
منهــا موجبــة للحــد لــو انفــردت، فقــد تداخلــت ولئــن تتداخــل املقدمــات 

ولــو فصــل بينهمــا حــد أولــى.
5( وقــد ذكــر العــز بــن عبدالســالم رحمــه اهلل تعالــى يف كتابــه قواعــد 
األحــكام يف مصالــح األنــام 252/1 مــا نصــه: »والزجــر يحصــل بتعــدد 

األســباب وأولــى الواجبــات بالتداخــل احلــدود« أ.هـــ.
6( ال يخفــى علــى أصحــاب الفضيلــة القاعــدة الفقهيــة: إذا اجتمــع أمران 
ــف مقصودهمــا دخــل أحدهمــا يف اآلخــر،  ــم يختل مــن جنــس واحــد ول

ذكــر هــذه القاعــدة ابــن جنيــم والســبكي والســيوطي.
بــن  يســاوى  وال  متماثلــن،  بــن  يفــرق  ال  أنــه  الفقهيــة  القاعــدة   )7

. مختلفــن
8( وألنــه ال مدخــل للمصالــح املرســلة يف احلــدود واملقــدرات، وقــد قــال 
اهلل عــز وجــل: »تلــك حــدود اهلل فــال تعتدوهــا، ومــن يتعــد حــدود اهلل 
فأولئــك هــم الظاملــون«، واآليــة تقتضــي أن ال يتعــدى يف املقــدرات ال 
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ــادة عليهــا وال نقصــان. بزي
مــا   74/9 املغنــي  تعالــى يف كتابــه  اهلل  رحمــه  قدامــة  ابــن  قــال   )9
نصــه: »مــا يوجــب احلــد مــن الزنــا والســرقة والقــذف وشــرب اخلمــر إذا 
تكــرر قبــل إقامــة احلــد أجــزأ حــد واحــد بغيــر خــالف علمنــاه، قــال 
ابــن املنــذر: أجمــع علــى هــذا كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم، 
منهــم عطــاء والزهــري ومالــك وأبــو حنيفــة وأحمــد وإســحاق وأبــو ثــور 
ومذهــب الشــافعي« أ.هـــ. فمــن بــاب أولــى أن التعازيــر تدخــل يف احلــدود، 
وللمتأمــل يف هــذه املســألة يتضــح لــه قــوة مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول 
الثانــي، وقــوة ردودهــم علــى أدلــة أصحــاب القــول األول، ولــذا فاحلكــم 
علــى حالــه، وأمــرت بإحلــاق ذلــك بالقــرار، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/17هـــ
األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  أطلعنــا  فقــد  احلمــد هلل وحــده 
فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة 
وتاريــخ  برقــم341645200  بالريــاض  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
القاضــي  القــرار الصــادر مــن فضيلــة  بهــا  1434/10/18هـــ واملرفــق 
..... برقم34253033وتاريــخ 1434/6/27هـــ واخلــاص بدعــوى املدعــي 
ــة  ــة فضيل العــام ضــد  ..... وموضوعهــا مســكر وبعــد التدقيــق يف إجاب
ناظــر القضيــة وفقــه اهلل علــى قــرار محكمــة االســتئناف الســابق تقــرر 
املصادقــة باألكثريــة علــى احلكــم لعــدم موجــب املالحظــة واهلل املوفــق 

، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد .
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رجــوع املقــر عــن إقــراره مقبــول عنــد عامــة الفقهــاء قــال صاحــب الشــرح 
) ومتــى رجــع املقــر باحلــد عــن إقــراره قبــل منــه وإن رجــع يف أثنــاء احلــد 
لــم يتمــم وجملــة ذلــك أن شــرط إقامــة احلــد باإلقــرار البقــاء عليــه 

إلــى متــام احلــد فــإن رجــع عــن إقــراره كــف عنــه ( قــال يف اإلنصــاف
)هذا املذهب يف جميع احلدود(207-206/26 .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســكر وقيادة الســيارة 
حتــت تأثيــر املســكر ،وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
ــادة الســيارة حتــت تأثيــر  ــه لقــاء قي ــأن عقوبت بحــد املســكر وإفهامــه ب
املســكر عائــدة للجهــة املختصــة ،وحيــث جــرى اســتيقاف املدعــى عليــه 
مــن قبــل الدوريــة األمنيــة وتبــن أنــه بحالــة غيــر طبيعيــة ،وباستشــمامه 
اتضــح انبعــاث رائحــة مــن أنفاســه تشــبه رائحــة املســكر ،وقــد أنكــر 
إقــرار املدعــى  العــام  بينــة املدعــي  الدعــوى ،وكانــت  املدعــى عليــه 
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عليــه حتقيقــًا بشــرب املســكر ومحضــر االستشــمام ،ولرجــوع املدعــى 
عليــه عــن إقــراره ،ومبــا أن شــهادة الشــهود ليــس فيهــا جــزم بانبعــاث 
املســكر ،وإقامــة حــد املســكر علــى الرائحــة مختلــف فيــه عنــد أهــل 
العلــم ،ومبــا أن احلــدود تــدرأ بالشــبهات ،ولتوّجــه التهمــة القويــة عليــه 
حكمــت احملكمــة بتعزيــره بجلــده تســعًا وســبعن جلــدة دفعــة واحــدة 
،وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم ،واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة 

،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعرعــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1434/06/25هـــ  وتاريــخ   34292127 برقــم  بعرعــر  العامــة 
باحملكمــة برقــم 341534966 وتاريــخ 1434/06/25 هـــ  ففــي يــوم  
  09 : الســاعة 00  افتتحــت اجللســة  املوافــق1434/07/08 هـــ  الســبت 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام وقــدم الئحــة دعــواه ضد .....ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( قائــاًل : إنــه بتاريــخ 1434/6/8هـــ 
يف متــام الســاعة )10.27( مــن مســاء يــوم اخلميــس أثنــاء  اســتالم دوريــة 
األمــن بســوق .....حضــر إليهــم املتهــم مدعيــًا علــى أشــخاص مــن اجلنســية 
اليمنيــة وباســتيقافه تبــن أنــه بحالــة غيــر طبيعيــة وباستشــمامه اتضــح 
انبعــاث رائحــة مــن أنفاســه تشــبه رائحــة املســكر وباســتجواب املتهــم 
املتهــم  دم  عينــة  فحــص  تقريــر  أثبــت  وقــد   ، املســكر  بشــرب  أقــر 
).....( وتاريــخ  برقــم  باملستشــفى  مــن جلنــة حتــري الكحــول  الصــادر 
1434/6/14هـــ إيجابيــة العينــة ملــادة الكحــول ، وقــد انتهــى التحقيــق 
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إلــى  اتهــام/ .....بشــرب املســكر وقيــادة الســيارة حتــت تأثير املســكر، 
ــرة شــرعا  ــه املعتب ــه املتهــم وهــو بكامــل أهليت وحيــث أن مــا أقــدم علي
ــه مبــا أســند  ــات إدانت ــب إثب ــذا اطل ــه شــرعا ل فعــل محــرم ومعاقــب علي
إليــه واحلكــم عليــه بحــد شــرب املســكر واثبــات إدانتــه بقيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــر املســكر وإفهامــه بــان عقابــه عائــد للجهــة املختصــة وفقــا 
نفــس  ويف  التنفيذيــة.  والئحتــه  املــرور  نظــام  مــن   )1/1/74( للمــادة 
اجللســة حضــر املدعــى عليــه فجــرى ســؤاله عمــا جــاء يف الئحــة املدعــي 
العــام فأجــاب قائــاًل : كل مــا جــاء يف الئحــة املدعــي العــام مــن شــربي 
للمســكر وقيادتــي الســيارة حتــت تأثيــره غيــر صحيــح هكــذا أجــاب، 
ثــم ســألت املدعــي العــام عــن بينتــه فأجــاب قائــاًل : بينتــي مــا جــاء بإقــرار 
املدعــى عليــه حتقيقــًا واملــدون علــى لفــة )10( صفحــة )3( وهــذا نصــه : 
)أقــر أنــا .....أنــي قمــت بتنــاول املســكر( ، ومــا جــاء يف محضــر القبــض 
واالستشــمام لفــة )2( واملتضمــن : )واتضــح انبعــاث رائحــة كريهــة منــه 
تشــبه رائحــة املســكر( ، ومــا جــاء بتقريــر جلنــة حتــري الكحــول لفــة 
)11( واملتضمــن إيجابيــة عينــة دم املدعــى عليــه للكحــول ، وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل : ال صحــة ملــا جــاء يف كالم 
املدعــي العــام ، أمــا اإلقــرار فصحيــح أنــه صــدر منــي ولكنــه حتــت 
وطــأة التهديــد واإلكــراه هكــذا أجــاب ، فســألت املدعــي العــام هــل 
لديــك زيــادة بينــة فأجــاب قائــاًل : ليــس لــدي ســوى مــا يف أوراق املعاملــة 
، وســألت املدعــى عليــه عــن ســوابقه فأجــاب قائــاًل : ال ســوابق علــّي 
وهلل احلمــد  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، وإلنــكار 
املدعــى عليــه مــا نســب إليــه جملــة وتفصيــاًل ، ولرجوعــه عــن إقــراره 
احلــدود  يف  اإلقــرار  عــن  والرجــوع  أعــاله  واملذكــور  حتقيقــًا  املثبــت 
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مقبــول عنــد عامــة الفقهــاء قــال صاحــب الشــرح ) ومتــى رجــع املقــر 
باحلــد عــن إقــراره قبــل منــه وإن رجــع يف أثنــاء احلــد لــم يتمــم وجملــة 
ذلــك أن شــرط إقامــة احلــد باإلقــرار البقــاء عليــه إلــى متــام احلــد فــإن 
رجــع عــن إقــراره كــف عنــه ( قــال صاحــب اإلنصــاف ) هــذا املذهــب 
حتــري  جلنــة  بتقريــر  جــاء  وملــا   ،  2080207/26  ) احلــدود  جميــع  يف 
الكحــول املذكــور أعــاله ، ولكــون شــهادة الشــهود املدونــة بعاليــه 
ليــس فيهــا اجلــزم بانبعــاث رائحــة املســكر و إقامــة حــد املســكر بنــاًء 
علــى الرائحــة عنــد اجلــزم بهــا مختلــف فيــه عنــد أهــل العلــم  فعنــد عــدم 
اجلــزم مــن بــاب أولــى ، وألن احلــدود تــدرأ بالشــبهات ، ولعــدم وجــود 
ســوابق جنائيــة علــى املدعــى عليــه  وجلميــع مــا تقــدم فلــم يثبــت لــدي 
إدانــة .....بشــرب املســكر وقيادتــه الســيارة حتــت تأثيــره  ورددت طلــب 
املدعــي العــام إقامــة حــد املســكر ، ولكــن لتوجــه التهمــة القويــة عليــه 
ــدة دفعــة واحــدة وبذلــك  ــده تســعة وســبعن جل ــره بجل فقــد قــررت تعزي
حكمــت وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم وقــرر 
ــة  ــه فقــد قــررت رفــع املعامل ــدون الئحــة وعلي ــام املعارضــة ب املدعــي الع
إلــى محكمــة االســتئناف كاملتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم . حــرر يف  1434/07/08هـــ ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
الثانيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
علــى  باجلــوف  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة   القضايــا  لتمييــز 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بعرعــر بالنيابــة 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  برقم341534966وتاريخ1434/7/11هــــ 
34263206يف1434/7/9هـــ  برقــم  الشيخ/.....املســجل  فضيلــة  مــن 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضد/.....التهامــه بشــرب املســكر وقــد 
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تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة 
ــى احلكــم.  ــة. تقــرر املصادقــة عل القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34326173  تاريخه : 1434/10/07 هـ 
رقم الدعوى : 34301926 

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34369326  تاريخه:1434/11/25هـ

شــرب مســكر - قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر - شــبهة تعاطــي 
احلشــيش - حــد املســكر  - تعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر 

- عــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر .

أن للقاضــي احلكــم باملنــع مــن الســفر ولــو لــم تثبــت اإلدانــة، وذلــك 
بنــاء علــى قواعــد التعزيــر العامــة، وتعميــم معالــي وزيــر العــدل رقــم 

. بتاريــخ 1429/6/17هـــ  )13/ت/3406( 

العــام ضــد املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر،  ادعــى املدعــي 
ســكر  بحالــة  وهــو  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  مت  بعدمــا  وذلــك 
مــادة  مــاء صحــة حتــوي  قــارورة  بداخلهــا  الســيارة وضبــط  وتفتيــش 
إيجابيــة  املتضمــن  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  املســكر،وأثبت 
للمــواد  العينــة  ،وســلبية  املخــدر  احلشــيش  ملركبــات  البــول  عينــة 
الكحولية،وطلــب املدعــي العــام احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة، وفــق 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، وإفهامــه أن عقوبتــه 
لقــاء قيادتــه الســيارة حتــت تأثيــر اإلمفيتامــن عائــد للجهــة املختصــة 
،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بحــد املســكر ثمانــن جلــدة 
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علنــًا دفعــة واحــدة، وتعزيــره بالســجن مــدة ســنة مــع جلــده مائتــي جلــدة 
مفرقــة لقــاء تعــدد ســوابقه، ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة وإفهامــه 
أن عقوبتــه لقــاء قيادتــه للســيارة وهــو حتــت تأثيــر املســكر تقــرره اجلهــة 
املختصــة وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام معاقبــة املدعــى عليــه 
لعــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر ،وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة ، وقــرر املدعــي 
العــام االعتــراض مكتفيــًا بــأوراق املعاملــة عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة 

،وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 34301926 وتاريــخ 1434/07/01 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341583334 وتاريــخ 1434/07/01هـــ  ففــي 
يــوم  األحــد املوافــق1434/07/30 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 11  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..... وحضــر حلضــوره ...... ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم ).....( وادعــى املدعــي العــام قائــاًل بصفتــي مدعيــًا عامــًا 
بدائــرة االدعــاء العــام لدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة اخلبــر 
ادعــي علــى املذكــور أعــاله باالطــالع علــى محضــر القبــض املعــد مــن 
قبــل الدوريــات األمنيــة بالدمــام تبــن أنــه بتاريــخ 1434/4/12هـــ لوحــظ 
شــخص  وبرفقــه  املتوقفــة  الســيارات  إحــدى  مــن  بالقــرب  املذكــور 
ــون فتــم  آخــر ثــم الذا بالفــرار واســتقال ســيارة مــن نــوع ....... بيضــاء الل
اســتيقاف الســيارة وعندهــا الذا بالفــرار فتــم متابعتهمــا والقبــض علــى 
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املذكــور واتضــح بأنــه بحالــة ســكر وبتفتيــش الســيارة ضبــط بداخلهــا 
قــارورة مــاء صحــة حتــوي مــادة املســكر وعــدد )4( أربــع ســماعات 
وزراديــة )فــرزت أوراق مســتقلة لقضيــة الســكر والســرقة( وقــد مت 
ســحب عينــة دم + بــول للمتهــم املذكــور وقــد صــدر بحقــه التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم ) 633 م أ ( وتاريــخ 1434/4/23هـــ املتضمــن 
إيجابيــة عينــة البــول ملركبــات احلشــيش املخــدر وبســماع أقوالــه األوليــة 
نفــى تعاطيــه للحشــيش املخــدر وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لـــ / 

ــة والقرائــن التاليــة: ....... بتعاطــي احلشــيش املخــدر وذلــك لألدل
1- تقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق علــى اللفــة رقــم 
أهليتــه  بكامــل  وهــو   - املذكــور  عليــه  أقــدم  مــا  إن  وحيــث   )29(
املعتبــرة شــرعا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب اآلتــي 
: أواًل: إثبــات مــا أســند إليــه وفقــًا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واحلكــم عليــه مبــا 
يلــي:1- بعقوبــة الســجن الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )41( 
مــن ذات النظــام مــع مراعــاة املــادة )30( مــن الالئحــة التنفيذيــة للنظــام. 
2- منعــه مــن الســفر وفقــًا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن ذات 
النظــام ثانيــًا: إثبــات قيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر احلشــيش املخــدر وفقــا 
للفقــرة رقــم )8( مــن اجلــدول رقــم )1( امللحــق بنظــام املــرور وإفهامــه أن 
عقوبتــه الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )68( مــن نظــام املــرور 
تقــرر مــن اجلهــة املختصــة وفــق الفقــرة )2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)315( يف  1429/10/24هـــ هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن 
شــربي للمســكر وتعاطــي احلشــيش غيــر صحيــح ثــم إن مــا مت ضبطــه 
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معــي مــن الســماعات األربعــة والزراديــة فهــي ملكــي والســوابق املســجلة 
علــي صحيحــة فهــذه إجابتــي وبعرضهــا علــى املدعــي العــام أجــاب قائــاًل 
الصحيــح مــا ذكرتــه وبينتــي هــي مــا جــاء يف أوراق املعاملــة ولــذا قــررت 
رفــع اجللســة لالطــالع عليهــا ويف اجللســة التاليــة حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه وباطالعــي علــى بينــات املدعــي العــام مــن املعاملــة وجــدت 
أن املدعــي العــام لــم يشــر إال إلــى بينــة واحــدة وهــي التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي املرفــق علــى اللفــة رقــم )29( مــن املعاملــة وباالطــالع عليــه 
وجدتــه تضمــن أنــه عندمــا مت فحــص عينــة مــن دم وبــول املدعــى عليــه 
تبــن ســلبية العينــات للمــواد الكحوليــة وإيجابيــة عينــة البــول ملركبــات 
احلشــيش املخــدر وبعــرض التقريــر علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل إننــي 
ال أعلــم مــن أيــن أتانــي ذلــك احلشــيش الــذي وجــدوه فينــي أثنــاء التحليــل 
والفحــص كمــا أنــه باطالعــي علــى دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة 
رقــم )35( مــن املعاملــة وجــدت يف صفحــة رقــم )1( منــه أن املدعــى عليــه 
حينمــا ســئل متــى تعاطيــت املســكر آخــر مــرة أجــاب قائــاًل يــوم القبــض 
ــاًل  ــه أجــاب قائ ــى املدعــى علي ــك عل ــي كنــت ســكران وبعــرض ذل عل
صحيــح أننــي كنــت يف حالــة ســكر ولكــن بشــكل خفيــف وبســؤال 
املدعــي العــام هــل لديــك زيــادة بينــة علــى مــا يف أوراق املعاملــة أجــاب 
قائــاًل ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت هــذا وقــررت رفــع اجللســة للتأمــل ويف 
اجللســة التاليــة حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــى 
عليــه أيــن كنــت يــوم القبــض عليــك أجــاب قائــاًل كنــت يف محطــة 
وكنــت يف حينهــا يف بوفيــة بعــد أن أوقفــت ســيارتي وكنــت بحالــة 
ســكر خفيــف فهــذه إجابتــي وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــك زيــادة 
بينــة تثبــت تعاطــي املدعــى عليــه للمخــدرات أجــاب قائــاًل ليــس لــدي 
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ســوى مــا قدمتــه يف أوراق املعاملــة وبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة املتضمنــة إنــكار املدعــى عليــه للدعــوى وحيــث أقــر املدعــى 
عليــه بشــربه للمســكر يــوم القبــض عليــه حــن نزولــه مــن الســيارة إلــى 
البوفيــه وحيــث أن احلــدود تثبــت باإلقــرار ولكــون املدعــى عليــه مســلمًا 
وبنــاًء علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املذكــور ســابقًا ولكونــه 
قرينــة علــى تعاطــي املدعــى عليــه للحشــيش وبعــد االطــالع علــى املعاملــة 
ولوجــود ثــالث ســوابق مســجلة علــى املدعــى عليــه وهــي عبــارة عــن حيازة 
وترويــج واســتعمال مخــدرات وهــو ممــا يســتدعي تشــديد العقوبــة عليــه 
ولكــون التعزيــرات ســلطة تقديريــة للقاضي وحيث أن للقاضي احلكم 
باملنــع مــن الســفر ولــو لــم تثبــت اإلدانــة وذلــك بنــاء علــى قواعــد التعزيــر 
العامــة حيــث نــص تعميــم معالــي وزيــر العــدل رقــم )13/ت/3406( 
بتاريــخ 1429/6/17هـــ علــى اآلتــي: ) أمــا يف حالــة عــدم ثبــوت اإلدانــة 
وتوجــه الشــبهة فــال مينــع مــن الســفر وفقــًا للمــادة )56( املشــار إليهــا 
وإذا رأى ناظــر القضيــة أن يعــزر مــن توجهــت إليــه الشــبهة باملنــع مــن 
ــة وفــق  ــة أصحــاب الفضيل ــه داخــل ضمــن صالحي ــه ذلــك ألن الســفر فل
ــق الســفرية بالنســبة للمواطــن الســعودي  ــادة )2/6( مــن نظــام الوثائ امل
وتعليمــات اإلبعــاد بالنســبة لألجنبــي عمــاًل باملــادة )49( مــن النظــام 
األساســي للحكــم لــذا نرغــب إليكــم االطــالع واعتمــاد كــون احلكــم 
باملنــع مــن الســفر ال يكــون وفقــًا للمــادة )56( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة إال يف حــال ثبــوت التهمــة واإلدانــة وفقــًا 
ملــا نــص عليــه النظــام مــن أوصــاف جرميــة ويف حــال عــدم ثبــوت اإلدانــة 
ورأى فضيلــة ناظــر القضيــة - لقــوة التهمــة - التعزيــر باملنــع مــن الســفر 
فــإن لــه ذلــك اســتنادًا علــى املبــادئ العامــة يف التعزيــر وجلميــع مــا ذكــر 
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ــه للســيارة وهــو  ــه للمســكر وقيادت فقــد ثبــت لــدي شــرب املدعــى علي
حتــت تأثيــر املســكر وتوجــه التهمــة عليــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر 

فحكمــت باآلتــي:
أواًل/ جلــد املدعــى عليــه ثمانــن جلــدة علنــًا حــد املســكر دفعــة واحــدة 

يف مــكان عــام
ثانيــًا/ تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن ملــدة ســنة حتســب منهــا مــدة إيقافــه 
علــى ذمــة هــذه القضيــة مــع جلــده مائتــي جلــدة كل شــهر عشــرون جلــدة 

وذلــك لقــاء تعــدد ســوابقه التــي لــم تردعــه
ثالثــًا/ منــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج الســعودية مــدة ســنتن بعــد 

تنفيــذ احلكــم
رابعــًا/ إفهــام املدعــى عليــه بــأن عقوبتــه لقــاء قيادتــه للســيارة وهــو حتــت 

تأثيــر املســكر تقــرره اجلهــة املختصــة
خامســًا/ صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام معاقبــة املدعــى عليــه 
بالعقوبــة الــواردة بالفقــرة األولــى مــن املــادة احلاديــة واألربعــن مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات لعــدم توجهــه ولعــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه 
بتعاطــي احلشــيش املخــدر وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة باحلكــم مكتفيــًا مبــا يف املعاملــة 
وقــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/9/1هـــ .
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رقم الصك:34262201 تاريخه:1434/7/8هـ    
رقم الدعوى: 34307088

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34315610  تاريخه:1434/09/09هـ

مســكر - شــرب املســكر - حيــازة املســكر واحلشــيش بقصــد االســتعمال 
- احلشــيش مســكرة كاخلمــر - إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي 

احلشــيش - التعزيــر باجللــد والســجن واإلبعــاد .

1- قــال شــيخ اإلســام يف مجمــوع الفتــاوى 135/29 ) والصحيــح أن 
احلشيشــة مســكرة كالشــراب وأن آكلهــا يحــد منهــا فهــي خمــر ( .
2- وقــال يف مجمــوع الفتــاوى 142/29 ) وفيهــا مــن املفاســد مــا ليــس 
يف اخلمــر وإن كان يف اخلمــر مفســدة ليســت فيهــا وهــي احلــدة فهــي 
بالتحــرمي أولــى مــن اخلمــر ألن ضــرر آكل احلشيشــة علــى نفســه أشــد 
مــن ضــرر اخلمــر وضــرر شــارب اخلمــر علــى النــاس أشــد إال أنــه يف هــذه 
األزمــان لكثــرة أكل احلشيشــة صــار الضــرر الــذي منهــا علــى النــاس 

أعظــم مــن اخلمــر (. 
3- الفقــرة )2( مــن املــادة الثالثــة مــن نظام مكافحــة املخدرات واملؤثرات 

العقلية.
4- الفقــرة )1( مــن املــادة 41 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.
5- الفقــرة )1( مــن املــادة 60 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا األول مجهــول الهويــة والثانــي 
األول  وحيــازة  الشــرب  بقصــد  وحيازتــه  املســكر  بشــرب  ســعودي 
للحشــيش بقصــد التعاطــي وطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم 
عليهمــا بحــد املســكر وعقوبــة تعزيريــة لقــاء حيــازة املســكر - إثبــات 
مــا أســند إلــى املتهــم األول واحلكــم عليه بعقوبة الســجن واإلبعاد،حيث 
الحظــت الدوريــة األمنيــة مركبــة بقيــادة املدعــى عليــه األول ويرافقــه 
املدعــى عليــه الثانــي فتــم ايقافهمــا وكانــا بحالــة ســكر وبتفتيشــهما 
عثــر مــع املدعــى عليــه األول علــى قطعــة حشــيش ومبلــغ مائــة ريــال 
مــزورة وبتفتيــش املركبــة عثــر علــى قــارورة بهــا مــادة مســكرة كمــا 
أن عليهمــا بالغــات يف قضايــا مختلفــة ،أثبــت التقريــر الكيميائــي 
احلشــيش  وملــادة  االيثيلــي  الكحــول  ملــادة  العينــة  إيجابيــة  الشــرعي 
املخــدر  صــادق املدعــى عليــه األول علــى الدعــوى ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه الثانــي ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بســجنه شــهرين 
وإبعــاده مــن البــالد بعــد تنفيــذ احلكــم وجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة 
واحــدة  دفعــة  ثالثــن جلــدة  عــام ،وجلــده  مــكان  املســكر يف  حــد 
تعزيــرًا لقــاء حيــازة املســكر وســوف يتــم احلكــم علــى املدعــى عليــه 
الثانــي يف حــال حضــوره وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام 
مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
أنــا ..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن 
341607773 وتاريــخ 1434/07/03هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام برقــم 34307088 وتاريــخ 1434/07/03هـ 
افتتحت اجللســة يف يوم الســبت 1434/07/08هـ الســاعة احلادية عشــرة 
والنصــف وفيهــا قــدم املدعــي العــام ..... دعــواه ونصهــا اآلتــي: بصفتــي 
مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع املنطقــة الشــرقية أدعــي علــى 
كال مــن/ 1-.....مجهــول الهويــة مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ).....( 
2/.....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( حيــث إنــه 
باالطــالع علــى محضــر القبــض والتفتيــش املعــد مــن قبــل الدوريــات 
األمنيــة بالدمــام املتضمــن أنــه يف يــوم اخلميــس املوافــق 1434/5/2هـــ 
وأثنــاء قيــام الدوريــة األمنيــة بعملهــا املعتــاد بحــي .....بالدمــام مت مالحظة 
مركبــة بقيــادة املتهــم/ .....ويرافقــه املتهــم/ .....فتــم اســتيقافهما وكانا 
بحالــة ســكر وبتفتيشــهما عثــر مــع املتهــم/ .....علــى قطعــة مــن احلشــيش 
املخــدر ومبلــغ مائــة ريــال مــزورة )مت فــرز أوراق بشــأن ذلــك( وبتفتيــش 
املركبــة عثــر علــى قــارورة مــاء حجــم صغيــر بهــا الربــع مــن املســكر 
وتبــن بأنهمــا عليهمــا عــدة بالغــات يف قضايــا مختلفــة )مت مخاطبــة 
مكافحــة املخــدرات بشــأن التنســيق مــع املعنيــن حيــال ذلــك( وقــد 
أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم ).....لعــام 1434هـــ الصــادر مــن 
املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم باملنطقــة الشــرقية احتــواء العينــات 
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املرســلة مــن الكميــة املضبوطــة )قــارورة املســكر( ملــادة الكحــول 
االيثيلــي وبنســبة مســكرة كمــا أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
رقــم )..... لعــام 1434هـــ الصــادر مــن املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم 
باملنطقــة الشــرقية ايجابيــة العينــات املرســلة من الكميــة املضبوطة ملادة 
احلشــيش املخــدر وباســتجوابهما أقــرا بشــرب وحيــازة املســكر وأنكرا 
حيازة قطعة احلشــيش وقد انتهى التحقيق إلى اتهام كل من/ ..... و..... 
باآلتــي: 1- بشــرب املســكر 2- حيــازة قــارورة مــاء صحــة حجــم صغيــر 
بهــا الربــع مــن مــادة املســكر بقصــد الشــرب 3- حيــازة املتهــم /.....علــى 
قطعــة حشــيش مخــدر بلــغ وزنهــا )0،4( أربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
بقصــد التعاطــي وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1- مــا ورد مبحضــر 
القبــض والتفتيــش املشــار لــه املرفــق بــاألوراق لفــه رقــم )4،3،2( 2- مــا 
جــاء مبحضــر االســتجواب املرفــق لفــة رقــم )28حتــى33( 3- التقريــر 
وبالبحــث   )45،49( رقــم  اللفــة  علــى  املرفــق  الشــرعي  الكيميائــي 
عــن ســوابقهما لــم يعثــر لهمــا علــى ســوابق مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املتهمــان املذكــوران وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ونظامــا أطلــب اآلتــي: أواًل:  إثبــات 
مــا أســند إلــى املتهــم/ .....وفــق الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1-بعقوبــة الســجن 
وفــق الفقــرة )1( مــن املــادة )41( مــن النظــام 2-إبعــاده عــن البــالد وفــق 
تعميــم وزيــر الداخليــة رقــم 5873 وتاريــخ 1431/1/26هـــ. ثانيــًا: إثبــات 
مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا /1-بحــد املســكر لقــاء شــربهما لــه 
2-إثبــات حيازتهمــا علــى قــارورة مــاء صحــة حجــم صغيــر بهــا الربــع مــن 
ــة تزجرهمــا  ــة تعزيري املســكر بقصــد الشــرب واحلكــم عليهمــا بعقوب
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علــى  العــام  املدعــي  دعــوى  وبعــرض  ادعــى  غيرهمــا هكــذا  وتــردع 
املدعــى عليــه الســجن/ .....أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام كلــه 
صحيــح فقــد قبــض علــّي وبحوزتــي احلشــيش بقصــد التعاطــي وكذلــك 
بحوزتــي قــارورة بهــا الربــع مــن املســكر بقصــد التعاطــي وأنــا أتعاطــى 
احلشــيش املخــدر وســبق أن شــربت املســكر وال توجــد لــدي ســوابق وأنــا 
تائــب إلــى اهلل مــن هــذا الفعــل هكــذا أجــاب ثــم جــرى الرجــوع إلــى 
املعاملــة فوجــدت علــى لفــة رقــم )39( كــرت بصمــات للمدعــى عليــه 
.....املتضمــن عــدم وجــود ســوابق لــه كمــا وجــدت علــى لفــة رقــم )45( 
تقريــر كيمــاوي شــرعي رقــم ).....( املتضمــن احتــواء العينــة املضبوطــة 
علــى مــادة الكحــول اإليثيلــي وبنســبة مســكرة كمــا وجــدت علــى لفــة 
رقــم )49( تقريــر كيمــاوي شــرعي رقــم ).....( املتضمــن احتــواء العينــة 
املضبوطــة علــى مــادة احلشــيش املخــدر فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى 
املدعــي العــام وإجابــة املدعــى عليــه وإقــراره بالدعــوى وهــو بكامــل 
أهليتــه املعتبــرة شــرعًا وبنــاًء علــى الفقــرة )2( مــن املــادة )3( والفقــرة 
)1( مــن املــادة )41( والفقــرة )1( مــن املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة 
ــة ومبــا أن احلشــيش مســكر حيــث ذكــر  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف مجمــوع الفتــاوى مــا نصــه: )والصحيــح أن 
احلشيشــة مســكرة كالشــراب وأن آكلهــا يحــد منهــا فهــي خمــر ( 
)ج29/ص135( كمــا قــال: )وفيهــا مــن املفاســد مــا ليــس يف اخلمــر وإن 
كان يف اخلمــر مفســدة ليســت فيهــا وهــي احلــدة فهــي بالتحــرمي أولــى 
مــن اخلمــر ألن ضــرر آكل احلشيشــة علــى نفســه أشــد مــن ضــرر اخلمــر 
وضــرر شــارب اخلمــر علــى النــاس أشــد إال أنــه يف هــذه األزمــان لكثــرة 
أكل احلشيشــة صــار الضــرر الــذي منهــا علــى النــاس أعظــم مــن اخلمــر( 
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ــاوى )ج29/ص142( ونظــرًا لعــدم وجــود ســوابق للمدعــى  مجمــوع الفت
عليــه ومــا أبــداه مــن نــدم علــى هــذا الفعــل لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه ..... باآلتــي: 1- بشــرب املســكر وتعاطــي احلشــيش املخــدر 
2- حيــازة قــارورة مــاء صحــة حجــم صغيــر بهــا الربــع مــن مــادة املســكر 
بلــغ وزنهــا )0،4(  الشــرب 3- حيــازة قطعــة حشــيش مخــدر  بقصــد 
أربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي وقــررت معاقبتــه علــى 
ذلــك مبــا يلــي: أواًل: ســجنه ملــدة شــهرين ابتــداًء مــن تاريــخ إيقافــه. ثانيــًا: 
إبعــاده مــن البــالد بعــد تنفيــذ احلكــم وانتهــاء محكوميتــه. ثالثــًا: جلــده 
ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر ويكــون التنفيــذ يف مــكان 
عــام يحضــره جمــع مــن النــاس لقــاء تعاطــي املســكر واحلشــيش املخــدر. 
ــازة املســكر  ــرًا دفعــة واحــدة لقــاء حي ــدة تعزي ــده ثالثــن جل ــًا: جل رابع
وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
باحلكــم  القناعــة  عــدم  العــام  املدعــي  قــرر  باحلكــم كمــا  القناعــة 
وطلــب االســتئناف بالئحــة يقدمهــا فأفهمتــه بأنــه ســوف يجــري بعــد 
قليــل تســليمه نســخة مــن احلكــم ليقــدم اعتراضــه خــالل ثالثــن يومــًا 
مــن اآلن يكــون حقــه يف االســتئناف بعــد مضــي هــذه املــدة ســاقطًا 
ففهــم ذلــك ثــم جــرى إفهــام املدعــي العــام بأنــه ســوف يتــم احلكــم علــى 
املدعــى عليــه/ .....يف حــال حضــوره وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/7/8هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
ــف برقــم  ــة الدمــام املكل ــة مبدين ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي مــن فضيل
34/1607773 وتاريــخ 1434/8/15هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
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ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/8/21هـــ املرفــق به 342010791 وتاري
برقــم 34262201  املســجل   ..... الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
وتاريــخ 1434/7/8هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام .... ضــد/1-.....
مجهــول الهويــة 2-.....يف قضيــة مخــدرات ومســكر وقــد تضمــن القــرار 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/8/29هـــ .



263

رقم الصك: 34263461 تاريخه:1434/7/9هـ   
رقم الدعوى: 34308172

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34297697 تاريخه: 1434/8/15هـ

مســكر - شــرب املســكر وحيازتــه - قيــادة ســيارة حتــت تأثيــر املســكر- حــد 
املســكر - هــروب مــن رجــال األمــن  - التعزيــر بالســجن واجللــد .

1- قولــه تعالــى ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( .

2- عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال ) لعــن اهلل اخلمــر وشــاربها وســاقيها ومبتاعهــا وبائعهــا وعاصرهــا 

ــوداود . ــة إليــه ( أخرجــه أب ومعتصرهــا وحاملهــا واحملمول
3- عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال ســمعت رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم يقــول ) أتانــي جبريــل فقــال يــا محمــد إن اهلل لعــن اخلمــر 
ومبتاعهــا  وبائعهــا  إليــه  وشــاربها واحملمولــة  وعاصرهــا ومعتصرهــا 
وساقيها ومسقيها ( أخرجه أحمد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم.
4- عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال ) ثاثــة حــرم اهلل تبــارك وتعالــى اجلنــة مدمــن اخلمــر والعــاق 

والديــوث الــذي يقــر يف أهلــه اخلبــث ( .
5- عــن جابــر بــن عبــداهلل رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم قال ) كل مســكر خمر إن اهلل عهد ملن يشــرب املســكر أن يســقيه 

اهلل مــن طينــة اخلبــال ..( أخرجــه مســلم يف صحيحــه .
6- ذكــر ابــن القيــم يف زاد املعــاد 42/5 ) ويف مصنــف عبدالــرزاق أنــه 
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صلــى اهلل عليــه وســلم جلــد يف اخلمــر ثمانــن ( .
7- ذكــر املــرداوي يف اإلنصــاف 421/26- 422 ) ومــن شــربه مختــارًا 
عاملــًا أن كثيــره يســكر قليــًا كان أو كثيــرًا فعليــه احلــد ثمانــون 
جلــدة وهــذا املذهــب ،  وعليــه جماهيــر األصحــاب وجــزم بــه اخلرقــي 

وابــن عقيــل ( .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا بشــرب املســكر وحيازتــه 
ومحاولــة الهــروب مــن رجــال األمــن واتهــام األول بقيــادة الســيارة حتــت 
تأثيــر املســكر واالعتــداء علــى مركبــة رســمية ،وطلب إثبات ما أســند 
إليهمــا واحلكــم عليهمــا بحــد املســكر وتعزيرهمــا لقاء ما أســند إليهما 
وإثبــات إدانــة املدعــى عليــه األول لقــاء قيادتــه حتــت تأثيــر املســكر 
وتشــديد العقوبــة عليــه وفــق األنظمــة والتعليمــات ،حيــث كان املدعــى 
عليــه يقــود ســيارته بســرعة جنونيــة فقــام باالرتطــام بســيارة الدوريــة 
وارتكــب الفــرار ممــا أدى إلــى ارتطامــه بســيارة أخــرى فتــم ضبــط 
املدعــى عليهمــا بعــد محاولتهمــا الهــرب علــى أقدامهــم ومعهمــا شــخص 
آخــر فــرزت لــه أوراق مســتقلة كمــا وجــد قــارورة بهــا مــادة مســكره 
،وحضــر املدعــى عليــه األول ولــم يحضــر الثانــي ،وصــادق علــى الدعوى 
ماعــدا االعتــداء علــى املركبــة الرســمية واصطدامــه بهــا فأنكــر ذلــك 
وأنهــا هــي مــن ارتطمــت بــه مــن اخللــف ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت 
احملكمــة بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر وصــرف 
النظــر عمــا طلبــه املدعــي العــام مــن تعزيــره علــى الكميــة التــي معــه 
وذلــك لقلتهــا ولعــدم توفــر موجبــه وإفهــام املدعــى عليــه بــأن عقوبتــه على 
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قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر لولــي األمــر وســجن املدعــى عليــه 
ــة الهــرب وجلــده  مــدة ســتة أشــهر الصطدامــه بســيارة الدوريــة ومحاول
مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن كل دفعــة خمســن ،وبالنســبة للمدعى 
عليــه الثانــي فتبقــى قضيتــه وتفــرز لــه أوراق مســتقلة ألن املدعــى عليــه 
ــًا  األول ســجن ،وقنــع املدعــى عليــه ،واعتــرض املدعــي العــام مكتفي

بالئحــة الدعــوى ،وُصــدق 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 34308172 وتاريــخ 1434/07/04هـــ املقيــدة 
يــوم  وتاريــخ 1434/07/04هـــ  ففــي  برقــم 341613287  باحملكمــة 
  10  :  15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/07/09هـــ  األحــد 
.....و.....بطلــب  ضــد  العــام  املدعــي  مــن  املرفوعــة  الدعــوى  يف  للنظــر 
إثبــات الهــروب وإيقــاع حــد املســكر وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....
وادعــى علــى احلاضــر معــه .....يحمــل ســجل مدنــي رقــم ).....(موقــوف 
قائــال يف دعــواه بتاريــخ 1434/6/15هـــ تســلم مركــز الشــرطة تقريــر 
إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة رقــم ).....( املتضمــن أثنــاء قيــام الفرقــة 
نــوع  .....اصطدمــت مبركبتهــم الرســمية ســيارة  بعملهــا علــى شــارع 
.....وكانــت تســير  املدعــى عليــه  ).....(  يقودهــا  اللوحــة رقــم  حتمــل 
بســرعه جنونيــه فقــام باالرتطــام بســيارة الدوريــة وارتكــب الفــرار ممــا 
أدى إلــى ارتطامــه بســيارة أخــرى وضبــط املدعــى عليهمــا أعــاله بعــد 
ــى أقدامهــم ومعهمــا شــخص يدعــى .....) مت فــرز  محاولتهــم الهــرب عل
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أوراق مســتقله للقبــض عليــه( ووجــد قــارورة مــاء صحــة بهــا الربــع مــن 
مــادة مســكره. وورد تقريــر املــرور املتضمــن أن نســبة اخلطــأ 100% علــى 
املدعــى عليــه /.....ومت إعــداد محضــر باستشــمام املذكوريــن وتبــن 
انبعــاث رائحــة املســكر مــن فيهمــا. وبســماع أقــوال رجــل األمــن/.....
أفــاد انــه أثنــاء قيامــه بعملــه ويرافقــه رجــل األمن/.....علــى شــارع .....
ارتطمــت بهمــا الســيارة املوصوفــة أعــاله مــن جهــة الرفــرف األمامــي 
األميــن وارتكــب الفــرار وكان بالســيارة ثالثــة أشــخاص وهــم املدعــى 
عليهمــا املذكوريــن وكان يقــود الســيارة املتهــم/ .....و معهــم شــخص 
يدعــى .....وبســماع أقــوال رجــل األمــن/.......... أفــاد بانــه أثنــاء عملــه 
أعــاله  أوصافــه  املذكــور  الســيارة  قامــت   ..... للعســكري  مرافــق 
باالرتطــام بســيارة الدوريــة األمنيــة ثــم ارتكــب الفــرار ومت القبــض علــى 
املدعــى عليهمــا املذكوريــن أعــاله ويقــود الســيارة املدعــى عليــه/.....
وباســتجواب املدعــى عليــه /.....اقــر بشــرب املســكر و بقيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــر املســكر وباالرتطــام بســيارة دوريــة امنيــه والهــروب مــن 
مــن  هــارب  أنــه كان  وأضــاف  املســكر  وحيــازة  األمنيــة  الدوريــات 
ســيارة دوريــة أمنيــة أخــرى غيــر التــي ارتطــم بهــا وأن ســيارة الدوريــة 
اعترضتــه وهــو يقــود ســيارته فارتطــم بهــا وأضــاف أن املدعــو /.....ال 
يعرفــه إمنــا ركــب معهمــا لغــرض توصيلــه وليــس لــه عالقــة بالقضيــة . 
وباســتجواب املتهــم /.....أفــاد انــه كان راكــب مــع املدعــى عليــه/.....
وانهمــا كانــا يشــربان املســكر وقامــت دوريــة أمنيــة مبحاولــة إيفاقهمــا 
فهــرب املدعــى عليــه .....بســيارته وارتطــم بدوريــة أمنيــة ملــا أشــير إليــه 
اقــرر اتهــام األول/ .......... و الثاني/.....بشــرب املســكر وحيازتــه واتهــام 
األول ..... بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره واالعتــداء علــى مركبــة رســمية 
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واتهــام األول والثانــي/ مبحاولــة الهــرب مــن رجــال األمــن .وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة:

1- مــا ورد بأقــوال املدعــى عليهمــا املنــوه عنهــا واملدونــة علــى اللفــة رقــم 
.)  (

2- ما ورد بتقرير الدوريات األمنية املنوه عنه واملدون لفه )5(.
3- ما ورد يف تقرير املرور املنوه عنه واملرفق لفه رقم )3(.

4- مــا ورد يف محضــر االستشــمام املنــوه عنــه واملــدون علــى اللفــة رقــم 
)1(. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــوران فعــل معاقــب عليــه شــرعا لــذا 
اطلــب بعقوبــة حــد املســكر وتعزيرهمــا لقــاء مــا أســند إليهمــا وللمدعــى 
عليــه .....النظــر فيمــا يتعلــق بقيادتــه للســيارة حتت تأثير شــرب املســكر 
املعاقــب علــى ذلــك مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )68( مــن املرســوم 
امللكي رقم )م/85( وتاريخ 1428/10/26هـ وتشديد العقوبة استنادا 
لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )36717( وتاريــخ 1431/6/11هـــ  
،علمــا بانــه مت تســديد تلفيــات الدوريــة األمنيــة البالــغ قيمتهــا )7000( 
ريــال. هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عن  دعــوى املدعي العام أجاب 
قائــال كلمــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي بقيــادة ســيارة مــن نــوع 
وهــي حتمــل اللوحــة التــي ذكرهــا فهــذا كلــه صحيــح وأمــا مــا ذكــره 
مــن أننــي ارتطمــت بالدوريــة فليــس بصحيــح والصحيــح بــأن ســيارة 
الدوريــة قــد طلبــت منــي التوقــف فلــم اســتجب فاصطدمت بــي من اخللف 
ممــا أدى إلــى صدمــي بالســيارة األماميــة وقــد شــربت املســكر وكان 
بحوزتــي ربــع قــارورة صغيــره بهــا مســكر ولــم أهــرب مــن املــكان وأنــا 
مخطــئ ونــادم وكنــت اقــود الســيارة وأنــا بحالــه ســكر هكــذا أجــاب 
هــذا كمــا جــرى االطــالع علــى لفــه رقــم )5( وهــو تقريــر أولــي ونــص 
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احلاجــة منــه )حضــرت ســيارة مــن نــوع بســرعه جنونيــه ممــا أدى الــى 
ارتطامــه بســيارة الدوريــة فاصطــدم بالســيارة الواقفــة وارتكــب الفــرار 
ــى املدعــى عليــه  ــة ( اهـــ وبعــرض ذلــك عل أربعــة أشــخاص وضبــط ثالث
قــال ال اعلــم حيــث أننــي كنــت يف وقتهــا ســكران هكــذا قــرر هــذا 
كمــا جــرى االطــالع علــى ملــف محاضــر لفــه رقــم)1( وصحيفــه )11( 
ونــص احلاجــة منهــا )أنــا ..........وعنــد االصطــدام هــرب .....وعــاد للموقــع 
ــك هكــذا قــرر  ــه قــال ميكــن ذل ــى املدعــى علي ــك عل (اهـــ وبعــرض ذل
وباالطــالع علــى املعاملــة لــم أجــد فيهــا حتليــل باملــادة التــي يف القــارورة 
وبنــا علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملصادقــه املدعــى عليــه علــى 
شــرب املســكر وصــدم ســيارة دوريــات األمــن وكذلــك قيادتــه للســيارة 
حتــت تأثيــر املســكر وال عــذر ملــن اقــر ومــا تضمنــه التقريــر األولــي 
وكذلــك مــا تضمنــه احملضــر واملــدون انفــا وقــد قــال اهلل عــز وجــل 
»يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن 
عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون« ، ويف احلديــث عــن ابــن عمر 
رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »لعــن اهلل اخلمــر 
وشــاربها وســاقيها ومبتاعهــا وبائعهــا وعاصرهــا ومعتصرهــا وحاملهــا 
واحملمولــة إليــه« أخرجــه أبــو داود، وعــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا 
ــى اهلل عليــه وســلم يقــول: »أتانــي جبريــل  قــال: ســمعت رســول اهلل صل
فقــال يــا محمــد إن اهلل لعــن اخلمــر وعاصرهــا ومعتصرهــا وشــاربها 
واحملمولــة إليــه وبائعهــا ومبتاعهــا وســاقيها ومســقاها« أخرجــه أحمــد 
بإســناد صحيــح، وابــن حبــان يف صحيحــه واحلاكــم، وعــن عبــداهلل بــن 
عمــر رضــي اهلل عنهمــا أن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »ثالثــة 
حــرم اهلل تبــارك وتعالــى اجلنــة: مدمــن اخلمــر، والعــاق، والديــوث الــذي 



269

يقــر يف أهلــه اخلبــث«، وقــد انعقــد اإلجمــاع علــى أن اخلمــر حــرام شــربه 
الديــن  مــن  علــم  وذلــك ممــا  االســتعمال،  واســتعماله كيفمــا كان 
بالضــرورة، وعــن جابــر بــن عبــداهلل أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم قــال: »كل مســكر خمــر، إن اهلل عهــد ملــن يشــرب املســكر 
أن يســقيه مــن طينــة اخلبــال، قالــوا يــا رســول اهلل مــا طينــة اخلبــال؟ قــال: 
عــرق أهــل النــار« أخرجــه مســلم يف صحيحــه وقــد ذكــر ابــن القيــم 
رحمــه اهلل تعالــى يف كتابــه زاد املعــاد 42/5 مــا نصــه: »ويف مصنــف 
عبدالــرزاق أنــه صلــى اهلل عليــه وســلم جلــد يف اخلمــر ثمانــن« أ.هـــ. وقــد 
ــه اإلنصــاف 421/26-422 مــا نصــه: »ومــن  ذكــر املــرداوي يف كتاب
شــربه مختــارا عاملــا أن كثيــره يســكر قليــال كان أو كثيــرا فعليــه 
احلــد ثمانــون جلــدة وهــذا املذهــب وعليــه جماهيــر األصحــاب، وجــزم بــه 
اخلرقــي وابــن عقيــل« أ.هـــ. وكذلــك إقــراره بانــه ميكــن انــه قــد هــرب 
ألنــه يف حالــه ســكر وقــد قــرر العلمــاء رحمهــم اهلل تعالــى بــان التعزيــر 
يدخــل يف احلــد لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ..........بشــرب 
ــه الســيارة  ــه بربــع قــارورة مــاء صحــه بداخلهــا وقيادت املســكر وحيازت
حتــت تأثيــر املســكر واالعتــداء علــى مركبــه رســميه ومحاولــة الهــرب 

جلميــع ذلــك فقــد حكمــت باآلتــي أوال:
بجلد املدعى عليه .....ثمانن جلده دفعه واحده وهو حد املسكر 

ثانيــا: صرفــت النظــر عمــا طلبــه املدعــي العــام مــن تعزيــره علــى الكميه 
التــي معــه وذلــك لقلتهــا ولعــدم توفــر ســبب موجبه 

ثالثــا : أفهمــت املدعــى عليــه .....بــان عقابــه علــى قيادتــه الســيارة حتــت 
تأثيــر املســكر لولــي األمــر 

رابعــا: ســجن املدعــي عليــه .....ملــده ســته اشــهر لقــاء اصطدامــه بســيارة 
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الدوريــة ومحاولــة الهــرب اعتبــارا مــن تاريــخ اإليقــاف   1434/06/15هـــ 
ــده بــن كل  ــى دفعتــن كل دفعــه خمســن جل ــده عل ــه جل ــده مائ وبجل
مــره واألخــرى ســبعه أيــام خامســا : أمــا بالنســبة للمدعــى عليــه الثانــي 
لــه أوراق مســتقله الن املدعــى عليــه األول  .....فتبقــى قضيتــه وتفــرز 
ســجن وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم أمــا املدعــى 
العــام قــرر االعتــراض واكتفــى بالئحــة االدعــاء عــن الئحــة االعتــراض 

هكــذا قــرر حــرر بتاريــخ 1434/07/09هــــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
رئيــس  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة 
احملكمة اجلزائية بالرياض برقم 341613287 وتاريخ 1434/7/16هـ 
واملرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمة الشــيخ  .....
برقــم 34263461وتاريــخ 1434/7/9هـــ واخلــاص بدعــوى املدعــي العــام  
ضــد ..... وموضوعهــا مســكر وانتهــاء الدراســة والتدقيــق باملصادقــة 
علــى احلكــم لعــدم موجــب املالحظــة ، مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى التنويــه 
بحــق املدعــى عليه.....إلــى أنــه ســتجري محاكمتــه حــال إحضــاره واهلل 

املوفــق . وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد .
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رقم الصك:34271212  تاريخه:1434/7/17هـ 
رقم الدعوى:34325002

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34322777  تاريخه:1434/09/20هـ

مســكر - شــرب املســكر - ســرقة ســيارة - إنكار الســرقة - انطباق بصمات 
- تعزير للشــبهة - التعزير بالســجن واجللد - إقامة حد املســكر .

1- قولــه تعالــى ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( .

2- وقوله تعالى ) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين ( .
3- وقوله صلى اهلل عليه وسلم ) كل مسكر خمر وكل خمر حرام (

4- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 
ومالــه وعرضــه ( .

وســرقة  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
املســكر  بحــد  عليــه  واحلكــم  إليــه  أســند  مــا  إثبــات  ســيارة،وطلب 
وتعزيــره لقــاء ســرقة الســيارة وتشــديد العقوبــة لتعــدد ســوابقه ،حيــث 
قبــض علــى املدعــى عليــه إثــر بــالغ أحــد األشــخاص املتضمــن بأنه أوقف 
ســيارته وهــي مفتوحــة األبــواب وعليــه املفتــاح وعنــد عودتــه لــم يجدهــا 
وأبلــغ عــن ســرقتها وبعدهــا بســاعات عثــر عليهــا وســلمت لــه وجــرى 
رفــع آثــار البصمــات مــن الســيارة ومبضاهاتهــا مــن قبــل األدلــة اجلنائيــة 
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انطبقــت علــى بصمــات املدعــى عليــه ومت القبــض عليــه ،وباستشــمامه 
ــى  ــه عل اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر مــن فيــه ،وصــادق املدعــى علي
الدعــوى مــا عــدا ســرقة الســيارة فأنكرهــا ،وكانــت بينــة املدعــي 
العــام خطــاب األدلــة اجلنائيــة املتضمــن تطابــق بصمــات املدعــى عليــه 
املوجــودة داخــل الســيارة علــى البصمــات املرفوعــة مــن الســيارة ،وبنــاء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة علــى املدعــى عليــه بحــد املســكر 
ــاس ،وعــدم  ــًا أمــام مــأل مــن الن ــة واحــدة علن ــدة دفع ــده ثمانــن جل بجل
ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بســرقة الســيارة إال أن الشــبهة تتجــه النطبــاق 
بصماتــه وتعــدد الســوابق ،وتعزيــره بالســجن مــدة شــهرين وجلــده ثالثن 
جلــدة مكــررة عليــه مرتــن ،وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العام 
لكنــه لــم يقــدم الالئحــة فســقط حقــه يف االعتــراض ،وُصــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
وتاريــخ   34325002 برقــم  جــدة  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341681212 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/07/15
1434/07/11 هـــ  ففــي يــوم االثنــن املوافــق1434/07/17 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 10  لســماع دعــوى املدعــي العــام ضــد ..... وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم 
..... واملكلــف مــن قبــل هيئــة التحقيــق واالدعــاء العام مبباشــرة الدعاوى 
.....وتاريــخ 1433/03/06هـــ  بهــذه احملكمــة مبوجــب كتابهــم رقــم 
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جــدة  مبحافظــة  التحقيــق  هيئــة  .....بفــرع  العــام  املدعــى  عــن  نيابــة 
ــة رقــم  ــى .....  28 عامــًا ، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب الهوي وادعــى عل
عليــه  قبــض  هـــ  بتاريــخ 1434/6/6  أنــه  إنــه  قائــال يف الئحتــه   ).....(
بنــاء علــى البــالغ املقــدم بتاريــخ 1434/4/28 هـــ مــن املدعــي ..... مينــي 
اجلنســية،املتضمن أنــه أوقــف ســيارته مــن نــوع كيــا رقــم لوحتهــا ).....( 
ــغ  ــم يجدهــا وأبل ــه ل ــد عودت ــاح وعن ــواب وعليهــا املفت وهــي مفتوحــة األب
عــن ســرقتها وبعدهــا بســاعات عثــر عليهــا وســلمت لــه ، وجــرى رفع آثار 
البصمــات مــن الســيارة ومبضاهاتهــا مــن قبــل األدلــة اجلنائيــة انطبقــت 
علــى بصمــات املدعــى عليــه وبإجــراء البحــث والتحريــات قبــض علــى 
املدعــى عليــه وباستشــمامه اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر مــن فيــه 
وباســتجوابه اعتــرف بشــرب العــرق املســكر وقــد أســفر التحقيــق عــن 
توجيــه االتهــام إلــى املدعــى عليــه / ..... بشــرب املســكر وســرقة ســيارة 

املدعــي ، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:
1- ما جاء يف أقواله املدونة لفة )25( ص) 4-2(

2- مــا جــاء يف محضــر الضبــط اجلنائــي املنــوه عنــه املرفــق بــاألوراق لفــه 
)23( ص)3-2(

4- مــا جــاء يف خطــاب األدلــة اجلنائيــة بشــأن انطبــاق بصماتــه لفــة )19(  
ــر  5- محضــر االستشــمام لفــة )23( ص)4( وبالبحــث عــن ســوابقه عث
لــه علــى خمــس ســوابق مســجلة هــي: 1و2/ عقــوق والديــن ، 3و4/شــرب 
املســكر ،  5/شــرب املســكر وحيازتــه ، وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا اطلــب إثبــات مــا أسنـــد إليــه واحلكــم عليــه بحــد شــرب 
املســكر وتعزيــره لقــاء ســرقة ســيارة املدعــي وتشــديد العقوبــة عليــه 
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لتعــدد ســوابقه التــي لــم يرتــدع بعقوباتهــا علمــا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى 
بالتنــازل هــذه دعــواي وبتــالوة الئحــة املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــاًل كل مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح جملــة وتفصيــاًل فقد 
قبــض علــّي مــن قبــل الدوريــات األمنيــة بتاريــخ 6/ 1434/6هـــ  لقيامــي 
بشــرب املســكر حتــى ســكرت وقــد أقدمــت علــى شــرب املســكر وأنــا 
مســلم وأعلــم أنــه محــرم شــرًعا  وأنــا تائــب إلــى اهلل عــز وجــل ونــادم علــى 
ــام مــن قيامــي بســرقة الســيارة  هــذا الفعــل أمــا مــا ذكــره املدعــي الع
فغيــر صحيــح هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه علــى أن 
ــاًل بينتــي مــا جــاء يف  ــه ..... قــام بســرقة الســيارة أجــاب قائ املدعــى علي
أوراق املعاملــة مــن أدلــه وقرائــن هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرى اطالعــي 
املرفقــة  عليــه  املدعــى  ســوابق  صحيفــة  وعلــى  املعاملــة  أوراق  علــى 
باملعاملــة باللفــة رقــم )14-15-16( املتضمنــة وجــود عــدد خمــس ســوابق 
ــى أقــوال املدعــى  ــى املدعــى عليــه كمــا جــرى اطالعــي عل مســجلة عل
عليــه املرفقــة باملعاملــة لفــة رقــم )25( صحيفــة رقــم )2-3-4( واملتضمــن 
إقــراره بشــرب املســكر وإنــكاره ســرقة الســيارة كمــا جــرى اطالعــي 
ــة  ــى محاضــر الضبــط اجلنائــي ومحضــر االستشــمام املرفــق باملعامل عل
ــى خطــاب  لفــه )23( صحيفــة رقــم )2-3-4( كمــا جــرى اطالعــي عل
ــه املوجــودة داخــل  ــاق  بصمــات املدعــى علي ــة بشــأن انطب ــة اجلنائي األدل
فوجــدت   )19( لفــة  الســيارة  مــن  املرفوعــة  البصمــات  علــى  الســيارة 
اجلميــع طبــق مــا ذكــره املدعــي العــام فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان وإلقــراره بشــرب املســكر ألنــه ال عــذر 
ملــن أقــر علــى نفســه وإنــكاره ســرقة الســيارة لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه  املذكــور  بعاليــه مبــا نســب إليــه  يف الدعــوى مــن شــربه  
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للمســكر كمــا لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مــن قيامــه بســرقة 
ــة:  ســيارة املدعــي إال أن الشــبهة تتجــه نحــوه بفعــل ذلــك للقرائــن التالي
أواًل: انطبــاق بصماتــه كمــا هــو مســجل يف خطــاب األدلــة اجلنائيــة 
ثانيــًا: كــون املدعــى عليــه مــن أربــاب الســوابق  ومبــا أن مــا قــام بــه 
املدعــى عليــه  فعــل محــرم يســتحق   العقــاب عليــه واهلل تعالــى يقــول: ) 
يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن 
عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( واهلل تعالــى يقــول ) وال 
تعتــدوا(  ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: ) كل مســكر خمــر وكل 
خمــر حــرام( ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )كل املســلم علــى املســلم 
حــرام دمــه ومالــه وعرضــه(  فلمــا ســبق فقــد حكمــت علــى املدعــى 

عليــه  لقــاء ذلــك مبــا يلــي:
أواًل: إقامــة حــد املســكر عليــه وذلــك بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة 

أمــام مــأًل مــن النــاس لقــاء شــربه  للمســكر
ملــدة شــهرين يحتســب منهــا مــا أمضــاه  ثانيــا: يســجن املدعــى عليــه 
موقوفــا يف هــذه القضيــة ويجلــد ثالثــن مكــررة عليــه مرتــن بــن كل 
مــرة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا ويكــون بــن هــذا اجللــد 
ــك لقــاء مــا نســب  ــد احلــد مــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا وذل وجل
إليــه مــن الشــبهة لســرقة الســيارة وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر 
املدعــي العــام معارضتــه علــى احلكــم مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة عليــه 
فأفهمتــه  باحلضــور يف يــوم األربعــاء املوافــق19/   1434/07هـــ  الســاعة 
احلاديــة عشــر الســتالم نســخة مــن قــرار احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه 
خــالل مــدة ثالثــن يومــا اعتبــارًا مــن التاريــخ املشــار إليه فــان مضت املدة 
ولــم يســتلم نســخة مــن احلكــم أو لــم يقــدم اعتراضــه عليــه خاللهــا فــان 
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حقــه  يف تقــدمي الئحــة االعتــراض يكــون ســاقطًا  كمــا قــرر املدعــى 
عليــه قناعتــه بــه وجــرى النطــق باحلكــم يف يــوم االثنــن املوافــق17/ 
07/ 1434هـــ الســاعة 00 : 10 وبــه أقفلــت اجللســة وعلــى ذلــك جــرى 
التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 

1434/07/17هـ
 احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وبعــد: نحــن رئيس وقضاة 
مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة 
املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى القــرار رقــم 34271212 وتاريــخ 
1434/7/17هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ..... القاضــي باحملكمــة 
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد .....، 
املتهــم يف قضيــة شــرب املســكر وســرقة ســيارة ، احملكــوم فيــه مبــا 
دون باطنــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم  ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34332938 تاريخه:1434/10/18هـ  
رقم الدعوى:34353523   رقم قرار التصديق 

من محكمة االستئناف:3439043/ج/2  
تاريخه:1434/12/29هـ

مســكر - شــرب  املســكر - قيــادة ســيارة حتــت تأثيــر املســكر - حــد املســكر 
- نظــر احملكمــة يف وقائــع غيــر مدعــى بهــا ) القفــز علــى منــزل ( - 

انتهــاك حرمــة منــزل - التعزيــر بالســجن واجللــد .

املــادة السادســة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ونصهــا ) وللمحكمــة أن 
تنظــر يف وقائــع غيــر مدعــى بهــا مــن املدعــي العــام ممــا ال يحتــاج إلــى 

حتقيــق ( .

وقيــادة  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
الســيارة حتــت تأثيــره وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد 
املســكر وإفهامــه بــأن عقوبتــه عائــدة للجهــة املختصــة لقــاء قيادتــه 
الســيارة حتــت تأثيــر املســكر ،حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه مــن 
قبــل الدوريــات األمنيــة إثــر بــالغ مــن صاحــب منــزل بقيــام املدعــى عليــه 
بالقفــز علــى منزلــه وباالنتقــال للموقــع شــوهد املدعــى عليــه ولوحــظ 
بأنــه يف حالــة غيــر طبيعيــة وباستشــمامه اتضــح انبعــاث رائحــة املســكر 
مــن جوفه،صــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى وأضــاف أنــه قــام بالقفــز 
مبنــزل أحــد املواطنــن ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بجلــده 
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حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا - إثبــات إدانتــه بالقفــز 
علــى منــزل أحــد املواطنــن وتعزيــره بالســجن ملــدة شــهر وجلــده خمســن 
جلــدة دفعــة واحــدة وإثبــات إدانتــه بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر 
وإفهامــه بــأن عقوبتــه عائــدة للجهــة لولــي األمــر ،قنــع املدعــى عليــه 
ــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة  واعتــرض املدعــي العــام ب

االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــالة علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي أنــا .....
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة إلينا 
ــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء برقــم 11511  ــرة التحقي مــن دائ
 341837915 برقــم  باحملكمــة  واملقيــدة  1434/07/29هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ   34353523 برقــم  لــي  واحملالــة  1434/07/30هـــ  وتاريــخ 
1434/10/18هـــ  األحــد  يــوم  يف  اجللســة  افتتحــت  1434/07/30هـــ 
..... العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر  والنصــف  التاســعة  الســاعة  متــام  يف 
ســعادة  خطــاب  مبوجــب  طرفنــا  احملكمــة  أمــام  بالترافــع  املعمــد 
رئيــس دائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء ذي الرقــم .....والتاريــخ 
1434/09/01هـ وقال يف دعواه  بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة االدعاء 
ــة أعمــال  ــى :.....، 25 عامــًا ، املهن العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي عل
حــرة ، مســلم الديانــة » ســعودي  اجلنســية« مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
) .....( أوقــف بتاريــخ 1434/3/9هـــ ، وأفــرج عنــه بالكفالــة بتاريــخ 
1434/3/10هـــ يقيــم يف محافظــة األحســاء ، حــي .....حيــث إنــه بتاريــخ 
1434/3/9هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل رجــال الدوريــات 
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األمنيــة مبحافظــة األحســاء إثــر بــالغ مــن املدعــو / ..... مفــاده قيــام 
املدعــى عليــه بالقفــز علــى منزلــه الواقــع بحــي .....) انتهــى احلــق اخلــاص 
بالتنــازل ( ، وباالنتقــال للموقــع شــوهد املدعــى عليــه ولوحــظ بأنــه 
يف حالــة غيــر طبيعيــة ) ســكر ( وباستشــمامه اتضــح انبعــاث رائحــة 

املســكر مــن جوفــه .
وبضبــط إفــادة املبلــغ / .....أفــاد مبشــاهدته للمدعــى عليــه فــوق ســور 

اجلــدار األمامــي ملنزلــه .
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بصحــة واقعــة القبــض عليــه وشــربه 

للمســكر ، وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر شــرب املســكر .
وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه بشــرب املســكر ، وقيــادة 
الســيارة حتــت تأثيــره ؛ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1. إقــراره املدون 

علــى الصفحــة رقــم ) 14 ( مــن ملــف التحقيــق لفــة رقــم ) 1 (
ملــف  مــن   )  6 ( رقــم  الصفحــة  املــدون علــى  2. محضــر االستشــمام 

التحقيــق لفــة رقــم ) 1 ( .
3. محضر القبض املرفق على لفة رقم ) 2 ( .

4. أقــوال املبلــغ املدونــة علــى الصفحــة رقــم ) 9 ، 10 ( مــن ملــف التحقيق 
لفــة رقــم ) 1 ( .

ــى ســابقة اســتعمال  ــه عل ــر لـ ــوابق عث ــه ســ ــان ل ــا إذا كــ وبالبحــث عمــ
. املخــدرات وحيازتــه 

ــرة  ــه املعتب ــه وهــو بكامــل أهليت ــه املدعــى علي وحيــث إن مــا أقــدم علي
شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا ؛ أطلــب إثبــات مــا 

أســند إليــه ، واحلكــم عليــه باآلتــي : 
1. بعقوبة حد السكر لقاء شربه له .
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2. إثبــات قيادتــه للســيارة وهــو حتــت تأثيــر شــرب املســكر ، وإفهامــه 
بــأن عقابــه علــى ذلــك عائــد للجهــة املختصــة اســتناًدا للفقــرة ) أواًل ( مــن 

املــادة ) 68 ( مــن نظــام املــرور .
هــذه دعــواي عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه 
جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــاًل : مــا ذكــره 
املدعــي العــام مــن شــربي للمســكر وقيادتــي للســيارة حتــت تأثيرهــا 
فصحيــح وذلــك أننــي شــربت املســكر وقمــت بالقفــز علــى منــزل أحــد 
املواطنــن ولــم أكــن أي غــرض ســيء وأنــا تائــب ونــادم علــى مــا بــدر 
منــي وصحيــح نســبة الســابقة لــي وقــد أخــذت محكوميتهــا هكــذا 
أجــاب ثــم جــرى االطــالع علــى جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا : كــرت 
ســوابق علــى املدعــى عليــه املتضمــن وجــود ســابقة مخــدرات عليــه فبنــاًء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة بعــد النظــر يف حــال املدعــى عليــه 
أنَّ  وتأملهــا ومبــا  املعاملــة  أرواق  وبعــد دراســة  أهليتــه  مــن  والتأكــد 
املدعــى عليــه أقــرَّ بقيــام بالقفــز علــى منــزل أحــد املواطنــن وبنــاء علــى 
املــادة السادســة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ونصهــا : » وللمحكمــة 
ــا ال يحتــاج  أن تنُظــر يف وقائــع غيــر ُمدعــى ِبهــا مــن امُلدعــي العــام ممِّ
إلــى حتقيــق« ومبــا أنَّ املدعــى عليــه أقــرَّ بشــرب املســكر مختــارًا عاملــًا 
بتحرميــه وحــدُّ املســكر أن يجلــد صاحبــه ثمانــن جلــدة كمــا اســتقرَّ 
ــا يتوجــب حــد املدعــى عليــه ومبــا  أنَّ املدعــى عليــه  عليــه عمــل األمــة ممَّ
أقــرَّ بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر وإثبــات قيادتــه حتــت تأثيرهــا 
لــدى هــذه احملكمــة والعقوبــة لــدى ولــي األمــر حســب األنظمــة املرعيــة 
التــي ال تتعــارض مــع املصالــح الشــرعية لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام 
حكمــت علــى املدعــى عليــه باآلتــي : أواًل / ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
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عليــه بشــرب املســكر مختــارا عاملــا بتحرميــه و يجلــد حــد املســكر 
ــًا . ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنـ

ثانيــًا / ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بالقفــز علــى منــزل أحــد املواطنــن 
وعزرتــه لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة شــهر حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف 
فيهــا علــى ذمــة القضيــة  وبجلــده خمســون جلــدة دفعــة واحــدة بينــه وبــن 

احلــد مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام ويكــون جلــد احلــد هــو املقــدم .
ثالثــًا/ ثبــت لــديَّ إدانــة املدعى عليه بقيادة الســيارة حتت تأثير املســكر  
وأفهمتــه بــأنَّ عقوبتــه عائــدة لولــي األمــر وبتــالوة احلكــم علــى الطرفــن 
وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف متييــز احلكــم قــرر قناعتــه باحلكم وطلب 
املدعــي العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
احلكــم دون الئحــة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى  
هــذا وقــد جــرى توجيــه املدعــى عليــه مبــا يلــزم ومــن ذلــك حرمــة اخلمــر 
وأثرهــا الســيئ عليــه وعلــى املجتمــع  وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم وصــدر 

احلكــم يف   18/ 1434/10هـــ .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/11/02هـــ  وتاريــخ  34/2478034/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
املكلــف  األحســاء  اجلزائيــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة/  الــواردة 
القــرار  بهــا  املرفــق  1434/10/25هـــ  وتاريــخ   341837915 برقــم 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .....املســجل برقــم 
العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  وتاريــخ 1434/10/18هـــ   34332938
وقــد  تأثيرهــا  حتــت  الســيارة  وقيــادة  مســكر  قضيــة  /.....يف  ضــد 
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تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه  وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم . 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

. 1434/12/25هـــ 
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رقم الصك: 34363365  تاريخه: 1434/11/19هـ  
رقم القضية : 34277828 

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34390346 تاريخه:1434/12/29هـ

قيــادة   - التعاطــي  املســكر - حيــازة حشــيش بقصــد  مســكر - شــرب 
الســيارة حتــت تأثيــر املســكر - إقــرار - إقامــة حــد املســكر - التعزيــر 
باملنــع مــن الســفر - عــدم تقيــد احملكمــة بالوصــف الــوارد يف الئحــة 

  . الدعــوى 

1. املادة )159( من نظام اإلجراءات اجلزائية  . 
2. املادة )1/56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

وبتعاطــي  املســكر  املدعــى عليــه بشــربه  العــام ضــد  املدعــي  ادعــى 
وحيــازة احلشــيش املخــدر ،وطلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن واملنع من الســفر وتطبيق نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقليــة بحقــه وطلــب احلكــم عليــه بحــد املســكر وتعزيــره باملنــع مــن 
الســفر ملقتضــى املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقلية،حيــث إنــه مت إيقــاف أحــد األشــخاص حليازتــه احلشــيش املخــدر 
وكان برفقــة املدعــى عليــه ،وصــادق املدعــى عليــه علــى مــا هو منســوب 
إليــه وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بحــد املســكر علــى 
املدعــى عليــه والتعزيــر باملنــع مــن الســفر و بــرد دعــوى املدعــي العــام 
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ضــد املدعــى عليــه فيمــا يتعلــق بتطبيــق املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ؛ لعــدم ثبــوت قيــام املوجــب الشــرعي وقــرر 
ــع باحلكــم  ــه قن ــدون الئحــة ، واملدعــى علي ــراض ب املدعــي العــام االعت

وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . 

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة القطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمة اجلزائية مبحافظة القطيف برقم .... وتاريخ 1434/06/17هـ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم ..... وتاريــخ 1434/06/17هـــ  ففــي يــوم األحــد 
1434/06/25 هـ أفتتحت اجللسة األولى الساعة 00 : 11  وفيها حضر 
املدعــي العــام .... بصفتــي مدعيــًا عامــا يف دائــرة التحقيــق واالدعاء العام 
مبحافظــة القطيــف أدعــي علــى .... البالــغ مــن العمــر )54( عامــًا ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( محصــن موظــف أهلــي قبــض 
ــًا  ــل لســجن محافظــة القطيــف وفق ــخ 1434/5/21هـــ وأحي ــه بتاري علي
لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر الداخليــة رقــم )79425/4/5/1( وتاريــخ 1432/12/20هـــ حيــث 
إنــه بتاريــخ 1434/1/8هـــ مت  اســتيقاف ســيارة بقيــادة املدعــى عليــه 
بنقطــة تفتيــش عنــد مدخــل النابيــة  وبعــد التأكــد منــه اتضــح انــه بحالــة 
غيــر طبيعيــة »ســكر« وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى عدد )1( قــارورة ماء 
صحــة صغيــرة احلجــم بهــا حوالــي )150مــل( مــن مــادة اخلمــر املســكر 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )130 ك ش( احتــواء مــا مت 
ضبطــه علــى مــادة الكحــول اإليثيلــي وبنســبة مســكرة، كمــا ورد 
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تقريــر الســموم الشــرعية رقــم )39 م أ( وتاريــخ 1434/1/18هـ املتضمن 
إيجابيــة العينــة املرســلة ملركبــات احلشــيش املخــدر واحملظــور دوليــا 
وباستشــمامه اتضــح أن رائحــة املســكر تنبعــث مــن أنفاســه وقــد ورد 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )130ش( املتضمــن احتــواء عينــة مــا 
مت ضبطــه مــن املســكر علــى مــادة الكحــول االثيلــي كمــا ورد تقريــر 
الســموم الشــرعية رقــم )39م أ( وتاريــخ 1434/1/18هـــ ايجابيــة عينــة 
ســوائل املدعــى عليــه ) بــول ( ملركبــات احلشــيش املخــدر واحملظــور 
دوليــًا وباســتجوابه أقــر بصحــة واقعــة القبــض عليــه وهــو بحالــة ســكر 
ــه ملــا مت ضبطــه داخــل ســيارته وانــه كان يقــود الســيارة وهــو  وبحيازت
شــاربًا للخمــر وبســؤاله عــن تعاطيــه للمــواد املخــدرة ومواجهتــه مبــا ورد 
يف تقريــر الســموم الشــرعية أنكــر تعاطــي احلشــيش املخــدر وذكــر 
إلــى توجيــه  بأنــه يشــرب املســكر فقــط وقــد أســفر التحقيــق معــه 
االتهــام لــه بشــرب املســكر وتعاطــي احلشــيش املخــدر وبحيــازة عدد )1( 
قــارورة مــاء صحــة صغيــرة احلجــم بهــا حوالــي )150مــل( مــن مــادة اخلمــر 
املســكر بقصــد الشــرب وبقيــادة الســيارة وهــو حتــت تأثيــر املســكر 
املــادة  الفقــرة رقــم )2( مــن  و تعاطــي احلشــيش املخــدر املجــرم وفــق 
رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة - وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1- محضــر تنفيــذ املهمــة املنــوه عنــه املرفــق 
علــى اللفــة رقــم )3( 2- اعترافــه مبــا نــوه عنــه املــدون علــى الصفحــات 
رقــم )1-2( مــن محضــر االســتجواب املرفــق علــى اللفــة )8( 3- محضــر 
اإلستشــمام املــدون علــى الصفحــات رقــم )6-10( مــن تقريــر األحــوال 
األمنيــة املوحــد املرفــق علــى اللفــة )1( 4- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
املرفــق علــى اللفــة رقــم )10( 5- تقريــر الســموم الشــرعية املرفــق علــى 
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اللفــة رقــم )9( وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقتن األولــى 
فعــل فاحشــة اللــواط والثانيــة حيــازة واســتعمال املخــدرات وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا  فعــل محــرم 

ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب اآلتــي:
أوال: احلكم عليه بحد السكر لقاء شربه للمسكر

ثانيــًا: احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــه تزجــره وتــردع غيــره  لقــاء حيازتــه 
عــدد )1( قــارورة مــاء صحــة صغيــرة احلجــم بهــا حوالــي )150مــل( مــن 

مــادة اخلمــر املســكر بقصــد الشــرب
ثالثًا: إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه مبا يلي:

1- بعقوبــة الســجن الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )41( مــن 
النظــام مــع مراعــاة مــا ورد بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )30( مــن 

ــة للنظــام الالئحــة التنفيذي
2- منعــه مــن الســفر وفقــًا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن 

النظــام
رابعــًا: إثبــات قيادتــه للســيارة وهــو حتــت تأثيــر املســكر وإفهامــه أن 
عقوبتــه الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )68( مــن نظــام املــرور 
تقــرر مــن اجلهــة املختصــة وفــق الفقــرة )2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )315( يف 1429/10/24هـــ هــذه دعــواي والســالم وبعرضهــا علــى 
املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض علــي يف تاريــخ 
1434/1/8هـــ عنــد نقطــة تفتيــش مدخــل النابيــة وكنــت يف حالــة غيــر 
طبيعيــة لتناولــي الشــراب املســكر والعثــور بحوزتــي علــى قــارورة مــاء 
صحــة صغيــرة فيهــا حوالــي مائــة وخمســن مــل مــن الشــراب املســكر 
وكنــت أقــود ســيارتي كل ذلــك صحيــح جملــًة وتفصيــاًل وأمــا مــا 
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ــة املأخــوذة مــن جســمي )بــول(  ذكــره املدعــي العــام مــن إيجابيــة العين
احلشــيش  أتعاطــى  ال  فأنــا  صحيــح  فغيــر  املخــدر  احلشــيش  ملركــب 
املخــدر وال أعلــم مــن أيــن جــاءت نتيجــة هــذا التحليــل وقــد ندمــت علــى 
هــذا العمــل أشــد النــدم وعرفــت اخلطــأ الــذي وقعــت فيــه وأتعهــد بعــدم 
تكــراره وأنــا رجــل كبيــر يف الســن أربعــة وخمســون عامــًا ولــدي أســرة 
وأعاهدكــم بــأن هــذه هــي املــرة األخيــرة وبطلــب البينــة مــن املدعــي 
العــام علــى تعاطــي املدعــى عليــه احلشــيش املخــدر قــال تقريــر الســموم 
الشــرعية املشــار إليــه أعــاله ومبطالعتــه وجدتــه موافقــًا لدعــوى املدعــي 
العــام وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال لقــد مت أخــذ عينــة منــي مــن 
ــة احلشــيش  ــم مــن أيــن جــاءت نتيجــة ايجابي ــدم والبــول لكنــي ال أعل ال
املخــدر فأنــا ال أتعاطــى احلشــيش املخــدر وبســؤال املدعــي العــام هــل 
لديــك زيــادة بينــة قــال ال يوجــد لــدي ســوى مــا يف أوراق املعاملــة وبســؤال 
املدعــى عليــه عــن الســابقتن قــال الســوابق قدميــة وهــي صحيحــة هــذا 
وقــد جــرى اإلطــالع علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه املرفقــة لفــة 
رقــم )24( وتتضمــن وجــود ســابقة واحــدة تاريخهــا 1428/8/6هـــ حيــازة 
مخــدرات هــذا وقــد جــرى اإلطــالع علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
وتقريــر الســموم الشــرعية املشــار إليهمــا أعــاله فوجدتهمــا كمــا ذكــر 
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلــى مصادقــة املدعــى 
عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام مــن شــربه املســكر وقيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــره وإلــى أن اخلمــر أم اخلبائــث وكبيــرة مــن كبائــر الذنــوب 
وهــي مفتــاح لــكل شــر وإلــى إنــكار املدعــى عليــه تعاطــي احلشــيش 
عليــه  املدعــى  مــع  يوجــد  وال  ذلــك  العــام  املدعــي  يثبــت  ولــم  املخــدر 
حيــازة حلشــيش مخــدر وال ينطبــق يف حقــه املــادة الواحــدة واألربعــون 
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ــم يثبــت املدعــي العــام  ــازة ول مــن نظــام مكافحــة املخــدرات لعــدم احلي
تعاطيــه احلشــيش املخــدر وإلــى مــا تــدل عليــه املــادة التاســعة واخلمســون 
بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة والتــي تتضمــن أن احملكمــة 
ال تتقيــد بالوصــف الــوارد يف الئحــة الدعــوى وعليهــا أن تعطــي الفعــل 
الوصــف الــذي يســتحقه وإلــى نــدم املدعــى عليــه وكبــر ســنه ومــا أظهره 
يف اجللســة مــن معرفتــه للخطــأ الــذي وقــع منــه وتعهــده بعــدم تكــراره 
لــكل مــا ســبق فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بشــرب املســكر 
وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره ورددت دعــوى املدعــي العــام بخصــوص 
املادتــن الواحــدة واألربعــن والسادســة واخلمســن مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات لعــدم ثبــوت قيــام املوجــب الشــرعي وبعــده حكمــت مبــا يلــي 
أواًل بجلــد املدعــى عليــه ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر يف 
مــكان عــام ثانيــًا أفهمتــه أن عقوبــة قيــادة الســيارة حتت تأثير املســكر 
عائــدة للجهــة املختصــة ثالثــًا يؤخــذ عليــه التعهــد بعــدم تكــراره وإذا 
عــاد يكــون عرضــة للجــزاء الــرادع وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه القناعــة واملدعــي العــام عدمهــا وطلــب االســتئناف 
وأجيــب لطلبــه كمــا قــرر أن الئحتــه االعتراضيــة مــا يف أوراق املعاملــة 
وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
الشــرقية وأغلقــت اجللســة يف متــام الســاعة 30 : 11  وصــل اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة القطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف برقــم .... وتاريــخ 1434/06/17 
ففــي  هـــ    1434/06/17 وتاريــخ   .... برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ  
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يــوم  الســبت 1434/08/06 هـــ افتتحــت اجللســة الثانيــة الســاعة  45: 
ــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية  08  وقــد عــادت املعامل
لدينــا  واملقيــدة  1434/07/30هـــ  وتاريــخ   ... رقــم  خطابهــم  مبوجــب 
برقــم ... وتاريــخ 1434/08/03هـــ وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن قضــاة 
محكمــة االســتئناف الدائــرة اجلزائيــة الثالثيــة األولــى - ج/1 رقــم ... يف 
1434/07/23هـــ واملتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وبــه تعتبــر القضيــة 
منتهيــة وأغلقــت اجللســة يف متــام الســاعة 59: 08 وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  القطيــف  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
.... وتاريــخ 1434/7/2هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم ../... وتاريــخ 
1434/7/8هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ 
.... املســجل برقــم .... وتاريــخ 1434/6/26هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــى 
العــام ضــد/.... يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم حــرر يف 1434/7/22هـــ . ــه وصحب ــا محمــد وآل نبين
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رقم الصك:34332196  تاريخه:1434/10/18هـ  
رقم الدعوى:34439386

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34352540 تاريخه:1434/11/06هـ

مســكر - شــرب املســكر - محاولــة دهــس شــخص - تنــازل صاحــب احلــق 
اخلــاص - إقــراره حتقيقــًا - رجــوع عــن اإلقــرار بعــد احلكــم - قبــول 
رجــوع املقــر عــن إقــراره - درء احلــدود بالشــبهات - التعزيــر بالســجن 

واجللــد .

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) إن دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم 
عليكــم حــرام( .

2- قــول ابــن قدامــة يف املغنــي 162/9) وإذا رجــع عــن إقــراره قبــل رجوعــه 
ألنــه حــد هلل ســبحانه فقبــل رجوعــه عنــه كســائر احلــدود ( .

ــة  ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا بشــرب املســكر ومبحاول
إثبــات مــا أســند  الثانــي وإصابتــه وطلــب  األول دهــس املدعــى عليــه 
إليهمــا واحلكــم عليهمــا بحــد املســكر وعقوبــة تعزيريــة مشــددة علــى 
األول لشــناعة جرمــه حيــث تقــدم املدعــى عليــه الثانــي بشــكوى علــى 
األول املتضمنــة بأنــه حــاول صدمــه حيــث حضــر املدعــى عليــه األول 
ــى  ــه إل ــه معــه يف الســيارة واجتــه ب ــه واصطحب ــى الثانــي يف مقــر عمل إل
أحــد الطــرق ثــم توقــف بعــد محطــة الوقــود للتفاهــم معــه حــول مشــكلة 
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بينهمــا وبنــزول املدعــى عليــه الثانــي مــن الســيارة قــام املدعــى عليــه األول 
ــر  ــي ثــالث مــرات ، وأثبــت التقري ــه الثان بالتحــرك وصــدم املدعــى علي
الطبــي بإصابــة املدعــى عليــه الثانــي برضــوض وجــرح تهتكــي ،وصادق 
رجــع  وأنــه  الدهــس  وأنكــر  املســكر  بشــرب  األول  عليــه  املدعــى 
بالســيارة والبــاب مفتــوح واصطــدم بــه البــاب ،كمــا أنكــر املدعــى 
عليــه الثانــي شــرب املســكر ، بينــة املدعــي العــام هــي التقريــر الطبــي، 
وإقــرار الطــرف الثانــي بشــرب املســكر يف محضــر املواجهة،وبنــاء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بجلــد املدعــى عليــه األول ثمانــن 
جلــدة حــد املســكر وتعزيــره بســجنه شــهرين لقــاء صدمــه املدعــى عليــه 
الثانــي ،ورد دعــوى املدعــي العــام بإقامــة حــد املســكر علــى املدعــى 
عليــه الثانــي وبتعزيــره بجلــده ثالثــن جلــدة لقــاء التهمــة ،قنــع املدعــى 
عليــه األول واعتــرض املدعــي العــام مكتفيــا بالئحــة الدعــوى كمــا 
اعتــرض املدعــى عليــه الثانــي وبعــد إعــالن احلكــم رجــع املدعــى عليــه 
األول عــن اإلقــرار بشــرب املســكر ،وملــا قــرره أهــل العلــم بقبــول رجــوع 
املقــر علــى نفســه باحلــد عــن إقــراره قبــل إقامــة احلــد ، عــدم إثبــات إدانــة 
املدعــى عليــه األول بشــرب املســكر واحلكــم بصــرف النظــر عــن طلــب 
املدعــي العــام بإقامــة حــد املســكر وتعزيــره علــى التهمــة القويــة بجلــده 
تســعًا وســبعن جلــدة وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعرعــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بعرعــر برقــم 34439386 وتاريــخ 1434/10/07 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 342249950 وتاريــخ 1434/09/27 هـــ  ففــي يــوم  
وفيهــا    10 : الســاعة 45  اجللســة  فتحــت  هـــ  األربعــاء 1434/10/14 
حضــر  املدعــي العــام ..... مدعيــًا علــى احلاضريــن معــه : ..... ســعودي  
اجلنســية  ســعودي   ..... و   ..... رقــم   املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
يــوم  إنــه يف   : ).....( قائــاًل يف دعــواه عليهــم  مبوجــب الســجل املدنــي 
األحــد املوافــق 1434/9/13هـــ تقــدم املواطــن ).....( بشــكوى ملركــز 
شــرطة ).....( ضــد املتهــم ).....( يدعــي فيهــا بــأن ).....( حــاول صدمــه 
وبســماع أقــوال املتهــم ).....( ذكــر أن املتهــم ).....( زميلــه )جنــدي أول 
ويعمــل معــه بنفــس الفرقــة( حضــر لــه مبقــر عملــه  ثــم اصطحبــه بســيارة 
ــه  ــا )2006م( واجتــه ب ــا بحــري و ســنة صنعه ــوع لونه ــم ).....( مــن ن املته
إلــى طريــق ثــم توقــف بعــد محطــة .....بنصــف كيلــو تقريبــا للتفاهــم معــه 
حــول مشــكلة قدميــة وبنــزول املتهــم ).....( قــام املتهــم ).....( بالتحــرك 
والتفحيــط وصــدم املتهــم  ..... ثــالث مــرات وكانــا بالــزي العســكري.
وبإعــادة ضبــط الشــكوى ذكــر املتهــم ..... ذكــر بأنــه يف صبــاح  يــوم 
األحــد املوافــق 1434/9/13هـــ كان مبقــر عملــه )بالــزي العســكري( 
مرافقتــه  منــه  وطلــب  العســكري(  .....)بالــزي  املتهــم  إليــه  فحضــر 
فرفــض وأصــر عليــه بركــوب الســيارة وقــال لــه )نبــي نحــط النقــاط 
ــب املتهــم ..... ــى احلــروف( فرفــض الركــوب و وقــف املتهــم .....بجان عل
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وكان املتهــم ).....( يحــاول إقناعــه بالركــوب معــه بســيارته فركــب 
املتهــم ).....( وقــال املتهــم ).....( بنــروح نصلــي باملســجد هنــاك أنظــف 
ــى أن وصــل  ــد املســجد إل ــم يتوقــف عن ــف ول ــق طري ــى طري ، فتوجــه إل
هجــرة .....ثــم عــاد إلــى ثــم رجــع وتوجــه إلــى طريــق حتــى وصــل إلــى ثــم 
رجــع مــرة أخــرى إلــى ثــم عــاد إلــى طريــق واجتــه إلــى طريــق فرعــي ونــزل 
بالســيارة مــع طريــق صحــراوي وبعــد مســافة تقــدر بثالثــة كيلــو متــرات 
توقــف املتهــم ).....( وكان يريــد املفاهمــة مــع املتهــم ).....( فنــزل املتهــم 
ــوح  ).....( مــن الســيارة فقــام املتهــم ).....( بالرجــوع بســيارته وبابهــا مفت
فصــدم املتهــم ).....( ثــم تقــدم املتهــم ).....( بســيارته وصــدم املتهــم ).....( 
مــن رجلــه مــرة أخــرى فتمســك املتهــم ).....( مبســاحة الســيارة بيــده 
.....علــى ســرعته وعندمــا توقــف ســقط املتهــم  اليمنــى وكان املتهــم 
).....( ثــم حــاول املتهــم .....صــدم املتهــم .....مــرة أخــرى فأخــذ املتهــم .....
بيــده تــراب وحصــى وتوجــه إلــى فــوق تــل فأخــذ حجــر ثــم غــادر املتهــم 
..... علــى  ..... أقــر باصطحــاب املتهــم  .....املوقــع . وباســتجواب املتهــم 
طريــق وذكــر أنــه يف يــوم األحــد املوافــق 1434/9/13هـــ خــرج املتهم.....
يرافقــه املتهــم ..... علــى طريــق ســكاكا ثــم وصــل وعــاد إلــى وكانــوا 
 ..... املتهــم  فنــزل   ..... قبــل محطــة  فتوقــف  موضــوع  حــول  يتناقشــون 
وطلــب املتهــم ..... مــن املتهــم .....الركــوب فرفــض فتحــرك فقــام املتهــم 
.....برمــي املتهــم .....بحجــر فأصابــت الزجــاج األمامــي وبضبــط شــهادة 
الشــاهد  ..... ذكــر أن املتهــم .....اتصــل عليــه صبــاح يــوم األحــد املوافــق 
1434/9/13هـــ وطلــب منــه احلضــور إلــى طريــق بالقــرب مــن محطــة .....
وعنــد وصــول الشــاهد إلــى نقطــة تفتيــش ..... اتصــل علــى املتهــم .....
وســأله عــن مكانــه حتديــدًا فقــال املتهــم .....)بعــد مــا تتعــدى الرصيــف 
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حــق النقطــة خــذ فــوق حتــت تلقانــي واقــف على اليمــن بســيارة .....( فلما 
وصــل الشــاهد ركــب املتهــم ..... بســيارة الشــاهد وذكــر لــه مــا حصــل 
، كمــا شــاهد وجــود دم علــى الكتــف األميــن للمتهــم ..... و متــزق الفنيلــة 
مــن مــكان الكتــف األميــن ، كمــا ذكــر أن ســيارة املتهــم ..... هــي مــن 
نــوع و لونهــا بحــري .ومبعاينــة موقــع احلادثــة وجــدت آثــار تفحيــط و أثريــن 
علــى شــكل قــوس . ومبعاينــة الســيارة ) اللــون أزرق فــاحت ســنة صنعهــا 
2006 ، حتمــل اللوحــة .....( تبــن وجــود أتربــة وغبــار وكدمــات خفيفــة 
مــن اجلهــة األماميــة . وبتفريــغ رســالة نصيــة صــادرة مــن الرقــم ).....( 
إلــى رقــم املتهــم ).....( بتاريــخ 23/يوليــو ، يف متــام الســاعة )3.27 ص( 
كان نصهــا مــا يلــي : الســالم عليكــم أواًل احلمــد هلل علــى الســالمة 
ومــا تشــوف شــر يــا رب وخطــاك الســوء يف البدايــة مقدريــن الضــرر 
اللــي حصــل ولــم نكــن نتمناهــا أبــدًا ولكــن طمعانــن يف عفــوك أخــوي 
مــن  الكلمــة  وأنــت رجــال مبعنــى  الرجــال  مــن شــيم  .....والعفــو  أبــو 
ــا رجــاء بــك  ــو .....فكلن ــا أب ــن ننســاها مــع أخين ــي ل خــالل مواقفــك الت
ــا ونتعهــد  ــا وتكــون ســببًا يف إصالحــه معن أن تعفــو وتصفــح عــن أخين
بــأن تكــون هــذه األخيــرة أن لــم يكــن ألجلنــا فمــن أجــل ..... و..... فهــو 
عونهــن بعــد اهلل تعالــى وســندهن يف هــذه احليــاة ومــن أجــل الوظيفــة وال 
يخفــى عليــك صعوبــة احلصــول عليهــا يف زمننــا هــذا كلنــا أمــل يف اهلل 
تعالــى ثــم بــك لتعفــو ونفتــح صفحــة جديــدة يف حيــاة أخينــا شــاكرين 
ومقدريــن لــك أواًل وأخيــرا. وبإجــراء املواجهــة بــن املتهــم .....واملتهــم .....، 
ذكــر املتهم.....بــأن املتهــم ..... شــرب املســكر بــاألردن فنشــب بينهمــا 
خــالف وأقــرا بشــربهما املســكر و أصــر كل منهمــا علــى قولــه يف 
محاولــة الدهــس ولــم يتبــن قــوة حجــة أحدهمــا علــى اآلخــر ولــم يالحــظ 
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عليهمــا مــا يســتحق ذكــره وقــد صــدر تقريــر طبــي بحــق املتهــم ..... مــن 
مستشــفى عرعــر املركــزي برقــم .....وتاريــخ 1434/9/15هـــ املتضمــن 
إصابتــه برضــوض بســيطة يف الكتــف األميــن مــن اخللــف وكلتــا اليديــن 
وتهتــك بقيــاس )5 ســم( تقريبــًا، وإصابتــه بجــرح تهتكــي يف الســاق 
ــام  وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام ..... و  ــة أي األميــن ومــدة الشــفاء ثالث
..... بشــربهما املســكر ، واتهــام ..... مبحاولــة دهــس شــخص وإصابتــه 
باإلصابــات املوصوفــة بالتقريــر الطبــي وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 
ــة املرفــق لفــة رقــم )29( 2-  ــة موقــع احلادث 1- مــا ورد يف محضــر معاين
مــا ورد يف محضــر معاينــة الســيارة املرفــق لفــة رقــم )30( 3- مــا ورد 
ــر الطبــي املرفــق لفــة رقــم )15( 4- مــا ورد يف شــهادة الشــاهد  بالتقري
املدونــة علــى الصفحــة رقــم )1-2( مــن املرفــق لفــة رقــم )21- 22( 5- مــا 
ــة املرفــق لفــة رقــم )17( 6- مــا ورد  ــغ رســالة نصي ورد يف محضــر تفري
يف محضــر املواجهــة املــدون علــى الصفــح لفــة رقــم )16( 7- مــا ورد يف 
أقــوال .....املدونــة علــى الصفحــة رقــم )1( مــن املرفــق لفــة رقــم )13(  
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكوريــن وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة 
شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا  لــذا أطلــب إثبــات إدانتهمــا مبــا 
نســب إليهمــا واحلكــم عليهمــا بحــد شــرب املســكر ، واحلكــم علــى 
املتهــم ..... بعقوبــة تعزيريــة مشــددة لشــناعة جرمــه . )علمــًا بــأن احلــق 
اخلــاص انتهــى بالتنــازل( هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
.....بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي   عليهمــا أجــاب األول 
بشــرب املســكر صحيــح وبالنســبة مبحاولــة دهــس املدعــى عليــه .....
ثــالث مــرات فغيــر صحيــح والصحيــح أنــه كان راكبــًا معــي ونــزل مــن 
الســيارة فرجعــت بالســيارة وبابهــا مفتــوح وصــدم بــه البــاب وســقط علــى 
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األرض ثــم طلبــت منــه الركــوب معــي فرفــض ذلــك فذهبــت وتركتــه 
هكــذا أجــاب وأجــاب  املدعــى عليــه الثانــي .....بــأن مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن قيامــي  بشــرب املســكر غيــر صحيــح إطالقــًا وأضــاف أيضــًا 
بــأن املدعــى عليــه .....صديــق لــه وأنــه قــد تنــازل عــن حقــه اخلــاص وأنــه 
ال خــالف بينهــم هكــذا أضــاف وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه فيمــا 
.....مــن قيامــه مبحاولــة دهــس  يدعيــه مــن قيــام املدعــى عليــه األول 
املدعــى عليــه .....ثــالث  مــرات فقــال بينتــي فقــال مــا جــاء يف أوراق 
ــه الثانــي .....وكذلــك  ــة وكذلــك مــا جــاء يف إفــادة املدعــى علي املعامل
مــا جــاء بالتقريــر الطبــي املرفــق هكــذا أجــاب وبســؤاله أيضــًا عــن 
بينتــه علــى مــا يدعيــه مــن قيــام املدعــى عليــه الثانــي .....بشــرب املســكر 
فقــال بينتــي مــا جــاء يف محضــر املواجهــة املرفــق باملعاملــة هكــذا أجاب 
هــذا وبالرجــوع إلــى محضــر املواجهــة املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم)16( 
ونــص احلاجــة منــه )وأقــر الطــرف األول بشــرب املســكر واتهــم الثانــي 
بشــرب املســكر وأقــر الطــرف الثانــي بشــرب املســكر( الطــرف األول 
.....توقيعــه الطــرف الثانــي ..... توقيعــه وبالرجــوع إلــى التقريــر الطبــي 
املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )15( املتضمــن  إصابتــه برضــوض بســيطة 
ــن وتهتــك بقيــاس )5 ســم(  ــا اليدي يف الكتــف األميــن مــن اخللــف وكلت
تقريبــُا ، وإصابتــه بجــرح تهتكــي يف الســاق األميــن ومــدة الشــفاء ثالثــة 
أيــام مــا لــم حتــدث مضاعفــات انتهــى فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة ومــا جــاء مبحضــر املواجهــة بــن الطرفــن وكذلــك مــا جــاء 
يف التقريــر الطبــي املذكــور وحيــث أقــر املدعــى عليــه األول .....بقيامــه 
بالرجــوع بالســيارة علــى املدعــى عليــه الثانــي وصدمــه إيــاه بالبــاب ولــم 
يحضــر املدعــي العــام البينــة علــى مــا ذكــره مــن محاولــة دهــس املدعــى 
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عليــه .....للمدعــى عليــه .....ثــالث مــرات  وحيــث إن هــذا مــن االعتــداء 
علــى األنفــس املعصومــة بغيــر حــق ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )إن 
دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام( متفــق عليــه مــن 
حديــث أبــي بكــرة وملــا جــاء مــن أن املدعــى عليهمــا بينهمــا صحبــة 
وعالقــة حميمــة وقــد تنــازل املدعــى عليــه ..... عــن حقــه اخلــاص جتــاه 
املدعــى عليــه .....نظــرًا حلفــظ الــود بينهمــا وحيــث أنكــر املدعــى عليــه 
.....قيامــه بشــرب املســكر ومــا جــاء يف محضــر املواجهــة بينهمــا يعــد 
قرينــة توجــب توجــه التهمــة لــه بشــرب املســكر لــذا فلــم يثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليــه األول مبحاولــة دهــس املدعــى عليــه الثانــي ثــالث 
مــرات وإمنــا ثبــت لــدي قيامــه بالرجــوع عليــه وصدمــه بالبــاب مــرة واحــدة 
ــاء نزولــه وثبــت لــدي إدانتــه بشــرب املســكر ولــم يثبــت لــدي إدانــة  أثن
املدعــى عليــه الثانــي بشــرب املســكر وإمنــا تتوجــه التهمــة لــه بذلــك 
ــدة حــد  ــن جل ــه األول ثمان ــد املدعــى علي ــي: أواًل: جل وحكمــت مبــا يل
ملــدة  تعزيــره وذلــك بســجنه   : ثانيــًا  للمســكر  لقــاء شــربه  املســكر 
ــدة لقــاء قيامــه بصــدم املدعــى عليــه الثانــي  شــهرين وجلــده ســبعن جل
ببــاب الســيارة  ثالثــًا: ردع طلــب املدعــي العــام إقامــة حــد املســكر علــى 
املدعــى عليــه الثانــي .....لعــدم ثبــوت اإلدانــة واالكتفــاء بتعزيــره وذلــك 
بجلــدة ثالثــن جلــدة لقــاء التهمــة بذلــك وبإعــالن احلكــم قنــع بــه املدعــى 
عليــه األول .....ولــم يقنــع بــه املدعــي العــام وال املدعــى عليــه .....وطلبــا 
االســتئناف بــال الئحــة  معتبــرًا املدعــي العــام الئحــة الدعــوى الئحــة 
اعتراضيــة وبعــد إعــالن ذلــك قــال املدعــى عليــه .....بأننــي لــم أشــرب 
املســكر أبــدًا وإمنــا أقــررت علــى نفســي ظنــًا منــي بأننــي ســأخرج مــن 
الســجن هكــذا قــال وبنــاء عليــه وحيــث قــرر العلمــاء بــأن مــن أقــر علــى 
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نفســه بشــرب مســكر ثــم رجــع عــن إقــراره قبــل إقامــة احلــد عليــه فــإن 
رجوعــه عــن إقــراره يقبــل ويــدرأ عنــه احلــد قــال ابــن قدامــة يف بــاب شــرب 
ِ ُســْبَحاَنُه،  ــُه َحــدٌّ هلِلَّ نَّ ــَل ُرُجوُعــُه؛ أِلَ ــَراِرِه ُقِب املســكر )َوِإَذا َرَجــَع َعــْن إْق
ــُدوِد. ( املغنــي  162/9 ونظــرًا إلقــرار  َفُقِبــَل ُرُجوُعــُه َعْنــُه، َكَســاِئِر احْلُ
ــم رجوعــه عــن إقــراره  ــه بشــرب املســكر يف أول اجللســة ث املدعــى علي
بعــد احلكــم عليــه ممــا يوجــه التهمــة القويــة لــه بشــرب املســكر لــذا لــم 
يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه .....بشــرب املســكر  وحكمــت بصــرف 
النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه 
.....وقــررت تعزيــره بنــاء علــى التهمــة القويــة وذلــك بجلــدة تســعًا وســبعن 
جلــدة وبــه حكمــت وبإعــالن احلكــم قنــع بــه املدعــى عليــه .....وقــررت 
التوفيــق  وبــاهلل  اجلــوف   املعاملــة حملكمــة االســتئناف مبنطقــة  رفــع 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/10/14 هـــ
ــرة األولــى  ــاة الدائـ ــا  نحــن  قـضـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـ
ــى  ــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف عل ــا اجلزائي ــز القضاي لتميي
برقــم  بعرعــر  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة 
342249950 وتاريــخ 1434/10/20هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ).....( املســجل برقــم  34332196  فضيل
 ).....( ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/10/18هـــ  وتاريــخ 
ورفيقــه يف قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه  مبــا 
هــو مــدون ومفصــل بــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
فقــد قررنــا املصادقــة علــى احلكــم .  واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 3443649 تاريخه:1434/2/23هـ   
رقم الدعوى:3444662

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34167023 تاريخه: 1434/3/21هـ

مســكر - شــرب املســكر - إحــداث فوضــى - التعزيــر للشــبهة - درء حــد 
املســكر - التعزيــر باجللــد .

1. التعزيــر ال يســقط بالشــبهة جــاء يف األشــباه والنظائــر للســيوطي 
ص162 ) الشــبهة ال تســقط التعزيــر ( .

مــع  يثبــت  التعزيــر   ( والنظائــر 157  ابــن جنيــم يف األشــباه  قــال   .2
الشــبهة ولــذا قالــوا يثبــت مبــا يثبــت بــه املــال ويجــري فيــه احللــف 

.  ) بالنكــول  ويقضــى فيــه 

وإحــداث  املســكر  بشــرب  عليــه  املدعــى  العــام ضــد  املدعــي  ادعــى 
الفوضى بإثارة املشــاكل مع أخيه،وطلب إثبات ما أســند إليه واحلكم 
عليــه بحــد املســكر وعقوبــة تعزيريــة لقــاء إحــداث الفوضى،حيــث 
تلقــت الدوريــات األمنيــة بــالغ مــن أحــد املواطنــن بتعرضــه إلطــالق نــار 
مــن شــقيقه املدعــى عليــه وباالنتقــال للموقــع مت القبــض عليــه واتضــح 
طبيعيــة،  غيــر  بحالــة  وهــو  عليــه  املدعــى  مــن  تنبعــث  رائحــة  وجــود 
وأنكــر املدعــى عليــه الدعــوى ، وكانــت بينــة املدعــي العــام محضــر 
االستشــمام ومحضــر الدوريــات األمنيــة واملثبــت فيــه جتــرد املدعــى 
عليــه مــن مالبســه ماعــدا الســروال وأنــه يف حالــة غيــر طبيعيــة ومحضــر 
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تعــذر ســماع أقــوال املدعــى عليــه عنــد االســتجواب ألنــه يف حالــة غيــر 
طبيعية،وبتوجــه التهمــة القويــة لشــرب املدعــى عليــه املســكر بهــذه 
القرائــن ،فقــد حكمــت احملكمــة بتعزيــره باجللــد ســبعن جلــدة دفعــة 
واحــدة لعــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ودرء حــد 
املســكر لعــدم ثبوتــه وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام تعزيــر 
املدعــى عليــه لقــاء قيامــه بإحــداث الفوضــى وإثــارة املشــاكل مــع أخيــه 
لعــدم ثبوتــه ،وقنــع املدعــى عليــه ،واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة 

،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بنجــران وبن
املقيــدة  1434/01/25هـــ  وتاريــخ   3444662 برقــم  بنجــران  اجلزائيــة 
يــوم   ففــي  1434/01/25هـــ   وتاريــخ   34219112 برقــم  باحملكمــة 
األحد املوافق1434/02/17 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 00 : 09 بشــأن 
ــب االدعــاء  ــى مكت ــف مبهمــة اإلشــراف عل دعــوى املدعــي ..... واملكل
العــام مبحاكــم جنــران مبوجــب خطــاب رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام مبنطقــة جنــران رقــم .....وتاريــخ 1430/12/29هـــ  ضــد 
.....ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم .....قائــاًل يف دعــواه 
عليــه إنــه ورد مبحضــر تنفيــذ املهمــة رقــم ).....(وتاريــخ 1434/1/8هـــ 
املعــد مــن قبــل الدوريــات األمنيــة بنجــران  املتضمــن تلقيهــم بــالغ مــن 
ــزل مــن قبــل شــقيقه   ــه داخــل املن ــار علي املواطــن .....بتعرضــه إلطــالق ن
املدعــى عليــه وباالنتقــال للموقــع املذكــور مت القبــض عليــه واتضــح 
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عــدم وجــود أي طلــق نــاري أو ظــروف فارغــة باملوقــع واتضــح وجــود 
ــة 0  ــر طبيعي ــة غي ــه بحال ــه كمــا أن رائحــة تنبعــث مــن  املدعــى علي

وورد بإعــادة ضبــط أقــوال معــدي محضــر تنفيــذ املهمــة والــذي مضمونــه 
أنــه بتلقيهــم البــالغ انتقــل إلــى املوقــع ضابــط املربــع وانتظــر إلــى حــن 
وصــول الدعــم مــن قبــل رئيــس امليــدان ومت االنتقــال إلــى موقــع احلــادث 
ســرواال  البســًا  اخلــارج  مــن  بيتــه  بــاب  عنــد  عليــه  املدعــى  وشــوهد  
أبيــض داخلــي فقــط - وهــو يف حالــة غيــر طبيعيــة وباســتدراجه مــن 
قبلهــم والقبــض عليــه قــام كاًل مــن ).....و.....مبنــع رجــال األمــن مــن 
أخــذ  املدعــى عليــه - )فــرزت لهــم أوراق بشــأن منعهــم لرجــال األمــن 
مــن أداء عملهــم وأحيلــت لهيئــة الرقابــة والتحقيــق  باخلطــاب رقــم .....
للمركــز  ونقلهــم  عليهــم  الســيطرة  ومت   ) 1434/1/11هـــ  وتاريــخ 
والعــودة إلــى املدعــى عليــه ونقلــه إلــى املركــز بواســطة أحــد أخوالــه 
بســيارته اخلاصــة وترافقــه الدوريــة األمنيــة وورد باحملضــر املعــد  مــن 
قبــل ضابــط خفــر مركــز شــرطة .....بتاريــخ 1434/1/9هـــ  تعذر ســماع 
أقــوال  املدعــى عليــه لكونــه يف حالــة غيــر طبيعيــة وتنبعــث منــه رائحــة 
الســكر وباســتجواب املدعــي / .....أفــاد بأنــه قــام باإلبــالغ عــن مضاربــة 
وأنــه ال يريــد مواصلــة دعــواه وباســتجواب  املدعــى عليــه أفــاد بأنــه بينــه 
وبــن أخيــه املدعــي خالفــات ماليــة وعائليــة أفــرج عــن  املدعــى عليــه 
اســتنادا للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وقــد ورد مبحضــر 
اإلستشــمام بتاريــخ 1434/1/9هـــ املعــد مــن قبــل مركــز شــرطة .....
ومنــدوب هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر اتضــح انبعــاث 
رائحــة مــن فيــه تشــبه رائحــة املســكر وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام لـــ / .....بشــرب املســكر وإحــداث الفوضــى بإثــارة املشــاكل مــع 
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ــة:  ــن التالي ــة والقرائ ــه وذلــك لألدل أخي
1- ما ورد مبحضر تنفيذ املهمة املنوه عنه واملرفق لفة رقم )5( .

ــوه  ــذ املهمــة املن 2- مــا ورد مبحضــر إعــادة ضبــط معــدي محضــر تنفي
عنــه واملــدون ص )4-5( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )24( .

3- مــا جــاء يف محضــر اإلستشــمام املنــوه عنــه واملــدون ص  )7( مــن 
دفتــر محاضــر التحقيــق اجلنائــي املرفــق لفــة رقــم )1( .

4- مــا جــاء يف أقــوال املتهــم املنــوه عنهــا واملدونــة ص )6-7( مــن دفتــر 
التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )24( .

5- مــا ورد مبحضــر تعــذر ســماع األقــوال املنــوه عنــه واملــدون ص )8( مــن 
دفتــر محاضــر التحقيــق اجلنائــي املرفــق لفــة رقــم )1( .

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه  املدعــى عليــه/ .....وهــو بكامــل قــواه العقليــة 
ــه مبــا أســند    ــب إثبــات إدانت ــذا أطل فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ل

إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي:
1- عقوبة حد املسكر لقاء شربه له .

2- عقوبــة تعزيريــة لقــاء إحــداث املشــاكل وإثــارة الفوضــى تردعــه 
وتزجــر غيــره  .

عليــه  املدعــى  علــى  الدعــوى  وبعــرض  دعــواي  هــذه  التوفيــق  وبــاهلل 
قــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي بشــرب املســكر فهــو غيــر 
صحيــح جملــة وتفصيــاًل  ومــا ذكــره مــن قيامــي بإحــداث الفوضــى 
بإثــارة املشــاكل مــع أخــي فهــو غيــر صحيــح والصحيــح هــو أنــي كنــُت 
أطلــب حقــي مــن إرث والــدي الــذي اغتصبــه أخــي ولــم أقــم باالعتــداء 
عليــه مطلقــًا هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــي ســؤال املدعــي العــام هــل 
لديــك بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواك فقــال ال يوجــد لــدي بينــة ســوى مــا 
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جــاء يف الئحــة الدعــوى ثــم جــرى منــي تصفــح األوراق واالطــالع علــى 
محضــر االستشــمام املــدون علــى ص 7 مــن امللــف املرفــق علــى لفــة رقــم 
1 وعلــى محضــر تعــذر ســماع األقــوال املــدون علــى ص 8 مــن ذات امللــف 
كمــا جــرى منــي االطــالع علــى أقــوال معــدي محضــر الدوريــات األمنيــة  
املدونــة علــى ص 4-5 مــن امللــف املرفــق علــى لفــة رقــم 24  فبنــاًء علــى مــا 
ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث إن املدعــى عليــه قــد أنكــر قيامــه 
بشــرب املســكر  ولــم يعتــرف بذلــك حتقيقــًا وألن محضــر االستشــمام 
لــم يتضمــن ســوى شــهادة عضــو واحــد مــن أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف 
والنهــي عــن املنكــر ولتوجــه التهمــة القويــة علــى املدعــى عليــه بشــربه 

املســكر املؤيــدة بالقرائــن اآلتيــة:
1- مــا جــاء يف محضــر االستشــمام املتضمــن بأنــه بعــد استشــمام رائحــة 
فــم املدعــى عليــه مــن قبــل عضــو هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن 

املنكــر تبــن انبعــاث رائحــة املســكر منــه
2- مــا جــاء يف محضــر تعــذر ســماع األقــوال املتضمــن بأنــه قــد تعــذر 
اســتجواب املدعــى عليــه ألنــه يف حالــة غيــر طبيعيــة وتنبعــث منــه رائحــة 

املســكر
3- مــا جــاء يف أقــوال معــدي محضــر الدوريــات األمنيــة املتضمــن بأنهمــا 
شــاهدا املدعــى عليــه متجــردًا مــن مالبســه وليــس عليــه إال ســروال 
أبيــض طويــل وهــو يف حالــة غيــر طبيعيــة ويهــذي وملــا كان مــن املقــرر 
فقهــًا أن التعزيــر ال يســقط بالشــبهة قــال جــالل الديــن الســيوطي رحمــه 
اهلل: » الشــبهة ال تســقط التعزيــر« ) األشــباه والنظائــر - ص 162 ( 
ــوا  ــذا قال ــر يثبــت مــع الشــبهة ول ــم رحمــه اهلل: » التعزي ــن جني ويقــول اب
يثبــت مبــا يثبــت بــه املــال ويجــري فيــه احللــف ويقضــى فيــه بالنكــول«
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) األشــباه والنظائــر - ص 157 ( وحيــث إنــه لــم يثبــت قيــام املدعــى عليــه 
باالعتــداء علــى أخيــه وألن وجــود مشــكلة بــن املدعــى عليــه وبــن أخيــه 
ال يعــد مســوغًا لتعزيــره مــا لــم يثبــت كيديــة شــكواه عليــه وتأسيســًا 
ــة  ــدي إدان ــم يثبــت ل ــي أواًل : ل ــع مــا ســبق فقــد قــررت مــا يأت ــى جمي عل
املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ثانيــًا : درء حــد املســكر 
عــن املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت موجبــه ثالثــًا : تعزيــر املدعــى عليــه وذلــك 
بجلــده ســبعن جلــدة علنــًا دفعــة واحــدة لقــاء توجــه التهمــة القويــة إليــه 
بتعاطــي املســكر رابعــًا : صرفــت النظــر عــن مطالبــة املدعــي العــام 
ــارة املشــاكل  ــاء قيامــه بإحــداث الفوضــى بإث ــه لق ــر املدعــى علي بتعزي
مــع أخيــه لعــدم ثبــوت موجبــه هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى عليــه قنــع بــه كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه 
بــدون الئحــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/17 هـــ الســاعة  09:30
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة  لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران 
برقــم 34219112 وتاريــخ 1434/3/8هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلـــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / .....برقــم 3443649 وتاريــخ 
ــد / .....يف قضيــة )  1434/2/23هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــ
شــرب املســكر وإحــداث الفوضــى ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار 
املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .



305



306



307

رقم الصك :34202301 تاريخه: 1434/04/30هـ  
رقم الدعوى:33593735

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34202301 تاريخه: 1434/4/30هـ

تعزيــر   - العــرق  بتصنيــع  إقــرار   - املســكر  وترويــج  - تصنيــع  مســكر 
. واإلبعــاد  واجللــد  بالســجن 

ما أشار له القاضي مبا جاء يف تسبيب احلكم .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعى عليهما )رجل وامــرأة مقيمن( بتصنيع 
وترويــج اخلمــور املصنعــة محليــا )العــرق( بعــد ورود بــالغ مفــاده توفــر 
معلومــات عــن قيــام املدعــى عليــه األول بترويــج اخلمــور )العــرق( املصنعــة 
محليــا وطلــب املدعــي العــام احلكــم بإثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم 
عليهمــا بعقوبــة تعزيريــه لقــاء ذلــك وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليــه وهــو يحســن التحــدث بالعربيــة صــادق علــى دعــوى تصنيــع 
اخلمــور، ودفــع بــأن املصنــع ال يعــود إليــه وإمنــا يعــود إلــى شــخص ال يعرفــه 
، وأنكــر دعــوى ترويــج وبيــع اخلمــور، وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليهــا الثانيــة وهــي حتســن التحــدث بالعربيــة أنكــرت دعــوى املدعــي 
ــة نظافــة، براتــب مــن  العــام ودفعــت بأنهــا تعمــل يف مصنــع اخلمــر عامل
املدعــى عليــه األول وال عالقــة لهــا بتصنيــع أو بيــع اخلمــور، كمــا جــرى 
االطــالع علــى التقريــر الكيمــاوي املتضمــن إيجابيــة املــادة الســائلة 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنا......القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33593735 وتاريــخ 1433/10/10هـــ املقيــدة 
يــوم   ففــي  1433/10/10هـــ  وتاريــخ   331779513 برقــم  باحملكمــة 
  01  :  15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/03/22  األحــد 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ......وادعــى علــى / 1- ...... 28ســنة اثيوبــي 
اجلنســية )ال يحمــل مــا يثبــت هويتــه ( موقــوف مبوجــب مذكــرة رقــم 

1433/7/26هـــ  يف   1431
2-......21 ســنه اثيوبيــة اجلنســية )ال حتمــل مــا يثبــت هويتهــا ( موقوفــه 

مبذكــرة توقيــف رقــم 200 يف 1433/7/11هـــ 
بتاريــخ 1433/7/19هـــ ورد ملركــز شــرطة ......محضــر هيئــة ......رقــم 

ــة املدعــى عليــه بتصنيــع اخلمــور وتوجــه  للكحــول االثيلــي - ثبتــت إدان
ــره لقــاء ذلــك  ــج اخلمــور ومت احلكــم بتعزي ــة جتاهــه بتروي الشــبهة القوي
بســجنه ســنة وجلــده مائــة وخمســن جلــده مفرقــة علــى ثــالث دفعــات مــع 
التوصيــة بإبعــاده مــن البــالد، كمــا ثبتــت إدانــة املدعــى عليهــا بالعمــل 
يف مصنــع خمــور يف مجــال النظافــة وتوجــه الشــبهة القويــة جتاههــا 
ــع اخلمــور ومت احلكــم  بتعزيرهــا بســجنها تســعة أشــهر  ــج وتصني بتروي
وجلدهــا خمســن جلــدة دفعــة واحــدة وبعــرض احلكــم علــى املدعــي 
ــا بالئحــة الدعــوى أمــا املدعــى عليهمــا  ــراض مكتفي ــام قــرر االعت الع
فقــد قــررا القناعــة باحلكــم وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 

متــت املصادقــة عليــه.
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21/201 املتضمــن توفــر معلومــات عــن شــخص يدعــى / ......)ال يحمــل 
مــا يثبــت هويتــه ( يقــوم بترويــج اخلمــور املصنعــة محليــا فتــم االتفــاق معــه 
عــن طريــق احــد املصــادر علــى شــراء كرتــون يحــوي إثنــاء عشــر قــارورة 
ســعة الواحــد منهــا لتــر ونصــف مببلــغ خمســمائة ريــال ويف املــكان 
ــة اجلنســية يف ســيارة  احملــدد حضــر املذكــور ومعــه املــرأة / ......اثيوبي
ــم رجــع لســيارة األجــرة  ــغ املرقــم مــن املصــدر ث ــزل واســتلم املبل أجــرة ن
وأخــذ الكيــس كمــا نزلــت املــرأة ومعهــا كيــس ومشــيا داخــل مــكان 
بــه عــدد مــن الســيارات املتوقفــة وقــام باإلشــارة للمصــدر لطلــب حضــوره 
وقامــا بتســليم املصــدر الكيســن ومت اســتيقافهما وتبــن بــأن بــكل 
كيــس عــدد ســت قواريــر ســعة لتــر ونصــف مليئــة باخلمــور املصنعــة 
محليــا )العــرق ( كمــا ضبــط املبلــغ املرقــم معــه وذكــرت املــرأة ان 
لديهــم مصنــع للخمــور يعمــالن بــه منــذ شــهرين جــرى تســليم احملضــر 
والرجــل ملركــز شــرطة ......وإيــداع املــرأة ســجن النســاء مــن قبــل اجلهــة 

القابضــة رهــن التحقيــق 
جــرى اســتجواب األول / ......قــدم للبــالد عــن طريــق التهريــب وقــد اصــر 

علــى أقوالــه  .
جــرى اســتجواب الثانــي / ......ذكــر بأنهــا تعمــل يف املصنــع منــذ اســبوع 
مــع االول / ......وإنهــا تعمــل معــه وهــي تتقاضــى رابــت شــهري قــدره ثالثة 

آالف رســال وذكــرت بأنهــا قدمــت للبــالد عــن طريــق التهريــب .
جــرى املكاتبــة إلدارة االدلــة اجلنائيــة بالكتــاب رقــم )......( وتاريــخ 
كتابهــم  ووردنــا  بحوزتــه  املضبوطــة  املــادة  لتحليــل  1433/7/19هـــ 
رقــم )......( يف 1433/8/20هـــ املرفــق بــه ...... تقريــر رقــم ......املتضمــن 
إيجابيــة العينــة وان املــادة حتتــوي نســبة 43% مــن الكحــول االيثيلــي 
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جــرى فــرز اوراق مســتقلة وإحالتهــا إلدارة الوافديــن مبوجــب كتابنــا 
البــالد  يف  املتهمــن  إقامــة  ملعاجلــة  1433/7/27هـــ  ......وتاريــخ  رقــم 

بطريقــة غيــر مشــروعة .
وقــد انتهــى التحقيــق الــى توجيــه االتهــام للمذكوريــن بتصنيــع وترويــج 

اخلمــور املصنعــة محليــا )العــرق ( وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :-
1- ما ورد يف محضر القبض املرفق لفه رقم ) (

2- اعتــراف املتهمــة بتصنيــع اخلمــور باالشــتراك مــع املتهــم وتتقاضــى 
ــغ ثالثــة االف ريــال كراتــب شــهري منــه والــذي يقــوم  مقابــل ذلــك مبل
هــو بــدوره بترويــج تلــك اخلمــور بكــد اكتمــال عمليــة التصنيــع املــدون 

مبلــف التحقيــق لفــه رقــم 11صفحــة رقــم )  ( 
3- التقريــر املخبــري املتضمــن ايجابيــة العينــة املعثــور عليهــا بحوزتــه وان 

املــادة حتتــوي نســبة 41% مــن الكحــول االيثيلــي املرفــق لفــه رقــم )  (
وحيــث أن مــا اقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعا ومعاقــب عليــه 
نظامــا لــذا اطلــب اثبــات مــا اســند اليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبــة 

تعزيريــه لقــاء ذلــك .
وبــاهلل التوفيــق وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه ......_ 
اثيوبــي اجلنســية مبوجــب اثبــات هويــة مؤقــت اجــاب حــال كونــه يتكلــم 
العربيــة بطالقــة بقولــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن قيامــي 
بتصنيــع اخلمــر فصحيــح فانــا اعمــل يف مصنــع خمــور وهــو ال يعــود لــي 
وامنــا يعــود لشــخص ال اعرفــه وقــد عــرض علــي احــد اصدقائــي يدعــى 
ــه ومــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام  ــه فقمــت بالعمــل في ......بالعمــل في
ــم يســبق ان  ــا ل مــن قيامــي بترويــج وبيــع اخلمــور فهــذا غيــر صحيــح فان
ــى املدعــي  قمــت ببيــع اخلمــور مطلقــا هكــذا اجــاب. وبعــرض ذلــك عل
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العــام اجــاب بقولــه اطلــب الرجــوع للمعاملــة لالطــالع علــى مــا جــاء فيهــا 
مــن ادلــة وقرائن.ورفعــت اجللســة الــى يــوم غــد االثنــن 1434/3/23هـــ 
. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. ويف يــوم االثنــن 
1434/3/23هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
يتــم  ......ولــم  الســجينة  طلــب  جــرى  وقــد  عليــه  املدعــى  حلضــوره 
احضارهــا مــن ســجن النســاء وبالرجــوع للمعاملــة وجــد فيهــا محضــر 
القبــض الصــادر مــن مركــز هيئــة االمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر 
بحــي ......برقــم ......يف 1433/7/19هـــ ونــص احلاجــة منه:لقــد توفــرت 
معلومــات عــن االول ......بترويــج اخلمــور املصنعــة محليــا فتــم االتفــاق 
معــه هــذا اليــوم عــن طريــق احــد املصــادر علــى شــراء كرتــون خمــر 
اثنــا عشــر قــاروره ســعة لتــر ونصــف مببلــغ خمســمائة ريــال ويف املــكان 
احملــدد حضــر االول ومعــه الثانيــة يف ســيارة اجــره ونــزل االول واســتلم 
ــغ املرقــم مــن املصــدر امامنــا وقــدره خمســمائة ريــال ثــم رجــع الــى  املبل
كيــس  ومعهــا  الثانيــة  نزلــت  كمــا  كيــس  واخــذ  االجــرة  الســيارة 
ومشــيا داخــل مــكان بــه مجموعــة مــن الســيارات املتوقفــة وقــام االول 
باإلشــارة للمصــدرة لطلــب حضــوره وقــام بتســليم املصــدر الكيســن 
فتــم اســتيقافهما وتبــن ان بــكل كيــس ســت قواريــر ســعة لتــر ونصــف 
مليئــة باخلمــر املصنــع محليــا كمــا ضبــط املبلــغ املرقــم مــع االول وذكــر 
االول والثانيــة ان لديهــم مصنــع للخمــور وانهمــا يعمــالن هــذا العمــل منــذ 
شــهرين.أ هـــ . واحملضــر موقــع عليــه مــن قبــل ثالثــة اعضــاء وبعــرض 
احملضــر علــى املدعــى عليــه اجــاب بقولــه ال صحــة ملــا جــاء يف احملضــر 
فانــا لــم اقــم ببيــع اي خمــور والصحيــح مــا جــاء يف جوابــي علــى الدعــوى 
وبالرجــوع للمعاملــة وجــد فيهــا دفتــر التحقيــق لفــة رقــم1 صـــ3 اعتــراف 
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املدعــى عليهــا ......بانهــا تعمــل خادمــة عنــد املدعــى عليــه ......يف مصنــع 
اخلمــور وأنهــا تســتلم منــه راتبــا وقــدره ثالثــة االف ريــال. أ هـــ . وبعــرض 
ملــا جــاء يف اقوالهــا  ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه ال صحــة 
والصحيــح مــا جــاء يف جوابــي علــى الدعــوى هكــذا أجــاب . وبالرجــوع 
للمعاملــة وجــد فيهــا التقريــر الكيميائــي رقــم 1433/575هـــ واملتضمن 
إيجابيــة املــادة الســائلة للحكــول االثيلــي بنســبة 43%. أ هـــ . فبنــاء علــى 
املدعــى عليــه علــى قيامــه بتصنيــع اخلمــور  تقــدم وحيــث صــادق  مــا 
وانكــر مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن ترويجهــا وحيــث أن مــا 
جــاء يف محضــر القبــض وأقــوال املدعــى عليهــا ......لــدى جهــات التحقيــق 
تــورث الشــبهة القويــة جتاهــه حيــال الترويــج والتعزيــر يجــب بالشــبهة 
فعليــه فقــد ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بتصنيــع اخلمــور وتوجــه الشــبهة 
القويــة جتاهــه بترويــج اخلمــور وقــرر تعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه ســنة مــن 
ــده مفرقــة علــى ثــالث دفعــات  ــده مائــة وخمســن جل تاريــخ إيفاقــه وجل
كل دفعــة خمســون جلــده بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام وبذلــك 
حكمــت. وأوصــي بإبعــاد املدعــى عليــه لبــالده بعــد انتهــاء محكوميتــه 
وعــدم دخــول هــذه البــالد مطلقــا .وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام 
قــرر االعتــراض مكتفيــا بالئحــة الدعــوى أمــا املدعــى عليــه فقــد قــرر 
القناعــة باحلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. 
ــا ......  القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
بالريــاض   و يف يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/03/24 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 12،00 وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــرت حلضــوره املدعــى 
عليهــا ......أثيوبيــة اجلنســية مبوجــب بطاقة نزيلة ســجون برقم 33/5/28 
وبعــرض دعــوى املدعــي العــام عليهــا أجابــت حــال كونهــا تتكلــم اللغــة 
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العربيــة بقولهــا مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام كلــه غيــر صحيــح 
فأنــا ال أقــوم ببيــع اخلمــور وكــذا ال أقــوم بتصنيعهــا وإمنــا أنــا أعمــل 
يف مصنــع خمــور كعاملــة نظافــة فقــط وال عالقــة لــي بتصنيــع اخلمــور 
وكــذا لــم يســبق لــي أن قمــت ببيــع اخلمــور مطلقــا  هكــذا أجابــت 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام أجــاب بقولــه أكتفــي مبــا جــاء يف 
اجللســة املاضيــة مــن أدلــة وقرائــن تديــن املدعــى عليهــا هكــذا أجــاب ثــم 
جــرى عــرض إقرارهــا املــدون يف اجللســة املاضيــة فأجابــت نعــم أنا أســتلم 
راتــب مــن املدعــى عليــه ......هكــذا أجابــت فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث 
صادقــت املدعــى عليهــا علــى قيامهــا بالعمــل يف مصنــع اخلمــور يف مجــال 
النظافــة وأنكــرت قيامهــا بالتصنيــع والترويــج وحيــث أن مــا جــاء يف 
ــدي  ــت ل ــه فقــد ثب ــا فعلي ــة جتاهه ــورث الشــبهة القوي محضــر القبــض ي
قيــام املدعــى عليهــا بالعمــل يف مصنــع خمــور يف مجــال النظافــة وتوجــه 
الشــبهة القويــة جتاههــا بترويــج وتصنيــع اخلمــور وقــررت تعزيرهــا وذلــك 
بســجنها تســعة أشــهر مــن تاريــخ إيقافهــا وجلدهــا خمســن جلــدة دفعــة 
واحــدة وبذلــك حكمــت وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر االعتــراض 
مكتفيــا بالئحــة الدعــوى أمــا املدعــى عليهــا فقــد قــررت القناعة  وباهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف  1434/03/24 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن 
قضــاة الدائــرة الثالثــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض 
برقــم 331779513 وتاريــخ 1434/5/29هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمة الشــيخ/ ......املســجل برقــم 34202301 
وتاريــخ 1434/4/30هـــ اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام ضــد كل مــن 
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1/ ......2/ ......) اثيوبيــان اجلنســية ( يف قضيــة مخــدرات علــى النحــو 
املوضــح بالصــك املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه . 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لــم يظهــر لألكثريــة 
مــا يوجــب املالحظــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.     
احملكمة اجلزائية بالرياض

ضبط القضايا اجلنائية / املكتب القضائي 37
صحيفة رقم 90 مجلد الضبط رقم 37/36/جنائي

اجللســة رقــم )4( تابعــة للقضيــة املقيــدة رقــم )331779513( املضبوطــة 
مبجلــد )37/28/جنائــي( صفحــة)88(

ويف يــوم االحد1434/08/07هـــ افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة 
مــن محكمــة  االســتئناف وبرفقهــا  القــرار رقــم 34202301 وتاريــخ 
1434/04/30هـــ واملتعلــق بدعــوى املدعــي العــام ضــد /.... وقــد تضمــن 
القــرار املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد.
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رقم الصك :34221250   تاريخه: 1434/05/25هـ  
رقم الدعوى:34205048

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34323126   تاريخه:1434/09/21هـ

ــزل  مســكر - تصنيــع وترويــج وتعاطــي - شــهادة بوجــود املصنــع يف املن
- كبــر كميــة املــادة احملظــورة - إقامــة حــد املســكر وتعزيــر بالســجن 

واجللــد واإلبعــاد.

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهمــا بتصنيعهمــا العــرق املســكر 
وحيازتهمــا لــه بقصــد الترويــج  وللمدعــى عليــه الثانــي بشــرب العــرق 
املســكر وطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة لهمــا 
وإقامة حد املســكر على الثاني وتشــديد العقوبة عليه لتعدد ســوابقه، 
حيــث ورد للشــرطة بــالغ عــن قيــام املدعــى عليهمــا بترويــج املســكر 
ومبداهمــة املنــزل - ظهــر بــأن املنــزل يعــود لوالــدة املدعــى عليهمــا وهمــا 
يســكنان فيــه وضبــط املدعــى عليــه الثانــي أمــام بــاب املنــزل ورائحــة 
املنــزل  داخــل  األول  عليــه  املدعــى  فمــه وضبــط  مــن  تفــوح  املســكر 
فجــرى تفتيــش املنــزل فلــم يعثــر علــى مــا يوجــب التنويــه - جــرى الصعــود 
للملحــق العلــوي فعثــر علــى غرفــة حتــت اإلنشــاء معــدة لتصنيــع اخلمــور 
حيــث عثــر علــى جالــون أبيــض بــه مــادة شــفافة يشــتبه بأنهــا مــن العــرق 
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وســبعة عشــر قــارورة مــاء صحــة بســعة لتــر ونصــف ومجموعــة براميــل 
وجــرى إتــالف املضبوطــات بحضــور منــدوب هيئــة األمــر باملعــروف - 
ورد تقريــر مركــز الســموم باحتــواء العينــة املرســلة علــى كميــة مــن 
ــواء  ــي الشــرعي احت ــر الكيميائ الكحــول بنســبة 34% ، أثبــت التقري
عينــة دم املدعــى عليــه الثانــي علــى الكحــول كمــا أقــر املدعــى عليــه 
األول حتقيقــا بأنــه ميلــك املضبوطــات املعــدة لتصنيــع اخلمــر ودفــع بأنهــا 
لالســتعمال الشــخصي وأنكــر املدعــى عليــه األول أثنــاء احملاكمــة 
دعــوى املدعــي العــام وقــرر بأنــه ليــس لــه عالقــة باملضبوطــات وال علــم 
لــه بهــا وأنــه يســكن وزوجتــه وأوالده مــع والدتــه وأن أخــاه املدعــى عليــه 
الثانــي هــو الــذي يســكن يف امللحــق العلــوي وأنــه ال يصعــد إليــه وال يعلــم 
مــا بــه وأقــر املدعــى عليــه الثانــي بتعاطيــه املســكر وأن املضبوطــات 
تعــود لــه ودفــع بأنهــا لالســتعمال الشــخصي ال للترويــج وصــدق أخــاه 
املدعــى عليــه األول بأنــه ال عالقــة لــه بهــذه املضبوطــات وال علــم لــه 
بهــا و بطلــب البينــة مــن املدعــي العــام علــى مــا أنكــره املدعــى عليــه 
األول أحضــر رجــالن قــررا بأنهمــا مــن رجــال الشــرطة وأنــه ورد للشــرطة 
بــالغ عــن قيــام املدعــى عليــه بتصنيــع وترويــج املســكر فلمــا صــدر 
ــة  اإلذن باملداهمــة وجــدا املدعــى عليــه الثانــي أمــام بــاب املنــزل يف حال
ســكر فلمــا دخــال املنــزل عثــرا يف الغرفــة الواقعــة يف ســطح املنــزل 
أدوات مخصصــة لتصنيــع اخلمــر مــن جوالــن ومواســير وقواريــر وقــرر 
بــأن الغرفــة يصعــد لهــا عبــر ســقالة ثــم جــرى تعديــل الشــهود - بعــرض 
شــهادتهما علــى املدعــى عليــه األول أنكــر علمــه باملصنــع ودفــع بــأن 
الســقالة كانــت لنقــل األثــاث ، لــذا فقــد حكمــت احملكمــة مبــا يلــي: 
بتعزيــر املدعــى عليــه الثانــي بســجنه ثــالث ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه 
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وجلــده أربعمائــة جلــدة كمــا ثبــت إدانتــه بشــرب املســكر وبجلــده 
التعزيــر شــهر ،  احلــد وجلــد  وبــن جلــد  ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة 
والتوصيــة بإبعــاده عــن البــالد ومنعــه مــن العــودة لهــا اتقــاء لشــره وكثــرة 
ابتــداء مــن  ســوابقه ، وبتعزيــر املدعــى عليــه األول بالســجن ســنتن 
تاريــخ التوقيــف وجلــده مئتــن وخمســن جلــدة  بعــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليهمــا لــم يقنعــا بــه وطلبــا االســتئناف بــدون الئحــة وال زال 
املدعــي العــام علــى اعتراضــه مكتفيــا مبــا ســبق - 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   34205048 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341093073 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/04هـــ 
1434/5/4هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1434/05/06 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 15 : 10  وفيهــا حضــر  املدعــي العــام ...........مبوجــب 
خطــاب التكليــف مــن مرجعــه ...........يف 1434/5/5هـــ وادعــى علــى 
احلاضرين كل من 1 -...........، البالغ من العمر )43( عامًا  ، سعودي 
ــغ  ــي رقــم)   ...........( 2-...........، البال اجلنســية ، مبوجــب الســجل املدن
مــن العمــر )33( عامــًا  ، مينــي اجلنســية ، مبوجــب البطاقــة البديلــة 
رقــم)...........( وتاريــخ 1434/4/1هـــ حيــث أنــه بتاريــخ 1434/1/29هـــ 
التحريــات والبحــث  ...........خطــاب مديــر شــعبة  ورد ملركــز شــرطة 
ببيــع وترويــج  اجلنائــي املتضمــن توفــر معلومــات عــن قيــام شــخصن 
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العــرق املســكر يف منطقــة شــارع ...........حــارة ...........وجــرى العــرض 
لصاحــب الســمو امللكــي أميــر منطقــة مكــة املكرمــة لالســتئذان 
يف  رقــم)...........(  ســموه  برقيــة  فــوردت  املنــزل  مداهمــة  حيــال 
1434/3/22هـــ باملوافقــة علــى املداهمــة وفــق ضوابــط املداهمــة وعليــه 
مت رصــد ومتابعــة املوقــع للتأكــد مــن وجــود صاحــب املنــزل ويف متــام 
الســاعة السادســة صباحــًا جــرى مداهمــة املوقــع وأتضــح أنــه عبــارة عــن 
للمــرأة/...........،  عائــد   ، وملحــق  دوريــن  مــن  شــعبي مكــون  منــزل 
ســعودية اجلنســية ويســكن معهــا ابنهــا املدعــى عليــه األول/...........وهــو 
العــرق  بتصنيــع  يقــوم  مــن  هــو  أنــه  التحريــات  تفيــد  الــذي  الشــخص 
املســكر وقــد مت ضبــط املدعــى عليــه الثاني/...........أثنــاء جلوســه أمــام 
بــاب املنــزل وأتضــح أنــه تنبعــث منــه رائحــة العــرق املســكر فتــم دخــول 
وبتفتيشــه  بداخلــه  عليه/...........املذكــور  املدعــى  املنــزل ومت ضبــط 
املنــزل لــم يعثــر علــى مــا يوجــب التنويــة ثــم جــرى الصعــود للملحــق العلوي 
الــذي اليــزال حتــت اإلنشــاء وعثــر علــى غرفــة مــن الطــوب األحمــر فــوق 
الســطح أتضــح أنهــا معــدة لتصنيــع العــرق املســكر حيــث وجــد بداخلهــا 
جالــون أبيــض بــه النصــف مــن مــادة شــفافة اللــون يحتمــل أن تكــون 
مــادة العــرق املســكر وجالــون أبيــض بــه النصــف مــن مــادة شــفافة اللــون 
يحتمــل أن تكــون مــادة العــرق املســكر وعــدد ســبعة عشــر قــارورة 
صحــة كبيــر )...........(ســعة لتــر ونصــف اللتــر حتتــوي علــى مادة شــفافة 
اللــون يشــتبه أن تكــون مــادة العــرق املســكر وعــدد واحــد برميــل مــاء 
برتقالــي بــه النصــف مــن مــادة ســائلة شــفافة اللــون يحتمــل أن تكــون 
ــر جــالس بيضــاء معــدة  ــل فيب مــادة العــرق املســكر وعــدد اثنــن برمي
للتقطيــر وعــدد واحــد برميــل معــد للتقطيــر وعــدد واحــد برميــل أزرق 
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للتخميــر ونصــف برميــل بالســتيك أزرق للتخميــر وجالــون ســعة عشــرون 
ــا قطــع برتقــال مخمــرة وعــدد  ــون ومعه ــه مــادة ســائله شــفافة الل ــر ب لت
واحــد برميــل معــد للتقطيــر خــارج الغرفــة أزرق اللــون وقــد جــرى إتــالف 
املضبوطــات بحضــور منــدوب هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكر 
بشــارع ...........عــدا قــارورة واحــد مت بعثهــا ملركــز الســموم لفحصهــا 
وقــد ورد تقريــر رقم...........املتضمــن احتــواء العينــة املرســلة مــن الكمية 
التقريــر  أثبــت  قــد  بنســبة)%34(  الكحــول  مــادة  علــى  املضبوطــة  
1434/4/1هـــ  )...........وتاريــخ  رقــم  الشــرعي  الطبــي  الكيميائــي 
الكحــول  مــادة  الثاني/...........علــى  عليــه  املدعــى  دم  عينــة  احتــواء 
املســكر وباســتجواب املدعــى عليــه/...................... أفــاد أن معــدات 
تصنيع العرق املســكر عائده ألخيه املدعى عليه /............وباســتجواب 
العــرق  تصنيــع  معــدات  بشــراء  قــام  أنــه  عليه/...........أفــاد  املدعــى 
يقــوم  الســطح وهــو  قبــل شــهرين ووضعهــا يف  الســوق  مــن  املســكر 
بتصنيــع العــرق املســكر بواســطة البراميــل التــي اشــتراها وذكــر أنــه 
يصنــع العــرق لالســتخدام الشــخصي وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام للمدعــى عليهمــا بتصنيــع العــرق املســكر وحيازتهمــا لــه بقصــد 
الترويــج  وللمدعــى عليــه الثاني/...........بشــرب العــرق املســكر وذلــك 
ألدلــة والقرائــن التاليــة 1-اعتــراف املدعــى عليــه/……… املــدون علــى 
ص)10(و)11( مــن ملــف التحقيــق رقم)2(2-مــا جــاء مبحضــر القبــض 
املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم )6-7(3-تقريــر الكيميــاء اجلنائيــة املنــوه 
ــر الطبــي الكيميائــي الشــرعي  ــه واملرفــق لفــة رقــم ) 15(4-التقري عن
رقــم)5879( املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم)41( وبالبحــث عــن ســوابق 
املدعــى عليه/...........عثــر لــه  علــى ســبع ســوابق  األولــى فــض البــكارة 
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مــع فعــل فاحشــة الزنــا، والثانيــة دخــول منــزل لغــرض ســيئ مقترنــة مــع 
ســرقة أمــوال ، والثالثــة  ســرقة ، والرابعــة حيــازة واســتعمال مخــدرات 
، واخلامســة اختــالء محــرم واجتمــاع علــى مفســدة ، والسادســة ترويــج 
املســكرات ، والســابعة صناعــة املســكرات وترويجهــا مقترنــة بحيــازة 
مســكر وبالبحــث عــن ســوابق املدعــى عليــه /........... عثــر لــه علــى  
تســعة ســوابق األولــى شــرب املســكرات ، والثانيــة اعتــداء مقترنــة 
وترويــج  شــرب  والرابعــة  إبعــاد،  بعــد  عــوده  والثالثــة  أمــوال  بســرقة 
واخلامســة   ، ترخيــص  بــدون   ســالح  بحيــازة  مقترنــة  املســكرات 
والســابعة  عــوده بعــد إبعــاد ، والسادســة شــرب املســكرات ، والثامنــة 
شــرب وحيــازة املســكرات ، والتاســعة يف قضايــا مختلفــة وحيــث إن مــا 
ــرة شــرعًا فعــل  ــه املدعــى عليهمــا وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتب قــام ب
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم 
عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة رادعــه لهمــا واحلكــم املدعــى عليــه الثانــي بحــد 
املســكر وتشــديد العقوبــة عليهمــا لتعــدد ســوابقهما التــي لــم تردعهمــا 
عقوبتهمــا اســتنادًا لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي نائــب وزيــر الداخلية 
رقــم 93958/5/5/1 وتاريــخ 1429/8/23هـــ  هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليهمــا أجــاب األول عمــر بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر 
صحيــح وليــس لــي عالقــة باملضبوطــات وال أعلــم عنهــا وإننــي أســكن 
........... أخــي  املقســوم ومعــي زوجتــي وأوالدي وإن  والدتــي  يف منــزل 
يســكن يف امللحــق العلــوي وال أصعــد إليــه وال أعلــم عــن محتويــات 
ذكــره  مــا  ...........بقولــه  الثانــي  أجــاب  كمــا  إجابتــي  هــذه  غرفتــه 
لتصنيــع  املضبوطــات  بحوزتــي  كان  حيــث  صحيــح  العــام  املدعــي 
املســكر وشــربه وليــس للترويــج حيــث إننــي أتعاطــى املســكر كثيــرا 
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وليــس ألخــي ...........عالقــة وال علــم مبــا يف غرفتــي هــذه إجابتــي وقــال 
املدعــي العــام الصحيــح مــا ذكــرت وبطلــب البينــة علــى الترويــج وعلــى 
تــورط األول قــال ســأفيدكم يف اجللســة القادمــة لــذا رفعــت اجللســة ويف 
فيهــا  وحضــر  اجللســة  افتتحــت  1434/5/19هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم 
...........ســعودي  مــن  كل  وادائهــا  للشــهادة  وحضــر  عليهمــا  املدعــى 
بســجل مدنــي رقــم ...........و ...........ســعودي بســجل مدنــي رقــم ...........
فشــهد كل واحــد منهمــا بقولــه وردتنــا معلومــات عــن قيــام شــخص 
ــم أخــذ اإلذن الرســمي للمداهمــة  ــج العــرق املســكر فت ــع وتروي بتصني
ووجدنــا املدعــى عليــه الثانــي ...........أمــام املنــزل ســكرانا وأفــاد بوجــود 
أخيــه ...........باملنــزل وبدخــول املنــزل وجدنــاه شــعبيا مكونــا مــن أربــع 
غــرف مبنافعهــا وبداخلــه ســلم يــؤدي للســطح حيــث وجدنــا غرفــة مهيــأة 
والقواريــر  واملواســير  والتمديــدات  باجلوالــن  للخمــر  كمصنــع 
واملضبوطــات املذكــورة وال ميكــن جهــل أحــد مــن أهــل املنــزل بهــا ألن 
ويوجــد ســقالة بكــرة وحبــال إلنــزال  املنــزل  داخــل  )الــدرج(  الســلم 
املســكرات مــن الســطح إلــى داخــل املنــزل بــدال مــن حملهــا يف الســلم 
ووجدنــا املدعــى عليــه األول ...........مــع أهلــه يف الــدور األرضــي هــذه 
شــهادتنا وقــال املدعــى عليــه األول مــا ذكــره الشــهود عــن مصنــع اخلمــر 
فلــم أعلــم عنــه وأمــا الســقالة فكانــت لنقــل األثــاث وال أعــرف الشــهود 
ثــم جــرى تعديــل الشــهود مــن قبــل ........... ...........ورفعــت اجللســة للتأمــل 
ويف يــوم الســبت 1434/05/25هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعي 
العــام واملدعــى عليهمــا وقــد جــرى تأمــل القضيــة ووجــدت للمدعــى عليــه 
ــج املســكرات كمــا  ــع وتروي ــان يف تصني ــا اثنت األول ســبع ســوابق منه
وشــرب  ترويــج  منهــا  ســوابق  تســع  الثانــي  عليــه  للمدعــى  وجــدت 
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مســكرات فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلــى إقــرار 
املدعــى عليــه الثانــي ……… بشــرب املســكر وتصنيعــه ووجــود مصنــع 
اخلمــر بغرفتــه واملضبوطــات الكثيــرة وال يتصــور أنهــا ملجــرد التعاطــي 
ــاء  ــر والبراميــل وبن ــرة القواري ــى قصــد الترويــج لكث ــل احلــال يــدل عل ب
علــى شــهادة البينــة العادلــة مــع إنــكار املدعــى عليــه األول ...........وبنــاء 
علــى الســوابق الكثيــرة للمدعــى عليهمــا وفيهــا ســوابق مشــابهة لهــذه 
التهمــة ومــع أن األول ...........أنكــر الدعــوى إال أن ســوابقه املشــابهة 
وســكنه يف املنــزل ومــا جــاء يف وصــف الشــهود حلالــة املنــزل تــدل علــى 
اشــتراك املدعــى عليــه األول يف التصنيــع والترويــج أو تســتره علــى األول 
وعلــى عملــه فــال يتصــور جهلــه مبا يــدور يف منزله مع كثرة املضبوطات 
ــذا فقــد  والســقالة ووجــود الســلم داخــل املنــزل حســب إفــادة الشــهود ل
حكمــت مبــا يلــي أوال: ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي ...........
والتعاطــي  الترويــج  بقصــد  لــه  وحيازتــه  املســكر  العــرق  بتصنيــع 
مــدة  بالســجن  الســوابق  تعــدد  وعلــى  ذلــك  علــى  بتعزيــره  وحكمــت 
ســنتن ابتــداء مــن تاريــخ التوقيــف وجلــده ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى 
ــة وأخــرى شــهر  ــدة بــن كل دفع ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جل
كمــا ثبــت لــدي إدانتــه بشــرب العــرق املســكر وحكمــت بجلــده حــد 
املســكر ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة وبــن جلــد احلــد وجلــد التعزيــر مــدة 
شــهر كمــا أوصيــت بإبعــاده إلــى خــارج اململكــة ومنعــه مــن العــودة 
ــة جــدا  ــا: توجــه الشــبهة القوي إليهــا اتقــاء لشــره وكثــرة ســوابقه . ثاني
للمدعــى عليــه األول ........... باالشــتراك مــع الثانــي يف تصنيــع املســكر 
وحكمــت  األول  علــى  وتســتره  الترويــج  بقصــد  للمســكر  وحيازتــه 
بتعزيــره علــى ذلــك وعلــى تعــدد الســوابق بالســجن مــدة ســنة ونصــف 
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ابتــداء مــن تاريــخ التوقيــف وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعات 
كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى شــهر وبعــرض احلكم 
وطلــب  العــام  املدعــي  عــارض  وقــد  بــه  قنعــا  عليهمــا  املدعــى  علــى 
االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه . حــرر يف 1434/05/25هـــ 
رقــم  القــرار  وبرفقهــا  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  ثــم 
والتصديــق  املوافقــة  املتضمــن  1434/07/12هـــ  وتاريــخ   34267110
علــى احلكــم قاضــي اســتئناف ........... قاضــي اســتئناف ........... قاضــي 
التوفيــق حــرر يف  لــذا جــرى إحلاقــه وإثباتــه وبــاهلل   ........... اســتئناف 
1434/08/03هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عادت املعاملــة من محكمة 
1434/7/12هـــ  يف    34267110 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  االســتئناف 
املتضمــن املالحظــة باألكثريــة بــأن  مــا حكــم بــه علــى املدعــى عليهــم 
جميعــا مــن ســجن وجلــد قليــل جدا وال يتناســب مع جرميتهمــا ولكونهما 
مــن أربــاب الســوابق وقــد حكــم عليهمــا بأكثــر مــن ذلــك فلــم يرتدعــا 
فالبــد مــن زيــادة العقوبــة ألن األحــكام الضعيفــة ال تــردع واهلل املوفــق. 
ــة أنــه جــرى منــي إعــادة  انتهــى. واجلــواب عمــا ذكــره أصحــاب الفضيل
التأمــل والدراســة للقضيــة ولوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة فقــد 
قــررت زيــادة احلكــم بتعزيــر املدعــى عليهمــا بالســجن واجللــد ليكــون 
الثانــي  : أوال: ســجن املدعــى عليــه  يلــي  الزيــادة كمــا  بعــد  احلكــم 
........... مــدة ثــالث ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ التوقيــف وجلــده أربعمائــة 
جلــدة مفرقــة علــى ثمــان دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل 
دفعــة وأخــرى شــهر باإلضافــة إلــى حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــة 
واحــدة مــع الوصيــة بإبعــاده . ثانيــا: ســجن املدعــى عليــه األول ........... 
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مــدة ســنتن ابتــداء مــن تاريــخ التوقيــف وجلــده مائتــن وخمســن جلــدة 
مفرقــة علــى خمــس دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة 
وأخــرى شــهر وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهمــا لــم يقنعــا بــه وطلبــا 
االســتئناف بــدون الئحــة فأجيبــا لطلبهمــا وال زال املدعــي العــام علــى 
اعتراضــه مكتفيــا مبــا ســبق وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 
نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه . حــرر يف 1434/7/26هـــ احلمــد هلل وحــده 
وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة 
القائــم بعمــل املكتــب القضائــي الســادس بنــاء علــى خطــاب التكليــف 
ــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة رقــم  الصــادر مــن فضيل
مــن  املعاملــة  عــادت  فقــد  وعليــه  1434/8/24هـــ  يف   342053882
يف    34323126 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  االســتئناف  محكمــة 
وبــاهلل  احلكــم  علــى  والتصديــق  املوافقــة  املتضمــن  1434/9/21هـــ  
قاضــي   . توقيــع  ختــم.  اســتئناف/...........  قاضــي   . التوفيــق 
اســتئناف/...........ختم. توقيــع. رئيــس الدائرة/...........ختــم. توقيــع لــذا 
جــرى إحلاقــه واثباتــه حــرر يف 1434/10/18هـ احلمد هلل وحده والصالة 

والسالم على من ال نبي بعده وبعد :-
االســتئناف  مبحكمــة  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن 
مبكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه 
احملكمــة بكتــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة 
القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريخ)1434/9/15هـــ(  رقــم)341093073( 
رقم)34221250(وتاريخ)1434/5/25هـ(الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ 
...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة ،املتضمــن 
دعــوى املدعــي العــام ضــد/ ...........ســعودي اجلنســية ورفيقــه واملتهمــن 
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يف تصنيــع العــرق املســكر،احملكوم فيــه مبــا دون باطنــه ، وبدراســة 
املوافقــة علــى  تقــررت  القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر ، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون«.

2- عــن عمــرو بــن العــاص -رضــي اهلل عنــه- قــال: »ملــا جعــل اهلل اإلســام 
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فألبايعــك . فبســط ميينــه . قــال فقبضــت يــدي . قــال: مالــك يــا 
عمــرو ؟ . قــال قلــت : أردت أن أشــترط . قــال: تشــترط مبــاذا ؟ . قلــت 
: أن يغفــر لــي . قــال : أمــا علمــت أن اإلســام يهــدم مــا كان قبلــه ؟ 
وأن الهجــرة تهــدم مــا كان قبلهــا ؟ وأن احلــج يهــدم مــا كان قبلــه 

؟«أخرجــه مســلم.
3- حديــث ابــن عمــر -رضــي اهلل عنهمــا- قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم: »لعــن اهلل اخلمــر ََوَشــاِرَبَها َوَســاِقَيَها َوَباِئَعَهــا َوُمبَتاَعَهــا 
أبــوداود  أخرجــه   ) ِإَليــِه  َواحمَلُموَلــَة  َوَحاِمَلَهــا  َوُمعَتِصَرَهــا  َوَعاِصَرَهــا 

وصححــه األلبانــي.
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ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بتصنيــع قارورتــن مــن اخلمــر 
املســكر يف غرفتــه بقصــد الشــرب وتعاطيــه املســكر وطلــب إثبــات 
مــا أســند إليــه وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة عليــه حيــث وردت إخباريــة 
مــن كفيلــه بحيازتــه ملــادة تنبعــث منهــا رائحــة املســكر يف غرفتــه، 
أقــر املدعــى عليــه بقيامــه بتصنيــع املســكر بقصــد الشــرب وأنــه قــام 
ــده قبــل أن يدخــل  ــه شــربها يف بل ــم يشــرب منهــا شــيئا وأن بســكبها ول
يف ديــن اإلســالم وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام قــرر بأنــه ال بينــة لديــه 
ســوى مــا هــو مرفــق بــأوراق املعاملــة ، بنــاًء علــى مــا تقــدم حكمــت 
احملكمــة بجلــده خمــس وســبعن جلــدة دفعــة واحــدة وســجنه أربعــة 
أشــهر، وثبــت لــدى احملكمــة إدانــة املدعــى عليــه بشــرب املســكر قبــل 
دخولــه اإلســالم وقــررت عــدم تعزيــره لقــاء ذلــك ملــا ذكــر ومبــا تقــدم 
حكمــت كمــا رأت إبعــاده عــن البــالد وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
العــام االعتــراض بالئحــة  بينمــا املدعــي  القناعــة  قــرر املدعــى عليــه 

وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
بالدمــام ويف يــوم االثنــن املوافق1434/08/01هـــ افتتحت اجللســة وفيها 
قــدم املدعــي العــام ...........دعــواه ضــد املدعــى عليــه ...........قائــاًل فيهــا 
حيــث إنــه باالطــالع علــى  أوراق القضيــة تبــن أنــه بتاريــخ 1434/6/6هـــ  
تقــدم أحــد املواطنــن  ملركــز شــرطة شــمال الدمــام  ببــالغ مفــاده قيــام 
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ســائقه  املدعــو / ...........املدعــى عليــه ( بحيــازة  قــارورة خمــر فارغــة  
تنبعــث منهــا رائحــة كريهــة يف غرفتــه وأضــاف أن املذكــور  هــو زوج 
العاملــة املنزليــة ) ...........( و التــي اتهمهــا يف قضيــة ســرقة ) مت حفــظ  
االتهــام يف قضيــة الســرقة ( وباستشــمام قــارورة املــاء الفارغــة ) مــاء 
...........( التــي أحضرهــا املدعــي  وأفــاد أنــه عثــر عليهــا يف غرفــة املدعــى 
عليــه تبــن أنــه ينبعــث منهــا رائحــة كريهــة تشــبه رائحــة املســكر . 
وبســماع أقــوال املدعــى عليــه  أفــاد انــه قبــض عليــه بســب بــالغ كفيلــه 
عنــه حيــث عثــر كفيلــه علــى قارورتــن خمــر مســكر صغيــرة قــام 
بإعدادهــا بقصــد االســتعمال الشــخصي وأقــر بأنــه يشــرب املســكر 
فقــط وأنــه  قــام بإتــالف املســكر يف احلمــام  وباســتجوابه أقــر بأنــه 
اشــترى قواريــر مــاء كبيــرة و وضــع فيهــا ســكر و خميــرة لكــي يصنــع 
املســكر و بعــد ســبعة أيــام مــن تصنيعــه ســكبه يف احلمــام وأضــاف أن 
قصــده مــن ذلــك هــو التعاطــي وقــد انتهــى التحقيــق إلــى  اتهــام املدعــى 
عليــه بتصنيــع  قارورتــن خمــر مســكر يف غرفتــه لقصــد الشــرب و 
تعاطــي املســكر وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- اعترافــه املــدون 
علــى ص رقــم )5( مــن امللــف املرفــق علــى اللفــة رقــم ) 2 ( و علــى اللفــة 
رقــم 8 2- محضــر االثبــات املــدون علــى ص رقــم )4( مــن امللــف املرفــق 
علــى اللفــة رقــم )2( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه  املذكــور  وهــو بكامــل 
أهليتــه املعتبــرة شــرعا  فعــل محــرم و معاقــب عليــه شــرعا أطلــب اثبــات 
ــة تزجــره و تــردع  ــة تعزيري ــه مبــا اســند اليــه و احلكــم عليــه بعقوب ادانت
غيــره ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه ...........ســيرالنكي اجلنســية 
مبوجــب رخصــة إقامــة صــادرة مــن الظهــران املــدون بهــا الرقــم ...........
وبعــرض دعــوى  املدعــي العــام عليــه بواســطة مترجــم احملكمــة ...........



329

أجــاب قائــال: مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح فقــد قمــت 
بتصنيــع قارورتــن كبيرتــن مــن املســكر كل واحــدة حجمهــا لتــر 
ونصــف بقصــد الشــرب وقمــت بســكبها يف دورة امليــاه ولــم أشــرب منهــا 
وقــد شــربت املســكر يف ســيرالنكا علمــًا أننــي دخلــت يف ديــن اإلســالم 
قبــل حوالــي ثــالث ســنوات وكان شــربي للمســكر قبــل دخولــي يف 
اإلســالم هــذه إجابتــي وبســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه بينــة علــى دعــوى 
شــرب املســكر فقــال ليــس لــدي مزيــد بينــة ســوى مــا ورد يف الئحــة 
الدعــوى وأوراق املعاملــة فنظــرًا ملــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام وأقــر بتصنيــع قارورتــي 
املســكر املذكورتــن يف جوابــه عــن الدعــوى  بقصــد الشــرب وبشــربه 
للمســكر وحيــث قــرر املدعــى عليــه دخولــه يف اإلســالم قبــل ثــالث 
ســنوات وأنــه شــربه للمســكر كان قبــل دخولــه يف اإلســالم وحيــث 
أن اإلســالم يجــب مــا قبلــه ال ســيما يف احلقــوق اخلاصــة هلل تعالــى وبعــد 
االطــالع علــى طيــات املعاملــة وحيــث جــاء الشــارع احلكيــم بوجــوب 
حفــظ العقــول واألنفــس وصيانتهــا بــل جعــل ذلــك من الضــرورات اخلمس 
َــا اخَلمــُر َوامَليِســُر َواأَلنَصــاُب  ِذيــَن آَمُنــوْا ِإمنَّ َهــا الَّ ولقولــه تعالــى ) يــا َأيُّ
 ) ُتفِلُحــوَن  َلَعلَُّكــْم  َفاجَتِنُبــوُه  ــيَطاِن  الشَّ َعَمــِل  ــْن  مِّ ِرجــسٌ  َواأَلْزاَلُم 
ــَر  ــِن ُعَم ــن ماجــه عــن اب ــو داود واب ــا روى أب ــة رقــم 90 - ومل ــدة آي -  املائ
ُ َعَليــِه َوَســلََّم  ِ َصلَّــى اهللَّ - رضــي اهلل عنهمــا - قــال : َقــاَل َرُســوُل اهللَّ
َوَعاِصَرَهــا  َوُمبَتاَعَهــا  َوَباِئَعَهــا  َوَســاِقَيَها  َوَشــاِرَبَها  ُ اخَلمــرَ  َلَعــَن اهللَّ  (  :
ــَة ِإَليــِه ( - صححــه األلبانــي يف صحيــح  ــا َواحمَلُموَل ــا َوَحاِمَلَه َوُمعَتِصَرَه
أبــي داود -  لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي : أواًل- ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه بتصنيــع قارورتــي مــن املســكر املذكورتــن يف جوابــه 
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عــن الدعــوى بقصــد الشــرب وقــررت معاقبتــه علــى ذلــك بالســجن ملــدة 
أربعــة أشــهر وجلــده خمــس وســبعن جلــدة دفــًة واحــده . ثانيــًا- ثبــت لــدي 
ــه يف اإلســالم وقــررت  ــل دخول ــه بشــرب املســكر قب ــة املدعــى علي إدان
ــك  ــات أعــاله  وبذل ــا ُذكــر مــن ضمــن احليثي ــك مل ــره لقــاء ذل عــدم تعزي
أجمــع حكمــت كمــا أرى إبعــاد املدعــى عليــه عــن البــالد بعــد إنفــاذ مــا 
تقــرر شــرعًا واســتيفاء مــا لــه ومــا عليــه مــن حقــوق وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قــرر املدعــى عليــه بواســطة املترجــم آنــف الذكــر القناعــة 
وقــرر املدعــي العــام االعتــراض وطلــب رفع احلكم حملكمة االســتئناف 
بالئحــٍة اعتراضيــة مقدمــًة منــه فُأجيــب لطلبــه وجــرى إفهامــه أن عليــه 
احلضــور يــوم الثالثــاء 1434/08/02هـــ الســتالم صــورة مــن احلكم وأنه 
يف التاريــخ املذكــور ســوف يتــم إيــداع القــرار ملــف الدعــوى وســوف 
يكــون ذلــك اإليــداع مجريــًا مليعــاد الثالثــن يومــًا يقــدم خاللهــا الئحتــه 
االعتراضيــة وأنــه مبضيهــا دون تقــدمي الالئحــة ســوف يســقط حقــه 
يف تقدميهــا وُيرفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بدونهــا فامتثــل واهلل 
ــه وســلم . احلمــد هلل  ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق وصل
وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــن املوافق1434/09/07هـــ افتتحــت اجللســة 
وقــد انتهــت مــدة االعتــراض املنصــوص عليهــا يف املــادة رقــم ) 194 ( مــن 
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ولــم يســتلم املدعــي العــام صــورة احلكــم ولــم 
يقــدم الئحتــه االعتراضيــة وعليــه فقــد ســقط حقــه يف تقدميهــا وســوف 
ــى املــادة رقــم ) 195 ( مــن  ــاًء عل ُيرفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بن
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــن املوافق1434/12/16هـــ  فتحــت 
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اجللســة وقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
موجــب اخلطــاب رقــم 342246665 يف 1434/11/12هـــ وبرفقهــا قــرار 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى مبحكمة االســتئناف 
املتضمــن  1434/11/06هـــ  يف   34352965 رقــم  الشــرقية  باملنطقــة 
املصادقــة علــى احلكــم لــذا جــرى إحلاقــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وســلم .
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رقم الصك :34266037 تاريخه: 1434/07/11هـ  
رقم الدعوى:34319070

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34274880  تاريخه:1434/07/22هـ

مســكر- تصنيــع املســكر - إقــرار - تعزيــر بالســجن واجللــد - وإقامــة 
حــد املســكر أخــذ التعهــد - إدانــة غيــر املســلم  بالشــرب وتعزيــره باجللــد 
- ال يقــام حــد املســكر علــى الذمــي أو املســتأمن- قلــة الكميــة املصنعــة 

ظــرف مخفــف - تعزيــر بالســجن واجللــد .

مــا قــرره جمهــور الفقهــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية واحلنابلــة 
للسرخســي  املبســوط  ينظــر  املســلم،  غيــر  علــى  احلــد  يقــام  ال  أنــه 
)ج24ص31(، التاج واإلكليل: )ج8 ص 433( ، شرح البهجة لألنصاري: 
)ج5 ص 105( اإلنصــاف للمــرداوي )ج10 ص233،232( ، قــال البهوتــي 
يف كشــاف القناع)ج6ص178( »:وال يحد ذمي وال مســتأمن بشــربه أي 

املســكر ولــو رضــي بحكمنــا ألنــه يعتقــد حلــه« .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه األول والثانــي بتصينــع املســكر 
بقصــد االســتعمال مــع رفاقهمــا ، وتوجيــه االتهــام للمدعــى عليــه الثالــث 
والرابــع بشــرب العــرق املســكر ، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند 
إليهــم واحلكــم علــى األول والثانــي بعقوبة تعزيريــة واحلكم على الثالث 
والرابــع بحــد املســكر حيــث تقــدم جارهــم يف مســكنهم ببــالغ ضدهم  
بعدمــا ســمع أصواتــا أزعجتــه وبطرقــه الباب خرج أحدهم بحالة ســكر 
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وبحضــور الفرقــة القابضــة ظهــر وجــود مصنــع خمــر يف منزلهــم وقبــض 
علــى الثالــث والرابــع وهمــا بحالــة غيــر طبيعيــة - أقــر املدعــى عليــه 
األول بتصنيــع املســكر بقصــد الشــرب وقــرر بأنــه نصرانــي الديانــة ، 
أقــر املدعــى عليــه الثانــي بتصنيــع املســكر بقصــد الشــرب وقــرر بأنــه 
هندوســي الديانــة ، أقــر املدعــى عليــه الثالــث بشــربه املســكر وقــرر 
بأنــه مســلم - أقــر املدعــى عليــه الرابــع بشــربه املســكر وقــرر بأنــه 
هندوســي - جــرى االطــالع علــى محضــر االستشــمام املتضمــن انبعــاث 
رائحــة املســكر مــن املدعــى عليــه الثالــث والرابــع ، بنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى وإلقــرار املدعــى عليهــم ولقلــة الكميــة املصنعــة مــن قبــل 
املدعــى عليــه األول والثانــي وألن املدعــى عليــه الرابــع غيــر مســلم، وبنــاًء 
علــى ذلــك قــررت احملكمــة تعزيــر املدعــى عليــه األول والثانــي بســجن 
ــداء مــن توقيــف كل واحــد منهمــا  ــة أشــهر ابت كل واحــد منهمــا أربع
بهــذه القضيــة، وجلــد كل واحــد منهمــا مائــة وثمانــن جلــدة مفرقــة 
ــدة بــن كل دفعــة وأخــرى  ــى ثــالث دفعــات - كل دفعــة ســتون جل عل
ســبعة أيــام ،وأخــذ التعهــد الشــديد علــى كل واحــد منهمــا بعــدم العــودة 
ملثــل هــذه األمــور وتعزيــره، واملدعــى عليــه الرابــع بجلــده خمســن جلــدة 
دفعــة واحــدة علــى مــأل مــن النــاس. وأخــذ التعهــد الشــديد عليــه  بعــدم 
العــودة ملثــل هــذه األمــور. وبجلــد املدعــى عليــه الثالــث ثمانــن جلــدة 
دفعــة واحــدة  - )حــد املســكر( علــى مــأل النــاس ،ب-أخــذ التعهــد 
الشــديد عليــه بعــدم العــودة ملثــل هــذه األمــور، ومبــا تقــدم حكمــت ، 
كمــا أوصــت بترحيلهــم إلــى بالدهــم بعــد انتهــاء محكوميتهــم بعــد 
أخــذ مــا لهــم ومــا عليهــم مــن حقــوق زجــرًا لهــم وعبــرًة لغيرهــم وقــرر 
املدعــى عليهــم القناعــة باحلكــم بينمــا اعتــرض املدعــي العــام وطلــب 

تدقيــق احلكــم بــال الئحــة وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا........... رئيــس احملكمــة اجلزائية بحائل 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنا برقــم 34319070 وتاريــخ 1434/07/10 
هـــ واملقيــدة باحملكمــة برقــم 341650120 وتاريــخ 1434/07/09 هـــ  
يــوم  الثالثــاء املوافق1434/07/11هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام  ففــي 
علــى  وادعــى  العــام/...........،  املدعــي  وفيهــا حضــر  الثامنــة  الســاعة 
اجلنســية -مبوجــب رخصــة  هنــدي  معــه1-......................-  احلاضريــن 
اإلقامــة رقــم )...........(،2 -........... -هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة 
...........، هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة  اإلقامــة رقــم )...........(3 - 
اإلقامــة رقــم )...........( ،4- ...........- هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقــم )...........( ، بالئحــة دعــوى هــذا نصهــا :) فإنــه بتاريــخ 
1434/6/14هـــ املوافــق ليــوم األربعــاء ورد إلــى مركــز شــرطة ...........

ــوم  ــة عشــر مــن مســاء الي ــه يف الســاعة احلادي بــالغ/ ...........املتضمــن أن
املشــار إليــه أعــاله ســمع صــوت إزعــاج مبنــزل املقيمــن املجاوريــن لــه 
وذهــب لهــم وطــرق بــاب الغرفــة ولــم يفتــح لــه أحــد وصعــد فــوق اجلــدار 
املطبــخ  إلــى  وذهــب  بــه  باإلمســاك  فقــام  البــاب  مــن  أحدهــم  وخــرج 
واتضــح لــه بأنهــم يصنعــون اخلمــر ووجــد اثنــان منهمــا عندهمــا قــارورة 
قامــا بإخفائهــا ، وباالنتقــال إلــى املوقــع مت القبــض علــى الثالــث والرابــع 
ــخ  ــي داخــل املطب ــى األول والثان ــة وقبــض عل ــر طبيعي ــة غي ــا بحال وكان
وبجوارهمــا قــدر بــه مــادة ســائلة يشــتبه أنهــا العــرق املســكر وكذلــك 
جــر كل بــه العــرق املســكر. وباســتجواب األول .........../ أقــر أنــه يقــوم 
بتصنيــع املســكر داخــل ســكنه مــع الثانــي ...........لغــرض االســتخدام 
الشــخصي وأنكــر تعاطيــه للمســكر. وباســتجواب الثانــي .........../ 
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أقــر أنــه يقــوم بتصنيــع املســكر داخــل ســكنه مــع األول ...........لغــرض 
االســتخدام الشــخصي وأنكــر شــربه للمســكر. وباســتجواب الثالــث 
.........../ أقر بشــرب العرق املســكر مع الرابع/ ...........بعد حضورهما 
ملنــزل األول والثانــي وباســتجواب الرابــع .........../ أقــر بشــربه املســكر 
مــع الثالــث/ ...........عنــد حضورهمــا ملنــزل األول والثانــي. وباستشــمام 
أنفاســهم اتضــح انبعــاث رائحــة كريهــة مــن أنفــاس الثالــث/ ...........
والرابــع/ ...........تشــبه رائحــة العــرق املســكر. وقــد أســفر التحقيــق 
معهــم عــن اتهــام األول والثانــي بتصنيــع املســكر بقصــد االســتعمال مــع 
رفاقهــم ، واتهــام الثالــث والرابــع بشــرب العــرق املســكر وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التالية:1-مــا ورد بإقــرار األول املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم 
)1( ص )7(.2-مــا ورد بإقــرار الثانــي املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )1( 
ص )9(.3-مــا ورد بإقــرار الثالــث املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )1( ص 
)5(.4-مــا ورد بإقــرار الرابــع املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )1( ص )4(.5-
مــا ورد مبحضــر القبــض املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )2( ص )6(.6-مــا 
ورد مبحضــر االستشــمام املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )2( ص )13(. 
وباالطــالع علــى ســوابقهم اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليهــم. 
وحيــث إن مــا أقدمــوا عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب 
إثبــات إدانتهــم مبــا أســند إليهــم واحلكــم علــى األول والثانــي بعقوبــة 
ــع  ــى الثالــث والراب ــة رادعــة لهمــا وزاجــرة لغيرهمــا واحلكــم عل تعزيري
بحــد املســكر. وبــاهلل التوفيــق ،،،( أ-هـــ  ، هكــذا ادعــى ، وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه األول ...........عــن طريــق املترجــم 
...........أجــاب بقولــه :صحيــح ، حيــث قمــت بتصنيــع   نصــف قــارورة 
صغيــره  مــن املســكر  )أبــو نصــف ريــال (  ، بقصــد الشــرب -  وأنــا 
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نصرانــي الديانــة ، وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
الثانــي ...........عــن طــرق املترجــم ...........أجــاب بقولــه: صحيــح ، حيــث 
قمــت بتصنيــع نصــف   قــارورة صغيــره  مــن املســكر  )أبــو نصــف ريــال 
(  ، بقصــد الشــرب ،  وأنــا هندوســي الديانــة ، وبعــرض دعــوى املدعــي 
العــام علــى املدعــى عليــه الثالــث ...........عــن طــرق املترجــم ...........أجــاب 
بقولــه: صحيــح ، حيــث قمــت بشــرب املســكر ، وأنــا مســلم ، وبعــرض 
...........عــن طريــق  الرابــع   عليــه  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  دعــوى 
املترجــم ...........أجــاب بقولــه : صحيــح ، حيــث قمــت بشــرب املســكر 
ــة ، هكــذا أجــاب كل واحــد منهــم بانفــراده  ــا هندوســي الديان ، وأن
،ثــم جــرى االطــالع علــى كافــة أوراق املعاملــة مــن ضمنهــا محضــر 
واملــدون   ، والرابــع  الثالــث  عليــه  املدعــى  بحــق  واملــدون  االستشــمام 
علــى لفــه رقــم)2( صحيفــة رقــم)13( ، ثــم جــرى االطــالع علــى اعتــراف 
املدعــى عليــه األول والثانــي ، واملــدون علــى لفــه رقــم)2( صحيفــة رقــم 
الســجل اجلنائــي الصــادر بحــق  ثــم جــرى االطــالع علــى   ، )14،15(
املدعــى عليهــم واملتضمــن )عــدم وجــود ســوابق مســجله بحــق كل واحــد 
منهــم حتــى تاريخــه ( ، واملــدون علــى لفــه رقــم )12،13،14،15(، 
فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة  واإلقــرار ،  ونظــرا لقلــة 
الكميــة املصنعــة  مــن قبــل املدعــى عليــه األول والثانــي ،  وملــا جــاء يف 
أوراق املعاملــة ،  وحيــث إن املدعــى عليــه الرابــع  غيــر مســلم ،  وحيــث 
قــرر جمهــور العلمــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية ، وهــو الصحيــح 
املــرداوي  ذلــك  قــرر  احلنابلــة ، وعليــه جميــع األصحــاب كمــا  عنــد 
 : ينظــر   « احلــد علــى غيــر املســلم  يقــام  انــه ال   »: صاحــب اإلنصــاف 
املبســوط للسرخســي: )ج24ص31(، التــاج واإلكليــل للمــواق: )ج8 ص 
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433( ، شــرح البهجــة لألنصــاري: )ج5 ص 105( اإلنصــاف  للمــرداوي 
)ج10 ص233،232( قــال البهوتــي يف كشــاف القنــاع)ج6ص178(: » 
ــا  ــو رضــي بحكمن وال يحــد ذمــي وال مســتأمن بشــربه أي املســكر ول
ــة  ــدي إدان ــي: أواًل: ثبــت ل ــه  قــررت مــا يل ــه » لذلــك كل ــه يعتقــد حل ألن
 ، الشــرب  بقصــد  املســكر  بتصنيــع  والثانــي  األول  عليهمــا  املدعــى 
وبنــاء علــى ذلــك قــررت تعزيــر كل واحــد منهــا مبــا يلــي :أ- ســجن كل 
واحــد منهمــا  أربعــة أشــهر ابتــداء مــن توقيــف كل واحــد منهمــا بهــذه 
القضيــة،ب- جلــد كل واحــد منهمــا مائــة وثمانــن جلــدة مفرقــة علــى 
ثــالث دفعــات ، كل دفعــة ســتون جلــدة ،  مابــن كل دفعــة وأخــرى 
ســبعة أيــام ،ج- أخــذ التعهــد الشــديد علــى كل واحــد منهمــا بعــدم 
العــودة ملثــل هــذه األمــور .ثانيــا / ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الرابــع  
بشــربه للمســكر ،  و بنــاء علــى ذلــك قــررت تعزيــره علــى ذلــك مبــا 
يلي:أ(جلــده خمســن جلــدة دفعــة واحــدة علــى مــأل مــن النــاس. ب( أخــذ 
ــا :ثبــت لــدي  التعهــد الشــديد عليــه بعــدم العــودة ملثــل هــذه األمــور. ثالث
ــى ذلــك  ــاء عل ــه الثالــث بشــربه للعــرق املســكر ،وبن ــة املدعــى علي إدان
ــدة دفعــة واحــدة  ، حــد املســكر  ــده ثمانــن جل ــي :أ- جل قــررت مــا يل
علــى مــأل النــاس ،ب-أخــذ التعهــد الشــديد عليــه بعــدم العــودة ملثــل هــذه 
األمــور. هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت . كمــا أوصيــت بترحيلهــم إلــى 
بالدهــم بعــد انتهــاء محكوميتهــم بعــد أخــذ مــا لهــم ومــا عليهــم مــن 
حقــوق زجــرًا لهــم وعبــرًة لغيرهــم وبعرضــه علــى املدعــي العــام لــم يقنــع 
بــه وطلــب متييــزه بــدون الئحــة اعتراضيــة ،  وبعرضــه علــى املدعــى عليــه 
ــه  ــى املدعــى علي ــه. وبعرضــه عل ــع ب ــق املترجــم ...........قن األول عــن طري
الثانــي عــن طريــق املترجــم ...........قنــع بــه  وبعرضــه علــى املدعــى عليــه 



338

الثالــث عــن طريــق املترجــم ...........قنــع بــه  وبعرضــه علــى املدعــى عليــه 
ــه جــرى التوقيــع، مت  ــه ، وعلي ــع ب ــق املترجــم ...........قن ــع عــن طري الراب
قفــل اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة صباحــا مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 
1434/7/11هـــ،واهلل املوفــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن 
قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف 
رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  حائــل  مبنطقــة 
ــدة  ــخ 1434/7/17هـــ؛ واملقي ــل برقــم 341650120 وتاري ــة بحائ اجلزائي
لدينــا برقــم 341650120 وتاريــخ  1434/7/19هـــ؛ املرفــق بهــا القــرار 
مــن  الصــادر  وتاريــخ 1434/7/11هـــ؛   )  34266037( رقــم  الشــرعي 
اخلــاص  بحائــل؛  اجلزائيــة  احملكمــة  ...........رئيــس  الشــيخ/  فضيلــة 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ ...........هنــدي اجلنســية رخصــة إقامــة رقــم 
)...........( َو ...........هنــدي اجلنســية رخصــة إقامــة رقم )...........( َو ...........
هنــدي اجلنســية رخصــة إقامــة رقــم )...........( َو ...........هنــدي اجلنســية 
رخصــة إقامــة رقــم )...........(؛ التهامهــم بقضيــة تصنيــع مســكر. وقــد 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه بســجن املدعــى عليهــم وجلدهــم وأخــذ 
وصــورة  القــرار  وبدراســة  فيــه؛  املفصــل  النحــو  علــى  عليهــم  التعهــد 
ــة : جــرت املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه  ضبطــه وأوراق املعامل
علــى املدعــى عليهــم مــن تعزيــر. واهلل املوفــق؛ وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد .
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مســكر - حيــازة بقصــد االســتعمال - إنــكار الدعــوى - إدانــة باحليــازة 
املجــردة - التعزيــر باجللــد .

1- قوله تعالى ) من وجد يف رحله فهو جزاؤه ( .
2- شرع من قبلنا شرع لنا مالم يأت شرعنا بخافه .

رقم الصك:3435983 تاريخه:1434/2/12هـ رقم 
الدعوى: 3418008

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 3420798 
تاريخه:1434/05/07ه

التــي  دعــوى عامــة ضــد املدعــى عليــه بحيــازة املســكر يف الســيارة 
يقودهــا وطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة 
عليــه  املدعــى  يقودهــا  التــي  الســيارة  اســتيقاف  مت  ،حيــث  تعزيريــة 
وبتفتيشــها عثــر علــى علبــة بداخلهــا مادة ســائلة يشــتبه أن تكون شــرابًا 
مســكرًا وأنكــر املدعــى عليــه حيــازة املســكر بقصــد االســتعمال 
وأقــر بوجــود املســكر يف الســيارة التــي يقودهــا ونفــى عالقتــه بهــا ، 
أثبــت التقريــر الكيميائــي إيجابيــة العينــة ملــادة الكحــول، بنــاء علــى 
بتعزيــره بجلــده خمســن جلــدة دفعــة  تقــدم حكمــت احملكمــة  مــا 
واحــدة واعتــرض املدعــى عليــه بالئحــة اعتراضيــة واملدعــي العــام بــدون 

الئحــة، ُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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العامــة  .....القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بعرعــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ    1434/01/11 وتاريــخ   3418008 برقــم  بعرعــر  العامــة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/01/11 وتاريــخ   3484309 برقــم  باحملكمــة 
الثالثــاء املوافــق1434/02/12 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 08  
وفيهــا قــدم املدعــي العــام .....الئحــة دعــواه ضــد .....ســعودي مبوجــب 
ــام  ــاء قي ــخ 1433/12/1هـــ اثن ــه بتاري ــاًل  إن ــي رقــم .....قائ الســجل املدن
الفرقــة بعملهــا يف حــي .....شــارع رقــم ).....( مت مالحظــة ســيارة مــن نــوع 
اللــون رصاصــي املوديــل 91 حتمــل لوحــة رقــم .....وباســتيقاف الســيارة 
اتضــح انهــا بقيــادة املتهــم /.....ويرافقــه /.....و .....)مت حفــظ الدعــوى 
بحــق املرافقــن لعــدم كفايــة االدلــة( وبتفتيشــها عثــر علــى علبــة صحــة 
بداخلهــا مــادة ســائلة  يشــتبه ان تكــون شــرابًا مســكرًا خلــف املقعــد 
اخللفــي لــذا مت احالــة املتهــم الــى  شــرطة .....وقــد أثبــت تقريــر الســموم 
لعــام 1433هـــ(  )...../ســموم  برقــم  اجلنائيــة  االدلــة  ادارة  مــن  الصــادر 
ايجابيــة العينــة املرســلة للفحــص ملــادة الكحــول  وقــد انتهــى التحقيــق 
إلــى اتهــام / .....بحيــازة الشــراب املســكر بقصــد االســتعمال هكــذا 
أدعــى  ويف نفــس اجللســة حضــر املدعــى عليــه فجــرى عــرض دعــوى 
املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن حيازتي 
الفرقــة  أن  والصحيــح  صحيــح  غيــر  االســتعمال  لقصــد  للمســكر 
القابضــة وجــدوا قــارورة صحــة حتــوي مســكرًا يف املقعــد اخللفــي مــن 
الســيارة ولكــن هــذه القــارورة ليســت لــي وال أعلــم عنهــا شــيئًا هكــذا 
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أجــاب فســألته ملــن تعــود هــذه الســيارة فأجــاب قائــاًل: هــذه الســيارة 
بأســم عمــي ولكنهــا ملــك لــي وال يســتخدمها غيــري ثــم ســألت املدعــي 
العــام عــن بينتــه فأجــاب قائــاًل ليــس لــدي ســوى مــايف أوراق املعاملــة 
ــة ومنهــا محضــر تنفيــذ املهمــة لفــة  فجــرى االطــالع علــى طيــات املعامل
)2( فوجدتــه يتضمــن مــا نصــه )أثنــاء قيــام الفرقــة بعملهــا يف حــي .....
شــارع رقــم .....مت مالحظــة ســيارة مــن نــوع ........ اللــون ........ املديــل ........ 
حتمــل رقــم ..... وعنــد اســتيقاف املذكوريــن ومت تفتيــش الســيارة وجــد 
علبــة صحــة تشــبه رائحــة املســكر وتوجــد خلــف املقعــد اخللفــي لــذا مت 
إحالــة األشــخاص املذكوريــن إلــى قســم .....إلكمــال الــالزم( وفيهــا 
ــة  ــه يتضمــن مــا نصــه ) بفحــص العين ــر الســموم لفــة )29( فوجدت تقري
باســتخدام مــادة الدايكرومــات ثبــت ايجابيتهــا  ملــادة الكحــول علمــًا 
بــأن العينــة اســتهلكت بالفحــص( ثــم ســألت املدعــى عليــه عــن ســوابقه 
فأجــاب قائــاًل : علــي ثــالث ســوابق وهــي كمــا يلــي : حيــازة واســتعمال 
مخــدرات وإحــداث جــروح أو كدمــات ومادونهــا واســتعمال مخــدرات 
هكــذا أجــاب ثــم ســألت األطــراف هــل لديكــم إضافــة علــى مــا ســبق 
فأجــاب كل واحــد منهمــا بقولــه: ال إضافــة لدينــا علــى مــا ســبق فبنــاًء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــالع علــى طيــات املعاملــة 
وعلــى محضــر تنفيــذ املهمــة و تقريــر الســموم املذكورين أعــاله وإلقرار 
ــه بوجــود قــارورة املســكر يف ســيارته الــذي اليســتخدمها  املدعــى علي
غيــره ولقــول اهلل عــز وجــل ) مــن وجــد يف رحلــه فهــو جــزاؤه ( وألن شــرع 
مــن قبلنــا شــرع لنــا مالــم يــأت شــرعنا بخالفــه وألن القصــد مــن احليــازة 
أمــر قلبــي اليعلمــه إال اهلل ولوجــود عــدة ســوابق جنائيــة علــى املدعــى 
عليــه وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــة  بحيــازة الشــراب املســكر 
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ــدة دفعــة  ــده خمســون جل حيــازة مجــردة وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بجل
واحــدة وبذلــك حكمــت وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه املعارضــة 
علــى احلكــم مــع تقــدمي الئحــة وأفهــم بتعليمــات االســتئناف وأن عليــه 
تقــدمي الئحــة اعتراضيــة خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــًا مــن تاريــخ 
هــذا اليــوم وإذا لــم يقــدم الئحــة اعتراضيــة خــالل هــذه املــدة  فســترفع 
املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف حســب التعليمــات كمــا قــرر املدعــي  
العــام املعارضــة بــدون الئحــة وقــد جــرى تســليم املدعــى عليــه نســخة 
مــن احلكــم وعليــه فقــد قــررت رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف 
كاملتبــع  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/02/12هـــ
       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 
34301542 وتاريــخ 1434/4/23هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / .....املســجل برقــم  3435983 
.....يف  ضــد/  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/2/12هـــ  وتاريــخ 
قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه  مبــا هــو مــدون 
املعاملــة فقــد  وأوراق  القــرار وصــورة ضبطــه  بــه. وبدراســة  ومفصــل 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم.  واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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مســكر - حيــازة املســكرات بقصــد الترويــج- التســتر علــى مجهولــي 
الهويــة - عــدم األخــذ بالشــهادة إذا وجــد مــا يناقضهــا - عــدم ثبــوت 

إدانــة - رد دعــوى.

1- قاعدة : الدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل.
2-ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم .

3- مــا ورد يف األثــر ألن يخطــئ  احلاكــم يف العفــو خيــر مــن ان يخطــئ 
يف العقوبة.

رقم الصك:3435983 تاريخه : 1434/02/27 هـ                                                            
رقم الدعوى : 3496783

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:34369634                    
 تاريخه:1434/11/25ه

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بالتســتر والتعــاون مــع مجهولــي 
الهويــة يف حيــازة املســكرات بقصــد بيعهــا حيــث ضبــط بداخــل مرزعــة 
كفيلــه النظامــي علــى عــدد مــن القواريــر أثبــت التحليــل الكيميائــي 
إيجابيتهــا للمــادة املســكرة ويطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة رادعة وأنكر 
املدعــى عليــه التهمــة واعتــرض ، أحضــر املدعــي العــام شــاهدين وهمــا 
رجــال أمــن وشــهد كل واحــد منهمــا بأنهمــا دخــال املزرعــة وبالوصــول 
إلــى املنــزل بداخــل املزرعــة طلــب مــن املدعــى عليــه مــن خــالل نافــذة 
املنــزل وهــو ينظــر إليهمــا أن يفتــح البــاب إال أنــه أخــذ يلتفت ميينا وشــماال 
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دون أن ينفــذ طلبهمــا بســرعة، إذ فتــح البــاب بعــد فتــرة ليســت يســيرة 
، وملــا فتــح البــاب جــرى القبــض عليــه فقامــا بتفتيــش إحــدى الغــرف 
فوجــدا شــخصا أثيوبيــا  مجهــوال ، ثــم انتقــال إلــى املطبــخ ووجــدا بداخل 
أحــد دواليبــه شــخصا أثيوبيــا مجهــول الهويــة ، وبعــد ذلــك جــاء أفــراد 
الفرقــة بعــدد مــن القواريــر املســكرة أخبروهمــا بأنهــم عثــروا عليهــا يف 
الــوادي القريــب مــن املزرعــة ، عندهــا أخــذا املدعــى عليــه واألثيوبيــن 
جلهــة التحقيــق وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة أجــاب بأنــه 
يكتفــي مبــن أحضــر وليــس هنــاك مــا يــدل علــى تعــاون املدعــى عليــه 
ــة التســتر عليهمــا ووجــود بعــض املجهولــن معــه يف  ســوى قرينــة محاول
بأنــه  نفــس الســكن، بعــرض شــهادتهما علــى املدعــى عليــه أجــاب 
ــر مــن  ــه أكث ــه جديــد عليهــا ، واملنــزل ل يســكن يف غرفــة لوحــده وأن
ــم يســتطع  مدخــل ، وأمــا تصرفــه عنــد حضــور الفرقــة فقــد تفاجــأ ول
بعــد ذلــك أن يحســن التصــرف لعجــزه عــن إدراك مثــل هــذه األمــور ، 
وأمــا املجهولــون فلــم يســتطع إخراجهــم وأبلــغ رب العمــل وهــذا غايــة 
مــا بوســعه وعلــم أن رب العمــل أبلــغ عنهــم اجلهــات املختصــة وطلــب 
إحضــار رب العمــل لســماع شــهادته، حضــر رب العمــل وقــرر بأنــه لــو 
يعلــم أن املدعــى عليــه ميضــي يف طريــق ممنــوع ملــا دافــع عنــه وأضــاف 
بأنــه طيلــة األشــهر التــي بقــي فيهــا يف الســجن وهــو يدفــع راتبــه لعلمــه 
بأنــه مظلــوم وهــذا مــا جعلــه يدافــع عنــه بــراءة حيــث ال يوجــد باملزرعــة 
ــه ألجــل هــذه  ــام وال ميكــن أن يحــرص علي ــل مــن األغن ســوى عــدد قلي
األغنــام القليلــة علمــا بأنــه لــم ميــض عليــه شــهرا يف املزرعــة ويبعــد بــأن 
يقــوم بهــذه األعمــال خــالل هــذه الفتــرة ، قــرر رب العمــل واملدعــى عليــه 
بأنهمــا متــى ظهــر للمحكمــة عــدم اإلدانــة فإنهمــا لــن يطالبــا أي جهــة 
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أو شــخص بالتعويــض مقابــل مــا أمضــاه يف الســجن ألجــل الشــبهة التــي 
حصلــت لــدى الفرقــة القابضــة واحملققــن وهــذه الشــبهة مانعــة لهمــا 
ــى  ــاء عل ــات مقتضــى إقرارهمــا ، بن ــع لديهمــا مــن إثب ــة وال مان باملطالب
مــا تقــدم قــررت احملكمــة عــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه باالشــتراك 
ــة والتســتر  ــازة املســكر بقصــد البيــع والتعــاون يف ذلــك واملراقب يف حي
وردت دعــوى املدعــي العــام طلــب إثبــات اإلدانــة وتعزيــره ألجلهــا كمــا 
أثبتــت تنــازل املدعــى عليــه وكفيلــه رب العمــل عــن مطالبــة أي شــخص 
أو جهــة حكوميــة مبــا ترتــب علــى هــذه القضيــة مــن ســجن أو إجــراءات 
ــا رفــع احلكــم  أخــرى  قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة باحلكــم طالب

لالســتئناف بــدون الئحــة ، ُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بخميــس مشــيط   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   3496783 برقــم  مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   34501193 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/02/27
1434/02/27 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/10/20 هـ افتتحت 
ــف  ــام ...........املكل اجللســة الســاعة 00 : 08  وفيهــا حضــر املدعــي الع
علــى  وادعــى  هــــ   1430  /5  /  8 ...........يف  رقــم  التكليــف  بخطــاب 
احلاضــر يف مجلــس القضــاء / ...........، باكســتاني اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة رقــم ...........، موظــف أهلــي ، متــزوج ، املقبــوض عليــه بتاريــخ 
1434/1/26هـــ واملســجون مــن تاريــخ القبــض عليــه ، قائــال يف دعــواه 
إنــه قــد انتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام لــه بالتعــاون مــع بعــض 
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حيــث   ، بيعهــا  بقصــد  املســكرات  حيــازة  املجهولــن يف  اإلثيوبيــن 
ضبــط بداخــل مزرعــة كفيلــه النظامــي الواقعــة بحــي ...........علــى عــدد 
مــن قواريــر املســكر بلغــت ثــالث عشــرة قــارورة مملــؤة باملســكر ومت 
شــعبة  تقريــر  إيجابيــة مبوجــب  النتيجــة  فوجــدت  منهــا  عينــة  حتليــل 
كان  وقــد   ،  22 اللفــة  علــى  رقم...........املرفــق  اجلنائيــة  املختبــرات 
املذكــور يقــوم بإبــالغ اإلثيوبيــن بحضــور رجــال األمــن إلــى املزرعــة ومت 
مشــاهدته مــن قبــل الفرقــة وهــو يقــوم بهــذا الفعــل فهــو بذلــك متعــاون 
إدانتــه بذلــك  اثبــات  لهــم ، فأطلــب  معهــم ومتســتر عليهــم ومراقــب 
واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة هكــذا ادعــى ، وبســؤال املدعــى 
عليــه أجــاب بلســان عربــي قائــال ال صحــة ملــا ذكــره املدعــي العــام فلــم 
اتعــاون مــع اإلثيوبيــن املجهولــن ولــم اراقــب لهــم ولــم احذرهــم مــن 
الشــرطة ولــم أشــترك معهــم يف أي امــر ممنــوع أو غيــر ممنــوع ، وألن 
مزرعــة كفيلــي واســعة جــدا لــذا فإنــي ال اســتطيع مشــاهدة مــن يدخــل 
فيهــا أو يخفــي فيهــا أي ممنوعــات ، وأنــا رجــل مســتقيم وال اعــرف 
املســكرات وال املخــدرات وليــس لــي يف تلــك املزرعة إال أســابيع معدودة 
ــى بعــض املجهولــن فيهــا ، ولــم ارى املســكر إال بعــد  قبــل القبــض عل
ــى املدعــي  ــك عل ــى املجهولــن هكــذا أجــاب ، وبعــرض ذل القبــض عل
العــام قــال إننــي اطلــب إمهالــي حتــى امتكــن مــن إحضــار فرقــة القبــض 
مــن  إثنــن  وقــد قبــض علــى  املوضــوع ،  ملعرفــة مالديهــم حــول هــذا 
املجهولــن اإلثيوبيــن وهــم ...........و........... وقــد مت ترحيلهمــا بنــاء علــى 
أوامــر العفــو ولــم يبــق إال املدعــى عليــه احلاضــر بنــاء علــى إعتــراض 
ــه النظامــي علــى ترحيلــه فصــدرت التوجيهــات باكمــال النظــر  كفيل
يف قضيتــه هكــذا أجــاب ، وبنــاء علــى إجابتــه مت رفــع اجللســة إلــى يــوم 
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الثالثــاء 1434/10/27هـــ الســاعة العاشــرة ألجــل أن يتمكــن املدعــي 
العــام مــن إحضــار مــن يشــهد علــى صحــة الدعــوى ، ويف يــوم الثالثــاء 
املوافــق 1434/10/27هـــ افتتحــت اجللســة الثانيــة يف الســاعة العاشــرة 
ــه مــن الســجن العــام وقــال ليــس  ــع وفيهــا مت إحضــار املدعــى علي والرب
لــدي ســوى مــا أجبــت بــه ســابقا ، كمــا حضــر املدعــي العــام وأحضــر 
معــه للشــهادة كال مــن اجلنــدي االول بقــوة املهمــات والواجبــات اخلاصــة 
...........حامــل  ...........والعريــف  رقــم  البطاقــة  ......................حامــل 
البطاقــة رقــم ...........، وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة قــاال نشــهد 
بــاهلل العظيــم أننــا حضرنــا مــع فرقــة بعــد البــالغ عــن مجهولــن يف إحدى 
املــزارع بخميــس مشــيط وأنهــم ميارســون أنشــطه ممنوعــة ، وملــا حضرنــا 
ــوم 1434/1/26هـــ  مت اقتحــام املزرعــة والوصــول  إلــى املزرعــة فجــر ي
إلــى املنــزل الــذي بهــا وهــو عبــارة عــن بنــاء مســلح بــه عــدد مــن الغــرف 
حتــت ســقف واحــد وعنــد ذلــك مت االطــالع مــن إحــدى نوافــذ ذلــك املنزل 
ــه وهــو  ــا وننظــر إلي ــه الباكســتاني ...........ينظــر إلين وإذا باملدعــى علي
واقــف يف صالــة املنــزل فطلبنــا منــه أن يفتــح البــاب إال أنــه أخــذ ينظــر 
ميينــا ويســارا دون أن ينفــذ طلبنــا وكأنــه بتلــك النظــرات يحــاول التســتر 
علــى شــيء مــا أو اخلــروج مــن مــأزق هــو فيــه ، وقــد إنتظرنــاه طويــال فلــم 
يفتــح البــاب إال بعــد فتــرة ليســت باليســيرة ، وملــا فتــح البــاب مت القبــض 
عليــه وقمنــا بتفتيــش املنــزل ووجدنــا يف إحــدى الغــرف شــخصا إثيوبيــا 
مجهــوال كان مختفيــا حتــت أحــد ســريري الغرفــة ويف املقابــل غرفــة 
أخــرى كان بهــا شــنطة املدعــو ...........وفــراش نــوم قــد يكــون عائــدا 
لــه ، ثــم انتقلنــا إلــى املطبــخ ووجدنــا بداخــل أحــد دواليبــه شــخصا 
إثيوبيــا مجهــوال اخــر ، وبعــد ذلــك جــاء بعــض أفــراد الفرقــة بعــدد مــن 
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مــن  القريــب  الــوادي  يف  ذكــروا  كمــا  وجدوهــا  املســكر  قواريــر 
...........والشــخصن  املدعــى عليــه  املزرعــة ، وعندهــا مت اصطحــاب 
اآلخريــن إلــى جهــة التحقيــق هــذا مــا لدينــا مــن شــهادة ، هكــذا شــهدا 
، وبطلــب زيــادة بينــة مــن املدعــي العام على علــم املدعى عليه باملجهولن 
واملســكر والتعــاون يف ذلــك فقــال إننــي اكتفــي مبن احضــرت ، وليس 
هنــاك مــا يــدل علــى تعــاون املدعــى عليــه ســوى قرينــة محاولتــه التســتر 
عليهمــا ووجــود بعــض املجهولــن معــه يف نفــس الســكن ويف هــذا داللــة 
كافيــة علــى صحــة التهمــة املتوجهــه إليــه هكــذا أجــاب ، وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال إننــي اســكن يف ذلــك املنــزل يف غرفــة 
لوحــدي وأنــا جديــد عليهــا ، وليــس لــدي اإلدراك الكامــل مبوضــوع 
اإلقامــة مــن عدمهــا ، واملنــزل لــه أكثــر مــن مدخــل وقــد ابلغــت بذلــك 
كفيلــي وانتهــت مهمتــي بذلــك ولضعفــي ال اســتطيع التعــرض ملثــل هــذه 
األمــور خوفــا علــى حياتــي ومصــدر رزقــي ، وأمــا تصــريف عنــد حضــور 
فرقــة القبــض فقــد تفاجــأت ولــم اســتطع بعــد ذلــك أن احســن التصــرف 
لعجــزي عــن ادراك مثــل هــذه األمــور وللخــوف الــذي البســني حصــل 
التأخــر يف فتــح البــاب ، وأمــا وجــود املجهولــن فلــم اســتطع إخراجهــم 
وأبلغــت كفيلــي وهــذا غايــة مــا اســتطيعه ثــم بعــد ذلــك لزمــت غرفتــي 
ــغ اجلهــات املختصــة عــن املجهولــن  ــي قــد أبل ــي وعلمــت أن كفيل وعمل
هكــذا أجــاب ، وقــد ظهرعليــه عنــد اإلجابــة عالمــات الثقــة بالنفــس 
والتبــرؤ مــن الواقــع ، كمــا ظهــر عليــه بعــض عالمــات الصــالح التــي 
قــد تــدرأ عنــه شــبهة التعــاون يف املســكر حتــى أنــه أفــاد بأنــه علــى 
يبعــد عنــه  الــذي  املســجد  مــن جماعــة  أن يحضــر مشــهدا  اســتعداد 
حوالــي أربعمائــة متــر وأنــه يصلــي الفــروض معهــم رغــم طــول املســافة ، 
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كمــا اســتعد بإبــالغ كفيلــه النظامــي باحلضــور إلــى احملكمــة ألجــل 
ســماع مــا لديــه مــن إفــادة حــول موضوعــة حتــى تتبــن احلقيقــة وتبــرأ 
الذمــة ، ثــم إنــي طلبــت مــن املدعــي العــام احضــار مــن يعــدل شــاهديه 
فأحضــر يف احلــال كال مــن ...........و...........وبســؤالهما قــاال إننــا نعــرف 
الشــاهدين ...........و...........ونشــهد أنهمــا عــدالن ثقتــان هكــذا شــهدا ، 
وعنــد وصــول القضيــة إلــى هــذا احلــد رفعــت ألجــل الدراســة والتأمــل إلــى 
يــوم اإلثنــن 1434/11/3هـــ ، ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/11/3هـــ 
افتتحــت اجللســة الثالثــة يف الســاعة التاســعة وفيهــا مت إحضــار املدعــى 
عليــه مــن الســجن العــام وقــال ليــس لــدي ســوى مــا أجبــت بــه ســابقا ، 
ــي النظامــي ...........للحضــور يف هــذه اجللســة  وقــد اتصلــت علــى كفيل
وســماع مــا لديــه مــن إفــادة يتبــن بهــا أننــي شــخص مســتقيم ومحافــظ 
علــى صالتــي يف املســجد جماعــة وليــس لــي أي طريــق إلــى احملرمــات 
واملمنوعــات وأطلــب ســماع إفادتــه هكــذا قــال ، ويف احلــال حضــر 
املدعــو ......................حامــل البطاقــة رقــم ...........وقــال إننــي الكفيــل 
النظامــي للمدعــى عليــه ولــو أعلــم أنــه ميضــي يف أي طريــق ممنــوع شــرعا 
أو نظامــا ملــا دافعــت عنــه وملــا طلبــت إبقائــه يف الســجن طيلــة هــذه األيــام 
حتــى تظهــر براءتــه رغــم أنــي طيلــة بقائــه يف الســجن مــا يقــارب عشــرة 
أشــهر وأنــا أدفــع مرتبــه ، ألننــي علــى يقــن تــام أنــه مظلوم وأنــه ال عالقة 
لــه بهــذه القضيــة ســوى االشــتباه بــه علــى ضــوء بعــض التصرفــات البريئة 
منــه ، فهــو شــخص ضعيــف وطيــب جــدا ورمبــا يف أحيــان كثيــرة ال 
يحســن التصــرف بســبب براءتــه وطيبتــه الزائــدة ، وهــذا مــا جعلنــي 
أدافــع عنــه بــراءة للذمــة ، وإال فــإن فائدتــي منــه قليلــة ، ألنــه ال يوجــد 
يف مزرعتــي تلــك ســوى عــدد مــن األغنــام قليــل جــدا فــال ميكــن أن 
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ــة وإمنــا حرصــي الشــديد  ــام القليل ــك األغن ــه ألجــل تل ــى بقائ أحــرص عل
ألجــل يقينــي أنــه مظلــوم فرأيــت أن مــن واجبــي إبــراء ذمتــي بإيضــاح 
واقعــه، علمــا أنــه ليــس لــه يف مزرعتــي ســوى أقــل مــن شــهر ممــا يؤكــد 
أنــه ال ميكنــه التصــرف املمنــوع يف مــدة قصيــرة كهــذه هكــذا قــال، 
وأبــرز مشــهدا موقعــا مــن عشــرة أشــخاص يتضمــن أن املدعــى عليــه مــن 
الشــخصيات احملافظــة علــى الصــالة يف جماعــة وأنــه مــن الشــخصيات 
احملترمــة التــي حتتــرم اآلخريــن هكــذا تضمــن املشــهد الــذي مت إرفاقــه 
ــه إذا توجــه  ــل النظامــي قائــال إن ــة ، وبعــد هــذا أضــاف الوكي باملعامل
لــدى احملكمــة عــدم إدانــة مكفولــي فإنــه ال ميكــن أن أطالــب أي جهــة 
مختصــة أو أي أشــخاص مبــا ترتــب علــى بقــاء مكفولــي يف الســجن ، 
ألن ســجنه كان ألجل شــبهة حصلت عند الفرقة القابضة واحملققن، 
وهــذه الشــبهة أعتبرهــا عــذرا قويــا يف عــدم أحقيتــي أو أحقية مكفولي 
بــأي مطالبــة مــن هــذا النــوع بخصــوص هــذه القضيــة ، ولعــل يف الســجن 
الــذي بقيــه خيــر كثيــر لــه ودرس يف املســتقبل لــي ولــه يف احلذر واحلرص 
بــدون قصــد ، وهــذه هــي  والتنبــه ألي خطــأ قــد يحصــل بقصــد أو 
قناعتــي بطوعــي واختيــاري ولعــل مكفولــي يوافقنــي عليهــا للســبب 
والتعليــل الــذي ذكرتــه هكــذا أضــاف ، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
بــه متــام  عليــه قــال إن كل مــا ذكــره كفيلــي صحيــح وأنــا مقتنــع 
القناعــة، ولــن يحصــل منــي أي مطالبــة ألي شــخص أو جهــة حكوميــة 
بخصــوص ســجني مهمــا طــال إذا توجــه لــدى القضــاء صحــة براءتــي 
وعــدم إدانتــي وذلــك للســبب والعــذر الــذي ذكــره كفيلــي وهــذا إقــرار 
منــي بطوعــي واختيــاري وال مانــع لــدي مــن إثباتــه، وأعدكــم وعــدا 
جازمــا أن  أكــون ثابتــا علــى مــا أنــا عليــه مــن اســتقامة وحــرص علــى 
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اخليــر دون أن يحصــل منــي مــا يخــل بشــريف ودينــي هكــذا قــال ، فنظــرا 
إلــى مــا ورد يف الدعــوى ، وإلــى إجابــة املدعــى عليــه ، وحيــث أنكــر مــا 
ــه ، وحيــث أحضــر املدعــي العــام شــاهدين لتأييــد مــا نســب  نســب إلي
إلــى املدعــى عليــه يف الدعــوى ، وحيــث ورد يف تلــك الشــهادة مــا قــد 
يشــير إلــى  بعــض مــا نســب إلــى املدعــى عليــه ، إال أن املدعــى عليــه قــد 
قــدم دفاعــا قويــا لبيــان موقفــه الــذي ذكــره عنــه الشــاهدان وأيــد ذلــك 
الدفــاع مبــا ذكــره عنــه كفيلــه النظامــي ومــا أبــرزه مــن مشــهد دال 
علــى اســتقامة املدعــى عليــه، كمــا أن الشــهادة لــم تــأت وفقــا ألصــل 
اإلدانــة التــي هــي االشــتراك يف حيــازة املســكر بقصــد الترويــج ، بــل 
ــوادي خــارج املزرعــة  قــد ورد يف الشــهادة أن املســكر قــد ضبــط يف ال
ولــم يضبــط داخــل الســكن الــذي قبــض علــى املدعــى عليــه فيــه على أي 
شــيء مــن املســكرات ، وكل هــذا أورد احتمــاال قويــا جتــاه مــا قدمــه 
املدعــي العــام مــن دليــل ، والدليــل إذا تطــرق إليــه االحتمــال القــوي بطــل 
ــه ،  ــة املدعــى علي ــه االســتدالل ، ولهــذا توجــه لــدي القــول بعــدم إدان ب
وألن يخطــئ احلاكــم يف العفــو خيــر مــن أن يخطــئ يف العقوبــة ، وبنــاء 
علــى كل مــا تقــدم فلــم يثبــت لــدي مــا نســبه املدعــي العــام إلــى املدعــى 
عليــه مــن االشــتراك يف حيــازة املســكر بقصــد البيــع والتعــاون يف ذلــك 
واملراقبــة والتســتر وحكمــت بــرد دعــوى املدعــي العــام جتــاه املدعــى 
عليــه ورد مــا تضمنتــه تلــك الدعــوى مــن املطالبــة بإثبــات اإلدانــة مبــا 
نســب إليــه ومــن ثــم املطالبــة بالعقوبــة املترتبــة علــى اإلثبــات املطلــوب ، 
وثبــت لــدي إقــرار املدعى عليه وكفيله النظامــي بطوعهما واختيارهما 
هــذه  علــى  ترتــب  مبــا  جهــة حكوميــة  أو  شــخص  أي  مطالبــة  عــدم 
القضيــة مــن ســجن أو أي إجــراءات أخــرى دون أن يكــون لهمــا أي 
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مطالبــة بخصــوص هــذه القضيــة ، وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر 
املدعــى عليــه وكفيلــه النظامــي القناعــة بــه  ومبــا تــاله مــن إثبــات 
إلقرارهمــا ، وقــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة بــه ، وطلــب رفعــه إلــى 
محكمــة االســتئناف دون الئحــة اعتراضيــة، فأجيــب إلــى طلبــه، وبــذا 
اليــوم  هــذا  مــن  دقيقــة  وخمســن  التاســعة  الســاعة  يف  انتهــت 
1434/11/3هـــ ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى وســلم علــى نبينــا محمــد . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة  لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
ــة بخميــس مشــيط برقــم  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــواردة مــن فضيل ال
342324153 وتاريــخ 1434/11/18هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي  باحملكمــة الشــيخ ......................برقــم 34349571 
وتاريــخ 1434/11/4هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـــــــــــد  ........... 
ــى الصفــة املوضحــة يف  ــة  ) مســكر( عل باكســتاني اجلنســية يف قضي
القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 

واهلل املوفق وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
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ــة  ــه - إدان مســكر - حيــازة مســكر  - املــرء مســؤول عمــا وجــد يف حيازت
علــى  تعهــد  أخــذ   - واجللــد  بالســجن  التعزيــر   - املجــردة  باحليــازة 

املدعــى عليــه بأخــذ احليطــة وتفقــد الســيارة .

1- قال تعالى  : )قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه(  .
2- قــال صلــى اهلل عليــه وســلم ) لعــن اهلل اخلمــر وشــاربها وبائعهــا 

.  ) إليــه  واحملمولــة  وحاملهــا  ومعتصرهــا  وعاصرهــا  ومبتاعهــا 

رقم الصك: 3444894 تاريخه: 1434/2/24هـ 
رقم الدعوى: 33230324

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:
 34193868 تاريخه: 1434/04/21هـ

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة املســكر بقصــد الشــرب 
وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة ، حيــث 
قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل دوريــة أمــن الطــرق حيــث كان 
يقــود ســيارة وبتفتيشــها مت العثــور علــى جــركل وقــارورة صغيــرة بهمــا 
مــادة ســائلة يحتمــل أن تكــون مــن اخلمــر، أثبــت التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي إيجابيــة العينــة ملــادة الكحــول اإليثيلــي  وصــادق املدعــى عليــه 
علــى حيــازة املســكر وأنكــر عالقتــه بهــا ومبــا أن املدعــى عليــه أقــر 
باحليــازة وأنكــر قصــده مــن ذلــك الشــرب، قــررت احملكمــة إثبــات 
إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة املســكر حيــازة مجــردة واحلكــم بتعزيــره 
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لقــاء ذلــك بســجنه مــدة شــهر وجلــده عشــرين جلــدة دفعــة واحــدة وعــدم 
ثبــوت قصــد املدعــى عليــه بحيــازة الشــرب وأخــذ التعهــد علــى املدعــى 
عليــه بأخــذ احليطــة واحلــذر وتفقــد ســيارته ، قنــع املدعــى عليــه واعترض 
املدعــي العــام بــدون الئحــة وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

ــْن النبــي بعــده وبعــد فلــديَّ  ــى َم احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
املعاملــة  علــى  بنــاًء  باألحســاء   اجلزائيــة  باحملكمــة  .....القاضــي  أنــا 
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  1433/03/30هـــ  وتاريــخ   3716 برقــم 
برقم33613482وتاريــخ 1433/04/03هـــ واحملالــة إلينــا مــن فضيلــة 
اجللســة  فتحــت  1433/04/03هـــ  برقم33230324وتاريــخ  الرئيــس 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا 
مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء ذي الرقــم .....والتاريــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائــاًل 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي 
.....، 25 عامــًا ، عاطــل عــن العمــل » ســعودي اجلنســية » مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ).....( أوقــف بتاريــخ 2/7/ 1433هـــ وأفــرج عنــه بالكفالــة 
بتاريــخ 1433/2/8هـــ يقيــم يف األحســاء  حــي ...... حيــث أنــه بتاريــخ 
2/7/ 1433 هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل رجــال دوريــات 
تفتيــش  نقطــة  إقامــة  أثنــاء  وذلــك  األحســاء  مبحافظــة  الطــرق  أمــن 
بالقــرب مــن شــركة .....علــى طريــق األحســاء - الدمــام حيــث كان 
يقــود ســيارة مــن نــوع موديــل ) 2011 ( اللــون أبيــض حتمــل اللوحــة رقــم 



357

) .....( وبتفتيــش الســيارة مت العثــور خلــف مقعــد الراكــب علــى جــركل 
ســع ) 2 ( لتر بها الربع تقريبًا من ســائل شــفاف عدمي اللون تنبعث منها 
رائحــة املســكر ، ومت العثــور بالقــرب مــن قــدم الســائق علــى قــارورة ماء 
صغيــرة احلجــم ســعة ) 350 مــل ( مملــؤة ثالثــة أربــاع القــارورة مــن مــادة 
ســائلة مييــل لونهــا للذهبــي يحتمــل أن يكــون مــن اخلمر املســكر . وأثبت 
تقريــر الســموم الشــرعية رقــم ) ...../ ســموم ومخــدرات /1433 ( لعــام 
ــة  ــة باملنطقــة الشــرقية إيجابي ــة اجلنائي 1433هـــ الصــادر مــن إدارة األدل
العينــة املرســلة وهــي عبــارة عــن جــركل بالســتيكي كبيــر أبيــض 
اللــون بــه مــادة ســائلة عدميــة اللــون حجمهــا   ) 300 مــل ( ملــادة الكحــول 
) اإليثيلــي ( املســكرة بنســبة ) 33% ( ، وإيجابيــة العينــة األخــرى وهــي 
عبــارة عــن عبــوة مــاء صحــة صغيــرة ســعة ) 330 مــل ( بهــا مــادة صفــراء 
اللــون حجمهــا ) 80 مــل ( ملــادة الكحــول ) اإليثيلــي ( املســكرة بنســبة 
) 20% ( . وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بواقعــة القبــض عليــه . وقــد 
أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه بحيــازة املســكر ) املوصوفــة يف 

الدعــوى ( بقصــد الشــرب ؛ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :
1 - أقوالــه  املدونــة علــى الصفحــة رقــم ) 13 ( مــن دفتــر التحقيــق لفــة 

رقــم ) 1 ( .
2 - محضر القبض املرفق على لفة رقم ) 2 ( .

3 - تقرير السموم الشرعية املدون على لفة رقم ) 15 ( .
4 - محضــر استشــمام املضبوطــات املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 8 ( مــن 
دفتر التحقيق لفة رقم ) 1 ( .  وبالبحث عما إذا كان له سوابق مت العثور 
علــى ســابقة واحــدة وهــي الســلب والتهديــد بالســالح وهــروب وتغيــب . 
ــا أقـــدم عليــه املدعــى عليــه وهـــو بكامــل أهليتـــه املعتبــرة  وحيــث إن مـ



358

شـــرعًا فعــل محـــرم ومعاقــب عليــه شـــــرعًا ؛ أطلــب إثبــات ما أســند إليه، 
واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا أســند إليــه مــن اتهــام . هكــذا 
عــى ؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى  ادَّ
عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــاًل : ماذكــره املدعــي 
العــام مــن اتهامــي بحيــازة قــارورة مــاء صغيــرة احلجــم ســعة350مل مملــؤة 
هــا  ثالثــة أربــاع القــارورة مــن مــادة ســائلة مــن املســكر فصحيــح ولكنَّ
ــًا فلعلهــا ألحــد  ــى ســيارتي وأنقــل ركاب ــا أشــتغل عل ليســت لــي وإمنــا أن
الــركاب هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــالع علــى جميــع أوراق املعاملــة 
ومنهــا تقريــر الســموم واملخــدرات رقــم ) .....( لعــام 1433هـــ الصــادر 
مــن إدارة األدلــة اجلنائيــة باملنطقــة الشــرقية إيجابيــة العينــة املرســلة مــن 
الكميــة املضبوطــة ملــادة الكحــول اإليثيلــي املســكرة بنســبة ) 33 % ( 
كمــا جــرى االطــالع علــى كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمنــة وجــود 
ســابقة ســلب وتهديــد   فبنــاًء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد 
النظــر يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد مــن أهليتــه ومبــا أنَّ املدعــى 
عليــه أقــرَّ بحيــازة قــارورة املســكر املوصوفــة أعــاله وأنكــر أن يكــون 
ــا وجــد يف حيازتــه  قصــده مــن ذلــك الشــرب ومبــا أنَّ املــرء مســؤول عمَّ
قــال تعالــى : » قالــوا جــزاؤه مــن وجــد يف رحلــه فهــو جــزاؤه « ومبــا أنَّ مــا 
صــدر مــن املدعــى عليــه مــن احملــرم شــرعًا قــال صلــى اهلل عليــه وســلم 
ومعتصرهــا  وعاصرهــا  ومبتاعهــا  وبائعهــا  وشــرابها  اخلمــر  اهلل  لعــن 
وحاملهــا واحملمولــة إليــه ( ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه لــذا كلــه 
وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي: أواًل / ثبــت 
لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قــارورة مــاء صغيــرة احلجــم ســعة350مل 
مملــؤة ثالثــة أربــاع القــارورة مــن مــادة ســائلة مــن املســكر حيــازة مجردة 
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وعزرتــه لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة شــهر حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف 
فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلــده عشــرون جلــدة دفعــة واحــدة . ثانيــًا / لــم 
يثبــت لــديَّ أن قصــد املدعــى عليــه مــن هــذه احليــازة هــو الشــرب وقــررت 
ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات ذلــك . ثالثــًا / يؤخــذ عليــه التعهــد بأخــذ 
احليطــة واحلــذر وتفقــد ســيارته دائمــًا . وبتــالوة احلكــم علــى الطرفــن 
وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف التمييــز قــرر قناعتــه باحلكــم وطلــب 
هــي  االعتراضيــة  الئحتــه  وأن  للتمييــز  احلكــم  رفــع  العــام   املدعــي 
الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وصلــى اهلل 
وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن  حــرر احلكــم يف 

1434/02/23هـ 
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
برقــم  لــدى احملكمــة  املقيــدة  وتاريــخ 1434/2/30هـــ   332265370
34/563683/ج1 وتاريــخ 1434/3/4هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ..... املســجل برقــم 3444894  مــن فضيل
وتاريــخ 1434/2/24هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد..... يف قضيــة 
مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه ؛ وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 4/21/ 1434هـــ .
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مســكر- شــرب املســكر- حيــازة املســكر بقصــد الترويــج- مقاومــة قــوات 
الشــرطة - اإلقامــة يف البــاد بطريقــة غيــر نظاميــة - تضليــل جهــات 
باســم مخالــف - وجــود ســوابق قضائيــة - حــد  بــاإلدالء  التحقيــق 
املســكر- تعزيــر بالســجن واجللــد مــع التوصيــة باإلبعــاد واملنــع مــن 

دخــول اململكــة.

اكتفى القاضي مبا جاء يف تسبيب احلكم.

رقم الصك: 34171488 تاريخه : 1434/03/03 هـ
 رقم الدعوى : 34104940 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
 34300150 تاريخه: 1434/8/17هـ

مت توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا باإلقامــة يف البــالد بطريقــة غيــر 
نظاميــة وشــرب العــرق املســكر وحيــازة قارورتــن مــاء صحــة كبيــرة 
وقــارورة مــاء صحــة صغيــرة مليئتــان بالعــرق املســكر بقصــد الترويــج، 
كمــا قاومــوا أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر عنــد 
إلقــاء القبــض عليهمــا ومحاولــة الثانــي تضليــل جهــة التحقيــق وذلــك 
ــاء التحقيــق، وذلــك بعــد ورود بــالغ  ــاإلدالء باســم مخالــف الســمه أثن ب
للجهــات املختصــة بقيــام املدعــى عليهمــا  بترويــج العــرق املســكر بأحــد 
اجلبــال فتــم القبــض عليهمــا وقــام الثانــي بإخــراج ســكن وقــاوم هــو 
الســيطرة  ومتــت  لهمــا  املرافــق  الفرقــة ورجــل األمــن  ورفيقــه أعضــاء 
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والســكن،  مالــي  ومبلــغ  املســكر  بحوزتهمــا  وضبــط  عليهمــا، 
وباستشــمام املدعــى عليهمــا وجــدت رائحــة العــرق املســكر تفــوح مــن 
جوفيهمــا، ورد التقريــر الفنــي املتضمــن إيجابيــة مــا مت ضبطــه مــع 
املدعــى عليهمــا ملــادة الكحــول اإليثلــي ، بالبحــث عــن ســوابق املدعــى 
لــألول كمــا عثــر علــى ســابقتن  عليهمــا عثــر علــى ســابقة واحــدة 
للثانــي، طلــب املدعــي العــام احلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة ، بعــرض 
دعــوى املدعــى العــام عليهمــا وهمــا يحســنان التحــدث باللغــة العربيــة 
صادقــا علــى دعــوى املدعــي العــام جملــة وتفصيــاًل، ثبتــت إدانــة املدعــى 
العــرق  وبحيــازة  نظاميــة  غيــر  بطريقــة  البــالد  يف  باإلقامــة  عليهمــا 
املســكر بقصــد الترويــج واالســتعمال مــن نفــس النــوع ومقاومــة رجــال 
الهيئــة- جــرى االطــالع علــى صحيفــة ســوابقهما املذكــورة، و ملصادقــة 
املدعــى عليهمــا علــى الدعــوى فقــد ثبتــت إدانــة املدعــى عليهمــا باإلقامــة 
بقصــد  املســكر  العــرق  وبحيــازة  نظاميــة  غيــر  بطريقــة  البــالد  يف 
الترويــج واالســتعمال مــن نفــس النــوع ومقاومــة رجــال الهيئــة ومت احلكــم 
عليهمــا بحــد شــرب املســكر بجلــد كل واحــد منهمــا ثمانــن جلــدة 
دفعــة واحــدة لقــاء شــربهما العــرق املســكر وســجنهما ملــدة ســنة وجلــد 
كل منهمــا ســبعن جلــدة تكــرر عليــه ثمانــي مــرات منهــا ثــالث مــرات 
أمــام اجلامــع بعــد صــالة اجلمعــة وبــن كل دفعــة وأخــرى ســبعة أيــام ، 
مــع التوصيــة بإبعادهمــا عــن البــالد ووضعهمــا يف قائمــة املمنوعــن مــن 
ــى الطرفــن قــرر  ــى اململكــة مــرة أخــرى، بعــرض ذلــك عل الدخــول إل
ــى  املدعــى عليهمــا القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه عل
احلكــم بالئحــة اعتــراض، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 

متــت املصادقــة عليــه.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...رئيــس احملكمــة اجلزئيــة بالطائــف 
احلاديــة عشــر  الســاعة  الثالثــاء 1434/3/24هـــ  اليــوم  هــذا  حــاال يف 
صباحــا افتتحــت اجللســة األولــى بنــاء علــى املعاملــة املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 34548381 يف 1434/3/3هـــ ادعــى املدعــي العــام ......مبوجــب 
التعميــد رقــم 1550 يف 1433/10/7هـــ بالســجل املدنــي رقــم ...علــى 
البديلــة  البطاقــة  مبوجــب  أثيوبــي   ... الشــرعي  باملجلــس  احلاضريــن 
أنــه  .../ع  رقــم  املؤقتــة  البديلــة  البطاقــة  .../...مبوجــب  رقــم  املؤقتــة 
بتاريــخ 1433/12/2هـــ ورد ملركــز شــرطة الســالمة خطــاب رئيــس 
الفرقــة املناوبــة لهيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بالطائــف 
القبــض  املدعــى عليهمــا ومشــفوعه محاضــر  رقــم 11/400 وبرفقــه 
واإلتــالف واالستشــمام حيــث تضمــن أنــه بعــد متابعــة العمالــة االثيوبيــة 
مت  بالغميــر  الواقــع  باجلبــل  املســكر  العــرق  بترويــج  يقومــون  الذيــن 
االتفــاق مــع املدعــى عليهمــا إليصالهــم مشــوار وبعــد نزولهــم مــن اجلبل مت 
القبــض عليهمــا وقــام الثانــي بإخــراج ســكن وقــاوم هــو ورفيقــه أعضاء 
الفرقــة ورجــل األمــن املرافــق لهمــا وقــد متــت الســيطرة عليهمــا بعــد أن 
حلــق باملدعــى عليهمــا إصابــات طفيفــة وضبــط بحوزتهمــا قارورتــن 
مــاء صحــة كبيــرة وقــارورة مــاء صحــة صغيــرة جميعهــا مليئــة بالعــرق 
املســكر باإلضافــة إلــى الســكن ومبلــغ ســبعمائة ريــال وأربــع جــواالت 
جــرى استشــمامهما وتبــن انبعــاث رائحــة العــرق املســكر تفــوح مــن 
الفحــص  عينــة  حتريــز  بعــد  املضبوطــة  املــادة  إتــالف  ومت  أجوافهمــا 
وورد التقريــر الطبــي الصــادر مــن مستشــفى ....... رقــم 12/1214 يف 
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1433/12/4هـــ بحــق املدعــى عليــه األول املتضمــن إصابتــه بســحجات 
يف اجلبهــة والوجــه مــن الناحيــة اليســرى والظهــر ومــدة الشــفاء يومــان 
وورد التقريــر الطبــي الصــادر مــن مستشــفى ............. بحــق املدعــى عليــه 
الثانــي ولكــن باســمه املســتعار ...رقــم 12/1215 يف 1433/12/4هـــ 
واملتضمــن إصابتــه بســحجات يف الناحيــة اليســرى مــن الوجــه وعلــى 
الفنــي رقــم 395/ج/  التقريــر  الركبتــن ومــدة الشــفاء يومــان وورد 
كيميــاء جنائيــة /1433هـــ املتضمــن إيجابيــة مــا مت ضبطــه مــع املدعــى 
عليهمــا ملــادة الكحــول االيثيلــي بنســبة 32% وورد خطــاب هيئــة األمــر 
1433/12/27هـــ  يف   11/423 رقــم  املنكــر  عــن  والنهــي  باملعــروف 
املتضمــن عــدم وجــود إصابــات يف أعضــاء الفرقــة ورجــل األمــن املرافــق 
لهــم وأســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا باإلقامــة يف 
البــالد بطريقــة غيــر نظاميــة وشــرب العــرق املســكر وحيــازة قارورتــن 
مــاء صحــة كبيــرة وقــارورة مــاء صحــة صغيــرة مليئــة بالعــرق املســكر 
بقصــد الترويــج ومقاومــة أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن 
جهــة  تضليــل  الثانــي  ومحاولــة  عليهمــا  القبــض  إلقــاء  عنــد  املنكــر 
التحقيــق وذلــك بــاإلدالء باســم مخالــف الســمه أثنــاء التحقيــق وبالبحــث 
واحــدة يف صناعــة  ســابقة  لــألول  عثــر  عليهمــا  املدعــى  ســوابق  عــن 
وترويــج املســكر والتخلــف يف البــالد كمــا عثــر للثانــي ســابقتن ترويج 
املســكر والتخلــف يف البــالد وأطلــب احلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة 
زاجــرة لهمــا ورادعــة لغيرهمــا هكــذا ادعــى وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليهمــا وحيــث أنهمــا يحســنان حتــدث اللغــة العربيــة فقــد أجــاب كل 
منهمــا بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح فنحــن نقيــم يف 
البــالد بطريقــة غيــر نظاميــة وقــد قمنــا بشــرب العــرق املســكر وقبــض 
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بحوزتنــا قارورتــن مــاء صحــة كبيــرة وقــارورة مــاء صحــة صغيــرة مليئــة 
بالعــرق املســكر بقصــد الترويــج ونحــن نبيع القارورة الواحدة بخمســن 
ريــاال ونســتعمل العــرق املســكر وقــد قمنــا مبقاومــة أعضــاء هيئــة األمــر 
وأضــاف  علينــا  القبــض  إلقــاء  عنــد  املنكــر  عــن  والنهــي  باملعــروف 
املدعــى عليــه الثانــي ...قائــال أننــي قمــت بتضليــل جهــة التحقيــق بــاإلدالء 
ــي  ــى صحيفت ــا وباالطــالع عل ــر أســمي احلقيقــي هكــذا أجاب باســم غي
ــابع ـــــ ســوابقهما لفــة 7 ولفــة 12 مــن لفــات املعاملــة وجــدت كمــا  ـــــ تـــــ
ذكــر املدعــي العــام فبنــاء علــى دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى 
عليهمــا باملصادقــة عليهــا وعــدم إنكارهمــا شــيئا منهــا فقــد ثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليهمــا باإلقامــة يف البــالد بطريقــة غيــر نظاميــة وبحيــازة 
العــرق املســكر بقصــد الترويــج واالســتعمال مــن نفــس النــوع ومقاومــة 
رجــال الهيئــة وحكمــت مبــا يلــي أواًل/ جلــد كل واحــد مــن املدعــى 
عليهمــا ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء شــربهما العــرق املســكر ثانيــًا/ 
توقيفهمــا يف 1433/12/2هـــ  تاريــخ  مــن  ابتــداء  ســنة  ملــدة  ســجنهما 
ثالثــًا/ جلــد كل منهمــا ســبعن جلــدة تكــرر عليــه ثمانــي مــرات منهــا 
ثــالث مــرات أمــام جامــع ..... بعــد صــالة اجلمعــة وبــن كل دفعــة وأخــرى 
ســبعة أيــام كمــا أرى إبعادهمــا إلــى بالدهمــا اتقــاًء لشــرهما ووضعهمــا 
علــى قائمــة املمنوعــن وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليهمــا 
القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة 
اعتــراض وأفهــم بتقدميهــا يف مدتهــا النظاميــة خــالل ثالثــن يومــا وإذا 
مضــت املــدة دون تقــدمي الالئحــة فســيتم رفــع احلكــم لالســتئناف خــالل 
خمســة وأربعــن يومــا مــن تاريــخ النطــق باحلكم حســب املــادة 195/194 
ــة وأمــرت بتنظيــم القــرار الــالزم وأقفلــت  مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي
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اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف صباحــا وبــاهلل التوفيــق 
وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا ونبينــا محمــد حــرر يف 1434/3/24هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ... رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالطائــف  
بنــاء علــى املعاملــة املعــادة إلينــا بخطــاب االســتئناف رقــم 341129159 
يف 1434/8/23هـــ وقــرار الدائــرة اجلزائيــة السادســة رقــم 34300150 
يف 1434/8/17هـــ املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم باإلجمــاع لــذا جــرى 
إثباتــه وحتريــره . وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/9/21هـــ.
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 مســكر - حيــازة مســكر بقصــد الشــرب - املشــاركة يف حيــازة املســكر 
بقصــد الشــرب- التســتر علــى وجــود املســكر- إقــرار املدعــى عليــه - 

تعزيــر مــن جالــس العصــاة يف معصيتهــم- التعزيــر باجللــد علنــًا

حديــث عائشــة -رضــي اهلل عنهــا- يف الصحيحــن )يغــزو جيــش الكعبــة 
فــإذا كانــوا ببيــداء مــن األرض يخســف بأولهــم وآخرهــم( قالــت: قلــت: 
يــا رســول اهلل كيــف يخســف بأولهــم وآخرهــم وفيهــم أســواقهم ومــن 
ليــس منهــم؟ قــال: )يخســف بأولهــم وآخرهــم ثم يبعثون علــى نياتهم(. 

رقم الصك:34175033 تاريخه: 1434/03/14 هـ 
رقم الدعوى : 34121383 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:
34192840 تاريخه:1434/4/21هـ

مت توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه األول بحيازة املســكر بقصد الشــرب، 
واتهــام املدعــى عليهــم الثالثــة اآلخريــن بالتســتر علــى وجود املســكر مع 
املدعــى عليــه األول، وذلــك بعدمــا مت اســتيقاف املدعــى عليهــم األربعــة 
بعــد مشــاهدة الســيارة تســير عكــس الطريــق وهــي بقيــادة املدعــى 
عليــه الثانــي، وبتفتيشــها عثــر علــى علــب حتتــوي علــى املســكر، أثبــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي احتــواء العينــة ملــادة الكحــول اإليثيلــي، 
بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــم أقــر املدعــى عليــه 
األول بشــراء املســكر لقصــد الشــرب، كمــا أقــر املدعــى عليــه الثانــي 
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ــا  ــوم األحــد 1434/3/29هـــ لــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد يف هــذا الي
...القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة بالقطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلــي 
مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 34121383 يف  1434/3/14هـــ والــواردة 
العــام مبحافظــة القطيــف  بكتــاب رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء 

ــه الثالــث بعلمــه  بإخفــاء املســكر يف ســيارته، كمــا أقــر املدعــى علي
بوجــود املســكر يف الســيارة بعــد ركوبــه ولــم ينكــر عليهــم ذلــك، 
كمــا  أقــر املدعــى عليــه الرابــع بقصــد شــربه للمســكر، نظــرًا إلقــرار 
املدعــى عليــه األول بشــراء املســكر لقصــد الشــرب وإلقــرار كل مــن 
املدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع باملشــاركة يف احليــازة لقصــد الشــرب 
وإلقــرار املدعــى عليــه الثانــي بعلمــه بوجــود املســكر عنــد بقيــة املدعــى 
عليهــم بعــد ركوبــه معهــم وألنــه مت القبــض عليهــم قبل نزولــه منهم، وملا 
قــرره بعــض أهــل العلــم مــن تعزير من جالــس العصاة يف معصيتهم، وألن 
اإلقــرار حجــة علــى املقــر وال عــذر ملــن أقــر لــذا فقــد ثبــت شــراء املدعــى 
عليــه األول لعلــب املســكر املذكــورة يف الدعــوى وحيازتــه باملشــاركة 
رفــق كل مــن املدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع لقصــد الشــرب، ومت 
احلكــم بتعزيــر املدعــى عليــه األول بجلــده خمســن جلــدة علنــًا وتعزيــر 
املدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع بجلــد كل واحــد منهمــا أربعــن جلــدة 
علنــًا وتعزيــر املدعــى عليــه الثالــث خمــس عشــرة جلــدة، بعــرض احلكــم 
علــى املدعــي العــام واملدعــى عليهــم اعتــرض عليــه املدعــي العــام وطلــب 
ــه املدعــى عليهــم  وبعــد  ــع ب ــة وقن اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة اعتراضي

رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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الرقــم ه ق1773/2/4 يف 1434/3/14ه عليــه افتتحــت  بكتابــه ذي 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...مبوجــب 
كتاب التكليف رقم هـ ق 2156/2/4 يف 1431/9/15هـ وادعى على 
احلاضــر معــه  1/...الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...و2/...الســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ...و3/...الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...و4/...
الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...قائــاًل يف دعــواه حيــث إنــه يف يــوم 
الســبت املوافــق 1433/11/6هـــ شــوهدت ســيارة نــوع ...... حتمــل اللوحــة 
رقــم )...( عكــس الطريــق ومت اســتيقافها وتبــن أنهــا بقيــادة الثانــي 
ــب  ــى 3 عل ــة املرافــق األمامــي عل ــر حتــت مرتب ــة عث ...وبتفتيــش املركب
500مــل حتتــوي علــى املســكر، أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
الصــادر مــن املركــز االقليمــي ملراقبــة الســموم رقــم )232ك ش( وتاريخ 
1434/1/19هـــ احتــواء العينــة املرســلة ملــادة الكحــول االيثيلــي وبنســبة 
مســكره، وبنــاء علــى مــا ذكــر أقــرر اتهــام املواطــن/.... بحيــازة 3 
ثــالث علــب حتتــوي علــى املســكر ســعة الواحــدة منهــا )500( مــل وذلــك 
بقصــد شــربها، وباتهــام كل مــن املواطــن/... واملواطــن/ ... واملواطن/... 
بالتســتر علــى وجــود املســكر مــع املتهــم األول، وحيــث إن مــا أقدم عليه 
املذكوريــن وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا 
إلــى احملكمــة اجلزائيــة وفقــًا)128-126(  ممــا يتعــن معــه إحالتهــم 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة إلثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم 
بعقوبــة تعزيريــة تزجرهــم وتــردع غيرهــم هــذا مــا ادعــى بــه وبعرضــه 
علــى املدعــى عليهــم وبســؤالهم عنــه أجــاب املدعــى عليــه األول ... قائــاًل 
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي مــن اتهامــي بحيــازة ثــالث 
علــب مــن املســكر بالســعة التــي ذكــر لقصــد الشــرب فغيــر صحيــح 
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والصحيــح أنــي قمــت بشــرائها لقصــد شــربها رفــق كل مــن ... و... وأمــا 
... فليــس لــه عالقــة يف أمــر الشــرب وقــد كانــت القواريــر يف الســيارة 
التــي تخــص ...وقــد أخفاهــا حتــت مرتبتــه إذ كان قائــد الســيارة إال 
أننــا لــم نشــرب منهــا شــيئًا هــذا مــا أجــاب بــه وأجــاب املدعــى عليــه 
...قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي مــن تســتري فغيــر 
صحيــح والصحيــح أن املســكر كان معــي يف الســيارة وقــد أخفيتــه 
ــم نقــم بشــربه هــذا مــا  ــا ل حتــت مرتبتــي وقــد اشــتراه ...لنشــربه إال أنن
أجــاب بــه وأجــاب املدعــى عليــه الثالــث ...قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن تســتري علــى املدعــى عليهــم غيــر صحيــح والصحيــح أنهــم مــروا بــي 
كونهــم زمالئــي لينزلونــي عنــد ســيارتي وبعــد ركوبــي معهــم علمــت 
بوجــود املســكر معهــم ولــم أعلــم بوجــوده قبــل ركوبــي وقبــض علينــا 
قبــل أن أنــزل مــن الســيارة هــذا مــا أجــاب بــه وأجــاب املدعــى عليــه الرابــع 
... قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي مــن تســتري غيــر 
صحيــح والصحيــح أن املدعــى عليــه ...قــد اشــترى العلــب املذكــورة مــن 
املســكر لنشــربها جميعــًا وأمــا املدعــى عليــه ... فليــس لــه عالقــة وقــد 
كانــت العلــب يف الســيارة التــي كنــت مــع زمالئــي فيهــا هــذا مــا أجــاب 
بــه وبســؤال املدعــى عليــه ...هــل قــام باإلنــكار علــى املدعــى عليهــم 
عنــد علمــه بوجــود املســكر معهــم أجــاب قائــاًل إننــي لــم أقــم مبــا ذكــر 
هــذا مــا أجــاب بــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار 
مــن  وإلقــرار كل  الشــرب  لقصــد  املســكر  ...بشــراء  عليــه  املدعــى 
املدعــى عليــه ..... و...... باملشــاركة يف احليــازة لقصــد الشــرب وإلقــرار 
املدعــى عليــه ...بعلمــه بوجــود املســكر عنــد بقيــة املدعــى عليهــم بعــد 
ركوبــه معهــم وألنــه مت القبــض عليهــم قبــل نزولــه منهــم وحلديــث عائشــة 
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رضــي اهلل عنهــا يف الصحيحــن )يغــزو جيــش الكعبــة فــإذا كانــوا 
ببيــداء مــن األرض يخســف بأولهــم وآخرهــم( قالــت قلــت يــا رســول اهلل 
كيــف يخســف بأولهــم وآخرهــم وفيهــم أســواقهم ومــن ليــس منهــم قــال 
)يخســف بأولهــم وآخرهــم ثــم يبعثــون علــى نياتهــم( وملــا قــرره بعــض أهــل 
العلــم مــن تعزيــر مــن جالــس العصــاة يف معصيتهــم لــذا فقــد ثبــت لــدي 
ــه  شــراء املدعــى عليــه ...لعلــب املســكر املذكــورة يف الدعــوى وحيازت
باملشــاركة رفــق كل مــن املدعــى عليــه ...... واملدعــى عليــه ...لقصــد 
الشــرب وقــررت أواًل تعزيــر املدعــى عليــه ... بجلــده خمســن جلــدة دفعــة 
واحــدة ثانيــًا تعزيــر كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا ...و...بجلــد كل 
واحــد منهمــا أربعــن جلــدة ثالثــًا تعزيــر املدعى عليه بجلده خمس عشــرة 
جلــدة ... ومبــا ذكــر حكمــت وأفهمــت املدعــى عليــه ...بــأن كان عليــه 
أن ينكــر علــى مــن كان مبعيتــه حيازتهــم للمســكر لقصــد الشــرب 
ــام واملدعــى عليهــم اعتــرض  ــى املدعــي الع ففهمــه وبعــرض احلكــم عل
عليــه املدعــي العــام وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقنــع 
ــة حملكمــة االســتئناف  ــه املدعــى عليهــم وســيتم بعــث كامــل املعامل ب
لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع واختتمــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر 
والنصــف وللبيــان حــرر يف 1434/3/29هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. احلمــد هلل وحــده وبعــد لقــد عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالدمــام بكتــاب فضيلــة رئيســها 
رقــم 341326522 يف 1434/6/13هـــ املقيــدة يف هــذه احملكمــة برقــم 
341326522 يف 1434/6/17هـــ واحملالــة مــن فضيلــة الرئيــس وبرفقها 
1434/3/29هـــ  يف   34175033 برقــم  منــي  الصــادر  احلكــم  إعــالم 
ــة الثانيــة رقــم  ــة قضــاة الدائــرة اجلزائي وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيل
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القــرار  وبدراســة  املقدمــة  بعــد  ونصــه  34231870 يف 1434/6/5هـــ 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
علــى قرارنــا رقــم 34192840/ج2/ب وتاريــخ 1434/4/21هـــ قررنــا 
نبينــا محمــد  علــى  املوفــق وصلــى اهلل  واهلل  علــى احلكــم  املصادقــة 
وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/6/5هـــ قاضــي اســتئناف ...ختمــه 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ......ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ...ختمــه 
وتوقيعــه أ.هـــ وللبيــان حــرر يف 1434/6/18هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن   .
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 مســكر- شــرب املســكر - حيــازة املســكر - كبــر حجــم الكميــة املضبوطــة 
قرينــة علــى االجتــار والترويــج - إقــرار املدعــى عليــه - تشــديد العقوبــة 

لكونهــا يف بلــد اهلل احلــرام - حــد املســكر - تعزيــر بالســجن واجللــد.

- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) كل مســكر خمــر وكل خمــر 
حــرام (.

- إجمــاع العلمــاء علــى أن مــن شــرب املســكر حالــة كونــه طائعا مختارا 
فيقــام عليــه حد املســكر.

رقم الصك:34176363 تاريخه : 1434/03/28 هـ                                                            
رقم الدعوى : 34143444 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:34206198                     
تاريخه:1434/05/05ه

مت توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بتعاطــي وحيــازة العــرق املســكر يف 
املدينــة النبويــة، وذلــك بعــد ورود بــالغ للجهــات املختصــة يفيــد قيــام 
شــخص بوضــع أكيــاس داخــل ســيارة متعطلــة فتــم القبــض عليــه، 
ووجــد بحوزتــه ثالثــة قواريــر مســكر ، بالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر 
ــى شــرب  ــه صــادق عل ــى املدعــى علي ــى ســوابق، بعــرض ذلــك عل ــه عل ل
املســكر وحيازتــه لــه بقصــد الشــرب، )طلــب املدعــي العــام احلكــم 
علــى  باالطــالع  لــه(  حيازتــه  لقــاء  تعزيريــة  وبعقوبــة  املســكر  بحــد 
التقريــر الفنــي املتضمــن إيجابيــة العينــة ملــادة الكحــول املســكرة ، 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باملدينــة املنــورة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34143444 برقــم  املنــورة  باملدينــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   34762502 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/03/28
1434/03/28 هـــ  ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق1434/04/01 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 9  وفيهــا حضــر املدعــي العــام بهيئــة التحقيــق 
ــى احلاضــر معــه مبجلــس  ــورة .....وادعــى عل ــة املن واالدعــاء العــام باملدين

وألن املدعــى عليــه أقــر بشــرب العــرق املســكر وحيازتــه ومبــا أن كميــة 
ــة تقــوي  املســكر  املضبوطــة بحــوزة املدعــى عليــه كثيــرة وهــذه قرين
الشــبهة بــأن الغــرض مــن احليــازة الترويــج  ومبــا أن هــذه اجلنايــة وقعــت يف 
بلــد اهلل احلــرام الــذي رفــع اهلل مكانــه وتوعــد بالعقــاب علــى مــن انتهــك 
محارمــه  ومبــا أن التعزيــر يجــب للشــبهة وهــو مشــروع يف كل معصيــة 
ال حــد فيهــا وال كفــارة وهــو يختلــف باختــالف األحــوال واألشــخاص 
والزمــان واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع إلــى نظــر احلاكــم ومبــا يــراه 
محققــا للزجــر والــردع، جلميــع ذلــك كلــه مت احلكــم بجلــد املدعــى 
ــدة حــد املســكر دفعــة واحــدة أمــام جمــع مــن النــاس  عليــه ثمانــن جل
وتعزيــره بجلــده مائتــي  جلــدة علــى أربــع دفعــات متســاويات وســجنه 
عليــه  واملدعــى  العــام  املدعــي  علــى  احلكــم  بعــرض  أشــهر،  خمســة 
ــب رفعــه إلــي محكمــة  ــه باحلكــم وطل قــرر املدعــي العــام عــدم قناعت
االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وقنــع بــه املدعــى عليــه، وبعــد رفــع 

احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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يف  قائــال   ).....( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  .....ســعودي   احلكــم 
األمنيــة  الدوريــات  انتقلــت  1434/2/6هـــ  بتاريــخ  إنــه  دعــواه  حتريــر 
بنــاء علــى البــالغ الــوارد مــن املبلغــة .....حيــث أفــادت بوجــود شــخص 
يقــود ســيارة .... قــام بوضــع أكيــاس داخــل ســيارة .... متعطلــة أمــام 
املدعــى عليــه وعنــد  أنــه  تبــن  الســيارة  قائــد  وبالبحــث عــن  منزلهــا 
ــر كمــا وجــد بداخــل ....  ــر ســعة لت ــه )3( قواري إســتيقافه وجــد بحوزت
العائــد لــه )24( قــارورة ســعة لتــر بهــا مــادة يشــتبه بــأن تكــون مــادة 
العــرق املســكر وباســتجوابه أنكــر حيازتــه للعــرق املســكر واعتــرف 
بتناولــه مــادة العــرق املســكر وتبــن مــن خــالل التقريــر الفنــي رقــم .....
وتاريــخ 1434هـــ املرفــق إيجابيــة عينــة املــادة املضبوطــة للكحــول بنســبة 
45% وانتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه بتعاطــي وحيــازة العــرق 
املســكر وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1- مــا جــاء مبحضــر القبــض 
املتضمــن القبــض عليــه وبحوزتــه )27( قــارورة مــن العــرق املســكر لفــة 
)2( 2- اعترافــه بتعاطــي املســكر املصــدق عليــه شــرعا 3- اعترافــه 
مــا  لــه 4-  القبــض عليــه أن املضبوطــات عائــدة  لرجــال األمــن عنــد 
ــه  ــة للمــواد املســكرة 5- مــا تضمن ــة العين ــي إيجابي ــر الفن جــاء بالتقري
محضــر الدوريــات أن املبلغــة شــاهدت املذكــور يقــوم بوضــع أكيــاس 
داخــل ســيارتها املتعطلــة أمــام منزلهــا وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه 
ــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب  ــى ســابقة وحيــث إن مــا أقــدم علي عل
عليــه شــرعا أطلــب إثبــات مــا نســب إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر 
و بعقوبــة تعزيريــة لقــاء حيــازة مــادة العــرق املســكر واملدعــى عليــه 
ســجن علــى ذمــة هــذه القضيــة منــذ تاريــخ 1434/2/6 هـــ هــذه دعــواي 
وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــال مــا 
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ــة وتفصيــال ففــي التاريــخ  ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح جمل
املذكــور يف الدعــوى قبــض علــى رجــال األمــن بحــي .....باملدينــة املنــورة  
وقــد ضبطــوا بحوزتــي ثــالث قواريــر مــن العــرق املســكر كمــا ضبطــوا 
ــوءة   أربعــة وعشــرين قــارورة داخــل الســيارة املذكــورة يف الدعــوى ممل
جميعهــا بالعــرق املســكر وهــي لــي شــخصيا لغــرض االســتعمال حيــث 
إنــي أســتعمل العــرق املســكر منــذ فتــرة و أنــا نــادم وتائــب هكــذا 
أجــاب عقــب ذلــك قــال املدعــي العــام إن الكميــة املضبوطــة مــع املدعــى 
ــة تديــن املدعــى عليــه بــأن غرضــه مــن  ــة قوي عليــه كثيــرة و هــذه قرين
احليــازة للترويــج و ال بينــة لــي غيــر ذلــك  وبعرضــه علــى املدعــى عليــه رد 
ــا أشــرب  ــازة هــو االســتعمال الشــخصي و أن قائــال إن غرضــي مــن احلي
املســكر بكثــرة هــذا وبالرجــوع إلــي املعاملــة وجــد فيهــا التقريــر الفنــي 
رقــم.....1434 هـــ يف 1434/2/9 هـــ واملتضمــن الكشــف علــى العينــات 
املرســلة وهــي مجموعــة مــن القواريــر فيهــا ســائل شــفاف ثبــت إيجابيتهــا 
جميعــا ملــادة الكحــول املســكرة وقــد أتلفــت جميــع املضبوطــات فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى 
دعــوى املدعــي العــام فأقــر بشــرب العــرق املســكر وحيازتــه ومبــا أن 
ــه طائعــا  ــة كون ــى أن مــن شــرب املســكر حال العلمــاء قــد أجمعــوا عل
ــه  ــي اهلل علي ــارا فيقــام عليــه حــد املســكر لعمــوم قــول النبــي صل مخت
وســلم  ) كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام ( ومبــا أن الكميــة 
ــة تقــوي  املســكر  املضبوطــة بحــوزة املدعــى عليــه كثيــرة وهــذه قرين
الشــبهة بــأن الغــرض مــن احليــازة الترويــج ومبــا أن الشــرع إذا حــرم شــيئا 
لذاتــه حــرم بيعــه و اقتنائــه  ومبــا أن هــذه اجلنايــة وقعــت يف بلد اهلل احلرام 
الــذي رفــع اهلل مكانــه وتوعــد بالعقــاب علــى مــن انتهــك محارمــه  ومبــا 
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أن التعزيــر يجــب بالشــبهة وهــو مشــروع يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال 
كفــارة وهــو يختلــف باختــالف األحــوال واألشــخاص والزمــان واملكان 
وتقديــر ذلــك راجــع إلــى نظــر احلاكــم جلميــع مــا ذكــر فقــد حكمــت 
مبــا يلــي أوال يجلــد املدعــى عليــه ثمانــن جلــدة حــد املســكر تقــع علــى 
بدنــه دفعــة واحــدة أمــام جمــع مــن النــاس ثانيــا يعــزر املدعــى عليــه وذلــك 
بجلــده مائتــي  جلــدة تقــع علــى بدنــه علــى أربــع دفعــات متســاويات وبــن 
كل دفعــة و أخــرى عشــرة أيــام وبــن احلــد و التعزيــر مثــل ذلــك ويســجن 
ــة ابتــداء مــن تاريــخ إيقافــه وبعرضــه قــرر املدعــي  خمســة أشــهر كامل
العــام عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه إلــى محكمــة االســتئناف 
بــدون الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه أمــا املدعــى عليــه فقــرر قناعتــه 
ــق  ــاهلل التوفي باحلكــم  وقــد انتهــت اجللســة يف متــام الســاعة 30 : 9 . وب
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/04/01 هـــ
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد :-

محكمــة  يف  الثانيــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34762502 
وتاريــخ 1434/4/2هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ.....
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة  باملدينــة املنــورة برقــم 34176363 وتاريــخ 
1434/4/1هـــ ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ .....، املتهــم يف 
قضيــة مســكر ، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه . وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .......
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مســكر - اشــتراك يف حيــازة مســكر بقصــد االســتعمال - شــرب املســكر 
- تعاطــي حبــوب محظــورة - قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر - حــد 
ــد واملنــع  ــر باجلل ــر إذا احتــد جنســها- التعزي املســكر-  تداخــل التعازي

مــن الســفر.

1- قــال تعالــى ) يأيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( .

2- قوله تعالى ) وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( .
3- الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 

العقليــة واملؤثــرات 
4- املادة 41 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .
5- املادة 56 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

6- الفقرة الثامنة من جدول املخالفات رقم )1( امللحق بنظام املرور.
7- قرار مجلس الوزراء رقم 315 تاريخ 1428/10/24هـ .

8- قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 تاريخ 1397/4/4هـ .

رقم الصك: 34316777   
تاريخه:1434/09/10هـ رقم الدعوى:34415532

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:34358682                     
تاريخه:1434/11/12ه
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه باشــتراكه مــع شــخص يف 
ــازة مســكر بقصــد االســتعمال وشــرب املســكر وتعاطــي احلبــوب  حي
احملظــورة وقيــادة الســيارة حتــت تأثيرهمــا وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه بحــد املســكر وســجنه ومنعــه مــن الســفر تعزيــرًا لقــاء 
احليــازة وإفهامــه بــأن عقوبــة قيادتــه الســيارة حتــت تأثيــر املســكر عائــد 
للجهــة املختصــة وفــق األنظمــة والتعليمــات ،حيــث مت مالحظــة إحــدى 
املركبــات واالشــتباه بهــا فتــم اســتيقافها واتضــح أنهــا بقيــادة املدعــى 
عليــه ويرافقــه أحــد األشــخاص وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى قــارورة 
يشــتبه باحتوائهــا علــى مســكر كمــا قــام أحدهمــا بالتلفــظ علــى رجال 
األمــن والبصــق عليهــم وعثــر علــى طلــق ناري فتم القبــض عليهما - أثبت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة ملــادة الكحــول اإليثيلي، 
كمــا أثبــت تقريــر الســموم الشــرعي إيجابيــة عينــة ســوائل املدعــى عليــه 
ــاء علــى  ــى الدعــوى، بن ملركــب اإلمفيتامــن وصــادق املدعــى عليــه عل
مــا تقــدم حكمــت احملكمــة جلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــة 
واحــدة علنــًا وجلــده ســتن جلــدة ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة لقــاء 
حيــازة املســكر وتعاطــي احلبــوب احملظــورة وإفهامــه بــأن عقوبتــه لقــاء 
قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر واحلبــوب املنبهــة عائــدة للجهــة 
املختصــة ورد طلــب املدعــي العــام معاقبــة املدعــى عليــه بعقوبــة الســجن 
الــواردة بالفقــرة )1( مــن املــادة 41 لعــدم انطباقهــا علــى املدعــى عليــه ، 
قنــع املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنا.....رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
وتاريــخ  برقــم 34415532  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  القطيــف 
وتاريــخ   331942234 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/09/08هـــ 
املوافق1434/09/10هـــ حضــر  اخلميــس  يــوم  ففــي  1433/11/02هـــ 
املدعــي العــام .....كمــا حضــر املدعــى .....، ســعودي رقــم ســجله املدنــي 
).....( وقــدم األول الئحــة دعــوى تتضمــن بــأن املدعــى عليــه .....البالــغ 
مــن العمــر )26( عامــًا مت اإلفــراج عنــه بالكفالــة احلضوريــة بتاريــخ 
مالحظــة  مت  أنــه  اتضــح  بتاريخ1433/5/23هـــ،  1433/8/28هـــ. 
مركبــة مــن نــوع ).........( صنــع عــام )2010م( ، حتمــل اللوحــة).....( 
واالشــتباه فيهــا فتــم اســتيقافها واتضــح أنهــا بقيــادة املتهــم املذكــور 
أعــاله ويرافقــه املدعــو/.....، ســعودي اجلنســية، مبوجــب الهويــة الوطنية 
أنهــا حتتــوي  يشــتبه  قــارورة  علــى  ُعثــر  الســيارة  وبتفتيــش  رقــم).....( 
علــى املســكر ، كمــا قــام أحدهمــا بالتلفــظ علــى رجــال املجاهديــن 
ومقاومتهــم والبصــق وُعثــر أيضــًا علــى طلــق نــاري )فشــق( فتــم القبــض 
عليهمــا . وببعــث عينــة بــول ودم للمدعى عليه  للمركز اإلقليمي ملراقبة 
الســموم لتحليلهــا فــورد تقريــر مركــز الســموم الشــرعية رقــم)..... .....( 
للمــواد  املرســلة  العينــات  إيجابيــة  متضمنــًا   ، وتاريـــخ1433/5/25هـ 
الكحولية)الكحــول اإليثيلــي( وايجابيــة عينــة البــول املرســلة ملركــب 
االمفيتامــن احملظــور . وببعــث عينــه مــن املضبــوط للمركــز اإلقليمــي 
التقريــر  ورد  لفحصهــا  الشــرعية  الكيميــاء  قســم  الســموم  ملراقبــة 
املتضمــن  1433/5/29هـــ  وتاريــخ   ).....( رقــم   الشــرعي  الكيمــاوي 
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ثبــوت احتــواء عينــة القــارورة املضبوطــة ملــادة الكحــول اإليثيلــي وبنســبة 
مســكره. وانتهــى التحقيــق التهامــه  باالشــتراك مــع مرافقــه ).....( يف 
وشــربه  االســتعمال،  بقصــد  املســكر  علــى  حتتــوي  قــارورة  حيــازة 
حتــت  للســيارة  وقيادتــه  احملظــورة  للحبــوب  وتعاطيــه   ، للمســكر 
تأثيرهمــا وذلــك لألدلــة والقرائــن املوضحــة بالالئحــة وبالبحــث عمــا إذا 
كان لديــه ســوابق: تبــن عــدم وجــود ســوابق مســجلة ضــده . وحيــث أن 
مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه  وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات إدانتــه يف ضــوء الفقــرة الثانيــة 
مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
ــة  ــه. 2-عقوب ــي :-1-حــد املســكر لقــاء شــربه ل ــه مبــا يل واحلكــم علي
الســجن الــواردة يف الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )41( مــن النظــام 
الالئحــة  )30(مــن  واملــادة   ، للحبــوب احملظــورة  تعاطيــه  إليــه  املشــار 
التنفيذيــة لــذات النظــام. 3- منعــه مــن الســفر وفــق الفقــرة رقــم)1( مــن 
ــة لقــاء اشــتراكه  ــة تعزيري املــادة رقــم )56( مــن ذات النظــام. 4- عقوب
مــع مرافقــه يف حيــازة قــارورة حتتــوي علــى املســكر بقصــد االســتعمال؛ 
وتشــديد العقوبــة كونــه عســكري وفقــًا لبرقيــة ســمو النائــب الثانــي 
وزيــر الداخليــة رقــم )2/29371/4/5/1/ش(وتاريــخ 1429/3/24هـــ. 
واحلبــوب  املســكر  تأثيــر  حتــت  الســيارة  بقيــادة  إدانتــه  إثبــات   -5
احملظــورة وفــق الفقــرة رقم)8(مــن اجلــدول رقــم)1( امللحــق بنظــام املــرور 
وإفهامــه أن عقوبتــه الــواردة بالفقــرة رقم)1(مــن املــادة رقــم)68( واملــادة 
رقم)76(مــن نظــام املــرور تقررهــا اجلهــة املختصــة وفــق الفقــرة رقــم)2(
مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم)315(يف 1428/10/24هـــ. هــذه دعــواي 
وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
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اتهامــي باالشــتراك مــع ).....( يف حيــازة قــارورة حتتــوي علــى املســكر 
بقصــد االســتعمال، وشــربي للمســكر ، وتعاطيــي للحبــوب احملظــورة 
ذلــك  عــن  تبــت  لكننــي  تأثيرهمــا صحيــح  للســيارة حتــت  وقيادتــي 
وأقلعــت عنــه منــذ خمســة أشــهر هكــذا أجاب،وبدراســة ملــف الدعــوى 
جــرى االطــالع علــى ســجل احلالــة اجلنائيــة والتقريــر الكيمــاوي املشــار 
لــه أعــاله فوجدتــه كمــا ذكــر املدعــي العــام .وبنــاء علــى مــا تقــدم 
وحيــث تتلخــص دعــوى املدعــي العــام باتهــام املدعــى عليــه باالشــتراك 
يف حيــازة قــارورة حتتــوي علــى املســكر بقصــد االســتعمال، وشــرب 
حتــت  الســيارة  وقيــادة  احملظــورة  للحبــوب  وتعاطــي   ، للمســكر 
تأثيرهمــا ويطلــب معاقبتــه علــى ذلــك ، وألن هــذه احملكمــة مختصــة 
بنظــر هــذه الدعــوى بنــاء علــى املــواد )131,128( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة وإلقــرار املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه بجميــع مــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي العــام وألن اإلقــرار حجــة علــى املقــر وألن مــا أقــدم عليــه 
مــن شــرب املســكر وتعاطــي احلبــوب املنبهــة احملظــورة وقيــادة الســيارة 
حتــت تأثيرهــا أفعــال محرمــة شــرعًا لقولــه تعالــى ))إمنــا اخلمــر وامليســر 
ــدة:90  ــوه(( املائ واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنب
وملــا يف تعاطــي هــذه احلبــوب مــن أضــرار صحيــة بالغــة كمــا أن قيــادة 
الســيارة حتــت تأثيــر املســكر فيهــا تعريــض للنفــس والغيــر للتهلكــة 
واهلل تعالــى يقــول )) وال تلقــوا بأيديكــم إلــى التهلكــة (( البقــرة :195 
ومبــا أن تعاطــي احلبــوب املنبهــة احملظــورة مجــرم نظامــًا وفقــًا للفقــرة 
ــرات  ــادة رقــم)3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث رقــم)2( مــن امل
العقليــة كمــا أن قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر و احلبــوب املنبهــة 
احملظــورة فعــل مجــرم نظامــًا وفقــًا للفقرة)8(مــن جــدول املخالفــات 
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رقــم )1(امللحــق بنظــام املــرور ،و ملــا نــص عليــه جماهيــر أهــل العلــم مــن 
ــة  ــه قــرار هيئ ــدة وهــو مــا انتهــى إلي أن حــد شــرب املســكر ثمانــن جل
كبــار العلمــاء باململكــة ذي الرقــم رقــم 53يف 1397/4/4هـــ، وملــا 
نــص عليــه الفقهــاء مــن أن التعزيــرات إذا كانــت حقــًا هلل واحتــد جنــس 
موجبهــا تداخلــت انظــر كشــاف القنــاع )113/14( وبعــد االطــالع علــى 
املــواد)56،41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وعلــى 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم)315(يف 1428/10/24هـــ. فقــد حكمــت 
باآلتــي: أواًل: إدانــة املدعــى عليــه احلاضر..........باالشــتراك يف حيــازة 
ــى املســكر بقصــد االســتعمال، وشــربه للمســكر  قــارورة حتتــوي عل
، وتعاطيــه للحبــوب احملظــورة وقيادتــه للســيارة حتــت تأثيرهمــا ثانيــًا: 
جلــده حــد شــرب املســكر ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا. ثانيــًا: جلــده 
ســتن جلــدة  ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتن تبــدأ مــن 
وتعاطــي  املســكر  حيــازة  علــى  عقوبــة  القطعيــة  احلكــم  اكتســاب 
احلبــوب املنبهــة احملظــورة وأفهمتــه بــأن عقوبتــه علــى قيــادة الســيارة 
اجلهــة  مــن  تقــرر  احملظــورة  املنبهــة  احلبــوب  و  املســكر  تأثيــر  حتــت 
بعقوبــة  املدعــى عليــه  العــام معاقبــة  املدعــي  املختصــة. ورددت طلــب 
الســجن الــواردة بالفقــرة رقــم)1( مــن املــادة رقــم)41( لعــدم انطباقهــا 
بحــق املدعــى عليــه وبإعــالن احلكــم قــرر املدعــى عليــه عــدم اعتراضــه 
وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه وطلــب رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . وصحب
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
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ــة مبحافظــة القطيــف الشــيخ ..... ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي مــن فضيل
برقــم 341942234 وتاريــخ 1434/9/21هـــ  املقيــدة لــدى احملكمــة 
القــرار  بهــا  املرفــق  1434/10/11هـــ   وتاريــخ   34/2281852 برقــم 
الصــادر مــن فضيلته املســجل برقــم 34316777 وتاريــخ 1434/9/10هـ  
اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/ .......... يف قضيــة مســكر وقــد 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة  
القراروصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
وســلم  وصحبــه  وآلــه  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  املوفــق  واهلل 

. حرريف1434/11/10هـــ 
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مســكر- شــرب املســكر- حيــازة املســكر - قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر 
املســكر - مقاومــة قــوات الشــرطة - رجــوع عــن إقــرار مصــدق شــرعًا - 

درء حــد املســكر - عــدم وجــود ســوابق - التعزيــر باجللــد.

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )لعنــت اخلمــرة بعينها وشــاربها وســاقيها 
وبائعهــا ومبتاعهــا وعاصرهــا ومعتصرهــا وحاملهــا واحملمولــة إليــه 
وآكل ثمنهــا ( رواه االمــام أحمــد وابــن ماجــه مــن طريــق عبــداهلل بــن 

عمــر رضــي اهلل عنهمــا وصححــه األلبانــي 
ــه تعــد كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب كمــا قــرر  ــازة املســكر وحمل - حي

ذلــك الذهبــي يف كتابــه الكبائــر.

رقم الصك:34344352 تاريخه : 1434/10/21 هـ                                                            
رقم الدعوى : 34465050

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 34372106                  
تاريخه:1434/11/26ه 

وقيــادة  املســكر،وحيازته  بشــرب  عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  مت 
الســيارة حتــت تأثيــره، والهــرب مــن رجــال األمــن ، بالبحــث عن ســوابقه  
لــم يعثــر لــه علــى ســوابق ، طلــب املدعــي العــام احلكــم عليــه بحــد 
املســكر لقــاء شــربه لــه وبعقوبــة تعزيريــة لقــاء حيــازة املســكر والهــرب 
مــن رجــال األمــن وإفهامــه بــأن عقابــه علــى قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر 
املســكر عائــد للجهــة املختصــة، بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
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املدعــى عليــه صــادق علــى حيــازة املســكر بقصــد الشــرب وهروبــه مــن 
رجــال األمــن، وأنكــر شــرب املســكر وقيادتــه الســيارة حتــت تأثيــره، 
ــراف املدعــى عليــه حتقيقــا بشــرب  املســكر  ــى اعت جــرى االطــالع عل
وبعرضــه عليــه أنكــره، وألن املدعــى عليــه صــادق علــى حيازتــه للعــرق 
املســكر وأن قصــده مــن احليــازة الشــرب ومبــا أنــه أنكــر شــربه للعــرق 
املســكر وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره ومبــا أن حيــازة العــرق املســكر 
وحملــه يعــد كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب، ومبــا أن املدعــى عليــه رجــع 
عــن اعترافــه بشــرب املســكر وألن احلــدود تــدرأ بالشــبهات ومبــا أن 
املدعــي العــام لــم يقــم بينــة علــى قيــام املدعــى عليــه بقيــادة الســيارة حتــت 
تأثيــر املســكر لــذا كلــه ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قــارورة ســعة 
نصــف لتــر بداخلهــا عــرق مســكر كمــا لــم يثبــت قيــام املدعــى عليــه 
بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر ومت احلكــم بــدرء حــد املســكر 
عــن املدعــى عليــه لرجوعــه عــن إقــراره وتعزيــره بجلــده تســعا وســبعن 
جلــدة لقــاء شــبهة شــربه للمســكر وجلــده خمســًا وســبعن جلــده لقــاء 
ــر املســكر،  ــه الســيارة حتــت تأثي ــوت قيادت ــازة املســكر وعــدم ثب حي
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم كمــا قــرر 
املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف 
واالكتفــاء مبــا جــاء يف الئحــة الدعــوى، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة 

االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة 
مبحافظــة حفــر الباطــن   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ   34465050 برقــم  الباطــن  بحفــر  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   342377552 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/10/21
هـــ  املوافــق1434/10/26  االثنــن  يــوم   ففــي  هـــ    1434/10/21
افتتحــت اجللســة  وحضــر فيهــا املدعــي العــام ...وأدعــى علــى احلاضــر ... 
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...قائــاًل يف دعــواه عليــه حيــث إنــه بتاريــخ 
1434/8/2هـــ وأثنــاء قيــام إحــدى الدوريــات األمنيــة مبحافظــة حفــر 
الباطــن بعملهــا مت مالحظــة ســيارة مــن نــوع ........ حتمــل اللوحــة رقــم 
)...( متوقفــة بجانــب مدرســة ........ املتوســطة  فتــم اســتيقاف قائدهــا 
إال أنــه الذ بالفــرار وتوقــف عنــد أحــد املنــازل ونــزل أحــد األشــخاص مــن 
الســيارة ودخــل املنــزل ويحمــل كيســًا يف يــده وبعــد إيقــاف املركبــة 
تبــن أنهــا بقيــادة املدعــى عليــه وبتفتيشــه عثــر بحوزتــه علــى )0,5( 
نصــف قــارورة مــاء بهــا الشــراب املســكر وقبــض عليــه وقــد انتهــى 
لــه  وشــربه  الشــرب  بقصــد  املســكر  بحيــازة  اتهامــه  إلــى  التحقيــق 
وقيادتــه الســيارة حتــت تأثيــره والهــرب مــن رجــال األمــن وبالبحــث عــن 
ســوابقه / لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم 
شــرعا ونظامــا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــة واحلكــم عليــه 
1- بحــد املســكر لقــاء شــربه لــه . 2- بعقوبــة تعزيريــة لقــاء حيــازة 
املســكر والهــرب مــن رجــال األمــن . 3- إفهامــه بــأن عقابــه علــى قيــادة 
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الســيارة حتــت تأثيــر املســكر عائــد للجهــة املختصــة وفقــا للمــادة )68( 
مــن نظــام املــرور . هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه قبــض علــي وبحوزتــي قــارورة ســعة نصــف 
لتــر فيهــا عــرق مســكر، وأنــي هربــت مــن رجــال األمــن  فذلــك صحيــح 
ومــا ذكــره مــن أنــي شــربت العــرق املســكر وأنــي كنــت أقــود الســيارة 
حتــت تأثيــره فذلــك غيــر صحيــح هــذه إجابتــي وبعــد ســماع الدعــوى 
واإلجابــة جــرى ســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه فيمــا أنكــره املدعــى 
عليــه قــال إن بينتــي 1- اعترافــه املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم 
)1-3( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )3( . 2- محضــر القبــض 
املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )2( .وعنــد وصــول القضيــة عنــد هــذا احلــد 
رفعــت اجللســة  لالطــالع علــى أوراق املعاملــة واعلــم الطرفــان باحلضــور 
يف يــوم األربعــاء املوافــق 28 /10 /1434 هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى 
ــا محمــد حــرر يف 26 /10 /1434 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي  نبين
يــوم األربعــاء املوافــق 1434/10/28هـــ افتتحــت اجللســة الثانيــة وحضــر 
فيهــا املدعــي العــام واملدعــى عليــه وقــال املدعــى عليــه كان قصــدي مــن 
حيــازة العــرق املســكر الشــرب ثــم جــرى االطــالع علــى املعاملــة فوجــدت 
بــن طياتهــا اعتــراف املدعــى عليــه حتقيقــا املشــار إليــه ســابقا املتضمــن 
اعترافــه بشــربه للعــرق املســكر أثنــاء القبــض عليــه وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــال مــا جــاء يف اعتــرايف غيــر صحيــح وقــد اعترفــت بذلــك 
ألن احملقــق هددنــي إذا لــم اعتــرف فســوف يقــوم بســجني وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي العــام قــال ال علــم لــي بذلــك ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام 
هــل لديــه زيــادة بينــة قــال ليــس لــدي زيــادة بينــة فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد مــن 
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أهليتــه وتأمــل أوراق املعاملــة ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى حيازتــه 
للعــرق املســكر وأن قصــده مــن احليــازة الشــرب ومبــا أنــه أنكــر شــربه 
للعــرق املســكر وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــره ومبــا أن حيــازة العــرق 
املســكر وحملــه يعــد كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب كمــا قــرر ذلــك 
الذهبــي يف كتابــه الكبائــر لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )لعنت اخلمرة 
بعينهــا وشــاربها وســاقيها وبائعهــا ومبتاعهــا وعاصرهــا ومعتصرهــا 
وحاملهــا واحملمولــة إليــه وآكل ثمنهــا ( رواه االمــام أحمــد وابــن ماجــه 
األلبانــي  بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا وصححــه  مــن طريــق عبــداهلل 
ومبــا أن املدعــى عليــه رجــع عــن اعترافــه املتضمــن شــربه للمســكر 
وألن احلــدود تــدرأ بالشــبهات ومبــا أن املدعــي العــام لــم يقــم بينــة علــى 
قيــام املدعــى عليــه بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر لــكل مــا ســبق 
فقــد درأت حــد املســكر عــن املدعــى عليــه لرجوعــه عــن اعترافــه وبــه 
حكمــت وبعــده حكمــت عليــه بجلــده تســعا وســبعن جلــدة تعزيــرا لقاء 
شــبهة شــربه للمســكر كمــا ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة 
ــه حكمــت وبعــده  ــر بداخلهــا عــرق مســكر وب قــارورة ســعة نصــف لت
حكمــت عليــه بجلــده خمســا وســبعن جلــدة تعزيــرا لقــاء حيازتــه للعــرق 
املســكر ويكــون بعــد خمســة عشــر يومــا مــن عقوبــة اجللــد املنصــوص 
ــادة الســيارة  ــه بقي ــام املدعــى علي ــم يثبــت لــدي قي عليهــا أعــاله كمــا ل
ــى املدعــى عليــه  حتــت تأثيــر املســكر وبــه حكمــت وبعــرض ذلــك عل
قــرر قناعتــه باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم 
الئحــة  يف  جــاء  مبــا  واالكتفــاء  االســتئناف  حملكمــة  رفعــه  وطلــب 
الدعــوى وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 10/28/ 1434هـــ 
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
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األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة حفــر الباطــن  برقــم 
برقــم  لــدى احملكمــة  املقيــدة  وتاريــخ 1434/11/3هـــ   342377552
342554201 وتاريــخ 1434/11/10هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
 34344352 برقــم  ......املســجل  الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
ضــد/...يف  العــام   بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/10/28هـــ  وتاريــخ 
قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم  واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/11/26هـــ
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رقم الصك :3432016  تاريخه: 1434/02/06هـ  
رقم الدعوى:3448064

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34253813  تاريخه:1434/06/27هـ

مســكر - ترويــج مســكر - الدفــع باجلهــل ال يقبــل قضــاء، عــدم إطالــة 
ســجن األجنبــي - اإلقــرار -  التعزيــر بالســجن لقــاء  ترويــج املســكر.

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بترويــج اخلمــور عــن طريــق البيــع 
بقصــد الكســب املــادي وتســتره علــى مصــادر البيــع وطلــب املدعــي 
العــام إيقــاع العقوبــة التعزيريــة املشــددة عليــه حيــث  توفــرت معلومــات 
عــن قيامــه بترويــج اخلمــر املســكر فجــرى إعــداد كمــن لــه وقبــض 
عليــه وهــو يقــوم بترويــج اخلمــر ، أثبــت التقريــر الكيميائــي ايجابيــة 
عينــة املضبوطــات ملــادة الكحــول املســكرة بنســبة 42%- أقــر املدعــى 
عليــه لــدى جهــات التحقيــق بقيامــه بالترويــج بالبيــع ورفــض اإلدالء بــأي 
معلومــة حــول مصدرهــا ، كمــا أقــر املدعــى عليــه أثنــاء احملاكمــة 
بالترويــج ودفــع بأنــه ال يعلــم أن بيــع اخلمــر ممنــوع وأنــه ال يعلــم عــن البائــع 
شــيئا ســوى جنســيته ، بنــاء علــى مــا تقــدم قــررت احملكمــة تعزيــره 
بســجنه ملــدة أحــد عشــر شــهرًا اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده مائــة 
وخمســن جلــدة مفرقــة علــى ثــالث دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 3448064 وتاريــخ 1434/01/27 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/01/27 وتاريــخ   34237250 برقــم  باحملكمــة 
الثالثــاء املوافــق1434/02/05 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 01  
وفيهــا حضــر  املدعــي العــام وادعــى قائــال بصفـــتي مدعيـــًا عامـــًا يف 

دائـــرة االدعـــاء العـــام مبدينــة الريــاض أدعـــي علــى /
اوقــف   )...........( رقــم  إقامــة  اجلنســية  ســيرالنكي  ســنة   48...........
. 1433/11/28هـــ  ...........وتاريــخ  رقــم  اإليقــاف  مذكــرة  مبوجــب 
ــا محضــر  ــه بتاريــخ 27 1433/11هـــ ورد ملركــز شــرطة العلي حيــث ان
مــن  شــخص  قيــام  عــن  معلومــات  توفــرت  انــه  هيئة.............املتضمــن 
اجلنســية الســيرالنكية يقــوم بترويــج اخلمــور فتــم االتصــال عليــه مــن 
قبــل احــد مصــادر الهيئــة واالتفــاق معــه علــى شــراء اربــع قواريــر مــن 
العــرق املســكر وحضــر شــخص يدعــى / ......................)املدعــى عليــه( 
وبحوزتــه األربــع قواريــر املتفــق عليهــا ومت شــرائها منــه مببلــغ وقــدره 80 
ريــال للقــارورة الواحــدة وأعطــى املبلــغ املرقــم وأفــاد بانــه يحصــل علــى 

اخلمــر مــن شــخص مــن نفــس اجلنســية يدعــى / ............
وتاريــخ   )...........( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  اثبــت  وقــد 

بــن كل دفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوعن - قــرر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه االعتــراض علــى احلكــم وطلبــا تدقيقــه بــدون الئحــة - 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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1433/12/6هـــ ايجابيــة عينــة املضبوطــات للكحــول املســكرة بنســبة 
.  %42

وباســتجواب املدعــى عليــه اقــر بترويــج اخلمــور وانه مت االتصــال عليه من 
احــد مصــادر الهيئــة يطلــب منــه شــراء اربــع قواريــر مــن العــرق املســكر 
واالتفــاق معــه علــى بيــع األربــع قواريــر مببلــغ وقــدره )320( ريــال حيــث 
املبلــغ  األربــع قواريــر واســتالم  بتســليمه  ...........وقــام  تقابــال يف حــي 
املرقــم ومت القبــض عليــه أثنــاء عمليــة التبايــع وبســؤاله عــن مصدر االربع 
قواريــر أفــاد بانــه قــام بشــرائها مــن شــخص مــن اجلنســية الســيرالنكية 
يدعــى )...........( لــم يدلــي مبعلومــات اضافيــه عنــه وصــادق علــى اقــراره 

شــرعا بذلــك .
وقــد انتهــى التحقيــق الــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بترويــج اخلمــور 
عــن طريــق البيــع بقصــد الكســب املــادي وتســتره علــى مصــادر البيــع 

وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :
لغــرض  اخلمــور  بترويــج  قيامــه  املتضمــن  شــرعا  املصــدق  1-اقــراره 
الكســب املــادي واملــدون مبلــف التحقيــق رقــم )2( يف الصفحــة رقــم 

2.  )1(
- محضــر القبــض املعــد مــن مركــز هيئــة........... املتضمــن ضبطــه 

باجلــرم املشــهود اثنــاء عمليــة التبايــع وضبــط املبلــغ املرقــم بحوزتــه
اخلمــور  عينــة  ايجابيــة  املتضمــن  الشــرعي  الكيميائــي  .3-التقريــر 

.%42 بنســبة  الكحــول  ملــادة  بحوزتــه  املضبوطــة 
وببحث سوابقه تبن عدم وجود سوابق مسجله عليه .

وحيــث إن مــا اقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
اطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة مشــددة هــذه دعــواي وبســؤال 
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املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي املدعــي العــام أجــاب وهــو يحســن اللغــة 
العربيــة بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح جملــة وتفصيــال فلــم 
أكــن أعلــم أن بيــع اخلمــور ممنوعــا وال أعلــم عــن البائــع إال أنــه فلبينــي 
هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملصادقــة 
املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام وملــا ورد يف التقريــر الكيميائــي 
ملــادة  بحوزتــه  املضبوطــة  اخلمــور  عينــة  ايجابيــة  املتضمــن  الشــرعي 
الكحــول بنســبة 42% وألن املذكــور أجنبــي نصرانــي الديانــة وقــد 
نــص التعميــم القضائــي علــى عــدم إطالــة ســجن األجنبــي لذلــك كلــه 
فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بترويــج اخلمــور عــن طريــق البيــع 
بقصــد الكســب املــادي وتســتره علــى مصــادر البيــع وحكمــت بتعزيــره 
بســجنه ملــدة أحــد عشــرة شــهرًا اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده مائــة 
وخمســن جلــدة مفرقــة علــى ثــالث دفعــات علــى ان تكــون كل دفعــة 
خمســون جلــدة بــن كل دفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوعن 
وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــررا عــدم القناعــة وطلبــا متييــز احلكــم 
بــدون الئحــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/05 هـــ .
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد:  وحــده  هلل  احلمــد 
علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  لتمييــز 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  برقــم 
341021521 وتاريخ1434/5/28هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ...........املســجل برقــم 3432016 
........... ضــد/  العــام   املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  وتاريخ1434/2/6هـــ 
)ســيرالنكي اجلنســية(  التهامــه بترويــج اخلمــور علــى النحــو املوضــح 
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بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
بعــد . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك :3429911 تاريخه: 1434/02/04هـ 
رقم الدعوى:3453324

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34183245  تاريخه:1434/04/09هـ

مســكر - ترويــج مســكر - اإلقــرار - التعزيــر بالســجن واجللــد واإلبعــاد 
لقــاء ترويــج املســكر - إقامــة حــد املســكر علــى املســلم - تعزيــر غيــر 
املســلم  لشــرب املســكر - ال يقــام حــد املســكر علــى الذمــي او املســتأمن .

1- ترويــج اخلمــر مــن اإلفســاد يف األرض وهــو معصيــة توجــب التعزيــر 
لقــول اهلل تعالــى : » وال تفســدوا يف األرض بعــد إصاحهــا«.

مالــك:  بــن  أنــس  حلديــث  الذنــوب  كبائــر  مــن  اخلمــر  ترويــج   -2
َم يف اخَلمــِر عشــرًة: عاصَرهــا،  ُ عَليــِه وســلَّ ــى اهللَّ ِ صلَّ »لعــَن رســوُل اهللَّ
وُمعتصَرهــا، واملعصــورَة َلــُه، وحامَلهــا، واحمَلمولــَة َلُه، وبائَعهــا، واملبيوعَة 
ــرِب ».  ــى عــدَّ عشــرًة ، مــن هــذا الضَّ َلــُه، وســاقَيها، واملســتقاَة َلــُه ، حتَّ
أخرجــه ابــن ماجــه وصححــه األلبانــي ، واللعــن ال يكــون إال لكبيــرة .
3- قــول البهوتــي - يف كشــاف القنــاع -:) وال يحــد ذمــي ومســتأمن 
بشــربه-أي املســكر- ولــو رضــي بحكمنــا -  ألنــه يعتقــد حلــه وذلــك 

شــبهة يــدرأ بهــا احلــد (.

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليهمــا األول والثانــي 
بترويــج املســكر وحيــازة )43( قــارورة مــن املســكر بقصــد الترويــج 
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وقيــام األول والثالــث والرابــع بشــرب املســكر وطلــب املدعــي العــام 
مــا يلــي : إثبــات مــا أســند للمدعــى عليهــم، احلكــم علــى املدعــى عليــه 
األول بحــد املســكر، احلكــم علــى املدعــى عليــه األول والثانــي بعقوبــة 
علــى  احلكــم  وحيازتــه،  املســكر  بترويــج  قيامهمــا  علــى  تعزيريــة 
املدعــى عليهمــا الثالــث والرابــع غيــر املســلمن بعقوبــة تعزيريــة مقابــل 
قيامهمــا بشــرب املســكر، حيــث مت القبــض علــى املدعــى عليهــم مــن 
قبــل الشــرطة اجلويــة بقاعــدة امللــك عبــد العزيــز اجلويــة بالظهــران مبقــر 
ســكنهم وبحوزتهــم )43( قــارورة مــاء صحــة صغيــرة مملــوءة مبــادة 
املســكر املصنــع محليــًا أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيتهــا 
ملــادة الكحــول وبنســبة مســكرة - أقــر املدعــى عليهمــا األول والثانــي 
بصحــة التهمــة مبــا يف ذلــك حيــازة الكميــة املشــار لهــا يف الدعــوي 
 - مســلم  بأنــه  األول  وأقــر  املســكر،  وشــربهما  بالترويــج  وقيامهمــا 
أقــر املدعــى عليــه الثالــث بقيامــه بشــرب املســكر وأنــه اشــتراه مــن 
املدعــى عليــه الثانــي وقــرر بأنــه نصرانــي - أقــر املدعــى عليــه الرابــع 
بقيامــه بشــرب املســكر وأنــه اشــتراه مــن املدعــى عليــه األول وقــرر 
بأنــه هندوســي، وألن املدعــى عليهمــا الثالــث والرابــع غيــر مســلمن 
فــال يقــام عليهمــا احلــد  إال أنهمــا مســتحقان التعزيــر ملخالفتهمــا أنظمــة 
البــالد واإلقامــة فقــد قــررت احملكمــة احلكــم علــى املدعــى عليهــم مبــا 
يلــي : أوال / ثبــوت اشــتراك املدعــى عليــه األول والثانــي يف حيــازة ثــالث 
وأربعــن قــارورة حتتــوي علــى املســكر بقصــد الترويــج وقيامهمــا ببيــع 
املســكر وتعزيرهمــا ألجلــه بســجن كل واحــد منهمــا ســنه ونصــف 
مــن تاريــخ إيقافهمــا وجلــد كل واحــد منهمــا مئتــن وخمســن جلــدة 
علــى دفعــات متســاوية بــن كل دفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة 
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 احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
...........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باخلبر وبناء على املعاملة احملالة لنا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية يف محافظة اخلبر برقم 3453324 
 34264368 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/02/02 وتاريــخ 
هـــ  املوافــق1434/02/04  االثنــن  يــوم  ففــي  وتاريخ1434/2/2هـــ  
افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 9  وفيهــا  قــدم املدعــي العــام ...........

الئحــة دعــوى عامــة ضــد :
1. ...........سيرالنكي اجلنسية مبوجب رخصة اإلقامة رقم  .............
2. ........... سيرالنكي اجلنسية مبوجب رخصة اإلقامة رقم ............
3. ........... سيرالنكي اجلنسية مبوجب رخصة اإلقامة رقم  ...........
4.  ............. نيبالي اجلنسية مبوجب رخصة اإلقامة رقم  ................

قائــاًل فيهــا حيــث إنــه بتاريــخ 1433/11/16هـــ مت القبــض علــى املدعــى 

أيــام .ثانيــا / ثبــوت شــرب املدعــى عليــه األول للمســكر وجلــده لقــاء 
بــن جلــده  ذلــك حــد املســكر ثمانــن جلــده دفعــة واحــدة ويكــون 
احلــد وجلــده التعزيــر مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام. ثالثــًا / ثبــوت شــرب 
املدعــى عليهمــا الثالــث والرابــع للمســكر وتعزيرهمــا لقــاء ذلــك بجلــد 
كل واحــد منهمــا ســبعن جلــدة علــى دفعتــن متســاويتن بينهمــا مــدة 
ال تقــل عــن عشــرة أيــام. رابعـــا / التوصيــة بإبعادهــم عــن البــالد فــور 
انتهــاء محكوميتهــم بعــد إنهــاء مــا لهــم ومــا عليهــم مــن حقــوق . وقنــع 
املدعــى عليهــم جميعــا باحلكــم وأمــا املدعــي العــام فقــرر عــدم القناعــة 
مكتفيــا مبــا قــدم بالالئحــة، ُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . 
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عليهــم مــن قبــل جنــاح الشــرطة اجلويــة بقاعــدة امللــك عبــد العزيــز اجلويــة 
بالظهــران مبقــر ســكنهم وبحوزتهــم عــدد )43( قــارورة مــاء صحــة 
صغيــرة احلجــم مملــوءة مبــادة املســكر املصنــع محليــًا أثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم ) ......................( وتاريــخ 11/22 1433هـــ 
مســكرة  وبنســبة  االيثيلــي  الكحــول  ملــادة  املرســلة  العينــة  ايجابيــة 
وباســتجواب املدعــى عليــه األول ........... / أفــاد أنــه قبــل أســبوعن مــن 
تاريــخ القبــض عليــه اســتلم عــدد )11( قــارورة مملــوءة مبــادة املســكر 
يقــوم  أن  الثاني.....................علــى  عليــه  املدعــى  مــن  محليــًا  املصنــع 
ببيعهــا وتروجيهــا وتســليمه علــى كل قــارورة مبلــغ ثالثــون ريــال وذلــك 
مقابــل راتــب شــهري قــدره )500( خمســمائة ريــال حيــث قــام املدعــى 
عليــه  اخلمــور  ترويــج  فكــرة  بعــرض   )......................( الثانــي  عليــه 
قبــل ســنة ورحــب بالفكــرة ووافقــه الــرأي وأن املدعــى عليــه  الثانــي 
)......................( يقــوم بإحضــار اخلمــور عــن طريــق شــخصن ال يعرفــه 
 )........... ...........و  املدعــو/  مــن  كال  وهمــا  كفالئهمــا  يعــرف  وال 
وأضــاف بأنــه بعــد اســتالمه للقواريــر تنــاول قارورتــن ونصــف وبقــي 
النصــف اآلخــر وقــام بوضعهــا بداخــل الغرفــة التــي يســكن بهــا حتــت 
ســريره وأفــاد بأنــه يقــوم بترويــج اخلمــور بداخــل مقــر ســكن الشــركة 
ــه الثانــي ....................../ أفــاد  نقــدًا وباآلجــل وباســتجواب املدعــى علي
أنــه قبــل ســنة قــام بعــرض فكــرة الترويــج علــى املدعــى عليــه األول 
ــرأي ورحــب بالفكــرة وبعدهــا ذهــب اجــازة وبعــد  )...........( فوافقــه ال
عودتــه وبالتحديــد قبــل أســبوعن مــن القبــض عليــه قــام باســتالم عــدد 
ــى أن  ــًا )العــرق( عل ــع محلي ــوءة مبــادة املســكر املصن )11( قــارورة ممل
يقــوم بترويجهــا مببلــغ )30( ثالثــن ريــال وذلــك مقابــل راتــب شــهري 
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قــدره )500( خمســمائة ريــال حيــث يقــوم بإحضــار اخلمــور عــن طريــق 
شــخصن ال يعرفــه وال يعــرف كفالئهمــا وهمــا كاًل مــن املدعــو/ 
)...........( و)...........( وأضــاف أنــه ال يعــرف بقيــة اســمائهما وأفــاد بأنــه 
كل أســبوع يقــوم باســتالم عــدد )25( قــارورة قيمــة كل قــارورة )23( 
ــة بداخــل الســكن  ــى العمال ــال ويقــوم بترويجهــا عل ــة وعشــرون ري ثالث
قــارورة   )35( التــي ضبطــت وعددهــا  الكميــة  وأن  الشــركة  مبقــر 
مت  مــا  وكذلــك  لــه  تعــود  وجميعهــا  فارغــة  قواريــر   )3( عــدد  منهــا 
ضبطــه بغرفتــه وعددهــا )6( قواريــر باإلضافــة إلــى عــدد )3( قواريــر 
فارغــة جميعهــا تعــود لــه ويقصــد مــن حيازتهــا ترويجهــا علــى العمالــة 
وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث .........../ أفــاد بأنــه قبــل حوالــي شــهر 
تقريبــًا مــن القبــض عليــه قــام بشــراء عــدد )3( قواريــر من مادة املســكر 
الثانــي  عليــه  املدعــى  مــن  ريــااًل  تســعون   )90( مببلــغ  محليــًا  املصنــع 
)...........( وقــام بتناولهــا مبفــرده بداخــل الشــركة بالقاعــدة بالظهــران 
وباســتجواب املدعــى عليــه الرابــع .........../ أفــاد بأنــه قبــل القبــض عليــه 
بقرابــة أربعــة أيــام تقابــل مــع املدعــى عليــه األول مبقــر ســكن الشــركة 
بداخــل القاعــدة اجلويــة بالظهــران وعــرض عليــه فكــرة شــراء قــارورة 
مســكر مصنــع محليــًا مببلــغ وقــدره )30( ريــال فوافقــه علــى ذلــك وقــام 

ــاول قــارورة واحــدة فقــط . ــر وتن ــه الثــالث قواري بإعطائ
- لــم يوجــه االتهــام للمدعــو/ ...........ســريلنكي اجلنســية  لعــدم ثبــوت 
عالقته بالقضية وانتهى التحقيق إلى توجيه االتهام لـ : ......................و 
...........بترويــج املســكر وحيــازة عــدد )43( قــارورة مــن املســكر بقصد 
...........و........... عليهمــا  وللمدعــى  لــألول  املســكر  وشــرب  الترويــج 
بشــرب املســكر - وذلــك لألدلــة والقرائــن اآلتيــة :1- اعترافهــم املــدون 
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علــى ملفــات التحقيــق لفــات رقــم ) 1-2-3 (2-محضــر تنفيــذ مهمــة 
املرفــق لفــة رقــم)16( 3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املرفــق لفــه رقــم 
) 18(وبالبحــث عمــا إذا كان لهــم ســوابق لــم يعثــر لهــم علــى ســوابق 
جنائيــة مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهــم - وهــم بكامــل 
أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلب إثبات 
إدانتهــم مبــا أســند إليهــم واحلكــم علــى املدعــى عليــه األول )...........( 
بحــد املســكر لقــاء شــربه لــه وبعقوبــة تعزيريــة تزجرهــم وتــردع غيرهــم 
لقــاء قيــام املدعــى عليهمــا األول والثانــي بترويــج اخلمــور - وعلــى الثالــث 
شــربهما  لقــاء  غيرهمــا  وتــردع  تزجرهمــا  تعزيريــة  بعقوبــة  والرابــع 
للمســكر هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليهــم عــن الدعــوى بواســطة 
املترجــم املتعــاون ...........أجــاب املدعــى عليــه األول ........... بقولــه مــا جاء 
يف الدعــوى مــن حيازتــي أنــا واملدعــى عليــه الثانــي ...........لعــدد )43( 
ثــالث وأربعــن قــارورة مــاء صحــة صغيــرة حتتــوي علــى املســكر املصنــع 
محليــًا بقصــد الترويــج وترويجــي املســكر وشــربي املســكر هــذا كلــه 
صحيــح فقــد اتفقــت مــع املدعــى عليــه الثانــي ...........قبــل القبــض علينــا 
أنــا  بأســبوعن علــى أن يقــوم هــو بإحضــار قواريــر املســكر وأقــوم 
ببيعهــا ويكــون العائــد املالــي مناصفــة بيننــا وقــد ســبق أن بعــت خمــس 
وخمســن قــارورة مــاء صحــة صغيــره احلجــم حتتــوي علــى املســكر علــى 
عــدة دفعــات بعتهــا علــى العمالــة املوجــودة معنــا يف الشــركة التــي نعمــل 
بهــا وذلــك بعــد أن أحضرهــا لــي املدعــى عليــه الثانــي ...........وتقاســمنا 
قيمتهــا مناصفــة والكميــة التــي ضبطهــا رجــال األمــن يف ســكننا وهــي 
ثــالث وأربعــن قــارورة مــاء صحــة صغيــره احلجــم حتتــوي علــى املســكر 
املصنــع محليــًا تعــود لــي أنــا واملدعــى عليــه الثانــي ...........بقصــد الترويــج 
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وأنــا أشــرب املســكر علمــًا بأنــي مســلم الديانــة هكــذا أجــاب وأجــاب 
املدعــى عليــه الثانــي ........... بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى مــن حيازتــي أنــا 
واملدعــى عليــه األول ...........لعدد)43(ثــالث وأربعــون قــارورة مــاء صحــة 
صغيــرة احلجــم حتتــوي علــى املســكر املصنــع محليــًا بقصــد الترويــج 
وترويجــي املســكر هــذا كلــه صحيــح فقــد اتفقــت مــع املدعــى عليــه 
األول ...........قبــل القبــض علينــا بأســبوعن علــى أن أقــوم أنــا باحضــار 
قواريــر املســكر ويقــوم ...........ببيعهــا ويكــون العائــد املالــي مناصفــة 
بيننــا وقــد ســبق أن بعــت أنــا ثــالث قواريــر مســكر علــى العمالــة التــي 
تعمــل معنــا يف الشــركة كمــا أن املدعــى عليــه األول ...........قــام ببيــع 
قــارورة حتتــوي علــى املســكر علــى عــدة دفعــات  خمســة وخمســن 
بعــد أن أحضرتهــا لــه وتقاســمت معــه قيمتهــا مناصفــة والكميــة التــي 
ضبطهــا رجــال األمــن يف ســكننا وهــي ثالثــة وأربعــن قــارورة مــاء 
ــع محليــًا تعــود لــي  صحــة صغيــرة احلجــم حتتــوي علــى املســكر املصن
أنــا واملدعــى عليــه األول ...........بقصــد الترويــج هكــذا أجــاب وأجــاب 
مــن شــربي  الدعــوى  مــا جــاء يف  ...........بقولــه  الثالــث  املدعــى عليــه 
علــي  القبــض  قبــل  اشــتريت  أن  ســبق  هــذا صحيــح حيــث  املســكر 
بشــهر مــن املدعــى عليــه الثانــي ...........ثــالث قواريــر صغيــرة احلجــم 
حتتــوي علــى املســكر املصنــع محليــًا مببلــغ تســعن ريــااًل وشــربت هــذا 
املســكر وأنــا نصرانــي الديانــة هكــذا أجــاب وأجــاب املدعــى عليــه 
...........بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى مــن شــربي املســكر هــذا  الرابــع 
صحيــح فقــد اشــتريت قبــل القبــض علــي بأربعــة أيــام مــن املدعــى عليــه 
األول ......................قــارورة صغيــرة حتتــوي علــى املســكر مببلــغ ثالثــن 
ريــااًل وشــربت هــذا املســكر وأنــا هندوســي الديانــة هكــذا أجــاب بعــد 
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باملضبوطــات  بيــان  رقم)4(وتضمنــت  اللفــة  إلــى  الرجــوع  جــرى  ذلــك 
ويظهــر منــه أن املضبــوط هــو ســت وأربعــن قــارورة منها)41(واحــد 
وأربعــون ســعة)500مل(و)2(قارورتان ســعه)250مل(و)3(ثالث قواريــر 
فارغــة كمــا جــرى الرجــوع إلــى اللفــة رقم)18(وتضمنــت صــورة التقرير 
الكيمــاوي الشــرعي وهــو كمــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه فبنــاًء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليهمــا األول 
...........والثانــي ........... بحيازتهمــا املســكر بقصــد الترويــج وترويجهمــا 
للمكســر كمــا أقــر املدعــى عليه األول ......................بشــرب املســكر 
وحيــث إن فعلهمــا مــن كبائــر الذنــوب فقــد لعــن رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم يف اخلمــر ثمانيــة )شــاربها وســاقيها وحاملهــا واحملمولــة 
إليــه وعاصرهــا ومعتصرهــا وبائعهــا وآكل ثمنها(واللعــن ال يكــون 
إال علــى كبيــره مــن كبائــر الذنــوب كمــا أن يف ترويــج اخلمــور بــن 
النــاس نشــر للمنكــر وإشــاعة للســوء وهــو مــن اإلفســاد يف األرض واهلل 
تعالــى يقــول)وال تفســدوا يف األرض بعــد اصالحهــا( وحيــث أقــر املدعــى 
عليهمــا الثالــث ....... والربــع ...... بشــرب املســكر وحيــث إنهمــا غيــر 
مســلمن فــال يحــدان بشــرب املكســر قــال يف كشــاف القنــاع عــن 
مــن االقنــاع)101/5())وال يحــد ذمــي مســتأمن بشــربه-أي املســكر- 
ولــو رضــي بحكمنــا ألنــه يعتقــد حلــه وذلــك شــبهة يــدرأ بهــا احلــد((
وحيــث إنهمــا مســتحقان للتعزيــر ملخالفتهمــا أنظمــة البــالد واإلقامــة 
فيهــا وملــا جــاء يف بيــان املضبوطــات والتقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
لــذا فقــد قــررت مــا يلــي  أواًل ثبــت لــدي اشــتراك املدعــى عليهمــا األول 
...........والثانــي ...........بحيــازة عــدد ثالثــة وأربعــن قــارورة حتتــوي علــى 
املســكر بقصــد الترويــج منهــا واحــد وأربعــن قــارورة ســعه)500مل(
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وقارورتــن ســعه)250مل( وقيامهمــا ببيــع املســكر وقــررت تعزيرهمــا 
لقــاء ذلــك بســجن كل واحــد منهمــا مــدة ســنة ونصــف اعتبــارًا مــن 
تاريــخ إيقافهمــا وجلــد كل واحــد منهمــا مائتــن وخمســن جلــده علــى 
خمــس دفعــات متســاوية بــن الدفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة 
أيــام ثانيــًا ثبــت لــدي شــرب املدعــى عليــه األول ......................للمســكر 
ــده دفعــه واحــده  ــد لقــاء ذلــك حــد املســكر ثمانــن جل وقــررت أن يجل
ــام  ــر مــدة ال تقــل عــن عشــرة أي ــده التعزي ــده احلــد وجل ويكــون بــن جل
ثالثــًا ثبــت لــدي شــرب املدعــى عليهمــا الثالــث ...........والرابــع ...........
للمســكر وقــررت تعزيرهمــا لقــاء ذلــك بجلــد كل واحــد منهما ســبعن 
جلــده علــى دفعتــن متســاويتن بينهمــا مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام ومبــا 
تقــدم حكمــت وأوصيــت بإبعــاد املدعــى عليهــم عــن البــالد فــور انتهــاء 
محكوميتهــم بعــد إنهــاء مــا لهــم وعليهــم مــن حقــوق اتقــاء لشــرهم 
وبعــرض احلكــم قنــع املدعــى عليهــم جميعــًا ولــم يقنــع املدعــي العــام 
مكتفيــًا مبــا قــدم يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة 

والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا ..
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/04/01هـــ  وتاريــخ  34/787004/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة/ رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 
34568152 وتاريــخ 1434/3/25هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ...........املســجل برقــم 3429911 
وتاريــخ 1434/2/4هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام  ضــد كل ٍ مــن 
1/...........)ســيرالنكي اجلنســية( و2/ ...........)ســيرالنكي اجلنســية( 
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3/ ...........)ســيرالنكي اجلنســية( و4/ ......................)نبيالــي اجلنســية( 
يف قضيــة مســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ــا  ــة قررن ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ومفصــل في
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/04/08هـــ.
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رقم الصك : 34280904 تاريخه: 1434/7/26هـ 
رقم الدعوى:3486506

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34302308   تاريخه: 1434/8/22هـ

 دعــوى تشــفيط بنزيــن - األصــل يف املتهــم البــراءة - رفــع التهمــة مبــا 
يضعفهــا - رد دعــوى املدعــي العــام .

1- قاعدة : األصل براءة الذمة .
2- ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم .

ــه باستنشــاق  ــه االتهــام مــن املدعــي العــام ضــد املدعــى علي جــرى توجي
مــادة البنزيــن وحيازتــه لقــارورة مــاء صغيــرة حتتــوي علــى مــادة البنزيــن 
حيــث   ، عليــه  التعزيريــة  العقوبــة  إيقــاع  وطلــب  االستنشــاق  بقصــد 
قبضــت عليــه الدوريــات األمنيــة بعدمــا شــاهدته يقــود ســيارته بطريقــة 
غيــر متزنــة، فطلــب منــه الوقــوف، فظهــر عليــه عالمــات الســكر، 
وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى قــارورة بهــا كميــة مــن البنزيــن ، فأجــري 
لــه حتليــل طبــي تبــن وجــود نســبة مــن مــادة البنزيــن يف دمه، أقــر املدعى 
عليــه باستنشــاقه مــادة البنزيــن إال أنــه دفــع بأنــه لــم يكــن ذلــك عمــدا 
بقصــد التأثيــر عليــه وإمنــا لنفــاد وقــود ســيارته فاضطــر لشــراء البنزيــن 
ووضعــه يف قــارورة ، وألن مفتــاح األمــان للخزان كان مغلقا قام بانتزاع 
خرطــوم املــاء املخصــص ملســاحات الســيارة وشــرع يف شــفط البنزيــن 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا  ...........املــالزم القضائــي باحملكمــة 
اجلزائيــة باألحســاء وبنــاء علــى التعميــد املذيــل بالشــرح علــى املعاملــة  
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ...........  ــل فضيل ــة مــن قب لنظــري للقضي
وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة للمحكمــة مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
واملقيــدة  هـــ   1434/2/20 وتاريــخ   2590 برقــم  باألحســاء  العــام 
باحملكمــة برقــم 34440282 وتاريــخ 1434/2/23هـــ واحملالــة لنــا مــن 
فضيلــة ا لرئيــس برقــم 3486506 وتاريــخ 1434/2/23 هـــ  يف الســبت 

مــن القــارورة وقــام بســكبه يف اخلــزان حتــى متكــن مــن تشــغيل محــرك 
الســيارة وتوجــه بهــا إلــى احملطــة فشــعر بعدهــا بعــدم اتــزان فقبــض عليــه 
قبــل أن يصــل للمحطــة وهــو علــى تلــك احلالــة فاتهــم بالتشــفيط - وبطلــب 
البينــة مــن املدعــي العــام قــرر بــأن بينتــه محضــر االســتجواب باملعاملــة 
ومحضــر القبــض - بعرضهمــا عليــه أقــر مبــا تضمنهمــا وأن موجــب مــا 
حصــل هــو مــا ورد يف جوابــه ولــم يكــن لغــرض غيــر مشــروع - جــرى 
االطــالع علــى صحيفــة الســوابق فلــم يعثــر علــى أي ســابقة مســجلة بحقه 
- بنــاء علــى الدعــوى ، واإلجابــة ، وإلقــرار املدعــى عليــه ، وملــا دفــع بــه 
ــه لــم يكــن مقصــودا ولــم يكــن لغــرض ســيء بــل  مــن أن مــا حصــل ل
ألجــل تعبئــة ســيارته بالوقــود الــالزم ، وألن األصــل بــراءة املســلم لذلــك 
فقــد قــررت احملكمــة عــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بالتهمــة وانتهــت 
بــرد دعــوى املدعــي العــام يف طلبــه تعزيــر املدعــى عليــه - بعــرض احلكــم 
علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع القضيــة حملكمــة 

االســتئناف بــدون الئحــة - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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والنصــف  العاشــرة  الســاعة  االولــى  اجللســة  افتتحــت  1434/4/20هـــ 
التحقيــق  دائــرة  مــن  بالترافــع  معمــد   ........... املدعــي  حضــر  وفيهــا 
واالدعــاء العــام باألحســاء برقــم ...........يف 1433/12/1 هـــ ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه .............وبســؤال املدعــي العــام عــن دعــواه قــال  بصفتــي 
مدعيــًا عاًمــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى 
:...........، 33 عامــًا ، املهنــة موظــف » قطــري اجلنســية » مبوجــب بطاقــة 
إثبــات الشــخصية رقــم ........... ، أوقــف بتاريــخ 1433/12/14هـــ وأفــرج 
عنــه بالكفالــة ، يقيــم يف قطــر  ...........، معــروف بواســطة كفيلــه 
املواطــن / ........... » ســعودي اجلنســية » مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
...........حيــث أنــه بتاريــخ 1433/12/14 هـــ مت القبــض علــى املدعــى 
عليــه مــن قبــل رجــال دوريــات أمــن الطــرق إثــر مشــاهدتهم لســيارة مــن 
نــوع ........ بيضــاء اللــون حتمــل لوحــة قطريــة رقــم  .......... يســير بطريقــة 
غيــر متزنــة ، وباســتيقافه لوحــظ بأنــه يف حالــة غيــر طبيعيــة ) ســكر 
( وبتفتيــش الســيارة عثــر بداخلهــا علــى قــارورة مــاء صحــة صغيــرة بهــا 
الربــع مــن مــادة البنزيــن ) 91 ( ) مت إتالفهــا مــن قبــل جهــة الضبــط ( 
، وباستشــمامه اتضــح انبعــاث رائحــة البنزيــن مــن جوفــه ، وقــد أثبــت 
التقريــر الطبــي رقــم ) ...........( الصــادر مــن مستشــفى ……… وجــود 
أثــر ملــادة البنزيــن يف دمــه .وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بواقعــة القبض 
عليــه واستنشــاقه ملــادة البنزيــن نــوع ) 91 ( ملــدة عشــر دقائــق بعــد توقفــه 
يواصــل ســيره  أن  قبــل  ...........باجتــاه ………  مــن مركــز  بالقــرب 
.وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه باستنشــاق مــادة البنزيــن ، 
وحيازتــه لقــارورة مــاء صحــة صغيــرة بهــا الربــع مــن مــادة البنزيــن بقصــد 

االستنشــاق ؛ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:
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1 - إقــراره املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 2 ( مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم 
. ) 2 (

2 - محضــر االستشــمام املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 1 ( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــة رقــم ) 2 ( .

3 - محضر القبض املرفق على لفة رقم ) 5 ( .
4 - محضر اإلتالف املرفق على لفة رقم ) 22 ( .

5 -التقرير الطبي املرفق على لفة رقم ) 32 ( .
وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة 
مســجلة .وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شـــرعًا ؛ أطلــب إثبــات مــا 
ملــادة  لقــاء استنشــاقه  إليــه ، واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة  أســند 
البنزيــن ، ولقــاء حيازتــه لقــارورة مــاء صحــة صغيــرة بهــا الربــع مــن مــادة 

البنزيــن بقصــد االستنشــاق . واهلل املوفــق .
وحلــن حضــور املدعــى عليــه ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وبعــد 
التأكــد مــن هويــة املدعــى عليــه  جــرى عــرض  دعــوى املدعــي العــام 
عليــه  فقــال إن مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن تشــفيطي ملــادة 
البنزيــن مــن فئــة )91( صحيــح إال أنــه كان لســبب وهــو أنــي كنــت 
متوجهــا مــن الســعودية إلــى قطــر ويف أثنــاء الطريــق توقفــت الســيارة 
بالقــرب مــن هجــرة ........... فذهبــت حملطــة البنزين مع شــخص ال أعرفه 
ركبــت معــه بدراجتــه الناريــة وتوجهنــا حملطــة الوقــود وقمــت بشــراء 
ــة الســيارة بالبنزيــن  البنزيــن ومــن ثــم رجعــت لســيارتي فلمــا أردت تعبئ
وجــدت أن مفتــاح األمــان للبنزيــن مغلــق وال بــد مــن إدخــال ماســورة أو مــا 
شــابه فانتزعــت خرطــوم املــاء العائــد ملســاحات الســيارة وبــدأت أشــفط 
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البنزيــن مــن القــارورة وأســكبه يف تانكــي الســيارة وملــا مت تشــغيل 
ــة الشــفط شــعرت  ــى محطــة ...........وبعــد عملي الســيارة توجهــت بهــا إل
بعــدم اتــزان يف قيادتــي بســبب شــفطي للبنزيــن وعلــى إثــره مت  القبــض 
ــي للمحطــة واتهمــت بتشــفيط  ــل وصول ــل رجــال األمــن  قب ــي مــن قب عل
البنزيــن هــذا مــا حــدث هكــذا أجــاب وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام 
علــى صــدق دعــواه قــال بينتــي مــا جــاء يف أوراق املعاملــة اطلــب الرجــوع 
ــم يعثــر لــه  إليهــا فجــرى االطــالع علــى كــرت ســوابق املدعــى عليــه فل
علــى ســوابق مســجله كمــا جــرى االطــالع علــى إقــرار املدعــى عليــه 
يف محضــر االســتجواب لفــة رقــم )2( علــى الصحيفــة )2 -3 ( فوجــدت 
ــق وبعــرض  ــن ملــدة عشــر دقائ ــادة البنزي ــه بشــفطه مل إقــرار املدعــى علي
ذلــك عليــه قــال مــا ذكــر محضــر الضبــط  مــن إقــراري صحيــح إال انــه 
ــى  ــاء عل كان بســبب مــا ذكــرت ولــم يكــن لغــرض غيــر مشــروع فبن
الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى دعــوى املدعــي يف 
شــفطه ملــادة البنزيــن ودفــع بأنــه كان لغــرض تعبئــة الســيارة إذ أنهــا 
كانــت متوفقــة بســبب نفــاذ البنزيــن يف ســيارته وهــذا مــا ذكــر يف 

ــى الصحيفــة رقــم محضــر االســتجواب املرصــود باللفــة رقــم )2( عل
)2 -3 ( ولــم يكــن اســتعماله لغــرض ســيئ ومبــا أن األصــل يف الشــريعة 
ــي  ــه خال ــل هــذه األمــور ومبــا أن املدعــى علي ــراءة مــن مث اإلســالمية الب
مــن الســابق لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه 
مبــا يلــي أوال : لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه شــفطه ملــادة البنزيــن 
لغــرض غيــر مشــروع - ثانيــًا : رددت دعــوى املدعــي العــام يف طلــب 
ــى  ــن وبعــرض احلكــم عل ــه لقــاء شــفطه ملــادة البنزي ــر املدعــى علي تعزي
ــة  املدعــي العــام قــرر عــدم قناعتــه بــه وطلــب رفــع كامــل أوراق املعامل
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حملكمــة االســتئناف مكتفيــا مبــا قدمــه مــن أوراق واختتمــت اجللســة 
ــى اهلل  ــق وصل ــاهلل التوفي الســاعة العاشــرة وخمــس وأربعــن دقيقــة  وب
وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه حــرر بتاريــخ 1434/7/26 
هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء املكلــف 
برقــم 341976720 وتاريــخ 1434/9/8هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقم 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريــخ 1434/9/16هـــ    34/2196715
مــن فضيلــة املــالزم القضائــي باحملكمــة الشــيخ ...........املســجل برقــم 
العــام  املدعــي  بدعــوى/  اخلــاص  وتاريــخ 1434/7/26هـــ   34280904
القــرار  تضمــن  وقــد  تشــفيط  قضيــة  يف  اجلنســية  ضد...........قطــري 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/10/28هـــ .
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رجال األمن وصدمه لسيارتهم ومطالبته بدفع 

قيمة اخلسائر املادية 

229

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر41
236عليه وبعقوبة حليازته للمسكر بقصد الشرب

شرب مسكرذ42
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه وبتعزيره لقيادته السيارة حتت تأثير 
املسكر

245
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شرب مسكر43
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه وبتعزيره لتعاطيه احلشيش املخدر ولقيادته 
السيارة حتت تأثير املسكر 

250

شرب مسكر44
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليهما ) أحدهما مجهول الهوية ( وبتعزيرهما 
حليازتهما املسكر بقصد الشرب وحيازة األول 

للحشيش بقصد التعاطي 
256

شرب مسكر45

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليهما وبتعزيرهما حليازتهما املسكر بقصد 
الشرب وحملاولتهما الهروب من رجال األمن 
ولقيادة األول السيارة حتت تأثير املسكر 

واالعتداء على مركبة رسمية 

263

شرب مسكر46
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه و بتعزيره لسرقته سيارة وتشديد العقوبة 
عليه لسوابقه 

271

شرب مسكر47
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه و بتعزيره لقيادته للسيارة حتت تأثير 

املسكر 
277

شرب مسكر48
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه و بتعزيره حليازته وتعاطيه للحشيش املخدر 
ومنعه من السفر 

283

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر49
290عليهما وبتعزير اآلِخر حملاولته دهس األول 
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شرب مسكر50
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه و بتعزيره إلحداثه الفوضى بإثارة 
املشاكل مع أخيه 

299

تصنيع مسكر51
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما ) رجل وامرأة 
مقيمن ( بتصنيع وترويج اخلمور املصنعة محليا 

) العرق ( 
307

تصنيع مسكر52
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لتصنيعهما 

)العرق ( املسكر وحيازتهما له بقصد الترويج 
وإقامة حد املسكر على اآلِخر وتشديد العقوبة 

عليه لسوابقه
315

تصنيع مسكر53
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه ) أجنبي غير 
مسلم ( لتصنيعه قارورتن من اخلمر املسكر 

بقصد الشرب وشربه املسكر 
326

تصنيع مسكر54
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليهما الثالث والرابع و بتعزير األول والثاني 

لتصنيعهما املسكر بقصد االستعمال 
332

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته املسكر حيازة مسكر 55
341يف السيارة التي يقودها 

حيازة مسكر56
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتستره وتعاونه 
مع مجهولي الهوية يف حيازة املسكرات بقصد 

بيعها 
345
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دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته املسكر حيازة مسكر57
355بقصد الشرب 

حيازة مسكر58
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما حليازتهما 
للعرق املسكر بقصد الترويج واالستعمال 

ومقاومة رجال هيئة األمر باملعروف وإلقامتهما 
يف البالد بطريقة غير نظامية 

360

حيازة مسكر59
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه األول حليازته 
املسكر بقصد الشرب وبتعزير املدعى عليهم 

اآلخرين بالتستر على وجود املسكر معه 
366

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى حيازة مسكر60
372عليه و بتعزيره حليازته مادة العرق املسكر

حيازة مسكر61
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه وبتعزيره لتعاطيه احلبوب احملظورة 
والشتراكه ومرافقه يف حيازة قارورة مسكر 

ومنعه من السفر 
377

حيازة مسكر62
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره حليازته والهرب من رجال األمن 

وقيادة السيارة حتت تأثير املسكر 
384

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه اخلمور ترويج مسكر63
393وتستره على مصادر البيع 
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ترويج مسكر64
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه األول وبتعزير األول والثاني لترويج 
املسكر وحيازته وتعزير الثالث والرابع )غير 

مسلمن( على شربهما املسكر 
398

تشفيط بنزين68
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه الستنشاقه 

البنزين وحيازته لقارورة حتتوي على تلك املادة 
بقصد االستنشاق

411


