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رقم الصك :3412799تاريخه: 1429/05/20هـ 
رقم الدعوى:2403

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34217997 تاريخه: 1434/05/20هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه- إقــرار- إدانــة- 
نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة- تأجيــل تنفيــذ احلكــم لكــون املدعــى 

عليــه طالبــًا - التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر .

1- املادة )218( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
2- املــواد )41( و)56( و)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإدانتــه بحيــازة احلشــيش املخــدر 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن 
الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وباملقتضــى 
الشــرعي لتعاطــي احلشــيش املخــدر، حيــث إنــه مت تفتيشــه  فعثــر معــه 
علــى ســيجارتني غيــر مدخنــة حتتــوي علــى مــادة احلشــيش املخــدر وأثبــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش 
املخــدر، كمــا أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام، 
ــة احملــازة  ــه ســوابق والكمي حيــث إن املدعــى عليــه طالــب وال يوجــد ل
ــه  ــع مــا نســب إلي ــه بجمي ــة املدعــى علي ــة، فقضــت احملكمــة بإدان قليل
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وقــررت جلــده ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة لتعاطــي احلشــيش وســجنه ملــدة 
ثالثــة أشــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتني مــع تأجيــل 
تنفيــذ احلكــم إلــى وقــت اإلجــازة املدرســية تطبيقــًا حلكــم املــادة )218( 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض 
علــى  املصادقــة  االســتئناف  محكمــة  قــررت  عليــه،  العــام  املدعــي 

احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــني املوافــق 1434/5/20هـــ لــدي أنــا 
..... رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة إلينــا 
من هيئة التحقيق واالدعاء العام باملنطقة الشرقية برقم 13284 وتاريخ 
1429/5/15هـــ واملقيــدة لدينــا برقــم 299970 وتاريــخ 1429/5/16هـــ 
واحملالــة لنــا برقــم 2403 وتاريــخ 1429/5/16هـــ عليه قدم املدعي العام 
دعــواه قائــاًل فيهــا أدعــي علــى ..... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
.................... بأنــه يف يــوم االثنــني املوافــق 1429/4/29هـــ وأثنــاء إقامــة 
ــة لنقطــة تفتيــش بحــي االتصــاالت بالدمــام مت  ــات األمني إحــدى الدوري
اســتيقاف ســيارة مــن نــوع ..... بقيــادة املدعــى عليــه املذكــور وبتفتيشــه 
شــخصيا عثــر معــه داخــل جيــب بنطالــه األيســر علــى علبــة ســجائر 
تبــني أن بداخلهــا ســيجارتان ملفوفتــان غيــر مدخنــة بلــغ وزنهمــا 2.2 
جــم جرامــان واثنــان مــن العشــرة مــن اجلــرام أثبــت التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي رقــم ........وتاريــخ 1429/5/2هـــ احتوائهما على مادة احلشــيش 
املخــدر وباســتجوابه أقــر بصحــة واقعــة القبــض وبعائديــة ســيجارتي 
احلشــيش املخــدر املضبوطــة لــه شــخصيا بقصــد التعاطــي مضيفــا بأنــه 
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يتعاطــى احلشــيش املخــدر مــن أربعــة أشــهر وآخــر مــرة تعاطــى فيهــا 
احلشــيش املخــدر قبــل أربعــة أيــام مــن القبــض عليــه وأســفر التحقيــق 
عــن اتهامــه بحيــازة ســيجارتني ملفوفتــني غيــر مدخنتــني تزنــان 2.2 جــم 
ــى مــادة احلشــيش  ــان عل ــان مــن العشــرة مــن اجلــرام حتتوي جرامــان واثن
املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــذات النــوع وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة:1- اعترافــه حتقيقــا مبــا نــوه عنــه واملــدون علــى الصفحتــني 
رقــم1-2 مــن ملــف التحقيــق رقــم 2. 2-محضــر تنفيــذ املهمــة املنــوه عنــه 
املرفــق علــى اللفــة رقــم 2 3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه 
واملرفــق علــى اللفــة رقــم 12 وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب 
مــا يلــي:أواًل اثبــات مــا أســند إليــه وفــق الفقــرة رقــم 2 مــن املــادة رقــم 3 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واحلكــم عليــه مبــا 
يلــي 1 عقوبــة الســجن الــواردة بالفقــرة رقــم 1 مــن املــادة رقــم 41 مــن 
النظــام 2-  منعــه مــن الســفر وفقــا للفقــرة رقــم 1 مــن املــادة رقــم56 
مــن النظــام 3- باملقتضــى الشــرعي العترافــه بتعاطــي مــادة احلشــيش 
املخــدر ثانيــا إعمــال مقتضــى املــادة 218 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
كــون املذكــور طالــب  هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن حيــازة ســيجارتني ملفوفتــني غيــر 
مدخنتــني تزنــان جرامــان واثنــان مــن العشــرة مــن اجلــرام حتتويــان علــى 
احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطــي احلشــيش كل ذلــك صحيــح 
وأنــا نــادم علــى مــا فعلــت هكــذا أجــاب وقــد جــرى منــا االطــالع علــى 
املتضمــن  ........يف 1429/5/2هـــ  رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر 
ــا االطــالع  ــواء الســيجارتني مــادة احلشــيش املخــدر كمــا جــرى من احت
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علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه فوجدتهــا خاليــة فبنــاء علــى مــا 
تقــدم وحيــث أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام لــذا 
فقــد قــررت اآلتــي:أوال ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة ســيجارتني 
ملفوفتــني غيــر مدخنتــني تزنــان جرامــان واثنــان مــن العشــرة مــن اجلــرام 
حتتويــان علــى حشــيش مخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطــي احلشــيش ثانيــًا 
إعمــال املــادة 41 مــن نظــام املكافحــة مــع مراعــاة املــادة60 مــن النظــام 
لقلــة الكميــة وخلــو صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه ولكونــه طالــب 
بســجنه ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة ويكــون 
ــة املــدارس مراعــاة للمــادة 218  مــن نظــام اإلجــراءات  التنفيــذ يف عطل
اجلزائيــة وجلــده ثمانــون جلــدة علنــا دفعــة واحــدة لتعاطــي احلشــيش ثالثــًا: 
ــه مــن الســفر  ــع املدعــى علي إعمــال املــدة 56 مــن نظــام املكافحــة مبن
ملــدة ســنتني تبــدأ بعــد خروجــه مــن الســجن وبذلــك حكمــت للحــق العــام 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قنــع املدعــى عليــه أمــا املدعــي العــام 
فقــرر االعتــراض بالئحــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/20هـــ. احلمــد هلل وحــده 
وبعــد ويف يــوم الثالثــاء املوافــق  1434/6/27هـــ  افتتحــت اجللســة يف  
ــة  ــا املعامل ــام الســاعة التاســعة  وخمــس وأربعــون دقيقــة  حيــث وردتن مت
املتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
الشــرقية برقــم 341413959 وتاريــخ 1434/6/21هـــ   وبرفقهــا القــرار 
رقــم 34241010 وتاريــخ 1434/6/14هـــ  واملتضمــن املصادقــة علــى 
احلكــم وقــد أغلقــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة. وبــاهلل التوفيــق، 
يف   حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/06/27هـــ .
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رقم الصك :34185966 تاريخه : 1434/04/13هـ 
رقم الدعوى : 31742 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34215476 تاريخه:1434/05/19هـ

مخــدرات - حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه - ســيجارة بهــا 
حشــيش - رجــوع عــن اإلقــرار بالتعاطــي - تعزيــر للتهمــة القويــة - 
تعزيــر   - القصــد  عــن  املجــردة  باحليــازة  إدانــة   - بالشــهادة  إثبــات 
بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر- تأجيــل محاكمــة الغائــب يف 

دعــوى جزائيــة - تأجيــل محاكمــة الغائــب.

واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  و)60(  و)56(   )39( املــواد 
. لعقليــة ا

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليهمــا تتضمــن طلــب إثبــات إدانتهمــا 
بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي، واحلكــم عليهمــا بعقوبــة 
الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
ــر  ــي فعث ــه الثان ــي يقودهــا املدعــى علي ــة، مت تفتيــش الســيارة الت العقلي
فيهــا علــى ســيجارة مــن احلشــيش ومت تفتيــش األول شــخصيا فعثر بجيبه 
علــى قطعــة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش، أثبــت التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر، اعتــرف املدعــى 
أنكــر  املخــدر،  احلشــيش  بتعاطــي  التحقيــق  جهــة  أمــام  األول  عليــه 
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األول أمــام احملكمــة مــا أســنده إليــه املدعــي العــام فيمــا لــم يحضــر 
الثانــي، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام تقــدمي بيناتــه وقــررت ســماع 
شــهادة شــهود محضــر القبــض فشــهدوا بضبــط قطعــة احلشــيش املخــدر 
يف جيــب األول، حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن تطبيــق املــادة 
)41( بحــق املدعــى عليــه األول وقضــت بإدانتــه بحيــازة احلشــيش املخــدر 
حيــازة مجــردة وقــررت ســجنه ملــدة تســعة أشــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة مــدة ســنتني، كمــا قــررت جلــده ســبعني جلــدة دفعــة واحــدة 
وأخــذ التعهــد عليــه بعــدم العــود لقــاء توجــه التهمــة لــه بتعاطــي احلشــيش 
املخــدر كمــا قــررت تأجيــل محاكمــة الثانــي حتــى حضوره،عــارض 
العــام واملدعــى عليــه األول علــى احلكــم، قــررت محكمــة  املدعــي 

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
هـــ   1431/10/17 وتاريــخ   31742 برقــم  املكلــف  بحائــل/  اجلزائّيــة 
ففــي  هـــ   1431/09/27 وتاريــخ   312129 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
يــوم األربعــاء املوافــق1434/03/18 هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة 
الثانيــة عشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام / وادعــى علــى كل 
مــن 1 /....... ســعودي بالســجل رقــم ).....( 2/ ........ ســعودي بالســجل 
علــى  باالطــالع  فإنــه   ( عليــه  دعــواه  حتريــر  يف  قائــال   )........( رقــم 
محضــر القبــض والتفتيــش املعــد مــن قبــل مكافحــة املخــدرات مبنطقــة 
حائــل املتضمــن أنــه يف الســاعة السادســة مســاء بتاريــخ 1431/8/1هـــ 
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حتركــت ســيارة مــن نــوع ...... رقــم اللوحــة )....( مــن أحــد األماكــن 
املشــبوهة بقيــادة املتهــم الثانــي يرافقــه املتهــم األول وبتفتيــش املتهــم 
األول عثــر بجيــب البنطلــون األيســر علــى قطعــة تــزن ) 3( جرامــات 
ــم  ــي شــخصيا ل يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر وبتفتيــش الثان
يعثــر علــى ممنــوع وبتفتيــش الســيارة عثــر بالقــرب مــن ناقــل احلركــة 
أن  يشــتبه  واحــدا  جــرام   )1( تــزن  يدويــا  لفــا  ملفوفــة  ســيجارة  علــى 
تكــون مخلوطــة مبــادة احلشــيش املخــدر ومت اإلفــراج عنهمــا اســتنادًا 
للمــادة ) 120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وبســماع أقــوال املتهــم 
االول أنكــر عالقتــه مبــا ضبــط بحوزتــه وأفــاد بــأن املضبــوط بحوزتــه 
ــه يســتعمل احلشــيش املخــدر منــذ  ــه املتهــم الثانــي وأفــاد بأن يعــود لزميل
شــهر وباســتجواب املتهــم الثانــي أقــر بعائديــة مــا ضبــط لــه مــكان يف 
الســيارة ومــا ضبــط بحــوزة املتهــم األول بقصــد التعاطــي وأنــه يتعاطــى 
ــون  ــذ ســنة وأن القطعــة التــي ضبطــت بجيــب بنطل احلشــيش املخــدر من
ــه املتهــم األول كانــت ملتصقــة باجلــوال وليــس لزميلــه عالقــة بهــا  زميل
وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ) 941( الصــادر مــن 
املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم مبنطقــة القصيــم برقــم )1684/م س 
/45/65( وتاريــخ 1431/8/19هـــ إيجابيــة عينــة القطعــة ملــادة احلشــيش 
املخــدر وإيجابيــة الســيجارة املضبوطــة ملــادة احلشــيش املخــدر وملــا أشــير 
إليــه أقــرر اتهــام كال مــن 1ـ بإحــراز قطعــة تــزن )3( ثــالث جرامــات مــن 
مــادة احلشــيش املخــدر. واتهــام 2ـ بحيــازة قطعــة تــزن ) 3( ثــالث جرامــات 
مــن مــادة احلشــيش املخــدر وســيجارة مخلوطــة مبــادة احلشــيش املخــدر 
تــزن ) 1( جرامــا واحــدا بقصــد التعاطــي ، املجــرم مبوجــب الفقــرة 
الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
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العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم ) م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
وقيــام املتهــم األول بتعاطــي احلشــيش املخــدر يف الســابق املجــرم شــرعًا. 
وحيــث إن مــا أقدمــا عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ونظامــا 
ممــا يتعــني إحالتهمــا إلــى احملكمــة اجلزائيــة إلثبــات إدانــة األول بإحــراز 
قطعــة تــزن )3( ثــالث جرامــات مــن مــادة احلشــيش املخــدر، وتعاطيــه 
الســابق للحشــيش املخــدر وإثبــات إدانــة املتهــم الثانــي بحيــازة الزايــد 
املخــدر  احلشــيش  مــادة  مــن  ثــالث جرامــات   )3( تــزن  بحيــازة قطعــة 
تــزن )1( جرامــا واحــدا  املخــدر  وســيجارة مخلوطــة مبــادة احلشــيش 
بقصــد التعاطــي ، وتعاطيــه الســابق للحشــيش املخــدر واحلكــم عليهمــا 
مبــا يلــي: 1ـ الســجن 2ـ املنــع مــن الســفر اســتنادا للمــواد )62،56،41( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه، وبــاهلل 
التوفيــق( أ.هـــ. هكــذا ادعــى ويف هــذه اجللســة حضر املدعــى عليه األول 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه الثانــي ثــم قــرر املدعــي العــام بقولــه: أطلــب 
احلكــم علــى املدعــى عليــه األول وتأجيــل احلكــم علــى املدعــى عليــه 
الثانــي حتــى حضــوره. هكــذا قــرر وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليــه األول أجــاب بقولــه: غيــر صحيــح جملــة وتفصيــال. هكــذا 
أجــاب ثــم ســألت املدعــي العــام هــل لديــك زيــادة بينــة غيــر مــا قدمــت ؟ 
قــال: ال ســوى مــا وجــد يف أوراق املعاملــة وشــهادة معــدي احملضــر وأطلب 
رفــع اجللســة إلحضارهــم وســماع مــا لديهــم مــن شــهادة ، فأجيــب لطلبــه 
وقــررت رفــع اجللســة حتــى حضــور معــدي احملضــر وســماع مــا لديهــم مــن 
شــهادة، وعليــه جــرى التوقيــع. ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه واحضــر املدعــي العــام للشــهادة وأدائهــا كل 
من 1ـ ..... ســعودي اجلنســية بالســجل رقم )...( و 2ـ ..... ســعودي بالســجل 
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رقــم ).....( ولــدى استشــهادهما شــهد كل واحــد منهمــا بانفــراده قائــال: 
أشــهد بــاهلل تعالــى أن مــا جــاء باحملضــر صحيــح مطابــق للوقــع وأشــهد 
بــاهلل تعالــى إنــي وجــدت يف جيــب بنطلــون املدعــى عليــه ..... األيســر 
قطعــة صغيــرة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر هكــذا شــهد 
كل واحــد منهمــا بانفــراده ، ثــم طلبــت مــن املدعــي العــام مزكيــني 
لشــاهديه فاحضــر للشــهادة وأدائهــا كل مــن 1ـ ســعودي بالســجل رقــم 
).....( و2ـ..... ســعودي بالســجل رقــم ).....( ولــدى استشــهادهما شــهد 
ــى إن الشــاهدين  ــاهلل تعال كل واحــد منهمــا بانفــراده قائــال: )أشــهد ب
ثقتــني وعدلــني وال اعــرف عنهمــا إال اخليــر( هكــذا شــهد كل واحــد 
منهمــا بانفــراده، ولعــدم حضــور املدعــى عليــه رفعــت اجللســة ،وعليــه 
جــرى التوقيــع. ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه األول ..... ســعودي بالســجل رقــم ).....( وبعــرض الشــهود 
ومــا شــهدوا بــه علــى املدعــى عليــه األول أجــاب بقولــه: أمــا الشــهود 
ــح. هكــذا أجــاب  ــر صحي فــال اعرفهــم وأمــا مــا جــاء يف الشــهادة فغي
ثــم جــرى االطــالع علــى كافــة أوراق املعاملــة ومــن ضمنهــا التقريــر 
اإلقليمــي  املركــز  مــن  الصــادر   )941 ( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي 
ملراقبــة الســموم مبنطقــة القصيــم برقــم )1684/م س /45/65( وتاريــخ 
1431/8/19هـــ املتضمــن إيجابيــة عينــة القطعــة ملــادة احلشــيش املخــدر 
ملــادة احلشــيش املخــدر واملــدون علــى  الســيجارة املضبوطــة  وإيجابيــة 
لفــة رقــم )21(، ثــم جــرى االطــالع علــى اعتــراف املدعــى عليــه حتقيقــا 
واملــدون علــى لفــة رقــم )1( صحيفــة رقــم )3( املتضمــن )اعتــراف املدعــى 
عليــه باســتعمال احلشــيش املخــدر منــذ مــدة شــهر تقريبــا( وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه: غيــر صحيــح. هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
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االطــالع علــى الســجل اجلنائــي الصادر بحق املدعــى عليه األول املتضمن 
وجــود ســابقة مخــدرات مســجلة بحقــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
األول أجــاب بقولــه: صحيــح. فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة 
وملــا جــاء يف شــهادة الشــهود املعدلــني حســب األصــول الشــرعية وملــا جــاء 
يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي وملــا تقــدم يف أوراق املعاملــة لذلــك 
كلــه قــررت مــا يلــي: أوال ـ صرفــت النظــر عــن تطبيــق املــادة 41 مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لعــدم انطباقهــا بحــق 
ــازة قطعــة مــن  ــة املدعــى عليــه بحي ــا ـ ثبــت لــدي إدان ــه. ثاني املدعــى علي
احلشــيش املخــدر تــزن ) 3( جرامــات لــم يتبــني لــي قصــد املدعــى عليــه 
مــن حيازتهــا وملــا ظهــر لــي مــن حــال املدعــى عليــه وبنــاء علــى املــواد 
)60،56،39( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة قــررت 
تعزيــره علــى ذلــك مبــا يلــي: أ( ســجنه ملــدة تســعة أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ 
إيقافــه بهــذه القضيــة. ب( منعــه مــن الســفر ملــدة ســنتني خــارج اململكــة 
ــا ـ توجهــت لــدي التهمــة بحــق  بعــد انتهــاء مــدة محكوميــة ســجنه. ثالث
املدعــى عليــه األول بتعاطيــه احلشــيش املخــدر وقــررت تعزيــره علــى ذلــك 
مبــا يلــي: أ( جلــده ســبعني جلــدة دفعــة واحــدة. ب( أخــذ التعهــد الشــديد 
ــه حكمــت  ــي وب ــر ل ــل هــذه األمــور. هــذا مــا ظه ــودة ملث ــه بعــدم الع علي
كمــا قــررت تأجيــل احلكــم علــى املدعــى عليــه الثانــي حتــى حضــوره. 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام لــم يقنــع بــه وطلــب رفعــه حملكمــة 
االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة. وبعرضــه علــى املدعــى عليــه األول 
اعتراضيــة.  بــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بالئحــة  يقنــع  لــم 
فجــرى تســليمه نســخة مــن القــرار الشــرعي إلبــداء معارضتــه عليــه يف 
مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــا مــن تاريــخ هذا اليــوم الســبت 1434/4/13هـ 
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، وجــرى إفهامــه بأنــه إن تأخــر عــن ذلــك ســقط حقــه يف االعتــراض 
ــة ففهــم  ــدون الئحــة اعتراضي ــة حملكمــة االســتئناف ب وســترفع املعامل
ذلــك وعليــه جــرى التوقيــع. مت قفــل اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة 
والنصــف مــن هــذا اليــوم الســبت املوافــق 1434/4/13هـــ. واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
املختصــة بتدقيــق القضايــا اجلزائية مبحكمة االســتئناف مبنطقة حائل 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبنطقــة 
حائــل برقــم 34776306 يف تاريــخ 1434/5/14هـــ املرفــق بهــا القــرار 
ــة الشــيخ /................. القاضــي  الشــرعي الصــادر مــن صاحــب الفضيل
باحملكمــة اجلزائيــة بحائــل برقــم 34185966 وتاريــخ 1434/4/13هـــ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن  1/................... ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ).............( 2/............... ســعودي بالســجل املدنــي 
).............( بشــأن حيــازة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم  رقــم 
صاحــب الفضيلــة وفقــه اهلل علــى املدعــى عليهمــا علــى النحــو املفصل يف 
القــرار املرفــق وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة : جــرت املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه بالقــرار 
املشــار إليــه ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك :342627 تاريخه: 1434/01/03هـ  
رقم الدعوى:341820   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3434371 تاريخه: 1434/02/10هـ

مخــدرات- حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيهــا وقيــادة 
نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة-  إدانــة-  تأثيرهــا-  الســيارة حتــت 

التعزيــر  باجللــد والســجن واملنــع مــن الســفر.

1- قول اهلل تعالى: )) وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (( البقرة:195.
2- املادتان )128( و )131( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

3- الفقــرة )2( مــن املــادة )3( واملــادة )41( واملــادة )56( واملــادة )60( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

4- الفقرة )8( من جدول املخالفات رقم )1( امللحق بنظام املرور.
5- الفقرة )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )315( يف 1428/10/24هـ.

حبــوب  بحيــازة  بإدانتــه  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
الســيارة حتــت  وقيادتــه  لهــا  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  الكبتاجــون 
تأثيرهــا، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام 
ــه لقــاء  مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة مــع إفهامــه بــأن عقوبت
قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر احلبــوب احملظــورة تقــرر مــن اجلهــة املختصــة 
ــى  ــه عل ــر يف محفظت ــه شــخصيا فعث ــه  مت تفتيــش املدعــى علي ــث إن حي
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ــة  ــة العين حبــوب محظــورة وأثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابي
املرســلة ملــادة الكبتاجــون، كمــا أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه 
املدعــي العــام ودفــع بأنــه لــم يكــن يعلــم بــأن هــذه احلبــوب محظــورة ومــن 
املقــرر قضــاًء امتنــاع اإلعــذار باجلهــل بالنظــام يف مثــل حالــة املدعــى 
عليــه، وحيــث إن املدعــى عليــه ال توجــد لــه ســوابق والكميــة احملــازة 
قليلــة، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه 
بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت جلــده ســتني جلــدة دفعــة واحــدة وســجنه 
ملــدة ثالثــني يومــًا ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتني وإفهامــه 
ــر احلبــوب احملظــورة تقــرر  ــادة الســيارة حتــت تأثي ــى قي ــه عل ــأن عقوبت ب
مــن اجلهــة املختصــة وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام 

ــى احلكــم. ــه، وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة عل علي

اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس   ..... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
برقــم 341820  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  القطيــف  مبحافظــة 
وتاريــخ 1434/01/03هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 347490 وتاريــخ 
1434/01/03هـــ ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/01/20هـــ حضــر 
رقــم  ســعودي   ..... عليــه   املدعــى  حضــر  كمــا   ........ العــام  املدعــي 
بتاريــخ  أنــه  تتضمــن  دعــوى  الئحــة  األول  وقــدم   ).....( املدنــي  ســجله 
1427/10/3هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل رجــال األمــن 
أثنــاء قيادتــه ســيارته وكان يرافقــه شــخص آخــر )مت اإلفــراج عنــه 
عثــر  املذكــور  املتهــم  وبتفتيــش  بالقضيــة(  صلتــه  عــدم  ثبــت  حيــث 
التقريــر الكيمــاوي  اثبــت  أربــع حبــات  يف محفظتــه علــى عــدد )4( 
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الكبتاجــون  ملــادة  املضبوطــة  احلبــوب  إيجابيــة  رقــم)........(  الشــرعي 
املنبهــة واحملظــورة، وباســتجواب املتهــم أقــر بصحــة واقعــة القبــض وأن 
ــه بقصــد التعاطــي كمــا أقــر بتعاطــي احلبــوب  ــد ل مــا ضبــط معــه عائ
املنبهــة واحملظــورة وليــس لزميلــه عالقــة مبــا ضبــط معــه وال علــم لــه 
بذلــك كمــا أقــر أنــه قــام بقيــادة الســيارة بعــد التعاطــي حبــوب املنبهــة 
واحملظــورة. وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق 
مســجلة. أطلــب مــن فضيلتكــم إثبــات مــا أســند عليــه وفقــًا للفقــرة 
الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واحلكــم عليــه 
مبــا يلــي: 1-العقوبــة الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )41( مــن 
النظــام. 2-إعمــال مقتضــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )56( مــن النظــام. 
3-التصــرف يف املــواد املخــدرة املضبوطــة وفقــًا للفقرتــني )2.1( مــن 
املــادة )52( مــن النظــام. 4-إثبــات إدانتــه بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر 
ــي  ــد لول ــك عائ ــى ذل ــه عل ــأن عقاب ــوب املنبهــة احملضــورة وإفهامــه ب احلب
مــا  قائــاًل  أجــاب  عليــه  املدعــى  علــى  وبعرضهــا  دعــواي  هــذه  األمــر. 
ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض علــي يف التاريــخ املذكــور وأنــه عثــر 
بحوزتــي علــى )4( أربــع حبــات منبهــة محظــورة وأن قصــدي مــن حيازتهــا 
التعاطــي وأننــي تعاطيــت واحــدة منهــا وقــدت الســيارة وأنا حتــت تأثيرها 
كل ذلــك صحيــح لكننــي لــم أكــن أعلــم أنهــا حبــوب منبهــة محظــورة 
ــي إياهــا أنهــا حبــوب منشــطة هكــذا أجــاب  وقــد أخبرنــي مــن أعطان
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال إن املدعــى عليــه كان يعلــم أنهــا 
حبــوب محظــورة بدليــل اعترافــه بذلــك يف محاضــر التحقيــق وبتصفــح 
املعاملــة جــرى االطــالع علــى محضــر اســتجواب املدعــى عليــه املــدون 
علــى ص )1( ملــف مرفــق لفــة )1( فوجدتهــا يتضمــن: س/ ملــن تعــود تلــك 
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احلبــوب؟ ج/ال أعلــم س/أنــت مــراوغ أنصحــك بقــول احلقيقــة؟ ج/كنــت 
ألعــب كــورة يف حــي ........ووضعــت محفظتــي مــع شــباب ومــن احملتمــل 
أن يكــون وضعهــا أحــد يف محفظتــي كمــا جــرى االطــالع على محضر 
إقــرار املدعــى عليــه املــدون علــى ص )1( ملــف مرفــق لفــة )14( فوجدتــه 
يتضمــن مــا نصــه: مت القبــض علــي مــن قبــل أمــن الطــرق وقــد عثــر 
بحوزتــي علــى مــا عدده)4(أربــع حبــات مــن حبــوب الكبتاجــون وهــي 
عائــدة لــي بقصــد التعاطــي وقــد تعاطيــت حبــة واحــدة قبــل القبــض علــي 
يف منزلــي وهــي املــرة األولــى واألخيــرة واإلقــرار مذيــل باســم املدعــى 
عليــه وبصمــة وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال أنكــرت أواًل أمــام 
رجــال املكافحــة خوفــًا مــن العقوبــة ثــم أقــررت أمــام هيئــة التحقيــق 
ــة  ــه أنفــًا مــن ظنــي أنهــا منشــطات رياضي وأخبــرت احملقــق مبــا ذكرت
لكنــه لــم يكتــب ذلــك يف اإلقــرار فجــرى ســؤال الطرفــني ألديهمــا 
مــا يــرد أن إضافتــه فقــال املدعــي العــام ليــس مــا لــدي مــا أضيفــه وقــال 
املدعــى عليــه إننــي مصــاب بفقــر الــدم الوراثــي ويف جلســة أخــرى بتاريــخ 
1434/01/26هـــ حضــر املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه فبنــاء 
ــى مــا تقــدم وحيــث تتلخــص دعــوى املدعــي العــام يف اتهــام املدعــى  عل
منهــا  حبــات  أربــع  وحيــازة  احملظــورة  املنبهــة  احلبــوب  بتعاطــي  عليــه 
بقصــد التعاطــي وقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر احلبــوب املنبهــة احملظــورة 
وألن هــذه احملكمــة مختصــه بنظــر هــذه الدعــوى بنــاء علــى املــواد 
)131،128( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وإلقــرار املدعــى عليــه وهــو 
ــازة أربــع حبــات منبهــة محظــورة بقصــد التعاطــي  ــه بحي بكامــل أهليت
وتعاطــي حبــة منبهــة محظــورة وقيــادة الســيارة حتــت تأثيرهــا وألن مــا 
ــوب محظــورة ال ينفــي توافــر القصــد  ــأن هــذه احلب ــه ب ــه مــن جهل دفــع ب
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اجلنائــي لديــه فهــو عاقــل بالــغ مــن ســكان البلــد واألنظمــة اجلزائيــة 
الصــادرة واملنشــورة يف اجلريــدة الرســمية يفتــرض مــن الكافــة العلــم 
بهــا ومــن املبــادئ املســتقرة قضــاًء امتنــاع اإلعــذار باجلهــل بالنظــام يف 
مثــل حالــة املدعــى عليــه كمــا أن املدعــى عليــه أقــر بعلمــه بأنهــا حبــوب 
منشــطة وأقــر حتقيقــًا أمــام دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام بأنهــا حبــوب 
كبتاجــون ممــا يــدل علــى معرفتــه بهــا وألن مــا دفــع بــه مــن جهلــه بأنهــا 
حبــوب محظــورة ظاهــر االختــالق بدليــل تناقــض أقوالــه أمــام جهــات 
التحقيــق يف عائديــة احلبــوب لــه لهــذا كلــه وألن مــا أقــدم عليــه مــن 
ــازة وتعاطــي احلبــوب املنبهــة احملظــورة أفعــال محرمــة شــرعًا ملــا يف  حي
تعاطــي هــذه احلبــوب املنبهــة مــن أضــرار صحيــة بالغــة واهلل تعالــى يقــول 
حيــازة  أن  البقرة:195كمــا  التهلكــة((  إلــى  بأيديكــم  تلقــوا  ))وال 
وتعاطــي هــذه احلبــوب احملظــورة مجــرم نظامــًا وفقــًا للفقــرة )2( مــن 
املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات كمــا أن قيــادة الســيارة حتــت 
تأثيــر هــذه احلبــوب احملظــورة مجــرم نظامــًا وفقــًا للفقــرة )8( مــن جــدول 
املخالفــات رقــم )1(امللحــق بنظــام املــرور فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه احلاضــر  باآلتــي أواًل: تعاطــي احلبــوب املنبهة احملظــورة ثانيًا: حيازة 
أربــع حبــات منبهــة محظــورة بقصــد التعاطــي ثالثــًا: قيــادة الســيارة حتــت 
تأثيــر احلبــوب املنبهــة احملظــورة ونظــرا لقلــة الكميــة ولعــدم وجــود 
ســوابق علــى املدعــى عليــه  وبنــاء علــى املــواد)60،56،41( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه باآلتــي: جلــده 
ســتني جلــده دفعــة واحــدة و ســجنه ثالثــني يومــًا ومنعــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة مــدة ســنتني تبــدأ بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن تعزيــرًا 
لــه علــى التعاطــي واحليــازة وأفهمتــه بــأن عقوبتــه علــى قيــادة الســيارة 
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ــر احلبــوب احملظــورة  تقــرر مــن اجلهــة املختصــة وفــق الفقــرة  حتــت تأثي
)2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )315( يف 1428/10/24هـــ وبإعــالن 
احلكــم قنــع بــه املدعــى عليــه وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه وطلــب رفــع 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة، وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. احلمــد هلل وحــده وبعــد 
فلــدي أنــا رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف فقــد عــادت 
ــا القــرار  ــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقه املعامل
رقــم 3434371 يف 1434/2/10هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم 

وللبيــان احلــق يف 1434/2/20هـــ.
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رقم الصك : 3412095 تاريخه: 1434/01/14هـ 
رقم الدعوى:349518

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3412095 تاريخه: 1434/01/14هـ

التعاطــي  بقصــد  محظــورة  وحبــوب  حشــيش  حيــازة   - مخــدرات 
وتعاطيهــا - حــد املســكر - إقــرار - إدانــة - تداخــل احلــدود - االكتفــاء 
بحــد املســكر عــن العقوبــة التعزيريــة للتعاطــي - التعزيــر بالســجن 

واملنــع مــن الســفر.

1- قول اهلل تعالى: ))وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق((.
2- قول اهلل تعالى: ))وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ((.

3- املــادة )41( والفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقلية.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــربه املســكر وحيــازة احلبــوب 
احملظــورة واحلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لهــا، واحلكــم 
ــع مــن الســفر طبقــا لنظــام  ــة الســجن واملن ــه بحــد املســكر وبعقوب علي
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، حيــث إنــه مت تفتيــش املدعــى 
عليــه شــخصيا فضبــط بجيــب ثوبــه األيســر علــى حبــوب محظــورة، 
كمــا مت تفتيــش منزلــه فعثــر فيــه علــى كيــس نايلــون بداخلــه عــدد مــن 
احلبــوب احملظــورة، وعثــر فيــه أيضــًا علــى قطعــة مــن احلشــيش املخــدر، 
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وأثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش 
املخــدر واإلمفيتامــني، أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي 
العــام، كمــا أقــرَّ بشــرب املســكر وباســتعمال احلشــيش املخــدر ممــا 
يســتوجب االكتفــاء بحــد واحــٍد كمــا أقــرَّ بتعاطــي احلبــوب احملظــورة 
فيتوجــه االكتفــاء عــن مجازاتــه لقــاء ذلــك بحــد املســكر، قضــت 
احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت إقامــة 
حــد املســكر عليــه بجلــده ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة علنــا وســجنه 
ملــدة تســعة أشــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتني، قنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، وقــررت محكمــة 

ــى احلكــم. االســتئناف املصادقــة عل

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
املعاملــة  بنــاًء علــى  القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء    ..... أنــا 
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  1434/01/06هـــ  وتاريــخ   238 برقــم 
فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة  1434/01/06هـــ  برقم3443390وتاريــخ 
الرئيــس برقــم 349518 وتاريــخ 1434/01/06هـــ فتحــت اجللســة األولــى 
يــوم األربعــاء 1434/01/14هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وفيهــا 
ــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب  حضــر املدعــي العــام امُلَعّم
خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعاء العام مبحافظة األحســاء 
ذي الرقــم ........ والتاريــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائــاًل بصفتــي 
مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى: 
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البالــغ مــن العمر)46(عامــا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقم ).....( موظف بـ .....، محصن، قبض عليه بتاريخ 1433/11/26هـ 
أوقــف مبوجــب أمــر التوقيــف الصــادر مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء 
العــام باألحســاء رقــم )........( وتاريــخ 1433/11/27هـــ اســتنادًا لبرقيــة 
صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )79425/4/5/1( وتاريــخ 
1432/12/20هـــ وجــرى متديــد إيقافــه )25( يومــا مبوجــب أمــر التمديــد 
باملنطقــة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  فــرع  رئيــس  مــن  الصــادر 
الشــرقية رقــم )........( وتاريــخ 29 /1433/11هـــ  وأحيــل إلــى الســجن 
العــام مبحافظــة األحســاء  انــه بتاريــخ 1433/11/26هـــ مت القبــض عليه 
مــن قبــل إحــدى فــرق مكافحــة املخــدرات مبحافظــة األحســاء إثــر توفــر 
معلومــات عــن حيــازة املدعــى عليــه للحبــوب احملظــورة  مبحطــة ........، 
املدعــى عليــه مترجــاًل علــى قدميــه  الفرقــة هنــاك شــوهد  وبانتقــال 
فتــم اســتيقافه وبتفتيشــه ضبــط بجيــب ثوبــه األيســر علــى )1.5( حبــة 
ونصــف احلبــة بيضــاء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة ، 
وباالنتقــال ملنزلــه وتفتيشــه عثــر باملجلــس علــى كيــس نايلــون بداخلــه 
عــدد )43( ثالثــة وأربعــني حبــة يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة 
مخبئــة بداخــل إحــدى املســاند، كمــا عثــر أيضــًا علــى قطعــة ســمراء 
بلــغ وزنهــا )0.6جــم(  املخــدر  مــن احلشــيش  أن تكــون  اللــون يشــتبه 
ســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
رقــم )........( لعــام 1433هـــ إيجابيــة العينــة املرســلة ملركبــات احلشــيش 
املخــدر ومركبــات اإلمفيتامــني احملظــور واملدرجــان مــن ضمــن املــواد 
يف اجلــدول )1( فئــة )أ( و)2( فئــة )ب( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة. وباســتجوابه اعتــرف بشــراء وحيــازة عــدد )44.5( 
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أربــع وأربعــني حبــة ونصــف احلبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــني احملظــور ، 
وقطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0.6جــم( ســتة مــن العشــرة مــن 
اجلــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعيهــا، وشــرب املســكر وقــد أســفر 
التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه بشــرب املســكر ، وحيازة عــدد )44.5( 
أربــع وأربعــني حبــة ونصــف احلبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــني احملظــور ، 
وقطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0.6جــم( ســتة مــن العشــرة 
مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعيهــا، وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التالية: 1-اعترافه املنوه عنه املدون على الصفحة رقم )2/1( من دفتر 
التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )13(.   2- محضــر القبــض املــدون على 
الصفحــة رقــم )12/11( مــن ملــف إجــراءات  االســتدالل األوليــة املرفــق 
علــى اللفــة رقــم )4(.  3- التقريــر الكيمــاوي املرفــق  علــى اللفــة رقــم 
)26(. وببحــث ســوابقه تبــني وجــود ســابقه مخــدرات يف عــام 1431هـــ . 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا يف ضــوء الفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ اطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي:- 1. بحــد املســكر لقــاء 
شــربه لــه. 2. بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء حيازتــه للحبــوب 
احملظــورة واحلشــيش املخــدر )املوصــوف يف الدعــوى( بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه لنوعيهــا. 3. منــع مــن الســفر خــارج البــالد وفقــًا للفقــرة األولــى 
عــى ؛ عليــه فقد حضر  مــن املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه هكــذا ادَّ
املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي 
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العــام عليــه فأجــاب قائــاًل: صحيــح مــا نســبه لــي املدعــي العــام مــن واقعــة 
القبــض ومــن حيازتــي لعــدد )44.5( أربعــة وأربعــني حبــة ونصــف احلبــة 
مــن حبــوب اإلمفيتامــني املخــدر ومــن حيازتــي لقطعــة احلشــيش املخــدر 
البالــغ وزنهــا )0،6جــم( ســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام  بقصــد التعاطــي 
ومــن اســتعمالي  للحشــيش املخــدر وللحبـــوب احملظــورة ومــن شــربي 
للمســكر مختــارًا عاملــًا بتحرميــه  وصحيــح اعتــرايف ونســبة الســابقة لــي 
وقــد أخــذت محكوميتهــا هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرى االطــالع علــى 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي الصــادر مــن قســم الكيميــاء الشــرعية 
باملركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم التابــع للمديريــة العامــة للشــؤون 
املتضمــن  1433هـــ  لعــام   )........  ( برقــم  الشــرقية  باملنطقــة  الصحيــة 
ــنة مــا ضبــط للحشــيش املخــدر وللحبــوب احملظــورة كمــا   إيجابيــة عيـ
جــرى االطــالع علــى كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن وجــود ســابقة 
مخــدرات واحــدة عليــه فبنــاء علــى مــا ورد مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد 
النظــر يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد مــن أهليتــه وملــا ورد يف محضــر 
القبــض واعتــراف املدعــي عليــه ومبــا أنــه  صــادق علــى صحــة مــا نســب 
إليــه مــن  حيــازة  احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة علــى صفــة مــا ورد 
يف الدعــوى ومبــا أن مــا صــدر منــه حــرام يف الشــريعة ملــا يف احلشــيش 
املخــدر واحلبــوب احملظــورة مــن اخلطــر والضــرر علــى  البــالد  والعبــاد 
وعلــى مــن صــدر منــه ذلــك قــال تعالــى )وال تقتلــوا النفــس التــي حــرم اهلل 
إال باحلــق( وقــال )وال تفســدوا يف األرض بعــد إصالحهــا ( ممــا يســتوجب 
الواحــدة  املــادة  يف  الــواردة  بالعقوبــة  وتعزيــزه  عليــه  املدعــى  معاقبــة 
يتوجــه اســتحقاقه  املخــدرات كمــا  مــن نظــام مكافحــة  واألربعــني 
للعقوبــة الــواردة يف املــادة السادســة واخلمســني الفقــرة األولــى منهــا ومبــا 
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أنَّ املدعــى عليــه أقــرَّ بشــرب املســكر وحــد املســكر أن يجلــد صاحبــه 
ثمانــني جلــدة علنــا كمــا اســتقر عليــه عمــل األمــة ممــا يتوجــب حــد 
املدعــى عليــه حــد املســكر ومبــا أنــه أقــرَّ باســتعمال احلشــيش املخــدر 
واســتعماله يأخــذ حكــم املســكر للتوافــق بينهمــا يف منــاط  احلكــم 
الســتعماله للحشــيش املخــدر ممــا يســتوجب االكتفــاء بحــد واحــٍد ملــا 
قــرره أهــل العلــم مــن االكتفــاء بحــدِّ واحــد يف حــال اجتماعهمــا إذا 
كانــا مــن جنــس واحــد كمــا يتوجــه االكتفــاء عــن مجازاتــه عــن 
اســتعمال احلبــوب لدخــول األصغــر يف حكــم األكبــر لــذا كلــه وألجــل 
احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه باآلتــي: أواًل/ ثبــت لــديَّ إدانــة 
املدعــى عليــه بشــرب املســكر مختــارًا عاملــًا بتحرميــه كمــا ثبــت لــديَّ 
إدانتــه أيضــًا باســتعمال احلشــيش املخــدر ويجلــد حــد املســكر ثمانــني 
جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا كمــا ثبــت لــديَّ إدانتــه كذلــك  باســتعمال 
احلبــوب احملظــورة وعقوبتــه لقــاء ذلــك داخلــة يف احلــد ثانيــًا/ ثبــت لــدي 
ــة املدعــى عليــه بحيــازة لعــدد )44.5( أربعــة وأربعــني حبــة ونصــف  إدان
املخــدر ومــن حيــازة لقطعــة احلشــيش  مــن حبــوب اإلمفيتامــني  احلبــة 
املخــدر البالــغ وزنهــا )0،6جــم( ســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام  بقصــد 
التعاطــي وأن يعــزر بســجنه تســعة أشــهر مــن تاريــخ توقيفــه علــى ذمــة 
القضيــة وذلــك مبوجــب املــادة الواحــدة و األربعــني مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات. ثالثــا/ وأن مينــع مــن  الســفر مــدة عامــني حســب مقتضــى مــا 
ورد يف املــادة السادســة واخلمســني مــن النظــام نفســه علــى أن يكــون 
املنــع ابتــداء مــن انتهــاء محكوميتــه وبتــالوة احلكــم علــى الطرفــني 
وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف التمييــز قــرر قناعتــه باحلكــم وطلــب 
هــي  االعتراضيــة  الئحتــه  وأن  للتمييــز  احلكــم  رفــع  العــام   املدعــي 
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الئحــة الدعــوى هــذا وجــرى توجيــه املدعــى عليــه  مبــا يلــزم ومــن ذلــك 
حرمــة اســتعمال  احلشــيش املخــدر و احلبــوب احملظــورة  وأثرهمــا الســيئ 
ــى اهلل  ــة عشــرة وصل ــت اجللســة الســاعة الثاني ــى العقــل واملــال وأقفل عل
وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني  حــرر احلكــم يف 

1434/01/14هـــ.
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــْن ال نب ــى َم احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
عــادت  وقــد  الثانيــة  اجللســة  فتحــت  االربعاء1434/04/17هـــ  يــوم 
املعاملــة  املتعلقــة بالدعــوى العامــة املقامــة ضــد....... يف قضيــة مخــدرات 
مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية مبوجــب خطــاب فضيلــة 
رئيســها ذي الرقــم 34195526 والتاريــخ 1434/04/10هـــ مرفقــًا بهــا 
قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثيــة األولــى رقــم 
3449444/ج1 وتاريــخ 1434/02/27هـــ وقــد تضمــن القــرار حكــم 
وصــورة  القــرار  وبدراســة  فيــه:  ومفصــل  مــدون  هــو  مبــا  فضيلتــه 
املدعــي  بدعــوى  خاصــة  املعاملــة  أن  لوحــظ  املعاملــة  وأوراق  ضبطــه 
يف   3443390 رقــم  فضيلتــه  خطــاب  أن  حــني  يف  ضــد.......  العــام 
1434/1/20هـــ خــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد ....... كمــا لوحــظ 
أن هنــاك قــرار رقــم 3412131 يف 1434/1/14هـــ مرفــق باملعاملــة ليــس 
ــة ملالحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــالزم ومــن ثــم  لــه عالقــة بهــذه املعامل
إعــادة املعاملــة  وبــاهلل التوفيــق قاضــي اســتئناف ........ختمــه وتوقيعــه، 
قاضــي اســتئناف....... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة....... ختمــه وتوقيعــه 
ــه قــد مت إكمــال الــالزم حيــال تعديــل  أ. هـــ عليــه أجيــب مشــايخي بأن
اخلطــاب وأقفلــت اجللســة  وصلــى اهلل وســّلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــني حتريــرًا يف 1434/04/17هـــ. 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد وقــد مت تصديــق احلكــم من محكمة االســتئناف  
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبه وســلم .
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رقم الصك :3435848 تاريخه: 1434/01/06هـ 
رقم الدعوى:349858  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34295786 تاريخه:1434/08/13هـ

وترويجــه يف  واالجتــار  الترويــج  بقصــد  هيرويــن  - حيــازة  مخــدرات 
الســابق وتســتر علــى مصــدره - مقاومــة رجــال األمــن والهــرب منهــم - 
إقــرار- إدانــة - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة -  مصــادرة وإبعــاد .

املواد )38( و)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
يف  وترويجــه  واالجتــار  الترويــج  بقصــد  املخــدر  الهيرويــن  بحيــازة 
الســابق ومقاومتــه للفرقــة القابضــة وهربــه منهــا وتســتره علــى مصــدر 
واملصــادرة  والغرامــة  واجللــد  الســجن  بعقوبــة  عليــه  املخدر،واحلكــم 
واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  لنظــام  طبقــا  البــالد  عــن  واإلبعــاد 
العقليــة، مت االتفــاق معــه علــى شــراء نصــف كبســولة هيرويــن فوافــق 
علــى ذلــك وطلــب متريــر أرقــام بطاقــات شــحن اجلــوال مســبقة الدفــع 
فتــم القبــض عليــه وبتفتيشــه عثــر معــه علــى الهيرويــن ومبلــغ مالــي 
وبتفتيــش الغرفــة التــي يســكنها مبفــرده عثــر فيهــا علــى الهيرويــن، 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للهيرويــن 
ــه املدعــي العــام، قضــت  املخــدر، أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إلي
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احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت ســجنه 
ملــدة ســت ســنوات وجلــده ســتمائة جلــدة مفرقــة علــى اثنتــي عشــرة دفعــة 
ــغ ألــف ريــال وإبعــاده عــن البــالد بعــد تنفيــذ عقوبــة ســجنه  وتغرميــه مبل
ــه باحلكــم وعــارض املدعــي  ــع املدعــى علي ومصــادرة املضبوطــات، قن

العــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1434/01/06هـــ  وتاريــخ   349858 برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة 
باحملكمــة برقــم 3444780 وتاريــخ 1434/01/06هـــ ففــي يــوم األحــد 
وفيهــا   01  :30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/02/10هـــ 
حضــر املدعــي العــام وادعــى علــى .........  البالــغ مــن العمــر )26( عامــًاـ 
 ،)...........( رقــم  اإلقامــة  رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  باكســتاني   .......
بتاريــخ  أوقــف  الريــاض،  مبدينــة  يقيــم  متســبب،  متعلــم،  أعــزب، 
1433/11/21هـــ، وأحيــل إلــى شــعبة ســجن امللــز مبوجــب أمــر اإلحالــة 
ومتديــد التوقيــف رقــم )هـــ را/5( وتاريــخ /1433/11هـــ. حيــث انه بتاريخ 
إدارة  فــرق  إحــدى  قبــل  مــن  املذكــور  علــى  قبــض  1433/11/21هـــ 
العمليــات التابعــة لــإدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات مبنطقــة الريــاض 
وذلــك بنــاء علــى ورود معلومــات عــن طريــق احــد مصادرهــم الســرية 
بترويــج  يقــوم   ........ يدعــى  اجلنســية  عــن وجــود شــخص باكســتاني 
ــر أرقــام بطاقــات شــحن  ــق متري ــن املخــدر عــن طري كبســوالت الهيروي
اجلــوال مســبوقة الدفــع ....... ويعاونــه شــخص باكســتاني يدعــى.......... 
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برمــي  يقــوم  حيــث   .... بحــي  عــزاب  بغرفــة  يســكن  املذكــور  وهــو 
ــه مــن  كبســوالت الهيرويــن املخــدر املتعاطــي هــذه املــادة وذلــك بتوجي
ــى املدعــو/  املدعــو/ ....... بعــد ذلــك قــام املصــدر الســري باالتصــال عل
......... وطلــب منــه نصــف كبســولة هيرويــن حيــث طلــب املدعــو/ .......... 
مــن املصــدر الســري مبلــغ وقــدره )2500( ألفــان وخمســمائة وطلــب مــن 
املصــدر الســري أن يقــوم بشــراء بطاقــات شــحن اجلــوال مســبوقة الدفــع 
....... مببلــغ ألفــان وخمســمائة ريــال ومتريــر أرقــام هــذه البطاقــات باملبلــغ 
املتفــق عليــه للمدعــو/ ........... وطلــب مــن املصــدر الســري التواجــد بحــي 
.......... وبعــد مراقبــة غرفــة املدعــو/ ............ خــرج مــن الغرفــة وقــام 
ــه  ــدوران داخــل احلــارات الضيقــة فتقــرر ضبطــه وبضبطــه اتضــح ان بال
يدعــى/......... باكســتاني اجلنســية وبتفتيشــه عثــر بداخــل جيبــه األميــن 
علــى كيــس بداخلــه كبســولتني بيضاويــة الشــكل مماثلــة لــم يتــم 
ــن املخــدر  ــادة الهيروي ــق األحشــاء يشــتبه أن تكــون مل ــه عــن طري تهريب
النقــي بلــغ وزنهــا )14.5( أربعــة عشــر جرامــًا وخمســة أعشــار اجلــرام 
وعثــر بداخــل جيبــه األيســر علــى منديــل بداخلــه نصــف كبســولة بهــا 
مســحوق يشــتبه أن تكــون ملــادة الهيرويــن املخــدر بلــغ وزنهــا )3.3( 
ــى مفاتيــح للغرفــة  ــر معــه عل ــة أعشــار اجلــرام وعث ــة جرامــات وثالث ثالث
التــي يســكن فيهــا وعثــر كذلــك علــى جهازيــن جــوال األول يحمــل 
الرقــم املصنعــي )........( يحمــل الرقــم )...........( والثانــي يحمــل الرقــم 
املصنعــي )........( يحمــل الرقــم )........( وعثــر معــه علــى مبلــغ وقــدره 
الفرقــة  قبــل  مــن  ومبناقشــته  ريــااًل  وعشــرون  وثالثــة  مائــة   )123(
القابضــة عــن الهيرويــن املضبــوط بحوزتــه اقــر أمامنــا بحضــور مترجــم 
اإلدارة انــه يقــوم بترويــج الهيرويــن املخــدر لصالــح املدعــو/........ وذلــك 
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برميــه يف أماكــن محــدودة ملتعاطــي هــذه املــادة واقــر بــأن املدعــو/.......  
طلــب منــه رمــي نصــف كبســولة هيرويــن علمــًا بــأن املصــدر الســري لــم 
يقــوم بتمريــر أرقــام بطاقــات شــحن اجلــوال مســبوقة الدفــع ....... باملبلــغ 
ريــال  وخمســمائة  ألفــان   )2500( وقــدره  املدعــو/.......   طلــب  الــذي 
وذلــك بإيعــاز مــن الفرقــة القابضــة لكــون املبلــغ كبيــر وبســؤالنا عــن 
ســكنه اقــر بوجــود كبســوالت هيرويــن بداخــل الغرفــة التــي يســكنها 
مبفــرده واســتنادًا للمــادة )43( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة مت فتــح 
الغرفــة التــي يســكنها وبتفتيــش الغرفــة عثــر داخــل دورة امليــاه فــوق 
ســخان املــاء علــى كيــس بداخلــه مــا عــدده تســع كبســوالت بيضاويــة 
الشــكل مماثلــة ملــا يتــم تهريبــه عــن طريــق األحشــاء يشــتبه أن تكــون 
املــادة الهيرويــن املخــدر النقــي بلــغ وزنهــا )67.5( ســبعة وســتون جرامــات 
ونصــف اجلــرام ولــم يعثــر معــه علــى محظــورات أخــرى وبســؤالنا عــن 
املدعــو....... ذكــر لنــا انــه لــم يســبق أن قابلــه وانــه يتواجــد يف مدينــة 
جــدة وال يعــرف لــه ســكنًا. وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية 
يف  املســحوق  إيجابيــة  1433هـــ  لعــام   ).......( رقــم  املرفــق  بالريــاض 
الكبســوالت ونصــف الكبســولة للهيرويــن وهــو مــن املــواد املخــدرة 
واملدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة. وبســماع أقوالــه األوليــة اقــر بحيــازة كبســولة واحدة 
وأن حيازتــه للجميــع القصــد لكســب مــادي مقابــل )50( ريــال. وقــد 
أســفرت إجــراءات التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام لـــ/ ........ بارتكاب 
جرميــة حيــازة )11.5( إحــدى عشــرة كبســولة ونصــف الكبســولة مــن 
كبســوالت  وبترويجــه  واالجتــار  الترويــج  بقصــد  املخــدر  الهيرويــن 
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نظــام  مــن  )الثالثــة(  املــادة  مبوجــب  املجــرم  الســابق  يف  الهيرويــن 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ومقاومتــه الفرقــة القابضــة وهربــه منهــا 
وتســتره علــى مصــدر الكميــة املروجــة املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا. وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1( مــا تضمنــه اعترافــه مبحضــر ســماع أقوالــه 
األوليــة املنــوه عنــه املــدون تفصيــاًل علــى الصفحــات رقــم ).....( مــن ملــف 
إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )...... (. 2( مــا تضمنــه محضــر 
القبــض املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم ) (. 3( مــا تضمنــه التقرير 
الكيميائــي الشــرعي املرفــق لفــه رقــم ) ...(. وببحــث ســوابقه لــم يعثــر 
له على أي ســابقة مســجله بحقه حتى تاريخه. وحيث أن ما أقـــدم علـــيه 
الـــمذكور فـــعل مـــحرم شــرعًا ومـــعاقب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب 
إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي: 1( بعقوبــة الســجن 
ــة بحقــه وفقــًا للمــادة )38( مــن نظــام مكافحــة  ــد والغرامــة املالي واجلل
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه وأعمــال الفقــرة )األولــى( مــن 
ــه. 2( منعــه مــن الســفر  املــادة )62( مــن ذات النظــام لقــاء مــا اســند إلي
إلــى خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ عقوبتــه وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة 
)56( مــن نفــس النظــام املشــار إليــه. 3( مصــادرة جهــازي الهاتــف اجلــوال 
الــذي يحمــالن الرقــم املصنعــي ).......( ورقــم ).......( الســتخدامها يف 
اجلرميــة اســتنادًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. 4( إلغــاء شــريحتي اجلــوال املســتخدمتان 
وعــدم صرفهــا   ).......( ورقــم   ).......( الرقــم  ذاتــي  الترويــج  يف عمليــة 
الشــركة  وإبــالغ  باإللغــاء  لنفــس املشــترك يف حــال صــدور احلكــم 
مصــدرة الشــريحة بذلــك اســتنادًا إلــى تعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 
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)9798( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ. وبــاهلل التوفيــق هــذا وباســتجواب 
املدعــى عليــه فأجــاب علــى لســان مترجــم احملكمــة بقولــه مــا ذكــره 
املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح جملــه وتفصيــال فقــد مت القبــض علــي 
بداخلــه كبســولتني  علــى كيــس  األميــن  جيبــي  عثــر يف  وبتفتيشــي 
بداخلهمــا هرويــن كمــا عثــر يف جيبــي األيســر علــى منديــل بداخلــه 
نصــف كبســوله بهــا هرويــن وبتفتيــش غرفتــي عثــر بداخــل دوره امليــاه 
فيهــا علــى كيــس بداخله تســع كبســوالت بها هروين وأنــا أقوم بترويج 
الهرويــن املخــدر لصالــح املدعــو ...... وذلــك برميــه يف أمــكان محــدودة 
ملتعاطــي هــذه املــادة ويتــم التنســيق بذلــك عــن طريــق جوالــي املذكوريــن 
ــة ووجــدت التقريــر  يف الدعــوى هــذا كمــا جــرى االطــالع علــى املعامل
إيجابيــة  ثبــوت  واملتضمــن  10805/س  رقــم  الشــرعي  الكيميائــي 
العينــات املرســلة للهيروين.أهـــ. فنظــرا ملــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام فقــد 
ــازة إحــدى عشــرة كبســوله ونصــف الكبســولة  ــه بحي ثبــت لــدي ادنت
ــج واالجتــار  ــغ وزنهــا )85,3جــم( بقصــد التروي ــن املخــدر بل مــن الهيروي
ونظــرا لعــدم وجــود ســوابق عليــه وال فائــدة مــن طــول ســجنه لكونــه 
اجنبــي فقــد حكمــت عليــه تعزيــرا بســجنه ملــده ســت ســنوات اعتبــارا 
مــن تاريــخ توقيفــه وبجلــده ســتمائة جلــده مفرقــه علــى ثنتــي عشــرة 
فتــرة متســاوية بــني كل فتــره وأخــرى أســبوعان وبدفــع غرامــه قدرهــا 
ألــف ريــال وبإبعــاده خلــارج اململكــة بعــد تنفيــذ عقوبــة ســجنه متشــيا مــع 
ــه  املادتــني )38-56( مــن نظــام مكافحــه املخــدرات ومبصــادره جوالي
املذكوريــن مــع إلغــاء شــريحتيهما ، هــذا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه فقــرر قناعتــه بذلــك أمــا املدعــى العــام فقــرر عــدم القناعــة معتبــرا 
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ــا  الئحــة الدعــوى الئحــة اعتراضيــة علــى احلكــم وصلــى اهلل علــى نبين
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/02/10 هـــ.

احلمــد هلل وحــده وبعــد : فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولى 
مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 341363074 وتاريــخ 1434/7/4هـــ 
واملرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ 
................. برقــم 3435848 وتاريــخ 1434/1/12هـــ واخلــاص بدعــوى 
موضوعهــا  )باكســتاني(،  جنســيته  ضــد...................  العــام  املدعــي 
مخــدرات، وبعــد التدقيــق يف إجابــة فضيلــة ناظــر القضيــة وفقــه اهلل 
علــى قــرار محكمــة االســتئناف الســابق تقــرر املصادقــة علــى احلكــم 
لعــدم موجــب املالحظــة ، مــع تنبيــه فضيلتــه علــى أن دعــوى املدعــي 
العــام ذكــر فيهــا أن املدعــى عليــه ســعودي وهــو باكســتاني اجلنســية ، 
ثــم طالــب مبنعــه مــن الســفر .واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم .  
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رقم الصك :34377717 تاريخه: 1432/03/26هـ 
رقم الدعوى:3293909

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34372253 تاريخه: 1434/11/26هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه- شــرب املســكر 
وقــع  إذا  األهليــة-  عــوارض  واليــة-  االســتعمال-  بقصــد  وحيازتــه 
اجلنــون قبــل احملاكمــة فإنــه مينعهــا- تقريــر طبــي- صــرف النظــر 

عــن الدعــوى.

1-قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) رفــع القلــم عــن ثــالث... ومنهــا 
املجنــون حتــى يعقــل(.

2- العقل مناط التكليف.
3- إذا وقع اجلنون قبل احملاكمة فإنه مينعها.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات بحيــازة 
احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه له، وإدانته بشــرب املســكر 
وحيازتــه لــه بقصــد االســتعمال، واحلكــم عليــه بحــد املســكر وبعقوبــة 
الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
بعــد االشــتباه  إنــه مت تفتيــش ســيارة املدعــى عليــه  العقليــة، وحيــث 
التقريــر  وأثبــت  املخــدر،  احلشــيش  مــن  قطعــة  علــى  فيهــا  فعثــر  بهــا 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر، 
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حضــر وليــه الشــرعي وقــرر أن أخــاه املدعــى عليــه تعــرض حلــادث أفقــده 
الذاكــرة، ومــن املقــرر شــرعًا أن العقــل منــاط التكليــف، إذا وقــع 
اجلنــون قبــل احملاكمــة فإنــه مينعهــا بنــاء علــى مــا تقــدم قضــت احملكمــة 
ــت  ــه، وأخل بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى علي
ســبيله مــن هــذه الدعــوى وأفهمــت املدعــي العــام بــأن لــه حــق إقامــة 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه حــال زوال العــارض واكتمــال أهليتــه، 
قنــع ولــي املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي العــام، وقــررت 

ــى احلكــم. محكمــة االســتئناف املصادقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....... رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بحائــل 
القائــم بأعمــال املكتــب القضائــي الســابع وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
باحملكمــة  املقيــدة  1432/03/26هـــ  وتاريــخ   3293909 برقــم  لنــا 
برقــم 32281069 وتاريــخ 1432/03/24هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 
ــع  ــة عشــرة والرب 1434/11/26هـــ افتتحــت اجللســة متــام الســاعة احلادي
وفيــه حضــر املدعــي العــام....... وادعــى علــى....... ســعودي بالســجل رقــم 
ــد الســاعة التاســعة  ــه عن ــه حيــث أن ــر دعــواه علي ).......( قائــال يف حتري
مــن صبــاح يــوم االثنــني املوافــق 1432/1/28هـــ مت اشــتباه فرقــة مــن 
مكافحــة املخــدرات مبحافظــة بقعــاء بســيارة مــن نــوع جيــب ) ... ( صنــع 
عــام 2007م حتمــل اللوحــة رقــم ).....( بيجــي اللــون متوقفــة داخــل محطــة 
....... مبحافظــة بقعــاء وبداخلهــا قائدهــا وعنــد طلــب أوراقــه الثبوتيــة 
بــدت عليــه عالمــات االرتبــاك وتنبعــث منــه رائحــة كريهــة وبســؤاله عــن 
رائحتــه أفــاد أنهــا رائحــة العــرق املســكر الــذي شــربه األمــر الــذي دعــا 
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لتفتيشــه فلــم يعثــر معــه علــى أي محظــورات وتبــني أنــه املدعــى عليــه 
وكان مرافقــه قادمــا مــن متوينــات احملطــة وعنــد طلــب أوراق الثبوتيــة 
بــدت عليــه عالمــات االرتبــاك وتنبعــث منــه رائحــة كريهــة وبســؤاله 
عــن رائحتــه أفــاد أنهــا رائحــة العــرق املســكر الــذي شــربه ، وبتفتيشــه 
شــخصيا لــم يعثــر معــه علــى أي محظــورات واتضــح أنــه املواطــن.......
وبتفتيــش الســيارة املذكــورة والعائــدة ملكيتهــا لشــقيق املدعــى عليــه 
عثــر علــى ) بكــت دخــان ( مبنتصــف الطبلــون وبداخلــه قطعــة ســوداء 
اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )3.400( ثــالث 
جرامــات وأربعمائــة مليجــرام ، كمــا عثــر على قارورة ماء صحة ســعة ) 
0.600( ســتمائة مليجــرام بهــا أكثــر مــن النصف مــادة كريهة الرائحة 
يشــتبه أن تكــون مــن مــادة العــرق املســكر بجانــب ناقــل احلركــة جهــة 
الراكــب ) مت فــرز أوراق مســتقلة للمواطــن ....... إلقامــة الدعــوة عليــه 
يف محــل إقامتــه ، كمــا فــرزت أوراق مســتقلة لقيــادة املدعــى عليــه 
الســيارة حتــت تأثيــر املســكر ملعاجلتهــا مــن قبــل جهــة االختصــاص ( 
وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ) 131( الصــادر مــن 
الشــرعية  الطبيــة  والكيميــاء  الســموم  ملراقبــة  اإلقليمــي  املركــز 
بالقصيــم برقــم 294/م س /45/65( لعــام 1432هـــ ، إيجابيــة العينــة 
املرســلة للقطعــة املضبوطــة ملــادة احلشــيش املخــدر وعينــة املــادة الســائلة 
للكحــول املســكر وباســتجوابه اعتــرف بشــربه للمســكر وبحيازتــه 
ملــا مت ضبطــه معــه قاصــدا مــن ذلــك التعاطــي وأنــه يتعاطــى احلبــوب 
احملظــورة منــذ ســنة ويشــرب املســكر منــذ خمــس ســنوات وأن مرافقــه 
، لــم يســتعمل املســكر الــذي ضبــط معــه وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن 
اتهامــه بشــرب املســكر وحيازتــه بقصــد االســتعمال وحيــازة قطعــة مــن 
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احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )3.400( ثــالث جرامــات وأربعمائة مليجرام 
بقصـد التعاطــي وتــعــاطيــه ملــادة احلشــيــش املــخــدر يف الســابق. وحيث 
إن مــا أقــدم عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليه شــرعًا ونظامًا أطلــــب إثبات 
إدانته بـمــــا أسند إليـــه واحلكـــم عليه بـحـــد املسـكـــر لشربـــه وحيازتـــه 
ــع  ــي: 1. الســجن. 2. الـمـنـ ــليه مبــا يل ــم عــ ــال واحلــكـــ ــد االستعمـــ بقصــ
مــن الســفر وفقــا للمــواد ) 56،41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة ، وحيازتــه وتعاطيــه احلشــيش املخــدر وبــاهلل التوفيــق 
أ.هـــ، هكــذا ادعــى ، ويف هــذه اجللســة حضــر....... ســجل رقــم ).......(، 
مــن  الصــادر  الصــك  مبوجــب  عليــه  املدعــى  علــى  الشــرعي  الولــي 
وتاريخ1432/12/25هـــ،   3236877 برقــم  بحائــل  العامــة  احملكمــة 
وأقــر بقولــه: أفيدكــم بــان أخــي تعــرض حلــادث بتاريــخ 1432/5/7هـــ، 
حيــث ال يــزال مقعــدًا ، وغيــر مــدرك للوعــي )شــلل رباعــي(، حيــث فقــد 
ذاكرتــه ، وأرفــق لكــم صــورة مــن التقريــر الطبــي الصــادر بحــق أخــي 
فجــرى االطــالع علــى التقريــر الطبــي الــذي أشــار إليــه الولــي وأرفــق 
ضمــن طيــات املعاملــة حيــث فيــه مــا مضمونــه: ) االستشــارة النفســية: 
تعــرف حالــة املريــض بحالــة مــا بعــد اإلصابــة الرضخيــة للدمــاغ مــع خلــل 
حــاد يف اإلدراك وتغيــرات ســلوكية. لقــد قيمــت املريــض عنــد تنوميــه، 
وقــد كان املريــض مييــل الــى القتــال ومصــاب بالهيــاج وعدائــي مــن 
حــني آلخــر، يعانــي املريــض مــن قصــور حــاد يف االدراك علــى جميــع 
النطاقــات، وغيــر قــادر علــى التخاطــب يف محادثــة هادفــة( وجــاء فيــه 
أيضــًا )والتشــخيص احلالــي 1- حالــة مــا بعــد التعــرض إلصابــة دماغيــة 
مــع رضــوض نزفيــة متعــددة يف أبريــل 2011م. 2-.خلــل رباعــي )شــلل 
طفيــف( مصحوبــا برنــح. 3ـ نوبــات تشــنجية جزئيــة معقــدة 4ـ قصــور 
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يف اإلدراك مــع تغيــرات ســلوكية 5ـ فقــدان عــام للقــدرة علــى الــكالم 
إثــر اخلضــوع لعمليــة  النطــق  ) حبســة تعبيريــة عامــة ( ، وقصــور يف 
غــرس أنبــوب التنفــس يف الرقبــة ) فغــر الرغامــي (.6ـ عــدم القــدرة علــى 
التحكــم باإلخــراج ) البــول والبــراز ( 7ـ اعتمــاد كلــي علــى اآلخريــن. 
فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
صــك الواليــة وبعــد االطــالع علــى التقريــر الطبــي ، وحيــث إن العقــل 
يعــي  منــاط التكليــف ، واملدعــى عليــه يف هــذه احلالــة ال يعقــل وال 
الزمــان وال املــكان، ال يســتطيع اخلطــاب ، والــرد علــى الــكالم ، 
وهــذا قــد ذكــره بعــض أهــل العلــم أن اجلنــون إذا وقــع قبــل احملاكمــة 
فإنــه مينــع احملاكمــة ، قــال: عبــد القــادر عــودة يف كتابــه ) التشــريع 
اجلنائــي اإلســالمي( فقــرة 428 ) إذا حــدث اجلنــون قبــل احلكــم، فإنــه 
ال مينــع احملاكمــة عنــد الشــافعة واحلنابلــة ، وحجتهــم أن التكليــف ال 
يشــترط إال وقــت ارتــكاب اجلرميــة ، أمــا املالكيــة ، واحلنفيــة فيرون أن 
اجلنــون قبــل احلكــم مينــع احملاكمــة ويوقفهــا حتــى يــزول اجلنــون ، ألن 
شــرط العقوبــة التكليــف ، ويتفــق القانــون املصــري والفرنســي مــع رأي 
ــة اإليقــاف عندهــم هــي عجــز املجنــون  املالكيــة واحلنفيــة، ولكــن عل
عــن الدفــاع عــن نفســه ، وهــذه العلــة ظاهــرة يف نــص املــادة ] 247[ 
مــن قانــون حتقيــق اجلنايــات املصــري(. أ.هـــ بتصــرف. وحيــث ذكــر أهــل 
العلــم أن أهليــة الوجــوب الناقصــة: هــي صالحيــة اإلنســان ألن تثبــت لــه 
حقــوق دون أن تثبــت عليــه واجبــات. وهــي خاصــة باجلنــني إلــى الــوالدة، 
وبهــا يكــون أهــاًل الســتحقاق اإلرث، والوصيــة، والنســب، ونحــو ذلــك. 
و العتــه: وهــو اختــالل يف عقــل اإلنســان بحيــث يختلــط كالمه، فيشــبه 
كالم العقــالء مــرة، وكالم املجانــني أخــرى، واالختــالل يتفــاوت مــن 
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شــخص آلخــر، فالعتــه الــذي يبقــى معــه إدراك ومتييــز - ليــس كإدراك 
العقــالء ومتييزهــم-، فهــذا يلحــق بالصبــي املميــز، بحيــث تثبــت لــه 
أهليــة أداء ناقصــة، دون الكاملــة. ينظــر يف هــذا ) تيســير التحريــر 
التلويــح  وشــرح   ،)385-384/4( األســرار  وكشــف   ،)372/2(
)352/2(، وقواطــع األدلــة )388/2(، وعــوارض األهليــة، للجبــوري 
)ص196، ومــا بعدهــا(، وأصــول الفقــه، للزحيلــي )170/1(، وأصــول 
الفقــه، للبــري )ص295(.فاحلالــة هــذه إمــا ينطبــق علــى املدعــى عليــه 
أهليــة الوجــوب الناقصــة، أو يكــون غيــر مكلــف النتفــاء العقــل لديــه، 
وقــد قــال صلــى اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الــذي رواه اإلمــام أحمــد عــن 
عائشــة رضــي اهلل عنهــا )رفــع القلــم عــن ثــالث... ومنهــم املجنــون حتــى 
يعقــل(، لذلــك كلــه وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد صرفــت النظر عــن دعوى 
املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه، وأخليــت ســبيله مــن هــذه الدعــوى، 
لــه حــق إقامــة  بــأن  وبذلــك حكمــت، كمــا أفهمــت املدعــي العــام 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه حــال زوال العــارض واكتمــال أهليتــه، 
وبعرضــه علــى ولــي املدعــى عليــه قنــع بــه ، وبعرضــه علــى املدعــي العــام 
لــم يقنــع بــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة 
وعليــه جــرى التوقيــع. مت قفــل اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــرة مــن 
هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1434/11/26هـــ ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــني. احلمــد هلل وحــده وبعــد 
ويف هــذا اليــوم الثالثــاء املوافــق 1434/12/17هـــ ، افتتحــت اجللســة يف 
ــة  ــة وخمســة وأربعــون دقيقــة ، وفيهــا عــادت املعامل متــام الســاعة الثامن
ــا القــرار رقــم 34378029  ــا به ــل مرفق مــن محكمــة االســتئناف بحائ
القــرار وصــورة ضبطــه  )وبدراســة  املتضمــن  وتاريــخ 1434/12/3هـــ 
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وأوراق املعاملــة والالئحــة االعتراضيــة ومــا أجــاب بــه فضيلتــه علــى قــرار 
الدائــرة رقــم 34339248 وتاريــخ 1434/10/25هـــ، لوحــظ أن القضيــة 
أن هــذه القضيــة غيــر خاضعــة لالســتئناف بعــد اإليضــاح األخيــر، واهلل 
املوفــق( قاضــي اســتئناف....... )ختمــه وتوقيعــه( قاضــي اســتئناف .......
أنبــه  وعليــه  وتوقيعــه(.  الدائــرة....... )ختمــه  رئيــس  وتوقيعــه(  )ختمــه 
لــكل  ـ وفقهــم اهلل  الفضيلــة قضــاة محكمــة االســتئناف  أصحــاب 
خيــر ـ أنــه ال بــد مــن تدقيــق احلكــم، كونــه حكــم يف قضيــة جنائيــة 
ــة،  ــر، طبقــا للمــادة ) 193( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي ــا التعزي مآله
واهلل  االســتئناف إلجــراء الزمهــا،  املعاملــة حملكمــة  إعــادة  وقــررت 
املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/12/17هـــ.
احلمــد هلل  وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا  نحــن قضــاة الدائــرة  الثانيــة 
لتدقيــق  القضايــا  اجلزائيــة  مبحكمــة  االســتئناف  مبنطقــة  حائــل  
علــى املعاملــة  الــواردة  إلينــا  مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة  اجلزائيــة  
بحائــل برقــم 341924618 وتاريــخ 1434/12/1هـ  واملقيدة لدينا  برقم 
341924618 وتاريــخ 1434/12/2هـــ  املرفــق بهــا القــرار الشــرعي  رقم 
34372253 وتاريــخ 14343/11/26هـــ، الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ....  
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بحائــل، اخلــاص بدعــوى  املدعــي العــام ضــد 
املدعــى عليــه....... ســعودي اجلنســية  حامــل الســجل املدنــي رقــم ).......( 
التهامــه بقضيــة  حيــازة  مخــدرات  وقــد تضمــن  القــرار حكــم فضيلتــه  
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام  علــى النحــو املفصــل  فيــه، 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة: جــرت املصادقــة  علــى 
مــا حكــم  بــه فضيلتــه بالقــرار املشــار إليــه  مــع تنبيــه  فضيلتــه  أنــه 
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يوجــد خطــاء  يف تاريــخ صــك الواليــة وتاريــخ وقــوع احلــادث علــى املدعــى 
عليــه وذلــك  يف القــرار وضبطــه فــال بــد مــن تصحيحــه واهلل املوفــق . 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد .
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رقم الصك :33123104 تاريخه: 1433/02/22هـ 
رقم الدعوى:3381218  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:     
456 تاريخه:1433/07/14هـ

مخــدرات - حيــازة وترويــج وبيــع وتعاطــي احلشــيش - إقــرار بالتعاطــي 
- إنــكار الترويــج - املتهــم مــن أصحــاب الســوابق - تقريــر كيميائــي - 
قبــض يف حالــة تلبــس - تشــديد العقوبــة - ثبــوت إدانــة - جلــد وســجن 

- مصــادرة ومنــع مــن الســفر.

-حد املسكر.. 1
-الفقــرة )2( مــن املــادة الثالثــة واملــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة . 2

)53( واملــادة )56( والفقــرة )1( مــن املــادة )62( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثرات العقلية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا احلكم عليه بـ:
1. حد املسكر لتعاطيه احلشيش.

2. القتــل طبقــا للفقــرة اخلامســة مــن البنــد أواًل مــن املــادة 37 مــن نظــام 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

3. مصادرة جواله.
وذلــك بعــد القبــض عليــه متلبســًا بترويــج قطعــة مــن احلشــيش وحيازتــه 
ــه االجتــار وأقــر بالتعاطــي، واطلعــت  ألخــرى وقــد أنكــر املدعــى علي
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احملكمــة علــى ســوابق املدعــى عليــه وأنــه قــد حكــم عليــه يف قضايــا 
اجتــار وســرقة ســيارات واعتــداء وضــرب واســتعمال مخــدرات واطلعــت 
ــده ســبعمائة  ــى محاضــر الضبــط وقــررت حبســه ســبع ســنوات وجل عل
ــه مــن الســفر مــدة  ــه ومنع ــده وإقامــة حــد املســكر ومصــادرة جوال جل
مماثلــة ملــدة احلبــس وارتضــى املدعــى عليــه احلكــم ورفضــه املدعــي 
العــام وجــرى إعادتــه للمحكمــة مــن محكمــة االســتئناف لقلــة العقوبــة 
وعليــه قــررت احملكمــة حبســه عشــر ســنوات وجلــده ألــف جلــدة ومنعــه 
مــن الســفر عشــر ســنوات واإلبقــاء علــى باقــي العقوبــات، وعليــه جــرى 

تصديقــه مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لدينــا نحــن كل مــن ................ مســاعد رئيــس 
العامــة  ................................باحملكمــة  بالدمــام  العامــة  احملكمــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  الــواردة  املعاملــة  أوراق  علــى  بنــاًء  بالدمــام 
1433/02/01هـــ  يف   ................ برقــم  بالدمــام  العامــة  احملكمــة 
واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم................يف 1433/02/01هـــ املتعلقــة 
بهــا  الصــادر  ................بشــأن مخــدرات  العــام ضــد  املدعــي  بدعــوى 
ســابقًا القــرار الشــرعي رقــم 4/13/ض يف 1431/06/25هـــ واملنقــوض 
مبوجــب قــرار محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية رقــم ............... 
يف 1432/12/18هـــ عليــه فقــد فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام ................ وحضــر حلضــوره ................ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ................وقــرر املدعــي العــام يف دعــواه احملــررة 
................. اجلنــس : ذكــر . اجلنســية : ســعودي  قائــاًل اســم املتهــم : 



47

: 1391/08/14هـــ.  امليــالد  تاريــخ  العربيــة   : اللغــة   . : مســلم  الديانــة 
مــكان امليــالد: ..... العمــر وقــت اجلرميــة : 40 . نــوع الهويــة :الســجل 
املدنــي . رقــم الهويــة: ................تاريــخ اإلصدار:1407/03/29هـــ. جهــة 
اإلصــدار: أحــوال القطيــف . املهنــة :متســبب احلالــة االجتماعيــة: أعــزب. 
مــكان اإلقامــة : .......... الشــارع: ... . رقــم املنــزل : ال يوجــد. هاتــف 
املنــزل : ال يوجــد . الهاتــف احملمــول:................. جهــة اإليقــاف: شــعبة 
املتهــم:  حالــة   .  1430/11/19  : القبــض  تاريــخ   . الدمــام  إصالحيــة 
موقــوف . تاريــخ اإلفــراج: ال يوجــد االتهــام : بيــع املــواد املخــدرة وحيــازة 
مــواد مخــدرة بقصــد التعاطــي أو االســتعمال . الســوابق رقــم احلكــم: 
الدمــام.  مســتعجلة   : مصــدره   . :409/06/05هـــ  تاريخــه   .................
اجلرميــة : اعتــداء ، أحــداث جــروح أو كدمــات ومــا دونهــا . رقــم احلكــم: 
21/2 . تاريخــه : 1422/02/04هـــ . مصــدره : الدمــام .اجلرميــة : شــرب 
املســكرات، ســرقة ســيارات ، ســرقة لوحــة ســيارة . رقــم احلكــم : 
94/2 . تاريخــه : 1423/05/28هـــ . مصــدره : الدمــام . اجلرميــة :شــرب 
حيــازة  ترخيــص،  بــدون  ســالح  حيــازة  نــار،  أطــالق  املســكرات، 
الذخيــرة . رقــم احلكــم151/5 . تاريخــه : 1423/08/23هـــ . مصــدر: 
الدمــام. اجلرميــة :اعتــداء، اعتــداء - أحــداث جــروح أو كدمــات ومــا 
دونهــا . رقــم احلكــم150 . تاريخــه : 1425/08/28هـــ . مصــدر: الدمــام. 
اجلرميــة :مخــدرات ، ترويــج املخــدرات . رقــم احلكــم162/1. تاريخــه: 
رقــم  ســيارات.  :ســرقة  .اجلرميــة  الدمــام  مصــدره:   . 1426/12/04هـــ 
احلكــم1/127/م27 . تاريخــه : 1430/06/21هـــ. مصــدره: القطيــف 

اجلرميــة اســتعمال املخــدرات.
 احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده.. بصفتــي 
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مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع الهيئــة باملنطقــة الشــرقية أدعي 
علــى املذكــور أعــاله أنــه بتاريــخ 1430/11/19هـــ مت القبــض علــى 
املتهــم أعــاله مــن قبــل مكافحــة املخــدرات بالدمــام بعــد ورود معلومــات 
ســرية عــن قيامــه بترويــج احلشــيش املخــدر وبنــاًء عليــه مت أخــذ رقــم 
جوالــه مــن املصــدر بعــد التنســيق مــع املصــدر بإفهــام املدعــى عليــه 
بوجــود احــد األشــخاص الذيــن يريــدون شــراء كميــة مــن احلشــيش 
ــه  ــى جوال ــه مــن قبــل احــد اعضــاء الفرقــة عل املخــدر ومت االتصــال علي
رقــم )................( وأنــه الشــخص الــذي يريــد شــراء كميــة مــن احلشــيش 
املخــدر وأنــه مرســول عليــه مــن قبــل املصــدر فطلــب منــه االتصــال عليــه 
عنــد وصولــه وعليــه مت تزويــد عضــو الفرقــة املكلفــني بــدور املشــتري 
باملبلــغ احلكومــي املرقــم وعقــب نصــف ســاعة تقريبــًا ورد اتصــال مــن 
جــوال املدعــى عليــه يســأله فيــه عــن وصولــه فقــال لــه نعــم أنــا يف الدمــام 
فطلــب منــه املدعــى عليــه احلضــور إليــه يف شــارع ......... عنــد محطــة 
).........( وعنــد الوصــول إلــى هنــاك شــوهد املدعــى عليــه يحضــر اليهــم 
مترجــاًل علــى اقدامــه وقــام بتســليم قطعــة ســوداء اللــون بلــغ وزنهــا )5.8( 
خمســة جــرام وثمــان أعشــار اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر اثبــت التقريــر 
إيجابيــة  1430/12/1هـــ  وتاريــخ   ).........( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي 
عينتهــا ملــادة احلشــيش املخــدر وقــام باســتالم املبلــغ احلكومــي املرقــم 
واالســتالم  الترويــج  عمليــة  علــى  الدالــة  اإلشــارة  أعطيــت  ثــم  ومــن 
والتســليم فتــم مداهمتــه والقبــض عليــه وقــام برمــي املبلــغ احلكومــي 
ســوداء  علبــة  علــى  ضبــط  شــخصيا  وبتفتيشــه  أقدامــه  عنــد  املرقــم 
)مغناطيــس( عثــر بداخلهــا علــى قطعــة ســوداء اللــون بلــغ وزنهــا )2( 
جرامــني اثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه إيجابيتهــا ملــادة 
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احلشــيش املخــدر ومبناقشــته اعتــرف أمــام الفرقــة القابضــة بقيامــه 
بعمليــة الترويــج ، وبســماع أقــوال املتهــم األوليــة أقــر بصحــة واقعــه 
القبــض عليــه وبقيامــه الترويــج للحشــيش املخــدر مقابــل مبلــغ مائتــا 
ريــال وأقــر بتعاطيــه للحشــيش املخــدر واحلبــوب املنبهــة واحملضــورة ، 
وباســتجواب املتهــم ....... اقــر بصحــة واقعــة القبــض وبيعــه املخــدر وأفــاد 
أنــه اتصــل عليــه شــخص يعرفــه وذكــر أنــه ســوف يرســل إليــه شــخص 
مــن طرفــه لشــراء قطعــة مــن احلشــيش املخــدر فوافــق علــى ذلــك لوجــود 
قطعــة مــن احلشــيش املخــدر موجــود لديــه وعنــد مقابلتــه لهــذا الشــخص 
وبعــد تســليمه قطعــة احلشــيش املخــدر مت القبــض عليــه وأضــاف بــأن 
الرقــم )................( يعــود لــه وأفــاد أنــه قــام برمــي املبلــغ احلكومــي خلوفه 
ــى مــا  ــاء عل مــن رجــال املكافحــة واقــر بتعاطيــه للحشــيش املخــدر وبن
................ باآلتــي : 1- ترويجــه كميــة احلشــيش  ذكــر اقــرر اتهــام 
ــة أعشــار اجلــرام  ــغ وزنهــا ) 5.8 ( خمســة جرامــات و ثماني املخــدر البال
بالبيــع 2- بحيــازة مــا وزنــه ) 2 ( جرامــني مــن احلشــيش املخــدر بقصــد 
التعاطــي 3- بتعاطيــه للحشــيش املخــدر واحلبــوب املنبهــة واحملظــورة 
وذلــك لألدلــة و القرائــن التاليــة : 1- مــا ورد يف أقــوال املتهــم املنــوه عنهــا 
اللفــة رقــم )12-14 ( 2- محضــر القبــض و االنتقــال و التفتيــش املعــد 
مــن الفرقــة القابضــة علــى دفتــر التحقيــق على اللفة رقــم )2( 3- التقرير 
ــه اللفــة رقــم )15 - 16( وبالبحــث عــن  ــوه عن الكيمــاوي الشــرعي املن
ســوابقه تبــني وجــود ســوابق لــه مــن ضمنهــا ســابقة ترويــج صــدر بحقهــا 
اجلزئيــة  مــن احملكمــة  وتاريــخ 1425/8/28هـــ   )150( رقــم  احلكــم 
بالدمــام. وصــدر قــرار جلنــة إدارة الهيئــة رقــم ).........( باملوافقــة علــى مــا 
انتهــى إليــه قــرار االتهــام .و حيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو 
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بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب 
.... بيــع و حيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد  إثبــات قيــام املدعــى عليــه 
االجتــار وفقــًا للفقــرة رقــم ) 2 ( مــن املــادة رقــم ) 3 ( واملــادة رقــم ) 3 ( 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة و املــادة رقــم ) 64 ( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة و احلكــم عليــه مبــا يلي: 1- بحد املســكر 
لقــاء اعترافــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر 2-بعقوبــة القتــل املنصــوص 
عليهــا يف الفقــرة رقــم ) 5 ( مــن البنــد أواًل مــن املــادة ) 37 ( مــن النظــام 
.3- مبصــادرة جوالــه الــذي يحمــل الرقــم املصنعــي رقــم ) ................( 
وفقــًا للفقــرة ) 1 ( مــن املــادة ) 53 ( مــن النظــام وعــدم صــرف الشــريحة 
لــه وفقــًا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم ) 9798 ( وتاريــخ  1428/2/10هـــ 
وبــاهلل التوفيــق هكــذا ادعــى وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه مت القبــض علــي وبحوزتــي جرامــني )2جم( 
مــن احلشــيش املخــدر وأننــي أتعاطــى احلشــيش املخــدر فهــذا صحيــح 
وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي بترويــج كميــة مــن احلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا خمســة جرامــات وثمانيــة أعشــار اجلــرام )5,8جــم( عــن 
طريــق البيــع فهــو غيــر صحيــح والصحيــح هــو أن زميلــي ................وهــو 
املصــدر قــد قابلنــي وســلمني قطعــة مــن احلشــيش املخــدر يبلــغ وزنهــا 
خمســة جرامــات وثمانيــة أعشــار اجلــرام )5,8جــم( وطلــب منــي تســليمها 
علــى  األشــخاص  أحــد  مــن  اتصــال  وردنــي  وبعدهــا  يعرفــه  لشــخص 
جوالــي الــوارد يف الدعــوى وطلــب مقابلتــي فقابلتــه علــى شــارع .........
وأخبرنــي أنــه مــن طــرف زميلــي ... فســلمته قطعــة احلشــيش التــي ســلمها 
لــي ................ ولــم أســتلم مــن هــذا الشــخص أي مبلــغ مالــي علمــًا أن 
وقــد  الشــخصي  والســتعمالي  تخصنــي  بحوزتــي  املضبوطــة  القطعــة 
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حتصلــت عليهــا مــن زميلــي ... كمــا أننــي قــد تعاطيــت احلشــيش املخــدر 
قبــل القبــض علــي بيومــني كمــا أن الســوابق املنســوبة لــي يف دعــوى 
املدعــي العــام وعددهــا ســبع ســوابق فهــي صحيحــة ومنهــا ســابقة ترويــج 
مخــدرات هكــذا أجــاب فســألنا املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه فقــال 
أن بينتــي هــي مــا تضمنتــه أوراق املعاملــة مــن أقــوال ومحاضــر وتقاريــر 
عليهــا  لالطــالع  املعاملــة  أوراق  إلــى  للرجــوع  وللحاجــة  قــرر  هكــذا 
ورصــد مــا يلــزم رصــده فقــد رفعــت اجللســة ويف جلســة ثانيــة جــرى تصفح 
ثبــت لدينــا اآلتــي : املرســل عبــارة عــن حــرز ظــرف حكومــي وجــد 
بداخلــه 1- العينــة رقــم )30/1242( وهــي عبــارة عــن كيــس بالســتيك 
شــفاف عــدمي اللــون بــه قطعــة بنيــة اللــون تــزن مبيــزان القســم صــايف 
)0,3( ثالثــة بالعشــرة مــن اجلــرام ثبــت إيجابيهــا ملــادة احلشــيش املخــدر 
2- العينــة رقــم )1242/أ( وهــي عبــارة عــن كيــس بالســتيك شــفاف 
عــدمي اللــون بــه قطعــة بنيــة اللــون تــزن مبيــزان القســم صــايف )0,3( ثالثــة 
ــادة احلشــيش املخــدر .أهـــ. كمــا  ــا مل ــت إيجابيه بالعشــرة مــن اجلــرام ثب
الشــرعي رقــم 4/13/ض يف  القــرار  وجدنــا إجابــة املدعــى عليــه يف 
1431/06/25هـــ املرفــق )لفــه 73( الصــادر ســابقًا يف هــذه القضيــة 
تتضمــن مــا نصــه : مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح حيــث 
أتصــل بــي شــخص وطلــب منــي حشــيش فطلبــت منــه احلضــور الســتالم 
املذكــورة  احلشــيش  كميــة  بتســليمه  قمــت  حضــر  وملــا  احلشــيش 
ومت  ريــال  وخمســون  مائتــان  وقــدره  املبلــغ  منــه  واســتلمت  بالدعــوى 
القبــض علــي وبحوزتــي املبلــغ كمــا أنــه ضبــط بحوزتــي علــى قطعــة 
حشــيش بلــغ وزنهــا جرامــني والســابقة املذكــورة يف الدعــوى صحيحــة 
حيــث أن لــي ســبع ســوابق ومنهــا ســابقة ترويــج للمخــدرات .أهـــ. كمــا 
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وجدنــا صــورة القــرار الشــرعي الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة بالدمــام 
برقــم 150يف 1425/08/28هـــ املرفــق ) لفــه 33-37 ( يتضمــن احلكــم 
بتعزيــر املدعــى عليــه .....ترويــج احلبــوب املنبهــة واحملظــورة بالســجن ســنة 
وجلــده مائتــي جلــده ولــم جنــد يف القــرار مــا يفيــد ثبــوت إدانــة املدعــى 
عليــه بترويــج املخــدرات صراحــًة ثــم رفعــت اجللســة إلحضــار املدعــى 
عليــه لعــرض مــا مت تدوينــه عليــه ورصــد إفادتــه ويف جلســة ثالثــة حضــر 
الطرفــان كل مــن املدعــي العــام ................ واملدعــى عليــه................
وبعــرض مــا مت تدوينــه انفــًا علــى املدعــى عليــه قــال: مــا ورد يف أقوالــي 
لــدى التحقيــق غيــر صحيــح ســوى مــا أقــررت بــه لديكــم وقــد صــدرت 
منــي تلــك األقــوال باإلكــراه مــن احملقــق وال بينــة لــدي علــى دعــواي 
اإلكــراه كمــا أن مــا ورد يف محضــر القبــض ومــا ورد يف إجابتــي أثنــاء 
نظــر الدعــوى لــدى اللجنــة الســابقة فهــو غيــر صحيــح وأمــا مــا ورد يف 
التقريــر الكيمــاوي فــال أعلــم عنــه شــيئًا وأمــا القــرار الشــرعي الصــادر 
مــن احملكمــة اجلزئيــة بالدمــام املتضمــن احلكــم بتعزيــري بالســجن 
واجللــد يف قضيــة مخــدرات فهــو صحيــح هكــذا قــرر ثــم رفعــت اجللســة 
العــام  املدعــي  مــن  كل  الطرفــان  حضــر  رابعــة  جلســة  ويف  للتأمــل 
................ واملدعــى عليــه ................ فنظــرًا ملتقــدم من الدعوى واإلجابة 
وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى حيازتــه لكميــة مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )2 جــرام( بقصــد التعاطــي وأنــه تعاطــى احلشــيش املخــدر 
كمــا صــادق علــى صحــة الســوابق املنســوبة إليــه يف دعــوى املدعــي 
العــام وأنكــر الترويــج وحيــث قــرر املدعــى العــام أن بينتــه هــي مــا 
تضمنتــه أوراق املعاملــة وملــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه لــدى التحقيــق 
مــن إقــراره ببيــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا خمســة جرامــات 
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وثمانيــة أعشــار اجلــرام )5,8 جــم( علــى أحــد األشــخاص بقيمــة قدرهــا 
مائتــان وخمســون ريــال )250( وملــا تضمنــه محضــر االنتقــال والقبــض 
لــدى  عليــه  املدعــى  إجابــة  ورد يف  وملــا  آنفــًا  نصــه  املــدون  والتفتيــش 
يف   ................ رقــم  الشــرعي  القــرار  يف  ســابقًا  القضيــة  حــكام 
1431/06/25هـــ واملــدون نصهــا آنفــًا وملــا تضمنــه التقريــر الكيمــاوي 
املشــار إليــه آنفــًا وألن القــرار الشــرعي الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة 
بالدمــام برقــم 150 يف 1425/8/28 لــم  تضمــن ثبــوت إدانــة املدعــى 
عليــه بترويــج املخــدرات صراحــة لــذا فقــد ثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليــه 
بترويــج كميــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا خمســة جرامــات وثمانيــة 
أعشــار اجلــرام )5,8 جــم( عــن طريــق البيــع بقصــد االجتــار للمــرة األولــى 
ــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات  وفقــًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالث
واملؤثــرات العقليــة وصرفنــا النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إيقــاع عقوبــة 
القتــل علــى املدعــى عليــه وقررنــا تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء ذلــك بســجنه 
ملــدة ســبع ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه يف هــذه القضيــة وجلــده 
ســبعمائة جلــده مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــه خمســني جلــده وبــني 
كل دفعــه وأخــرى ثالثــون يومــًا ودفــع غرامــه ماليــة قدرهــا خمســة 
وعشــرون ألــف ريــال )25000( وفقــًا للمــادة )38( مــن نظــام املخــدرات 
ومنعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن 
مــدة مماثلــة ملــدة عقوبــة الســجن احملكــوم بهــا عليــه وفقــًا للفقــرة 
األولــى مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات كمــا قررنــا 
مصــادرة جوالــه الــذي يحمــل الرقــم املصنعــي )................( الــوارد يف 
الدعــوى وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة )53( مــن النظــام وعــدم صــرف 
الشــريحة لــه كمــا قررنــا إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه لقــاء 
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تعاطيــه احلشــيش املخــدر وذلــك بجلــده ثمانــني جلــده دفعــه واحــده كمــا 
ثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة جرامــني )2جــم( مــن احلشــيش 
املخــدر بقصــد التعاطــي وعقوبتــه علــى ذلــك مشــمولة بعقوبــة الترويــج 
املذكــورة بعاليــة وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )62( مــن النظــام ومبــا 
ذكــر حكمنــا وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــرر املدعــي العــام 
االعتــراض علــى احلكــم مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقــرر املدعــى عليــه 
القناعــة باحلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

وسلم حرر يف 1433/03/07هـ
ويف يوم األربعاء املوافق 1433/04/14هـ الســاعة 45 :01 ظهرًا فتحت 
اجللســة وقــد أنقضــت املــدة احملــددة للمدعــي العــام وقدرهــا ثالثــون يومــًا 
التــي بــدأت بتاريــخ اســتالمه لنســخة احلكــم يف 1433/03/14هـ إال أنه 
لــم يتقــدم باعتراضــه خاللهــا لــذا يســقط حقــه يف االعتــراض وســوف 
يتــم رفــع القــرار الشــرعي وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة حملكمــة 
تعالــى  اهلل  شــاء  أن  التعليمــات  حســب  الــالزم  إلكمــال  االســتئناف 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/04/14هـــ
ظهــرًا   11:  45 الســاعة  1433/09/13هـــ  املوافــق  األربعــاء  يــوم  ويف 
فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان كل مــن املدعــي العــام ................
واملدعــى عليــه ................ وقــد أعيــدت لنــا املعاملــة مــن فضيلــة الرئيــس 
علــى خطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
ــة  ــا قــرار أصحــاب الفضيل رقــم ................يف 1433/07/21هـــ وبرفقه
االســتئناف  محكمــة  يف  األولــى  اخلماســية  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة 
احلاجــة  نــص  1433/07/14هـــ  ................يف  رقــم  الشــرقية  باملنطقــة 
منــه قولهــم : وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ 
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باألكثريــة أن مــا حكــم بــه أصحــاب الفضيلــة قليــل جــدًا ألن املدعــى 
عليــه ممــن يتوجــه عليــه التشــديد يف العقوبــة اســتنادا للمــادة )38( مــن 
ــم  ــة ملالحظــة ذلــك ومــن ث نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلي
إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا . أ هـــ . وجنيــب أصحــاب الفضيلــة ، 
وفقهــم اهلل ، أنــه بإعــادة دراســة القضيــة وتأملهــا وألن ســابقة الترويــج 
بحــق املدعــى عليــه وأن لــم تثبــت صراحــة يف القــرار الشــرعي الصــادر 
مــن احملكمــة اجلزئيــة بالدمــام املشــار إليــه آنفــًا إال أنــه ورد فيــه شــهادة 
كل مــن ..............، .................. املعدلــني التعديــل الشــرعي والذيــن لــم 
يقــدح بهمــا املدعــى عليــه مــن إحضــار املدعــى عليــه للحبــوب احملظــورة 
بقصــد بيعهــا واجتماعــه باملصــدر ومداهمتهمــا أثنــاء العمليــة كمــا 
أنــه ورد يف تســبيب احلكــم يف القــرار الشــرعي الصــادر مــن احملكمــة 
اجلزئيــة بالدمــام مــا نصــه : ومبــا أن البينــة قــد شــهدت بعمليــة البيــع مــن 
املدعــى عليهمــا .أهـــ. لــذا قررنــا زيــادة تعزيــر املدعــى عليــه................ 
ــى  ــده مفرقــة عل ــة جل ــده ثالثمائ ــة ســنوات وجل ــك بســجنه ملــدة ثالث وذل
دفعــات حســبما ذكــر آنفــًا ليصبــح مجمــوع مــا حكمنا به بحــق املدعى 
عليــه مــن ســجن وجلــد هــو ســجنه ملــدة عشــر ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ 
إيقافــه يف هــذه القضيــة وجلــده ألــف جلــده مفرقــة علــى دفعــات كل 
دفعــه خمســني جلــده وبــني كل دفعــة وأخــرى ثالثــون يومــًا وبــه حكمنــا 
وأمــا باقــي حكمنــا الســابق فبــاٍق علــى حالــه وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــني قــرر املدعــي العــام أنــه ال زال علــى اعتراضــه علــى احلكــم 
وقــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر 

يف 1433/09/13هـــ
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
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علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة الدمــام 
احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  1433/9/19هـــ  وتاريــخ   ................ برقــم 
برقــم ................وتاريــخ 1433/10/8هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي 
أصحــاب  مــن  الصــادر  1433/3/9هـــ  والتاريــخ   ................ الرقــم  ذو 
الفضيلــة القضــاة باحملكمة................اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام 
حكــم  القــرار  تضمــن  وقــد  مخــدرات  قضيــة  ضــد/................يف 
ــة مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وحيــث ســبق دراســة  أصحــاب الفضيل
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه 
أصحــاب الفضيلــة علــى قرارنــا رقم................وتاريــخ 1433/7/14هـــ 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/1/5 هــــــــ .
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  رقم الصك :3426395 تاريخه: 1434/01/18هـ 
رقم الدعوى:3412332  

   رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34226785 تاريخه:1434/05/29هـ

والترويــج  التعاطــي  بقصــد  محظــورة  حبــوب  حيــازة  مخــدرات- 
وتعاطيهــا- إقــرار- بينــة غيــر موصلة- إدانة باحليــازة بقصد التعاطي- 
عقوبــة بحدهــا األعلــى- توصيــة باإليــداع يف مصحــة لعــالج اإلدمــان. 

1- املواد )213( و )215( و)219( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
2- الفقــرة )1( مــن املــادة )41( والفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام 

مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
والترويــج  التعاطــي  بقصــد  احملظــورة  اإلمفيتامــني  حبــوب  بحيــازة 
وتعاطيــه لهــا، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة واملنــع 
مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة حيــث 
قبــض عليــه بعــد ورود معلومــات عــن امتهانــه الترويــج وبتفتيــش ســكنه 
عثــر فيــه علــى كميــة مــن احلبــوب احملظــورة مخبــأة بطريق ســرية وأثبت 
العينــة املرســلة لإمفيتامــني  التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة 
وقــد أقــر أمــام احملكمــة بحيازتــه للحبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه لهــا وأنكــر قصــد الترويــج- طلبــت احملكمــة مــن املدعــي 
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ــم  ــه وقــررت ســماع شــهادة شــهود محضــر القبــض فل العــام تقــدمي بينات
جتــد فيهــا مــا يثبــت حيازتــه لهــا بقصــد الترويــج ألن املدعــى عليــه مــن 
أربــاب الســوابق- قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بتعاطــي احلبــوب 
الترويــج  قصــد  ثبــوت  وعــدم  التعاطــي  بقصــد  وحيازتهــا  احملظــورة 
ــه  ــة واحــدة وســجنه ملــدة ســنتني ومنع ــدة دفع ــده ســبعني جل وقــررت جل
مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتني، وعرضــه علــى جلنــة طبيــة فــإن 
ثبــت إدمانــه يعالــج وحتتســب مــدة العــالج مــن مــدة الســجن احملكــوم 
بهــا، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، قــررت 
محكمــة االســتئناف باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء 

األخيــر.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بتبــوك املكلــف برقــم 3412332 وتاريــخ 1434/01/07 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 3457630 وتاريــخ 1434/01/07 هـــ ففــي يوم 
 10  :45 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/01/13  الثالثــاء 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ....... املكلــف باالدعــاء العــام مــن قبــل هيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك مبوجــب اخلطــاب رقــم 13058 
ســعودي  عليــه.......  املدعــى  وحضــر حلضــور  هــــ   1433/9/  5 بتاريــخ 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم.......  فأدعــى قائــال يف حتريــر انــه بتاريــخ 
أحــد  مــن  عليــه  املدعــى  عــن  معلومــات  توافــرت  1433/11/20هـــ 
مصادرهــا الســرية تفيــد بامتهانــه ترويــج احلبــوب احملظــورة ويقيم بشــقق 
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عــزاب بشــارع الســجن العــام وباالنتقــال ومراقبــة املوقــع اتضــح بــأن 
ــه  ــم بشــقق بالشــقة رقــم )26( ولوحــظ علي ــه املذكــور يقي املدعــى علي
احلــذر الشــديد ومقابلتــه ألشــخاص أثنــاء فتــرة املســاء ويف متــام الســاعة 
)الثانيــة ( صباحــًا شــوهد املدعــى عليــه أثنــاء دخولــه للشــقق املذكــورة 
وبتفتيشــه لــم يعثــر بحوزتــه علــى ممنوعــات وعثــر بحوزتــه علــى محفظــة 
شــخصية بداخلهــا مفتــاح شــقة ومبناقشــته مشــافهة أنكــر أنــه يقيــم 
بالشــقق وبعدهــا مت الصعــود بــه للــدور اخلامــس ومت فتــح بــاب الشــقة 
باملفتــاح الــذي عثــر بحوزتــه وبتفتيــش الشــقة عثــر بأحــد الغــرف وحتــت 
أحــد أفيــاش الكهربــاء علــى كيــس نايلــون بداخلــه مــا عــدده )286( 
مائتــني وســت وثمانــني حبــة مــن حبــوب يشــتبه أن تكــون محظــورة 
مخبــأة بطريقــة ســرية فتــم القبــض عليــه  جــرى إيقــاف املدعــى عليــه 
وتاريــخ   )1900( رقــم  الــوزاري  القــرار  مــن  الرابعــة  للفقــرة  اســتنادًا 
لعــدد  1428/7/9هـــ باســتجواب املدعــى عليــه....... اعتــرف بحيازتــه 
بقصــد  احملظــورة  احلبــوب  مــن  حبــة  وثمانــني  وســت  مائتــني   )286(
التعاطــي وتعاطيــه لنوعهــا يف الســابق ، وذكــر أنه حصــل على الكمية 
املضبوطــة مــن محافظــة حقــل وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
مراقبــة  مركــز  مــن  الصــادر  لعام1433هـــ  ت(  س  م/م   3032 رقــم) 
ــة  ــة العين ــوك، إيجابي ــة الشــرعية بصحــة تب ــاء الطبي الســموم والكيمي
للجهــاز  املنبــه  لإمفيتامــني  املضبوطــة  الكميــة  مــن  املســتقطعة 
العصبــي، وهــو مــن املؤثــرات العقليــة اخلاضعــة للرقابــة واملنــوه عنــه 
باجلــدول الثانــي فئــة )ب( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م /39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه املذكــور بحيازة 
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ــوب اإلمفيتامــني  ــة مــن حب ــون حب ــان وســت وثمان مــا عــدده )286( مائت
ــه  ــج والتعاطــي وتعاطي ــي احملظــورة بقصــد التروي ــاز العصب ــه للجه املنب
لنوعهــا يف الســابق وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: - اعترافــه ـ املنــوه 
عنــه ـ واملــدون علــى اللفــات رقــم )15-16-17(.2- محضــر التفتيــش 
والقبــض ـ املنــوه عنــه ـ واملــدون علــى الصفحــات رقــم )2-3-12( مــن 
دفتــر االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )1(.3- التقريــر الكيمائــي الشــرعي 
عليــه  املدعــى  عليــه  أقــدم  مــا  إن  وحيــث   )21( رقــم  باللفــة  واملرفــق 
املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ومجــرم ومعاقــب عليــه 
نظامــًا ، اســتنادًا للمــادة) الثالثــة( الفقــرة )الثانيــة( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم ) م/39( 
وتاريــخ 1426/7/8هـــ لــذا أطلــب مــا يلي:1.إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه 
2.احلكــم عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة لقــاء مــا أســند إليــه ، اســتنادًا 
للفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام املخــدرات املشــار إليــه.3 - احلكــم 
مبنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه ، اســتنادًا 
واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن   )1( الفقــرة   )56( للمــادة 
العقليــة املشــار إليــه أعــاله. 4 - - تشــديد العقوبــة عليــه اســتنادًا لتعميــم 
صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الداخليــة رقــم)93958/5/1( وتاريــخ 1429/8/23هـــ لكثــرة ســوابقه 
ــى املدعــى  ــم تردعــه عقوباتهــا وبعــرض دعــوى املدعــي العــام عل ــي ل الت
عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن أن مــا مت 
ضبطــه بحوزتــي كان لغــرض الترويــج غيــر صحيــح والصحيــح أنــه متــت 
مداهمتــي عندمــا أردت دخــول العمــارة التــي بهــا شــقة زميلــي وكنــت 
ســاكن معــه ضيافــة فقــط وقامــوا بتفتيشــي ولــم يعثــروا معــي علــى أي 
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احلبــوب  هــذه  ووجــدوا  وفتشــوها  للشــقة  معــي  دخلــوا  ثــم  ممنوعــات 
وعددهــا مائتــان وســت وثمانــون حبــة وهــي مــن احلبوب احملظــورة وعائدة 
لــي وقصــدي مــن حيازتهــا االســتعمال وليــس الترويــج هكــذا أجــاب 
وبعــرض مــا أجــاب بــه املدعــى عليــه علــى املدعــي العــام أجــاب بقولــه 
الصحيــح مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى وبســؤال املدعــى العــام هــل لديــك 
ــة إلحضــار هــا  ــه نعــم وأطلــب مهل ــه أجــاب بقول ــى مــا أدعيــت ب ــه عل بين
هكــذا أجــاب وبنــاء عليــه جــرى رفــع اجللســة حلــني إحضــار البينــة ، ويف 
جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن البينــة 
التــي وعــد بإحضارهــا يف هــذه اجللســة فأجــاب بقولــه: لقــد أحضــرت 
ــب ســماع مــا لديهــم هكــذا أجــاب  معــي للشــهادة كل مــن ....... وأطل
وحضــر يف هــذه اجللســة ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة 
رقــم.......  املولــود يف عــام 1395 هــت ويســكن يف مدينــة تبــوك يف....... 
وال تربطنــي باملدعــى عليــه أي عالقــة هكــذا أفــاد كمــا حضــر .......
ســعودي مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم.......  املولــود يف عــام 1409 هـــ 
ويســكن يف مدينــة تبــوك حــي ....... وال تربطــه باملدعــى عليــه أي عالقــة 
هكــذا أفــاد وبســؤال الشــاهد األول عمــا لديــه مــن شــهادة شــهد بقولــه 
أشــهد اهلل أنــه يف وقــت متأخــر مــن الليــل وردتنــا معلومــات عــن املدعــى 
عليــه أنــه يقــوم بترويــج احلبــوب احملظــورة وانتظرنا عند الســكن نراقب 
حتــى جــاء املدعــى عليــه وقبضــت أنــا وزمالئــي عليــه وبتفتيشــه لــم يعثــر 
علــى أي ممنوعــات وعثرنــا علــى مفتــاح للشــقة يضعــه يف محفظــة النقــود 
وســألناه عــن املفتــاح هــل هــو لشــقتك وأنكــر ذلــك وســألناه هل تســكن 
يف هــذه الشــقة وكانــت شــقة مفروشــة يف شــارع ....... يف حــي ....... 
ــا للشــقة التــي جاءتنــا عنهــا إخباريــة وهــو معنــا وفتحنــا  وأنكــر وذهبن
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البــاب بنفــس املفتــاح الــذي عثرنــا عليــه بحوزتــه وقمنــا بتفتيــش الشــقة 
ووجدنــا كميــة مــن احلبــوب احملظــورة وعددهــا مئتــان وســت وثمانــون 
حبــة مخبــأة بطريقــة ســرية داخــل أحــد األفيــاش وبســؤاله عنهــا أجــاب 
ــم أشــاهد املدعــى  ــه لــإدارة ول ــا ب ــي وبعدهــا ذهبن ــدة ل ــه أنهــا عائ بقول
عليــه يقــوم بالترويــج ولــم يقــر بذلــك أمامــي هكــذا أشــهد، وجــرى 
ســؤال الشــاهد الثانــي ....... عمــا لديــه مــن شــهادة فشــهد بقولــه: أشــهد 
هلل تعالــى أنــه وردتنــا مــن مصادرنــا إخباريــة تفيــد أن املدعــى عليــه يقــوم 
بترويــج احلبــوب احملظــورة وتوجهنــا ملــكان ســكنه وكان ذلــك بعــد 
منتصــف الليــل وراقبنــاه ولــم جنــد معــه علــى ممنوعــات ووجدنــا مفتــاح 
يف احملفظــة التــي معــه وســألناه عنــه هــل هــو لشــقتك التــي يف العمــارة 
وكاتــب عبــارة عــن شــقه مفروشــة يف حــي ....... بشــارع ....... وتوجهنــا 
ــا الشــقة بنفــس  ــا وفتحن ــا وهــو معن ــة عنه ــا اإلخباري ــي جاءتن للشــقة الت
املفتــاح الــذي ضبــط بحوزتــه وفتشــنا الشــقة ووجدنــا احلبــوب احملظــورة 
وعددهــا مئتــان وســت وثمانــون حبــة مفرقــه علــى كيســني كيــس 
مملــوء باحلبــوب والكيــس الثانــي فيــه ربــع وأنــا الــذي أخرجتهــا بنفســي 
منهــا  ويقصــد  لــه  عائــدة  بأنهــا  فأفــاد  عنهــا  وســألناه  الفيــش  مــن 
االســتخدام وال أعلــم هــل املدعــى عليــه يقــوم بالترويــج أوال هكــذا 
ــه  ــى املدعــى عليــه أجــاب بقول شــهد وبعــرض الشــاهدين وشــهادتهم عل
الشــهود ال أقــدح فيهــم وشــهادتهم كلهــا صحيحــة إال قولهــم أنــي مــروج 
بالترويــج ومــا  أقــوم  لــم يشــاهدوني  أنهــم  أقــروا  فغيــر صحيــح وهــم 
ــح هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي  ذكــروه يف باقــي شــهادتهم فصحي
ــه أكتفــي مبــا قدمــت وليــس  ــه أجــاب بقول ــادة بين ــك زي ــام هــل لدي الع
لــدي غيرهــا هكــذا أجــاب وبســؤاله عــن املعدلــني للبينــه أجــاب بقولــه: 
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أجــاب  هكــذا  و.......   ....... مــن  كال  الشــاهدين  لتعديــل  أحضــرت 
وجــرى ســؤال املعدلــني عــن الشــاهدين فأجابــا بقولهمــا أن الشــاهدين 
أجابــا  واهلل حســيبهم هكــذا  نحســبهم  والعدالــة  الصــدق  أهــل  مــن 
والنتهــاء وقــت اجللســة جــرى رفعهــا ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان 
ــه  ــة وحيــث أقــر املدعــى علي ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل وبن
بحيازتــه احلبــوب احملظــورة وعددهــا مائتــان وثمــان وســتون حبــة بقصــد 
التعاطــي وتعاطيــه الســابق وأنكــر قيامــه بالترويــج ولــم يقــم املدعــي 
العــام البينــة املوصلــة علــى دعــواه حيــث لــم يشــد فيهمــا برؤيتــه للمدعــى 
عليــه يقــوم بالترويــج والبيــع وغايــة مــا يف شــاهدتهما هــو مــا أقــر بــه 
ــأت بطريقــة  ــرة وخب ــة املضبوطــة أكثي ــه حيــث أن الكمي املدعــى علي
ســرية ووضعــت يف كيســني متفرقــني وهــذه قــد تعد قرينه علــى الترويج 
إال أنهــا تتالشــى وذلــك ملــا ظهــر لــي مــن حــال املتهــم حيــث ظهــر عليــه أنــه 
مدمــن علــى تنــاول املؤثــرات العقليــة ووضعــه صحــي متدهــور ويؤيــد 
هــذا مــا علــى املدعــى عليــه مــن ســوابق وهــي ثــالث ســوابق علــى تنــاول 
املؤثــرات العقليــة بخــالف غيرهــا وبنــاء علــى املــادة )41( الفقــرة )1( 
واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن   )1( الفقــرة  واملــادة )56( 
العقليــة ونظــرا للســوابق املســجلة علــى املدعــى عليــه مــن جنــس هــذه 
الدعــوى وحيــث أن إقــراره بتعاطــي احلبــوب احملظورة أمــر محرم ومجرم 
يوجــب التعزيــر لــذا ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيازتــه مائتــني وثمان 
ــه الســابق  ــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطي ــة مــن احلب وســتني حب
لهــا ولــم يثبــت لــدي إدانتــه حيازتــه ملــا تقــدم ذكــره من احلبــوب احملظورة 
بقصــد الترويــج وقــررت مــا يلــي: تعزيــر املدعــى عليــه بجلــده ســبعون 
جلــده دفعــة واحــدة. ثانيــا: تعزيــر املدعــى عليــه بســجنه مــدة ســنتني 
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يحتســب منهــا مــدة إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة. ثالثــا: منــع املدعــى 
عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد انتهــاء فتــرة محكوميتــه مــدة 
ســنتني وبذلــك حكمــت وكمــا أوصــى بعــرض املدعــى عليــه علــى جلنــة 
ــج وحتتســب مــدة عالجــه  ــه يعال ــه فــإن ثبــت إدمان ــة للكشــف علي طبي
مــن مــدة احلكــم بســجنه احملكــوم بهــا آنفــا وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــني قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم وأمــا املدعــي العــام فقــد 
ــة عــن تقــدمي الئحــة  ــًا مبــا جــاء يف أوراق املعامل قــرر اعتراضــه مكتفي
اعتراضيــة ، وللبيــان حــرر يف 1434/01/28 وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم 
األربعاءاملوافــق1434/04/10 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلادية عشــر 
مــن محكمــة االســتئناف  املعاملــة  قــد وردت  والربــع صباحــا وفيهــا 
وتاريــخ   34354790 رقــم  رئيســها  فضيلــة  بخطــاب  تبــوك  مبنطقــة 
وتاريــخ   34354790 برقــم  باحملكمــة  واملقيــدة  هـــ   1434/3/15
1434/3/18هـــ واملشــفوع بهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة 
اجلزائيــة األولــى رقــم 3454878 وتاريــخ 1434/3/3 هـــ واملتضمــن مــا 
نصــه بعــد املقدمــة ) وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
لوحــظ مــا يلــي: اواًل: أن ماحكــم بــه فضيلتــه مــن تعزيــر املدعــى عليــه 
قليــل نظــرًا لتوجــه التهمــة القويــة لــه باحليــازة لقصــد الترويــج ملــا ذكــر 
فضيلتــه يف تســبيبه مــن كثــرة الكميــة وتقســيمها وإخفائهــا بتلــك 
الطريقــة وإنــكاره للســكن وإخفائــه ملفتــاح الشــقة جميــع هــذه القرائن 
جتعــل التهمــة قويــة ضــدة ولتعــدد ســوابقه وتنوعهــا وســوئها. ثانيــا : 
أوصــى فضيلتــه بعــرض املدعــى عليــه علــى جلنــة طبيــة للكشــف عليــه 
وعالجــه ولــو جعــل ذلــك داخــاًل يف احلكــم لــكان أولــى .ملالحظــة مــا 
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ذكــر وإكمــال الــالزم وإحلــاق مــا يجريــه يف الضبــط وصورتــه والقــرار 
ومــن ثــم إعــادة املعاملــة. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 
وصحبــه وســلم. قاضــي اســتئناف.......  ختمــه وتوقيعــه. قاضــي اســتئناف 
وأجيــب  وتوقيعــه  ختمــه  الدائــرة  رئيــس  ومجــاز.  األصــل  وقــع   .......
أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل عــن املالحظــة األولــى بــأن املدعــى عليــه 
ظهــر عليــه ظهــورا جليــا اإلدمــان علــى تعاطــي املخــدرات بــل ظاهــر 
شــكله يــدل علــى أنــه مــن املتعاطــني لهــا بكثــرة أو مــن مــدة طويلــة 
ويــدل علــى هــذا أيضــا مــا علــى املدعــى عليــه مــن ســوابق مــن جنــس هــذه 
الدعــوى لــذا فــإن الكميــة املضبوطــة معــه ال تعتبــر كثيــرة بالنظــر إلــى 
حالــه كمــا أن قرينــة تقســيمها علــى كيســني ووضعهــا يف مخبــأ ســري 
ليســت بقرينــة قويــة ترتقــي لتوجيــه التهمــة لــه بالترويــج بــل أســلفت أنهــا 
تتالشــى مــع كونــه مدمــن وقــد يكــون تقســيمها ليــس منــه بــل مــن حــني 
مــا اشــترها فهــذه القرينــة تطــرق إليهــا االحتمــال وعليــه يبطــل بهــا 
االســتدالل ثــم إن املدعــي العــام لــم يقــدم بينــة علــى قصــد الترويــج ولــم 
يــدع بأنــه قبــض عليــه وهــو يقــوم بعمليــة الترويــج وغايــة مــا ذكــره أن 
منقــوض  األمــر  وهــذا  للتعاطــي  ال  للترويــج  كميــة  تعتبــر  الكميــة 
بعكســه فــال يســتقيم وقــد بينــت قريبــا أن مثــل هــذه الكميــة ملثــل 
املدعــى عليــه تعتبــر للتعاطــي ويف نظــري أن الضابــط يف اعتبار الكمية 
يقصــد منهــا الترويــج أو التعاطــي هــو حــال املتهــم ال العــدد فحســب 
وعليــه فأنــا مــا زلــت علــى مــا حكمــت بــه وأمــا بالنســبة للمالحظــة 
وملشــايخي  مســتقبال  ذلــك  مراعــاة  ســيتم  فإنــه  فلوجاهتهــا  الثانيــة 
أصحــاب الفضيلــة الشــكر والتقديــر والدعــاء بــأن يوفقهــم اهلل ملــا فيــه 
خيــري الدنيــا واآلخــرة هــذا مــا جــرى ضبطــه حتــى ال يخفــى وســيجري 
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حملكمــة  املعاملــة  كامــل  وإعــادة  القــرار  علــى  بذلــك  التهميــش 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف 1434/04/10هـ
املوافــق 21 / 6 /  اليــوم األربعــاء  احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا 
1424 هــــ فتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد الظهــر وفيهــا 
جــرى االطــالع علــى القــرار رقــم 34226785 وتاريــخ 1434/5/29هـــ 
الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة 
املعاملــة  مــع  املشــفوع  تبــوك  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى 
1434/6/4هـــ  يف   3435479 رقــم  رئيســها  فضيلــة  بخطــاب  الــواردة 
واملتضمــن املصادقــة علــى احلكــم باألكثريــة بعــد اإلجــراء األخيــر 
واملظهــر مبضمونــه علــى القــرار الصــادر منــي برقــم 3426395وتاريــخ 
قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  قــرار  يف  جــاء  وحيــث  هـــ   1434/  1/  28
االســتئناف املشــار لــه بعاليــه تنبيههــم الكــرمي بإضافــة مــا أجبــت بــه 
علــى املالحظــة الثانيــة علــى احلكــم وحيــث ظهــر لــي وجاهــة مــا الحظــه 
أصحــاب الفضيلــة يف مالحظتهــم الثانيــة املوضحــة يف قرارهــم الســابق 
رقــم 3454878 وتاريــخ 1434/3/3هـــ لــذا فإنــي قــررت اآلتــي: أوصــي 
بعــرض املدعــى عليــه علــى جلنــة طبيــة للكشــف عليــه فــإن ثبــت إدمانــه 
يعالــج وحتتســب مــدة عالجــه مــن مــدة احلكــم بســجنه احملكــوم بهــا 
آنفــا وبذلــك حكمــت ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه وأحطتهمــا مبــا مت إضافتــه آنفــا و ألال يخفــى جــرى إحلاقــه بضبطــه 
ويعــد مــا حكمــت بــه نهائيــًا مكتســبًا للقطعيــة بعــد تصديقــه مــن 
محكمــة االســتئناف بحســب املــادة 213 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
التــي نصــت علــى أن احلكــم املصــدق مــن التمييــز يعــد حكمــًا نهائيــًا 



67

وســيجري بعــث املعاملــة متضمنــة القــرار الشــرعي الصــادر باحلكــم 
احلكــم  لتنفيــذ  رئيــس احملكمــة  عــن طريــق  اإلداري  احلاكــم  إلــى 
ــاهلل  ــه وب ــه بعالي ــني )215-219( مــن النظــام املشــار إلي ــى املادت ــاء عل بن
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

1434/06/21هـــ  يف 
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رقم الصك :3412393 تاريخه: 1434/01/14هـ  
رقم الدعوى:3415847

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3414969 تاريخه: 1434/01/18هـ

مخــدرات- حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيها - وقيادة 
الســيارة حتــت تأثيــر املخــدر- اعتــداء علــى رجــال األمــن -  تعزيــر 

للتهمــة القويــة - التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر .

املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإدانتــه بحيــازة احلبــوب احملظورة 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لهــا وقيادتــه الســيارة حتــت تأثيرهــا ومقاومــة 
رجــال األمــن واالعتــداء عليهــم ومحاولــة الهــرب منهــم، واحلكــم عليــه 
بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة مــع إفهامــه بــأن عقوبــة القيــادة حتــت تأثيرهــا تقــرر 
مــن اجلهــة املختصــة وإيقــاع عقوبــة تعزيريــة عليــه علــى باقــي التهــم، 
حيــث أنــه مت تفتيــش الســيارة التــي يقودهــا املدعــى عليــه فعثــر فيها على 
حبــوب اإلمفيتامــني احملظــورة، وأثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
إيجابيــة العينــة املرســلة لإمفيتامــني ، كمــا أقــر أمــام احملكمــة مبــا 
أســنده إليــه املدعــي العــام مــن التعاطــي والقيــادة حتــت تأثيــره ومقاومــة 
رجــال األمــن أثنــاء القبــض عليــه وأنكــر احليــازة، طلبــت احملكمــة مــن 
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املدعــي العــام تقــدمي بيناتــه وقــررت ســماع شــهادة شــهود محضــر القبــض 
فشــهد شــاهد واحــد منهــم فقط بوجــود احلبوب احملظورة داخل الســيارة 
فقضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بالتعاطــي والقيــادة حتــت تأثيــره 
وقــررت جلــده ســبعني جلــدة دفعــة واحــدة وأفهمتــه بــأن عقوبتــه علــى 
ــه  القيــادة حتــت تأثيــره تقــرر مــن اجلهــة املختصــة، كمــا قضــت بإدانت
ملــدة  ســجنه  وقــررت  منهــم  الهــرب  ومحاولــة  األمــن  رجــال  مبقاومــة 
شــهر ونصــف وجلــده خمســني جلــدة كمــا قضــت بعــدم ثبــوت حيازتــه 
للحبــوب احملظــورة إال أنهــا قــررت تعزيــره للتهمــة القويــة الناجتــة عــن 
شــهادة الشــاهد بســجنه ملــدة أربعــة أشــهر، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
وعــارض املدعــي العــام عليــه، وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

علــى احلكــم.

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
أنــا....... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 
3415847 وتاريخ 1434/01/10هـ املقيدة باحملكمة برقم 3474807 
ــوم االثنــني املوافــق 1434/01/12هـــ  ــخ 1434/01/10هـــ  ففــي ي وتاري
افتتحــت اجللســة الســاعة 30: 9  وفيهــا  قــدم املدعــي العــام الئحــة دعــوى 
عامــه ضــد ....... ســعودي اجلنســية  مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......( 
واالنتقــال  البــالغ  محضــري  علــى  باالطــالع  إنــه  حيــث  فيهــا  قائــاًل 
املخــدرات  مكافحــة  رجــال  قبــل  مــن  املعديــن  والتفتيــش  والقبــض 
بالدمــام تبــني انــه يف يــوم الثالثــاء املوافــق 1433/11/16هـــ وردتهــم 
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معلومــات مــن احــد مصادرهــم الســرية عــن قيــام املدعــى عليــه بترويــج 
احلبــوب احملظــورة وهــو مــن احلذريــن جــدا ويتجــول أكثــر أوقاتــه يف حــي 
الثقبــة علــى ســيارة نــوع ....... ، واســتعد املصــدر باإلبــالغ عنــه عنــد 
حيــازة املدعــى عليــه للمــواد املخــدرة ، وعنــد الســاعة الســابعة والنصــف 
ــة ويقــوم بنشــر  ــه يتواجــد بالثقب ــأن املدعــى علي مســاًء ذكــر املصــدر ب
ســمومه علــى بعــض األشــخاص ، فتــم انتقالهــم للموقــع احملــدد وعنــد 
وصولهــم شــوهد املدعــى عليــه علــى شــارع ........ يقــود ســيارة مــن نــوع 
..... ويتقابــل مــع بعــض األشــخاص املشــبوهني وســلم ألحــد األشــخاص 
شــيء مــا واســتلم منــه مبلــغ وذلــك حتــت أنظــار أفــراد الفرقــة القابضــة 
فجــرى متابعتــه حتــى توقــف عنــد احــد احملــالت التجاريــة فتــم اســتيقافه 
وبتفتيشــه لــم يعثــر بحوزتــه علــى شــيء مــن املمنوعــات وقــام مبقاومــة 
منهمــا  اإلفــالت  محــاوال  عنيفــة  مقاومــة  القابضــة  الفرقــة  أفــراد 
والتمكــن مــن ركــوب ســيارته ممــا أدى إلــى بعــض اإلصابــات بجنديني 
مــن أفــراد الفرقــة القابضــة جــرى بعثهما للمستشــفى املركــزي بالدمام 
الســيارة  ببــاب  رأســه  مقدمــة  بضــرب  وقــام  الــالزم،  العــالج  لتلقــي 
الرســمية ، وبتفتيــش ســيارته التــي كانــت بقيادتــه عثــر بداخلهــا حتــت 
ديكــور ناقــل احلركــة علــى عــدد )5( خمــس حبــات أثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم )4098 ك ش( وتاريــخ 1433/11/21 هـــ 
إيجابيتهــا جميعــا كال علــى حــده ملــادة اإلمفيتامــني املنبهــة احملظــورة ، 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  )ب(  فئــة   )  2  ( اجلــدول  يف  املــدرج 
واملؤثــرات العقليــة فتــم القبــض عليــه واعتــرف املدعــى عليــه ألفــراد 
الفرقــة القابضــة حــال القبــض عليــه بصحــة واقعــة الضبــط  وبســماع 
ــوب املنبهــة املضبوطــة  واقــر  ــه احلب ــة  أنكــر حيازت أقــوال املتهــم األولي
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أنــواع املخــدرات  نــوع مــن  نافيــا تعاطيــه أي  مبقاومــة رجــال األمــن، 
بتعاطــي  واقــر  املضبوطــة  املنبهــة  احلبــوب  حيازتــه  نفــى  وباســتجوابه 
احلبــوب املنبهــة منــذ خمــس ســنوات وأخــر مــرة كانــت قبــل القبــض 
عليــه بســاعة أثنــاء قيادتــه الســيارة وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
لـــ....... بحيــازة خمــس حبــات مــن حبــوب اإلمفيتامــني املنبهــة احملظــورة 
املنبهــة احملظــورة ومقاومــة رجــال  احلبــوب  التعاطــي وتعاطــي  بقصــد 
األمــن واالعتــداء عليهــم ومحاولــة الهــرب اثنــاء القبــض عليــه وقيــادة 
الســيارة حتــت تأثيــر احلبــوب املنبهــة احملظــورة وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة:1- مــا ورد باســتجوابه املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــات رقــم )13-
15( ، ومــا ورد بأقوالــه األوليــة املدونــة علــى الصفحتــني رقــم )22-21( 
مــن ملــف التحقيــق 2- محضــري البــالغ و االنتقــال و القبــض والتفتيــش 
املنــوه عنهمــا املدونــني علــى الصفحتــني رقــم)2 ، 12-13( مــن ملــف 
التحقيــق 3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة 
رقم)16(وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق عثــر لــه علــى ســابقتني 
األولــى ســرقة أمــوال والثانيــة ترويــج املخــدرات وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليــه - وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا ، فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب اآلتــي: أوال/ بإثبــات حيازتــه 
بقصــد  احملظــورة  املنبهــة  اإلمفيتامــني  حبــوب  مــن  حبــات  خمــس 
التعاطــي، وتعاطيــه نوعهــا وفــق الفقــرة رقــم)2( مــن املــادة رقــم )3( مــن 
مبــا  عليــه  واحلكــم  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام 
يلــي:1- بعقوبــة الســجن الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )41( 
مــن النظــام 2- منعــه مــن الســفر وفــق الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم 
)56( مــن النظــام ثانيــا/ إثبــات مقاومتــه رجــال األمــن واالعتــداء عليهــم 
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ومحاولــة الهــرب اثنــاء القبــض عليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
رادعــة ، والتشــديد عليــه وفقــا لتعميــم النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس 
1430/10/26هـــ  وتاريــخ   )118012( رقــم  الداخليــة  وزيــر  الــوزراء 
برقيتــي  إلــى  اســتنادًا  ، ولكونــه عســكريًا  األمــن  رجــال  ملقاومتــه 
 )112103/4/5/1( رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  صاحــب 
وتاريــخ   )10130/4/5/1( ورقــم  1429/11/4هـــ،  وتاريــخ 
احلبــوب  تأثيــر  حتــت  الســيارة  قيادتــه  إثبــات  ثالثــا/  1429/2/15هـــ 
املنبهــة احملظــورة وفــق الفقــرة 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 1428/10/24هـــ )علمــا بــان 
احلــق اخلــاص لــم ينته(هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى 
أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى مــن حيازتــي خمــس حبــات محظــورة 
بقصــد االســتعمال هــذا غيــر صحيــح ومــا جاء يف الدعوى من اســتعمالي 
احملظــورة  احلبــوب  تأثيــر  الســيارة حتــت  وقيادتــي  احملظــورة  احلبــوب 
ومقاومتــي رجــال األمــن عنــد القبــض علــي هــذا كلــه صحيــح ففــي 
تاريــخ 1433/11/16هـــ كنــت أقــود ســيارتي نــوع .....  انتــاج2000م يف 
حــي الثقبــة وتوقفــت عنــد مغســلة مالبــس علــى شــارع ..... كــي آخــذ 
مالبســي وعندهــا حضــر رجــال مكافحــة املخــدرات وقبضــوا علــي 
وقامــوا بتفتيشــي فلــم يعثــروا معــي علــى شــيء ثــم أركبونــي معهــم 
وأخــذوا يتنقلــون بســيارتهم حــول املوقــع وأنــا معهــم ثــم اتهمونــي بحيــازة 
احلبــوب احملظــورة فقمــت مبقاومتهــم ومدافعتهــم محــاواًل التفلــت منهــم 
والهــرب هــذا مــا حصــل والســيارة ...... املذكــورة يف الدعــوى ال عالقــة 
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لــي بهــا علمــًا بأنــي اســتعمل احلبــوب احملظــورة وآخــر مــرة اســتعملت 
فيهــا احلبــوب احملظــورة كانــت قبــل القبــض علــي بســاعة وقــد قمــت 
بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر احلبــوب احملظــورة ومــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن ســوابقي فهــو صحيــح وأنــا أعمــل عســكري يف ....... هكــذا أجــاب 
وبســؤال املدعــي العــام البينــة علــى  دعــواه قــال بينتــي مــا ذكــرت فجــرى 
الرجــوع إلــى اللفــة رقــم )15( وتضمنــت ضبــط إفــادة املدعــى عليــه وقــد 
أنكــر حيازتــه احلبــوب احملظــورة كمــا جــرى الرجــوع إلى إفــادة املدعى 
عليــه املدونــة علــى الصفحــة رقــم )21( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــه 
رقــم )1( وقــد أنكــر حيازتــه للحبــوب احملظــورة ثــم أقفلــت اجللســة 
الســاعة العاشــرة والثلــث لطلــب معــدي محضــر القبــض وصلــى اهلل 
ــوم  ــه يف هــذا الي ــم إن ــا محمــد احلمــد هلل وحــده وبعــد ث ــى نبين وســلم عل
اجللســة  افتتحــت  والربــع  التاســعة  الســاعة  1434/1/17هـــ  الســبت 
بحضــور املدعــى عليــه كمــا حضــر الشــاهد ....... ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم....... وهــو أحــد معــدي محضــر القبــض علــى املدعــى عليــه  
وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل أنــه توفــرت معلومــات 
لدينــا يف مكافحــة املخــدرات عــن قيــام املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب 
احملظــورة ويف تاريــخ 1433/11/16هـــ أخبرنــا املصــدر الســري بوجــود 
ــت مــع  ــوب احملظــورة فانتقل ــه احلب ــة وبحوزت ــه يف حــي الثقب املدعــى علي
الفرقــة القابضــة للموقــع وقــد شــاهدت املدعــى عليــه يقــود ســيارة ...... 
أحــد  عنــد  توقــف  وقــد  الثقبــة  بحــي   ...... الشــارع  يف  أبيــض  لونهــا 
األشــخاص وقــام املدعــى عليــه بإعطــاء ذلــك الشــخص شــيئًا مــا واســتلم 
ــه بالســيارة ........  ــم حتــرك املدعــى علي ــم مــا هــو ث ــه شــيئًا مــا ال أعل من
حتــى توقــف عنــد مغســلة مالبــس فنــزل مــن الســيارة ودخــل املغســلة 
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فتوقفنــا خلفــه ونزلنــا للمغســلة وطلبنــا مــن املدعــى عليــه إثباتــه ثــم 
ســألناه عــن ســيارته فأفــاد بأنــه ال يوجــد معــه ســيارة وملــا علــم بأننــا 
ســوف نقــوم بتفتيــش الســيارة .......... قــام مبقاومتنــا مقاومــة شــديدة ومت 
إركابــه بســيارة املكافحــة ثــم انتقلــت أنــا للســيارة ........ التــي كان 
يقودهــا املدعــى عليــه وقمــت بتفتيشــها فوجــدت حتــت ديكــور ناقــل 
احلركــة )القيــر( خمــس حبــات محظــورة داخــل كيــس ولــم يشــاهدني 
أحــد مــن زمالئــي عندمــا وجــدت احلبــوب احملظــورة داخــل الســيارة حيث 
أقــوم  املدعــى عليــه وكنــت  مــع  إنهــم كانــوا يف ســيارة املكافحــة 
بتفتيــش الســيارة لوحــدي وعندمــا علــم املدعــى عليــه أني وجــدت احلبوب 
احملظــورة يف الســيارة ....... قــام مبقاومتنــا مــرة أخــرى مقاومــة شــديدة 
هــذا مــا لــدي مــن شــهادة كمــا حضــر الشــاهد ....... ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم.......  وهــو أحــد معــدي محضــر القبــض علــى املدعــى عليــه 
وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل أنــه توفــرت معلومــات 
لدينــا يف مكافحــة املخــدرات عــن قيــام املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب 
احملظــورة ويف تاريــخ 1433/11/16هـــ أخبرنــا املصــدر الســري بوجــود 
املدعــى عليــه يف حــي ....... وبحوزتــه احلبــوب احملظــورة فانتقلــت مــع 
الفرقــة القابضــة للموقــع وقــد شــاهدنا املدعــى عليــه يقــود ســيارة ....... 
لونها أبيض يف الشارع ........ بحي ....... وقد توقف عند أحد األشخاص 
وقــام املدعــى عليــه بإعطــاء ذلــك الشــخص شــيئًا مــا واســتلم منــه شــيئًا 
ــم مــا هــو ثــم حتــرك املدعــى عليــه بالســيارة ..... حتــى توقــف  مــا ال أعل
عنــد مغســلة مالبــس فنــزل مــن الســيارة ودخــل املغســلة فتوقفنــا خلفــه 
ونزلنــا للمغســلة وطلبنــا مــن املدعــى عليــه إثباتــه ثــم ســألناه عــن ســيارته 
فأفــاد بأنــه ال يوجــد معــه ســيارة وملــا علــم بأننــا ســوف نقــوم بتفتيــش 
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الســيارة ...... قــام مبقاومتنــا مقاومــة شــديدة وقمنــا بإركابــه بســيارة 
املكافحــة ثــم ذهــب زميلــي لتفتيــش الســيارة ....... لوحــده ورجــع ومعــه 
كيــس بداخلــه خمــس حبــات محظــورة يقــول بأنــه وجدهــا يف الســيارة 
........ فقــام املدعــى عليــه مبقاومتنــا مــرة أخــرى هــذا مــا لــدي مــن شــهادة 
هكــذا شــهدا وبعــرض الشــاهدين وشــهادتهما علــى املدعــى عليــه قــال 
الشــاهدين ال أعلــم عــن حالهمــا وهمــا مــن قامــا بالقبــض علــّي وأمــا 
أحــد  عنــد  وتوقفــت   ........ ســيارة  أقــود  كنــت  أنــي  مــن  شــهادتهما 
األشــخاص وأعطيتــه شــيئًا مــا واســتلمت منــه شــيئًا مــا هــذا كلــه غيــر 
صحيــح ومــا ذكــره الشــاهد مــن أنــه وجــد يف الســيارة ......... حبوبــًا 
محظــورة هــذا ال عالقــة لــي بــه فهــذه الســيارة ال تعــود لــي وأمــا مقاومــة 
الفرقــة القابضــة فقــد قمــت مبقاومتهــم بعــد أن اتهمونــي بحيــازة احلبــوب 
احملظــورة هكــذا قــرر وبســؤال الشــاهدين عــن مالــك الســيارة ............ 
ســيارات  تأجيــر  لشــركة  تعــود  الســيارة  منهمــا  واحــد  كل  قــال 
واملســتأجر شــخص آخــر غيــر املدعــى عليــه هكــذا قــررا وقــد حضــر 
املدنــي  بالســجل  ســعودي   ....... رقــم  املدنــي  بالســجل  .......ســعودي 
رقــم....... وجــرى تعديــل الشــاهدين التعديــل الشــرعي بعــد ذلــك جــرى 
الرجــوع إلــى اللفــة رقــم )16( وتضمنــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
ــت اجللســة الســاعة  ــم أقفل ــام يف دعــواه ث وهــو كمــا ذكــر املدعــي الع

العاشرة والربع للتأمل وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم األحــد 1/18 /1434هـــ 
الســاعة الثامنــة والنصــف افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــى عليــه خالــد 
ــه  ــة وحيــث أقــر املدعــى علي ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاًء عل فبن
احلبــوب  تأثيــر  حتــت  الســيارة  وقيــادة  احملظــورة  احلبــوب  باســتعمال 
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احملظــورة ومقاومــة رجــال األمــن ومدافعتهــم محــاواًل الهــرب وحيــث 
أنكــر املدعــى عليــه حيــازة احلبــوب احملظــورة وحيــث إنــه ال بينــة مثبتــة 
لذلــك فــال يوجــد ســوى شــاهد واحــد علــى أنــه وجــد يف الســيارة ...... 
خمــس حبــات محظــورة وحيــث إن التهمــة القويــة متوجهــة للمدعــى عليــه 
بحيــازة اخلمــس حبــات احملظــورة وذلــك ملــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين من 
أن املدعى عليه كان يقود الســيارة ........ وشــهادة الشــاهد من أنه وجد 
خمــس حبــات محظــورة داخــل الســيارة ....... التــي كان يقودهــا املدعــى 
عليــه وقــد قــرر الشــاهد بأنــه لــم يشــاهده أحــد مــن زمالئــه عندمــا وجــد 
ــه وحيــث إن املدعــى  هــذه احلبــوب احملظــورة داخــل ســيارة املدعــى علي
عليــه عســكري يف ....... وملــا جــاء يف املــادة السادســة واخلمســني مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات وحيــث إن املــادة احلاديــة واألربعــني مــن ذات 
النظــام خاصــة باحليــازة وملــا جــاء يف التقريــر الكيمــاوي الشــرعي لــذا 
فقــد قــررت مــا يلــي أواًل ثبــت لــدي اســتعمال املدعــى عليــه للحبــوب 
احملظــورة وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بجلــده ســبعني جلــده ومنعــه مــن 
الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتني بعــد تنفيــذ عقوبتــه ثانيــًا عــدم ثبــوت 
دعــوى املدعــي العــام جتــاه املدعــى عليــه مــن حيازتــه خمــس حبــات مــن 
حبــوب اإلمفيتامــني املنبــه احملظــور وقــد توجهــت التهمــة القويــة للمدعــى 
عليــه بذلــك وقــررت تعزيــره لقــاء هــذه التهمــة بســجنه مــدة أربعــة أشــهر 
ثالثــًا ثبــت لــدي مقاومــة املدعــى عليــه لرجــال األمــن ومدافعتهــم محــاواًل 
الهــرب وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه مــدة شــهر ونصــف وجلــده 
خمســني جلــده وبذلــك يكــون مجمــوع ســجن املدعــى عليــه هــو خمســة 
مائــة  هــو  إيقافــه ومجمــوع جلــده  تاريــخ  مــن  اعتبــارًا  أشــهر ونصــف 
وعشــرين جلــده علــى ثــالث دفعــات متســاوية بــني الدفعــة واألخــرى مــدة 
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ال تقــل عــن عشــرة أيــام رابعــًا ثبــت لــدي قيــادة املدعــى عليــه للســيارة 
حتــت تأثيــر احلبــوب احملظــورة وأفهمتــه أن عقابــه علــى ذلــك عائــد للجهة 
املختصــة خامســًا عــدم إجابــة املدعــي العــام فيمــا طلبــه مــن تطبيــق املــادة 
احلاديــة واألربعــني مــن نظــام مكافحــة املخــدرات علــى املدعــى عليــه 
لقــاء اســتعماله احلبــوب احملظــورة ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم 
قنــع املدعــى عليــه ولــم يقنــع املدعــي العــام مكتفيــًا مبــا قــدم يف الئحــة 
الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة التاســعة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد.
الدائــرة اجلزائيــة  ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة  احلمــدهلل وحــده وبعــد 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
هـــ   1434/1/28 وتاريــخ  34/248322/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبراملكلــف 
برقــم 3474807 وتاريــخ 1434/1/24 هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ...... املســجل برقــم3414969 
وتاريــخ 1434/1/18 هـــ اخلــاص بدعــوى / املدعــي العــام ضــد / ...... 
يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مباهــو 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 1434/2/5 هـــ .
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رقم الصك : 3443176 تاريخه: 1434/02/20هـ 
رقم الدعوى:3419016

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3460766تاريخه:1434/03/11هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه - عــدم قبــول 
متعاطــي  علــى  املســكر  حــد  تطبيــق   - إدانــة  اإلقــرار-  عــن  الرجــوع 
التعزيــر بالســجن  نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة -  احلشــيش - 

واإلبعــاد.

بإقــراره{، والقاعــدة الفقهيــة:  }املــرء مؤاخــذ  القاعــدة الفقهيــة:   -1
}إقــرار اإلنســان علــى نفســه مقبــول{. املنثــور مــن القواعــد للزركشــي 
]ج188/1[ واألشباه والنظائر للسيوطي ]ج465/1[ ودرر احلكام ]ج79/1[.
2- املــادة )3( والفقــرة )1( مــن املــادة )41( والفقــرة )2( مــن املــادة )56( 
والفقــرة )1( مــن املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.
رقــم  والتعميــم  1417/6/25هـــ  يف  13/ت/939  رقــم  التعميــم   -3

1421/8/26هـــ. يف  13/ت/1625 

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا تتضمــن طلــب إثبــات إدانتهمــا 
بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيهمــا لــه ، واحلكــم 
عليهمــا بعقوبــة الســجن واإلبعــاد عــن البــالد طبقــا لنظــام مكافحــة 
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املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، حيــث إنــه مت تفتيــش املدعــى عليــه األول 
شــخصيا فعثــر بحوزتــه علــى قطعــة مــن احلشــيش املخــدر وأثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة العينة املرســلة للحشــيش املخــدر، اعترفا 
حتقيقــًا بحيازتهمــا للحشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيهمــا مــن 
نوعــه أقــر املدعــى عليــه األول أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي 
العــام وأقــر الثانــي بتعاطــي احلشــيش املخــدر وأنكــر اشــتراكه يف 
حيازتــه، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليهمــا 
بجميــع مــا نســب إليهمــا وقــررت ســجن األول ملــدة أربعــة أشــهر وســجن 
الثانــي ملــدة ثالثــة أشــهر وجلــد كل واحــد منهمــا حــد املســكر ثمانــني 
جلــدة يف مــكان عــام وإبعادهمــا عــن البــالد بعد انتهــاء محكوميتهما، 
قنــع املدعــى عليهمــا باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه و قــررت 

محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد وبنــاء علــى املعاملــة املقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 
3490856 يف 1434/1/12هـــ واحملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 
3419016 يف 1434/1/25هـــ يف القضيــة رقــم )3301700573(  ويف 
يــوم األحــد املوافــق 1434/1/25هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف هــذه 
الدعــوى يف متــام الســاعة الثامنــة والربــع صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي 
ــغ  مــن  العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليهمــا كال مــن 1- .......ـ البال
العمــر ) 25 ( عامــًا  ـــــ مصــري  اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
)..............( مرافــق ، أوقــف بتاريــخ 1433/12/1هـــ ومت التمديــد لــه 
وأحيــل  1433/12/9هـــ  وتاريــخ   )........( رقــم  التمديــد  أمــر  مبوجــب 
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لشــعبة ســجن محافظــة االحســاء اســتنادًا لبرقيــة وزيــر الداخليــة  رقــم 
)........( وتاريخ 1432/12/20هـ. 2- .......ـ البالغ  من العمر ) 26 ( عامًا  
ـــــ مصــري  اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )...........................( 
مهنــدس كهربائــي ، أوقــف بتاريــخ 1433/12/1هـــ ومت التمديــد لــه 
وأحيــل  1433/12/9هـــ  وتاريــخ   )........( رقــم  التمديــد  أمــر  مبوجــب 
لشــعبة ســجن محافظــة االحســاء اســتنادًا لبرقيــة وزيــر الداخليــة  رقــم 
القبــض  محضــر  علــى  فباالطــالع  1432/12/20هـــ.  وتاريــخ   )........(
تبــني أنــه بتاريــخ 1433/12/1هـــ  أثنــاء قيــام دوريــات أمــن الطــرق بعمــل 
نقطــة تفتيــش بطريــق الدمــام الريــاض الســريع مت اســتيقاف ســيارة 
مــن نــوع ......  موديــل 2013م اللــون بنــي حتمــل اللوحــة رقــم ).......(( 
بقيــادة املدعــى عليــه الثانــي ويرافقــه )لــم يوجــه لــه اتهــام( واملدعــى عليــه 
األول وعنــد طلــب اإلثباتــات لوحــظ عليهــم االرتبــاك وعنــد تفتيشــهم 
عثــر بحــوزة املدعــى عليــه األول بــني البنطلــون والتيشــيرت علــى قطعــة 
ســوداء اللــون يحتمــل أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر تــزن )5( خمــس 
ــام  ــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )........( لع ــت التقري جرامــات. وقــد أثب
1433هـــ ايجابيــة عينــة القطعــة املضبوطــة للحشــيش املخــدر احملظــور 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   ) أ   ( فئــة   )1( اجلــدول  يف  واملــدرج 
واملؤثــرات العقليــة. وباســتجواب املدعــى عليــه األول....... أقــر بصحــة 
واقعــة القبــض والضبــط وحيازتــه للقطعــة املضبوطــة باالشــتراك مــع 
املدعــى عليــه الثانــي بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعهــا. وباســتجواب 
املدعــى عليــه الثانــي....... أقــر بصحــة واقعــة القبــض والضبــط وحيازتــه 
للقطعــة املضبوطــة باالشــتراك مــع املدعــى عليــه األول بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه لنوعهــا وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لـــألول بحيــازة 
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قطعــة مــن احلشــيش املخــدر تــزن )5( خمــس جرامــات بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه لنوعهــا يف الســابق واتهــام الثانــي باالشــتراك مــع األول يف 
حيــازة  قطعــة مــن احلشــيش املخــدر تــزن )5( خمــس جرامــات بقصــد 
التعاطــي وتعاطيــه لنوعهــا يف الســابق، املجــرم مبوجــب املــادة ) الثالثــة( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ، وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة: - 1- اعترافهمــا املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحتــني رقــم )4،3( 
مــن دفتــر االســتدالل لفــه رقــم )15( والصفحتــني رقــم )2،1( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــة رقــم )20(. 2- مــا جــاء يف محضــر الضبــط املرفــق لفــة 
رقــم )7(. 2-التقريــر الكيمــاوي الشــرعي علــى اللفــة رقــم )31_32(. 
ــى ســوابق مســجلة. وحيــث  ــر لهمــا عل ــم يعث وبالبحــث عــن ســوابقهما ل
إن مــا أقــدم عليــه املذكــوران وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند 
إليهمــا واحلكــم عليهمــا مبــا يلــي:- 1.  بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة 
األولــى مــن املــادة ) 41 ( مــن النظــام املشــار إليــه أعــاله لقــاء مــا أســند 
إليهمــا مــن اتهــام. 2. بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة الثانيــة  مــن املــادة 
)56( مــن النظــام املشــار إليــه أعــاله وذلــك بإبعادهمــا خــارج البــالد بعــد 
تنفيــذ  محكوميتهمــا هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليهمــا عــن دعــوى 
املدعــي العــام أجــاب كال واحــد منهمــا بفــرده قائــال نطلــب تزويدنــا 
بصــورة مــن الئحــة الدعــوى لنتمكــن مــن الــرد عليهــا يف اجللســة القادمــة 
وعليــه قــررت رفــع اجللســة ليــوم األربعــاء املوافــق 1434/01/28هـــ قالــه 
ممليــه الفقيــر إلــى عفــو ربــه ........القاضــي باحملكمــة اجلزئية باألحســاء 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى ألــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
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1434/1/25هـــ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/01/28هـــ  
افتتحــت اجللســة الثانيــة يف متــام الســاعة العاشــرة والربــع صباحــًا يف 
العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر  و........   ........ العــام ضــد  املدعــي  دعــوى 
واملدعــى عليهمــا وبســؤال املدعــى عليهمــا عــن جوابهمــا أجــاب املدعــى 
األول ........ قائــالً أن مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي حليــازة قطعــة 
حشــيش مخــدر تــزن خمــس جرامــات بقصــد التعاطــي وقيامــي بتعاطــي 
نفــس النــوع فصحيــح هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثانــي 
....... قائــاًل أن مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي بحيــازة احلشــيش 
املخــدر املوصــوف بالدعــوى لقصــد التعاطــي فغيــر صحيــح وأمــا قيامــي 
بتعاطــي نفــس النــوع فصحيــح هكــذا أجــاب وبطلــب البينــة مــن املدعــي 
العــام علــى مــا أنكــره املدعــى عليــه اســتعد بإحضارهــا يف اجللســة 
القادمــة وعليــه قــرر رفــع اجللســة ليــوم األحــد  املوافــق 1434/02/17هـــ  
ومت ختــم اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا قالــه ممليــه 
باألحســاء  اجلزئيــة  باحملكمــة  ........القاضــي  ربــه  عفــو  إلــى  الفقيــر 
وللبيــان حــرر يف 1434/01/28هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
املوافــق  األحــد  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد  وســلم.  صحبــه  آلــه 
1434/2/17هـــ  افتتحــت اجللســة الثالثــة يف دعــوى املدعــي العــام ضــد 
........ورفيقــه وحضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا وبطلــب البينــة التــي 
وعــد املدعــي العــام بهــا قــال ليــس لــدي ســوى مــا جــاء يف أوراق املعاملــة 
هكــذا قــال هــذا فتــم اطالعــي علــى محضــر القبــض املرفــق باملعاملــة 
علــى اللفــة رقــم )7( يتضمــن )القبــض علــى املدعــى عليهمــا وبتفتيشــهما 
عثــر مــع املدعــى عليــه ........باخلصــر بــني البنطلــون والتيشــيرت علــى 
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قطعــة ســوداء يحتمــل أن تكــون حشــيش(أ.هـ وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه قــال صحيــح هكــذا قــال هــذا فتــم اطالعــي علــى إفــادة املدعــى 
عليــه الثانــي ........املدونــة علــى صحيفــة رقــم )6( مــن ملــف التحقيــق 
املرفــق باملعاملــة علــى اللفــة رقــم )15( يتضمــن )إفادتــه بأنــه تعاطــى 
احلشــيش قبــل القبــض عليــه بيــوم وأنــه ال يعلــم عــن املضبوطــات مــع 
صحيــح  قــال  عليــه  املدعــى  علــى  وبعرضــه  ........أ.هـــ  عليــه  املدعــى 
هكــذا قــال هــذا فتــم اطالعــي علــى إفــادة املدعــى عليــه ........املدونــة 
علــى صحيفــة رقــم )1( مــن ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملــة علــى اللفــة 
رقــم )20( يتضمــن )إفــادة املدعــى عليــه بأنــه شــريك مــع املدعــى عليــه 
........يف قطعــة احلشــيش التــي مت العثــور عليهــا مــع ........(أ.هـــ وبعرضــه 
ــوا  ــا اعترفــت بهــذا ألنهــم قال ــح وأن ــر صحي ــه قــال غي ــى املدعــى علي عل
لــي اعتــرف بهــذا حتــى يكــون الــكالم واحــد هكــذا قــال هــذا فتــم 
واملرفــق   )........( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  علــى  اطالعــي 
ــة علــى اللفــة رقــم )31( يتضمــن )إيجابيــة مــا ضبــط للحشــيش  باملعامل
املخدر(أ.هـــ هــذا وحلاجتــي لتأمــل القضيــة للنطــق باحلكــم قــررت رفــع 
اجللســة ليــوم األربعــاء املوافــق 1434/2/20هـــ قالــه ممليــه الفقيــر إلــى 
عفــو ربه........القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة باألحســاء وصلــى اهلل وســلم 
علــى ســيدنا محمــد حــرر يف 1434/2/17هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد 
ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/2/20هـــ افتتحــت اجللســة الرابعــة يف 
دعــوى املدعــي العــام ضــد ........ ورفيقــه وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليهمــا فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار 
املدعــى عليهمــا بتعاطــي احلشــيش املخــدر وإقــرار املدعــى عليــه ........
بحيــازة احلشــيش املخــدر املوصــوف بالدعــوى بقصــد التعاطــي ولكــون 
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هــذا اإلقــرار قــد صــدر مــن مكلفــني عاقلــني بالغــني وللقاعــدة الفقهيــة 
أن املــرء مؤاخــذ بإقــراره والقاعــدة إقــرار اإلنســان علــى نفســه مقبــول 
)املنثــور مــن القواعــد للزركشــي ج188/1.األشــباه والنظائــر للســيوطي 
ج465/1( ودرر احلــكام ج79/1 وبعــد االطــالع علــى محضــر القبــض 
وإفــادة املدعــى عليــه ........بــأن ........شــريك معــه يف الكميــة املضبوطــة 
االطــالع  وبعــد  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  علــى  االطــالع  وبعــد 
رقــم  والتعميــم  1417/6/25هـــ  يف  13/ت/939  رقــم  التعميــم  علــى 
13/ت/1625 يف 1421/8/26هـــ واخلاصــة بتنظيــم عقوبــات الوافديــن 
بتخفيــف عقوبــة الســجن وزيــادة اجللــد لــذا فقــد قــررت مــا يلــي: القســم 
قيــام  لــدي  ثبــت  أواًل:   :........ األول  عليــه  املدعــى  يخــص  مــا  األول: 
املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر وقــررت جلــده حــد املســكر 
ثمانــني جلــدة حــدًا يف مــكان عــام. ثانيــًا: ثبــت لــدي حيــازة املدعــى 
ــه لقطعــة احلشــيش املخــدر املوصوفــة بالدعــوى لقصــد االســتعمال  علي
الشــخصي وكان املتوجــه تعزيــره لقــاء ذلــك بنــاًء علــى الفقــرة األولــى 
مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ولكــن لكــون الكميــة 
املضبوطــة قليلــة ولعــدم وجــود ســوابق مخــدرات علــى املدعــى عليــه وبنــاًء 
علــى الفقــرة األولــى مــن املــادة)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
لــذا فقــد قــررت النــزول عــن أدنــى عقوبــة نــص عليهــا يف املــادة )41( 
وقــررت تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن ملــدة أربعــة أشــهر محســوبًا منهــا 
مــدة توقيفــه. ثالثــًا: نظــرًا لثبــوت قيــام املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش  
بالدعــوى لقصــد  املخــدر املوصوفــة  املخــدر وحيــازة قطعــة احلشــيش 
االســتعمال الشــخصي وهــذه اجلرائــم منصــوص عليهــا يف املــادة الثالثــة 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات لــذا فقــد قــررت بنــاء علــى الفقــرة الثانيــة 
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مــن املــادة )56( مــن نفــس النظــام بإبعــاد املدعــى عليــه عــن اململكــة بعــد 
انتهــاء محكوميتــه وال يســمح لــه بدخولهــا إال مبــا تقضــي بــه أنظمــة 
احلــج والعمــرة. القســم الثانــي: مــا يخــص املدعــى عليــه ........: أواًل: ثبــت 
ــده حــد  ــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر وقــررت جل ــام املدعــى علي ــدي قي ل
املســكر ثمانــني جلــدة حــدًا يف مــكان عــام. ثانيــا: نظــرًا العتــراف 
املدعــى عليــه ........يف ملــف التحقيــق املرفــق بأنــه شــريك مــع املدعــى 
عليــه ........يف الكميــة املضبوطــة وكــذا إفــادة املدعــى عليــه ........لــذا 
فقــد ثبــت لــدي اشــتراك املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة احلشــيش املخــدر 
املتوجــه  وكان  الشــخصي  االســتعمال  لقصــد  بالدعــوى  املوصوفــة 
ــى مــن املــادة )41( مــن نظــام  ــى الفقــرة األول ــاًء عل ــره لقــاء ذلــك بن تعزي
مكافحــة املخــدرات ولكــن لكــون الكميــة املضبوطــة قليلــة ولعــدم 
ــى الفقــرة األولــى  ــاًء عل ــه وبن ــى املدعــى علي وجــود ســوابق مخــدرات عل
مــن املــادة)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات لــذا فقــد قــررت النــزول 
عــن أدنــى عقوبــة نــص عليهــا يف املــادة )41( وقــررت تعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن ملــدة ثالثــة أشــهر محســوبًا منهــا مــدة توقيفــه. ثالثــًا: نظــرًا 
لثبــوت قيــام املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر واالشــتراك يف 
حيــازة قطعــة احلشــيش املخــدر املوصوفــة بالدعــوى لقصــد االســتعمال 
الشــخصي وهــذه اجلرائــم منصــوص عليهــا يف املــادة الثالثــة مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات لــذا فقــد قــررت بنــاء علــى الفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة )56( مــن نفــس النظــام بإبعــاد املدعــى عليــه عــن اململكــة بعــد 
انتهــاء محكوميتــه وال يســمح لــه بدخولهــا إال مبــا تقضــي بــه أنظمــة 
احلــج والعمــرة ومبــا ســبق كلــه حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى عليهمــا 
ــه واكتفــى  ــام معارضت قــررا القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي الع
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مبــا جــاء يف الئحــة الدعــوى عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وعليــه تكــون 
القضيــة منتهيــة وقــررت بعــث كامــل أورق املعاملـــــة إلــى محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية قالــه ممليــه الفقيــر إلــى عفــو ربــه ........
القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة باألحســاء وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا 

محمــد حــرر  يف 1434/02/20هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا  نحن قضــاة الدائرة اجلزائية الثانية 
يف محكمــة  االســتئناف  باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة  لــدى 
الــواردة  احملكمــة برقــم 34/567996/ج2 وتاريــخ 1434/03/04هـــ 
برقــم  األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة   احملكمــة  رئيــس  فضيلــة   مــن 
34/90856 وتاريــخ 1434/02/30 هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ .. املســجل برقــم 3443176 وتاريــخ 
مــن  كل  ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى.......  اخلــاص  1434/02/20هـــ 
1/........ مصــري اجلنســية و2/....... مصــري اجلنســية 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 نبينــا محمــد وآلــه وصبحــه 

وســلم . حــرر 1434/03/11هـــ.
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رقم الصك :34197431 تاريخه: 1434/04/24هـ 
رقم الدعوى:3422362

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34222538 تاريخه: 1434/05/26هـ

مخــدرات - حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه - حــد املســكر 
- إقــرار- إدانــة - نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة - التعزيــر بالســجن 

واملنــع مــن الســفر .

أن احلشيشــة  »والصحيــح   :)135/29( الفتــاوى  1- جــاء يف مجمــوع 
مســكرة كالشــراب.. إلــخ«. وجــاء فيــه )142/29(: »وفيهــا مــن املفاســد 

مــا ليــس يف اخلمــر.. إلــخ«. 
2- الفقــرة )2( مــن املــادة )3( والفقــرة )1( مــن املــادة )41( والفقــرة 
)1( مــن املــادة )56( والفقــرة )1( مــن املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة 

العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات 

احلشــيش  بحيــازة  بإدانتــه  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
التعاطــي وتعاطــي احلشــيش املخــدر، واحلكــم عليــه  املخــدر بقصــد 
بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة، حيــث إنــه مت تفتيشــه مــن قبــل رجــل األمــن فقــام 
برمــي قطعــة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر، أثبــت التقريــر 
ــادة احلشــيش املخــدر،  ــة املرســلة مل ــة العين الكيمــاوي الشــرعي إيجابي
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كمــا أقــر املدعــى عليــه أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام، 
مــن املقــرر شــرعًا أن احلشيشــة مســكرة وأن متعاطيهــا يحــد منهــا، 
وحيــث إن املدعــى عليــه أبــدى النــدم وال يوجــد لــه ســوابق والكميــة 
احملــازة قليلــة، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإدانــة املدعــى 
عليــه بجميــع مانســب إليــه وقــررت ســجنه ملــدة شــهر ومنعــه مــن الســفر 
خــارج اململكــة ملــدة ســنتني وجلــده ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة حــد 
املســكر، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، 

قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
ــواردة  ــة ال ــى املعامل ــاء عل ــة بالدمــام بن ....... القاضــي باحملكمــة اجلزائي
برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن 
34107360 وتاريــخ 1434/1/13هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام برقــم 3422362 وتاريــخ 1434/1/13هـــ 
التاســعة  الســاعة  1434/4/24هـــ  األربعــاء  يــوم  يف  اجللســة  افتتحــت 
بصفتــي  اآلتــي:  ونصهــا  دعــواه  العــام  املدعــي  قــدم  وفيهــا  والنصــف 
مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع املنطقــة الشــرقية أدعــي علــى 
.......ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقم).................(حيــث 
إنــه بتاريــخ 1433/11/26هـــ وأثنــاء قيــام الدوريــة بعملهــا كاملعتــاد أمام 
كبــري ....... بالدمــام مت مالحظــة مركبتــني متوقفتــني علــى جانــب 
ــه وبتفتيشــهم قــام املدعــى عليــه  ــادة املدعــى علي الطريــق إحداهمــا بقي
ــغ وزنهــا )0,7(  برمــي قطعــة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بل
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ســبعة مــن العشــرة مــن اجلــرام وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
رقــم .......(. لعــام 1433هـــ الصــادر مــن املركز اإلقليمي ملراقبة الســموم 
املخــدر  احلشــيش  ملــادة  املرســلة  العينــة  إيجابيــة  الشــرقية  باملنطقــة 
وباســتجواب املدعى عليه أقر بحيازته للكمية املضبوطة من احلشــيش 
املخــدر وأنهــا تعــود لــه وغرضــه منهــا االســتخدام الشــخصي وأنــه حصــل 
علــى قطعــة احلشــيش مــن شــخص ال يعرفــه كمــا اعتــرف بأنــه يتعاطــى 
احلشــيش منــذ ســنة تقريبــًا وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى 
عليــه بحيــازة مــا وزنــه )0,7( ســبعة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش 
لألدلــة  وذلــك  املخــدر  احلشــيش  وتعاطــي  التعاطــي  بقصــد  املخــدر 
والقرائــن التاليــة: 1- مــا جــاء يف إقــراره مبحضــر االســتجواب املنــوه عنه 
واملرفــق لفــه رقــم )11-12( 2- مــا جــاء يف مبحضــر القبــض والتفتيــش 
ــر الكيمائــي  ــه واملرفــق لفــه رقــم ) 2 ( 3- مــا جــاء يف التقري ــوه عن املن
الشــرعي املرفــق علــى اللفــة رقــم )14( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر 
لــه علــى ســوابق وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرٌم 
ومعاقــٌب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وفقــًا للقفــرة 
الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة واحلكــم عليــه باآلتــي: 1- عقوبــة الســجن وفقــًا للفقــرة )1( مــن 
املــادة )41( مــن النظــام املشــار إليــه 2- منعــه مــن الســفر وفقــًا للفقــرة 
)1( مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام 
كلــه صحيــح فقــد قبــض علــّي وبحوزتــي احلشــيش بقصــد التعاطــي وأنــا 
أتعاطــى احلشــيش املخــدر وال توجــد لــدي ســوابق وأنــا تائــب إلــى اهلل مــن 
هــذا الفعــل هكــذا أجــاب ثــم جــرى الرجــوع إلــى املعاملــة فوجــدت علــى 
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لفــة رقــم )11( تقريــر كيمــاوي شــرعي رقــم ........ املتضمــن احتــواء 
ــى لفــة  ــى مــادة احلشــيش املخــدر كمــا وجــدت عل ــة املضبوطــة عل العين
رقــم )18( كــرت بصمــات للمدعــى عليــه املتضمــن عــدم وجــود ســوابق 
لــه فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى عليــه 
علــى  وبنــاًء  املعتبــرة شــرعًا  أهليتــه  وهــو بكامــل  بالدعــوى  وإقــراره 
الفقــرة )2( مــن املــادة )3( والفقــرة )1( مــن املــادة )41( والفقــرة )1( 
نظــام مكافحــة  مــن   )60( املــادة  مــن   )1( والفقــرة   )56( املــادة  مــن 
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( 
ــاوى )ج29/ص142( ونظــرًا لعــدم وجــود ســوابق للمدعــى  مجمــوع الفت
عليــه ومــا أبــداه مــن نــدم علــى هــذا الفعــل ونظــرًا لقلــة الكميــة احملــازة 
ــه )0,7( ســبعة  ــازة مــا وزن ــه بحي ــة املدعــى علي ــدي إدان ــذا فقــد ثبــت ل ل
مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي كمــا 
ثبــت لــدي تعاطيــه للحشــيش املخــدر وقــررت معاقبتــه علــى ذلــك مبــا 
يلــي: أواًل: ســجنه ملــدة شــهر حتتســب منهــا مــدة إيقافــه. ثانيــًا: منعــه 
مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتني تبــدأ بعــد انتهــاء فتــرة الســجن 
املقــررة بحقــه يف البنــد أواًل. ثالثــًا: جلــده ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة حــد 
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املســكر ويكــون التنفيــذ يف مــكان عــام يحضــره جمــع مــن النــاس 
وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام االعتــراض مكتفيــًا بالئحــة 
الدعــوى العامــة وأمــرت برفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/04/24هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء 1434/06/07هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وفيهــا وردتنــا املعاملــة مــن 
يف   34/1360311 برقــم  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
1434/06/06هـــ وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة 
برقــم 34222538 يف 1434/05/26هـــ املتضمــن املصادقــة على احلكم 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1434/06/07هـــ
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رقم الصك :3413958 تاريخه: 1434/01/13هـ 
رقم الدعوى:3423403

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34169534 تاريخه: 1434/3/23هـ

التعاطــي  بقصــد  محظــورة  وحبــوب  حشــيش  حيــازة   - مخــدرات 
وتعاطيهــا - حيــازة مخــدرات قبــل صــدور نظــام مكافحــة املخــدرات 
راجعــة لولــي األمــر - إقــرار- إدانــة- تداخــل احلــدود - إذا كانــت مــن 

الســابقة. بالعقوبــة  االكتفــاء   - واحــد  جنــس 

1- اإلقرار حجة على املقر.
2- ال عذر ملن أقر.

3- احلدود إذا كانت من جنس واحد ولم تقم أجزأ حد واحد.

احلشــيش  بحيــازة  بإدانتــه  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
وتعاطيــه  االســتعمال  اإلمفيتامــني احملظــورة بقصــد  املخــدر وحبــوب 
لهــا، وإفهامــه بــأن عقوبتــه علــى ذلــك عائــد لولــي األمــر )الواقعــة قبــل 
ــه مت  ــة(، حيــث إن ــرات العقلي صــدور نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث
تفتيــش ســيارة املدعــى عليــه بعــد االشــتباه بــه فعثــر فيهــا علــى احلشــيش 
املخــدر وحبــوب اإلمفيتامــني احملظــورة وعلــى مســكر خارجــي، وأثبــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش 
إليــه  املخــدر واإلمفيتامــني، كمــا أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده 
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املدعــي العــام، وحيــث إن احملكمــة اطلعــت علــى حكــم صــادر بحقــه 
لتاريــخ  الحــق  تاريخــه  فوجــدت  عليــه  املســكر  حــد  إقامــة  يتضمــن 
الواقعــة املطروحــة أمامهــا، مــن املقــرر شــرعًا أن احلــدود إذا كانــت 
مــن جنــس واحــد ولــم تقــم أجــزأ حــد واحــد، فقضــت احملكمــة بإدانــة 
املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت االكتفــاء عــن احلكــم بحــد 
املســكر علــى املدعــى عليــه مبــا مت احلكــم به عليه يف احلكم الســابق، 
وأفهمتــه بــأن عقوبتــه علــى احليــازة لقصــد االســتعمال راجعــة لولــي األمــر 
)اجلهــة املختصــة(، وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام 

ــى احلكــم. ــه، وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة عل علي

اجلزئيــة  باحملكمــة  ........القاضــي  أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالقطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلــي مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 
مكافحــة  مديــر  بكتــاب  والــواردة  1434/1/13هـــ  يف   3423403
املخــدرات بالدمــام رقــم 25/1/3/15 يف 1434/1/7هـــ حضــر املدعــي 
العــام ........مبــن قبــل مكافحــة املخــدرات وادعــى علــى احلاضــر معــه 
حامــل الســجل املدنــي رقــم  قائــاًل يف دعــواه إنــه بتاريــخ 1424/9/2هـ مت 
القبــض علــى املدعــو........ ســعودي اجلنســية مــن قبــل رجــال امــن الطــرق 
اثــر االشــتباه بــه بنقطــة تفتيــش وبرفقــة املدعــو ........ بتفتيــش ســيارتهما 
مــن  وثالثــون حبــه  ثالثــة  )33( حبــه  وعــدد  مالــي  مبلــغ  علــى   وعثــر 
اإلمفيتامــني املنبهــة ووجــد أيضــًا« قطعــه بنيــة اللــون يشــتبه أنهــا حشــيش 
أنهــا  يشــتبه  ملفوفــه  ســيجارتني  وكذلــك  جــم   )1,15( تــزن  مخــدر 
مخلوطــة باحلشــيش املخــدر تــزن )2,27( جــم أثبــت التقريــر الكيمــاوي 
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احلشــيش  إيجابيتهــا ملركــب  )........( يف 1424/9/7ه  رقــم  الشــرعي 
املخــدر وحبــوب اإلمفيتامــني املنبهــة واحملضــورة وبعــد اعــادة تفتيــش 
الســيارة وجــد بطبلــون الســيارة االمامــي عــدد )24( قــارورة مســكر 
قــارورة  والشــنطة )81(  للســيارة  اخللفيــة  املرتبــة  بــني  خارجــي ووجــد 
مــن نفــس النــوع اثبــت التقريــر الكيمــاوي املنــوه أعــاله إيجابيتهــا ملــادة 
الكحــول األثيلــي املســكر وبالبحــث عمــا اذا كان لــه ســوابق عثــر لــه 
علــى ثــالث ســوابق اثنتــان ســكر وواحــده مخــدرات وملــا للمخــدرات مــن 
اضــرار جســيمه علــى الفــرد واالســرة واملجتمــع وألجــل احلــق العــام فإننــي 
اطلــب مــن فضيلتكــم إثبــات ادانتــه بحيــازة مــا عــدده )33( حبــه ثالثــة 
وثالثــون حبــه مــن حبــوب اإلمفيتامني وحيازة قطعه من احلشــيش املخدر 
تــزن )1,15( جــم وحيــازة ســيجارتني )2,27( جــم بقصــد االســتعمال 
وافهامــه بــأن عقابــه علــى ذلــك عائــد لولــي األمــر واحلكــم عليــه بحــد 
املســكر لقــاء اعترافــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر واحلبــوب اإلمفيتامــني 
وشــربه للمســكر واحلكــم عليــه لقــاء تكــرار ســوابقه التــي لــم تردعــه 
عليــه  املدعــى  علــى  وبعرضــه  بــه  ادعــى  مــا  هــذا  الســابقة  عقوباتهــا 
ــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي  ــه أجــاب قائ وبســؤاله عن
مــن اتهامــي بحيــازة الكميــة التــي ذكــر مــن احلبــوب واحلشــيش املخــدر 
والســيجارتني املذكورتــني لقصــد االســتعمال وأنــي قمــت بتعاطــي حبــة 
مــن احلبــوب احملظــورة وســيجارة احلشــيش كلــه صحيــح ومــا ســوى ذلــك 
فــال أعلــم عنــه هــذا مــا أجــاب بــه وقــد جــرى االطــالع علــى التقريــر 
يتضمــن  والــذي  1424/9/7هـــ  ........يف  رقــم  الشــرعي  الكيميائــي 
مطابقتــه ملــا عطفــه عليــه املدعــي العــام وقــد جــرى االطــالع علــى صــورة 
القــرار الشــرعي رقــم 33475052 يف 1433/12/21هـــ الصــادر مــن 
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فضيلــة القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالقطيــف الشــيخ والــذي يتضمــن 
واحــدة حــد  دفعــة  ثمانــني جلــدة  بجلــده  املدعــى عليــه  علــى  احلكــم 
ــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى  املســكر فبن
عليــه بتعاطيــه حلبــة مــن احلبــوب احملظــورة ولســيجارة خلطــت باحلشــيش 
وحيازتــه للحبــوب والقطعــة والســيجارتني املذكــورات يف الدعــوى وألن 
اإلقــرار حجــة علــى املقــر وال عــذر ملــن أقــر وألن احلــدود إذا كانــت مــن 
جنــس واحــد ولــم تقــم أجــزأ حــد واحــد لــذا فقــد ثبــت لدي حيــازة املدعى 
عليــه للكميــة املوصوفــة يف الدعــوى مــن احلبــوب احملظــورة ومــن قطعــة 
احلشــيش ومــن الســيجارتني لقصــد االســتعمال وقيامــه بتعاطــي حبــة مــن 
احلبــوب احملظــورة ولســيجارة خلطــت باحلشــيش وقــررت االكتفــاء عــن 
احلكــم بحــد املســكر علــى املدعــى عليــه مبــا مت احلكــم بــه عليــه فيــه 
بالقــرار الشــرعي رقــم 33475052 يف 1433/12/21هـــ وبــه حكمــت 
وأفهمــت املدعــى عليــه بــأن عقابــه علــى حيازتــه للكميــة املوصوفــة يف 
الدعــوى مــن احلبــوب احملظــورة ومــن قطعــة احلشــيش ومــن الســيجارتني 
لقصــد االســتعمال راجــع لولــي األمــر ففهمــه وبعــرض احلكــم علــى 
تقــدمي  دون  اســتئنافه  وطلــب  العــام  املدعــي  عليــه  اعتــرض  الطرفــني 
الئحــة اعتراضيــة وقنــع بــه املدعــى عليــه وســيتم بعــث كامــل املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وللبيــان حــرر يف 
1434/1/17هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعــني. احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
يف   34273497 رقــم  رئيســها  فضيلــة  بكتــاب  بالدمــام  االســتئناف 
يف   34861161 برقــم  احملكمــة  هــذه  يف  املقيــدة  1434/4/6هـــ 
1434/4/8هـــ واحملالــة مــن فضيلــة الرئيــس وبرفقهــا إعــالم احلكــم 
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قــرار  وبرفقهــا  1434/1/17هـــ  يف   3413958 برقــم  منــي  الصــادر 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى رقــم 34169534 يف 
1434/3/23هـــ ونصــه بعــد املقدمــة وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ..... ختمــه 
ــرة ختمــه  ــه رئيــس الدائ ــه قاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيع وتوقيع
ــى  ــى اهلل وســلم عل ــان حــرر يف 1434/4/9هـــ وصل ــه  أ.هـــ وللبي وتوقيع

ــى آلــه وصحبــه أجمعــني. نبينــا محمــد وعل
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رقم الصك : 3414438 تاريخه : 1434/01/18هـ  
رقم القضية : 3423430

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34299912 تاريخه : 1434/08/17هـ

مخــدرات - حيــازة ســيجارة بداخلهــا نبــات احلشــيش املخــدر - تعاطــي 
لفافــة تبــغ بداخلهــا نبــات احلشــيش املخــدر - اإلقــرار حجــة علــى 

صاحبــه - تعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر. 

1- قاعدة : اإلقرار حجة على صاحبه مؤاخذ به. 
2-  مــا روى ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 

وســلم قــال : »كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام« رواه مســلم .
3- قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رحمــه اهلل يف احلشيشــة : ) الــذي 
عليــه جمهــور األئمــة أن قليلهــا وكثيرهــا حــرام بــل الصــواب أن آكلها 

يحــد ( مجمــوع الفتــاوى 358/23 .
4- املادتان )41و60( من نظام مكافحة املخدرات.

وأعقــاب  بحيــازة ســيجارة حشــيش ،  للمدعــى عليــه  االتهــام  توجيــه 
ســجائر حشــيش ، وثالثــة مشــارط تســتخدم لتقطيــع احلشــيش وتعاطيــه 
مديــر  املخــدرات خطــاب  إلدارة مكافحــة  ورد   ، املخــدر  للحشــيش 
عليــه يف قضيــة  املدعــى  علــى  القبــض  بعــد  أنــه  املتضمــن  الشــرطة  
ســرقة )فــرزت لهــا أوراق مســتقلة( عثــر بحوزتــه علــى ســيجارة ملفوفــة 
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باحلشــيش وأعقــاب ســجائر حشــيش وثالثــة مشــارط يعلوهــا آثــار حــرق 
نــار يشــتبه أنهــا تســتخدم يف تقطيــع احلشــيش املخــدر، طلــب املدعــي 
العــام إثبــات إدانتــه مبــا نســب إليــه ، واحلكــم عليــه بالســجن واملنــع مــن 
الســفر وفقــًا لنظــام مكافحــة املخــدرات ، احلكــم عليــه باملقتضــى 
الشــرعي لقــاء تعاطيــه املخــدر ، أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه ، 
صــدر احلكــم بإثبــات إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه واحلكــم عليــه 
بإقامــة حــد املســكر علنــًا والتعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة  أنــا.......  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
بتبــوك القائــم بعمــل فضيلــة الشــيخ ....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك بنــاء علــى املعاملــة احملالــة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
املقيــدة  وتاريــخ 1434/01/13هـــ   برقــم 3423430  بتبــوك املكلــف 
ففــي  عليــه  وتاريــخ 1434/01/13هـــ   برقــم 34112149  باحملكمــة 
يــوم  الثالثــاء املوافق1434/01/13هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام املكلــف مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
بخطــاب رقــم.......  وتاريــخ 1433/9/5هـــ  وادعــى علــى احلاضــر معــه 
.......ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم.......  قائــال يف حتريــر دعــواه أنــه 
ــإدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات  ــخ 12-13 /1430/3هـــ ورد ل بتاري
بالرقــم  تبــوك  مبدينــة   ....... شــرطة  مديــر  خطــاب  تبــوك  مبنطقــة 
املدعــو.......  مــن  كل  بشــأن  1430/2/13هـــ  وتاريــخ   22/137/28
ــام بحقهــم وبحــق املدعــو لعــدم  واملدعــو....... واملدعــو....... )حفــظ االته
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كفايــة األدلــة واســتنادا للمــادة )124( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة( 
واملتهــم املذكــور أعــاله واملتهمــني بقضيــة تكســير زجــاج ســيارات 
وســرقتها ) فــرزت أوراق مســتقلة مــن قبــل املكافحــة لقضيــة تكســير 
زجــاج الســيارات وســرقتها وأحيلــت مــع املتهمــني بعــد اإلفــراج عنهــم مــن 
قبلنــا بالكفالــة احلضوريــة اســتنادا للمــادة )120( مــن نظــام األجــراءات 
بحكــم  قبلهــم  مــن  الــالزم  إلكمــال   ....... شــرطة  ملركــز  اجلزائيــة 
املتهــم املذكــور علــى ســيجارة ملفوفــة  االختصــاص ( وعثــر بحــوزة 
يدويــا بلــغ وزنهــا )700( ســبعمائة مليجــرام وأعقــاب ســجائر بلــغ زونهــا 
)900ملجــم / 1جــرام( جرامــا واحــد  وتســعمائة مليجــرام يشــبته أن 
ــار  ــة مشــارط ) شــفرات( يعلوهــا آث تكــون مــن احلشــيش املخــدر وثالث
حــرق نــار يشــتبه أنهــا تســتخدم يف تقطيــع احلشــيش املخــدر فتــم القبــض 
عليــه وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ) 400م / م س 
ت( لعــام 1430هـــ الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء 
الشــرعية بتبــوك إيجابيــة مــا مت ضبطــه للحشــيش املخــدر وباســتجواب 
 )700( زنهــا  بلــغ  يدويــا  ملفوفــة  لســيجارة  بحيازتــه  أقــر  املتهــم....... 
ــغ زونهــا )900ملجــم / 1جــرام(  ســبعمائة مليجــرام وأعقــاب ســجائر بل
احلشــيش  مــن  أن تكــون  يشــبته  مليجــرام  وتســعمائة  واحــدا  جرامــا 
املخــدر وثالثــة مشــارط ) شــفرات( يعلوهــا آثــار حــرق نــار يشــتبه أنهــا 
تســتخدم يف تقطيــع احلشــيش ثبــت إيجابيتهــا للحشــيش املخــدر بقصــد 
التعاطــي وأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر منــذ شــهر ونصــف الشــهر وأنــه 
يحصــل عليــه مــن حــي ....... مــن شــخص ال يعرفــه مببلــغ وقــدره )20( 
عشــرين ريــاال وأن ال عالقــة لزمالئــه مبــا ضبــط وال يعلمــون عنــه شــيئا 
إال بعــد القبــض عليــه )وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق 
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حتــى تاريخــه( وملــا أشــير أقــرر توجيــه االتهــام للمدعــو بحيازته لســيجارة 
ملفوفــة يدويــا بلــغ زنهــا )700( ســبعمائة مليجــرام وأعقــاب ســجائر بلــغ 
زونهــا )900ملجــم / 1جــرام( جرامــا واحــد  وتســعمائة مليجــرام يشــبته 
أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر وثالثــة مشــارط )شــفرات( يعلوهــا آثــار 
حــرق نــار ثبــت إيجابيتهــا للحشــيش اســتنادا للمــادة الثالثــة الفقــرة )2( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات الصــادر باملرســوم امللكي رقــم )م /39( 
وتاريــخ 1426/7/8هـــ وتعاطيــه للحشــيش املخــدر يف الســابق وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة 1- اعترافــه املنــوه عنــه واملــدون الصفحتــني  
رقــم )1.2 ( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق برقــم  )29( 2- مــا جــاء بخطــاب 
مديــر مركــز شــرطة ....... املنــوه عنــه املوجــه ملديــر مكافحــة املخــدرات 
مبنطقــة تبــوك  املرفــق برقــم )9(  3- التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
ــه  ــه املدعــى علي ــه املرفــق برقــم )39( وحيــث إن مــا أقــدم علي ــوه عن املن
للمــادة  املذكــور فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــا اســتنادًا 
الثالثــة الفقــرة الثانيــة مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وأطلــب مــا 
يلــي:  1- إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه 2- احلكــم عليــه بالســجن لقــاء 
مــا أســند إليــه اســتنادا للفقــرة )1( مــن املــادة 41 مــن نظــام مكافحــة 
مــن  مبنعــه  احلكــم   -3 إليــه  املشــار  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات 
الســفر خــارج اململكــة بعــد انتهــاء محكومتيــه اســتنادا للمــادة 1/56 
مــن نفــس النظــام 4- احلكــم عليــه باملتقضــي الشــرعي لقــاء تعاطيــه 
احلشــيش املخــدر هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وســؤاله 
مــن حيازتــي  العــام يف دعــواه  املدعــي  مــا ذكــره  بقولــه  أجــاب  عنــه 
لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر املوصوفــة بالدعــوى وأعقــاب الســجائر 
وأنــي  التعاطــي  بقصــد  وثالثــة مشــارط  املخــدر  باحلشــيش  املخلوطــة 



101

تعاطيــت احلشــيش فصحيــح كلــه هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم 
ــا أقــر املدعــى عليــه بحيازتــه لقطعــة احلشــيش  مــن الدعــوى واإلجابــة وملَّ
املخــدر املوصوفــة يف الدعــوى وأعقــاب الســجائر مخلوطــة باحلشــيش 
بقصــد التعاطــي والتــي ثبــت ايجابيتهــا ملــادة احلشــيش املخــدر مبوجــب 
التقرير الكيميائي الشرعي رقم )400م/م س ت( لعام 1430هـ كما 
أقــر بتعاطيــه للحشــيش وحيازتــه لثــالث مشــارط لهــذا الغــرض وحيــث 
إن اإلقــرار حجــة علــى صاحبــه مؤاخــذ بــه وملــا روى ابــن عمــر رضــي اهلل 
عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال )كل مســكر خمــر 
وكل خمــر حــرام( رواه مســلم قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رحمــه اهلل 
يف احلشيشــة )الــذي عليــه جمهــور األئمــة أن قليلهــا وكثيرهــا حــرام بــل 
الصــواب أن آكلهــا يحــد( مجمــوع الفتــاوى 358/23 ونظــرًا لضآلــة 
الكميــة املضبوطــة بحــوزة املدعــى عليــه وعــدم وجــود ســوابق لــه وبنــاء 
علــى املــادة )41-56-60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة فقــد ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بحيازتــه لســيجارة ملفوفــة 
يدويــا بلــغ زنهــا ســبعمائة مليجــرام وأعقــاب ســجائر بلــغ زونهــا  جرامــا 
مشــارط  وثالثــة  املخــدر  احلشــيش  مــن  مليجــرام  وتســعمائة  واحــدًا 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعــه وقــررت مــا يلــي أواًل تعزيــر املدعــى 
عليــه بســجنه ملــدة شــهرين يحتســب مــن ذلــك مــدة إيقافــه بســبب هــذه 
القضيــة ثانيــًا منــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتني 
ــه حــد املســكر  ــد املدعــى علي ــًا جل ــه ثالث ــرة محكوميت ــاء فت بعــد انته
ثمانــني جلــدة لقــاء تعاطيــه للحشــيش وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم 
ــه وأمــا املدعــي العــام فقــد  ــه ب ــه قناعت ــى الطرفــني قــرر املدعــى علي عل
ــة عــن تقــدمي الئحــة  ــًا مبــا جــاء يف أوراق املعامل قــرر اعتراضــه مكتفي
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اعتراضيــة واختتمــت اجللســة الســاعة الواحــدة والنصــف وللبيــان حــرر 
يف 1434/1/13هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــني.
اجلزائيــة  الدائـــرة  قـضـــاة  نحــن  اطلعنـــا  فقــد  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى املعاملــة الــواردة 
مــن احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك برقــم وتاريــخ 1434/8/6هـــ   املرفــق  
3414438وتاريــخ  برقــم  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا 
العــام ضــد....... يف قضيــة  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/1/18هــــ  
حيــازة و اســتعمال مخــدرات علــى النحــو املوضــح يف القــرار واملتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه 
إلــى إضافــة كلمــة » علنــًا« إلــى حكمــه باحلــد . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .    
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رقم الصك : 3423765 تاريخه :1434/05/27هـ 
رقم القضية :34165124

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34244059 تاريخه:1434/06/18هـ

مخــدرات - حيــازة حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة بقصــد التعاطــي 
احلبــوب  تأثيــر  الســيارة حتــت  احملظورة-قيــادة  احلبــوب  تعاطــي    -
احملظورة-تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر-
تــرك مجــازاة املدعــى عليــه لقــاء قيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر احلبــوب 
مــن  واملنــع  واجللــد  بالســجن  املختصة-التعزيــر  للجهــة  احملظــورة 

الســفر - أســباب تخفيــف العقوبــة .

1- اإلقرار حجة شرعية على املقر.
2- الفقــرة األولــى مــن املــادة 41 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقلية.
3- املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. 

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه بحيــازة حبــة إال ربــع مــن حبــوب 
وقيــادة  لهــا  وتعاطيــه  االســتعمال  بقصــد  احملظــورة  اإلمفيتامــني 
ــات مــا أســند  ــام إثب ــب املدعــي الع ــر تعاطيهــا، وطل الســيارة حتــت تأثي
ــه  ــات قيادت ــع مــن الســفر وإثب ــة الســجن واملن ــه بعقوب ــه واحلكــم علي إلي
للســيارة حتــت تأثيــر املركــب املخــدر وإفهامــه بــأن عقابــه عائــد للجهــة 
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املختصــة، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد االشــتباه بــه واســتيقافه 
مــن قبــل مكافحــة املخــدرات وبتفتيشــه قــام برمــي كيــس بــه حبــة 
إال ربــع ثبــت إيجابيتهــا لإمفيتامــني، إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى، 
إدانــة املدعــى عليــة مبــا نســب إليــه يف الدعــوى، تعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر، تــرك مجازاتــه لقــاء قيادتــه للســيارة 
حتــت تأثيــر احلبــوب احملظــورة للجهــة املختصــة، تصديــق احلكــم مــن 

االســتئناف. محكمــة 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............. رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
يف محافظــة االحســاء املكلــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا برقــم 
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/04/10 وتاريــخ   34165124
34879396 وتاريــخ 1434/04/10 هـــ  حضــر  املدعــي العــام ............. 
وادعــى ضــد .............  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
).............( قائــال إنــه باإلطــالع علــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل 
رجــال مكافحــة املخــدرات مبحافظــة بقيــق بتاريــخ 1434/2/11هـــ  
اتضــح أنــه أثنــاء مراقبتهــم إلحــدى محطــات الوقــود التــي يتــردد عليهــا 
نــوع )......(  أشــخاص مشــبوهون مت االشــتباه يف صاحــب ســيارة مــن 
حتمــل اللوحــة رقــم ).............( وبانتقالهــم إليــه للتأكــد منــه تبــني لهــم 
أنــه املدعــى عليــه وكان بيــده كيــس نايلــون يحــاول إخفائــه ثــم قــام 
برميــه علــى األرض بالقــرب مــن قدميــه وبتفتيــش مــا قــام برميــه ضبطــت 
حبــة إال ربــع بيضــاء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة فتــم 
وبتحريــز  اخلفــر  لضابــط  وتســليمه  بحيازتــه  ضبــط  ومــا  اصطحابــه 
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ــع  ــة إال رب ــارة عــن حب املضبــوط بتاريــخ 1434/2/12هـــ اتضــح أنهــا عب
للمركــز  إرســالها  ومت   )............/  ............( الســري  الرقــم  أعطيــت 
اإلقليمــي لتحليلهــا فأثبــت التقريــر الكيماوي الشــرعي رقــم ).............( 
بتاريخ1434/2/30هـــ املتضمــن ثبــوت إيجابيتهــا ملركــب االمفيتامــني 
احملظــور وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بصحــة واقعــة القبــض عليــه 
وأقــر بحيــازة حبــة إال ربــع مــن  حبــوب االمفيتامــني احملظــورة وأقــر 
بتعاطيــه احلبــوب منــذ شــهر وأضــاف بأنــه قــام بشــراء حبــة مــن احلبــوب 
احملظــورة مــن شــخص باكســتاني اجلنســية ال يعرفــه مببلــغ )100(ريــال 
بقصــد االســتعمال كمــا أقــر أنــه عنــد رؤيتــه لرجــال املكافحــة يف 
إحــدى احملطــات قــام برميهــا بقصــد إخفائهــا عــن أعينهــم وذكــر بــأن 
آخــر مــرة قــام فيهــا بتعاطــي احلبــوب احملظــورة يف اليــوم الــذي قبــض 
عليــه فيــه وقــاد الســيارة حتــت تأثيرهــا وقــد أســفر التحقيــق عــن  توجيــه 
االتهــام لــه بحيــازة حبــة إال ربــع مــن حبــوب اإلمفيتامــني احملظــورة بقصد 
وذلــك  تأثيرهــا  حتــت  الســيارة  وقيــادة  لنوعهــا  وتعاطيــه  االســتعمال 
لألدلــة والقرائــن التاليــة :1- إقــراره املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة 
رقــم)1( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم)12( واملــدون علــى الصفحــة 
رقم)3(مــن ملــف ضبــط إجــراءات قضيــة املخــدرات املرفــق لفــة رقــم)2( 
2- محضــر القبــض املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )2( مــن ملــف 
التقريــر  رقــم )1(3-  لفــة  املرفــق  املخــدرات  إجــراءات قضيــة  ضبــط 
ــى اللفــة رقــم )19( وبالبحــث عمــا إذا  الكيمــاوي الشــرعي املرفــق عل
كان لديــه ســوابق اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة ضــده وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا  لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه بحيازتــه 
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احملظــور  االمفيتامــني  ملركــب  احملتويــة  احلبــوب  مــن  ربــع  إال  حلبــة 
وتعاطيــه لنوعــه وفقــًا للفقــرة رقــم )2(مــن املــادة رقــم )3(مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
ــره واحلكــم  ــه الســيارة حتــت تأثي )م/39( وتاريخ1426/7/8هـــ وقيادت
ــواردة  بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة  ــة الســجن ال ــي :1- عقوب ــه باآلت علي
رقــم )41( مــن النظــام املشــار إليــه لقــاء حيــازة حبــة إال ربــع مــن حبــوب 
اإلمفيتامــني احملظــورة بقصــد االســتعمال وتعاطيــه لنوعهــا2- منعــه 
مــن الســفر وفــق الفقــرة رقم)1(مــن املــادة رقم)56(مــن ذات النظــام. 3- 
إثبــات إدانتــه بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر مركــب االمفيتامــني املخــدر 
وفقــًا للفقــرة رقــم )8( مــن اجلــدول رقــم )1( امللحــق بنظــام املــرور الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/85( وتاريــخ 1428/10/26هــــ وإفهامــه بــأن 
عقوبتــه الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )68( و املــادة رقــم 
)76(  مــن النظــام املشــار إليــه آنفــًا  تقررهــا اجلهــة املختصــة وفقــًا للفقــرة 
رقــم )2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )315( يف 1428/10/24هـــ 
وبعــرض تلــك الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل أصــادق علــى مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن حيازتــي حبــه إال ربــع مــن حبــوب اإلمفيتامــني 
املنبــه احملظــور وقصــدي مــن حيازتهــا االســتعمال كمــا أصــادق علــى 
اســتعمالي واحلبــوب احملظــورة وقيادتــي للســيارة وأنــا حتــت تأثير احلبوب 
احملظــورة  وأنــا نــادم علــى ذلــك  لــذا وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة 
وتصفــح أوراق املعاملــة وحيــث طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى 
عليــه حليازتــه احلبــوب احملظــورة بقصــد االســتعمال ومجازاتــه لقــاء ذلــك 
والســتعماله لهــا وإن املدعــى عليــه قــد أقــر بذلــك وإن اإلقــرار حجــة 
شــرعية علــى املقــر وإن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه حــرام وإجــرام وان 
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املدعــي العــام قــد طلــب تطبيــق العقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن 
املــادة )41( مــن نظــام املخــدرات علــى املدعــى عليــه وإن الكميــة التــي 
ــه و إنهــا لالســتعمال الشــخصي وملــا  ــه قليل مت ضبطهــا مــع املدعــى علي
ظهــر لنــا مــن ندمــه وأنــه ال ســوابق عليــه  وهــذه أســبابا مخففــة للعقوبــة 
ــزول عــن احلــد  ــز للقاضــي الن وان املــادة )60( مــن نظــام املخــدرات جتي
األدنــى مــن العقوبــة الــواردة يف بعــض مــواد ذلــك النظــام ومنهــا املــادة 
)41( إذا وجــد أســباب معتبــره كمــا هــو احلــال هنــا لــذا فقــد تقــرر 
مــا يلــي أوال ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه  ............. حليازتــه  حبــه االربــع 
وذلــك  اإلمفيتامــني  مركــب  علــى  واحملتويــة  احملظــورة  احلبــوب  مــن 
حســبما أوضحــه التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم ).............( بقصــد 
االســتعمال ومجازاتــه لقــاء ذلــك بســجنه شــهرين تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه 
بســبب هــذه القضيــة ثانيــًا تعزيــره الســتعماله احلبــوب احملظــورة وذلــك 
ــى فترتــني متســاويتني بينهمــا اســبوعا  ــده مفرقــه عل ــده ســبعني جل بجل
ثالثــًا منعــه مــن الســفر ملــدة ســنتني تبــدأ بعــد انتهــاء محكوميتــه رابعــا  
ــوب احملظــورة وتركــت  ــر احلب ــادة الســيارة حتــت تأثي ــه بقي ــوت إدانت ثب
مجازاتــه يف ذلــك للجهــة املختصــة وبذلــك كلــه حكمــت وبعرضــه 
قــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه بــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف 
مكتفيــا مبــا جــاء يف دعــواه عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــه أمــا املدعــى 
عليــه فقــرر قناعتــه بــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/26 هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/6/14هـــ  وتاريــخ  34/1442511/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
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األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
املكلــف الشــيخ .............  برقــم 341174032 وتاريــخ 1434/6/7هـــ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلتــه املســجل برقــم 34223765 
وتاريــخ 1434/5/27هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد............. يف 
قضيــة مخــدرات 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 1434/6/18هـــ.
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رقم الصك :3417638 تاريخه : 1434/01/17هـ 
رقم الدعوى :3426830

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3464692 تاريخه : 1434/3/17هـ

مخــدرات - حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيهــا - إدانــة 
باحليــازة املجــردة عــن القصــد - نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة- 

تعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر.

1- قول اهلل تعالى: ))من وجد يف رحله فهو جزاؤه((.
2- املــواد )39( و)56( و)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة حبــوب اإلمفيتامــني احملظــورة بقصــد االســتعمال واســتعماله 
لهــا، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام 
التــي  الســيارة  تفتيــش  مت  العقليــة،  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
يقودهــا فعثــر فيهــا علــى نصــف حبــة مــن احلبــوب احملظــورة كانــت 
الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت  الســيارة،  درج  يف  موضوعــة 
إيجابيــة العينــة املرســلة لإمفيتامــني، أقــر أمــام جهــة التحقيــق بحيازتــه 
للحبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي، أنكــر أمــام احملكمــة مــا أســنده 
إليــه املدعــي العــام مــن حيازتهــا بقصــد التعاطــي وأقــر بحيازتــه لهــا 
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بحيــازة  بإدانتــه  احملكمــة  قضــت  والبيــع،  االســتعمال  قصــد  لغيــر 
احلبــوب احملظــورة حيــازة مجــردة وتعاطيــه لهــا يف الســابق وصرفــت 
النظــر عــن إدانتــه بحيازتهــا لقصــد االســتعمال وقــررت ســجنه ملــدة 
شــهرين ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتني وجلــده ســبعني 
جلــدة دفعــة واحــدة علنــا الســتعماله احلبــوب احملظــورة يف الســابق، قنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، قــررت محكمــة 

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعرعــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1434/01/17هـــ  وتاريــخ   3426830 برقــم  بعرعــر  العامــة 
يــوم  ففــي  1434/01/17هـــ  وتاريــخ   34130442 برقــم  باحملكمــة 
 09  :00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/01/20هـــ  الثالثــاء 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ....... وادعــى علــى احلاضــر معــه .......ســعودي 
اجلنســية مبوجــب بالســجل املدنــي رقــم ).......( بصفتــي مدعيــًا عامــًا 
بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة احلــدود الشــمالية أدعــي 
ــام فرقــة  ــاء قي ــه بتاريــخ 1433/11/28هـــ أثن ــى املذكــور أعــاله فإن عل
املخــدرات بعملهــا املعتــاد بحــي ).....( مت االشــتباه بســيارة مــن نــوع ).....( 
حتمــل اللوحــة رقــم )....( كانــت تتجــول يف احلــي فيهــا شــخص واحــد 
وباســتيقافه اتضــح أنــه يدعــى....... وبتفتيشــه شــخصيًا لــم يعثــر علــى 
شــيء وبتفتيــش ســيارته عثــر علــى نصــف حبــة مــن احلبــوب احملظــورة 
كانــت موضوعــه يف درج الســيارة ، فتــم القبــض عليــه وبســماع أقوالــه 
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بقصــد  احلبــوب احملظــورة  مــن  نصــف حبــة  بحيــازة  أقــر  واســتجوابه 
االســتعمال ، واســتعماله لهــا وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
الصادر من مركز السموم بتبوك رقم )3221م/م س ت( لعام 1433هـ 
إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة اإلمفيتامــني املنبه للجهــاز العصبي وهو من 
املؤثــرات العقليــة اخلاضعــة للرقابــة واملنــوه عنــه باجلــدول الثانــي فئــة )ب( 
ــة رقــم )89400/19(  ــر الداخلي يف تعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزي
وتاريــخ 1426/10/25هـــ  وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام....... بحيــازة 
نصــف حبــة مــن احلبــوب احملتويــة علــى مــادة اإلمفيتامــني احملظــورة 
بقصــد االســتعمال واســتعماله لهــا وبالبحــث عــن ســوابقه تبــني وجــود 
ســابقة حيــازة و اســتعمال مخــدرات وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املتهــم 
املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعا ومجــرم نظامــا بنــص املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39(  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
وتاريــخ 1426/7/8هـــ لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه مبــا يلي:-1-عقوبــة الســجن وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )41( 
الفقــرة  وإعمــال  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن 
األولــى مــن املــادة )62( مــن نفــس النظــام 2-عقوبــة املنــع مــن الســفر 
خــارج اململكــة وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن النظــام نفســه 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب قائــاًل ال صحــة 
ملــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي ونســبه إلــي من أتهامــي بحيازة 
نصــف حبــة مــن احلبــوب احملتويــة علــى اإلمفيتامــني احملظــورة بقصــد 
ــدى مكافحــة  ــا مــن الســابق وأمــا إقــراري ل االســتعمال واســتعماله له
املخــدرات وعنــد التحقيــق واالدعــاء العــام صحيــح لكــن يف الواقــع أن 
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نصــف احلبــة ليــس لــي عالقــة بهــا ووجــدت يف ســيارتي وأنــا املســتخدم 
الفعلــي لهــا وبعــض املــرات يســتخدمها أشــقائي وال علم لــي بهذه النصف 
مــن احلبــة لكنــي أقريــت بذلــك بطوعــي واختيــاري وليــس مــن إكــراه 
أو إجبــار مــن أحــد بــل ملــا شــاهدت أعضــاء الفرقــة شــهدوا علــي بذلــك 
وشــهادة اثنــني يكتفــي فيهــا قطــع الرقــاب فأقريــت بذلــك كمــا أننــي 
أصــادق علــى الســابقة املســجلة ضــدي وهــي حيــازة واســتعمال مخــدرات 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال الصحيــح هــو مــا 
ذكرتــه يف دعــواي وليــس لــدي بينــة علــى ذلــك ســوى مــا ورد يف أوراق 
املعاملــة هكــذا قــال ثــم جــرى منــي االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي 
واملــدون علــى اللفــة رقــم 24 كمــا مت االطــالع علــى أقــوال املدعــى عليــه 
لــدى مكافحــة املخــدرات واملدونــة علــى اللفــة رقــم 1 ص18 واملتضمــن 
ــه لــدى  فيهمــا وفــق مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه وكذلــك أقوال
هيئــة التحقيــق ص 10 و 11 واملتضمــن فيهمــا إقــرار املدعــى عليــه ).....( 
بحيــازة نصــف حبــة محظــورة بقصــد االســتعمال واســتعماله لهــا مــن 
الســابق كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر القبــض واملــدون علــى اللفــة 
رقــم 1 ص 11 واملتضمــن فيــه وفــق مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــر فيهــا كلــه صحيــح 
ثــم ذكــر جوابــه الســابق ثــم ســألته قصــده مــن احليــازة فأجــاب قائــاًل 
ليــس لالســتعمال وال للبيــع فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ونظــرًا ملصادقــة املدعــى عليــه علــى إقــراره حتقيقــًا مــن حيازتــه لنصــف 
حبــه مــن احلبــوب احملتويــة علــى مــادة اإلمفيتامــني احملظــورة لغيــر قصــد 
حيــازة مجــرة واســتعماله لهــا مــن الســابق ونظــرًا إلقــراره بأنــه أقــر بذلــك 
بطوعــه واختيــاره ومبــا أنــه ال عــذر ملــن أقــر وبعــد االطــالع علــى أقــوال 
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املدعــى عليــه لــدى التحقيــق ونظــرًا ملــا جــاء يف محضــر القبــض ونظــرًا 
إليجابيــة التقريــر الكيميائــي الشــرعي املذكــورة جميعــًا بعاليــه وممــا 
يقــوي التهمــة أيضــًا وجــود ســابقة مســجلة ضــدي وهــي حيازة واســتعمال 
ــع  ــذا وجلمي ــه فهــو جــزاؤه [ ل ــى ] مــن وجــد يف رحل ــه تعال مخــدرات لقول
مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة نصــف حبــة مــن 
احلبــوب احملتويــة علــى مــادة اإلمفيتامــني حيــازة مجــردة لغيــر قصــد 
واســتعماله للحبــوب مــن الســابق وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي 
مكافحــة  نظــام  مــن   41 املــادة  بتطبيــق  مطالبتــه  بخصــوص  العــام 
ــر قصــد  ــة لغي ــازة نصــف حب ــه بحي ــة املدعــى علي ــوت إدان املخــدرات لثب
ونظــرًا لقلــة الكميــة وهــي نصــف حبــة فقــد أعملــت املادتــني 39 و 60 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وحكمــت عليــه تعزيــرًا وذلــك بســجنه 
ملــدة شــهرين اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه يف 1433/11/28هـــ ومنعــه مــن 
الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتني بعــد انتهــاء محكوميــة الســجن 
املذكــورة أعــاله بنــاًء علــى املــادة 56 مــن النظــام نفســه وجلــده ســبعني 
جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا لقــاء اســتعماله للحبــوب احملظــورة مــن الســابق 
بهــذا حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة باحلكــم أمــا 
املدعــي العــام فقــرر املعارضــة علــى احلكــم بــدون الئحــة واالكتفــاء 
املعاملــة حملكمــة  بعــث كامــل  وقــررت  املعاملــة  أوراق  ورد يف  مبــا 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/01/20 هـــ احلمــد هلل 
وحــده وبعــد ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق1434/04/02 هـ افتتحت اجللســة 
الســاعة 09.30وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باجلــوف 
برقــم 34409371 يف 1434/03/24هـــ املرفــق بهــا قــرار الدائــرة الثانيــة 
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لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف ذي 
الرقــم 3464692 يف 1434/03/17هـــ واملتضمــن علــى املصادقــة علــى 
احلكــم ضــد املدعــى عليــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/04/02 هـــ
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رقم الصك : 3430122 تاريخه: 1433/07/14هـ 
رقم الدعوى:33466373

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34218906 تاريخه:1434/5/21هـ

مخــدرات - حيــازة احلبــوب احملظــورة- تعاطــي احلبــوب احملظــورة- 
إقــرار حتقيقــًا- تعزيــر بالســجن واجللــد- تخفيــف عقوبــة.

1- قول اهلل تعالى ) وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (.
2- قوله تعالى ) ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم اخلبائث (.
3- مشروعية التعزير يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة.

4- املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات  5- الفقــرة 1 مــن 

العقليــة.

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليــه بتوجيــه االتهــام إليــه بحيــازة 
وطلــب  لهــا،  الســابق  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  احملظــورة  احلبــوب 
املدعــي العــام إثبــات مــا اســند إليــه واحلكــم بعقوبــة الســجن واملنــع 
مــن الســفر،مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد أن عثــر يف ثوبــه باجليــب 
العلــوي علــى خمــس حبــات يشــتبه أنهــا مؤثــرة عقليــًا وذلــك يف ســكنه 
كمــا عثــر حتــت ســريره علــى حبــة واحــدة يشــتبه أن تكــون مؤثــرة 
عقليــًا وصــدر التقريــر الكيميائــي بإيجابيــة العينــة املرســلة، إقــرار 
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املدعــى عليــه، ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن 
واجللــد واملنــع مــن الســفر، تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

....... القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة   أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
خطــاب  مبوجــب   ..... الشــيخ  فضيلــة  بعمــل  القائــم  جــدة  مبحافظــة 
التكليــف رقــم ..... يف .......  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة جــدة املســاعد برقــم ...... وتاريــخ 
........   املقيــدة باحملكمــة برقــم ....... وتاريــخ .......   ففــي يــوم  اإلثنــني 
املوافق.......... افتتحت اجللسة الساعة 00 : 10  وفيها قدم  املدعي العام 
....... دعــواه ضــد / ........... ، )38( عامــًا ، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب 
الهويــة الوطنيــة  رقــم ).........(،  املهنــة عســكري ، متعلــم ، محصــن ، 
يقيــم مبحافظــة جــدة حــي .......، أفــرج عنــه بالكفالــة احلضوريــة بتاريــخ 
........ مبوجــب أمــر اإلفــراج رقــم )...........( وتاريــخ   ..........اســتنادًا للمادة 
)120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزئيــة املقبــوض عليــه بتاريــخ ...... مــن 
قبــل شــعبة مكافحــة املخــدرات بالقطــاع الغربــي باحلــرس الوطنــي إثــر 
ضبــط )5( خمــس حبــات يشــتبه أنهــا مؤثــرة عقليــًا باجليــب العلــوي للثوب 
العائــد لــه والــذي عثــر عليــه بــدوالب املالبــس اخلــاص بــه بالغرفــة التــي 
كان نائمــًا بداخلهــا كمــا عثــر حتــت مرتبــة ســريرة علــى حبــة واحــدة 
ــًا ، وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي  يشــتبه أنهــا مؤثــرة عقلي
رقــم ).......( لعــام 1433هـــ احتــواء اخلمــس حبــات املضبوطــة واملرســلة 
للتحليــل علــى مــادة اإلمفيتامــني املؤثــرة عقليــًا املــدرج بجــدول املخــدرات 
رقــم )2( فئــة )ب( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
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وخلــو احلبــة املضبوطــة حتــت املرتبــة مــن املــواد املخــدرة وبســماع أقوالــه  
أقــر بحيــازة ملــا مت ضبطــه بقصــد التعاطــي وبتعاطيــه الســابق لنوعهــا .

وقــد انتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام إليــه بحيــازة )5( خمــس 
ــًا بقصــد التعاطــي  ــرة عقلي ــى مــادة األمفيتامــني املؤث ــوي عل ــات حتت حب
املــادة  مــن   )2( للفقــرة  اســتنادًا  املجــرم   ، لنوعهــا  الســابق  وبتعاطيــه 
)الثالثــة( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، وذلــك 

لألدلــة والقرائــن التاليــة:
1. ما ورد يف إقراره املنوه عنه املرفق لفة )5(.

2. ما ورد بشهادة الشهود مبحضر الضبط املنوه عنه املرفق لفـة )1( .
3. مــا ورد يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة )25( 
وباالطــالع علــى ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة عليــه وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا طبقــًا للمــادة الثالثــة مــن نظــام 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ  ، لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 

واحلكــم عليــه بالعقوبتــني األصليــة والتكميليــة التاليتــني :
1. بالســجن لقــاء مــا أســند إليــه اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )41( مــن 

نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه.
2. منعــه مــن الســفر خلــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتــه اســتنادًا 
للفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه. 
وبعــرض مــا ورد بدعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه  احلاضــر يف 
املجلــس الشــرعي قــرر قائــاًل   مــا ورد يف دعــوى املدعــي  العــام مــن 
توجيــه االتهــام لــي  بحيــازة  خمــس حبــات حتتــوي علــى مــادة اإلمفيتامني 
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املؤثــرة عقليــًا بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعهــا مــن الســابق  فصحيــح 
جملــه وتفصيــاًل هــذا وحيــث جــرى االطــالع علــى أوراق املعاملة فوجدت 
ــه املرفــق لفــة )5(  ــوه عن ــن التالية1.مــا ورد يف إقــراره املن ــة والقرائ األدل
2.مــا ورد بشــهادة الشــهود مبحضــر الضبــط املنــوه عنــه املرفــق لفـــة )1( .
3. مــا ورد يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة 
)25( فوجــدت  جميــع  مــا تقــدم طبقــًا ملــا ذكــر املدعــي العــام فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليــه مبــا ورد 
يف دعــوى املدعــي العــام ضــده جملــه وتفصيــاًل  وحيــث أن الشــريعة 
اإلســالمية  جــاءت  بحفــظ الضروريــات اخلمــس الديــن والنفــس والعقــل 
واملــال والعــرض وهــذه اآلفــة مذهبــه للديــن ومهلكــه للنفــس ومفســده 
للعقــل مضيعــة للمــال والعــرض ولقولــه تعالــى } وال تلقــوا بأيديكــم إلــى 
التهلكــة{ وقولــه تعالــى }ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم عليهــم اخلبائــث{ 
ــر وملــا يف ذلــك  ــه وســلم  عــن كل مســكر ومفت ــى اهلل علي ولنهيــه صل
الضــرر علــى املدعــى عليــة وعلــى املجتمــع بأســره ومــا تســببه مــن انحالل 
وتدميــر وانتشــار للفســاد والرذيلــة وملــا يف فعــل  املدعــى عليه من عصيان 
هلل ولرســوله ولولــي األمــر وحيــث إن التعزيــر مشــروع يف كل معصيــة 
ال حــد فيهــا وال كفــاره فبنــاء علــى  جميــع مــا ســبق فقــد ثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة خمــس حبــات حتتــوي علــى مــادة اإلمفيتامــني 
املؤثــرة عقليــًا بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعــه مــن الســابق ونظــرًا لعــدم 
وجــود ســوابق للمدعــى عليــه وإظهــاره للتوبــة والنــدم وعــدم العــودة لفعلــه 
فقــد حكمــت عليــه لقــاء ذلــك مبــا يلــي أواًل ســجنه ملــدة شــهرين حتســب 
منهــا مــده إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وفقــًا للمــادة ) 60 ( مــن  نظــام 
مكافحــة  املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ثانيــًا/ منعــه مــن الســفر خلــارج 
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اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ محكوميتــه ملــدة ســنتني  وفقــًا للفقـــــــرة  
)1( مــن املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه وبعرضــه علــى الطرفــني 
قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة وطلــب 
ــه وســيجري اتخــاذ الــالزم حســب التعليمــات  ــه لطلب االســتئناف فأجبت
جــرى النطــق باحلكــم يف متــام الســاعة  العاشــرة والربــع وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/02/04هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء املوافــق ...... افتتحــت اجللســة 
الســاعة العاشــرة وكانــت املعاملــة قــد عــادت مــن محكمــة االســتئناف 
وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة برقــم .... وتاريــخ  
والالئحــة  ضبطــه  وصــورة  القــرار  بدراســة  أنــه  واملتضمــن   ........
صــورة  أن  ملالحظــة  حاكمهــا  لفضيلــة  إعادتهــا  تقــرر  االعتراضيــة 
الضبــط غيــر مختومــة بختــم احلكــم والتوقيــع عليهــا صــورة طبق األصل 
إلكمــال الــالزم واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ...... قاضــي اســتئناف ......... رئيــس 
الدائــرة ...... وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل بأنــه مت اتخــاذ 
الــالزم حيــال املالحظــة املذكــورة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف .......
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــا ال نبــي بعــده ، وبعــد :ـ فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــدة  برقــم ...... وتاريــخ .......املرفــق بهــا 
ــة الشــيخ.......  القــرار الشــرعي رقــم ...... وتاريــخ ......الصــادر مــن فضيل
ــة بجــدة املتضمــن دعــوى املدعــي العــام  القاضــي يف احملكمــة  اجلزائي
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ضــد .....  املتهــم يف مخــدرات  احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه، واملالحظ 
عليــه بقــرار محكمــة االســتئناف برقــم.... وتاريــخ...... وبدراســة القــرار 
ــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر،  وصــــ

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه وتســتر علــى 
مصــدره- محاولــة الهــرب مــن رجــال األمــن- إثبــات بالشــهادة- إدانــة 
باحليــازة املجــردة عــن القصــد - تعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن 

الســفر والغرامــة.

1- قول اهلل تعالى: »وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق«.
2- قول اهلل تعالى: »وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها«.

3- املــادة )39( والفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقلية.

4- قــال يف كشــاف القنــاع: )وتعديــل اخلصــم وحــده تعديــٌل يف حــق 
الشــاهد ألنَّ البحــث عــن عدالتــه حلــق املشــهود عليــه وقــد اعتــرف بهــا(.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه ومحاولــة الهــروب 
مــن رجــال األمــن وتســتره علــى مصدر املخــدرات ، واحلكم عليه بعقوبة 
الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
بعــد  عليــه  القبــض  التهــم، مت  باقــي  علــى  تعزيريــة  وبعقوبــة  العقليــة 



122

هربــه مــن رجــال األمــن وبتفتيشــه ضبطــت يف جيــب ثوبــه األميــن قطعــة 
ــر الكيمــاوي الشــرعي  يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش، أثبــت التقري
إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر، أنكــر أمــام احملكمــة مــا 
أســنده إليــه املدعــي العــام، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام تقــدمي 
بيناتــه وقــررت ســماع شــهادة شــهود محضــر القبــض فشــهدوا أن قطعــة 
احلشــيش املخــدر ضبطــت يف جيبــه وأنــه هــرب منهــم قبــل القبــض عليــه، 
قضــت احملكمــة بعــدم إدانــة املدعــى عليــه باســتعمال احلشــيش املخــدر 
وحيازتــه لقصــد االســتعمال وقضــت بإدانتــه بحيازتــه حيــازة مجــردة 
وقــررت  املخــدر  علــى مصــدر  والتســتر  األمــن  رجــال  مــن  وبالهــروب 
ســجنه ملــدة ســنتني وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة ومنعــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة مــدة ســنتني وتغرميــه مبلــغ ثالثــة آالف ريــال، عــارض املدعــى 
االســتئناف  محكمــة  قــررت  احلكــم،  علــى  العــام  واملدعــي  عليــه 

املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر.

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 
احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  1434/01/21هـــ  وتاريــخ   1141 برقــم 
برقم34198840وتاريــخ 1434/01/24هـــ واحملالــة إلينــا مــن فضيلــة 
الرئيــس برقم3440682وتاريــخ 1434/01/24هـــ فتحــت اجللســة األولــى 
ــة والنصــف وفيهــا حضــر  يــوم االثنــني 1434/02/11هـــ الســاعة الثامن
املدعــي العــام امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب خطــاب 
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ــام مبحافظــة األحســاء ذي  ــق واالدعــاء الع ــرة التحقي ســعادة رئيــس دائ
ــاًل بصفتــي  الرقــم 13415 والتاريــخ 1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائ
مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى 
مبوجــب  اجلنســية  .......ســعودي  العمر)25(عامــًا  مــن  البالــغ   .......
الســجل املدنــي رقــم ....... متســبب ، غيــر محصــن، قبــض عليــه بتاريــخ 
دائــرة  مــن  الصــادر  اإليقــاف  أمــر  مبوجــب  وأوقــف  1433/12/1هـــ 
التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء برقــم )هـــ ق2/2( وتاريــخ 
 )794254/5/1( رقــم  الداخليــة  وزيــر  لبرقيــة  وفقــًا  1433/12/2هـــ 
وتاريــخ 1432/12/20هـــ وجــرى التمديــد لــه ملــدة )25( يومــا اعتبــارًا 
مــن 1433/12/7هـــ بأمــر التمديــد الصــادر مــن فــرع الهيئــة باملنطقــة 
إلــى  وأحيــل  )هـــ ق75630/5/1( يف 1433/12/8هـــ  برقــم  الشــرقية 
شــعبة ســجن محافظــة األحســاء انــه بتاريــخ 1433/12/1هـــ مت القبــض 
حملافظــة  التابعــة  املخــدرات  مكافحــة  فــرق  إحــدى  قبــل  مــن  عليــه 
محتــازي  مــن  مجموعــة  وجــود  عــن  معلومــات  توفــرت  اثــر  األحســاء 
املخــدرات علــى طريــق ..... وبعــد االنتقــال للموقــع لوحــظ املدعــى عليــه 
يســير علــى قدميــه وعنــد مشــاهدته للفرقــة فــر هاربــًا علــى قدميــه فتــم 
اللحــاق بــه والقبــض عليــه وأثنــاء القبــض عليــه حــاول الهــروب مــن رجــال 
أألمــن ومتــت مطاردتــه والقبــض عليــه وبتفتيشــه ضبــط يف جيــب ثوبــه 
األميــن علــى والعــة ملصــق بهــا قطعــه ســوداء اللــون بلــغ وزنهــا )0،2جــم( 
اثنــان مــن العشــرة مــن اجلــرام يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر 
ــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )4481ك ش( لعــام 1433هـــ  أثبــت التقري
إيجابيــة عينــة القطعــة املضبوطــة للحشــيش املخــدر احملظــور واملــدرج 
يف اجلــدول مــن ضمــن املــواد احملظــورة )1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة 
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املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، كمــا أثبــت تقرير الســموم الشــرعي رقم 
)1599( لعــام 1433هـــ إيجابيــة عينــة بولــه ملركــب احلشــيش املخــدر. 
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بصحــة واقعــة القبــض وأنكــر حيازتــه 
للقطعــة املضبوطــة أو تعاطيــه للحشــيش املخــدر. وقــد اســفر التحقيــق 
عــن توجيــه االتهــام لــه بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش تــزن )0،2( اثنــني مــن 
العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعــه ومحاولــة الهــروب 
مــن رجــال األمــن وتســتره علــى مصــدر املخــدرات وذلــك لألدلــة والقرائن 
التالية: - 1- ما جاء يف محضر القبض املدون على الصفحة رقم )12( 
مــن دفتــر االســتدالل لفــة رقــم )8(. 2- مــا جــاء يف التقريــر الكيمــاوي 
للقطعــة املضبوطــة املرفــق لفــة )30،29(.3-ماجــاء يف تقريــر الســموم 
املرفــق لفــة رقــم )21(. وبالبحــث عــن ســوابقه تبــني وجــود خمــس ســوابق 
جنائيــة األولــى اســتعمال مخــدرات والثانيــة ارتــكاب عــدة ســرقات 
وســرقة مســاكن والثالثة اســتعمال مخدرات والرابعة مخالفة تعليمات 
واخلامســة حيــازة واســتعمال مخــدرات وتوســط يف بيــع وشــراء مخــدرات. 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا يف ضــوء الفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ اطلــب 

إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي:-
1.  بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( مــن النظام املشــار 
إليــه ، وتشــديد العقوبــة عليــه لقــاء تعــدد ســوابقه اســتنادًا لبرقيــة نائــب 

وزيــر الداخليــة رقم )93958/5/5/1( يف 1429/8/23هـ. 
2. العقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن النظــام املشــار 
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إليــه مبنعــه مــن الســفر.
3. بعقوبــة تعزيريــة لقــاء محاولتــه الهــرب مــن رجــال األمــن ، وتســتره 
عــى ؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى  علــى مصــدر املخــدرات. هكــذا ادَّ
عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه 
فأجــاب قائــاًل: مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بحيــازة قطعــة مــن 
التعاطــي  العشــرة مــن اجلــرام بقصــد  اثنــني مــن  تــزن)0.2(  احلشــيش 
وتعاطــيَّ لنوعــه ومحاولــة الهــرب مــن رجــال األمــن وتســتري علــى مصــدر 
اخلمــر غيــر صحيــح والصحيــح أننــي كنــت راكبــًا مــع صاحــب ســيارة 
أجــرة إليصالــي إلــى ..... حيــث عملــي ومتَّ إيقافنــا وتفتيشــنا ولــم يتــمَّ 
العثــور علــى شــيء معــي وبعــد عشــر دقائــق تقريبــًا قــال لــي أحــد أفــراد 
املخــدرات إنَّ هــذا القطعــة لــك وقــد وجدهــا يف الوالعــة وصحيــح نســبة 
الســوابق اخلمــس لــي وقــد أخــذت محكوميتهــا هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
ــى دعــواه فقــال: نعــم أحضــرت  ــة عل ــه بين ســؤال املدعــي العــام هــل لدي
املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  .......ســعودي  مــن  كاًل  للشــهادة 
.......ســعودي اجلنســية مبوجــب  مــن مواليد1395/02/27هـــ  رقــم....... 
ويعمــالن يف  مواليــد 1405/10/10هـــ  مــن  رقــم.......  املدنــي  الســجل 
ــا لديهمــا  إدارة مكافحــة املخــدرات مبحافظــة األحســاء وبســؤالهما عمَّ
مــن شــهادة شــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــاًل: أشــهد بــاهلل تعالــى 
أنَّ املدعــى عليــه مــن أهــل الســوابق ورأينــاه يف داخــل محطــة فهــرب ومتَّ 
القبــض عليــه ومتَّ تفتيشــه ووجدنــا معــه والعــة لونهــا زرقــاء ملصقــًا بهــا 
قطعــة صغيــرة مــن احلشــيش هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا وبعــرض 
الشــاهدين وشــهادتهما علــى املدعــى عليــه قــال: أمــا الشــاهدان فــال 
أقــول فيهمــا إال خيــرًا وأمــا شــهادتهما فغيــر صحيحــة فالوالعــة كانــت 
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ــا هــي لســائق األجــرة وأخبرونــي يف املــرة  ــي وإمن معــي وليســت ملــكًا ل
األولــى أنهــم لــم يجــدوا معــي شــيئًا ثــم قالــوا إنهــم وجــدوا هــذه القطعــة 
هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال 
نعــم وهــي موجــودة يف أوراق املعاملــة وأطلــب الرجــوع إليهــا هكــذا 
أجــاب ثــم جــرى االطــالع علــى جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا: التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي الصــادر مــن قســم الكيميــاء الشــرعية باملركــز 
اإلقليمــي ملراقبــة الســموم التابــع للمديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة 
باملنطقــة الشــرقية برقــم ) 4481 ك ش ( لعــام 1433هـــ املتضمن إيجابية 
ــى كــرت  ــنة مــا ضبــط للحشــيش املخــدر كمــا جــرى االطــالع عل عيـ
ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن وجــود ســابقة خمــس ســوابق عليــه كمــا 
جــرى االطــالع علــى مذكــرة إيقــاف املدعــى عليــه املتضمنــة أنــه أوقــف 
بتاريخ1433/12/01هـــ فبنــاء علــى مــا ورد مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد 
النظــر يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد مــن أهليتــه وملــا ورد يف محضــر 
القبــض ومبــا أنــه أنكــر دعــوى املدعــي العــام باتهامــه بحيــازة احلشــيش 
املخــدر علــى صفــة مــا ورد يف الدعــوى ومبــا أن مــا صــدر منــه حــرام يف 
الشــريعة ملــا يف احلشــيش املخــدر مــن اخلطــر و الضــرر على البــالد والعباد 
وعلــى مــن صــدر منــه ذلــك قــال تعالــى )وال تقتلــوا النفــس التــي حــرم اهلل 
إال باحلــق( وقــال )وال تفســدوا يف األرض بعــد إصالحهــا ( ممــا يســتوجب 
الــواردة التاســعة والثالثــني  معاقبــة املدعــى عليــه و تعزيــزه بالعقوبــة 
الواحــدة واألربعــني مــن  املــادة  الــواردة يف  للعقوبــة  وعــدم اســتحقاقه 
نظــام مكافحــة املخــدرات كمــا يتوجــه اســتحقاقه للعقوبــة الــواردة يف 
املــادة السادســة واخلمســني مــن النظــام ذاتــه الفقــرة األولــى منهــا ومبــا أنَّ 
املدعــى عليــه أنكــر اســتعمال احلشــيش املخــدر وال بينــة للمدعــي العــام 
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علــى ذلــك ممــا يســتوجب ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك 
ــه أنكــر هروبــه مــن رجــال األمــن وقامــت البينــة علــى إثبــات  ومبــا أنَّ
ذلــك ممــا يســتوجب تعزيــره لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى 
املدعــى عليــه باآلتــي: أواًل / لــم يثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليه باســتعمال 
احلشــيش املخــدر وقــررُت ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك 
ثانيــًا / لــم يثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش 
تــزن)0.2( اثنــني مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي وقــررت عــدم 
نظــام  مــن  واألربعــني  الواحــدة  املــادة  الــواردة يف  للعقوبــة  اســتحقاقه 
مكافحــة املخــدرات. ثالثــًا / ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة 
قطعــة مــن احلشــيش تــزن )0.2( اثنــني مــن العشــرة مــن اجلــرام حيــازة 
مجــردة وعزرتــه لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة عامــني مــن تاريــخ إيقافــه علــى 
ذمــة القضيــة وذلــك اســتنادًا علــى املــادة التاســعة والثالثــني مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات. رابعــًا / وأن مينــع مــن الســفر مــدة عامــني حســب 
مقتضــى مــا ورد يف املــادة السادســة واخلمســني مــن النظــام نفســه على أن 
يكــون املنــع ابتــداء مــن انتهــاء محكوميتــه. خامســًا / ثبــت لــديَّ إدانــة 
املدعــى عليــه بالهــروب مــن رجــال األمــن والتســتر على مصــدر املخدرات 
وعقوبتــه يف ذلــك داخلــة يف عقوبــة احليــازة وبتــالوة احلكم على الطرفني 
وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف التمييــز قــرر قناعتــه باحلكــم وطلــب 
املدعــي العــام رفــع احلكــم للتمييــز وأن الئحتــه االعتراضيــة هــي الئحــة 
ــزم ومــن ذلــك حرمــة  ــه مبــا يل ــه املدعــى علي الدعــوى هــذا وجــرى توجي
اســتعمال احلشــيش املخــدر وأثــره الســيئ علــى العقــل واملــال وصلــى اهلل 
وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني حــرر احلكــم يف 
1434/02/27هـــ. احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي 
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بعــده وبعــد: ففــي يــوم األربعــاء 1434/05/15هـــ فتحــت اجللســة الثالثــة 
الســاعة الثانيــة والنصــف وقــد عــادت املعاملــة املتعلقــة بالدعــوى العامــة 
ضــد ....... مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية مبوجــب خطــاب 
1434/05/12هـــ  وتاريــخ   34/736331 الرقــم  ذي  رئيســها  فضيلــة 
وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة األولــى)ج/1( رقــم   34207725 وتاريــخ 
1434/05/06هـــ املتضمــن مــا نصــه: »وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي: أواًل/ إنَّ املدعــي العــام أحضــر شــاهدين 
ــه  ــًا / أثبــت فضيلت ــم تزكيتهمــا حســب األصــول الشــرعية. ثاني ــم يت ول
إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة احلشــيش حيــازة مجــردة ولــم يعمــل فضيلتــه 
املــادة39 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ملالحظــة ذلــك وإكمــال الــالزم 
ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق« ا.هـــ عليــه أجيــب مشــايخي نفعنــي 
ل الشــاهدين  ــأنَّ املدعــى عليــه عــدَّ اهلل بعلمهــم بالنســبة للفقــرة أواًل/ ب
ــه يف حــال زكاهمــا  أنَّ يقــدح فيهمــا وال يخفــى علــى مشــايخي  ولــم 
املدعــى عليــه فــال داعــي إلــى تعديلهمــا. وأمــا بالنســبة للفقــرة ثانيــًا/ 
فقــد متَّ إعمــال املــادة التاســعة والثالثــني مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
وحكــم علــى املدعــى عليــه بالســجن ملــدة عامــني ولعــلَّ اللبــس قــد حصل 
بســبب وجــود ســقط يف التســبيب وقــد متَّ تداركــه وإكمــال الــالزم 
حيالــه وإضافــة مــا ســقط أثنــاء الطباعــة وإعــادة القــرار مــرة أخــرى 
وعليــه فلــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت بــه ســابقًا وأمــرُت بالتهميــش 
علــى قــرار احلكــم مبــا طــرأ عليــه ومــن ثــّم إعــادة املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية لتدقيــق احلكــم وأقفلــت اجللســة الســاعة 
الواحــدة ظهــرًا وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــني ُحــِرَر يف 1434/05/15هـــ .
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وبعــد:  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  وحــده  هلل  احلمــد 
ففــي يــوم األربعــاء 1434/07/26هـــ فتحــت اجللســة اخلامســة الســاعة 
املعاملــة  عــادت  وقــد  الطرفــان  حضــر  وفيهــا  والنصــف  العاشــرة 
املتعلقــة بالدعــوى العامــة ضــد....... مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
الرقــم34/1453791  ذي  رئيســها  الشــرقية مبوجــب خطــاب فضيلــة 
وتاريــخ 1434/07/19هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة األولــى)ج/1( 
»وحيــث  نصــه:  مــا  املتضمــن  رقم34258546وتاريخ1434/07/03هـــ 
ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وباالطــالع علــى ما أجــاب به فضيلة 
القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاًء على قرارنــا34207725يف 
1434/05/06هـــ لوحــظ أنَّ مــا أجــاب بــه فضيلتــه علــى قــرار الدائــرة 
غيــر وجيــه حيــث إن املدعــى عليــه لــم يقبــل شــهادة الشــاهدين وحيــث 
إن احلــال مــا ذكــر فــال بــدَّ مــن تزكيتهمــا ، أمــا مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
مــن  املــادة)39(  يعمــل فضيلتــه مقتضــى  فلــم  الثانيــة  املالحظــة  علــى 
نظــام املخــدرات حيــث تضمنــت عقوبــات ماليــة وجزائيــة غيــر الســجن 
ملالحظــة ذلــك وإكمــال الــالزم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق« 
ــا بالنســبة للفقــرة  ا.هـــ عليــه أجيــب مشــايخي نفعنــي اهلل بعلمهــم: أمَّ
تثبــت بإحــدى طــرق  الشــهود  بــأنَّ عدالــة  الفقهــاء  نــصَّ  األولــى فقــد 
ثــالث ؛ ومنهــا: تعديــل املشــهود عليــه للشــاهد، وهــذا مــا حصــل يف هــذه 
القضيــة ، قــال يف كشــاف القنــاع: )وتعديــل اخلصــم وحــده تعديــٌل يف 
حــق الشــاهد ألنَّ البحــث عــن عدالتــه حلــق املشــهود عليــه وقــد اعتــرف 
بهــا(، وقــال ســماحة الشــيخ: محمــد بــن إبراهيــم -رحمــه اهلل-: )فــإنَّ 
ــى مبــا هــو إقــراٌر يف احلقيقــة أن  احلــق للخصــم وال يعــدوه ، وهــو قــد أت
هــذا شــاهٌد شــهادته صحيحــة فــال يحتــاج أن يأتــي ببينــة تزكيــه، 
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مــن نظــام  املــادة)39(  بالنســبة إلعمــال  وأمــا  بــل تزكيــة اخلصــم( ، 
فقــد  وعليــه  فصحيــح  مشــايخي  ذكــره  فمــا  املخــدرات  مكافحــة 
حكمــت بتعزيــر املدعــى عليــه إضافــة إلــى مــا ســبق بجلــده مائتــا جلــدة 
مفرقــة علــى أربــع دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة وبــني كل دفعــة 
وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام وبغرامــة ماليــة قدرهــا ثالثــة آالف 
ريــال وذلــك اســتنادًا إلــى املــادة التاســعة والثالثــني مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــررا عــدم القناعــة بــه دون 
الئحــة اعتراضيــة وأمــرُت بالتهميــش علــى قــرار احلكــم مبــا طــرأ عليــه 
ومــن ثــّم إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية لتدقيــق 
احلكــم وأقفلــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر وصلــى اهلل وســلم علــى 

ــِرَر يف1434/07/26هـــ . ــه أجمعــني ُح ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
ــة  ــرة اجلزائي ــا نحــن قضــاة الدائ احلمــد اهلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعن
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية مبحافظة االحســاء املكلف برقم 
341453791 وتاريــخ 1434/08/03هـــ املقيــد لــدى احملكمــة برقــم 
القــرار الصــادر  1927984/34 وتاريــخ 1434/08/09هـــ املرفــق بهــا 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ..... املســجل برقــم 3452025  مــن فضيل
ضــد/......  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/03/01هـــ  وتاريــخ 
القاضــي  فضيلــة  حكــم  القــرار  تضمــن  وقــد  مخــدرات  قضيــة  يف 
ــا رقــم 34258546 يف  ــى قرارن ــاء عل وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بن
ــر  ــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخي ــا املصادقــة عل 1434/07/03هـــ قررن
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/08/17هـــ .
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رقم الصك :3422405 تاريخه: 1434/01/25هـ 
رقم الدعوى:3441791

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34167559 تاريخه:1434/3/21هـ

مخــدرات - حيــازة حشــيش بقصــد البيــع وتعاطيــه والشــروع يف بيعــه - 
محاولــة الهــرب مــن رجــال األمــن - إقــرار- إدانــة - حــد املســكر - تعزيــر 

بالســجن واجللــد والغرامــة - منــع مــن الســفر ومصــادرة .

1- جــاء يف فتــح البــاري )45/10(: »واســتدل مبطلــق قولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم: )كل مســكر حــرام( علــى حتــرمي مــا يســكر.. إلــخ«.

2- املــواد )38( و)53( و)56( و )59( و)62(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد البيــع وشــروعه يف البيــع بقصــد االجتار 
وتعاطيــه لــه ومحاولــة الهــرب مــن رجــال األمــن ، واحلكــم عليــه بعقوبــة 
الســجن واجللــد والغرامــة واملصــادرة واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام 
ــى شــراء  ــه عل ــة، مت االتفــاق مع ــرات العقلي مكافحــة املخــدرات واملؤث
حشــيش مخــدر وبعــد أن تقابــل مــع املصــدر ُقبــض عليــه فحــاول الهــرب 
ولــم يتمكــن مــن ذلــك، وبتفتيشــه شــخصيا لــم يعثــر بحوزتــه علــى شــيء 
مــن املمنوعــات ووجــد بحوزتــه اجلــوال الــذي مت التنســيق مــن خاللــه، ثــم 
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اْســُتْخِرج مفتــاح الســيارة مــن جيبــه وبتفتيشــها عثــر فيهــا علــى الكميــة 
الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت  احلشــيش،  مــن  عليهــا  املتفــق 
إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر، أقــر أمــام احملكمــة بجميــع 
بإدانــة  احملكمــة  قضــت  العــام،  املدعــي  إليــه  أســندها  التــي  التهــم 
املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت ســجنه ملــدة ســت ســنوات 
وجلــده خمســمائة جلــدة علــى عشــر دفعــات وتغرميــه مبلــغ عشــرة آالف 
ريــال ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســت ســنوات ومصــادرة 
املضبوطــات وجلــده حــد املســكر ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة، قنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، قــررت محكمــة 

ــى احلكــم. االســتئناف املصادقــة عل

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
املعاملــة  علــى  وبنــاء  باخلبــر  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي  أنــا....... 
محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة 
املقيــدة باحملكمــة  وتاريــخ 1434/01/24هـــ  برقــم 3441791  اخلبــر 
األحــد  يــوم  ففــي  1434/01/24هـــ  وتاريــخ   34203946 برقــم 
املوافــق1434/01/25 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 20: 9 وفيهــا قــدم 
املدعــي العــام الئحــة دعــوى عامــة ضــد .......ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم).....( قائــاًل فيهــا حيــث أنــه باالطــالع علــى احملضــر 
املعــد مــن قبــل شــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام بتاريــخ يــوم األربعــاء 
ــر  ــه إث ــى املدعــى علي ــه مت القبــض عل املوافــق 1433/10/25هـــ تبــني ان
بــالغ عــن قيامــه بترويــج احلشــيش املخــدر بكميــات وافــرة وأنــه مــن 
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ســكان الثقبــة ويســتخدم لذلــك اجلــوال رقــم )....( ومت متكــني املصــدر 
مــن االتصــال عليــه واالتفــاق معــه علــى شــراء احلشــيش املخــدر فوافقــه 
املدعــى عليــه علــى ذلــك وطلــب منــه احلضــور إليــه يف الثقبــة وبنــاء عليــه 
مت تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــا ابــراًء للذمــة وقــام املصــدر باالتصــال 
علــى املدعــى عليــه ولكنــه لــم يــرد وبعــد ربــع ســاعة عــاود االتصــال 
عليــه ومت االتفــاق علــى مقابلتــه أمــام مطعــم ....... علــى شــارع ).......( ومت 
التوجــه إليــه وعنــد الوصــول إلــى هنــاك أفــاد املدعــى عليــه بأنــه بالقــرب 
مــن مطعــم ....... وعنــد املــرور بالقــرب مــن املطعــم حضــر املتهــم وقــام 
مبصافحــة املصــدر ومت القبــض عليــه وحــاول الهــرب إال انــه مت التمكــن 
منــه وبتفتيشــه لــم يتــم العثــور بحوزتــه علــى شــيء مــن املمنوعــات ومت 
العثــور بحوزتــه علــى اجلــوال الــذي مت التنســيق مــن خاللــه ومت إخــراج 
مفتــاح الســيارة مــن جيبــه وبتفتيشــها مت العثــور فيهــا علــى الكميــة 
املتفــق عليهــا وهــي عبــارة عــن كيســني بداخــل كل واحــد منهمــا قطعــه 
بلــغ وزنهمــا جميعــًا )1.984.3( واحــد كيلــو وتســعمائة وأربــع وثمانــون 
الكيمــاوي  التقريــر  اثبــت  اجلــرام  مــن  العشــرة  مــن  وثالثــة  جرامــًا 
ملــادة  إيجابيتهــا  وتاريخ1433/11/3هـــ  ش(  )3903ك  رقــم  الشــرعي 
احلشــيش املخــدر ومت العثــور بحوزتــه علــى مبلــغ مالــي قــدره )1894( 
ريــال وباســتجواب املدعــى عليــه أفــاد أنــه مت القبــض عليــه لوجــود اثنــني 
كيلــو مــن احلشــيش املخــدر ألحــد األشــخاص بحوزتــه اتصــل عليــه يف 
ذلــك اليــوم طلــب منــه إحضارهــا وانــه قــام بذلــك بغــرض أن يعطيــه ذلــك 
الشــخص جــزء منهــا للتعاطــي الشــخصي وأفــاد انــه مت القبــض عليــه 
أثنــاء تواجــده يف الثقبــة ومت العثــور يف ســيارته علــى احلشــيش املخــدر 
والــذي ال عالقــة لــه بــه وأفــاد أنــه يف ذلــك اليــوم اتصــل بــه شــخص 
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يعرفــه وطلــب مقابلتــه وبعــد ذلــك قــام بإعطائــه حاجــة لــه ووضعهــا يف 
ســيارته وبعــد ذلــك عــاود االتصــال عليــه وطلــب تلــك احلاجــة منــه وعنــد 
ــا مــواد  ــم بأنه ــم يكــن يعل ــه ل ــه وأفــاد ان تســليمه إياهــا مت القبــض علي
مخــدره إال بعــد القبــض عليــه واقــر بتعاطيــه للحشــيش املخــدر وانتهــى 
ــع لإجتــار والشــروع  ــازة بقصــد البي ــه االتهــام باحلي ــى توجي ــق إل التحقي
يف بيــع مــا وزنــه ) 1.984.3( واحــد كيلــو وتســعمائة وأربــع وثمانــون 
جــرام وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد 
االجتــار وبتعاطــي احلشــيش املخــدر ومبحاولــه الهــروب مــن رجــال األمــن 
أثنــاء القبــض عليــه وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1- مــا ورد يف أقوالــه 
ــى اللفــة  ــق عل ــف التحقي ــى الصفحــة رقــم )2-3( مــن مل ــا عل ــوه عنه املن
اللفــة رقــم )18-21(2- محضــر الضبــط والتفتيــش  رقــم )1( وعلــى 
املــدون علــى الصفحــة)1 ـ 4( مــن دفتــر التحقيــق رقــم ) 1 (3- التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املرفــق علــى اللفــة رقــم ) 17/16( وبالبحــث عمــا 
إذا كان لــه ســوابق عثــر لــه علــى ســابقة واحــدة ترويــج املخــدرات - 
حيــازة املخــدرات - هروبــه عــن نقطــة التفتيــش صــدر بشــأنها احلكــم 
للمــواد  بحيازتــه  إدانتــه  وثبــت  1430/1/14هـــ  وتاريــخ   4/20 رقــم 
املخــدرة بقصــد االجتــار وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه - وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا- فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
ونظامــًا فإننــي أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه وفــق الفقــرة رقــم 
)2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات، واحلكــم عليــه 
مبــا يلــي:1- عقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة يف الفقــرة )1( مــن 
املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات مــع مراعــاة مــا تضمنتــه 
املــادة )62( مــن النظــام 2-منعــه مــن الســفر وفقــًا للفقــرة )1( مــن املــادة 
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)56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات3- مصــادرة الهاتــف اجلــوال ذو 
للفقــرة  الترويــج تطبيقــًا  املســتخدم يف عمليــة   ).....( الرقــم املصنعــي 
)1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات مــع إســقاط رقــم 
شــريحة اجلــوال املســتخدم يف عمليــه الترويــج وفقــا لتعميــم ســمو وزيــر 
الداخليــة رقــم )9798( يف 1428/2/10هـــ هــذه دعــواي وبســؤال املدعى 
عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى كلــه صحيــح ففــي 
ــى هاتفــي اجلــوال ورقمــه)......(  ــخ 1433/10/25هـــ ورد اتصــال عل تاري
ــي  ــب من ــي ..... بعــد صــالة الظهــر مــن أحــد األشــخاص يطل ــوع جوال ون
أن أبيعــه احلشــيش املخــدر فوافقــت علــى ذلــك وواعدتــه يف حــي الثقبــة 
بالقــرب مــن مطعــم ....... ألجــل بيعــه احلشــيش املخــدر وبالفعــل قابلتــه 
هنــاك وبعــد أن قمــت مبصافحتــه حضــر رجــال املكافحــة وقبضــوا 
علــي وقــد حاولــت الهــرب لكــن لــم أســتطع وبعــد تفتيــش الســيارة التــي 
الــذي  ..... وجــد رجــال املكافحــة احلشــيش املخــدر  كانــت أقودهــا 
كنــت أنــوي بيعــه علــى املصــدر ويبلــغ وزنه)1.984.3(كيلــو واحــد 
وتســعمائة وأربعــة وثمانــون جرامــًا وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام وقــد 
كنــت أســتعمل احلشــيش املخــدر وأنــا نــادم علــى فعلــي وتائــب إلــى اهلل 
تعالــى ومــا دفعنــي لهــذا الفعــل هــو ظــرويف الصعبــة حيــث إن زوجتــي 
مريضــة وراتبــي ضعيــف علمــًا بــأن الســيارة التــي كنــت أقودهــا يعــود 
عــن  وبســؤاله  أجــاب  بهــا هكــذا  أعمــل  التــي  للمؤسســة  ملكيتهــا 
ســوابقه قــال يوجــد علــى ســابقة واحــدة وهــي حيــازة حشــيش مخــدر 
ــى اللفــة رقــم  بقصــد الترويــج هكــذا قــرر بعــد ذلــك جــرى الرجــوع إل
ــه أن املضبــوط داخــل ســيارة  ــز وجــاء في )2( وتضمنــت محضــر التحري
 )1.984.3( وزنهمــا جميعــًا  بلــغ  قطعتــني كبيــره  هــو  عليــه  املدعــى 
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واحــد كيلــو وتســعمائة وأربعــة وثمانــون جرامــًا وثالثــة مــن العشــرة 
مــن اجلــرام كمــا جــرى الرجــوع إلــى اللفــة رقــم )26( وتضمنــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي وهــو كمــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه فبنــاًء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه بحيازتــه 
احلشــيش بقصــد البيــع كمــا أقــر مبواعدتــه املصــدر ومقابلتــه ألجــل 
ــع وحيــث إن املدعــى  بيعــه احلشــيش املخــدر وهــذا يعــد شــروعًا يف البي
ــه قــد اســتخدم هاتفــه اجلــوال يف هــذه اجلرميــة وحيــث أقــر املدعــى  علي
عليــه باســتعمال احلشــيش املخــدر وملــا جــاء يف املــواد الثامنــة والثالثــني 
والثالثــة واخلمســني والسادســة واخلمســني والتاســعة واخلمســني والثانيــة 
والســتني مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وملــا قــرره 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 عليه 
وســلم))كل مســكر حرام((علــى حتــرمي مــا يســكر ولــو لــم يكــن 
شــرابًا فيدخــل يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا وقــد جــزم النــووي وغيــره 
بأنهــا مســكره (( وملــا جــاء يف محضــر التحريــز والتقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي لــذا فقــد قــررت مــا يلــي أواًل ثبــت لــدي حيــازة املدعــى عليــه مــا 
وزنــه كيلــو واحــد وتســعمائة وأربعــة وثمانــون جرامــًا وثالثــة من العشــرة 
مــن اجلرام)1.984.3(مــن احلشــيش املخــدر بقصــد البيــع وقــررت تعزيــره 
لقــاء ذلــك بســجنه مــدة ســت ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده 
خمســمائة جلــدة علــى عشــر دفعــات متســاوية بــني الدفعــة واألخــرى مــدة 
ال تقــل عــن عشــرة أيــام وتغرميــه مبلغ عشــرة اآلف ريــال 10000ومصادرة 
هاتفــه اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة وإســقاط شــريحته وعــدم صرفهــا 
للمدعــى عليــه ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســت ســنوات بعــد 
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تنفيــذ عقوبــة الســجن عليــه كمــا ثبــت لــدي شــروع املدعــى عليــه يف 
بيــع هــذه الكميــة مــن احلشــيش املخــدر وعقوبتــه التعزيريــة علــى ذلــك 
داخلــه يف عقوبتــه التعزيريــة املذكــورة أعــاله كمــا ثبــت لــدي محاولتــه 
ــى  ــة عل ــه التعزيري ــه وعقوبت ــاء القبــض علي الهــرب مــن رجــال األمــن أثن
ذلــك داخلــه يف عقوبتــه التعزيريــة املذكــورة أعــاله ثانيــًا ثبــت لــدي 
ــد لقــاء ذلــك  اســتعمال املدعــى عليــه للحشــيش املخــدر وقــررت أن يجل
حــد املســكر ثمانــني جلــده دفعــه واحــده ويكــون بــني جلــد احلــد وجلــد 
التعزيــر 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 الســاعة العاشــرة والنصــف وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمــد هلل وحــده، فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
مــن  الــواردة  املعاملــة  الشــرقية علــى  باملنطقــة  مبحكمــة االســتئناف 
برقــم  املكلــف  اخلبــر  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  1434/1/28هـــ  وتاريــخ   34203946
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  286184/34/ج1 وتاريــخ 1434/2/4هـــ 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ........ املســجل برقــم 3422405 
وتاريــخ 1434/1/25هـــ اخلــاص بدعــوى ........ املدعــي العــام ضــد ......... 
يف قضيــة مخــدرات 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 وعلــى 

ــه وســلم حــرر يف 1434/3/21هـــ.  ــه وصحب آل
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رقم الصك : 3430406 تاريخه: 1434/02/05هـ 
رقم الدعوى:3446997

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34266255 تاريخه: 1434/7/11هـ

مخــدرات - حيــازة هيرويــن بقصــد التعاطــي - إقــرار - إدانــة - تشــديد 
العقوبــة - التعزيــر بالســجن واملنــع مــن الســفر .

املواد )41( و)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

بقصــد  الهيرويــن  بحيــازة  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
التعاطــي ، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقا لنظام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، حيــث إنــه مت تفتيــش الســيارة 
التــي كان املدعــى عليــه يركبهــا فعثــر بهــا علــى الهيرويــن، أثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة الهيرويــن، 
أقــر املدعــى عليــه أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام بنــاء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه 
وقــررت ســجنه ملــدة ســنة وشــهرين ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
ملــدة ســنتني، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، 

قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة الرئيــس 
 3446997 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة  املســاعد 
وتاريــخ 1434/01/26هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 34230951 وتاريــخ 
1434/01/26 هـــ ففــي يــوم  االثنــني املوافــق1434/02/04 هـــ افتتحــت 
ســعودي   ....... العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا   08  :15 الســاعة  اجللســة 
اجلنســية ســجل مدنــي رقــم .......املكلــف برقــم هـــ م/6057/1/2 يف 
العمــر  مــن  البالــغ   ....... علــى  أدعــي  قائــال  وادعــى  1433/10/16هـــ 
)53( عامــا .......ســعودي اجلنســية ســجل مدنــي رقــم .......  حيــث إنــه 
بتاريــخ 1433/12/27هـــ  وردت إلدارة مكافحــة املخــدرات بالعاصمــة 
املقدســة إخباريــة مــن أحــد املصــادر مفادهــا قيــام شــخص مــن اجلنســية 
الباكســتانية يدعــى .......  بترويــج مــادة الهيرويــن بشــارع ....... بوضعــه 
ــق الشــحن، حيــث  ــغ عــن طري يف أماكــن مســبقًا وبعــد اســتالمه مبال
يقــوم مدمنــي مــادة الهيرويــن باالجتــاه لهــذه األماكــن وأخذها،وعنــد 
املــروج مت مالحظــة  بواجبهــا لرصــد حتــركات  الفرقــة  أفــراد  قيــام 
ســيارة بقيــادة )جــرى حفــظ الدعــوى بحقــه لعــدم كفايــة األدلــة ضــده( 
ــه ومتــت متابعتهمــا مــن بعــد حيــث الحظــا تواجــد  ويرافقــه املدعــى علي
املــروج و متــت متابعتهمــا  لشــارع ........ حيــث لوحــظ عليهمــا االرتبــاك 
واخلــوف عنــد مالحظتهمــا ألفــراد الفرقــة القابضــة فتــم اســتيقافهما 
للتأكــد مــن وضعهمــا وبتفتيشــهما شــخصيا عثــر مــع قائــد الســيارة 
علــى جهــاز هاتــف جــوال وبتصفحــه عثــر علــى رقــم املــروج الباكســتاني 



140

حتــت اســم ....... وبتفتيــش املدعــى عليــه عثــر علــى جهــاز هاتــف جــوال 
وبتصفحــه عثــر علــى رقــم املــروج الباكســتاني وبتفتيــش الســيارة عثــر 
يف مــكان جلــوس املدعــى عليــه عنــد األقــدام بجــوار ناقــل احلركــة 
كيــس نايلــون بداخلــه ربــع كبســولة صفــراء يشــتبه أن تكــون مــن 
مــادة الهيرويــن بلــغ وزنهــا بالغــالف )2.20( جرامــني واثنــني مــن العشــرة 
رقــم)........(  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت  وقــد  اجلــرام.  مــن 
،وهــو  الهيرويــن  ملــادة  للتحليــل  واملرســلة  املضبوطــة  العينــة  ايجابيــة 
مــن املــواد املدرجــة بجــدول املــواد املخــدرة واملؤثــرات العقليــة املرفقــة 
بالتعميــم البرقــي لصاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد وزيــر الداخليــة 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  1426/10/25هـــ  )89400/19(يف  رقــم 
ــه:  الكــرمي رقــم )م/39( يف 1426/7/8هـــ. بســماع أقــوال املدعــى علي
أقــر بحيــازة )2.20( جرامــني واثنــني مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن مــادة 
الهيرويــن بقصــد التعاطــي وعثــر لــه علــى عشــرة ســوابق وهــي إقامــة 
ــة وســرقة  ــالء محــرم وســرقة محــالت جتاري ــر شــرعية واخت عالقــة غي
مســاكن  وســرقة  مخــدرات  واســتعمال  وحيــازة  املخــدرات  وترويــج 
وحيــازة  مســاكن  وســرقة  أمــوال  وســرقة  الغيــر  شــخصية  وانتحــال 
مخــدرات ودخــول منــزل لغــرض ســيء وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام للمدعــى عليــه:  بحيــازة )2.20( جرامــني واثنــني مــن العشــرة 
مــن اجلــرام مــن مــادة الهيرويــن بقصــد التعاطــي. وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة: 1- مــا ورد يف إقــراره املنــوه عنــه مبحضــر االســتدالل املرفــق 
املنــوه  البــالغ  محضــر  يف  ورد  مــا   -2  .)24( ص   )1( لفــة  بالقضيــة 
عنهمــا مبحضــر االســتدالل املرفــق بالقضيــة لفــة )1( ص )2(. 3- مــا 
)12و13(.4-  1ص  لفــه  عنــه  املنــوه  والتفتيــش  القبــض  مبحضــر  ورد 
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مــا ورد بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي  املرفــق  بالقضيــة لفــه)37(. 
وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
نظــام  مبوجــب  ونظامــا  شــرعا  عليــه  ومعاقــب  ومجــرم  محــرم  فعــل 
مكافحــة املخــدرات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم)م/39( بتاريــخ 
1426/7/8هـــ لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بالعقوبــات األصليــة والتكميليــة التاليــة: 1- بالســجن وفقــًا للفقــرة)1( 
مــن املــادة )41(مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. 2- منعــه مــن 
الســفر خلــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتــه وفقــًا للفقــرة )1( مــن 
ــة لتعــدد وتكــرار  املــادة )56( مــن نظــام املخــدرات. 3- تشــديد العقوب
ســوابقه اســتنادا لتعميــم نائــب وزيــر الداخليــة رقــم)93958/5/5/1( 
بتاريــخ  1429/8/23هـــ هــذه دعــواي  وبســؤال املدعــى عليــه صــادق 
علــى حيازتــه للهيرويــن املخــدر بقصــد التعاطــي وســوابقه هكــذا أجــاب 
فبنــاء علــى مــا تقــدم وإلقــرار املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ولقلــة 
ــة ولســوابقه وللمــادة )41و56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات  الكمي
ــه مبــا جــاء يف الدعــوى  ــة املدعــى علي ــدي إدان ــه فقــد ثبــت ل لذلــك كل
وعليــه فقــد حكمــت مبــا يلــي: 1- بســجنه مــدة ســنة ابتــداء مــن تاريــخ 
إيقافــه لقــاء احليــازة والســوابق. 2- منعــه مــن الســفر بعــد انتهــاء تنفيــذ 
العقوبــة مــدة ســنتني وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر اعتراضــه 
بنظــام  وأفهــم  الشــرعي  القــرار  مــن  نســخة  تســليمه  وجــرى  بالئحــة 
االســتئناف وقــرر املدعــى عليــه القناعــة وأقفلــت اجللســة الســاعة الثامنــة 
والنصــف صباحــا  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1434/02/04 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد 
ففــي يــوم الســبت املوافــق1434/06/10 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
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9.45 صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وقــد عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قرارهــا رقــم 34212050 
قليلــة  حقــه  يف  العقوبــة  أن  املالحظــة  املتضمــن  1434/5/13هـــ  يف 
ألن ســلوكه ســيء لكثــرة ســوابقه فالبــد مــن عقوبــة زاجــرة رادعــة 
وإن كان احملــاز قليــل وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة ولوجاهــة مــا 
ذكــروه لــذا فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بالســجن شــهرين زيــادة 
عمــا مضــى فيكــون مجمــوع مــا حكــم بــه مــن الســجن ســنة وشــهرين 
ابتــداء مــن تاريــخ إيقافــه وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر أنــه 
وأقفلــت اجللســة  القناعــة  املدعــى عليــه  وقــرر  اعتراضــه  زال علــى  ال 
الســاعة العاشــرة صباحــا  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1434/06/10 هـــ احلمــد 
هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/07/30 هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قــراره 
رقــم 34266255  يف 1434/7/11هـــ  املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم 
والصــادر منــا برقــم3430406 يف1434/2/5هـــ  لــذا أمــرت باحلــاق ذلــك 
يف ضبطــه  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف  1434/07/30 هـــ.
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رقم الصك : 34343483تاريخه: 1434/10/28هـ 
رقم الدعوى:3450244

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34381404 تاريخه:1434/1/18هـ

مخــدرات- حيــازة أفيــون بقصــد التعاطــي وتعاطيــه- إقــرار- إدانــة- 
ــر بالســجن  ــة - إتــالف مــواد مخــدرة مضبوطــة - تعزي تشــديد العقوب

واجللــد واملنــع مــن الســفر.

1- اإلقرار حجة معتبرة شرعًا.
2- الفقــرة )1( مــن املــادة )41( والفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام 

مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.
3- تعميم نائب وزير الداخلية رقم )93958( يف 1428/08/23هـ.

املخــدر  األفيــون  بحيازتــه  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه ، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع 
العقليــة،  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  لنظــام  طبقــا  الســفر  مــن 
حيــث أنــه مت تفتيــش الســيارة التــي يركبهــا املدعــى عليــه فعثــر فيهــا 
ــة  ــر الكيميائــي الشــرعي إيجابي ــى األفيــون املخــدر، وأثبــت التقري عل
العينــة املرســلة ملــادة األفيــون املخــدر، كمــا أقــر أمــام احملكمــة مبــا 
أســنده إليــه املدعــي العــام، مــن املقــرر شــرعًا أن اإلقــرار حجــة معتبــرة، 
املدعــى عليــه مــن أربــاب الســوابق، قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى 
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عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت ســجنه ملــدة ســنة واحــدة ومنعــه مــن 
ــدة لقــاء  ــده تســعا وســبعني جل الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتني وجل
تعاطــي األفيــون وجلــده خمســني جلــدة تكــرر عليــه أربــع مــرات لكثــرة 
ســوابقه وبإتــالف املــواد املخــدرة املضبوطــة، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
وعــارض املدعــي العــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة 

ــى احلكــم. عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باملدينة املنورة وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
1434/06/13هـــ  وتاريــخ   3450244 برقــم  املنــورة  باملدينــة  اجلزائيــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34248853 وتاريخ 1434/01/28هـ ففي يوم 
االثنني املوافق1434/10/26هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30: 08  وفيها 
ادعــى املدعــي العــام ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........ والتعميــد رقــم ........يف 1432/06/12هـــ علــى املتهم ........ ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........  عمــره 59 ســنة قبــض عليــه 
بتاريــخ 1433/11/28هـــ وأفــرج عنــه بتاريــخ 1433/11/30هـــ قائــال 
يف حتريــر دعــواه أنــه باالطــالع علــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل 
ــخ 1433/11/28هـــ املتضمــن  ــورة بتاري ــة املن ــادة أمــن الطــرق باملدين قي
أنــه أثنــاء قيامهــم بعملهــم الرســمي علــى طريــق مكــة املكرمــة املدينــة 
املنــورة الســريع كيلــو 45 مت اســتيقاف نــوع ........ رقــم اللوحــة ..... صنــع 
عــام 2011م اتضــح أنــه يســتقلها املدعــو........ )مت حفــظ أوراق القضيــة 
ويرافقــه  اجلزائيــة(  اإلجــراءات  نظــام  مــن   62 للمــادة  اســتنادًا  بحقــه 
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املتهــم املذكــور ولالشــتباه مت تفتيــش الســيارة فضبــط خلــف الــدرج 
األمامــي كيــس نايلــون يحتــوي علــى مــادة تــزن )187جــم( يشــتبه أن 
تكــون مــن األفيــون املخــدر فتــم القبــض عليــه وقــد مت اإلفــراج عنــه 
........وتاريــخ 1433/11/29هـــ  بالكفالــة مبوجــب أمــر اإلفــراج رقــم 
اســتنادا للمــادة 120 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وباســتجوابه بعــد 
إحاطتــه بالتهمــة املوجهــة إليــه واجلهــة التــي تقــوم بالتحقيــق معــه اعتــرف 
وتعاطيــه  التعاطــي  أفيــون مخــدر بقصــد  مــن  مــا مت ضبطــه  بحيــازة 
رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت  وقــد  الســابق  مــن  لنوعــه 
)........( لعــام 1433هـــ الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء 
الطبيــة الشــرعية بصحــة املدينــة املنــورة إيجابيــة عينــة مــا مت ضبطــه 
لألفيــون وهــو مــن املــواد املخــدرة اخلاضعــة للرقابــة يف اجلــدول األول فئــة 
)أ( وهــو مــن اجلــداول امللحقــة بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 وتاريــخ 1426/07/08هـــ 
وانتهــى التحقيــق إلــى اتهامــه بحيــازة )178( جــم مائــة وثمانيــة وســبعني 
مــن  لنوعــه  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  املخــدر  األفيــون  مــن  جرامــًا 
الســابق واملجــرم علــى ذلــك مبقتضــى املــادة )3( الفقــرة الثانيــة مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه بعاليــه وذلــك 
ــة والقرائــن التاليــة: 1-مــا ورد يف اعترافــه 2-مــا ورد يف محضــر  لألدل
القبــض 3-مــا ورد يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي وحيــث أن مــا أقــدم 
عليــه املتهــم املذكــور فعــل محــرم شــرعا ومعاقــب عليــه نظامــا أطلــب 
إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي: 1/عقوبــة الســجن 
األصليــة اســتنادا للمــادة )41( الفقــرة األولــى. 2/عقوبــة املنــع مــن الســفر 
خــارج اململكــة اســتنادا للمــادة )56( الفقــرة )1( وذلــك مبقتضــى نظــام 
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مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه بعاليــه وتشــديد 
ــة بحقــه لقــاء تكــرار ســوابقه اســتنادا لتعميــم صاحــب الســمو  العقوب
امللكــي نائــب وزيــر الداخليــة رقــم 93958 وتاريــخ 1428/08/23هـــ 
حضــر املتهــم بنفســه وبســؤاله عمــا نســب اليــه أجــاب أعتــرف مبــا نســب 
الــي علــى النحــو الــوارد يف أقوالــي أمــام هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
مــن حيــازة )178( جرامــا مــن األفيــون وأقــر بســوابقي املســجلة  وعليــه 
وبنــاء علــى مــا جــاء بالئحــة االتهــام والتــي انتهــى فيهــا التحقيــق الــى 
توجيــه االتهــام إلــى ســعودي اجلنســية يبلــغ مــن العمــر59 ســنه بحيــازة 
)178( جرامــا مــن األفيــون املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعــه مــن 
الســابق واملجــرم علــى ذلــك مبقتضــى املــادة )3( الفقــرة الثانيــة مــن نظــام 
املخدرات ولكون ما أقدم عليه فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما 
طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند اليــه واحلكــم عليــه وفــق املادتــني ) 
1/41(  )1/56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وتشــديد العقوبــة بحقــه 
لقــاء تكــرار ســوابقه اســتنادا لتعميــم نائــب وزيــر الداخليــة رقــم 93958 
يف 1428/08/23هـــ وبنــاء علــى مــا أجــاب بــه املتهــم حيــث أعتــرف مبــا 
نســب إليــه ومبــا أن اإلقــرار حجــة معتبــرة شــرعا فيعامــل مبقتضــى 
إقــرار ه املعتبــر شــرعًا وبنــاء علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق 
بإيجابيــة عينــة مــا ضبــط لألفيــون املخــدر وبنــاء علــى كثــرة ســوابق 
املتهــم مــن أجــل مــا تقــدم حكمــت بإدانــة املتهــم مبــا نســب إليــه واحلكــم 
ــارا مــن مــدة توقيفــه ومبنعــه مــن الســفر ملــدة  عليــه بالســجن ســنة اعتب
ــرا لقــاء  ــدة تعزي ــده تســعا وســبعني جل ــة وبجل ــذ العقوب ســنتني بعــد تنفي
تعاطــي األفيــون وبجلــده خمســني جلــدة تكــرر عليــه أربــع مــرات بينهــا 
أســبوع لكثــرة ســوابقه وبإتــالف املــواد املخــدرة احملــرزة علــى ذمــة 
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القضيــة بــذا صــدر احلكــم وأفهــم حســب األصــول فقــرر املتهــم قناعتــه 
وقــرر املدعــي العــام االعتــراض بالئحــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1434/10/26هـ .
احلمــد هلل  والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وبعــد .. نحــن رئيــس  
مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  وقضــاة 
مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع  علــى القــرار  رقــم 34343483 
وتاريــخ 1434/10/28هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ........  القاضــي 
باحملكمــة  اجلزائيــة  باملدينــة  املنــورة،  املتضمــن  دعــوى املدعــي العــام 
ضــد املدعــى عليــه........ املتهــم  يف قضيــة مخــدرات، احملكــوم فيــه مبــا 
دون  باطنــه . وبدراســة  القــرار  وصــورة  ضبطــه  والالئحــة  االعتراضيــة  
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى ال محمــد  وعل
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رقم الصك :3436702 تاريخه: 1434/02/04هـ 
رقم الدعوى:3458657

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34187540 تاريخه:1434/04/14هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي- إثبــات بالشــهادة- إدانــة 
باحليــازة املجــردة عــن القصــد - نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة - 
عــدم التقيــد بالوصــف الــوارد يف الئحــة  الدعــوى - تعزيــر بالســجن 

ــد واملنــع مــن الســفر . واجلل

1- قول اهلل تعالى: ))من وجد يف رحله فهو جزاؤه((.
2- املــواد )39( و)56( و)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.

دعوى جزائية عامة ضد املدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة 
احلشــيش املخــدر بقصــد االســتعمال الشــخصي، واحلكــم عليــه بعقوبــة 
الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة، مت تفتيــش الســيارة التــي يقودهــا فعثــر فيهــا علــى قطعــة يشــتبه 
أن تكــون مــن احلشــيش، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة 
العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر، أنكــر أمــام احملكمة ما أســنده إليه 
املدعــي العــام، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام تقــدمي بيناتــه وقــررت 
ســماع شــهادة شــهود محضــر القبــض فشــهدوا بضبــط قطعــة احلشــيش 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعرعــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1434/02/04هـــ  وتاريــخ   3458657 برقــم  بعرعــر  العامــة 
يــوم  ففــي  1434/02/04هـــ  وتاريــخ   34292477 برقــم  باحملكمــة 
 :30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1434/02/06 املوافــق  األربعــاء 
11 وفيهــا حضــر ........ وادعــى قائــال: بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة 
علــى  أدعــي  الشــمالية  احلــدود  مبنطقــة  الهيئــة  لفــرع  العــام  االدعــاء 
........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........  أنــه بتاريــخ 
1433/12/19هـــ أثنــاء قيــام فرقــة املخــدرات بعملهــا املعتــاد مت االشــتباه 
بســيارة مــن نــوع ........ حتمــل اللوحــة رقــم..... يف متــام الســاعة احلاديــة 
عشــر مســاء تســير بحــي ........ عندهــا مت التوجــه للســيارة مــن قبــل 
الدوريــة الرســمية للتأكــد مــن وضعهــا وباســتيقافها ،أتضــح أنــه يوجــد 
بهــا شــخص واحــد يدعــى وبتفتيشــه شــخصيا لــم يعثــر معــه علــى أي 
شــيء مــن املمنوعــات وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى قطعــة صغيــرة ســوداء 
اللــون يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش املخــدر حتــت أرجــل مــكان 

املخــدر يف ســيارته، قضــت احملكمــة بإدانتــه بحيــازة احلشــيش املخــدر 
حيــازة مجــردة وصرفــت النظــر عــن إدانتــه بحيازتــه لقصــد االســتعمال 
وقــررت ســجنه ملــدة ثالثــة أشــهر وجلــده مائــة جلــدة علــى دفعتــني ومنعــه 
مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتني، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
وعــارض املدعــي العــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف باألكثريــة 

املصادقــة علــى احلكــم.
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الراكــب األمامــي ،ولــم يظهــر لهــا وزن ،فتــم القبــض عليــه يف حينــه. 
وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )3312م/م س ت( لعــام 
1434هـــ الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم بتبــوك إيجابيــة العينــة 
للرقابــة  اخلاضعــة  املخــدرة  املــواد  مــن  وهــو   ، املخــدر  احلشــيش  ملــادة 
واملنــوه عنــه باجلــدول الثانــي فئــة )أ( يف تعميــم صاحــب الســمو امللكــي 
وزيــر الداخليــة رقــم )89400/19 (وتاريــخ 1426/10/25هـــ. وقد انتهى 
التحقيــق إلــى اتهــام/ بحيــازة قطعــة مــن مــادة احلشــيش املخــدر ليــس لهــا 
وزن بقصــد االســتعمال الشــخصي. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1- 
مــا جــاء مبحضــر القبــض املــدون علـــى الصفــــحة رقـــــم )11( مــن دفتــر 
االســتدالل املرفــق لفـــة رقــم )1(.  2- مــا جــاء بالتقريــر الكيميائــي 
املتهــم  عليــه  أقــدم  مــا  إن  وحيــث   .)15( رقــم  لفــة  املرفــق  الشــرعي 
املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 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 
ــادة )41(  ــى مــن امل ــا للفقــرة األول ــة الســجن وفق ــه مبــا يلي:1-عقوب علي
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلية.2-عقوبــة املنــع مــن 
الســفر خــارج اململكــة وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن النظــام 
نفســه. وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أنكــر مــا جــاء 
ــة وتفصيــال وبســؤاله عــن الســيارة ........ الــواردة يف الدعــوى  فيهــا جمل
أجــاب قائــال: هــي ســيارتي ومســجلة باســمي ولكــن أســتخدمها انــا 
ــاء عمــي هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام  ويســتخدمها أخــي وأبن
البينــة علــى الدعــوى أجــاب قائــال: لــدي بينــة وأطلــب مهلــة إلحضارهــم 
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ولتمكــني املدعــي العــام مــن إحضــار بينتــه جــرى رفــع اجللســة. وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/02/06 هـــ .
املوافــق 1434/02/09 هـــ  الســبت  يــوم  احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي 
افتتحــت اجللســة الســاعة 11.15 صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه واملثبــت هويتــه ســابقا وبســؤال املدعــي 
العــام عمــا اســتمهل ألجلــه يف جلســة ماضيــة اجــاب قائــال: احضــرت 
البينــة وهــم شــهود علــى مــا ذكــرت واطلــب االذن بســماع مــا لديهــم 
عليــه حضــر كال مــن: ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل رقــم ........  
وقــال معرفــا: اننــي اعمــل بــإدارة مكافحــة املخــدرات مبنطقــة احلــدود 
الشــمالية برتبــة جنــدي وابلــغ مــن العمــر 21 عامــا واســكن مبدينــة 
........ ســعودي  لــي قرابــة باملدعــى عليــه كمــا حضــر  عرعــر وليــس 
اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ........  وقــال معرفــا: اننــي اعمــل 
بــإدارة مكافحــة املخــدرات مبنطقــة احلــدود الشــمالية برتبــة جنــدي 
لــي  وليــس  العمــر 26 عامــا واســكن مبدينــة عرعــر  مــن  وابلــغ  اول 
قرابــة باملدعــى عليــه ولــدى استشــهادهما شــهدا بــه قائلــني: أنــه بتاريــخ 
1433/12/19هـــ أثنــاء قيــام فرقتنــا بعملهــا املعتــاد مت االشــتباه بســيارة 
ــة عشــر  ــام الســاعة احلادي ــوع ........ حتمــل اللوحــة رقــم ).....( يف مت مــن ن
مســاء تســير بحــي ........ عندهــا مت التوجــه للســيارة مــن قبــل الدوريــة 
الرســمية للتأكــد مــن وضعهــا وباســتيقافها ،أتضــح أنــه يوجــد بهــا 
شــخص واحــد يدعــى وبتفتيشــه شــخصيا لــم يعثــر معــه علــى أي شــيء 
علــى قطعــة صغيــرة ســوداء  عثــر  الســيارة  وبتفتيــش  املمنوعــات  مــن 
اللــون يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش املخــدر حتــت أرجــل مــكان 
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الراكــب األمامــي، ولــم يظهــر لها وزن ،فتــم القبض عليه يف حينه وهو 
ذات احلاضــر امامنــا يف مجلــس احلكــم. وبســؤالهما عــن مــكان وجــود 
احلشــيش املضبــوط اجــاب الشــاهد االول قائــال: انــا مــن وجــدت القطعــة 
ــدا عــن الســائق وبســؤاله  وكانــت حتــت ارجــل الراكــب االمامــي بعي
عــن حجمهــا وهــل يظهــر عليهــا آثــار اســتعمال او قــدم اجــاب قائــال: انهــا 
صغيــرة جــدا ويبــدو عليهــا انهــا حديثــة وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
اصــر علــى انــكاره وبســؤال املدعــي العــام عــن تعديــل الشــهود اجــاب 
قائــال: اطلــب مهلــة إلحضــار املعدلــني وعليــه جــرى رفــع اجللســة وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/02/09 هـــ. 
هـــ  املوافــق1434/02/12  الثالثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة ظهــرا وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
ماضيــة  جلســة  يف  هويتهمــا  واملثبــت  عليــه  املدعــى  حلضــوره  وحضــر 
وبســؤال املدعــي العــام عمــا اســتمهل ألجلــه أجــاب قائــال: احضــرت 
املعدلــني واطلــب االذن بســماع مــا لديهــم وعليــه حضــر ........ وشــهدا 
قائلــني نشــهد هلل ان الشــاهدين أ.هـــ وهــذا وقــد جــرى منــا االطــالع علــى 
التقريــر الكيميائــي رقــم ) 3312م/ م س ت ( وتاريــخ 1434/01/12هـ 
واملرفــق علــى لفــة رقــم ) 21 ( مــن طيــات املعاملــة وفيــه: ) ايجابيــة العينــة 
للحشــيش ( أ. هـــ وقــد جــرى منــا افهــام املدعــى عليــه بالعقوبــة وفــق املادة 
) 39 ( والعقوبة وفق املادة ) 41 ( من نظام املخدرات واملؤثرات العقلية 
فأصــر علــى رأيــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وإلنــكار 
املدعــى عليــه للدعــوى وقيــام البينــة املعدلــة شــرعا علــى وجــود احلشــيش 
املخــدر بســيارة املدعــى عليــه علــى الصفــة املذكــورة ســابقا وإلقــرار 
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املدعــى عليــه مبلكيــة الســيارة ولقــول اهلل ســبحانه وتعالــى )) مــن وجــد 
ــه فقــد ثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليــه  ــه فهــو جــزاؤه (( لــذا كل يف رحل
بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر ليــس لهــا وزن وذلــك لغيــر قصــد 
االجتــار وال الترويــج وال التعاطــي وال االســتعمال الشــخصي وصرفــت 
النظــر عــن طلــب املدعــى العــام اثبــات ادانتــه باحليــازة لقصــد االســتعمال 
ونظــرا لكــون الكميــة قليلــة جــدا ليــس لهــا وزن وخللــو ســجل املدعــى 
عليــه مــن الســوابق لــذا كلــه فقــد حكمــت عليــه لقــاء ذلــك مبــا يلــي: 
أوال: ســجنه ملــدة ثالثــة اشــهر تبــدأ مــن تاريــخ ايقافــه علــى ذمــة هــذه 
القضيــة وذلــك بنــاء علــى املــادة ) 39 ( مــن النظــام املشــار إليــه وإعمــاال 
للمــادة ) 60 ( مــن ذات النظــام. ثانيــا: جلــده مئــة جلــده تعزيــرا علــى 
دفعتــني متســاويتني بــني كل دفعــة واألخــرى مــا ال يقــل عــن شــهر. ثالثــا: 
منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه وملــدة ســنتني 
وذلــك بنــاء علــى املــادة ) 56 ( مــن النظــام املشــار إليــه وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه كمــا قــرر املدعــى العــام االعتــراض 
ــاهلل  ــة. وب ــى احلكــم واكتفــى بالئحــة الدعــوى كالئحــة اعتراضي عل
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/02/12هـــ.
الثانيــة   .... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة  احلمــد هلل وحــده وبعــد 
لتمييــز  القضايــا اجلزائيــة  مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة  اجلــوف علــى 
املعاملــة الــواردة  مــن احملكمــة العامــة بعرعر  برقــم 34292477 وتاريخ 
الشــيخ....  مــن فضيلــة  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/02/30هـــ 
املســجل برقــم 3436702 يف 1434/2/12هـــ اخلــاص  بدعــوى املدعــي 
العــام ضــد........ املدعــى عليــه يف قضيــة مخــدرات  وقــد تضمــن  القــرار  
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حكــم فضيلتــه مبــا هــو  مــدون  ومفصــل فيــه  وبدراســة القــرار  وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم. واهلل 

املوفــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 3452683 تاريخه: 1434/03/02هـ 
رقم الدعوى:3469606

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34178639 تاريخه:1434/6/3هـ

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهــم باالشــتراك يف حيــازة احلشــيش 
املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيهــم لــه وتعاطي الثانــي للحبوب احملظورة 
وقيادتــه للســيارة حتــت تأثيرهمــا - واحلكــم عليهــم بعقوبــة الســجن 
واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
مــع إفهــام الثانــي بــأن عقوبتــه لقــاء قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املخــدر 
واحلبــوب احملظــورة تقــرر مــن اجلهــة املختصــة واحلكــم بعقوبــة تعزيريــة 

تعاطــي  التعاطــي-  بقصــد  حشــيش  حيــازة  يف  اشــتراك  مخــدرات- 
حشــيش وحبــوب محظــورة وقيــادة الســيارة حتــت تأثيرهــا- تطبيــق 
حــد املســكر علــى متعاطــي احلشــيش - عــدم ثبــوت االشــتراك- ســوابق 
املدعــى عليهــم - إدانــة باحليــازة املجــردة عــن القصــد- تعزيــر للتهمــة 

القويــة - التعزيــر بالســجن واملنــع مــن الســفر .

1- قول اهلل تعالى: ))قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه((.
2- البينــَة ليســْت محصــورة باعتــراٍف أو شــهوٍد؛ بــل هــي كل مــا ُيِبــْنُ 

احلــقَّ ويوضحــه.
3- املادتان )39( و )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.



156

لــألول والثالــث لتعــدد ســوابقهما، حيــث إنــه مت تفتيــش الســيارة التــي 
يســتقلونها بعــد القبــض عليهــم يف قضيــة ســرقة فعثــر فيها على ســيجارة 
مــن احلشــيش املخــدر، أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة 
العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر، أقــروا أمــام احملكمــة مبــا أســنده 
إليهــم املدعــي العــام مــن التعاطــي وأنكــروا اشــتراكهم يف احليــازة 
وأنكــر الثانــي قيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر املخــدر، أقــر املدعــى عليــه 
الثانــي بأنــه مــن اســتأجر الســيارة وأنهــا كانــت بقيادتــه، املدعــى عليــه 
ــه واإلنســان مســؤول  ــي هــو مــن اســتأجر الســيارة وكانــت بقيادت الثان
بإدانــة  احملكمــة  حكمــت  تقــدم  مــا  علــى  فبنــاء  يــده،  حتــت  عمــا 
املدعــى عليهــم باســتعمال احلشــيش املخــدر واســتعمال الثانــي للحبــوب 
ــدة  احملظــورة وقــررت جلــد كل واحــد منهــم حــد املســكر ثمانــني جل
دفعــة واحــدة علنــا وقــرر تعزيــر املدعــى عليــه الثانــي بســجنه ملــدة عامــني 
وســتة أشــهر، وقضــت بعــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليهــم باالشــتراك 
ــر األول لقــاء  يف حيازتهــا ورد دعــوى املدعــي العــام بذلــك وقــررت تعزي
التهمــة ولقــاء ســوابقه بســجنه ملــدة تســعة أشــهر وتعزيــر الثالــث ألجــل 
التهمــة بســجنه أربعــة أشــهر ومنــع الثانــي مــن الســفر مــدة عامــني وســتة 
أشــهر ومنــع األول والثالــث مــن الســفر ملــدة عامــني كمــا قضــت بعــدم 
إدانــة املدعــى عليــه الثانــي بقيــادة الســيارة حتــت تأثير املخــدر وقررت ردَّ 
دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك وقنــع املدعــى عليهــم باحلكــم 
وعــارض املدعــي العــام عليــه، وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

علــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر.
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
أنــا ........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  بنــاًء علــى املعاملــة 
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
ــدة بهــذه احملكمــة برقــم  برقــم 2035 وتاريــخ 1434/02/11هـــ واملقي
34349914 وتاريــخ 1434/02/11هـــ واحملالــة إلينــا من فضيلة الرئيس 
برقــم 3469606 وتاريــخ 1434/02/11هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب خطــاب ســعادة 
رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء ذي الرقــم 
13415 والتاريــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائــاًل بصفتــي مدعيــًا 
عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى 1- البالــغ  
مــن العمــر ) 32 ( عامــًا  ........ ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
عنــه  وأفــرج  1433/11/19هـــ  بتاريــخ  أوقــف   ، متســبب   ........ رقــم 
ــة بتاريــخ 1433/11/21هـــ. يســكن االحســاء _ ... ..............  بالكفال
2- البالــغ  مــن العمــر ) 32 ( عامــًا  ـــــ ........ ســعودي  اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدني رقم........ موظف أهلي ، أوقف بتاريخ 1433/11/19هـ 
ومت التمديــد لــه مبوجــب أمــر التمديــد رقــم )هـــ ق55771/5/1( وتاريــخ 
اســتنادًا  االحســاء  محافظــة  ســجن  لشــعبة  وأحيــل  1433/11/27هـــ 
لبرقيــة وزيــر الداخليــة رقــم )794254/5/1( وتاريــخ 1432/12/20هـــ. 
3- البالــغ  مــن العمــر ) 28 ( عامــًا  ـــــ ........ ســعودي  اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدني رقم........ موظف أهلي ، أوقف بتاريخ 1433/11/19هـ 
ومت التمديــد لــه مبوجــب أمــر التمديــد رقــم )هـــ ق55782/5/1( وتاريــخ 
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اســتنادًا  االحســاء  محافظــة  ســجن  لشــعبة  وأحيــل  1433/11/27هـــ 
لبرقيــة وزيــر الداخليــة رقــم )794254/5/1( وتاريــخ 1432/12/20هـــ. 
باالطــالع علــى محضــر  القبــض املعــد مــن قبــل الدوريــات األمنيــة برقــم 
)21341( وتاريــخ 1433/11/19هـــ تبــني أنــه قبــض علــى املدعــى عليهــم 
يف قضيــة ســرقة ) مت معاجلتهــا مــن قبــل الشــرطة ( وبقيادتهــم ســيارة نــوع 
).......( موديــل 2012م حتمــل اللوحــة رقــم........ وبتفتيشــها عثــر بداخلهــا 
علــى ســيجارة يحتمــل أن تكــون مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا 
)0.5جــم( خمســة أعشــار اجلــرام عثــر عليهــا حتــت مرتبــة املدعــى عليــه 
األول ، وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )4159 ك ش( 
لعــام 1433هـــ احتــواء العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر املــدرج مــن 
ضمــن املــواد احملظــورة يف اجلــدول )1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، كمــا أثبــت تقريــر الســموم الشــرعية 
رقــم )1545 أ م ( ورقــم )1547 أ م ( ورقــم )1548 أ م ( لعــام 1433هـــ 
والثالــث  األول  عليــه  املدعــى  مــن ســوائل  املأخــوذة  العينــات  إيجابيــة 
ســوائل  مــن  املأخــوذة  العينــة  إيجابيــة  و  املخــدر  احلشــيش  ملركبــات 
املدعــى عليــه الثانــي ملركبــات احلشــيش املخــدر  وملركــب إمفيتامينــي. 
القبــض  واقعــة  بصحــة  أقــر  األول........:  عليــه  املدعــى  وباســتجواب 
والضبــط وتعاطــي احلشــيش املخــدر. وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
........: أقــر لصحــة واقعــة القبــض والضبــط وتعاطــي احلشــيش املخــدر 
واحلبــوب احملظــورة و أفــاد أن الســيارة مســتأجره و حتــت قيادتــه و أن 
األول كان مرافقــًا لــه وقــت القبــض عليــه والثالــث باملرتبــة اخللفيــة. 
........ أقــر بصحــة واقعــة القبــض  وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
والضبــط و تعاطــي احلشــيش املخــدر  و أفــاد أن الســيارة بقيــادة الثانــي و 
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أن األول كان مرافقــًا للثانــي و أنــه كان باملرتبــة اخللفيــة. وباملواجهــة 
بــني املدعــى عليهمــا األول والثانــي: أقــر األول أنــه كان مرافقــًا للثانــي 
عندمــا اســتوقفهم العســكري. وباملواجهــة بــني املدعــى عليهمــا األول 
اســتوقفهم  عندمــا  للثانــي  مرافقــًا  كان  أنــه  األول  أقــر  والثالــث: 
ــه االتهــام لــألول والثالــث  العســكري. وقــد أســفر التحقيــق عــن توجي
)باالشــتراك يف حيــازة ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر البالــغ وزنهــا 
لنوعــه  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  اجلــرام  أعشــار  خمســة  )0,5جــم( 
وتوجيــه االتهــام للثانــي ).....( باالشــتراك يف حيــازة ســيجارة مخلوطــة 
باحلشــيش املخــدر البالــغ وزنهــا )0,5( خمســة أعشــار اجلــرام بقصــد 
التعاطــي و تعاطيــه لنوعــه و ملركــب إمفيتامينــي و قيــادة الثانــي )......( 
الســيارة حتــت تأثيــر احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة: -1_ مــا جــاء يف أقوالهــم املنــوه عنهــا و املدونــة علــى 
اللفــة  علــى  املرفقــة   )11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1( رقــم  الصفحــات 
رقــم )39(.2_ مــا جــاء مبحضــر القبــض املنــوه عنــه واملرفــق علــى اللفــة 
ــى  ــه واملرفــق عل ــوه عن ــر الكيمــاوي الشــرعي املن رقــم )47(.3_ التقري
اللفــة رقــم )84(.4_ تقاريــر الســموم الشــرعية املنــوه عنهــا واملرفقــة علــى 
اللفــات رقــم )82.81.80(.وبالبحــث عمــا إذا كان لهــم ســوابق عثــر 
والثانيــة  اللــواط  فعــل فاحشــة  األولــى   - علــى خمــس ســوابق  لــألول 
والثالثــة حيــازة واســتعمال مخــدرات والرابعة حيازة واســتعمال مخدرات 
وشــرب املســكرات وحيازتــه و اخلامســة حيــازة مســكر وعثــر للثانــي 
ــة ترويــج  ــة والثالث ــة اخليان علــى خمــس ســوابق- األولــى تشــفيط  والثاني
واســتعمال مخــدرات والرابعــة دخــول منــزل لغــرض ســيئ واخلامســة 
اســتعمال املخــدرات وشــرب املســكرات وعثــر للثالــث علــى ســابقة 
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اســتعمال مخــدرات وتوســط يف بيــع أو شــراء مخــدرات. وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املذكوريــن -وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا- فعــل 
محــرم شــرعا ومجــرم نظامــًا يف ضــوء الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم ) 39/م ( يف 1426/7/8هـــ يف 1426/7/8هـــ لــذا أطلــب 
ــواردة يف  ــة ال ــه باآلتــي:  1- بالعقوب ــد إليــه واحلكــم علي إثبــات مــا أسنـ
الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات 
العقليــة لقــاء مــا أســند إليهــم مــن اتهــام )دون قيــادة الثانــي للســيارة حتــت 
تنفيــذ  بعــد  البــالد  الســفر خــارج  مــا تعاطــاه(. 2- منعهــم مــن  تأثيــر 
حكوميتهــم اســتنادًا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام. 
3- إثبــات إدانــة الثانــي بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر تعاطــي احلشــيش 
املخــدر واحلبــوب احملظــورة وإفهامــه أن عقوبتــه علــى ذلــك عائــدة للجهــة 
املختصــة عمــاًل بالفقــرة األولــى مــن املــادة رقــم )68( مــن نظــام املــرور. 
4-بعقوبــة تعزيريــة علــى األول........ والثانــي........ لقــاء تعــدد ســوابقهما 
يف   )93958/5/5/1( رقــم   الداخليــة  وزيــر  نائــب  لتعميــم  اســتنادًا 
عــى ؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى عليهــم  8/23//1429هـــ. هكــذا ادَّ
جميعــًا وبعــد التأكــد مــن هوياتهــم جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام 
عليهــم فأجــاب املدعــى عليــه األول قائــاًل: مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
اتهامــي باالشــتراك مــع بقيــة املدعــى عليهــم يف حيــازة ســيجارة مخلوطــة 
باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا خمســة أعشــار اجلــرام بقصــد التعاطــي غيــر 
ــًا مــع املدعــى عليهــم  صحيــح  وال عالقــة لــي بذلــك فقــد كنــت راكب
ومتَّ إمســاكنا وصحيــح أننــي تعاطيــت احلشــيش املخــدر وصحيــح أيضــًا 
نســبة الســوابق اخلمــس لــي وقــد أخــذت محكوميتهــا هكــذا أجــاب 
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كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثانــي قائــاًل: مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
اتهامــي باالشــتراك مــع بقيــة املدعــى عليهــم يف حيــازة ســيجارة مخلوطــة 
باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا خمســة أعشــار اجلــرام بقصــد التعاطــي غيــر 
صحيــح فقــد كنــت أقــود الســيارة املســتأجرة وكان املدعــى عليهمــا 
مبرافقتــي وكان املدعــى عليــه األول هــو مــن يركــب باملرتبــة األماميــة 
وعنــد اســتيقافنا نزلنــا جميعــًا وعنــد ركوبنــا ركــب املدعــى عليــه 
الثالــث باملرتبــة األماميــة وعنــد تفتيــش الســيارة عنــد مركــز الشــرطة 
وجــدوا القطعــة حتــت مرتبــة الراكــب األمامــي وغيــر صحيــح أيضــًا 
قيادتــي للســيارة حتــت تأثيــر املســكر فلــم أكــن مســتخدمًا للحشــيش 
وقتهــا وأمــا اســتعمالي للحشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة فصحيــح 
وصحيــح نســبة الســوابق لــي وقــد أخــذت محكوميتهــا هكــذا أجــاب 
كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثالــث ....... قائــاًل: مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن اتهامــي باالشــتراك مــع بقيــة املدعــى عليهــم يف حيــازة ســيجارة 
مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا خمســة أعشــار اجلــرام بقصــد 
التعاطــي غيــر صحيــح والصحيــح أننــي كنــت برفقــة املدعــى عليهمــا 
وكنــت راكبــًا يف املرتبــة اخللفيــة وبعــد أن أوقفتنــا الدوريــة ركبــت يف 
املرتبــة األماميــة وركــب املدعــى عليــه األول يف اخللــف وال عالقــة لــي 
بهــذه القطعــة وصحيــح اســتعمالي للحشــيش املخــدر وصحيــح أيضــًا 
نســبة الســابقة لــي وقــد أخــذت محكوميتهــا هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال: نعــم وهــي موجــودة يف 
أوراق املعاملــة وأطلــب الرجــوع إليهــا هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه الثانــي منــذ متــى وأنــت مســتأجر هــذه الســيارة فقــال: إنَّ 
الســيارة لــم تكمــل معــي يومــًا واحــدًا هكــذا أجــاب كمــا جــرى ســؤال 
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املدعــى عليــه األول ....... عــن ســبب تغييــر مــكان ركوبــه عنــد الذهــاب 
نــي كنــت نــازاًل عنــد رجــل األمــن أكلمــه  ملركــز الشــرطة فقــال: إنَّ
فنــزل ..... مــن املرتبــة اخللفيــة فقــال لــه العســكري ارجــع فركــب يف 
األمــام ثــم ركبــت أنــا يف املرتبــة اخللفيــة هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه الثالــث قــال: مــا ذكــره املدعــى عليــه األول صحيــح 
ومنهــا:  املعاملــة  أوراق  جميــع  علــى  االطــالع  جــرى  ثــم  قــرر  هكــذا 
قســم  مــن  الصــادر  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  علــى  االطــالع 
الكيميــاء الشــرعية باملركــز اإلقليمــي ملراقبة الســموم التابع للمديرية 
العامــة للشــؤون الصحيــة باملنطقــة الشــرقية برقــم ) 4159 ك ش ( لعــام  
1433هـــ املتضمــن إيجابيــة عيـــنة مــا ضبــط  للحشــيش املخــدر كمــا 
جــرى االطــالع علــى كــروت ســوابق املدعــى عليهــم املتضمنــة وجــود 
خمــس ســوابق علــى املدعــى عليــه األول أربــع منهــا يف حيــازة املخــدرات   
واســتعمالها ووجــود خمــس ســوابق علــى املدعــى عليــه الثانــي ثــالث منهــا 
يف اســتعمال املخــدرات ووجــود ســابقتي مخــدرات عليــه كمــا جــرى 
والثالــث  الثانــي  عليهمــا  املدعــى  إيقــاف  مذكرتــي  علــى  االطــالع 
املتضمنتــني أنهمــا أوقفــا بتاريخ1433/11/19هـــ فبنــاًء علــى مــا تقــدم 
ــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليهــم والتأكــد  مــن الدعــوى واإلجاب
مــن أهليتهــم وبعــد دراســة أوراق املعاملــة وتأملهــا ومبــا أنَّ املدعــى عليهــم 
وا باســتعمال احلشــيش املخــدر واســتعماله يأخــذ حكــم املســكر  أقــرَّ
للتوافــق بينهمــا يف منــاط  احلكــم وحــد املســكر أن يجلــد صاحبــه 
ثمانــني جلــدة علنــا كمــا اســتقر عليــه عمــل األمــة ممــا يتوجــب حــد 
املدعــى عليهــم حــد املســكر الســتعمالهم للحشــيش املخــدر واالكتفــاء 
عــن مجــازاة املدعــى عليــه الثانــي عــن اســتعمال احلبــوب لدخــول األصغــر 
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يف حكــم األكبــر كمــا يتوجــه اســتحقاقهم للعقوبــة الــواردة يف املــادة 
عليهــم  املدعــى  أنَّ  ومبــا  منهــا  األولــى  الفقــرة  واخلمســني  السادســة 
أنكــروا دعــوى املدعــي العــام باتهامهــم باالشــتراك يف حيــازة ســيجارة 
مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا خمســة أعشــار اجلــرام بقصــد 
عــدم  يســتوجب  ممــا  ذلــك  علــى  العــام  للمدعــي  بينــة  وال  التعاطــي 
اســتحقاق املدعــى عليهــم للعقوبــة الــواردة يف املــادة الواحــدة واألربعــني 
ــي هــو مــن  ــه الثان مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ومبــا أنَّ املدعــى علي
قــام باســتئجار الســيارة ومــن كان يقودهــا ومبــا أنَّ اإلنســان مســؤول 
ــا حتــت يــده قــال تعالــى » قالــوا جــزاؤه مــن وجــد يف رحله فهــو جزاؤه«  عمَّ
ممــا يســتوجب إثبــات إدانــة املدعــى عليــه الثانــي بحيــازة تلــك الســيجارة 
التاســعة والثالثــني مــن نظــام  املــادة  الــواردة يف  للعقوبــة  واســتحقاقه 
قيادتــه  أنكــر  الثانــي  عليــه  املدعــى  أنَّ  ومبــا  املخــدرات  مكافحــة 
الســيارة حتــت تأثيــر املخــدرات وال بينــة للمدعــي العــام علــى إثبــات 
إدانتــه ذبــك ممــا يســتوجب ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك 
ــي:  ــى املدعــى عليهــم مبــا يل ــه وألجــل احلــق العــام حكمــت عل ــذا كل ل
أواًل/ ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليهــم باســتعمال احلشــيش املخــدر ويجلــد 
كل واحــد منهــم  حــد املســكر ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا وعقوبة 
املدعــى عليــه الثانــي لقــاء اســتعمال احلبــوب احملظــورة داخلــة يف ذلــك. 
ثانيــًا/ لــم يثبــت لــديَّ إدانــة املدعى عليهم باالشــتراك يف حيازة  ســيجارة 
مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا خمســة أعشــار اجلــرام بقصــد 
التعاطــي وقــررت ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك. ثالثــًا/ 
ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليه الثاني بحيازة  ســيجارة مخلوطة باحلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا خمســة أعشــار اجلــرام ويعــزر لقــاء ذلــك ولقــاء ســوابقه 
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بســجنه ملــدة عامــني وســتة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة القضيــة 
وذلــك مبوجــب املــادة التاســعة والثالثــني مــن نظــام مكافحــة املخــدرات. 
رابعــًا / يعــزر املدعــى عليــه األول لقــاء التهمــة ولقــاء ســوابقه بســجنه 
ذمــة  علــى  فيهــا  أوقــف  التــي  املــدة  منهــا  أشــهر حتتســب  تســعة  ملــدة 
القضيــة. خامســًا / يعــزر املدعــى عليــه الثالــث ألجــل التهمــة بســجنه 
ــع  ــة. سادســًا / وأن مين ــى ذمــة القضي ــخ إيقافــه عل أربعــة أشــهر مــن تاري
املدعــى عليــه الثانــي مــن  الســفر مــدة عامــني وســتة أشــهر واملدعــى 
عليهمــا األول والثالــث ملــدة عامــني حســب مقتضــى مــا ورد يف املــادة 
السادســة واخلمســني مــن النظــام نفســه علــى أن يكــون املنــع ابتــداء مــن 
انتهــاء محكومتيهــم ســابعًا / لــم يثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه الثانــي 
بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املخــدر وقــررت ردَّ دعــوى املدعــي العــام 
بإثبــات إدانتــه بذلــك. وبتــالوة احلكــم علــى الطرفــني وإفهــام املدعــى 
عليهــم بحقهــم يف التمييــز قــرروا قناعتهــم باحلكــم وطلــب املدعــي العــام  
رفــع احلكــم للتمييــز وأن الئحتــه االعتراضيــة هــي الئحــة الدعــوى هــذا 
وجــرى توجيــه املدعــى عليهــم  مبــا يلــزم ومــن ذلــك حرمــة اســتعمال 
احلشــيش املخــدر وأثــره الســيئ علــى العقــل واملــال وصلــى اهلل وســلم علــى 
يف  احلكــم  حــرر  أجمعــني   وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا 
1434/02/27هـــ. احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي 
ــوم االثنني1434/05/06هـــ فتحــت اجللســة الرابعــة  بعــده وبعــد: ففــي ي
الســاعة الواحــدة وخمســة وأربعــون دقيقــة وقــد عــادت املعاملــة املتعلقــة 
باملنطقــة  االســتئناف  مــن محكمــة  ورفيقيــه  العامــة ضــد  بالدعــوى 
الشــرقية مبوجــب خطــاب فضيلــة رئيســها ذي الرقــم34699184 وتاريــخ 
1434/04/09هـــ  وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة الثالثيــة الثانية)ج/2( 
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ه: »وبدراســة  رقــم34178639 وتاريــخ 1434/04/03هـــ املتضمــن ما نصُّ
ــة لوحــظ أنَّ فضيلتــه أثبــت إدانــة  القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
املدعــى عليــه الثانــي بحيــازة الســيجارة بينمــا ذكــر فضيلتــه قبــل ذلــك 
أنــه ال يوجــد للمدعــي العــام بينــة تثبــت حيــازة املدعــى عليهــم للســيجارة 
وأمــا مــا ذكــره مــن أن املدعــى عليــه مســؤول عــن مــا حتــت يــده فهــذه 
قرينــة وليســت بينــة ملالحظــة ذلــك وإعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا ا.هـــ 
عليــه فقــد أجيــب مشــايخي نفعنــي اهلل بعلمهــم بــأنَّ إثبــات املدعــى عليــه 
املذكــور ليــس لقرينــة واحــدة بــل لعــدة قرائــن منهــا وجــود ســوابٍق خمس 
ــه هــو الســائق وأيضــًا اعتــراف املدعــى عليــه  عليــه يف املخــدرات وأنَّ
لفــة)39( املتضمــن أنَّ احلشــيش يعــود للمدعــى عليــه الثانــي وهــذه كلهــا 
عــى عليــه ، وقــد َذَكــَر أهــُل العلــم بــأنَّ البينَة ليســْت  أدلــة قويــٌة ُتِدْيــُن املدَّ
محصــورة باعتــراٍف أو شــهوٍد ؛ بــل ذكــر ابــُن القيــم - رحمــه اهلل تعالــى 
هــا كل مــا ُيِبــنْيُ احلــقَّ ويوضحــه ، وقــد ذكــر اهلل ســبحانه وجــلَّ  - بأنَّ
عــدَة وقائــع يف القــرآن جميعهــا تــدلُّ علــى قــوة القرائــن ومنهــا اســتدالُل 
عليهمــا وعلــى نبينــا أفضــل الصــالة والســالم  وعــدم متزيقــه بعــدم صحــة 
دعــوى أبنائــه بــأكل الذئــب لــه ، وكــذا مــا دار بــني امــرأِة العزيــز 
وزوجهــا جتــاه ادعائهــا بــأنَّ يوســف عليــه الســالم وعلــى نبينــا محمــٍد 
أفضــل الصــالة والســالم  كان يراودهــا عــن نفســها فاســتدلَّ بتمــزق 
ثــوب مــن اخللــف علــى صحــة دعــواه ِمــْن أنَّ املــرأَة كانــت تــراوده عــن 
نفســه حســبما ذكــر اهلل تعالــى عنهــم بقولــه: )ِإن َكاَن َقِميُصــُه ُقــدَّ 
ِمــن ُقُبــٍل َفَصَدَقــْت َوُهــَو ِمــَن اْلَكاِذِبــنَي. َوِإْن َكاَن َقِميُصــُه ُقــدَّ ِمــن ُدُبــٍر 
ــُه  ــا َرَأى َقِميَصــُه ُقــدَّ ِمــن ُدُبــٍر َقــاَل ِإنَّ اِدِقــنَي. َفَلمَّ َفَكَذَبــْت َوُهــَو ِمــن الصَّ
ــِرَك هــذا اجلانــُب لضاعــْت  ِمــن َكْيِدُكــنَّ ِإنَّ َكْيَدُكــنَّ َعِظيــٌم( ولــو ُت
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ُل  حقــوٌق كثيــرٌة ، وغالــُب اجلنايــات تقــع دون حضــور شــهود ، وُيْســَتدَّ
باألدلــة والقرائــن اجلنائيــة التــي ُتوجــد يف مــكان احلادثــة وُيــَدان اجلانــي 
مبوجبهــا وتعتبــر مــن البينــات الدالــة علــى اإلدانــة ، ولو ُتركــْت لضاعْت 
وانتهكــت  اجلنــاُة  وَأِمــَن  األمــُن  وتقــوَّض  اجلرائــُم  وانتشــرْت  احلقــوُق 
احملــارُم واألعــراُض وعليــه فلــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت بــه وأقفلــت 
اجللســة الســاعة الثانيــة ظهــرًا وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آله وصحبه أجمعني حرر يف 1434/05/06هـ
الدائــرة اجلزائيــة  ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة  احلمــدهلل وحــده وبعــد 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
هـــ  وتاريــخ 1434/05/22  برقــم 34/1254504/ج2  لــدى احملكمــة 
الــواردة مــن فضيلــة القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
األحســاء برقــم 34699184 وتاريــخ 1434/5/19 هـــ املرفــق بهــا القــرار 
املســجل   ........  / الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر 
برقــم3452683 وتاريــخ 1434/03/02 هـــ اخلــاص بدعــوى / املدعــي 
العــام ضــد كل مــن 1/ ..... و2 /...... يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
علــى قرارنــا رقــم 34178639/ج2/ب وتاريــخ 1434/04/03 هـــ قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/05/29هـ .
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رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34284173 تاريخه:1434/8/1هـ

مخــدرات - حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي - اإلقــرار حجــة 
علــى املقــر -  اعتــداء علــى رجــال األمــن - عالقــة محرمــة واصطحــاب - 
عــدم إدانــة مبحاولــة الهــروب - تداخــل العقوبــات التعزيريــة- نــزول عــن 
احلــد األدنــى للعقوبــة - التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر .

1- قول اهلل تعالى: )) وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (( البقرة:195
2- قــول اهلل تعالــى: )) وال تقربــوا الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن(( 

األنعام:102
3- قول اهلل تعالى: )) وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال(( 

اإلسراء:32
4- قول اهلل تعالى: )) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين (( البقرة:190
5- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) ال يخلــون رجــل بامــرأة فــإن 

الشــيطان ثالثهمــا ( رواه الترمــذي وأحمــد.
6- اإلقرار حجة على املقر.

نــوع  واحتــد  هلل  حقــا  كانــت  إذا  تتداخــل  التعزيريــة  العقوبــات   -7
.)113/14( القنــاع  كشــاف  موجبهــا. 

8- املواد )128( و )131( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
املــادة )3( واملــواد )41( و )56( و )60( مــن نظــام  9- الفقــرة )2( مــن 

العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة احلبــوب احملظــورة بقصد 
ــة الهــرب  ــه ومحاول ــه ل ــى رجــل األمــن ومقاومت التعاطــي- واالعتــداء عل
منــه- وإقامــة عالقــة مــع فتــاة واصطحابهــا، واحلكــم عليــه بعقوبــة 
الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــًا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة وعقوبــة تعزيريــة علــى باقــي التهــم، وحيــث إنــه مت االشــتباه 
وتكثــر  اجلــوال  بهاتفهــا  تتصــل  فتــاة  مالحظــة  بعــد  عليــه  باملدعــى 
االلتفــات وبعــد تــردد ركبــت معــه يف املقعــد األمامــي مــن الســيارة التــي 
يقودهــا وبعــد اســتيقافه اتضــح عــدم ارتباطهمــا بصلــة شــرعية فتــم 
القبــض عليــه بعــد اعتــداءه علــى رجــل األمــن بالضــرب ومحاولتــه الهــرب 
وبتفتيــش محفظتــه ضبــط بداخلهــا حبــوب محظــورة و أثبــت التقريــر 
 - اإلمفيتامــني  ملــادة  املرســلة  العينــة  إيجابيــة  الشــرعي  الكيميائــي 
كمــا أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام ، وأنكــر 
االعتــداء علــى رجــل األمــن واملقاومــة ومحاولــة الهــرب ســوى أنــه أمســك 
يــد رجــل األمــن ودفعــه حــني اقتــرب منــه، وحيــث إن اإلقــرار حجــة علــى 
املقــر، كمــا أن املدعــى عليــه أبــدى التوبــة وال يوجــد لــه ســوابق مــن 
التعزيريــة  العقوبــات  قليلــة،  احملــازة  والكميــة  اجلرميــة  جنــس  نفــس 
تتداخــل إذا كانــت حقــا هلل واحتــد نــوع موجبهــا، بنــاء علــى مــا تقــدم 
بإدانــة املدعــى عليــه بحيــازة احلبــوب احملظــورة  حكمــت احملكمــة 
بقصــد التعاطــي وقــررت ســجنه ثالثــني يومــًا ومنعــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة ملــدة ســنتني كمــا قضــت بإدانتــه بالتعــدي علــى رجــل األمــن 
وإقامــة عالقــة هاتفيــة مــع فتــاة واصطحابهــا يف ســيارته وقــررت ســجنه 
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خمســة وأربعــني يومــًا وجلــده مائــة جلــدة تعزيــرًا كمــا قضــت بــرد طلــب 
املدعــي العــام إدانــة املدعــى عليــه بتهمــة محاولــة الهــرب لعــدم ثبوتهــا، 
وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، وصدقــت 

محكمــة االســتئناف علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
وتاريــخ   3470492 برقــم  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  القطيــف 
وتاريــخ   34354139 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/02/11هـــ 
حضــر  املوافق1434/03/22هـــ  األحــد  يــوم  ففــي  1434/02/11هـــ 
ــي  ــه ســعودي رقــم ســجله املدن املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى علي
 .... عليــه  املدعــى  بــأن  تتضمــن  دعــوى  الئحــة  األول  وقــدم   ،)........(
البالــغ مــن العمــر )25(عامــًا ، غيــر محصــن ، متســبب ، املقبــوض 
ــخ 1433/10/10هـــ.  ــه بتاري ــخ 1433/10/3هـــ ، وأفــرج عن ــه بتاري علي
وأنــه باالطــالع علــى محضــر تنفيــذ مهمــة املعــد مــن قبــل هيئــة األمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر باملدينــة املنــورة بتاريــخ 1433/10/3هـــ 
تضمــن أنــه أثنــاء قيامهــم بعملهــم الرســمي يف املنطقــة املركزيــة خلــف 
االلتفــات  وتكثــر  اجلــوال  بهاتفهــا  تتصــل  فتــاة  ........شــاهدوا  فنــدق 
عليــه حيــث جلســت يف  املدعــى  بقيــادة  اســتقلت ســيارة  تــردد  وبعــد 
املقعــد األمامــي ولالشــتباه بهمــا مت اســتيقافهما للتأكــد مــن وضعهمــا 
فاتضــح عــدم ارتباطهمــا بصلــة شــرعية فتــم القبــض علــى املدعــى عليــه 
بعــد أن قــام بضــرب رجــل األمــن املرافــق ألعضــاء الهيئــة ودفعــه لــه حــني 
إركابــه املركبــة الرســمية ومحاولتــه الهــرب منهــا وبتفتيــش محفظتــه 
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ــي الشــرعي رقــم  ــر الكيميائ ــت التقري ــني اثب ــا )2( حبت ضبــط بداخله
........لعــام 1433هـــ الصــادر مــن مركــز الســموم والكيميــاء الشــرعية 
التابــع لــوزارة الصحــة مبنطقــة املدينــة املنــورة إيجابيــة مــا مت ضبطــه 
لإمفيتامــني املنبــه واحملظــور. وباســتجوابه أقــر بصحــة واقعــة القبــض 
وبحيازتــه مــا مت ضبطــه مــن حبــوب محظــورة وعددهــا )حبتــان( بقصــد 
التعاطــي وأنــه علــى عالقــة بالفتــاة التــي ضبطــت معــه منــذ ثالثــة أشــهر و 
أتفــق معهــا أن يصطحبهــا يف ســيارته إليصالهــا إلــى مســكنها وركبــت 
معــه يف ســيارته علــى املقعــد األمامــي وأنهــا ال متــت لــه بصلــة شــرعية. 
وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام لــه بحيــازة )2( حبتــان 
مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي ، واالعتــداء علــى رجــل األمــن 
بالضــرب ومقاومتــه لــه ومحاولــة الهــرب منــه ، وإقامــة عالقــة مــع فتــاة ال 
متــت لــه بصلــة شــرعية واصطحابهــا ، وذلــك لألدلــة والقرائــن املوضحــة 
بالالئحــة وبالبحــث عــن ســوابقه تبــني لــه وجــود ســابقة تهديــد وســلب. 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه نظامــًا لــذا أطلــب ما يلــي: أواًل: إثبــات حيازته 
للحبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي وفــق الفقــرة 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 النظــام املشــار إليــه. 2-منعــه مــن الســفر وفقــًا للفقــرة 
رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن النظــام املشــار إليــه. ثانيــًا: إثبــات 
اعتدائــه علــى رجــل األمــن وقاومتــه لــه ومحاولتــه الهــرب منــه وإقامتــه 
عالقــة غيــر شــرعية واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره 
والتشــديد عليــه اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي النائــب الثانــي 
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ملجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم )36717( 1431/6/11هـــ. هــذه 
ــاًل مــا ذكــره املدعــي  ــه أجــاب قائ ــى املدعــى علي دعــواي وبعرضهــا عل
العــام مــن القبــض علــي يف التاريــخ املذكــور و اتهامــي بحيــازة حبتــني 
مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي ، وإقامــة عالقــة مــع فتــاة ال متــت 
لــي بصلــة شــرعية واصطحابهــا يف ســيارتي صحيــح علمــًا بــأن العالقــة 
معــي يف  تركــب  مــرة  أول  وهــذه  فقــط  هاتفيــة  بيننــا كانــت  التــي 
ــة فــور ركوبهــا وكان غــرض ركوبهــا  ــا الهيئ ســيارتي وقبضــت علين
ــى رجــل  ــداء عل ــه مــن االعت أن أوصلهــا إلــى الســكن أمــا مــا اتهمنــي ب
األمــن بالضــرب واملقاومــة ومحاولــة الهــرب فغيــر صحيــح والصحيــح أن 
رجــل األمــن املرافــق لرجــال الهيئــة اقتــرب منــي ألخــذ محفظتــي بالقــوة 
فدفعتــه علــى صــدره بغــرض إبعــاده عنــي وأمســكت يديــه هــذا كل مــا 
حصــل علمــًا بأنــه تنــازل عــن حقــه اخلــاص هكــذا أجــاب فجــرى ســؤال 
املدعــي العــام عــن بينتــه علــى تهمــة االعتــداء علــى رجــل األمــن بالضــرب 
واملقاومــة ومحاولــة الهــرب قــال بينتــي هــي: 1-اعترافــه املــدون علــى 
ــر محاضــر التحقيــق لفــه رقــم )13(. 2-  الصفحــة رقــم )1-2( مــن دفت
محضــر القبــض لفــه رقــم )5( وخطــاب رئيــس مركــز هيئــة أحــد املرفــق 
لفــه )37(. وبتصفــح املعاملــة جــرى االطــالع علــى محضــر اســتجواب 
املدعــى عليــه أمــام هيئــة التحقيــق املــدون مبلــف مرفــق لفــة )9( فوجدتــه 
ــه  يتضمــن: وقمــت بعــد أن أمســكني رجــل األمــن بإمســاكه مــن يدي
جهــة املعصــم ودفعــه بقــوة  كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر القبــض 
احملــرر مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عن املنكر مرفــق لفة)5( 
العســكري  علــى  بالتهجــم  أعــاله  املذكــور  قــام  يتضمــن:  فوجدتــه 
املرافــق للهيئــة فتمــت الســيطرة عليــه مــن قبــل الدوريــات األمنيــة وفيه أن 
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رجــل األمــن ال يريــد مواصلــة دعــواه بالتهجــم وليــس يف احملضــر املشــار 
إليــه مــا يــدل علــى محاولــة الهــروب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قال 
مــا جــاء يف اعتــرايف أمــام هيئــة التحقيــق صحيــح إال أن الدفــع لــم يكــن 
بقــوة وأمــا مــا جــاء يف محضــر الهيئــة مــن التهجــم فغيــر صحيــح ولــو 
كنــت تهجمــت عليــه ملــا تنــازل عــن حقــه اخلــاص فجــرى ســؤال املدعــي 
العــام ألديــه زيــادة بينــة قــال أكتفــي مبــا قدمــت وبدراســة املعاملــة جــرى 
االطــالع علــى محضــر حتريــز مرفــق لفــة )28(كمــا جــرى االطــالع 
علــى صحيفــة الســوابق والتقريــر الكيمــاوي مرفــق لفــة )29( املشــار 
لهمــا أعــاله فوجدتهــا كمــا ذكــر املدعــي العــام وبســؤال الطرفــني 
ألديهمــا مــا يريــدان إضافتــه فقــاال ليــس لدينــا مــا نضيفــه فبنــاء علــى 
مــا تقــدم وحيــث تتلخــص دعــوى املدعــي العــام يف اتهــام املدعــى عليــه 
بحيــازة )2( حبتــني مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي ، واالعتــداء 
علــى رجــل األمــن بالضــرب ومقاومتــه لــه ومحاولــة الهــرب منــه ، وإقامــة 
عالقــة مــع فتــاة ال متــت لــه بصلــة شــرعية واصطحابهــا ويطلــب معاقبتــه 
علــى ذلــك ، وألن هــذه احملكمــة مختصــة بنظــر الدعــوى بنــاء علــى 
املــواد )131،128( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وإلقــرار املدعــى عليــه 
وهــو بكامــل أهليتــه بحيــازة حبتــني مــن احلبــوب املنبــه احملظــورة بقصــد 
لــه بصلــة شــرعية  التعاطــي وبإقامــة عالقــة هاتفيــة مــع فتــاة ال متــت 
وإركابهــا معــه يف ســيارته وبإمســاك يــدي رجــل األمــن ودفعــه حــني 
اقتــرب منــه ممــا يعــد تعديــًا علــى رجــل األمــن دون مســوغ وألن اإلقــرار 
حجــة علــى املقــر وألن مــا أقــدم عليــه أفعــال محرمــة شــرعًا ملــا يف تعاطــي 
احلبــوب املنبهــة مــن أضــرار صحيــة بالغــة واهلل تعالــى يقــول )) وال تلقــوا 
بأيديكــم إلــى التهلكــة (( البقــرة:195 كمــا أن إقامــة عالقــة هاتفيــة 
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مــع فتــاة ال متــت لــه بصلــة واركابهــا ســيارته فعــل محــرم شــرعًا لقولــه 
تعالــى )) وال تقربــوا الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن (( األنعــام:102 
ولقولــه تعالــى )) وال تقربــوا الزنــا إنــه كان فاحشــة وســاء ســبيال (( 
اإلســراء:32 ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )) ال يخلــون رجــل بامــرأة 
فــإن الشــيطان ثالثهمــا (( رواه الترمــذي وأحمــد كمــا أن التعــدي علــى 
الغيــر فعــل محــرم شــرعًا لقولــه تعالــى )) وال تعتــدوا إن اهلل ال يحــب 
املعتديــن (( البقرة:190فكيــف إذا كان هــذا التعــدي علــى رجــل أمــن 
وهــو يــؤدي مهمتــه الرســمية كمــا أن حيــازة احلبــوب املنبهــة احملظــورة 
مجــرم نظامــًا وفقــًا للفقــرة ) 2 ( مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه احلاضــر ........باآلتــي: أواًل: 
حيــازة )2( حبتــني مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة بقصــد التعاطــي ثانيــًا: 
التعــدي علــى رجــل األمــن بإمســاك يديــه ودفعــه ثالثــًا: إقامــة عالقــة 
هاتفيــة مــع فتــاة ال متــت لــه بصلــة شــرعية واصطحابهــا يف ســيارته وبعــد 
االطــالع علــى املــواد )60،56،41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وألن 
ــة تتداخــل إذا كانــت حقــًا هلل واحتــد نــوع موجبهــا  العقوبــات التعزيري
أنظــر كشــاف القنــاع )113/14( ونظــرًا ملــا أبــداه مــن املدعــى عليــه مــن 
ــه بهــذا  ــة احملــازة وعــدم وجــود ســوابق علي ــدم ولقــة الكمي ــة والن التوب
اخلصــوص فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه باآلتــي: أواًل: ســجنه ثالثــني 
ــاء  ــدأ بعــد انته يومــًا ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتني تب
تنفيــذ عقوبــة الســجن تعزيــرًا علــى حيــازة احلبوب احملظورة ثانيًا: ســجنه 
خمســة وأربعــني يومــًا وجلــده مائــة جلــدة تعزيــرًا علــى التعــدي علــى رجــل 
األمــن وإقامــة عالقــة محرمــة ورددت طلــب املدعــي العــام إدانــة املدعــى 
عليــه بتهمــة محاولــة الهــروب لعــدم ثبوتهــا وبإعــالن احلكــم قنــع بــه 
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ــة  املدعــى عليــه كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه وطلــب رفــع املعامل
ــى  ــى اهلل عل ــة ، وصل حملكمــة االســتئناف دون تقــدمي الئحــة اعتراضي

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي تاريــخ 1434/6/3هـــ فقــد عــادت املعاملــة 
رقــم  القــرار  وبرفقهــا  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن 
34210728 يف 1434/5/11هـــ املتضمــن: لوحــظ أن فضيلتــه لــم يحــدد 
بدايــة ســجن املدعــى عليــه فيمــا حكم به يف ثانيــًا أ.هـ. فأجيب أصحاب 
الفضيلــة بأننــي ال أرى مــا يســتوجب حتديــد بدايــة الســجن إذ هــو إجــراء 
تنفيــذي األصــل أن يكــون الحقــًا الكتســاب احلكــم القطعيــة ولتنفيــذ 
أي عقوبــة ســجن أخــرى محكــوم بهــا. عليــه فلــم يظهــر لــي مــا يوجــب 
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــه ، وصل العــدول عمــا حكمــت ب

وصحبــه وســلم. 
احلمــد هلل وحــده ففــي يــوم األحــد املوافــق 1434/07/09هـــ فقــد عــادت 
ــا القــرار  ــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقه املعامل
رقــم 34251534 يف 1434/6/26هـــ املتضمــن: لوحــظ أن مــا أجــاب 
ــه ســبق وأن أوقــف  ــه الســيما وأن املدعــى علي ــر محل ــه يف غي ــه فضيلت ب
ــذ  ــة التنفي ــد مــدة بداي ــد مــن حتدي ــرة الســابقة وال ب ــة يف الفت مــدة معين
لتعلــم جهــة التنفيــذ أ.هـــ واســتجابة لــرأي أصحــاب الفضيلــة أقــرر أن 
مــدة التوقيــف حتتســب مــن مــدة الســجن احملكــوم بــه يف الفقــرة أواًل 
وأن بدايــة مــدة الســجن احملكــوم بــه يف الفقــرة ثانيــًا يبــدأ بعــد انتهــاء 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــة الســجن يف الفقــرة أواًل ، وصل تنفيــذ عقوب

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
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مبحافظــة القطيــف والقائــم بعمــل فضيلــة رئيــس احملكمــة أثنــاء إجــازة 
فضيلتــه االعتياديــة وذلــك مبوجــب قــرار التكليــف رقــم 341823220 
يف 1434/7/26هـــ ويف يــوم  األربعــاء 10 / 8 /1434هـــ فتحــت اجللســة 
ــة وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة  الســاعة 30: 11 وقــد وردت املعامل
قضــاة محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية رقــم 34284173 يف 
1434/8/1هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم  وبــاهلل التوفيــق وقــد مت 

االنتهــاء مــن حتريــره يف متــام الســاعة 40: 11 .
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رقم الصك: 3438665 تاريخه :1434/2/17هـ  
رقم القضية: 3476029

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3456395 تاريخه:1434/03/07هـ

- اصطحــاب  قــات   - والتعاطــي  الترويــج  - حيــازة بقصــد  مخــدرات 
امرأتــن أجنبيتــن - كبــر الكميــة املضبوطــة - اإلقــرار بالتعاطــي - 

التعزيــر للشــبهة .

1- املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم )11( لعام 1374هـ .
2- قرار وزير الداخلية رقم )2057( لعام 1404هـ .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة قــات بقصــد الترويــج 
وطلــب  شــرعية  بصلــة  لــه  متتــان  ال  المرأتــني  واصطحابــه  والتعاطــي 
إثبــات مــا أســند إليــه ومعاقبتــه تعزيــرًا ومنعــه مــن الســفر وفــق األنظمــة 
والتعليمــات، أثنــاء قيــام الدوريــة األمنيــة بواجبهــا أتــت ســيارة يقودهــا 
وبتفتيــش  لــه بصلــة شــرعية  متتــان  امرتــان ال  ويرافقــه  املدعــى عليــه 
ــر الكيميائــي  ــات القــات وأثبــت التقري ــى نب ــر بداخلهــا عل الســيارة عث
املدعــى  وصــادق  احملظــور  القــات  لنبــات  املضبوطــة  العينــة  إيجابيــة 
عليــه علــى الدعــوى ماعــدا الترويــج فأنكــره ، وبينــة املدعــي العــام 
بحيــازة  عليــه  املدعــى  إدانــة  إثبــات  ومت  املضبوطــة  الكميــة  كبــر 
ــى مــا تقــدم حكمــت  ــاء عل القــات بقصــد االســتعمال الشــخصي ،وبن
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احملكمــة بســجنه تعزيــرًا وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام لعــدم 
ثبــوت اإلدانــة بالترويــج وتعزيــره لشــبهة الترويــج والصطحابــه احملــرم 
شــرعًا ولتعــدد ســوابقه بجلــده مائــة وخمســني جلــدة مفرقــة علــى ثــالث 
فتــرات وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام منعــه مــن الســفر و قنــع 
املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 3476029 وتاريــخ 1434/02/16 هـــ  املقيــدة 
باحملكمة برقم 34382111 وتاريخ 1434/02/16 هـ  ففي يوم  األحد 
املوافق1434/02/17 هـ افتتحت اجللسة األولى الساعة 30 : 08  وفيها 
حضــر املدعــي العــام .....املوجــه باخلطــاب رقــم 9882 يف 1433/3/22هـــ 
ــى احلاضــر معــه الســجني / .....)ســعودي ( اجلنســية مبوجــب  وادعــى عل
الســجل املدنــي رقــم ).....(حيــث إنــه بتاريــخ 1433/1/4هـــ وأثنــاء قيــام 
إحــدى دوريــات املجاهديــن بواجبهــا يف  املوقــع املســمى ............. أتــت 
ســيارة مــن نــوع ... حتمــل اللوحــة رقــم ).....( )مســتأجره مــن قبــل مؤسســة 
.....للمقــاوالت( )مضبوطــة حلــني مراجعــة مالكهــا( بقيــادة املدعــي عليــه 
ويرافقــه كل مــن املدعوة/.....)إثيوبيــة اجلنســية( ) لــم يوجــه لهــا االتهــام 
مــع إحالتهــا إلــى جهــة القبــض للنظــر يف قضيــة اخللــوة ( واملدعــوة / .....
)إثيوبيــة اجلنســية( ) لــم يوجــه لهــا االتهــام مــع إحالتهــا إلــى جهــة القبــض 
االختصــاص  جلهــة  وأحيلــت  أوراق  ()فــرزت  اخللــوة  قضيــة  يف  للنظــر 
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وباســتيقاف  اإلقامــة(  نظــام  مخالفــي  أركابــه  لقــاء  عليــه  للمدعــي 
الســيارة وتفتيشــها عثــر بداخلهــا علــى كميــة مــن نبــات القــات باألمــام 
وباخللــف وبلــغ  وزنهــا  )26 كجــم( ســتة وعشــرون كيلــو جرامــًا مــن 
نبــات القــات احملظــور، وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 
الســموم  مــن مركــز مراقبــة  الصــادر  وتاريــخ 1434/1/12هـــ   ).....(
والكيميــاء الطبيــة والشــرعية بجــازان إيجابيــة العينــة املرســلة منــه 
لنبــات القــات احملظــور املدرجــة باجلــدول رقــم)4( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املرفقــة بالتعميــم البرقــي لصاحــب الســمو 
امللكــي وزيــر الداخليــة )89400/19( يف 1426/10/25هـــ والصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم) م /39 (وتاريــخ 1426/7/8هـــ  أوقــف اســتنادا 
الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9 هـــ كــون جرميتــه  للقــرار 
مــن اجلرائــم املوجبــة للتوقيــف. وباســتجواب املدعــي عليــه ومواجهتــه 
أقــر بحيازتــه للكميــة املضبوطــة وأن غرضــه  إليــه  بالتهــم املنســوبة 
منهــا االســتخدام الشــخصي وأنــه قــام بشــرائها مــن محافظــة ........ مــن 
شــخص يدعــى..... مببلــغ وقــدرة )1000ريال(وأنــه ينــوي إيصالهــا إلــى 
منزلــه بقريــة .....التابعــة حملافظــة صبيــا وأنــه قــام بــإركاب مرافقتيــه  
مــن محافظــة ........  وينــوي إيصالهمــا حملافظــة صبيــا مببلــغ وقــدرة 

ــة املضبوطــة. ــم أو عالقــة بالكمي ــال( وأن ليــس لهمــا أي عل )500 ري
وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــي عليــه عــن توجيــه االتهــام لــه  بحيازتــه  
مــا وزنــه )26 كجــم( ســتة وعشــرون كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات 
احملظــور بقصــد الترويــج والتعاطــي، واملجــرم مبوجــب الفقــرة الثانيــة 
ــة( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة  مــن املــادة )الثالث
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـ.وقيامــه 
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ــة شــرعية. باصطحــاب المرأتــني ال متتــان لــه بصل
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 

1- ما جاء يف إقراره املصدق حتقيقًا املنوه عنه واملدون لفه )19(
2- مــا ورد مبحضــر القبــض والتفتيــش املشــار لــه املرفــق بــاألوراق لفــه 

رقــم )5.6( .
3- ما جاء يف سماع أقواله املنوه عنها واملدونة لفه )9( .

4- ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي املنوه عنه املرفق لفه )25( .
  وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى ثــالث ســوابق األولــى / دخــول 
قــات   نقــل  قــات والثالثــة /  لغــرض ســيء والثانيــة/ اســتعمال  منــازل 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه  املدعــي عليــه فعــل محــرم شــرعًا و معاقــب 
عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا 

حلــق بــه مــن تعديــالت.
لذا اطلب/إثبات إدانته مبا أسند إليه واحلكم بـ:

1.تعزيــره يف ضــوء املــادة )الثالثــة والرابعــة( مــن القــرار الــوزاري املشــار 
وتاريــخ   )59633( رقــم  الكــرمي  الســامي  لألمــر  إنفــاذًا  أعــاله  إليــه 

1432/12/9هـ.والتشــديد عليــه لقــاء تعــدد ســوابقه
2.احلكم مبنعه من السفر بعد انقضاء محكوميته.

3.تعزيرة لقاء اصطحابه احملرم شرعًا.
وبعــرض مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى علــى املدعــى عليــه صــدق علــى 
صحــة مــا جــاء فيهــا و أقــر بحيازتــه للكميــة املضبوطــة وأن غرضــه 
منهــا االســتخدام الشــخصي وأنــه قــام بشــرائها مــن محافظــة الدائــر مــن 
شــخص يدعــى ..... مببلــغ وقــدرة )1000ريــال( وأنــه ينــوي إيصالهــا إلــى 
منزلــه بقريــة .....التابعــة حملافظــة صبيــا وأنــه قــام بــإركاب مرافقتيــه  
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مــن محافظــة .... ............  وينــوي إيصالهمــا حملافظــة صبيــا مببلــغ وقدرة 
)500 ريــال( وأن ليــس لهمــا أي علــم أو عالقــة بالكمية املضبوطة كما 
أقــر بالســوابق املذكــورة يف الئحــة الدعــوى وأنــه نــال العقوبــة املقــررة 
عليهــا هكــذا أجــاب وقــد جــرى ســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه علــى أن 
ــه املضبوطــة  ــر حجــم الكمي ــج  قــال بينتــي كب ــة معــدة للتروي الكمي
وال ميكــن أن تكــون لالســتعمال الشــخصي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال الصحيــح مــا ذكــرت وأنهــا لالســتعمال الشــخصي هكــذا 
أجــاب وباالطــالع علــى محضــر القبــض والتحقيــق وجــد مطابــق ملــا جــاء 
يف الئحــة الدعــوى  وباالطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي لفــة 
رقــم )25( وجــد إيجابيــة العينــة املرســلة لنبــات القــات وباالطــالع علــى 
ــازل  ــى / دخــول من ــى ثــالث ســوابق األول ــه عل ــر ل ــة الســوابق عث صحيف
لغــرض ســيء والثانيــة/ اســتعمال قــات والثالثــة / نقــل قــات  فبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه بحيازتــه 
للكميــة املرصــودة أعــاله لغــرض االســتعمال الشــخصي وحيــث أنكــر 
قصــد الترويــج وال بينــة للمدعــي العــام ســوى كبــر حجــم الكميــه 
املضبوطــة وحيــث اعتــرف بخلوتــه ونقلــه للمرأتــني وهمــا ال متتــان لــه 
بصلــة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه فعــل محــرم فقــد ثبــت لــدى إدانــة املدعــى 
ــو جــرام مــن  ــه )26 كجــم( ســتة وعشــرون كيل ــا وزن ــه مل ــه بحيازت علي
نبــات القــات لغــرض االســتعمال الشــخصي وحكمــت عليــه تعزيــرًا 
ــة  ــى ذمــة هــذه القضي ــارا مــن تاريــخ إيقافــه عل بالســجن ملــدة ســنة اعتب
لعام1374هـــ  رقــم)11(  الــوزاري  القــرار  مــن  الرابعــة  للمــادة  اســتنادا 
واملعــدل بقــراري وزيــر الداخليــة رقــم)2057( لعام1404هـــ ورقم)3818( 
لعام1410هـــ وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام لعــدم وجــود مــا 
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يؤيــد الترويــج ونظــرًا لكبــر حجــم الكميــة ولوجــود شــبهة الترويــج 
التعزيــر  والصطحابــه احملــرم شــرعًا ولتعــدد ســوابقه فهــو يســتحق  
علــى ذلــك بجلــده ألجــل ذلــك مائــة و خمســون جلــدة مفرقــة علــى ثــالث 
فتــرات بــني كل فتــرة واألخــرى ال يقــل عــن أســبوع وصرفــت النظــر عــن 
طلــب املدعــي العــام منعــه مــن الســفر لعــدم اشــتمال القــرار رقــم 11 لعــام 
1374هـــ ومــا تبعــه مــن تعديــالت علــى منــع - مــن حــاز كميــة مــن القــات 
لالســتعمال - مــن الســفر إذا كان ســعوديًا  ومبــا ســبق حكمــت وبهــذا 
انتهــت هــذه الدعــوى وبعــرض مــا حكمنــا بــه املدعــى عليــه قنــع بــه وقرر 
املدعــي العــام عــدم القناعــة وطلــب رفعهــا إلــى محكمــة االســتئناف 
بــدون الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/17 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية بجازان برقــم 34382111 
وتاريــخ 1434/2/18هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ.....برقم 3438665 وتاريــخ 1434/2/17هـــ اخلــاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد ..... يف قضيــة )قــات( علــى الصفــة املوضحــة 
فيــه  ومفصــل  مــدون  هــو  مبــا  فضيلتــه  حكــم  املتضمــن  القــرار  يف 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبه وســلم.
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رقم الصك :342030072 تاريخه: 1434/06/04هـ 
رقم الدعوى:3477434

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35112419 تاريخه:1434/01/11هـ

والترويــج  التعاطــي  بقصــد  محظــورة  حبــوب  حيــازة  مخــدرات- 
وتعاطيهــا- شــرب مســكر وحيازتــه بقصــد االســتعمال- محاولــة الهــرب 
مــن رجــال األمــن- إقــرار- بينــة غيــر موصلــة- عــدم التقيــد بالوصــف 
الــوارد يف الئحــة الدعــوى- إدانــة باحليــازة بقصــد التعاطــي - حــد 

املســكر - تعزيــر باجللــد والســجن واملنــع مــن الســفر.

1- قول اهلل تعالى: ))إمنا اخلمر وامليسر.. اآلية(( املائدة:90 
2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) كل مســكر خمــر وكل خمــر 

حــرام(. رواه مســلم
3- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )إن اهلل لعــن اخلمــر وعاصرهــا.. 

احلديــث(. رواه احلاكــم.
4- قرار هيئة كبار العلماء رقم )53( يف 1397/4/4هـ .

5- املواد )128( و )131( و)159( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  و)56(  و)41(   )3( املــواد   -6

العقليــة.
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دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليهــم تتضمــن طلــب إثبــات إدانــة 
الثانــي بحيــازة حبــوب اإلمفيتامــني احملظــورة بقصــد التعاطــي والترويــج 
وتعاطيــه لهــا وإدانــة الثالــث بحيــازة املســكر بقصــد االســتعمال وشــربه 
لــه وإدانــة األول مبحاولــة الهــرب مــن رجــال األمــن ومحاولــة مقاومتهــم 
وشــرب املســكر، واحلكم على الثاني بعقوبة الســجن واجللد والغرامة 
واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وبعقوبــة تعزيريــة لــألول والثالــث لقــاء مــا نســب إليهمــا، قبــض عليهــم 
يف مزرعــة بعــد ورود معلومــات عــن اتخاذهــا وكــرا ملروجــي املخــدرات 
فحــاول األول الهــرب مــن رجــال األمــن ومقاومتهــم، وبتفتيــش املزرعــة 
ــة  ــة بهــا كمي ــى حقيب ــر حتــت ســيارة متوقفــة بجوارهــم مباشــرة عل عث
مــن احلبــوب احملظــورة وإثبــات هويــة الثانــي وعثــر بداخــل املزرعــة علــى 
قــارورة مســكر، أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة العينــة 
املرســلة لإمفيتامــني وللكحــول، أقــر الثانــي أمــام احملكمــة بحيازتــه 
قصــد  وأنكــر  لهــا  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  احملظــورة  للحبــوب 
الترويــج وأقــر األول والثالــث بالتهــم املنســوبة لهمــا ســوى محاولــة األول 
مقاومــة رجــال األمــن، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام تقــدمي بيناتــه 
وقــررت ســماع شــهادة شــهود محضــر القبــض فلــم جتــد فيهــا مــا يثبــت 
مــا أنكــره املدعــى عليهــم ممــا جــاء يف الدعــوى، قضــت احملكمــة 
بإدانــة املدعــى عليــه الثانــي بتعاطــي احلبــوب احملظــورة وحيازتهــا بقصــد 
التعاطــي وقــررت جلــده ســتني جلــدة دفعــة واحــدة وســجنه ملــدة عشــرة 
أشــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتني، كمــا قضــت 
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بإدانــة املدعــى عليهمــا األول والثالــث بشــرب املســكر وقــررت جلــد 
كل واحــد منهمــا حــد شــرب املســكر ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة علنــا 
وقضــت بإدانــة املدعــى عليــه الثالــث بحيــازة قــارورة مســكر بقصــد 
االســتعمال وقــررت ســجنه أربــع وعشــرين ســاعة كمــا قضــت ببــراءة 
املدعــى عليهمــا األول والثانــي مــن باقــي التهــم املنســوبة إليهمــا لعــدم 
كفايــة األدلــة، قنــع املدعــى عليهمــا األول والثالــث باحلكــم وعــارض 
املدعــى عليــه الثانــي واملدعــي العــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف 

املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر.

اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس   ........ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا برقــم 3477434 
وتاريــخ 1434/02/17هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 34390233 وتاريــخ 
حضــر  املوافق1434/03/17هـــ  الثالثــاء  يــوم  ففــي  1434/02/17هـــ 
املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليهــم كاًل مــن: 1-........ ســعودي 
رقــم ســجله املدنــي ).....( البالــغ مــن العمــر )30(عامــًا ، غيــر محصــن ، 
عاطــل عــن العمــل ، قبــض عليــه بتاريــخ 1433/11/20هـــ ، وأفــرج عنــه 
ــي ).....(  ــخ 1433/11/24هـــ. 2-  ........ ســعودي رقــم ســجله املدن بتاري
البالــغ مــن العمــر )34(عامــًا ، غيــر محصــن ، عاطــل عــن العمــل ، 
محافظــة  لســجن  وأحيــل   ، 1433/11/20هـــ  بتاريــخ  عليــه  قبــض 
القطيــف اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ. 
3-........ ســعودي رقــم ســجله املدنــي ).....( البالــغ مــن العمــر )48(عامــًا، 
محصــن ، عاطــل عــن العمــل ، قبــض عليــه بتاريــخ 1433/11/20هـــ، 
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وافــرج عنــه بتاريــخ 1433/11/23هـــ. وقــدم األول الئحــة دعــوى تتضمــن 
بــأن املدعــى عليهــم أنــه بتاريــخ 1433/11/19هـــ ورد بــالغ للمديريــة 
العامــة ملكافحــة املخــدرات املتضمــن وجــود مزرعة بــــ ........ يف القطيف 
يتواجــد بهــا العديــد مــن مروجــي املخــدرات ويتخذونهــا وكــرا لهــم 
وبحوزتهــم أســلحة. وباالنتقــال للموقــع والدخــول بطريقــة تكتيكيــة 
والســيطرة علــى جميــع املوجوديــن وهــم خمســة اشــخاص كالتالــي: 
1-......... 2-.........)جــرى حفــظ االتهــام بحقــه مبوجــب أمــر احلفــظ رقــم 
بحقــه  االتهــام  حفــظ  3-.)جــرى  1433/11/22هـــ(  وتاريــخ   54977
مبوجــب أمــر احلفــظ رقــم 54976 وتاريــخ 1433/11/22هـــ( 4-......... 
5-......... عندهــا حــاول املدعــو املقاومــة والهــرب فتــم الســيطرة عليــه 
ووجــد داخــل أحــد الســيارات التــي كانــت بجوارهــم مباشــرة علــى 
ســالح رشــاش كالشــنكوف يحمــل الرقــم ).....( وبــه عــدد )285( 
مئتــني وخمســة وثمانــني طلقــة )مت بعثــه مــن قبــل مكافحــة املخــدرات 
لألدلــة اجلنائيــة إلكمــال الــالزم( كمــا عثــر حتــت نفــس الســيارة علــى 
مئــة   )150( عــدد  علــى  حتتــوي  للبطــن  حــزام  شــكل  علــى  حقيبــة 
وخمســني مــن حبــوب اإلمفيتامــني احملظــورة وعــدد )4( أربــع حبــات 
زرقــاء اللــون مجهولــة كمــا عثــر بداخــل احلقيبــة علــى إثبــات ومحفظــة 
للمدعــو........ كانــت داخــل نفــس احلقيبــة وعلــى قــارورة خمــر بنفــس 
ــى األشــخاص  ــوءة وجــرى التحفــظ عل ــوع ........ ممل املزرعــة مســتورده ن
ونقلهــم ملكافحــة املخــدرات ، اثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
العينــات  إيجابيــة  ثبــوت  املتضمــن  رقــم 4143وتاريخ1433/11/28هـــ 
املضبوطــة ملــادة اإلمفيتامــني املنبهــة واحملظــورة واملدرجــة يف اجلــدول 
الثانــي فئــة )ب( واملرفــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
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كمــا اثبــت التقريــر ذاتــه إيجابيــة قــارورة املســكر املضبوطــة ملــادة 
الكحــول اإليثيلــي وبنســبة مســكرة. وبســماع أقــوال املدعــى عليــه 
األوليــة أقــر بحيازتــه للحبــوب احملظــورة بقصد االســتعمال وأنــه يتعاطى 
احلبــوب احملظــورة وأنــه ال عالقــة لباقــي املدعــى عليهــم.  وبســماع أقــوال 
بــأن  املدعــى عليــه األوليــة أقــر بحيازتــه للمســكر املضبــوط وأفــاد 
الســالح املضبــوط يعــود لشــقيقه. وبســماع أقــوال املدعــى عليــه أقــر 
حلبــوب  بحيازتــه  أقــر  عليــه  املدعــى  وباســتجواب  املســكر.  بشــربه 
نوعهــا.  وتعاطــي  التعاطــي  بقصــد  واحملظــورة  املنبهــة  اإلمفيتامــني 
بقصــد  املســكر  لقــارورة  بحيازتــه  أقــر  عليــه  املدعــى  وباســتجواب 
بشــربه  أقــر  عليــه  املدعــى  وباســتجواب  املســكر.  وشــرب  الشــرب 
املســكر ومحاولتــه الهــرب خوفــا مــن رجــال الضبــط عنــد القبــض 
عليهــم كونــه ال يعلــم أنهــم رجــال أمــن وأنــه لــم يتعــد مــن املــكان ســوى 
املتريــن فقــط. وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه 
الثاني )........( بحيازة عدد )150( مئة وخمســني من حبوب اإلمفيتامني 
احملظــورة بقصــد التعاطــي والترويــج وتعاطــي نوعهــا واتهــام املدعــى 
عليــه الثالــث )........( بحيــازة قــارورة مســكر مــن نــوع ........ بقصــد 
الشــرب وشــربه لــه واتهــام املدعــى عليــه األول )........( مبحاولــة الهــروب 
مــن رجــال الضبــط اجلنائــي ومحاولتــه مقاومتهــم وشــرب املســكر ، 
وذلــك لألدلــة والقرائــن املوضحــة بالالئحــة وبالبحــث عــن ســوابقهم لــم 
يعثــر للمدعــى عليــه األول )........( علــى ســوابق جنائيــة مســجلة وعثــر 
للمدعــى عليــه الثانــي )........( ســابقة واحــدة وهــي اعتــداء وعثــر للمدعى 
عليــه الثالــث )........( ســابقة واحــدة وهــي مضاربــة. وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املذكــوران وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم 
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ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا اطلــب مــا يلــي: أوال: بإثبــات مــا أســند 
ــا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام  إلــى املدعــى عليــه وفًق
يلــي:  مبــا  عليــه  واحلكــم  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
1-بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة 
رقــم )38( مــن النظــام مــع مراعــاة مقتضــى املــادة 62 مــن ذات النظــام. 
ــادة رقــم  2- منعــه مــن الســفر إعمــاال ملقتضــى الفقــرة رقــم )1( مــن امل
)56( مــن النظــام. ثانيــا: احلكــم علــى املدعــى عليــه ).....( واملدعــى عليــه 
).....( بحــد شــرب املســكر لقــاء إقرارهمــا بشــرب املســكر. ثالثــا: 
احلكــم علــى املدعــى عليهمــا )بعقوبــة تعزيرية تزجرهما وتــردع غيرهما 
لقــاء حيــازة املدعــى عليــه ).....( للمســكر بقصــد الشــرب ولقــاء محاولة 
املدعــى عليــه الهــرب مــن رجــال الضبــط ومحاولتــه مقاومتهــم. هــذه 
دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب املدعــى عليــه ).....( قائــاًل 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض علــي يف التاريــخ املذكــور داخــل 
مزرعــة يف ).....( وإقــراري بشــرب املســكر ومحاولــة الهــرب مــن رجــال 
الضبــط اجلنائــي كل ذلــك صحيــح وحاولــت الهــرب لتفاجئــي بدخولهــم 
أمــا مــا ذكــره مــن محاولــة مقاومتهــم فغيــر صحيــح هكــذا أجــاب 
كمــا أجــاب املدعــى عليــه قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض 
علــي يف التاريــخ املذكــور داخــل مزرعــة يف ).....( وأنــه عثــر بحوزتــي 
علــى )150( مئــة وخمســني حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــني احملظــورة وأن 
قصــدي مــن حيازتهــا التعاطــي وأننــي أتعاطــى هــذه احلبــوب صحيــح أمــا 
قصــد الترويــج فإنــه غيــر صحيــح هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى 
التاريــخ  القبــض علــي يف  مــن  العــام  املدعــي  مــا ذكــره  قائــاًل  عليــه 
قــارورة  علــى  بحوزتــي  عثــر  وأنــه   ).....( يف  مزرعــة  داخــل  املذكــور 
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مســكر مــن نــوع ســكواتش بقصــد الشــرب وشــربي لــه كل ذلــك 
صحيــح هكــذا أجــاب فجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن حقيقــة محاولــة 
املدعــى عليــه مقاومــة رجــال الضبــط اجلنائــي وهــل شــرع يف ذلــك قــال 
ــه  أطلــب ســماع شــهادة رجــال الضبــط اجلنائــي فجــرى ســؤاله عــن بينت
علــى وجــود قصــد الترويــج لــدى املدعــى عليــه قــال بينتي هي مــا تضمنته 
واملــدون علــى  املنــوه عنــه  اآلتــي: 1-إقرارهــم حتقيقــا  وهــو  الالئحــة 
الصفحــة رقم1.2واملرفــق لفــات رقــم )21-26( 2-إقــرار املدعــى عليــه 
الصفحــة  علــى  واملــدون  عنــه  املنــوه  األوليــة  األقــوال  مبحضــر ســماع 
رقم21واملرفــق لفــة رقــم )2( 3-إقــرار املدعــى عليــه مبحضــر ســماع 
األقــوال األوليــة املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقم23واملرفــق لفــة 
ــوه  ــة املن رقــم)3( 4-إقــرار املدعــى عليــه مبحضــر ســماع األقــوال األولي
عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقم6واملرفــق لفــة رقــم)1( 5-مــا ورد يف 
محضــر البــالغ املنــوه عنــه مبحضــر االســتدالل واملــدون علــى الصفحــة 
رقم2واملرفــق لفــة رقــم)2( 6-مــا ورد يف محضــر القبــض مــن وقائع املنوه 
عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة رقم12واملرفقــة لفــة رقــم)1( 7-مــا ورد يف 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم )49( 8-مــا 
ورد يف محضــر البــالغ املنــوه عنــه مبحضــر االســتدالل واملــدون علــى 
الصفحــة رقم)2(واملرفــق لفــة رقــم)2( 9-مــا ورد يف محضــر القبــض مــن 
لفــة  واملرفقــة  رقــم)12(  الصفحــة  علــى  واملدونــة  عنهــا  املنــوه  وقائــع 
رقــم)1( فأفهمــت املدعــي العــام بإبــالغ معــدي محضــر القبــض باحلضــور 
أخــرى  جلســة  ويف  بشــهادتهم  لــإدالء  القادمــة  اجللســة  يف 
بتاريخ1434/05/20هـــ حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهــم و كمــا 
حضــر للشــهادة ........ وباستشــهاده قــال أشــهد بــاهلل أننــي حضــرت رفــق 
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ــا املدعــى  ــا مبداهمــة مزرعــة يف ).....( وقــد باغتن أعضــاء الفرقــة وقمن
عليهــم احلاضريــن وهــم جلــوس رفــق شــخص أو اثنــني آخريــن وفــور 
مشــاهدتنا قــام املدعــى عليــه وأشــار إلــى متحفــزًا للمقاومــة وفــور علمــه 
بأننــا رجــال أمــن لــم يبــد أي مقاومــة ومتــت الســيطرة علــى املوجوديــن 
وبتفتيــش املوقــع عثــر علــى ســالح رشــاش داخــل ســيارة قدميــة كمــا عثــر 
علــى حقيبــة بهــا كميــة مــن احلبــوب واثبــات حتــت الســيارة وعثــر علــى 
قــارورة مســكر يف مســتودع هــذه شــهادتي فجــرى ســؤاله هــل قــام أي 
مــن املدعــى عليهــم مبحاولــة املقاومــة قــال ال واضــاف بــأن بقيــة زمالئــي 
أعضــاء الفرقــة ال تخــرج شــهادتهم عمــا ذكــرت وقــد انتقــل اثنــان منهــم 
خــارج املنطقــة وتعــذر حضــور البقيــة لظــروف العمــل وبعــرض الشــاهد 
وشــهادته علــى املدعــى عليهــم قــال كل واحــد منهــم بأننــي ال أقــول يف 
الشــاهد والشــهادة شــيئا واضــاف املدعــى عليــه بأننــي يف البدايــة لــم 
أكــن أعلــم أنهــم رجــال أمــن ويف جلســة أخــرى بتاريــخ 1434/06/04هـــ 
 ........ و   ........ و   ........ عليهــم  املدعــى  وحضــر  العــام  املدعــي  حضــر 
وبدراســة املعاملــة جــرى االطــالع علــى محضــر بــالغ يتضمــن وجــود 
املخــدرات  مروجــي  مــن  العديــد  بهــا  يتواجــد  بالـــ).....(  مزرعــة 
ويســتخدمونها وكــرًا لهــم كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر القبــض 
املــدون علــى صفحة)12(ملــف مرفــق لفــة )1(فوجدتــه موافقــًا ملــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي العــام. كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر حتريــز مــدون 
علــى صحيفــة)13( ملــف مرفــق لفــة )2( واملتضمن ضبط مائة وخمســني 
حبــة وزجاجــة خمــر خارجــي كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر ســماع 
أقــوال املدعــى عليــه ).....( املــدون علــى صفحــة )21( مــن ذات امللــف 
جــرى  االســتعمال، كمــا  احليــازة  مــن  أن قصــده  تتضمــن  فوجدتهــا 
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االطــالع علــى محاضــر ســماع أقــوال املدعــى عليهمــا األوليــة فلــم أجــد 
بهــا مــا يديــن املدعــى عليــه ).....( باملقاومــة وال مــا يــدل علــى قصــد 
الترويــج لــدى املدعــى عليــه عمــاد ،كمــا جــرى االطــالع علــى محاضــر 
علــى  املرفقــة  التحقيــق  هيئــة  أمــام  عليهــم  املدعــى  اســتجواب 
اللفات)21-26(فلــم أجــد يف اســتجواب املدعــى عليــه ).....( مــا يفيــد 
اإلقــرار مبحاولــة املقاومــة كمــا تضمنــت إجابــة املدعــى عليــه ).....( أن 
غرضــه مــن حيــازة احلبــوب االســتعمال الشــخصي ،كمــا جــرى االطالع 
علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املشــار لــه يف الئحــة الدعــوى العامــة 
فوجدتهــا كمــا ذكــر املدعــي العــام. وبعــرض ذلــك علــى اجلميــع قــرر 
املدعــي العــام اكتفــاءه مبــا قــدم كمــا قــرر املدعــى عليهــم أنهــم ليــس 
لديهــم مــا يضيفــون. فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث تتلخــص دعــوى املدعــي 
العــام يف اتهــام املدعــى عليــه األول )........( بشــرب املســكر ومحاولــة 
الهــروب مــن رجــال الضبــط اجلنائــي ومحاولــة مقاومتهــم، واتهــام املدعى 
مــن حبــوب  مئــة وخمســني حبــة  )........( بحيــازة )150(  الثانــي  عليــه 
نوعهــا،  وتعاطــي  والترويــج  التعاطــي  بقصــد  احملظــورة  اإلمفيتامــني 
ــازة قــارورة  ــث )........( بشــرب املســكر وحي ــه الثال ــام املدعــى علي واته
مســكر بقصــد الشــرب ،ويطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم ومعاقبتهــم 
عليــه. وألن هــذه احملكمــة مختصــة بنظــر الدعــوى بنــاء علــى املــواد 
)131،128( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وإلقــرار املدعــى عليــه ).....( 
بشــرب املســكر ومحاولــة الهــروب مــن رجــال الضبــط اجلنائــي ،وإلقرار 
وحيــازة  احملظــورة  اإلمفيتامــني  حبــوب  بتعاطــي   ).....( عليــه  املدعــى 
)150( مئــة وخمســني حبــة منهــا بقصــد التعاطــي ،وإلقــرار املدعــى عليه 
علــي بشــرب املســكر وحيــازة قــارورة مســكر بقصــد الشــرب ،وألن 
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ــا أيهــا الذيــن  مــا أقدمــوا عليــه أفعــال محرمــة شــرعًا لقولــه تعالــى )) ي
آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان 
فاجتنبــوه (( املائــدة: 90 ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ))كل مســـكر 
خمــر وكل خمــر حــرام (( رواه مســلم ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
))إن اهلل لعــن اخلمــر وعاصرهــا ومعتصرها وشــاربها وحاملها واحملمولة 
إليــه (( رواه احلاكــم ،كمــا أن حيــازة وتعاطــي حبــوب اإلمفيتامــني 
احملظــورة أفعــال مجرمــة نظامــًا وفقــًا للفقــرة ) 2 ( مــن املــادة )3( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، وإلنــكار املدعــى عليــه 
).....( تهمــة محاولــة مقاومــة رجــال الضبــط اجلنائــي ولعــدم إقامــة املدعي 
الهــرب مــن رجــال  بينــة موصلــة علــى شــروع املدعــى عليــه يف  العــام 
الضبــط اجلنائــي أو مقاومتهــم وألن مجــرد محاولــة الهــرب ال يعــد فعــاًل 
موجبــا للتجــرمي خاصــة واملدعــى عليــه دفــع بأنــه لــم يكــن يعلــم أنهــم مــن 
رجــال األمــن بــل إن شــهادة رجــل الضبــط تضمنــت أن املدعــى عليــه فــور 
علمــه أننــا رجــال أمــن لــم يبــد أي مقاومــة ،وإلنــكار املدعــى عليــه  أن 
قصــده مــن حيــازة احلبــوب احملظــورة الترويــج ولعــدم إقامــة املدعــي العــام 
ــة علــى قصــد االجتــار ، و الكميــة املضبوطــة مــن احلبــوب  ــة موصل بين
وإن كانــت كبيــرة إلــى حــد مــا لكنهــا تبقــى قرينــة لــم يوجــد مــا 
يســندها مــن شــهادة شــهود أو قبــض املدعــى عليــه وهــو يف حالــة تنبــئ 
بالترويــج أو العثــور علــى احلبــوب وهــي يف وضــع مهيــأ للبيــع أو العثــور 
علــى مبالــغ نقديــة ملفتــة مــع املدعــى عليــه وملــا لــم يحصــل شــيء مــن ذلــك 
وألن األصــل بــراءة املتهــم حتــى تثبــت إدانتــه وملــا تضمنتــه املــادة )3( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة مــن أنــه ال يجــوز توقيــع 
عقوبــة جزائيــة علــى أي شــخص إال بعــد ثبــوت إدانتــه ، ممــا يــدل علــى 
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أنــه ال مســوغ للعقوبــة ملجــرد وجــود التهمــة ، و ملــا نصــت عليــه املــادة 
تتقيــد  ال  احملكمــة  أن  مــن  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )159(
بالوصــف الــوارد يف الئحــة الدعــوى و أن عليهــا أن تعطــي الفعــل الوصــف 
الــذي يســتحقه لهــذا كلــه وبعــد االطــالع علــى املــواد )56،41( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة و ملــا قــرره جماهيــر أهــل 
العلــم مــن أن حــد شــرب املســكر ثمانــني جلــدة وهــو مــا انتهــى إليــه 
قــرار هيئــة كبــار العلمــاء باململكــة ذي الرقــم 53 يف 1397/4/4هـــ 
فقــد حكمــت باآلتــي : أواًل : إدانــة املدعــى عليــه........ بشــرب املســكر 
ومعاقبتــه علــى ذلــك بجلــده حــد شــرب املســكر ثمانــني جلــدة دفعــة 
واحــدة علنــًا. ثانيــًا: إدانــة املدعــى عليــه........ بتعاطــي احلبــوب املنبهــة 
احملظــورة وحيــازة )150( مئــة وخمســني حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــني 
احملظــورة بقصــد التعاطــي ومعاقبتــه علــى ذلــك بســجنه ســتة أشــهر 
وجلــده ســتني جلــدة دفعــة واحــدة ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة 
ســنتني تبــدأ بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن. ثالثــًا: إدانــة املدعــى عليــه 
........ بشــرب املســكر وحيازة قارورة مســكر بقصد الشــرب ومعاقبته 
علــى ذلــك بجلــده حــد شــرب املســكر ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا 
و وســجنه أربعــة وعشــرين ســاعة حتتســب مــن مــدة إيقافــه تعزيــرًا علــى 
احليــازة. رابعــًا: بــراءة املدعــى عليــه :مــن تهمــة محاولــة مقاومــة رجــال 
اإلمفيتامــني  حبــوب  حيــازة  تهمــة  مــن  عليــه  املدعــى  وبــراءة  األمــن 
احملظــورة بقصــد الترويــج لعــدم كفايــة األدلــة وبإعــالن احلكــم قنــع بــه 
املعاملــة  رفــع  وطلــب  اعتراضــه  العــام  املدعــي  وقــرر  عليهــم  املدعــى 
ــى  ــى اهلل عل ــة ، وصل حملكمــة االســتئناف دون تقــدمي الئحــة اعتراضي
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم 
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ــه  الســبت املوافــق 1434/07/15هـــ حضــر املدعــي العــام واملدعــى علي
الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد 
وبرفقهــا القــرار رقــم34252410 يف1434/6/26هـــ واملتضمــن: لوحــظ 
أواًل: أن املدعــى عليــه ........ لديــه حيــازة مائــة وخمســني حبــة مــن حبــوب 
الكبتاجــون ومــا حكــم بــه فضيلتــه لقــاء ذلــك قليــل لكثــرة الكميــة. 
ثانيــًا: ورد ثالثــًا يف احلكــم إدانــة املدعــى عليــه ........ ولعــل صحتهــا  
التعديــل ذلــك يف موقعــة يف الضبــط والقــرار أ.هـــ واســتجابة ملــا ذكــره 
أصحــاب الفضيلــة فقــد رجعــت عمــا حكمــت بــه يف الفقــرة ثانيــًا مــن 
عقوبــة الســجن بحــق املدعــى عليــه وحكمــت بســجنه ســبعة أشــهر مــع 
بقــاء عقوبتــي اجللــد واملنــع مــن الســفر كمــا هــي، كمــا روعــي مــا جــاء 
يف املالحظــة الثانيــة وبإعــالن احلكــم قنــع بــه املدعــى عليه وقــرر املدعي 
العــام أنــه ال يــزال علــى اعتراضــه ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آله وصحبه وسلم. 
املوافــق 1434/09/22هـــ  الثالثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
رقــم 34288189 يف  القــرار  وبرفقهــا  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف 
1434/8/6هـــ املتضمــن لوحــظ اوال: ان مــا حكــم بــه فضيلتــه لقــاء 
احليــازة ال يــزال قليــل جــدا ثانيــا: املالحظــة الثانيــة لــم يتــم التصحيــح 
ملــا ذكــره  أ.هـــ. واســتجابة  كمــا اشــار فضيلتــه يف صــورة الضبــط 
أصحــاب الفضيلــة يف املالحظــة األولــى فقــد رجعــت عمــا حكمــت 
ــة الســجن بحــق املدعــى عليــه وحكمــت  ــًا مــن عقوب ــه يف الفقــرة ثاني ب
بســجنه عشــرة أشــهر مــع بقــاء عقوبتــي اجللــد واملنــع مــن الســفر كمــا 
هــي، كمــا روعــي مــا جــاء يف املالحظــة الثانيــة وبإعــالن احلكــم قــرر 
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املدعــى عليــه اعتراضــه وطلــب رفــع املعاملــة دون تقــدمي الئحــة اعتراضية 
كمــا قــرر املدعــي العــام أنــه ال يــزال علــى اعتراضــه ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. احلمــد هلل وحــده وبعــد 
فلــدي أنــا رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف فقــد عــادت 
ــا القــرار  ــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقه املعامل
رقــم 35112419 يف 1435/1/11هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم 

وللبيــان أحلــق يف 1435/1/18هـــ.
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رقم الصك : 34252576 تاريخه: 1434/06/26هـ 
رقم الدعوى:3481135

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34272982 تاريخه:1435/07/18هـ

مخــدرات - حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه - قيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــر املخــدر - مقاومــة رجــال األمــن والهــروب منهــم - إدانــة 
- تطبيــق حــد املســكر علــى متعاطــي احلشــيش - التعزيــر بالســجن 

واجللــد واملنــع مــن الســفر .

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

2- جــاء يف مجمــوع الفتــاوى) 358/23(: »الــذي عليــه جمهــور األئمــة 
أن قليلهــا وكثيرهــا حــرام بــل الصــواب أن آكلهــا يحــد«.

3- اإلقرار حجة على صاحبه ومؤاخذ به.
4- الفقــرة )1( مــن املــادة )41( والفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام 

مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه وقيادتــه الســيارة 
حتــت تأثيــره ومقاومتــه لرجــال األمــن وهروبــه مــن الفرقــة القابضــة، 
واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحة 
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املخــدرات واملؤثــرات العقليــة مــع إفهامــه بــأن عقوبته لقاء قيادة الســيارة 
حتــت تأثيــر املخــدر تقــرر مــن اجلهــة املختصــة واحلكــم عليــه بعقوبــة 
ــة لقــاء باقــي التهــم، حيــث إنــه مت اســتيقاف املدعــى عليــه بعــد  تعزيري
مالحظتــه يخفــي شــيئًا حتــت مقعــد الســائق فعثــر علــى عقــب ســيجارة 
مخلــوط باحلشــيش املخــدر وبتفتيشــه شــخصيا عثــر علــى قطعــة مــن 
احلشــيش املخــدر بعدهــا قــام بالهــرب مترجــاًل فتمــت الســيطرة عليــه 
وأثبــت  الفرقــة ومقاومتهــم،  أفــراد  مــع  باالشــتباك  قــام  ذلــك  وأثنــاء 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة للحشــيش املخــدر، كمــا 
أقــر أمــام احملكمــة بتعاطــي احلشــيش وحيازة القطعــة املضبوطة بقصد 
التعاطي وبالهرب من الفرقة القابضة وأنكر حيازة ســيجارة احلشــيش 
والتعاطــي منهــا ، مــن املقــرر شــرعًا أن اإلقــرار حجــة علــى صاحبــه 
ومؤاخــذ بــه والقرائــن القويــة ال تتــرك مجــاال لعــدم إثبــات إدانتــه بحيــازة 
ســيجارة احلشــيش لقصــد التعاطــي  باإلضافــة إلــى شــهادة الشــهود التــي 
أكــدت اإلدانــة مبــا هــو مدعــى عليــه بــه، وحيــث إن املدعــى عليــه مــن 
أربــاب الســوابق، فقضــت احملكمــة بجلــده حــد املســكر ثمانــني جلــدة 
دفعــة واحــدة وســجنه ملــدة اثنــي عشــر شــهرًا ومنعــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة مــدة ســنتني كمــا قــررت تعزيــره لقــاء باقــي التهــم بســجنه 
ــدة تكــرر عليــه ثــالث مــرات وأفهمــت  ــده ثالثــني جل ســبعة أشــهر وجل
املدعــى عليــه بــأن عقوبتــه علــى قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املخــدر تقــرر 
مــن اجلهــة املختصــة، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام 

عليــه وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك بنــاء علــى قــرار النــدب الصــادر مــن املجلــس األعلــى للقضــاء 
برقــم 34/3863 وتاريــخ 8 / 3 / 1434 هـــــ وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
برقــم  بتبوك/املكلــف  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا 
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/02/18 وتاريــخ   3481135
املوافــق  االثنــني  يــوم  ففــي  هـــ   1434/02/18 وتاريــخ   34409273
العاشــرة صباحــا وفيهــا  الســاعة  افتتحــت اجللســة  هـــ   1434/03/23
حضــر املدعــي العــام ........ املكلــف باالدعــاء العــام مــن قبــل فــرع هيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك مبوجــب اخلطــاب رقــم ........
بتاريــخ 5 /9 / 1433 هــــ وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ........ ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ........ فادعــى قائــال يف حتريــر 
دعــواه: أنــه بتاريــخ 8 /1434/01هـــ توافــرت معلومــات لديهــم مــن أحــد 
املصــادر الســرية عــن املدعــى عليــه أنــه يحتــاز علــى مواد مخدرة ويســتقل 
ســيارة مــن نــوع ).....( حتمــل لوحــة رقــم )............( ومت مشــاهدته بجــوار 
محطــة )........( علــى طريــق عمــان وبتوجــه الدوريــة الرســمية اتضــح أن 
الشــخص الــذي بداخــل الســيارة هــو املدعى عليه ولوحــظ عليه االرتباك 
ونــزل مــن الســيارة وقــام بإخفــاء شــيء مــا حتــت مقعــد الســائق وبالتقــاط 
مــا قــام برميــه اتضــح أنــه عبــارة عــن عقــب ســيجارة يشــتبه أن يكــون 
مخلــوط باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنه )420( أربعمائة وعشــرين مليجرامًا 
وبطلــب الهويــة الوطنيــة ذكــر أنــه ال يحملهــا وذكــر أنــه وبتفتيشــه 
شــخصيا عثــر بداخــل جيــب جاكيتــه علــى قطعــة صغيــره يشــتبه أن 
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تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )30 ملــج( ثالثــني مليجرامــًا 
أحــد  للقبــض علــى  بالتعــاون  النــدم واســتعد  أبــدى املذكــور  بعدهــا 
مروجــي املخــدرات وأثنــاء حديثــه بالهاتــف النقــال قــام بالهــرب مترجــاًل 
ومت مالحقتــه مــن قبــل الفرقــة وبعــد حوالــي مائــة متــر مــن موقــع القبــض 
الفرقــة  أفــراد  مــع  باالشــتباك  قــام  ذلــك  وأثنــاء  عليــه  الســيطرة  مت 
ومقاومتهــم بدفعهــم باأليــدي ونتــج عنهــا إصابــة الفــرد رقــم )........( ومت 
نقلــه للمستشــفى فتــم إحالــة املذكــور ملقــر إدارة مكافحــة املخــدرات 
بتبــوك جــرى ضبــط إفــادة أفــراد الفرقــة القابضــة الســتيضاح بعــض 
املذكــور  أن  وأفــادوا  قبلهــم  مــن  املعــد  الــواردة يف احملضــر  النقــاط 
شــاهده الفــرد ........ و ......... رقيــب رقــم )........(. وهــو يقــوم بإطفــاء 
قبــل  منهــا  يتعاطــى  وكان  الســائق  مقعــد  حتــت  ورميهــا  الســيجارة 
القبــض عليــه ورائحتهــا متــأل املركبــة ، وأن ســبب هروبــه هــو ادعــاؤه 
التعــاون معهــم لكــن غافــل الفرقــة وقــام بالهــرب جــرى إيقــاف املدعــى 
عليــه اســتنادًا للفقــرة )11( مــن القــرار الــوزاري رقم )1900( ، واســتنادًا 
ــخ 1431/7/22هـــ لوجــود  ــة رقــم )45781( وتاري ــر الداخلي ــم وزي لتعمي
ســابقة مخــدرات وباســتجواب املدعــى عليــه / أقــر بأنــه قــام بالهــرب مــن 
الفرقــة القابضــة وذلــك بعــد محادثتــه لوالدتــه. صــدر بحــق رجــل األمــن 
اجلنــدي رقــم )........( التقريــر الطبــي النهائــي الصــادر مــن مستشــفى ..... 
بتبــوك املتضمــن )ادعــاء مضاربــة ، وجــود ســحجات علــى اليــد اليمنــى 
و القــدم اليمنــى واليســرى والركبــة اليســرى وباجلانــب األميــن يف البطــن 
، واألداة املســتخدمة صلبــة غيــر حــادة ، ومــدة الشــفاء أربعــة أيــام مــا لــم 
حتــدث مضاعفــات(. وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ) 
الطبيــة  والكيميــاء  الســموم  مراقبــة  مركــز  مــن  الصــادر   )........
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ســيجارة  لعقــب  العينــة  مســتخلص  إيجابيــة  تبــوك  بصحــة  الشــرعية 
للحشــيش املخــدر ، وايجابيــة العينــة للحشــيش املخــدر كمــا أثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ........ الصــادر مــن مركــز مراقبــة 
الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بصحــة تبــوك ، إيجابيــة عينــة 
الــدم للمتهــم أليــض املــادة الفعالــة للحشــيش املخــدر وهــو مــن املــواد 
احملظــورة اخلاضعــة للرقابــة واملنــوه عنهــا باجلــداول امللحقــة بالنظــام يف 
تعميــم صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر الداخليــة رقــم )89400/19( وتاريــخ 1426/10/25هـــ وقــد أســفر 
للمدعــى عليــه بحيــازة عقــب ســيجارة  االتهــام  التحقيــق عــن توجيــه 
مخلــوط باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )420( أربعمائــة وعشــرون جرامــًا 
ثالثــون   )30( اإلجمالــي  وزنهمــا  بلــغ  املخــدر  احلشــيش  مــن  وقطعــة 
ــة ،ولنوعهــا يف  ــه مــن ذات الكمي مليجــرام بقصــد التعاطــي ، وتعاطي
الســابق ، ومقاومتــه رجــال األمــن أثنــاء تأديــة مهــام وظيفتهــم ، وهروبــه 
مــن الفرقــة القابضــة ، وقيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر املخــدر وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1.- اعترافــه بالهــرب مــن الفرقــة القابضــة ، 
املنــوه عنــه- املرفقــة برقــم) 14-15-16( 2 - مــا ورد مبحضــر البــالغ 
والقبــض والتفتيــش املرفــق بالصفحــة رقــم)1( مــن ملــف االســتدالل 
املرفــق برقــم)1( 3- مــا ورد يف محضــر االســتيضاح الــوارد علــى محضــر 
القبــض - املنــوه- عنــه املرفــق لفة رقم )19( 4- التقريرين الكيميائيني 
الشــرعيني املرفقــني لفــة رقــم)30-31(. 5- التقريــر الطبــي النهائــي 
الصــادر بحــق رجــل األمــن املرفــق لفــة رقــم )20(  وحيــث أن مــا أقــدم 
عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم ومعاقــب عليــه نظامــًا ، 
مكافحــة  نظــام  مــن  الثالثــة(  املــادة)  مــن  )الثانيــة(  للفقــرة  اســتنادًا 
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املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم ) م/39( 
وتاريــخ 1426/7/8هـــ لــذا أطلب:1-إثبــات مــا أســند إليه.2-احلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مقاومتــه رجــال األمــن وهروبــه مــن الفرقــة 
القابضة.3-احلكــم عليــه بالســجن، لقــاء مــا أســند إليــه اســتنادًا للفقــرة 
)1( مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
املشــار إليه.4-احلكــم عليــه مبنعــه مــن الســفر خارج اململكة ، اســتنادًا 
للفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة املشــار إليــه أعــاله.5- تشــديد العقوبــة بحقــه ، اســتنادًا لتعميــم 
وزيــر الداخليــة رقــم )36717/2/5/1( وتاريخ 1431/6/11هـ العتدائه 
علــى رجــل أمــن أثنــاء تأديــة عملــه.6- إفهــام املذكــور بــأن عقوبتــه لقــاء 
هــذه  املختصــة  للجهــة  عائــد  املســكر  تأثيــر  الســيارة حتــت  قيادتــه 
دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه 
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه غيــر صحيــح كلــه جملــة وتفصيــال 
هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــك بينــه علــى دعــواك 
اجــاب بقولــه نعــم لــدي واطلــب مهلــة إلحضارهــا هكــذا أجــاب ويف 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام 
عــن البينــة التــي وعــد بإحضارهــا أجــاب بقولــه لقــد أحضــرت للشــهادة 
أطلــب ســماع مــا لديــه هكــذا أجــاب ويف هــذه اجللســة حضــر ........ 
عــام  واملولــود    ........ رقــم  الوطنيــة  الهويــة  اجلنســية مبوجــب  ســعودي 
1405هــــ ويعمــل لــدى إدارة مكافحــة املخــدرات مبنطقــة تبــوك وليــس 
بينــه وبــني املدعــى عليــه أي عالقــة كمــا أفــاد وبســؤاله عمــا لديــه مــن 
شــهادة أجــاب بقولــه أشــهد هلل تعالــى أنــه جــاءت لــإدارة إخباريــة عــن 
وجــود ســيارة لونهــا أبيــض وأنــه يوجــد بهــا شــخص يحــوز مــواد مخــدرة 
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ــق عمــان وحيــث أنــي كنــت ضمــن الفرقــة القابضــة  ــى طري ومتجــه إل
املكلفــة يف امليــدان جاءنــا البــالغ عنهــا فتوجهنــا لطريــق ........ فوجدنــا 
الســيارة متوقفــة يف محطــة ........ويقــوم ســائقها بتعبئــة الســيارة بالوقــود 
ــذي يتلقــى  ــا وال ــا ورقــم لوحته ــون الســيارة ونوعه ــي بل ــالغ يأت ــا الب طبع
البــالغ رئيــس الفرقــة كذلــك لــم أعــرف نــوع الســيارة ألنــه ليــس لــدي 
معرفــة باألنــواع اجلديــدة مــن الســيارات وعنــد توقفــه لتعبئــة الوقــود 
ذهبــت أنــا والرقيــب ..... للســيارة وعنــد اقترابنــا منــه قــام بإخفــاء شــيء 
حتــت مقعــده الــذي يجلــس عليــه وقــد رأيــت ذلــك ألننــي أتيــت مــن جهــة 
الراكــب ثــم أتينــا لــه مــن جهــة بــاب الســائق وطلبنــا منــه النــزول فنــزل 
وقــام زميلــي الرقيــب ........بإخــراج مــا قــام بإخفائــه حتت مقعــده فوجدنا 
أنــه عقــب ســيجارة ويشــتبه أنهــا مخلوطــة باحلشــيش وهــي ســيجارة 
ملفوفــة بــورق اللــف املســتخدم يف تعاطــي احلشــيش وقــام أحــد الزمــالء 
من الدورية األخرى بتفتيشــه تفتيشــا شــخصيا وعثر يف جيب اجلاكيت 
ــا مــن احلشــيش وعندمــا اجتمــع  ــرة يشــتبه أنه ــى قطعــة ســوداء صغي عل
النــاس قمنــا بأخــذه لــإدارة وعندمــا كنــا يف احلــوش التابــع لــإدارة قــال 
إن جميــع مــا ضبــط معــي عائــد لــي وأنــا نــادم علــى مــا فعلــت وأريــد أن 
القيــود عنــه  بفــك  املروجــني وقمنــا  بأحــد  أتعــاون معكــم لإطاحــة 
وطلــب منــا أن يواعــد املــروج داخــل حــي ........لكننــا رفضنــا وطلبنــا منــه 
أن يواعــده عنــد مــكان عــام كأن يكــون بجانــب محطــة أو مــا شــابه 
ذلــك فقــام باالتصــال وأثنــاء اتصالــه اســتغفلنا وهــرب وقمنــا باللحــاق بــه 
وهــرب ملســافة بعيــدة ونحــن جنــري خلفــه وحلــق بــه زميلنــا ..... وقــام 
املدعــى عليــه بالتشــابك معــه باأليــدي وعلــى أثــر ذلك حصلــت اإلصابات 
بزميلــي ........ واســتطعنا بعــد ذلــك القبــض عليــه وإيداعــه التوقيــف 
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هكــذا أشــهد وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه أجــاب 
بقولــه الشــاهد ال أعرفــه وال أقــدح فيــه ومــا ذكــره مــن أنهــم عثــروا علــى 
ــذي أجلــس  عقــب ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش حتــت مقعــد الســائق ال
عليــه صحيــح لكنهــا ليســت لــي ألن الســيارة مــن مكتــب تأجيــر ومــا 
ذكــره مــن أنهــم عثــروا علــى قطعــة ســوداء داخــل اجلاكيــت فصحيــح 
أيضــا واجلاكيــت يعــود لــي وال أعلــم هــل هــي حشــيش أم ال واجلاكيــت 
لــه ثــالث ســنوات عنــدي وصحيــح أننــي هربــت منهــم عنــد اإلدارة وقامــوا 
باللحــاق بــي ولــم أتشــابك باأليــدي مــع العســكري الــذي حلــق بــي بــل هــو 
مســكني وســقط علــي ولــم أقــم مبقاومتــه هكــذا أجــاب وبســؤال 
املدعــي العــام هــل لديــك مزيــد بينــة أجــاب بقولــه نعــم أطلــب مهلــة ثانيــة 
أســتعد  للشــاهد  املعدلــني  عــن  وبســؤاله  أجــاب  هكــذا  إلحضارهــا 
بإحضارهــم يف اجللســة القادمــة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة التــي وعــد بهــا أجــاب 
بقولــه أحضــرت للشــهادة أطلــب ســماع مــا لديــه هكــذا أجــاب ويف هــذه 
اجللســة حضــر الشــاهد ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة 
ــوك ويعمــل  ــود عــام 1408 هــــ ويســكن حــي ....... بتب رقــم ........  واملول
لــدى إدارة مكافحــة املخــدرات مبنطقــة تبــوك وليــس بينــه وبــني املدعــى 
عليــه أي عالقــة كمــا أفــاد وبســؤاله عمــا لديــه من شــهادة أجــاب بقوله: 
أشــهد هلل تعالــى أننــا قبضنــا علــى املدعــى عليــه يف محطــة علــى طريــق 
........ وكان بحوزتــه مؤثــرات عقليــة ال أعــرف مــا هــي لكونــي لــم 
أشــاهدها وكان دوري هــو أخــذ املدعــى عليــه مــع بقيــه الفرقــة ملقــر 
اإلدارة وهنــاك يف احلــوش التابــع لــإدارة قــام املدعــى عليــه بالبــكاء 
ويقــول أنــه نــادم علــى مــا فعــل وتائــب هلل وأن والدتــه مريضــة ويطلــب أن 
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يكــون متعاونــا معنــا لإطاحــة باملروجــني وبنــاء علــى ذلــك جــرى فــك 
قيــوده وقــال لنــا أنــا مســتعد لإطاحــة باملــروج والــذي يســكن حــي ........
ــا لكــون املــكان  وطلــب أن يذهــب معــه أحــد أعضــاء الفرقــة فرفضن
داخــل اإلحيــاء وهــذا قــد يعرضنــا للخطــر فطلبنــا منــه أن يواعــده خــارج 
احلــي عنــد مــكان عــام إمــا محطــة أو أنــه يف شــارع رئيســي واســتغفلنا 
وهــو يكلــم باجلــوال وهــرب وحلقتــه أنــا ومســكته عنــد شــارع ........
وكان يقاومنــي كل مــا حاولــت اإلمســاك بــه حتــى أمســكته فتشــابك 
معــي باأليــدي ليفلــت منــي لكنــي متكنــت مــن اإلمســاك بــه وحصلــت 
بــي إصابــة عنــد محاولــة اإلمســاك بــه حيــث ســقطت علــى االزفلــت 
وحصــل بــي كشــط يف يــدي والســقوط كان منــي أنــا ولــم يقــم هــو 
بدفعــي هــذا مــا لــدي هكــذا شــهد وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى 
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه الشــاهد ال أعرفــه وال أقــدح فيــه ومــا ذكــره 
أنــه ضبــط معــي مؤثــرات عقليــة فقــد أجبــت عــن صحــة ذلــك يف جوابــي 
علــى شــهادة الشــاهد األول ولكنهــا ليســت لــي والســيارة باســم وهــو 
جــاري يف ........أخذتهــا منــه ألقــوم بإيصــال أهلــي حلــي ........وضبطــت يف 
الســيارة عقــب ســيجارة ذكــروا أنهــا مخلوطــة باحلشــيش كمــا عثــروا 
يف جيــب اجلاكيــت علــى قطعــة صغيــرة و فعــال هــذه القطعــة الصغيــرة 
عائــدة لــي بقصــد التعاطــي وصحيــح أننــي هربــت منهــم وأمســك بــي 
هــذا الشــاهد ولكنــي لــم أتشــابك معــه يف األيــدي وهــم مــن قالــوا لــي 
نريــد أن تطيــح لنــا بـــ........ ألنهــم وجــدوا أن الســيارة مســجلة باســمه 
والــذي أعرفــه أنــه شــخص ليــس لــه يف هــذه األمــور ولــم أقتــرح عليهــم أن 
أتعــاون معهــم لإطاحــة باملروجــني ولــم يحصــل منــي بــكاء أو أنــي قلــت 
لهــم نــادم وإمنــا قلــت لهــم فكونــي وأن الســيارة ليســت لــي وصحيــح أننــي 
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ــم أتعاطــى ممــا ضبــط  ــت أتعاطــى احلشــيش املخــدر يف الســابق ول كن
أجــاب  هكــذا  زمــن  منــذ  احلشــيش  تعاطــي  تركــت  ألنــي  بحوزتــي 
ــه ليــس لــدي  ــة أجــاب بقول ــد بين وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــك مزي
ســوى مــا قدمــت هكــذا أجــاب وبســؤاله عــن املعدلــني لبينتــه أجــاب 
بقولــه أن الشــاهد أفادنــي بأنهــم ال يســتطيعون احلضــور لهــذا اليــوم 
املعدلــني  أخيــرة إلحضــار  مهلــة  وأطلــب  لكونهــم يف مهمــة ميدانيــة 
للبينــة هكــذا أجــاب ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن املعدلــني للبينــه أجــاب بقولــه أحضــرت 
ألجــل ذلــك كال مــن ........ســعودي مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ........  
و........ ســعودي مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ........  أطلــب ســماع مــا 
لديهــم هكــذا أجــاب وحضــر يف هــذه اجللســة  و  املبينــة بياناتهمــا بعاليــه 
والتــي تأكــدت منهــا وبســؤالهما عــن عدالــة الشــاهدين أجابــا بقولهمــا 
أنهمــا زمــالء يف العمــل وهمــا أهــل ثقــة وعدالــة هكــذا أجابــا فبنــاء علــى 
ــا أقــر بــه املدعــى عليــه مــن حيازتــه  مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملَّ
ثالثــني   )  30  ( اإلجمالــي  وزنهــا  بلــغ  املخــدر  احلشــيش  مــن  لقطعــة 
مليجرامــا بقصــد التعاطــي كمــا أقــر باســتخدامه للحشــيش املخــدر 
أنكــر  بــه وحيــث  علــى صاحبــه ومؤاخــذ  اإلقــرار حجــة  إن  وحيــث 
ــغ وزنهــا ) 420 (  ــه عقــب ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بل حيازت
أربعمائــة وعشــرين مليجرامــًا وحيــث أقــر بوجودهــا بالســيارة وأقــام 
املدعــي العــام البينــة علــى وجودهــا بالســيارة التــي كان يركبهــا إال أنــه 
لــم يــأت بهــذه البينــة أنــه قــام برميهــا حتــت مقعدتــه إال مــا جــاء يف شــهادة 
أنــه رأى املدعــى عليــه وهــو يرمــي بشــيء حتــت مقعده وأنه عنــد التفتيش 
حتــت مقعــده وجــدوا عقــب الســيجارة وأنــه أقــر لديهــم بــأن مــا ضبــط 
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كان لــه وهــذه قرينــة قويــة جــدا ويقويهــا مــا شــهد بــه مــن بــكاءه وندمــه 
وإبــداءه الرغبــة بالتعــاون معهــم يف اإلطاحــة باملروجــني كمــا يقويهــا 
هروبــه مــن رجــال األمــن بــل إن مــن أقــوى القرائــن التحليــل الــذي عمــل 
ــة  ــادة الفاعل ــه وثبــت إيجابيتهــا أليــض امل ــول للمدعــى علي ــة مــن الب لعين
للحشــيش املخــدر واملرصــود علــى اللفــة )28( مــن لفــات املعاملــة كمــا 
أنــه يزيــد مــن قوتهــا ذكــره أن الســيارة وعنــد هيئــة التحقيــق كمــا يف 
اللفــة )15( مــن املعاملــة ذكــر أن الســيارة باســم ........ومجمــوع هــذه 
القرائــن مــع مــا عليــه مــن ســابقة مــن جنــس هــذه الدعوى وإقــراره بحيازة 
نوعهــا وتعاطيــه لنوعهــا كل ذلــك ال يتــرك مجــاال لعــدم إثبــات إدانتــه 
بحيــازة عقــب الســيجارة املوصوفــة بعاليــه بقصــد التعاطــي ألن هــذه 
الكميــة القليلــة وكونهــا عقــب ســيجارة دل علــى أن حيازتهــا للتعاطــي 
ليــس إال ويــدل عليــه أيضــا التحليــل الــذي أشــير إليــه بعاليــه ممــا يــدل 
علــى قيادتــه أيضــا للســيارة حتــت تأثيــر املخــدر وملــا روى ابــن عمــر رضــي 
اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال )كل مســكر 
خمــر وكل خمــر حــرام( قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رحمــه اهلل يف 
احلشيشــة )الــذي عليــه جمهــور األئمــة أن قليلهــا وكثيرهــا حــرام بــل 
علــى  وبنــاًء   358/23 الفتــاوى  مجمــوع  يحــد(  آكلهــا  أن  الصــواب 
املــادة)41( الفقــرة )1( واملــادة )56( الفقــرة )1( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة و لوجــود ســابقة مخــدرات علــى املدعــى 
عليــه بتاريــخ 6 / 4 / 1433 هــــ كمــا هــو مرصــود بــأوراق املعاملــة وهــذا 
ممــا يوجــب التشــديد عليــه يف العقوبــة وألن هروبــه مــن رجــال األمــن فيــه 
متــرد علــى قــوة الســلطان وهيبتــه التــي بهــا تأّمــن الســبل وحتفــظ احلقــوق 
ويعــم االســتقرار وألن مــن هيبــة الســلطان هيبــة نوابه وعســكره فهروبه 
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هــذا يســتحق بــه التعزيــر ردعــا لــه وزجــرا لغيــره مــن التجــرؤ علــى رجــال 
األمــن بعــدم االنصيــاع لهــم والهــروب منهــم لــذا فقــد ثبــت لــديَّ إدانــة 
املدعــى عليــه بحيازتــه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا اإلجمالــي 
) 30 ( ثالثــون مليجــرام وحيازتــه لعقــب ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا ) 420 ( أربعمائــة وعشــرون جرامــًا بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه للحشــيش املخــدر كمــا ثبــت لــدي إدانتــه مبقاومتــه لرجــال 
األمــن وهروبــه منهــم وقيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر املخــدر وقــررت مايلي 
ــدة دفعــة واحــدة لقــاء تعاطــي  ــه احلــد ثمانــني جل ــد املدعــى علي أوال: جل
احلشــيش املخــدر ثانيــا: تعزيــر املدعــى عليــه بســجنه مــدة اثنــي عشــر 
شــهرا يحتســب منهــا مــدة إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة لقــاء حيازتــه 
ملــا أشــير إليــه بعاليــه مــن احلشــيش املخــدر ثالثــا: منــع املدعــى عليــه مــن 
الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتني رابعــا: تعزيــر املدعــى عليــه بســجنه 
ســبعة أشــهر تبــدأ بعــد ماحكــم بــه ثانيــا لقــاء مقاومتــه لرجــال األمــن 
وهروبــه منهــم خامســا: تعزيــر املدعــى عليــه بجلــده ثالثني جلــدة تتكرر 
عليــه ثــالث مــرات بــني كل إيقــاع واآلخــر خمســة عشــر يومــا لقــاء 
هروبــه مــن رجــال األمــن ومقاومتهــم وأفهمــت املدعــى عليــه بــأن عقوبتــه 
لقــاء مخالفتــه نظــام املــرور عائــد للجهــة املختصــة وبذلــك حكمــت 
القناعــة  عليــه  املدعــى  قــرر  الطرفــني  علــى  هــذا  حكمــي  وبعــرض 
باحلكــم وأمــا املدعــي العــام فقــد قــرر اعتراضــه مكتفيــًا مبــا جــاء يف 
أوراق املعاملــة عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

على نبينا و آله وصحبه وسلم. حرر يف 1434/06/20 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن  قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة 
يف محكمــة االســتئناف  مبنطقــة  تبــوك علــى املعاملــة الــواردة مــن 
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فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك برقــم 34409273 وتاريــخ  
1434/07/26هـــ  املرفــق  بهــا القــرار الصــادر  مــن فضيلــة  القاضــي 
ــخ 1434/06/26هـــ   يف احملكمــة  الشــيخ ....  برقــم 34252576 وتاري
مخــدرات  املدعــي  يف قضيــة   العــام  ضــد  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص 
واملتضمــن  حكــم  فضيلتــه  مبــا هــو مــدون  ومفصــل  فيــه  وبدراســة 
القــرار  وصــورة  ضبطــه  وأوراق املعاملــة. قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
مــع تنبيــه  فضيلتــه علــى تعديــل  وزن عقــب الســيجارة  يف احلكــم  إلــى 
مليجــرام  بــداًل مــن جــرام . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد  

ــه وصحبــه وســلم . وآل
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رقم الصك :  34167139 تاريخه: 1434/03/21هـ  
رقم الدعوى:3483974

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34254934 تاريخه:1434/6/28هـ

مخــدرات- حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيهــا - قيــادة 
الســيارة حتــت تأثيرهــا- إقــرار- إدانــة- نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة 

- التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر .

1- قول اهلل تعالى: )) وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (( البقرة:195
2- اإلقرار حجة على املقر.

3- املواد )128( و )131( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
املــادة )3( واملــواد )41( و )56( و )60( مــن نظــام  4- الفقــرة )2( مــن 

العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
5- الفقرة )8( من جدول املخالفات رقم )1( امللحق بنظام املرور.

حبــوب  بحيــازة  بإدانتــه  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
حتــت  الســيارة  وقيادتــه  لهــا  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  اإلمفيتامــني 
تأثيرهــا، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــًا لنظــام 
ــه لقــاء  مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة مــع إفهامــه بــأن عقوبت
القيــادة حتــت تأثيــر احلبــوب احملظــورة تقــرر مــن اجلهــة املختصة،وحيــث 
إنــه مت تفتيــش منــزل املدعــى عليــه بعــد ورود بــالغ مفاده أنــه يقوم بحيازة 
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وتعاطــي املخــدرات داخــل املنــزل فعثــر فيــه علــى حبــوب اإلمفيتامــني، 
املرســلة  العينــة  إيجابيــة  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  وأثبــت 
لإمفيتامــني، كمــا أقــر املدعــي العــام أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه 
املدعــي العــام، وكمــا كان مــا تقــدم فــإن  اإلقــرار حجــة علــى املقــر، 
وحيــث إن املدعــى عليــه أبــدى التوبــة وال يوجــد لــه ســوابق والكميــة 
احملــازة قليلــة، قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب 
إليــه وقــررت جلــده ســتني جلــدة دفعــة واحــدة وســجنه مــدة ســتني يومــًا 
ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتني وأفهمــت املدعــى عليــه 
ــر احلبــوب احملظــورة تقــرر  ــادة الســيارة حتــت تأثي ــى قي ــه عل ــأن عقوبت ب
مــن اجلهــة املختصــة- وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام 

عليــه- وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
وتاريــخ   3483974 برقــم  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  القطيــف 
وتاريــخ   34424915 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/02/19هـــ 
حضــر  املوافق1434/03/21هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  1434/02/19هـــ 
املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه، ........ ســعودي رقــم ســجله 
املدنــي ).................( وقــدم األول الئحــة دعــوى تتضمــن بــأن املدعــى 
عليــه البالــغ مــن العمــر )24( ســنة غيــر محصــن ، موظــف أهلــي ، 
أوقــف بتاريــخ 1433/12/27هـــ وأفــرج عنــه بتاريــخ 1433/12/28هـــ. 
وأنــه بتاريــخ 1433/12/25هـــ تقــدم أحــد األشــخاص ببــالغ ملكافحــة 
داخــل  املخــدرات  وتعاطــي  بحيــازة  يقــوم  أخــاه  أن  مفــاده  املخــدرات 
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ــه وبتفتيــش  ــى املدعــى علي ــزل مت القبــض عل ــى املن ــزل وباالنتقــال إل املن
إثباتــه ومحفظتــه  بهــا  تعــود للمدعــى عليــه  املنــزل عثــر علــى شــنطة 
وهواتفــه النقالــة وعثــر علــى عــدد )25( خمســة وعشــرين حبــة أثبــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )........( لعــام 1433هـــ الصــادر مــن 
املركــز االقليمــي ملراقبــة الســموم باملنطقــة الشــرقية إيجابيــة العينــة 
ــه  ــه أقــر بحيازت املرســلة ملــادة اإلمفيتامــني. وبســماع أقــوال املدعــى علي
للكميــة املضبوطــة مــن حبــوب الكبتاجــون وأنهــا تعــود لــه وغرضــه 
منهــا االســتخدام الشــخصي وأنــه يقــود الســيارة أثنــاء تعاطيــه احلبــوب. 
ــه مــا عــدده  ــه بحيازت ــه االتهــام إلي ــى توجي وقــد انتهــى التحقيــق معــه إل
)25( خمســة وعشــرين حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــني بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه لهــا وقيادتــه الســيارة حتــت تأثيرهــا ، وذلــك لألدلــة والقرائــن 
املوضحــة بالالئحــة وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه 
وهــو  املذكــور  عليــه  أقــدم  مــا  إن  وحيــث  جنائيــة.  ســوابق  أي  علــى 
شــرعا  عليــه  ومعاقــب  محــرم  فعــل  شــرعا  املعتبــرة  أهليتــه  بكامــل 
مــن  الثانيــة  الفقــرة  وفــق  إليــه  أســند  مــا  لــذا أطلب:-إثبــات  ونظامــا 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 
1- بعقوبــة الســجن وفــق الفقــرة )1(مــن املــادة )41(مــن النظــام. 2ـ منعــه 
مــن الســفر وفــق الفقــرة رقــم )1( مــن املادة)56(مــن النظــام 3-إثبــات 
قيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر احلبــوب احملظــورة 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 وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب 
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قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض علــي يف التاريــخ املذكــور 
وأنــه عثــر بحوزتــي علــى عــدده )25( خمســة وعشــرين حبــة مــن حبــوب 
وأننــي  التعاطــي  حيازتهــا  مــن  قصــدي  وأن  احملظــورة  اإلمفيتامــني 
أتعاطــى هــذه احلبــوب وقــدت الســيارة حتــت تأثيرهــا كل ذلــك صحيــح 
ــة جــرى  لكننــي تبــت عــن هــذا العمــل هكــذا أجــاب وبدراســة املعامل
لهمــا  املشــار  الســوابق  الكيمــاوي وصحيفــة  التقريــر  االطــالع علــى 
أعــاله فوجدتهــا كمــا ذكــر املدعــي العــام فبنــاًء علــى مــا تقــدم وحيــث 
تتلخــص دعــوى املدعــي العــام يف اتهــام املدعــى عليــه بتعاطــي حبــوب 
اإلمفيتامــني املنبهــة احملظــورة وقيــادة الســيارة حتــت تأثيرهــا وحيــازة 
)25( خمســة وعشــرين حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــني بقصــد التعاطــي 
ويطلــب معاقبتــه علــى ذلــك وألن هــذه احملكمــة مختصــة بنظــر الدعــوى 
بنــاء علــى املــواد )131،128( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وإلقــرار 
ــع مــا جــاء يف دعــوى املدعــي  ــه بجمي ــه وهــو بكامــل أهليت املدعــى علي
العــام وألن اإلقــرار حجــة علــى املقــر وألن مــا أقــدم عليــه أفعــال محرمــة 
شــرعًا ملــا يف تعاطــي هــذه احلبــوب مــن أضــرار صحيــة بالغــة واهلل تعالــى 
يقــول )) وال تلقــوا بأيديكــم إلــى التهلكــة (( البقــرة:195 كمــا أن 
حيــازة وتعاطــي احلبــوب املنبهــة احملظــورة مجــرم نظامــًا وفقــًا للفقــرة )2( 
مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات كمــا أن قيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــر املؤثــرات العقليــة فعــل مجــرم نظامــًا وفقــًا للفقرة)8(مــن 
جــدول املخالفــات رقــم )1(امللحــق بنظــام املــرور. لهــذا كلــه فقــد ثبــت 
تعاطــي حبــوب  أواًل:  ........باآلتــي:  املدعــى عليــه احلاضــر  إدانــة  لــدي 
اإلمفيتامــني املنبهــة احملظــورة. ثانيــًا: حيــازة  )25( خمســة وعشــرين 
حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــني املنبهــة واحملظــورة بقصــد التعاطــي. ثالثــًا: 
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قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر احلبــوب املنبهــة احملظــورة. وبعــد االطــالع 
ــة  ــى املــواد)60،56،41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ونظــرًا لقل عل
الكميــة احملــازة وعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه وملــا أبــداه مــن 
التوبــة فقــد حكمــت بتعزيــر املدعــى عليــه للحــق العــام بجلــده ســتني 
جلــدة دفعــة واحــدة و ســجنه مــدة ثالثــني يومــًا ومنعــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة مــدة ســنتني تبــدأ بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن وبإعــالن 
احلكــم قنــع بــه املدعــى عليــه وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه وطلــب رفــع 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة ، وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي 
ــه  ــوم األربعاء1434/6/7هـــ حضــر املدعــي العــام واملدعــى علي هــذا الي
........وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
وبرفقهــا القــرار برقــم 34210844 يف 1434/5/11هـــ املتضمــن: لوحظ 
أواًل: أن مــا حكــم بــه فضيلتــه مــن ســجن علــى املدعــى عليــه قليــل جــدًا. 
ثانيــًا: لــم ُيفهــم فضيلتــه بعــد ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بقيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــر احلبــوب احملظــورة  أن تقريــر اجلــزاء راجــع للجهــة املختصــة 
أ.هـــ. واســتجابة لوجهــة نظــر أصحــاب الفضيلــة فقــد قــررت الرجــوع عما 
حكمــت بــه مــن عقوبــة الســجن فقــط وحكمــت بتعزيــر املدعــى عليــه 
بســجنه ســتني يومــًا إضافــة لعقوبــة اجللــد واملنــع مــن الســفر الســابقتني 
كمــا أفهمتــه بــأن عقوبتــه علــى قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر احلبــوب 
املنبهــة احملظــورة تقــرر مــن اجلهــة املختصــة وبإعــالن احلكــم قنــع بــه 
املدعــى عليــه وقــرر املدعــي العــام أنــه ال يــزال علــى اعتراضــه احلمــد هلل 
وحــده وبعــد فلــدي أنــا رئيس احملكمة اجلزائيــة مبحافظة القطيف فقد 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقهــا 
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القــرار رقــم 34254934 يف 1434/6/28هـــ املتضمــن املصادقــة علــى 
ــان أحلــق يف 1434/7/10هـــ. ــر و للبي احلكــم بعــد اإلجــراء األخي
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رقم الصك :34184286 تاريخه: 1434/02/20هـ 
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34246391 تاريخه:1434/06/20هـ

مخــدرات - حيــازه احلشــيش املخــدر - تســتر علــى الغيــر - إنــكار املدعــى 
عليــه - اخلطــأ يف العفــو خيــر مــن اخلطــأ يف العقوبــة - توجــه الشــبهة 
)تهمــة ( املوجبــة للتعزيــر - عــدم وجــود ســوابق قضائيــة - التعزيــر 

بالســجن واجللــد.

ما أشير له يف تسبيب احلكم .

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه بالتســتر علــى 
حائــز مخــدرات وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة 
ناريــة  دراجــة  يقــود  شــخصا  األمنيــة  الدوريــات  الحظــت   ، تعزيريــة 
بــدون لوحــة فجــرى محاولــة إيقافــه إال أنــه الذ بالفــرار وبالقبــض عليــه 
وتفتيــش الدراجــة وجــد بهــا مــادة أثبــت التقريــر الكيميائــي إيجابيتهــا 
للحشــيش املخــدر، بالرجــوع للنهايــة الطرفيــة تبــني أنهــا تعــود لشــخص 
وباســتجوابه أجــاب بأنــه بــاع الدراجــة للمدعــى عليــه ، وبعرضهمــا علــى 
أفــراد الدوريــة القابضــة قــررا بــأن قائــد الدراجــة لــم يكــن أحدهمــا ، 
أنكــر املدعــى عليــه التهمــة فطلــب مــن املدعــي العــام البينــة ، أحضــر 
املدعــي العــام شــاهدين شــهدا بقيــام املدعــى عليــه بشــراء الدراجــة مــن 
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املســجلة باســمه ، بعــرض شــهادتهما علــى املدعــى عليــه أنكرهــا ، 
أحضــر املدعــي العــام البينــة علــى عدالــة الشــاهدين ، طلــب مــن املدعــي 
العــام البينــة علــى وجــود املــادة املخــدرة يف الدراجــة فأحضــر رجلــي 
الدوريــة وشــهدا بذلــك وجــرى تعديلهمــا شــرعا ، وإلنــكار املدعــى 
عليــه وبنــاء علــى شــهادة الشــاهدين املعدلــني شــرعا وألن األمــر يــرد 
عليــه االحتمــال فيوجــب توجيــه الشــبهة ولعــدم وجــود ســوابق مســجلة ، 
وألن اخلطــأ يف العفــو خيــر مــن اخلطــأ يف العقوبــة ، لذلــك كلــه قــررت 
احملكمــة توجــه التهمــة عليــه بالتســتر علــى حائــز مخــدرات وحكمــت 
ــدة دفعــة  ــده عشــرين جل ــداء مــن إيقافــه وجل ــه بســجنه أســبوعا ابت علي
فأفهمــا  القناعــة  عــدم  عليــه  واملدعــى  العــام  املدعــي  قــرر   ، واحــدة 

بتعليمــات االســتئناف ، 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 
احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم   وتاريــخ 1434/02/20هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم   وتاريــخ 1434/02/20 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء 
وفيهــا    12 : الســاعة 15  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/02/26 
حضــر املدعــي العام..........ســعودي اجلنســية املكلــف برقــم ..........يف 
..........ســعودي اجلنســية   : 1/1 / 1433هـــ وادعــى قائــاًل أدعــي علــى 
مبوجــب الســجل رقــم..........     بتاريــخ 1433/12/14هـــ مت القبــض 
علــى املدعــى عليــه مــن قبــل دوريــات األمــن الســرية بعــد أن الحــظ أفــراد 
الدوريــة شــخص  ميتطــي دراجــة ناريــة بــدون لوحــة فأشــتبه بــه وعنــد 
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محاولــة اســتيقافه قــام برمــي الدراجــة والذ بالفــرار وبتفتيــش الدراجــة 
ــون يشــتبه بــأن تكــون مــن مــادة احلشــيش وزنهــا  ــة الل وجــدت مــادة بني
)0.50( خمســني يف املئــة مــن اجلــرام ووجــدت اللوحــة مخبــأة وبالرجــوع 
للنهايــة الطرفيــة تبــني أن ملكيتهــا  تعــود لشــخص يدعى..........وبعــرض 
املدعــو.......... واملدعــى عليــه علــى أفــراد دوريــات األمــن الســرية ذكــروا 
ليــس  الناريــة  الدراجــة  يقــود  كان  والــذي  املطلــوب  الشــخص  بــأن 
منهمــا . وقــد  أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي ..........إيجابيــة املــادة 
املضبوطــة واملرســلة للتحليــل ملــادة احلشــيش املخــدر  واحتوائهــا للمــادة 
الفعالــة لــه واملدرجــة بجــدول رقــم)1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.  بســماع أقــوال املدعــو ..........: أفــاد بأنــه 
قــام ببيــع الدراجــة الناريــة علــى املدعــى عليــه منــذ بدايــة عــام 1433هـــ 
وال يوجــد لديــه أي إثبــات وذكــر بــان لديــه شــهود علــى ذلــك . بســماع 
شــهادة كل مــن ..........، و.......... حيــث أفــادا بــأن الدراجــة الناريــة تعــود 
ملكيتهــا لـــ..........، وأنــه قــد قــام ببيعهــا للمدعــى عليــه مببلــغ )3000( 
ــًا وأنهمــا شــهدا املبايعــة.  وقــد  ثالثــة آالف ريــال وذلــك قبــل ســنة تقريب
علــى  بالتســتر   : عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  انتهــى 
حائــز املخــدرات . وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل 
أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم شــرعا لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء تســتره علــى حائــز مخــدرات .  
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أنكــر مــا جــاء يف الدعــوى هكــذا 
أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة فقــال أطلــب إمهالــي إلحظارهــا 
يــوم االثنــني 2/ 3/ 1434هـــ الســاعة التاســعة صباحــًا وأقفلــت اجللســة 
الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
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محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/26 هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  اإلثنــني املوافــق 1434/03/02 هـــ 
ــة عشــر صباحــا  وفيهــا حضــر املدعــي  افتتحــت اجللســة الســاعة احلادي
العــام واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عمــا طلــب االمهــال ألجلــه 
قــال حضــرت البينــة وأطلــب ســماعها وعليــه حضــر كل مــن .......... 
ســعودي اجلنســية ســجل رقــم ..........و.......... ســعودي اجلنســية ســجل رقــم 
.......... وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهد كل واحــد منهمــا 
منفــردا قائــال أشــهد هلل بــأن املدعــى عليــه اشــترى دبابــا مــن ..........
حــج  يف  ريــال  آالف  ثالثــة  مببلــغ  واشــتراه  بينهمــا  املبايعــة  وحضرنــا 
املبايعــة يف اســتراحة والدنــا ب.......... وكان  عــام 1432هـــ وكانــت 
ذلــك يف املســاء وذلــك بحضــور الطرفــني هكــذا شــهدا وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه أنكــر مــا جــاء يف الشــهادة هكــذا أجــاب وعليــه 
جــرى رفــع اجللســة إلحضــار مزكــني ورفعــت اجللســة إلــى يــوم االثنــني 
الســاعة  اجللســة  وأقفلــت  صباحــا  العاشــرة  الســاعة  1434/3/16هـــ 
الثانيــة عشــر ظهــرا  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/02 هـــ.
احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم  اإلثنني املوافق1434/03/16 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة   وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وحضــر 
املزكــني وهــم ..........و ..........وشــهدا بعدالــة الشــاهدين املذكوريــن 
ســابقًا وبســؤال املدعــي العــام البينــة علــى وجــود املخــدرات يف الدراجــة 
الناريــة العائــدة ملكيتهــا للمدعــى عليــه فأجــاب أطلــب املهلــة لذلــك 
عليــه رفعــت اجللســة يف يــوم اإلثنــني 23/ 3/ 1434هـــ الســاعة التاســعة 
صباحــًا وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
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علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/16هـــ 
هـــ  املوافــق1434/03/23  اإلثنــني  يــوم   ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 12.30 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة فقــال لــم حتضــر وأطلــب 
إمهالــي إلحضارهــا يف يــوم اإلثنــني 1/ 4 / 1434هـــ الســاعة التاســعة 
صباحــًا وعليــه أقفلــت اجللســة الســاعة الواحــدة ظهــرًا وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/03/23 هـــ 
ا حلمــد هلل وحــده وبعــد ف  ففــي يــوم  اإلثنــني املوافق1434/04/01هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة  العاشــرة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عمــا طلــب االمهــال 
ألجلــه قــال حضــرت البينــة وأطلــب ســماعها وعليــه حضــر كل مــن 
اجلنســية  ســعودي  ..........و..........  رقــم  ســجل  اجلنســية  ..........ســعودي 
كل  شــهد  شــهادة  مــن  لديهــم  عمــا  ..........وبســؤالهم  رقــم  ســجل 
واحــد منهمــا قائــال أشــهد هلل بأننــا كنــا يف مهمــة ووجدنــا شــخصا 
يقــود دراجــة ناريــة فشــككنا يف أمــره وعليــه أثــر االرتبــاك ثــم قمنــا 
مبتابعتــه فرمــى الدراجــة وهــرب وقمنــا بتفتيــش الدراجــة فوجدنــا بهــا 
قطعــة مــن احلشــيش املخــدر وحــني عــرض املدعــى عليــه علينــا يف إدارة 
مكافحــة املخــدرات تبــني لنــا أنــه ليــس هــو الــذي كان يقــود الدراجــة 
وليــس البائــع األول هكــذا شــهدا وجــرى تعديــل الشــهود مــن قبــل.......... 
و..........ورفعــت اجللســة إلحضــار املدعــى عليــه وأجلــت إلــى يــوم االثنــني 
الســاعة  اجللســة  وأقفلــت  صباحــا  التاســعة  الســاعة  1434/4/8هـــ 
العاشــرة والنصــف صباحــا  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
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محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/01 هـــ احلمــد 
هلل وحــده وبعــد   ففــي يــوم  اإلثنــني املوافــق1434/04/08 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــا  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم وإلنــكار املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى 
ولشــهادة الشــهود املعدلــة شــرعا وألن األمــر يــرد عليــه االحتمــال فيوجب 
توجيــه الشــبهة ولعــدم ســوابقه وألن اخلطــأ يف العفــو خيــر مــن اخلطــأ يف 
ــه فــإن الشــبهة تتوجــه بقيــام املدعــى عليــه بالتســتر  العقوبــة لذلــك كل
علــى حائــز املخــدرات وعليــه فقــد حكمــت عليــه مبــا يلــي : 1- بســجنه 
دفعــة  جلــدة  عشــرين  بجلــده   -2 إيقافــه.  تاريــخ  مــن  ابتــداء  أســبوعا 
واحــدة وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر االعتــراض بالئحــة 
وجــرى تســليمه نســخة مــن القــرار الشــرعي وأفهــم بنظــام االســتئناف 
وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة 
وأفهــم بنظــام االســتئناف وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف 
صباحــا   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/08 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي 
ــوم  اإلثنــني املوافــق1434/07/10 هـــ افتتحــت اجللســة  وفيهــا عــادت   ي
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قرارهــا رقــم 34246391 
وتاريــخ 1434/6/20هـــ املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم الصــادر منــا 
برقــم 34184286   وتاريــخ 1434/4/10هـــ  لــذا أمــرت باحلــاق ذلــك 
لضبطــه  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/10 هـــ احلمــد هلل وحــده والصــالة 
والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة 
مكــة  منطقــة  يف  اإلســتئناف  مبحكمــة  اخلامســة  اجلزائيــة  الدائــرة 
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املكرمــة اإلطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 34435749وتاريــخ 1434/5/25هـــ  
املرفــق بهــا القــرار رقــم 34184286وتاريخ1434/4/10هـــ الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ.......... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة 
املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد.......... ســعودي اجلنســية املتهــم يف 
ــه ، وبدراســة القــرار وصــورة  ــه مبــا دون بباطن مخــدرات احملكــوم في
ضبطــه قررنــا املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

ــه وصحبــه وســلم . ــى آل ــا محمــد وعل نبين
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التعاطــي  بقصــد  محظــورة  وحبــوب  حشــيش  حيــازة   - مخــدرات 
وتعاطيهــا - حيــازة ألجــل التــداوي مبوجــب تقريــر طبــي - رد دعــوى 

ســبيل. إخــالء   -

1- األصل براءة الذمة.
2- اخلطأ يف العفو خير من اخلطأ يف العقوبة.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإثبــات إدانتــه بحيــازة احلشــيش 
املخــدر وحبــوب الترامــادول احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لهــا، 
لنظــام  طبقــا  البــالد  عــن  واإلبعــاد  الســجن  بعقوبــة  عليــه  واحلكــم 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، حيــث أنــه مت تفتيــش مكتــب 
املدعــى عليــه بعــد ورود معلومــات عنــه فعثــر فيــه علــى حبــوب الترامادول 
ــي  ــر الكيميائ ــت التقري ــة مــن احلشــيش املخــدر، وأثب احملظــورة وقطع
الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر ولعقــار الترامــادول، 
كمــا أنــه أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام مــن حيــازة 
لهــا ودفــع بأنــه  الترامــادول لالســتخدام الشــخصي وتعاطيــه  حبــوب 
يســتخدمها كعــالج مســكن بوصفــة طبيــة وأنكــر حيازتــه وتعاطيــه 

رقم الصك : 34173841 تاريخه: 1434/03/28هـ 
رقم الدعوى: 3492036

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3488340 تاريخه:1434/4/27هـ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يوم األربعــاء املوافق 1434/3/25هـ لدي أنا 
........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
إلينــا مــن رئيــس احملكمــة برقــم )3492036( وتاريــخ 1434/2/25هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر ........ مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة 
ــة  إقامــة رقــم )........( وقــدم املدعــي العــام ........الئحــة االدعــاء املتضمن
بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع الهيئة باملنطقة الشرقية 
أدعــي علــى املذكــور أعــاله حيــث إنــه باالطــالع علــى محضــر البــالغ 
والضبــط والتفتيــش املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي مبكافحــة 
املخــدرات بالدمــام تبــني أنــه يف يــوم األحــد املوافــق 1434/1/17هـــ ورد 
معلومــات عــن شــخص مصــري اجلنســية يدعــى........ احلشــيش املخــدر و 
حبــوب الترامــادول احملظــورة و يعمــل بـ........بالشــارع ........بالدمــام وبنــاء 
علــى مــا ذكــر مت االنتقــال للموقــع  إذ لوحــظ شــخص بجــوار احملــل 
تنطبــق عليــه نقــس املواصفــات وبعــد أخبــاره بــأن الفرقــة رجــال أمــن 
جــرى تفتيــش املذكــور شــخصيا و تفتيــش ســيارته ولــم يعثــر معــه علــى 
ــة  ــى املــادة ) 43 (  مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي ــاء عل أي ممنوعــات وبن
ــى عــدد ) 28 ( حبــة حمــراء  ــر عل جــرى تفتيــش مكتــب املذكــور وعث
ــر  ــوب الترامــادول احملظــورة كمــا عث ــون يشــتبه أن تكــون مــن حب الل

للحشــيش املخــدر بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بــرد دعــوى 
املدعــي العــام وإخــالء ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى، وقنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، وقــررت محكمــة 

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.
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علــى فرطــه داخــل أدراج املكتــب يشــتبه أن تكــون ممزوجــة مبــادة 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا ) 0.2 ( اثنــان مــن العشــرة مــن اجلــرام وقــد 
ورد التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم ) ........( وتاريــخ 2/ 1434/2هـــ 
املــدرج يف  و  الترامــادول  لعقــار  ايجابيــة احلبــوب املضبوطــة  املتضمــن 
ــة )هـــ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات ومــا أثبــت  اجلــدول األول فئ
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املشــار إليــه احتــواء التبــغ املضبــوط علــى 
مــادة احلشــيش املخــدر و املــدرج يف اجلــدول األول فئــة )أ( امللحــق بنظــام 
ــل رجــال الضبــط  ــة مــن قب ــه األولي مكافحــة املخــدرات وبســماع أقوال
اجلنائــي أقــر بحيازتــه حلبــوب الترامــادول لقصــد االســتخدام الشــخصي 
كعــالج مســكن وأنــه تعاطــى احلبــوب احملظــورة  قبــل القبــض عليــه 
بثالثــة أســابيع وأنكــر حيازتــه للحشــيش املخــدر وقــد انتهــى التحقيــق 
إلى توجيه االتهام لـ........ باآلتي: 1- بحيازة )28( ثمانية وعشــرون حبة 
مــن حبــوب الترامــادول احملظــورة بقصــد التعاطــي 2- تعاطــي احلبــوب 
احملظــورة. 3- حيــازة تبــغ  بلــغ وزنــه ) 0.2 (  اثنــان مــن العشــرة مــن 
اجلــرام يحتــوي علــى مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطي وذلــك لألدلة 
والقرائــن التاليــة: 1- إقــرار املدعــى عليــه واملــدون علــى الصفحتــني رقــم 
)19.18( مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل. 2- محضــر البــالغ 
والضبــط والتفتيــش املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي واملــدون علــى 
الصفحــة رقــم )11( مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل 3- التقريــر 
الكيمــاوي املشــار إليــه واملرفــق علــى اللفــة رقــم )11( وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املدعــى عليه-وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا- فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وفًقــا 
للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
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واملؤثــرات العقليــة واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1- عقوبــة الســجن الــواردة 
بالفقــرة رقــم)1( مــن املــادة رقــم)41( مــن النظــام. 2- إبعــاده عــن البــالد 
إعمــاال ملقتضــى الفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )56( مــن النظــام وبــاهلل 
التوفيــق وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العام من 
حيازتــي لعــدد ثمــان وعشــرين حبــة من حبــوب الترامــادول وأنني أتعاطى 
منهــا فهــذا صحيــح وذلــك ألننــي مريــض ومصاب بــآالم يف فقرات الظهر 
وأســتخدم هــذه احلبــوب بوصفــة طبيــة لتســكني آالم الظهــر ومــا ذكــره 
مــن ضبــط فرطــة التبــغ احملتــوي علــى احلشــيش املخــدر يف مكتبي فهذا 
ــاب  ــه ب ــوح وليــس ل ــي بهــا ألن املكتــب مفت ــح ولكــن ال عالقــة ل صحي
ويوجــد فيــه أربعــة عشــر موظفــا تقريبــا وقــد تكــون الفرطــة ألحدهــم 
هــذه إجابتــي  ثــم أبــرز التقريــر طبــي الصــادر مــن مستشــفى تــداوي العام 
بتاريــخ 1434/1/26هـــ املتضمــن أنــه بالكشــف علــى املدعــى عليــه 
تبــني وجــود تغيــرات تنكســية للعمــود الفقــري القطنــي وبعــد مراجعــة 
ملــف املريــض لوحــظ وجــود عــدة زيــارات لعيــادة العظــام بعــدة تواريــخ 
آخرهــا بتاريــخ 2010/3/7م وزيارتــان أخريــان بتاريــخ 2008/8/26م 
وبتاريــخ 2008/1/26م مــع األدويــة املناســبة وإعطــاء وصفــات عقــار 
الترامــادول يف املــرات الســابقة املذكــورة وبنــاء علــى طلبــه أعطــي هــذا 
التقريــر وبتأمــل التقريــر الحظــت أنــه صــدر بعــد القبــض علــى املدعــى 
عليــه بأســبوع كمــا تضمــن أن آخــر زيــارة لــه للمستشــفى كانــت قبــل 
هــذه القضيــة بثــالث ســنوات تقريبــًا وعليــه قــررت الكتابــة للمستشــفى 
للتأكــد مــن صحــة هــذا التقريــر وهــل التوصيــة باســتخدام هــذه احلبــوب 
مســتمر طيلــة هــذه املــدة ورفعــت اجللســة وتأجلــت إلــى حــني ورود اإلجابــة 
ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/3/28هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
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املدعــى عليــه املــدون هويتــه ســابقًا وقــد وردنــا التقريــر الطبــي الصــادر 
مــن مستشــفى تــداوي العــام برقــم ) 6/2/13( وتاريــخ 1434/3/25هـــ 
تغيــرات  وجــود  تبــني  عليــه  املدعــى  علــى  بالكشــف  أنــه  واملتضمــن 
تنكســية للعمــود الفقــري القطنــي وبعــد مراجعــه ملــف املريــض كانــت 
آخــر زيــارة بتاريــخ 2012/3/7م وتعــد الشــكايات التــي لــدى املريــض 
مزمنــة وهــي مرشــحة للتفاقــم تدريجيــًا مــع الوقــت وخاصــة يف حــال 
اســتمرار اجلهــد والتعــب وهــي شــكايات شــديدة أحيانــًا وال تســتجيب 
للمســكنات واألدويــة التقليديــة ممــا يســتدعي صرف األدوية املســكنة 
ــم يف كل مــرة صــرف عشــرين  ــة وعــادة يت ــر التقليدي ــة جــدًا وغي القوي
قرصــًا أو أكثــر حســب التركيــز املســتخدم وتتــراوح اجلرعــة اليوميــة 
ــد  ــة أقــراص يف احلــاالت الشــديدة وقــد تزي ــني قــرص واحــد وأربع مــا ب
كمــا أحضــر املدعــى عليــه للشــهادة وأدائهــا كل مــن ........ مصــري 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم........ و ........ مصــري مبوجب رخصة إقامة 
رقــم ........ وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهد كل واحــد منهمــا 
مبفــرده قائــاًل إننــي أعمــل مــع املدعــى عليــه يف معــرض ........ألنظمــة 
املكاتــب وأشــهد بــاهلل العظيــم بــأن مكتــب املدعــى عليــه يف املعــرض 
يف مــكان مفتــوح ليــس لــه بــاب ويســتطيع جميــع العاملــني يف املعــرض 
يدخلــون  األحيــان  مــن  إليــه وكثيــرًا  الوصــول  مــن موظفــني وعمــال 
للمكتــب يف حــال غيبــة املدعــى عليــه ألجــل الفاكــس أو التنظيــف 
ونحــو ذلــك هــذا مــا أشــهد بــه واهلل علــى مــا أقــول شــهيد هكــذا شــهدا 
كمــا حضــر لتعديــل الشــاهدين كل مــن........ مصــري مبوجــب رخصــة 
إقامــة رقــم ........ و ........ مصــري مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم........ وقــد 
ــني  ــي أعــرف الشــاهدين وهمــا عدل ــه إنن شــهد كل واحــد منهمــا بقول
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ثقتــني هكــذا شــهدا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء 
علــى التقريريــن الطبيــني املرصوديــن واللــذان يثبتــان وجــود أعــراض 
مرضيــة للمدعــى عليــه تســتدعي العــالج بحبــوب الترامــادول املضبوطــة 
معــه وبنــاء علــى شــهادة الشــاهدين املعدلــني التعديل الشــرعي واملتضمنة 
ــاب ويســتطيع  ــه ب ــوح وليــس ل ــه يف مــكان مفت أن مكتــب املدعــى علي
جميــع املوظفــني والعاملــني مــن الوصــول إليــه وأنهــم أحيانــًا يدخلــون 
فيــه حــال غيبــة املدعــى عليــه وقــد تكــون الفرطــه املمزوجــة باحلشــيش 
ــراءة  ــدة ألي منهــم وحيــث إن األصــل ب ــب عائ واملضبوطــة داخــل املكت
الذمــة وحيــث إن اخلطــأ يف العفــو خيــر مــن اخلطــأ يف العقوبــة لــذا فقــد 
حكمــت بــرد دعــوى املدعــي العــام وإخــالء ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه 
الدعــوى وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه وقــرر املدعــي 
العــام االعتــراض واالكتفــاء مبــا يف أوراق املعاملــة فأجيــب لطلبه وباهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وبــه حــرر يف 1434/3/28هـــ. 
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/4/30هـــ  املوافــق  الثالثــاء  يــوم  ويف 
الثانيــة عشــرة والنصــف وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
برقــم )34/883408( وتاريــخ 1434/4/27هـــ  املتعلقــة بدعــوى املدعــي 
العــام........ ضــد ........ وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة 
الثانيــة برقــم )34192862( وتاريــخ 1434/4/21هـــ املتضمــن املصادقــة 
علــى احلكــم لــذا جــرى إحلــاق ذلــك حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق وصلى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني.
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مخــدرات - حيــازة حشــيش لقصــد االســتعمال - تعاطــي احلشــيش 
املخــدر - عــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه - إقامــة حــد املســكر - 

تعزيــر بالســجن واملنــع مــن الســفر. 

1- قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) كل مسكر حرام ( 
2- قــال ابــن حجــر رحمــه اهلل 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 ( .
3- املواد )41( و)56( و)60( من نظام مكافحة املخدرات .

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر لقصــد 
االســتعمال ، واســتعماله للحشــيش املخدر ـ حيث إنه يف منتصف الليل 
وأثنــاء جتــول أحــدى فــرق الدوريــات  األمنيــة  لوحــظ املدعــى عليــه  ومت 
إيقافــه، وبتفتيشــه  عثــر معــه علــى مفتــاح ســكروب علــى شــكل قلــم  
وملصــق  بــه قطعتــي حشــيش، باســتجوابه أقــر بصحــة واقعــة القبــض 
وأن القطعتــني  تعــودان لــه  وأنــه يتعاطــى احلشــيش، طلــب املدعــي العــام  

رقم الصك :3422718 تاريخه: 1434/02/26هـ 
رقم الدعوى: 3495436

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34192575 تاريخه: 1434/04/20هـ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي املنــدوب يف احملكمــة 
اجلزائيــة بالدمــام وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنا فضيلــة رئيس احملكمة 
........ يف 0000/0/00هـــ   اجلزائيــة بالدمــام املقيــدة باحملكمــة برقــم 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00:00 وفيهــا قدم املدعــي العام الئحة الدعوى 
العامــة ضــد احلاضــر يف مجلــس احلكــم الشــرعي والتــي نصهــا ادعــي 
علــى البالــغ مــن العمــر )........( عامــا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ........ مفــرج عنــه ويقيــم بالدمــام وحيــث إنــه باإلطــالع علــى 
محضــر الضبــط املعــد مــن قبــل الدوريــات األمنيــة التابعــة إلمــارة املنطقة 
الشــرقية تبــني أنــه يف يــوم األربعــاء 0000/0/0هـــ الســاعة الثانيــة عشــرة 
مســاء وأثنــاء جتولهــم داخــل حــي )........( شــارع )........( بالقــرب مــن 
)........( لوحــظ املدعــى عليــه ومت إيقافــه وبتفتيشــه مــن قبــل  مطعــم 
ــم  ــى شــكل قل ــاح ســكروب عل ــى مفت ــر معــه عل ــة عث ــات األمني الدوري
مــن  واحــد  القطعتــني  وبلــغ وزن  بــه كذلــك قطعــة صغيــرة  وملصــق 
العشــرة مــن اجلــرام ) 0.1( أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم 

إثبــات  إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه، احلكــم عليــه  بالعقوبــة 
الــواردة بالفقــرة  )1( مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات  
والفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام، إقامــة حــد املســكر 
عليــه، أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه، صــدر احلكــم بإثبــات إدانــة  
املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه، احلكــم عليــه بإقامــة حــد املســكر، 
مــن محكمــة  احلكــم  الســفر، صــدق  مــن  واملنــع  بالســجن  تعزيــره 

االســتئناف.
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)........( وتاريخ 0000/0/00هـ إيجابيتها ملادة احلشــيش املخدر وبســماع 
أقوالــه األوليــة أقــر بصحــة واقعــة القبــض والتفتيــش وحيازتــه لقطعتــي 
احلشــيش املخــدر وأنهــا تعــود لــه شــخصيا وأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر 
منــذ حوالــي شــهرين تقريبــا وحصــل علــى القطعتــني مــن شــخص يف 
حــي)........( ال يعرفــة وقــد انتهــى التحقيــق معــه إلــى اتهامــه بحيــازة مــا 
وزنــه )0.1( واحــد مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر 
والقرائــن  لألدلــة  وذلــك  املخــدر  احلشــيش  وتعاطــي  التعاطــي  بقصــد 
التاليــة 1- اعترافــه 2- محضــر الضبــط 3- محضــر تنفيــذ املهمــة مــن 
الشــرعي وبالبحــث  التقريــر الكيمــاوي  الدوريــات األمنيــة 4-  قبــل 
عمــا اذا كان لــه ســوابق اتضــح وجــود ســوابق مســجله وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعا ونظامــا أطلــب إثبــات حيازتــه مــا وزنــه )0.1( 
واحــد مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي 
وتعاطيهــا وفــق الفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة 
ــواردة بالفقــرة رقــم  ــة ال ــي : 1- العقوب ــه مبــا يل املخــدرات واحلكــم علي
)1( مــن املــادة رقــم )41( مــن النظــام 2- اعمــال مقتضــى الفقــرة رقــم 
)1( مــن املــادة رقــم )56( مــن النظــام 3- حــد املســكر العترافــه بتعاطي 
ــه مــا ذكــره  مــادة احلشــيش املخــدر وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقول
ــي  ــادم هــذه إجابت ــا تائــب ون ــة وتفصيــال وأن ــح جمل املدعــي العــام صحي
وبعــد تدويــن مــا ســبق جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
رقــم ........ وتاريــخ 0000/0/00هـــ املتضمــن إيجابيــة العينــة املرســلة يف 
هــذه القضيــة ملــادة احلشــيش املخــدر كمــا جــرى االطــالع علــى صحيفــة 
ســوابق املدعــى عليــه واملتضمنــة عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه فبنــاء 
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ــاء  علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة املصادقــة عليهــا وبن
علــى مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي 
احلشــيش 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 
ــى التقريــر الكيمــاوي  ــاء عل جــزم النــووي وغيــره بأنهــا مســكرة« وبن
الشــرعي املشــار إليــه أعــاله واســتنادًا للمــادة احلاديــة واألربعــني واملــادة 
السادســة واخلمســني واملــادة الســتني مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات 
ونظــرًا لعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه ولقلــة الكميــة املضبوطــة 
بحوزتــه لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا يلــي: أواًل/ حيــازة 
قطعتــني مــن احلشــيش املخــدر بلــغ مجمــوع وزنهــا واحــد مــن العشــرة مــن 
اجلــرام بقصــد التعاطــي وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه ثالثــة أشــهر 
ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتني تبــدأ بعــد االنتهــاء مــن 
تنفيــذ عقوبــة الســجن احملكــوم بهــا ثانيــا/ تعاطــي احلشــيش املخــدر 
وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بجلــده حــد املســكر ثمانــني جلــدة وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة وقــرر املدعــي العــام االعتــراض 
واالكتفــاء مبــا يف أوراق املعاملــة فأجيــب لطلبــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وقــد أقفلــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر . حــرر 

يف  0000/00/00هـــ
املنــدوب  القاضــي   ........ أنــا  لــدي  0000/0/00هـــ  الثالثــاء  يــوم  ويف 
باحملكمــة اجلزئيــة بالدمــام بنــاء علــى قــرار رئيــس املجلــس األعلــى 
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  وتاريخ0000/0/00هـــ   00 رقــم  للقضــاء 
العاشــرة  وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مرفقــا بهــا 
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........ هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم مــن  ........ يف  القــرار رقــم 
الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية لــذا 

التوقيــع حــرر يف 0000/0/00هـــ إثباتــه وعليــه جــرى  جــرى 
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رقم الصك : 343884 تاريخه: 1434/01/05هـ 
رقم الدعوى:32304970

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
33458676 تاريخه : 1434/01/25هـ

عــن  رجــوع  وتعاطيــه-  التعاطــي  بقصــد  حشــيش  حيــازة  مخــدرات- 
اإلقــرار بالتعاطــي- تــدرأ احلــدود بالشــبهات - إدانــة- تعزيــر للتهمــة 
القويــة- نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة - التعزيــر بالســجن واجللــد 

واإلبعــاد . 

واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  و)60(  و)56(   )41( املــواد 
. لعقليــة ا

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإثبــات إدانتــه بحيــازة احلشــيش 
املخــدر لالســتعمال الشــخصي واســتعماله لــه ، واحلكــم عليــه بعقوبــة 
املخــدرات  مكافحــة  لنظــام  طبقــا  البــالد  عــن  واإلبعــاد  الســجن 
واملؤثــرات العقليــة حيــث إنــه مت تفتيــش املدعــى عليــه شــخصيا بعــد 
ــت  ــة مــن احلشــيش املخــدر وأثب ــى قطع ــه عل ــر يف حذائ ــه فعث االشــتباه ب
التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش 
املخــدر، اعتــرف حتقيقــًا بحيازتــه للقطعــة املضبوطــة وأنــه يتعاطــى 
احلشــيش املخــدر، أنكــر أمــام احملكمــة مــا أســنده إليــه املدعــي العــام 
ورجــع عــن إقــراره، اســتخلفت احملكمــة ناظــرة الدعــوى احملكمــة 
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القبــض يف ســماع  التــي يقيــم يف نطــاق اختصاصهــا شــهود محضــر 
شــهادتهم فشــهدوا مبــا يثبــت دعــوى املدعــي العــام، نظــرًا لعــدم وجــود 
ســوابق والكميــة احملــازة قليلــة ، فقضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى 
عليــه مبــا نســب إليــه وقــررت ســجنه ملــدة أربعــة أشــهر وإبعــاده عــن البالد 
بعــد انتهــاء محكوميتــه كمــا قــررت تعزيــره باجللــد تســع وســبعني 
جلــدة دفعــة واحــدة لتوجــه التهمــة القويــة لــه باســتعمال احلشــيش املخــدر 
واحلبــوب احملظــورة ، عــارض املدعــى عليــه واملدعــي العــام علــى احلكــم  

وقــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ففــي يــوم 
باحملكمــة  القاضــي  أنــا........  لــدي  1433/5/16هـــ  بتاريــخ  األحــد 
اجلزئيــة بنجــران والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي الرابــع بنــاء علــى 
املعاملــة املقيــدة باحملكمــة برقــم 32933484 وتاريــخ 1432/7/23هـــ 
واحملالــة باإلحالــة رقــم 32304970 وتاريــخ 1433/7/23هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر وعليــه فقــد حضــر املدعــي العــام ........
بخطــاب تعميــد رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بنجــران رقــم 
........ وتاريــخ 1430/2/29هـــ وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ................
مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ........ وقــد ادعــى املدعــي 
ــاء  ــخ 1432/2/25هـــ وأثن ــه بتاري ــال  ورد مبحضــر القبــض أن ــام قائ الع
قيــام الفرقــة بالعمــل امليدانــي للبحــث عــن املطلوبــني واملروجــني ويف متــام 
الســاعة اخلامســة والنصــف مســاًء مت االشــتباه يف ســيارة مــن نــوع .....
اللــون أزرق رقــم اللوحــة )........( يســتقلها شــخص واحــد متوقفــة بجــوار 
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ــة ظهــرت  ــه ســيارة الدوري ــد مالحظت ــق بالقــرب مــن العمــود وعن الطري
الفرقــة وطلــب  النــزول عليــه مــن قبــل  عليــه عالمــات االرتبــاك فتــم 
ــر معــه يف  ــم يعث ــه وبتفتيشــه شــخصيًا ل ــه املدعــى علي ــه واتضــح أن إثبات
جيوبــه علــى أي شــيء مــن املمنوعــات وعندمــا طلــب منــه نــزع حذائــه 
الــذي يرتديــه قــام مبقاومــة الفرقــة مقاومــة عنيفــة وقــام بإخــراج شــيء 
مــن احلــذاء وابتالعــه فتــم الســيطرة عليــه وضبــط مــا بقــي داخــل احلــذاء 
أن تكــون  يشــتبه  بداخلهــا فرطــة ســجائر  ورقــه  عــن  وكان عبــارة 
مخلوطــة مبــادة احلشــيش املخــدر وعلــى قطعــة ســمراء ملصقــة باحلــذاء 
مــن الداخــل يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش املخــدر وعلــى منديــل 
أبيــض بداخلــه حبــه بيضــاء اللــون حتمــل العالمــة املميــزة للكبتاجــون 
يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة فتــم القبــض علــى املذكــور 
وبتفتيــش ســيارته لــم يعثــر بداخلهــا علــى أي شــيء مــن املمنوعــات فتــم 
إيداعــه التوقيــف رهــن التحقيــق وإجــراء الــالزم حيــال ذلــك ومت إعــداد 
هــذا احملضــر حفاظــًا للواقــع واهلل املوفــق علمــًا بــأن املقاومــة كانــت 
الكيميائــي  التقريــر  اثبــت  وقــد  املضبوطــات.  البتــالع  منــه  محاولــة 
الشــرعي الصــادر مــن مركــز املراقبــة والســموم مبنطقــة تبــوك رقــم 
للحشــيش  الســري)........(إيجابية  بالرقــم  املرســلة  العينــة  أن   )........(
املخــدر.  وأن العينــة املرســلة بالرقــم الســري )........( واحملتويــة علــى حبــة 
واحــدة تبــني ســلبيتها العينــة أي مــادة مشــتبهة. وباســتجواب املدعى عليه 
أقــر بأنــه مت القبــض عليــه وعثــر بحذائــه الــذي بقدمــه علــى عــدد حبــة 
واحــده مــن احلبــوب احملظــورة وكذلــك ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش 
املخــدر وأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة منــذ حوالــي 
شــهر. وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بحيــازة قطعــة 
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مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )9ملجــم( لغــرض االســتعمال الشــخصي 
واســتعماله املســبق للحشــيش املخــدر وللحبــوب احملظــورة ممــا يعــد فعاًل 
مجرمــًا اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39(  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
وتاريــخ 1426/7/8هـــ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1. إقــراره حتقيقًا 
املنــوه عنــه واملــدون علــى ص)5( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )1(. 
2. محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه واملــدون علــى ص)1( لفــة رقــم 
)1(.3. التقريــر الكيميائــي الطبــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة )6(. 
ــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجله  وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق ل
ــرة  ــه املعتب ــه وهــو بكامــل أهليت ــه املدعــى علي وحيــث إن مــا أقــدم علي
شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم ومعاقــب عليــه نظامــًا لــذا أطلــب 
إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي: 1. العقوبــة الــواردة 
يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املنــوه 
ــه  ــة احملكــوم بهــا علي ــذ العقوب ــه. 2. ابعــاده عــن اململكــة بعــد تنفي عن
ــه تعليمــات احلــج  ــا ، فيمــا عــدا مــا تســمح ب ــه بالعــودة إليه وال يســمح ل
والعمــرة اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة )56( السادســة واخلمســني من 
النظــام ذاتــه. هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى 
عليــه اجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن حيازتــي قطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )9ملجــم( لغــرض االســتعمال الشــخصي 
واســتعمالي يف الســابق للحشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة هــذا غيــر 
صحيــح والصحيــح اننــي كنــت اســير بســيارتي  وهــي مســتأجرة ليســت 
ملــكا لــي واســتوقفوني وقامــوا بتفتيشــي ولــم يعثــروا معــي علــى اي 
شــيء ومــن ثــم ذهبــت معهــم الــى املركــز واخبرونــي انهــم وجــدوا معــي 
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ــي هــذه  ــم بهــا  وال تعــود ل ــي عل ــا ليــس ل هــذه القطعــة مــن احلشــيش وان
اجابتــي  وبســؤال املدعــي العــام قــال غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرت 
وبســؤاله هــل لديــك بينــه علــى مــا جــاء يف دعــواك قــال بينتــي مــا جــاء يف 
اوراق املعاملــة ثــم جــرى منــي االطــالع علــى محضــر القبــض والتفتيــش 
واملنــوه عنــه واملــدون علــى )ص1(لفــة رقــم )1( وافهمــت املدعــي العــام 
بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة ثــم قــرر املدعــي العــام بــأن افــراد الفرقــة 
خــارج املنطقــة وانهــم يف محافظــة ........ ويطلــب اســتخالف احملكمــة 
بنــاء علــى ذلــك  التــي يف نطــاق تواجدهــم لســماع شــهادتهم فقــررت 
وارســال  الفرقــة  افــراد  شــهادة  لســماع   ........ محكمــة  اســتخالف 
صــورة مــن الضبــط ملــا دون مــن شــهادتهم ثــم رفعــت اجللســة حتــى ورود 
ــة عشــر  ــق حــرر يف 1433/5/16هـــ الســاعة احلادي ــاهلل التوفي ــة وب البين
والنصــف ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1433/8/14 هـــ فتحــت اجللســة 
الثانيــة وفيهــا حضــر املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه وقــد 
عــادت لنــا املعاملــة وبرفقهــا صــورة مــن ضبــط شــهادة أفــراد الفرقــة 
الــواردة إلينــا مــن احملكمــة العامــة بـــ ........ وباالطــالع عليهــا وجدنــا مــا 
نصــه ) احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي مبحكمــة ........ 
العامــة ففــي يــوم الســبت املوافــق 1433/6/21هـــ افتتحــت اجللســة بنــاء 
علــى املعاملــة الــواردة لنــا مــن رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران برقــم 
بينــة  ســماع  يف  اســتخلفنا  املتضمــن  1433/5/17هـــ  يف   33930740
املدعــي العــام وتزكيتهــا ضــد ........مينــي اجلنســية يف قضيــة مخــدرات 
وعليــه فقــد حضــر اجلنــدي ........ ســعودي بالســجل رقــم ........ واجلنــدي 
........ ســعودي بالســجل رقــم ........ واجلنــدي ........ ســعودي بالســجل رقــم 
........ وقــد جــرى عــرض احملضــر املرفــق باملعاملــة فشــهد كل واحــد 
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منهــم مبفــرده قائــال اشــهد بــاهلل العظيــم بــأن مــا ورد مبحضــر القبــض 
بتاريــخ 1432/2/25هـــ املذكــور كلــه صحيــح جملــة وتفصيال هكذا 
شــهدوا فطلبــت منهــم احضــار معدلــني لهــم فحضــر ........و........ وأجــاب 
كل واحــد منهــم بــأن الشــهود ثقــات عــدول مقبولــي الشــهادة وعليــه 
قــررت بعــث صــورة الضبــط إلــى رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران رفــق 
املعاملــة وانتهــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة والنصــف وصلــى اهلل 
وســلم علــى نبينــا محمــد الشــاهد ........ توقيعــه الشــاهد........ توقيعــه 
الشــاهد ........ توقيعــه الكاتــب ........ توقيعــه املزكــي ........ توقيعــه 
املزكــي ................ توقيعــه القاضــي ........ توقيعــه وختمــه( وبعــرض 
ــة وتفصيــال  ــه قــال غيــر صحيــح جمل ــى املدعــى علي شــهادة الشــهود عل
ثــم جــرى منــا االطــالع علــى دفتــر التحقيــق املرفــق باملعاملــة لفــة )1( 
ص )3( فوجدنــا إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــا بأنــه مت العثــور داخــل 
حذائــه الــذي بقدمــه علــى عــدد حبــة واحــدة محظــورة وكذلــك قطعــة 
حشــيش مخــدر وهــي عائــده لــه شــخصيا لالســتخدام الشــخصي وقــد 
تعاطــى حبــة واحــدة وكذلــك ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر وأنــه 
ــا  يتعاطــى احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة مــن ثــالث أشــهر تقريب
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال غيــر صحيــح وقــد وقعــت علــى 
ذلــك بعــد أن وعــدت باخلــروج وإنهــاء القضيــة هــذه إجابتــي ثــم جــرى منــا 
االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم فبنــاء علــى مــا تقــدم 
ــة وحيــث أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى  مــن الدعــوى واإلجاب
املدعي العام وبناء علـــــى مــــا شهــــدت بــــه البينة املعدلة شرعــــا ومـــا ورد 
يف إقـــراره حتقـيـقـــًا وبنـــاء علـــى قلـــة الكـمـيـــة الـمـضـبـوطـــة وبـنـاء عـلــى 
ــى عــدم وجــود  ــاء عل ــادة )41 ، 56 ، 60( مــن نظــام املخــدرات وبن الـمـ
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ــي: 1/ ثبــت لــدي  ــى املدعــى عليــه فقــد قــررت مــا يل ســوابق جنائيــة عل
إدانــة املدعــى عليــه بحـــيازة لقطــعـــة مــن احلشيــــش الـمـخــــدر بلــــغ وزنـهــــا 
)9 جــم( تســعة جرامــات بقصــد االســتخدام الشــخصي وحيــازة حبــة 
واحــدة مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد االســتخدام الشــخصي وحكمــت 
بســجنه ملــدة أربعــة أشــهر يحســب منهــا مــن تاريــخ إيقافــه 2/توجيــه 
التهمــه القويــة للمدعــى عليــه باســتعماله يف الســابق للحشــيش املخــدر 
وتعاطيــه للحبــوب احملظــورة وحكمــت بتعزيــره لقــاء ذلــك وذلــك بجلــده 
تســعة وســبعني جلــدة دفعــة واحــدة 3/إبعــاد املدعــى عليــه مــن البــالد بعد 
انتهــاء محكوميتــه وال يســمح لــه بالدخــول إال فيمــا تقتضيــه تعليمــات 
احلــج والعمــرة وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام و املدعــى عليــه قــرر 
املدعــى عليــه اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة  فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه 
بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة يف يــوم األحــد بتاريــخ 1433/8/18هـــ  
مــدة  عليــه خــالل  الشــرعي لالعتــراض  القــرار  مــن  الســتالم صــورة 
شــهر مــن تاريــخ اســتالم صــورة القــرار وإذا لــم يقــدم اعتراضــه علــى 
احلكــم ســقط حقــه يف االعتــراض ومــن ثــم رفــع كامــل أوراق املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم 
ــا محمــد حــرر يف  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــة وصل ــدون الئحــة اعتراضي ب

1433/8/14هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــني املوافــق 1434/1/5هـــ افتتحــت 
بعســير  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  لنــا  عــادت  وقــد  اجللســة 
بكتــاب فضيلــة رئيســها برقــم 331892599 وتاريــخ 1433/11/27هـــ  
واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 332189628 وتاريــخ 1433/12/19هـــ 
وبرفقهــا القــرار الصــادر بشــأنها مــن الدائــرة الرابعــة لتدقيــق القضايــا 
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بعــد  ونصــه  1433/11/20هـــ  وتاريــخ   33458676 برقــم  اجلزائيــة 
االعتراضيــة  والالئحــة  ضبطــه  وصــورة  القــرار  )وبدراســة  املقدمــة 
وأوراق املعاملــة تقــرر باألكثريــة إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة 
مــا يلــي: أوال/ أن فضيلــة ناظــر القضيــة لــم يعــرض الشــهود وحالهــم 
وشــهادتهم علــى املدعــى عليــه وال بــد مــن ذلــك. ثانيــا/ وجــود أخطــاء 
إمالئيــة اشــير حتتهــا بقلــم الرصــاص ينبغــي تصحيحهــا فعلــى فضيلتــه 
مالحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــالزم واهلل املوفــق ( أ هـــ وعليــه أجيــب 
ــة أن مــا جــاء ذكــره يف املالحظــة األولــى فقــد جــرى  أصحــاب الفضيل
منــي عــرض شــهادة الشــهود وحالهــم علــى املدعــى عليــه وأنكــر صحــة 
شــهادتهم جملــة وتفصيــال كمــا ثبــت ذلــك يف الضبــط وأمــا مــا جــاء يف 
املالحظــة الثانيــة فســيتم تعديــل ذلــك وإكمــال الــالزم واهلل يحفظكــم 
ويرعاكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد حــرر 

يف 1434/1/5هـــ .
 احلمــد هلل  وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا  نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة  
لتدقيــق  القضايــا اجلزائيــة  مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/1/11هـــ املرفــق به 332189628 وتاري
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ /.....  برقــم 33399354 وتاريــخ 
1433/09/02هـ  اخلاص بدعوى املدعي العام ضد / .... ميني اجلنسية، 
املتضمــن  القــرار   يف  املوضحــة  الصفــة  علــى  )مخــدرات(  قضيــة  يف 
حكــم فضيلتــه  وأحلقــه بالقــرار  وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم 
)33458676( وتاريــخ 1433/11/20هـــ تقــررت املوافقــة  علــى احلكــم 
بعــد االجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

ــه وســلم . وصحب
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رقم الصك :34272983  تاريخه: 1433/11/14هـ 
رقم الدعوى:32901007

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34272983 تاريخه : 1434/07/18هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش وحبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي- عــدم 
إدانــة- انقضــاء  قبــول الرجــوع عــن اإلقــرار فيمــا موجبــه التعزيــر- 
بالســجن  عليــه احلاضــر  املدعــى  تعزيــر   - بالوفــاة  العامــة  الدعــوى 

واملنــع مــن الســفر.

عــن  املقــر  رجــوع  يقبــل  »وال   :)30/222( الكبيــر  الشــرح  يف  جــاء   -1
إلــخ«. إقــراره.. 

2- الفقــرة )1( مــن املــادة )41( و الفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليهمــا تتضمــن طلــب إثبــات إدانتهمــا 
بحيــازة احلشــيش املخــدر وحيــازة األول حلبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــني 
بقصــد التعاطــي، واحلكــم عليهمــا بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر 
األول  وعلــى  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  لنظــام  طبقــا 
ــي يقودهــا  باملقتضــى الشــرعي لقــاء التعاطــي، مت تفتيــش الســيارة الت
املدعــى عليــه الثانــي فعثــر فيهــا علــى ســيجارتني مــن احلشــيش املخــدر 
ومت تفتيــش األول شــخصيا فعثــر بجيبــه علــى حبــة يشــتبه أن تكــون 
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محظــورة- أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
تــويف مبوجــب  املدعــى عليــه األول  املخــدر واإلمفيتامــني،  للحشــيش 
شــهادة الوفــاة الصــادرة مــن اجلهــة املختصــة، اعتــرف الثانــي أمــام جهــة 
التحقيــق بحيازتــه للحشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي، أنكــر أمــام 
احملكمــة مــا أســنده إليــه املدعــي العــام ورجــع عــن إقــراره حتقيقا،مــن 
املقــرر شــرعًا أن حقــوق اهلل تعالــى التــي ال تــدرأ بالشــبهة ال يقبــل فيهــا 
الرجــوع عــن اإلقــرار بــال خــالف، قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه 
الثانــي مبــا نســب إليــه وقــررت ســجنه ملــدة ســتة أشــهر ومنعــه مــن الســفر 
ــم  ــى احلكــم ول ــه عل خــارج اململكــة ملــدة ســنتني، عــارض املدعــى علي
يعــارض املدعــي العــام، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى 

احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بتبــوك برقــم 32901007 وتاريــخ 1433/11/14 هـــ املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 3261306 وتاريــخ 1432/01/22هـــ ففــي يــوم الثالثاء 
املوافــق 1434/07/18هـــ حضــر املدعــي العــام ........ ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ واملعمــد مــن مرجعــه مبوجــب اخلطــاب 
رقــم 13058 يف 1433/9/5هـــ وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه الثانــي 
........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........  ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه األول وقــد وردنــا مــن مكافحــة املخــدرات مبنطقــة تبــوك 
األول  عليــه  للمدعــى   ..... رقــم  وفــاة حتمــل  لشــهادة  صــوره مصدقــه 
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ــة وجــد أنهــا مشــتملة علــى الئحــة دعــوى عامــة ضــد  وبالرجــوع للمعامل
املذكوريــن وفيهــا أنــه بتاريــخ 1431/04/19هـــ ورد باحملضــر املعــد مــن 
قبــل قيــادة أمــن الطــرق مبنطقــة تبــوك أنــه أثنــاء قيامهــم بعملهــم املعتــاد 
وتواجدهــم بالنقطــة املتمركــزة علــى طريــق ..... مت اســتيقاف ســيارة 
مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة رقــم..... يســتقلها شــخصني الســائق ويدعــى 
........ وبتفتيشــه شــخصيًا لــم يعثــر معــه علــى أي شــيء ممنــوع والراكــب 
ــى  ــه عل ــه األميــن مــن ثوب ــر يف جيب ويدعــى ........ وبتفتيشــه شــخصيًا عث
حبــة يشــتبه أن تكــون محظــورة وعلــى قطعــة يشــتبه أن تكــون مــن 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا اإلجمالــي )1,800 ملجــم( جــرام وثمــان 
مائــة مليجــرام وبتفتيــش الســيارة عثــر يف املرتبــة األمامية بجــوار )القير( 
علــى علبــة ســجائر عثــر بداخلهــا علــى عــدد)2( ســيجارتني ملفوفتــني 
يشــتبه أن تكونــا مخلوطتــني باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا اإلجمالــي 
ــم القبــض عليهــم وتســليهم  ــة مليجــرام فت )2,100ملجــم( جرامــان ومائ
لــإدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي رقــم)1009م/م س ت( لعــام 1431هـــ الصــادر مــن مركــز 
مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بصحــة تبــوك إيجابيــة 
العينة املرسلة للتحليل للحشيش املخدر وهو من املواد املخدرة اخلاضعة 
للرقابــة واملنــوه عنــه باجلــدول األول فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة 
ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39(  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
وتاريــخ 1426/7/8هـــ وإيجابيــة العينــة املرســلة للتحليــل لإمفيتامــني 
املنبــه للجهــاز العصبــي املركــزي وهــو مــن املؤثــرات اخلاضعــة للرقابــة 
واملنــوه عنــه باجلــدول الثانــي فئــة)ب( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة وقــد أســفر التحقيــق معهمــا عــن اتهــام ألول بحيازتــه 
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مــن  ولقطعــة  احملظــور  املنبــه  اإلمفيتامــني  حبــوب  مــن  واحــدة  حلبــة 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا اإلجمالي)1,800ملجــم( جــرام وثمــان مائــة 
مليجــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه الســابق للحشــيش املخــدر واتهــام 
الثانــي بحيازتــه لســيجارتني ملفوفتــني مخلوطتــني باحلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا اإلجمالــي )2,100ملجــم( جرامــان ومائــة مليجــرام بقصــد 
التعاطــي وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا فعــل محــرم شــرعًا 
ومعاقــب عليــه ونظامــًا اســتنادًا للمــادة الثالثــة فقرة)الثانيــة( مــن نظــام 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
رقــم)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ لــذا أطلب1-إثبــات مــا أســند إليهمــا 
2- احلكــم عليهمــا بالســجن لقــاء مــا أســند إليهمــا اســتنادًا للمــادة )41( 
فقــرة)1( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه 
أعــاله 3- احلكــم مبنعهمــا مــن الســفر اســتنادًا للمــادة )56( فقــرة)1( 
مــن النظــام املشــار إليــه أعــاله 4- احلكــم علــى املدعــى عليــه األول 
باملقتضــى الشــرعي لقــاء تعاطيــه الســابق للحشــيش املخــدر هكــذا 
مــا  الدعــوى أجــاب بقولــه  الثانــي عــن  ادعــى وبســؤال املدعــى عليــه 
جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن القبــض علينــا ووجــود املضبوطــات يف 
الســيارة التــي كنــت أقودهــا كلــه صحيــح ولكــن مــا مت ضبطــه مــن 
ســيجارتني مخلوطتــني باحلشــيش املخــدر داخــل علبــة الســجائر املوجــودة 
بجــوار ناقــل احلركــة ليســت لــي وإمنــا هــي لصاحبــي ...... رحمــه اهلل 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام أجــاب بقولــه الصحيــح 
مــا جــاء يف دعــواي هكــذا قــرر وبطلــب البينــة منــه قــال بينتــي مــا جــاء 
يف الئحــة الدعــوى وأوراق املعاملــة وبالرجــوع إلــى محضــر االســتجواب 
املــدون علــى الصفحــة التاســعة مــن اللفــة الثانيــة عشــر وجــدت فيــه 
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املضبوطتــني  الســيجارتني  أن  وفيــه  عليــه  للمدعــى  اعترافــا منســوب 
ــه  ــع بالبصمــة منســوب إلي ــه توقي ــه وعلي ــدة ل ــة الســجائر عائ داخــل علب
وبعرضــه عليــه أجــاب بقولــه صحيــح أننــي اعترفــت بحيازتــي لهاتــني 
الســيجارتني بقصــد التعاطــي لــدى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مــن 
أجــل أن يخــرج صاحبــي مــن الســجن هكــذا أجــاب فنظــرًا إلــى مــا دون 
مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي املشــار 
إليــه وإلقــرار املدعــى عليــه بوجــود الســيجارتني املخلوطتــني باحلشــيش 
املخــدر داخــل علبــة الســجائر يف ســيارته وملــا جــاء يف إقــراره حتقيقــًا مــن 
أنهمــا عائدتــان لــه وأن القصــد مــن حيازتهمــا التعاطــي ونظــرًا إلنــكاره 
يف مجلــس احلكــم أنهمــا لــه وملــا قــرره أهــل العلــم رحمهــم اهلل مــن أن 
ــر احلــدود ال يقبــل قــال يف الشــرح الكبيــر  الرجــوع عــن اإلقــرار يف غي
222/30: ))فصــل: وال يقبــل رجــوع املقــر عــن إقــراره إال فيما كان حدًا 
هلل تعالــى يــدرأ بالشــبهات ويحتــاط إلســقاطه فأمــا حقــوق اآلدميــني 
وحقــوق اهلل تعالــى التــي ال تــدرأ بالشــبهات كالــزكاة والكفــارات 
فــال يقبــل رجوعــه عنهــا. وال نعلــم فيــه خالفــًا(( أ.هـــ وملــا جــاء يف الفقــرة 
األولــى مــن املــادة احلاديــة واألربعــني والفقــرة األولــى مــن املــادة السادســة 
واخلمســني وبنــاء علــى جميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
بحيازتــه لســيجارتني مخلوطتــني باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا جرامــان 
ومائــة مليجــرام لغــرض االســتعمال والتعاطــي وقــررت تعزيــره مبــا يلــي 
أواًل حبــس املدعــى عليــه ملــدة ســتة أشــهر يحتســب منهــا فتــرة إيقافــه 
علــى ذمــة القضيــة ثانيــًا منــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
ملــدة ســنتني تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء محكوميتــه يف البنــد أواًل ومبا ذكر 
حكمــت وبعرضــه علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر املدعــي العــام 
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قناعتــه بــه أمــا املدعــى عليــه فطلــب متييــز احلكــم مســببا ذلــك بــأن مــا 
مت ضبطــه يف ســيارته ليــس لــه أي عالقــة بــه فأجبتــه لطلبــه وســيتم 
احلكــم  لتدقيــق  االســتئناف  حملكمــة  املعاملــة  أوراق  كامــل  بعــث 
حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/07/18 هـــ .
احلمــد اهلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  تبــوك  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف 
احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك برقــم 341740956 وتاريــخ 1434/07/24هـ 
املرفــق بهــا القــرار رقــم 34272983 وتاريــخ 1434/07/18هـــ الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي ..... اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد ..... يف 
واملتضمــن حكــم  القــرار  املوضــح يف  النحــو  علــى  مخــدرات  قضيــة 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى أن 
يقــرر انقضــاء الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليــه .....لوفاتــه قبــل بعــث 
املعاملــة للتنفيــذ. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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مســكر - مخــدرات - حيــازة مســكر - حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي 
والترويــج - حيــازة حبــوب محظــورة - ســجائر حشــيش - إقــرار - ثبــوت 
إدانــة - حــد املســكر - تعزيــر باجللــد والســجن والغرامــة واملصــادرة 

واملنــع مــن الســفر.

1- قاعدة : ال عذر ملن أقر.
2- قاعدة املرء مؤاخذ بإقراره .

3- من مقاصد الشريعة  حفظ النفس والعقل .
4- الفقرة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات .

5- املــواد )38( و )41( و )53( و )56( و )59( و )62(.مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات .

توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا األول : بحيــازة قطعــة حشــيش بقصــد 
البيــع والشــروع يف بيعهــا بقصــد االجتــار والترويــج، تســليمه للثانــي 
لقطعــة حشــيش بقصــد الترويــج واالجتــار، حيــازة قطــع مــن احلشــيش 
ــه  ــج، تعاطي ــام احملظــورة بقصــد التعاطــي والتروي ــوب الكلونازيب وحب
للحشــيش املخــدر، والثانــي : حيــازة قطــع مــن احلشــيش املخــدر وســجائر 
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حشــيش بقصــد التعاطــي والترويــج، تعاطــي احلشــيش املخــدر، شــرب 
املســكر، حيازة قارورة مســكر، حيث ورد بالغ ملكافحة املخدرات 
مــن أحــد املصــادر عــن قيــام املدعــى عليــه األول بترويــج احلشــيش علــى 
نطــاق واســع، أبــدى املصــدر اســتعداده  لإطاحــة بــه عــن طريــق أحــد 
ــه الثانــي،  ــه  وهــو املدعــى علي الوســطاء الذيــن يحضــرون احلشــيش من
اتصل املصدر على املدعى عليه الثاني وطلب منه كمية من احلشيش، 
فقــام  املدعــى عليــه الثانــي باالتصــال علــى املدعــى عليــه األول  ثــم اتصل 
بالوســيط وأخبــره أن املــروج )املدعــى عليــه األول( أفــاد بوجــود نوعــني 
ــت  ــى الســعر  وانتهــت املكاملــة وكان مــن احلشــيش، ومت التفــاوض عل
ــي  ــه الثان ــزل املدعــى علي ــى مســمع مــن رجــال األمــن، مت التوجــه ملن عل
برفقــه املصــدر )مــكان التســليم(، متــت مداهمــة البيــت  والقبــض عليــه  
وعثــر معــه علــى احلشــيش املخــدر بيــده، كمــا عثــر يف جيبــه علــى عــدد 
ــى أربــع قطــع حشــيش،  ــر عل مــن حبــوب الــروش، بتفتيــش ســيارته عث
املدعــى عليــه  مــن  يأخذهــا  أنــه  أفــاد  عــن مصــدر احلشــيش  بســؤاله 
األول وأنــه مجــرد وســيط، مت القبــض علــى املدعــى عليــه األول داخــل 
منــزل أحــد أصدقائــه وعثــر معــه علــى قطعــة حشــيش، اعتــرف املدعــى 
عليــه األول بــأن املضبــوط معــه يعــود لــه وليــس ملــن يف املجلــس معــه أي 
عالقــة، بتفتيــش ســيارة املدعــى عليــه األول عثــر علــى قطعــه حشــيش، 
باالنتقــال ملنــزل األول عثــر علــى قطعــه حشــيش وقــارورة خمــر، طلــب 
املدعــي العــام أثبــات مــا أســند للمدعــى عليهمــا، احلكــم عليهمــا بعقوبه 
الســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة هاتفــي اجلــوال 
املقتضــى  إجــراء  شــريحتهما،  وإســقاط  والثانــي،  لــألول  العائديــن 
الشــرعي بحــق الثانــي  لقــاء تعاطيــه احلشــيش، احلكــم علــى األول بحــد 
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املســكر لقــاء إقــراره بشــربه  وتعاطيــه احلشــيش، احلكــم علــى األول 
بعقوبــة  تعزيــره لقــاء حيــازة املســكر بقصــد الشــرب، أقــر املدعــي عليه 
األول مبــا نســب إليــه، أقــر املدعــي عليــه الثانــي مبــا نســب إليــه  وذكــر 
بــأن قصــده مــن احليــازة التعاطــي، صــدر احلكــم بإثبــات اإلدانــة وإقامــة 
حــد املســكر عليهمــا، والتعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر 

والغرامــة واملصــادرة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 

 احلمــد اهلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي 
ــوم األحــد 1433/8/4هـــ الســاعة التاســعة والنصــف افتتحــت  هــذا الي
اجللســة لــدي أنــا ... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى 
وتاريــخ  برقــم    احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لــي  احملالــة  املعاملــة 
1433/3/22هـــ واملقيــدة بــوارد احملكمــة برقــم   يف 1433/3/22هـــ 
وفيــه حضــر املدعــي العــام ... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه األول ... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم   ... وحضــر املدعــى عليــه 
الثانــي .. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وادعــى األول 
قائــال يف حتريــر دعــواه أنــه بتاريــخ 1433/2/14هـــ ورد بــالغ مــن أحــد 
املصــادر الســرية لشــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام مفــاده وجــود 
شــخص يدعــى )...( يقــوم بترويــج احلشــيش املخــدر علــى نطــاق واســع 
وأبــدى املصــدر اســتعداده لإطاحــة باملتهــم عــن طريــق أحــد الوســطاء 
الذيــن يحضــرون احلشــيش منــه ويدعــى .. ويســتخدم اجلــوال رقــم )...( 
وبنــاًء عليــه مت االتصــال علــى املدعــو .. وبعــد الســالم طلــب املصــدر منــه 



249

نصــف ربــع مــن احلشــيش املخــدر فقــال الوســيط حلظــات اتصــل علــى ... 
اتصــل  دقائــق  خمــس  حوالــي  وبعــد  املكاملــة  انتهــت  خبــر  لــك  وأرد 
الوســيط املدعــو .. علــى املصــدر وأخبــره أن املدعــو .. أفــاد بوجــود نوعــني 
مــن احلشــيش املخــدر وهــي )زنقــة( و )دار( وهــي أســماء تطلــب علــى 
أنــواع مــن احلشــيش فأخبــره املصــدر بأنــه يريــد نــوع )زنقــه( وســأله بكم 
يحســب لــي نصــف الربــع فأجــاب املدعــو ... بــأن قيمتهــا ألــف وتســع مئــة 
وطلــب  الربــع  نصــف  علــى  املبلــغ كبيــر  إن  املصــدر  لــه  فقــال  ريــال 
تخفيــض املبلــغ فوافــق املدعــو ... علــى أن يصبــح املبلــغ )1850( ألفــًا 
وثمــان مئــة وخمســني ريــااًل وأفــاد املتهــم .. أنــه ســوف يأخذهــا مــن ... 
وانتهــت املكاملــة وكانــت املكاملــات مســموعة مــن قبــل رجــال األمــن 
فتــم تفتيــش املصــدر واالنتقــال ملنزلــه وعنــد الوصــول ملنــزل املصــدر 
اتصــل املصــدر علــى املتهــم .. وقــال لــه وينــك فأجــاب أنــه ينتظــر املدعــو 
... وإذا جــاء ســوف يقــوم باالتصــال عليــه وأخبــر املصــدر املتهــم .. بأنــه يف 
املنــزل يف انتظــاره وانتهــت املكاملــة وكانــت مســموعة مــن قبــل أحــد 
رجــال األمــن بالفرقــة القابضــة وبعــد حوالــي ســاعة اتصــل املصــدر علــى 
املتهــم .. وســأله عــن مــكان تواجــده فأفــاد املتهــم أنــه موجود وســيحضر 
بعــد نصــف ســاعة وأخبــر املصــدر املتهــم .. أنــه لوحــده يف البيــت وطلــب 
منــه الدخــول مباشــرة وانتهــت املكاملــة وكانــت مســموعة مــن قبــل 
املنــزل ومت مداهمتــه  قــام بدخــول  املتهــم  األمــن وعنــد وصــول  رجــل 
والقبــض عليــه والعثــور معــه علــى احلشــيش املخــدر بيــده اليمنــى بلــغ 
وزنــه )77.3( ســبعة وســبعني جرامــًا وثالثــة أعشــار اجلــرام كمــا عثــر يف 
جيبــه األميــن علــى كيــس بــه عــدد خمــس حبــات يشــتبه أن تكــون مــن 
حبــوب الــروش املنبهــة وبتفتيــش ســيارته عثــر علــى أربــع قطــع حشــيش 
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بلــغ وزنهــا )91.4( واحــدًا وتســعني جرامــا وأربعة أعشــار اجلرام وبســؤاله 
... وأنــه مجــرد  عــن مصــدر احلشــيش أفــاد أنــه يأخذهــا مــن املدعــو 
وســيط مبقابــل مئــة ريــال ومت متكينــه مــن االتصــال علــى املدعــو ... 
وأخبــره أن املبلــغ معــه فــرد املدعــو ... بقولــه : شــوي وأمــرك وانتهــت 
املكاملــة وبعــد حوالــي عشــر دقائــق اتصــل ..علــى املدعــو ... واخبــره 
مبكانــه وأنــه ســيتجه إلــى منــزل ... وطلــب مــن ..  احلضــور لــه هنــاك 
وكانــت جميــع املكاملــات حتــت مســامع رجــال األمــن فتــم التوجــه ملنزل 
... حيــث شــوهدت ســيارة املتهــم ... املعروفــة مســبقًا للفرقــة القابضــة ومت 
االتصــال ... وطلــب نــزول املتهــم لــه إال أنــه خوفــًا مــن هــروب املتهــم .. متــت 
 ... املتهــم  األول  أشــخاص  ثالثــة  علــى  عثــر  حيــث  املجلــس  مداهمــة 
وبتفتيشــه عثــر معــه علــى أربــع ســجائر ملفوفــة لــف يــدوي ممزوجــة 
ــغ وزنهــا )6( ســتة جرامــات  كمــا عثــر معــه علــى  باحلشــيش املخــدر بل
قطعــة حشــيش بلــغ وزنهــا )4.3( أربعــة جرامــات وثالثــة أعشــار اجلــرام 
وقطعــة أخــرى بلــغ وزنهــا )6.5( ســتة جرامــات وخمســة أعشــار اجلــرام 
وبتفتيــش الشــخصني املرافقــني لــه يف املجلــس وهــم... و...لــم يعثــر معهــم 
علــى أي ممنوعــات واعتــرف املتهــم ... بــأن املضبــوط معــه يعــود لــه وليــس 
لهمــا أي عالقــة أو علــم بهــا ومت أخــذ إقــرار عليــه بذلــك )ومت إخــالء 
ســبيل كل مــن .. و...مــن قبــل املكافحــة لعــدم عالقتهــم مبــا جــرى( 
ــغ وزنهــا )499(  ــى قطعــة حشــيش بل ــر عل وبتفتيــش ســيارة املتهــم ... عث
أربــع مئــة وتســعة وتســعني جرامــًا عليهــا ختــم )دارد دار( -وهــو أحــد 
النوعــني اللذيــن قــام املتهــم ... بعرضهمــا علــى املصــدر -وباالنتقــال ملنــزل 
املتهــم ... عثــر علــى قطعــة حشــيش بلــغ وزنهــا )36( ســتة وثالثــني جرامــًا  
وقــارورة بهــا القليــل مــن ســائل يشــتبه أن يكــون مــن اخلمــر فتــم القبــض 
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عليــه وقــد أبــدى املدعــى عليهمــا تعاونهمــا مــع مكافحــة املخــدرات 
الكيمــاوي  التقريــر  ورد  وقــد  املخــدرات  مروجــي  ببعــض  لإطاحــة 
إيجابيــة  ثبــوت  املتضمــن  رقم716وتاريخ1433/2/23هـــ  الشــرعي 
العينــات املضبوطــة مــن احلبــوب لعقــار الكلونازيبــام واملعــروف جتاريــًا 
باســم ريفوتــرل واملدرجــة يف اجلــدول الثانــي فئــة )د( واملرفــق بنظــام 
ذاتــه  التقريــر  أثبــت  كمــا  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
إيجابيــة عينــات الكميــات املضبوطــة مــن القطــع والســجائر املشــار 
إليهــا أعــاله ملــادة احلشــيش املخــدرة واحملظــورة واملدرجــة يف اجلــدول 
األول فئــة )أ( واملرفــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
كمــا أثبــت إيجابيــة عينــة القــارورة املضبوطــة ملــادة الكحــول اإليثيلــي 
وبنســبه مســكره وبســماع أقــوال املتهــم ... عنــاب األوليــة أقــر بحيازتــه 
ذلــك  مــا ســوى  وأنكــر  املخــدر  للحشــيش  وتعاطيــه  معــه  ملــا ضبــط 
وبســماع أقــوال املتهــم .. .. أقــر بحيازتــه ملــا ضبــط معــه مــن حشــيش ومــا 
ضبــط أيضــا مبنزلــه وســيارته وأقــر بتعاطيــه احلشــيش وشــرب املســكر 
وباســتجواب املتهــم ... عنــاب أقــر بإحضــاره احلشــيش املخــدر للمصــدر 
إال أنــه لــم يقصــد الترويــج وإمنــا قــام بشــراء الكميــة مناصفــة بينــه وبــني 
لــه  وأنــه  بســيارته  املضبــوط  للحشــيش  بحيازتــه  أقــر  املصــدر كمــا 
بقصــد االســتعمال الشــخصي وأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر  وأقــر 
بحيازتــه حلبــوب الــروش املضبوطــة معــه بقصــد االســتعمال وباســتجواب 
املتهــم .. أقــر بحيازتــه للحشــيش املضبــوط معــه واملضبــوط بســيارته 
واملضبــوط مبنزلــه وحيازتــه لقــارورة املســكر أيضــًا كل ذلــك بقصــد 
االســتعمال وأنــه  يتعاطــى احلشــيش املخــدر ويشــرب املســكر وأنكــر 
مــا ســوى ذلــك وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهامهمــا مبــا يلــي :ـ1- حيــازة 
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املتهــم .. قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )77.3( ســبعة وســبعني 
ــا بقصــد  ــع والشــروع يف بيعه ــة أعشــار اجلــرام بقصــد البي ــًا وثالث جرام
االجتــار والترويــج.2- تســليم املتهــم ... قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ 
بقصــد  اجلــرام  أعشــار  وثالثــة  )77.3( ســبعة وســبعني جرامــًا  وزنهــا 
الترويــج واالجتــار .3-حيــازة املتهــم ... ألربــع قطــع مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )91.4( واحــدًا وتســعني جرامــا وأربعــة أعشــار اجلــرام ولـــ)5( 
خمــس حبــات مــن حبــوب الكلونازيبــام احملظــورة بقصــد التعاطــي 
والترويــج وتعاطيــه احلشــيش املخــدر .4- حيــازة املتهــم ... لقطــع مختلفــة 
األحجــام مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزن مجموعهــا )545.8( خمــس مئــة 
وخمســة وأربعــني جرامــًا وثمانيــة أعشــار اجلــرام وألربــع ســجائر مخلوطة 
بلــغ وزنهــا )6( ســتة جرامــات بقصــد التعاطــي و الترويــج  باحلشــيش 
وحيازتــه  املســكر   ... املتهــم  شــرب   -5. املخــدر  احلشــيش  وتعاطيــه 
لقــارورة بهــا القليــل مــن املســكر بقصــد الشــرب وذلــك لألدلــة والقرائن 
التاليــة : 1- إقــرار املتهــم .. حتقيقــًا املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة 
رقم1.2واملرفــق لفــة رقــم21.22 واملــدون علــى الصفحــة رقم18واملرفــق 
لفــة رقــم 1. 2- إقــرار املتهــم ... حتقيقــًا املنــوه عنــه واملــدون على الصفحة 
رقم1.2واملرفــق لفــة رقــم24.25 واملــدون علــى الصفحــة رقم19واملرفــق 
لفــة رقــم 1 وكذلــك املرفــق لفــه رقــم3.3- مــا ورد يف محضــر البــالغ 
املنــوه عنــه مبحضــر االســتدالل واملــدون علــى الصفحــة رقم2واملرفــق لفة 
ــة  ــا واملدون ــوه عنه ــع املن رقــم1. 4- مــا ورد يف محضــر القبــض مــن وقائ
علــى الصفحــة رقم11.12.13.14واملرفقــة لفــة رقــم1. 5- مــا ورد يف 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم 39 ،40 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــوران - وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبرة 
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شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا 
أســند إليهمــا وفقــًا للفقــرة رقــم )2,7( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام 
ــرات العقليــة واحلكــم عليهمــا مبــا يلــي:  ــدرات واملــؤثــ ــة املخـــ مكافحــ
1- عقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة 
رقــم )38( مــن النظــام، مــع مراعــاة مقتضــى املــادة )62( مــن ذات النظام 
بحقهمــا واملــادة )59( بحــق .. .2- منعهمــا مــن الســفر إعمــاال ملقتضــى 
الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن النظــام .3ـ مصــادرة الهاتــف 
اجلــوال العائــد للمدعــو ... الــذي يحمــل الرقــم املصنعــي ) ........( ورقمــه 
الــذي يحمــل الرقــم   ... )...( وكذلــك الهاتــف اجلــوال العائــد للمتهــم 
املصنعــي)........( ورقمــه )...( الســتخدامهما يف الترويــج وفقــًا للفقــرة 
رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن النظــام، مــع املطالبة بإســقاط شــريحة 
الهاتــف النقــال وعــدم صرفهــا لنفــس املتهــم وفقــا لتعميــم ســمو وزيــر 
الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9-1429/2/10هـــ.4ـ املقتضــى الشــرعي 
بحــق .. لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر .5ـ احلكــم علــى املتهــم ........... 
بحــد الســكر لقــاء إقــراره بشــرب املســكر وتعاطيــه احلشــيش املخــدر.  
6ـ احلكــم علــى املتهــم . ......... بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره لقــاء 
حيازتــه املســكر بقصــد الشــرب هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي 
العــام علــى املدعــى عليهمــا أجــاب املدعى عليــه األول ... قائال : ماذكره 
وزنهــا  بلــغ  املخــدر  احلشــيش  مــن  لقطعــة  مــن حيازتــي  العــام  املدعــي 
)3,77( ســبعة وســبعني جرامــا وثالثــة أعشــار اجلــرام بقصــد البيــع مــن 
ــع قطــع مــن  ــي ألرب ــج وحيازت ــا بقصــد االجتــار والتروي الشــروع يف بيعه
وأربعــة  جرامــا  وتســعني  واحــدا  وزنهــا)91,4(  بلــغ  املخــدر  احلشــيش 
احملظــورة  الكلونازيبــام  حبــوب  مــن  حبــات  وخمــس  اجلــرام  أعشــار 
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ــح  ــه صحي ــج وتعاطــي للحشــيش املخــدر فكل بقصــد التعاطــي والتروي
جملــة وتفصيــال علمــا أنــه ال ســوابق علــي وأنــا تائــب إلــى اهلل ونــادم علــى 
هــذا الفعــل هــذه إجابتــي وأجــاب املدعــى عليــه الثانــي ... قائــال ما ذكره 
املدعــي العــام يف دعــواه مــن قيامــي بتســليم قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )77,3( ســبعة وســبعني جرامــا وثالثــة أعشــار اجلــرام بقصــد 
االجتــار والترويــج فغيــر صحيــح وأمــا ماذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
بلــغ  املخــدر  احلشــيش  مــن  األحجــام  مختلفــة  لقطــع  حيازتــي  مــن 
وزنهــا)545،8( خمســمائة وخمســة وأربعــني جرامــا وثمانيــة أعشــار 
اجلــرام وألربــع ســجائر مخلوطــة باحلشــيش بلــغ وزنهــا )6( ســتة جرامــات 
بقصــد الترويــج فغيــر صحيــح وإمنــا الصحيــح أنني قمت بحيــازة الكمية 
املذكــورة بقصــد التعاطــي وقيامــي بتعاطيــه احلشــيش املخــدر وأمــا مــا 
ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن قيامــي بشــرب املســكر وحيازتــي 
لقــارورة بهــا القليــل مــن املســكر بقصــد الشــرب فصحيــح والســابقة 
صحيحــة هــذه إجابتــي وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة التــي ثبــت 
صحــة دعــواه مــن قيــام املدعــى عليــه الثانــي بتســليم قطعــة مــن احلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا )77,3( ســبعة وســبعني جرامــا وثالثــة أعشــار اجلــرام 
بقصــد االجتــار والترويــج أجــاب قائــال ليس لدي إال مــا يف أوراق املعاملة 
وعليــه رفعــت اجللســة لالطــالع علــى أوراق املعاملــة وتأجلــت يف تاريــخ 
1433/8/25هـــ يــوم األحــد الســاعة احلاديــة عشــر وبــاهلل التوفيــق وصلى 
اهلل علــى ســيدنا محمــد وعلــى آله وصحبه وســلم حــرر يف 1433/8/4هـ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األحــد املوافــق 1433/9/10هـــ الســاعة 
احلاديــة عشــرة افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر األطــراف وباالطــالع علــى 
اللفــة رقــم )1( ص 14-11  بــني طياتهــا علــى  أوراق املعاملــة وجــدت 
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محضــر القبــض والتفتيــش والــذي جــاء فيــه أن املدعــى عليــه األول ... 
قــام باالتصــال علــى املدعــى عليــه الثانــي ... علــى مســمع مــن الفرقــة 
وأخبــر   ... اتصــل عليــه  ثــم  وأمــرك  بقولــه شــوي  رد   ... وأن  القابضــة 
ــه ســيتجه إلــى منــزل أبــي... وطلــب مــن ... احلضــور هنــاك  ــه وأن مبكان
وكانــت جميــع املكاملــات حتــت مســمع مــن الفرقــة القابضــة وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه الثانــي أجــاب قائــال مــا ذكــر غيــر صحيــح هــذا وقــد 
جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 716 وتاريــخ 
1433/2/23هـــ  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة 
إقــرار املدعــى عليــه األول ........... ملــا نســب إليــه يف دعــوى املدعــي العــام 
ومبــا أنــه ال عــذر ملــن أقــر ومبــا أن املــرء مؤاخــذ بإقــراره ومبــا أن املدعــى 
عليــه الثانــي ... قــد أقــر بتعاطيــه للحشــيش املخــدر وشــرب املســكر 
وحيازتــه لقــارورة بهــا القليــل مــن املســكر بقصــد الشــرب ومبــا أنــه 
أنكــر قيامــه بتســليم قطعــة احلشــيش املذكــورة يف الدعــوى للمدعــى 
عليــه األول بقصــد االجتــار وإنــكاره حليــازة قطــع مختلفــة مــن احلشــيش 
الترويــج وإمنــا كان قصــده مــن ذلــك  املخــدر وأربــع ســجائر بقصــد 
التعاطــي ومبــا أن املدعــي العــام اكتفــى مبــا يف أوراق املعاملــة وبنــاء 
علــى مــا جــاء يف محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه بعاليــه ومبــا أن 
املدعــى عليــه الثانــي أقــر بصحــة الســابقة  وبنــاء علــى مايلــي : 1ـ حيــازة  
املدعــى عليــه  األول .. للحشــيش  احملظــور  بقصــد الترويــج فعــل محــرم 
شــرعًا ملــا حتتويــه هــذه املخــدرات مــن مــواد أثبــت الطــب ضررهــا علــى 
العقــل والبــدن والشــريعة اإلســالمية جــاءت بحفظهمــا وملــا يترتــب علــى 
ترويجهــا و اســتخدامها  مــن نتائــج ســيئة علــى الفــرد واملجتمــع وهــو 
كذلــك مجــرم نظامــًا ملــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة 
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مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
بالعقوبــة  وتاريــخ 1426/7/8هـــ ومعاقــب عليــه  رقــم  م/39  امللكــي 
التكميليــة  والعقوبــة  والثالثــني  الثامنــة  املــادة  يف  الــواردة  األصليــة 
الــواردة يف املــادة السادســة واخلمســني مــن النظــام املشــار إليــه 2ـ تعاطــي 
املدعــى عليهمــا للحشــيش املخــدر واخلمــر املســكر وهمــا مكلفــان 
مختــاران فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه  باحلد الشــرعي  3ـ ماتضمنه 
التقريــر الكيميائــي املشــار إليــه 4ـ اســتخدام املدعــى عليــه األول ...  
لـــلهاتف النقــال يف عمليــة الترويــج  يســتوجب مصادرتــه وفقــًا ملــا نصــت 
لتعميــم  ووفقــًا  املذكــور  النظــام  مــن  واخلمســني  الثالثــة  املــادة  عليــه 
ــة 5- اســتنادًا ملــا جــاء يف املــادة  ــر الداخلي صاحــب الســمو امللكــي وزي
التاســعة واخلمســني والثانيــة والســتني مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
6-حيــازة املدعــى عليــه الثانــي ... للحشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي 
فعــل محــرم شــرعا ملــا حتتويــه هــذه املخــدرات مــن مــواد أثبــت الطــب 
ضررهــا علــى العقــل والبــدن وملــا يترتــب علــى تعاطيهــا مــن نتائــج ســيئة 
علــى الفــرد واملجتمــع ومجــرم نظامــا ملــا نصــت عليــه الفقــرة الثانــي مــن 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ ومعاقــب عليــه بالعقوبــة 
التكميليــة  والعقوبــة  واألربعــني  احلاديــة  املــادة  يف  الــواردة  األصليــة 
الــواردة يف املــادة السادســة واخلمســني مــن النظــام املشــار إليــه - إقــرار 
املدعــى عليــه حليــازة قــارورة بهــا القليــل مــن املســكر بقصــد الشــرب 
فعــل محــرم شــرعا ومعاقــب عليــه بعقوبــة تعزيــره لــذا كلــه فقــد قــررت 
بحيــازة قطعــة   ... األول  عليــه  املدعــى  إدانــة  لــدي  ثبــت  أوال   : مايلــي 
حشــيش بلــغ وزنهــا )77.3(ســبعة وســبعني جرامــا وثالثــة أعشــار اجلــرام 
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بقصــد البيــع والشــروع يف بيعهــا بقصــد االجتــار والترويــج وحيازتــه 
ألربــع قطــع مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )91.4( واحــدا وتســعني 
وأربعــة أعشــار اجلــرام وخمــس حبات من حبــوب الكلونازيبام احملظورة 
بقصــد التعاطــي والترويــج وقــررت تعزيــره علــى ذلــك بســجنه ملــدة خمس 
ســنوات حتتســب منهــا مــدة توقيفــه الســابقة علــى ذمــة هــذه القضيــة 
ــة لســجنه وجلــده  ومنعــه مــن الســفر إلــى خــارج هــذه البــالد مــدة مماثل
مائتــني وخمســني جلــدة مفرقــة علــى خمــس دفعــات كل دفعــة خمســون 
جلــدة بــني كل دفعــة واألخــرى مــدة التقــل عــن عشــر أيــام وتغرميــه مبلغــا 
وقــدره خمســة اآلف ريــال تــودع يف خزينــة الدولــة  ثانيــا ثبــت لــدي تعاطي 
املدعــى عليــه األول ... للحشــيش املخــدر وقــررت إقامــة املســكر عليــه 
وذلــك بجلــده ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة علنــا ثالثــا ثبــت لــدي اســتخدام 
املدعــى عليــه األول للهاتــف اجلــوال ذي الرقــم املصنعــي)........( وقــررت 
لنفــس   )...( الرقــم  ذات  االتصــال  شــريحة  صــرف  وعــدم  مصادرتــه 
املســتخدم رابعــا ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليه الثاني .. بتعاطي احلشــيش 
املخــدر وبشــرب املســكر وقــررت إقامــة حــد املســكر عليــه وذلــك 
بجلــده ثمانــني جلــدة دفعــة واحــده علنــا خامســا ثبــت لــدي حيــازة املدعــى 
عليــه الثانــي ... لقــارورة بهــا القليــل مــن املســكر بقصــد الشــرب وقــررت 
تعزيــره علــى ذلــك بجلــده أربعــني جلــدة دفعــة واحــدة  سادســا لــم يثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي ... بتســليمه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )77.3( ســبعة وســبعني جرامــا وثالثــة أعشــار اجلــرام بقصــد 
الترويــج واالجتــار وقــررت صــرف النظــر عــن مطالبــة املدعــي العــام 
تطبيــق الفقــرة األولــى مــن املــادة الثامنــة والثالثــني مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات والفقــرة األولــى والثالثــة واخلمســني مــن النظــام ذاتــه لعــدم 
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ثبــوت موجبهــا 7- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي ... بحيازتــه 
 )545.8( وزنهــا  بلــغ  املخــدر  احلشــيش  مــن  األحجــام  مختلــف  لقطــع 
وألربــع  اجلــرام  أعشــار  وثمانيــة  جرامــا  وأربعــني  وخمســة  خمســمائة 
ســجائر مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )6( ســتة جرامــات بقصــد 
التعاطــي وقــررت تعزيــره علــى ذلــك بســجنه مــدة ســنتني حتتســب منهــا 
مــدة توقيفــه الســابقة علــى ذمــة هــذه القضيــة ومنعــه مــن الســفر خــارج 
هــذه البــالد مــدة مماثلــة لســجنه وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع 
دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل 
عــن عشــرة أيــام ثامنــا: يكــون بــني كل جلــدة واألخــرى يف جميــع مــا 
تقــدم مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم 
العــام  املدعــي  وقــرر  باحلكــم  قناعتهمــا  قــررا  املدعــى عليهمــا  علــى 
اعتراضــه علــى احلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة 
ــه وقــررت رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف  ــه لطلب ــة فأجبت اعتراضي
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم  

حرر يف 1433/9/10هـ  الساعة العاشرة والنصف.
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/1/17هـــ  وتاريــخ  34/130458/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم   
وتاريــخ 1434/1/7هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ/... املســجل برقــم   وتاريــخ 1433/12/22هـــ اخلــاص 
ــة مخــدرات  ــام ضــد/كٍل مــن 1/.. و2/... يف قضي بدعوى/املدعــي الع
فيــه.  ومفصــل  مــدون  هــو  القــرار حكــم فضيلتــه مبــا  وقــد تضمــن 
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وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبه وســلم. 

حــرر يف 1434/1/24هـــ.
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رقم الصك : 33292678 تاريخه :1433/6/10هـ 
رقم القضية :33230689

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
349180 تاريخه :1434/01/12هـ

االجتــار  بقصــد  املخــدر  احلشــيش  مــن  قطعــة  حيــازة   - مخــدرات 
والتعاطــي - الشــروع يف الترويــج - تعاطــي احلشــيش - درء حــد شــرب 
املســكر - التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر- عــدم 
التقيــد بالوصــف الــوارد يف الئحــة الدعــوى وإعطــاء احملكمــة الفعــل 

الوصــف الــذي يســتحق . 

1- املادة )159( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
2- املادة )39( من نظام مكافحة املخدرات.

3- الفقرة األول من املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات.

ــازة قطعــة حشــيش  بقصــد االجتــار  توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بحي
والتعاطي، شــروعه يف ترويج احلشــيش، تعاطي احلشــيش املخدر،حيث 
ــج  ــالغ مــن أحــد املصــادر الســرية عــن وجــود شــخص يقــوم بتروي ورد ب
احلشــيش املخــدر والتوســط يف ترويجــه  ويســتخدم اجلــوال، مت متكــني 
املصــدر مــن االتصــال بــه وطلــب منــه قطعــة حشــيش مخــدر فــرد عليــه 
ــه  ــة املتصــل ســوف يوفــر ل ــره بوجــود شــخص آخــر يف نفــس مدين وأخب
املــروج رقــم الوســيط، مت تفتيــش  احلشــيش فوافــق املصــدر وأعطــاه 
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األفــراد  أحــد  وتكليــف  املرقــم  احلكومــي  املبلــغ  وتســليمه  املصــدر 
مبرافقتــه، قــام الشــخص ) الوســيط املدعــى عليــه ( باالتصــال علــى 
املصــدر وتقابــال يف املــكان احملــدد، حضــر املدعــى عليــه بســيارة ال 
تعــود ملكيتهــا لــه، قــام رجــل األمــن بالركــوب معــه نيابــة عــن املصــدر 
والحــظ قطعــة حشــيش بيــده اليمنــى  وأثنــاء اســتالمه قــام رجــل األمــن 
بالســيطرة عليــه بعــد محاولتــه الهــرب، عثــر بداخــل الســيارة علــى قطعة 
حشــيش، طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه واحلكــم 
عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة 
اجلــوال واحلكــم عليــه باملقتضــى الشــرعي العترافــه بتعاطــي احلشــيش، 
أنكــر املدعــى عليــه مــا نســب إليــه، أحضــر املدعــي العــام شــاهدين 
مــن أعضــاء الفرقــة القابضــة، كمــا جــرى الرجــوع إلــى أقــوال املدعــى 
عليــه حتقيقــًا أنكــر املدعــى عليــه الشــهادة ورجــع عــن أقوالــه حتقيقــًا، 
ــره لقــاء توجــه التهمــة فيمــا  صــدر احلكــم بــدرء حــد املســكر، وتعزي
نســب إليــه بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.   

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا 0000   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باخلبــر   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
هـــ    1433/04/03 وتاريــخ   0000 برقــم  اخلبــر  محافظــة  يف  اجلزائيــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 0000 وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  
  11 : الســاعة 36  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/06/02  اإلثنــني 
وفيهــا حضــر حضــر املدعــي العــام 0000 وادعــى علــى احلاضــر معــه 
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0000 مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) 0000( قائــال يف دعــواه عليــه 
حيــث أنــه باإلطــالع علــى واقعــة القبــض والضبــط والتفتيــش املعــد  مــن 
االثنــني  يــوم  يف  أنــه  يتبــني  املخــدرات  مكافحــة  رجــال  قبــل 
املوافق1433/2/15هـــ ورود بــالغ مــن أحــد املصــادر الســرية  عــن وجــود 
شــخص يدعى /0000 اجلنســية يقوم بترويج احلشــيش املخدر والتوســط 
يف ترويجــه ويســتخدم اجلــوال رقــم )0000( ومت متكــني املصــدر مــن 
االتصــال باملدعو/0000وطلــب منــه قطعــة حشــيش مخــدر فــرد عليــه 
أنــا باجلبيــل باكلملــك واحــد مــن الدمــام يوفــر لــك احلشــيش فوافــق 
املصــدر وأعطــاه الرقــم )0000( ومت تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا 
إبــراًء للذمــة وجــرى تســليمه املبلــغ احلكومــي املرقــم ومت تكليــف احــد 
رجــال األمــن مبرافقــة املصــدر وعنــد وصــول الفرقــة واملصــدر للدوحــة 
للمــكان املتفــق عليــه قــام الشــخص باالتصــال علــى املصــدر وتقابــال 
عنــد ...... ، مســتقال ســيارة مــن نــوع ........ حتمــل لوحــه رقــم )........( ال 
تعــود ملكيتهــا لــه وقــام رجــل األمــن بالركــوب معــه يف ســيارته نيابــًةً 
معــه  بالركــوب  وقــام  باملصــدر،  معرفتــه  لعــدم  وذلــك  املصــدر  عــن 
ــون بيــده اليمنــى يشــتبه أن تكــون مــن مــادة  والحــظ قطعــة ســوداء الل
احلشــيش املخــدر تــزن )94.3( أربعــة وتســعني جرامــًا وثالثــة مــن العشــرة 
مــن اجلــرام وأثنــاء اســتالمه للمبلــغ قــام رجــل األمــن بالســيطرة عليــه بعــد 
محاولــة هروبــه واتضــح املدعــى عليــه وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى قطعة 
ــون تــزن)12.3( جــرام يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش  ســوداء الل
املخــدر بداخــل الــدرج علــى ميــني الســائق أثبــت التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي الصــادر مــن املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم بالشــرقية 
ملــادة  مــا ضبــط  إيجابيــة  وتاريــخ21/ 1433/2هـــ  )682ك ش(  برقــم 
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احلشــيش املخــدر وباســتجوابه / أقــر بصحــة واقعــة الضبــط واقــر بأنــه 
اتصــل عليــه شــخص يدعــى ........ يســكن اجلبيــل حيــث ســبق أن اشــترى 
ريــال  وخمســمائة  ألفــني   )2500( مخــدر مببلــغ  قطعــة حشــيش  منــه 
لقصــد تعاطــي احلشــيش املخــدر وأنــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر وان 
........ طلــب منــه إعطــاء مــا تبقــى مــن قطعــة احلشــيش املخــدر لشــخص 
ســوف يقابلــه يف الظهــران وانــه تقابــل معــه بعــد تنســيقه بهاتفــه اجلــوال 
مــن نــوع ........ ذي الرقــم........ ثــم ركــب معــه شــخص وأخــذ القطعــة يف 
يــده واملبلــغ كان يف يــد الشــخص إال أنــه مت ضبطــه قبــل تســليمه قطعــة 
احلشــيش وقبــل اســتالمه املبالــغ وأقــر بشــروعه يف ترويــج قطعــة حشــيش 
مخــدر وأنــه عثــر علــى قطعــة تــزن )12.3( اثنــي عشــر جرامــًا وثالثــة مــن 
العشــرة مــن اجلــرام يف الســيارة وهــي عائــدة لــه بقصــد التعاطــي . وانتهــى 
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لـــ 0000 بحيــازة  مــا وزنــه )106.6( مائــة 
إجــرام وســتة مــن العشــرة مــن اإلجــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد 
املخــدر.  احلشــيش  وتعاطــي  ترويجــه  وشــروعه يف  والتعاطــي  االجتــار 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التالية1/إقــراره املنــوه عنــه واملــدون علــى اللفــة 
رقــم)14-13-12( .2/ محضــر الضبــط والتفتيــش املــدون علــى صفحــة 
التقريــر  رقــم)1(.3/  اللفــة  التحقيــق  دفتــر  مــن   )13-12-11( رقــم 
الكيمــاوي الشــرعي املرفــق علــى اللفــة رقــم )23 (  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 اآلتــي  أواًل : إثبــات مــا أســند إليــه 
وفقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واحلكــم 
عليــه مبــا يلــي :1/ بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة يف الفقــرة 
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)1( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ووفقــا للمــادة )59(
مــن ذات النظــام مــع مراعــاة تطبيــق املــادة )62( مــن ذات النظــام2/ منعــه 
مــن الســفر وفــق الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )56(مــن النظــام  ثانيــًا : 
احلكــم عليــه باملقتضــى الشــرعي العترافــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر 
ثالثــا : مصــادرة اجلــوال الــذي يحمــل الرقــم املصنعــي )  8520  ( املنــوه 
عنــه وفقــا للفقــرة رقــم )1(مــن املــادة رقــم )53( وعــدم صــرف الشــريحة 
لنفــس املتهــم وفقــا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم 
)9798( وتاريــخ  9-1428/2/10هـــ هــذه دعــواي وبطلبــي مــن املدعــى 
عليــه اإلجابــة أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه غيــر 
صحيــح فلــم أقــم بترويــج احلشــيش املخــدر وأنــا ال اتعاطــى احلشــيش 
املخــدر وال أي نــوع مــن املخــدرات والصحيــح أن زميلــي 0000 كان 
يســتخدم ســيارتي يف وقــت دوامــي مبدينــة اجلبيــل ونســي أغــراض بــدرج 
ســيارتي وبعدهــا اتصــل بــي وقــال لــي انــه ناســي أغــراض بــدرج ســيارتك 
ــه بانــي ال اســتطيع مقابلتــه ألنــي للتــو خرجــت  وطلــب مقابلتــي فأخبرت
وصلــت  وعندمــا  آخــر  لوقــت  ذلــك  تأجيــل  منــه  وطلبــت  الــدوام  مــن 
للظهــران كلمنــي مــرة اخــرى وواعدنــي بالظهــران وبعــد ســاعة إال ربــع 
تقريبــا كلمنــي ثــم حاولــت االتصــال بــه وكان جوالــه مغلــق ويف مــرة 
أخــرى مشــغول ثــم ورد جلوالــي اتصــال آخــر مــن رقــم ال اعرفــه مــن 
شــخص يدعــى ........ قــال لــي انــه زميــل ........ وانــه برفقتــه ذلــك الوقــت 
الثالثــة  نتقابــل  لــي  وقــال  أخــرى  ........ مشــغول مبكاملــة  زميلــه  وان 
جميعــا عنــد ..... وذهبــت بالفعــل ملكادونالــدز وأثنــاء وقــويف النتظارهــم 
تفاجــأت بشــخص يفتــح بــاب الراكــب بســيارتي ويتلفــظ علــي بألفــاظ 
ســيئة جــدا ثــم قمــت بســحب الشــخص إلــى داخــل الســيارة ألنــي ال 
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أعــرف مــن هــو وألنــه تلفــظ بــكالم قبيــح ثــم أخبرنــي بعــد ذلــك بأنــه 
رجــل أمــن ومــن ثــم جــاء رجــل آخــر وفتــح بــاب الســائق وضربنــي بســالحه 
وتلفــظ علــي وعلمــت أنــه رجــل أمــن بعــد ذلــك ولــم أقاومهــم بعــد معرفتــي 
بأنهــم رجــال أمــن وأخبرونــي بأنهــم فتشــوا ســيارتي ووجــدوا بهــا قطعــة 
حشــيش مخــدر لكننــي ال أعلــم بهــا وال تخصنــي وقــد وقعــت علــى 
التحقيــق دون معرفتــي مبحتــواه خلــويف وارتباكــي وقــت القبــض وليــس 
جــرى  واإلجابــة  الدعــوى  ســماع  وبعــد  أجــاب.  هكــذا  ســوابق  علــي 
االطــالع علــى مــا يلــي أوال: محضــر االنتقــال والقبــض والتفتيــش املــدون 
رقــم)1(  اللفــة  التحقيــق  دفتــر  مــن   )13-12-11( رقــم  علــى صفحــة 
املرفــق بــأوراق املعاملــة واملعــد مــن شــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام 
فوجــد يتضمــن يف محتــواه أنــه تلقــوا بــالغ مــن أحــد املصــادر الســرية  
احلشــيش  بترويــج  يقــوم  اجلنســية   0000/ يدعــى  شــخص  وجــود  عــن 
ومت   )0000( رقــم  اجلــوال  ويســتخدم  ترويجــه  يف  والتوســط  املخــدر 
متكــني املصــدر مــن االتصــال باملدعــو/0000 وطلــب منــه قطعة حشــيش 
مخــدر فــرد عليــه أنــا باجلبيــل باكلملــك واحــد مــن الدمــام يوفــر لــك 
احلشــيش فوافــق املصــدر وأعطــاه الرقــم )0000( وجــرى تســليمه املبلــغ 
احلكومــي املرقــم ومت تكليــف احــد رجــال األمــن مبرافقــة املصــدر 
قــام  عليــه  املتفــق  للمــكان  للدوحــة  واملصــدر  الفرقــة  وصــول  وعنــد 
الشــخص باالتصــال علــى املصــدر وتقابــال عنــد ..... مســتقال ســيارة مــن 
نــوع ........ أكــورد حتمــل لوحــه رقــم )0000( ال تعــود ملكيتهــا لــه وقــام 
رجــل األمــن بالركــوب معــه يف ســيارته نيابــًةً عــن املصــدر وذلــك لعــدم 
ــون  ــه باملصــدر، وقــام بالركــوب معــه والحــظ قطعــة ســوداء الل معرفت
بيــده اليمنــى يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش املخــدر تــزن )94.3( 



266

ــاء اســتالمه  ــة مــن العشــرة مــن اجلــرام وأثن أربعــة وتســعني جرامــًا وثالث
للمبلــغ قــام رجــل األمــن بالســيطرة عليــه بعــد محاولــة هروبــه واتضــح انــه 
اللــون  ســوداء  قطعــة  علــى  عثــر  الســيارة  وبتفتيــش  عليــه  املدعــى 
تــزن)12.3( جــرام يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش املخــدر بداخــل 
الــدرج علــى ميــني الســائق ثانيــا: أقــوال املدعــى عليــه علــى ملــف التحقيــق 
ســؤال:   [ نصــه:  مــا  يتضمــن  فوجــد   )15،14( الصفحتــني   )1( رقــم 
كيــف مت القبــض عليــك ومــا هــي أســبابه؟ جــواب: يوجــد شــخص 
ــة قــام بإعطائــي قطعــة حشــيش مخــدر  ــل الصناعي يدعــى 0000 باجلبي
قبــل يومــني قيمتهــا ألفــني وخمســمائة ريــال حيــث قمــت بشــرائها منــه 
الســتخدامي الشــخصي وقــد اتصــل بــي واخبرنــي بأنــه يوجــد شــخص 
يريــد شــراء القطعــة فقــم ببيعهــا لــه وســوف أعوضــك بــدل منهــا فاتصــل 
بــي وشــخص وقــال لــي أنــا مرســول مــن 0000 فواعدتــه عنــد ...... بحــي 
........ بالظهــران فحضــر لــي وعنــد مقابلتــه لــي قــام بالركــوب معــي 
بعدهــا مت القبــض علــي مــن رجــال املكافحــة ســؤال: أنــت متهــم بترويــج 
ــازة  ــك حي ــى رجــال املكافحــة؟ وكذل ــة مــن احلشــيش املخــدر عل قطع
قطعــة أخــرى فمــا ردك؟ جــواب: نعــم اعتــرف باحليــازة ولكــن الترويــج 
الدانــة  حــي  إلــى  احلضــور  مــن  غرضــك  هــو  مــا  ســؤال:  بــه  أقــم  لــم 
وبالتحديــد املــكان الــذي تواعــدت مــع املكافحــة فيــه أو الشــخص 
جــواب:  املروجــة؟  احلشــيش  قطعــة  معــك  وجلــب  ؟  بــك  اتصــل  الــذي 
القصــد مــن ذلــك الترويــج حســب مــا طلــب منــي املدعــو ........ ســؤال: 
أنــت متناقــض يف أقوالــك فمــرة تقــول أننــي روجــت واألخــرى تنفــي 
الترويــج فمــاردك؟ جــواب: ردي أننــي مظلــوم بالســالفة بكاملهــا.[ ثالثــا: 
جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املرفــق علــى اللفــة 
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رقــم )23 ( فوجــد يتضمــن ايجابيــة املضبوطــات ملركبــات احلشــيش 
املخــدر. وتأجلــت الدعــوى إلحضــار بينــة املدعــي العــام وهــم أعضــاء 
بالدمــام  املخــدرات  ادراة مكافحــة  مــن  والتفتيــش  القبــض  محضــر 
ورفعــت اجللســة لذلــك ويف جلســة اخــرى حضــر املدعــي العــام 0000 
والســجني 000 وأحضــر للشــهادة 000 ســجله 0000 وبســؤاله عمــا لديــه 
قــال أشــهد هلل تعالــى انــه ورد بــالغ مــن شــخص يــروج احلشــيش املخــدر 
ــم احــد بالدمــام و  وباالتصــال عليــه أفــاد انــه باجلبيــل وانــه ســوف يكل
قــد أعطــي للمصــدر املقــاوم رقــم املدعــى عليــه ومت التنســيق لإطاحــة 
باملدعــى عليــه ومت إعــداد خطــة الزمــة ومت تكليفي بتمثيل دور املشــتري 
وذلــك بواســطة املصــدر املتعــاون وعندمــا تقابلــت معــه يف املوقــع احملــدد 
يف حــي ........ بالقــرب مــن صــراف بنــك ........ توجهــت إلــى ســيارة املدعى 
عليــه فركبــت يف الســيارة يف مقعــد الراكــب األمامــي وســلمته املبلــغ 
احلكومــي املرقــم وقــدره ألفــني وخمســمائة ريــال2500 فأخــذ املبلــغ 
منــي وقــام بعــده وشــاهدت القطعــة يف يــده وعندمــا انتهــى مــن عــد املبلــغ 
قمــت مباشــرة بإطفــاء محــرك الســيارة و أعطيــت اإلشــارة للقبــض ومت 
القبــض علــى املدعــى عليــه وضبــط القطعــة املروجــة ومت حتريزهــا والتي 
بلغ وزنها حســب محضر التحريز أربعة وتســعني جرامًا وثالثة بالعشــرة 
مــن اجلــرام ثــم قمــت بتفتيــش الســيارة وعثــرت علــى قطعــة أخــرى يف 
علبــة نظــارة بلــغ وزنهــا حســب محضــر التحريــز اثنــى عشــر جــرام وثالثــة 
بالعشــرة مــن اجلــرام هــذا مــا لــدي واشــهد بــه هــذا وحضــر للشــهادة 
أنــي  0000 ســجله 0000 وبســؤاله عمــا لديــه قــال أشــهد هلل تعالــى 
انتهــاء عمليــة االســتالم  بعــد  باملداهمــة  الفرقــة وقمــت  قائــد  كنــت 
والتســليم وســلمني الشــاهد األول قطعــة احلشــيش املروجــة وهــي القطعــة 
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ثــم  مباشــرة  بتحريزهــا  وقمــت  الربــع  بنصــف  تقــدر  التــي  الكبيــرة 
ســلمني قطعــة صغيــرة هــذا وقــد اعتــرف املدعــى عليــه بعــد القبــض 
عليــه أن القطعــة ليســت لــه وقــد أرســله بهــا 0000 هــذا مــا لــدي واشــهد 
بــه وبعــرض الشــهود وشــهادتهم علــى املدعــى عليــه قــال أمــا الشــهود فــال 
العــام  املدعــي  مــن  هــذا وبطلبــي  اعرفهــم وشــهادتهم غيــر صحيحــة 
تعديــال للشــاهدين احضــر كل 0000 000 وشــهد كل واحــد منهــا 
منفــردا قائــال اشــهد هلل تعالــى بعدالــة وثقــة الشــاهدين هكــذا شــهدا 
ورفعــت اجللســة للتأمــل ويف جلســة اخــرى حضــر املدعــي العــام 0000 
والســجني 00000هــذا وبســؤال املدعــي العــام زيــادة بينــة قــال ليــس لــدي 
زيــادة علــى مــا ســبق فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة و حيــث 
أنكــر املدعــى عليــه التهمــة املوجهــة إليــه و أنكــر قيامــه بالشــروع يف 
الترويــج و حيــث ليــس للمدعــي العــام زيــادة بينــة  و حيــث لــم يشــهد علــى 
اســتالم املدعــى عليــه للمبلــغ احلكومــي املرقــم و القيــام بعــد املبلــغ 
والشــروع يف عمليــة الترويــج إال شــاهد واحــد فقــط و هــذا غيــر كاٍف 
للثبــوت الشــرعي لــذا لــم يثبــت لــدي شــرعا إدانتــه بالشــروع يف ترويــج 
قطعــة احلشــيش املخــدر لعــدم اكتمــال نصــاب الشــهادة  و لــم يثبــت لــدي 
إدانتــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر و ال قصــد الترويــج لعــدم قيــام البينــة 
علــى ذلــك و تتوجــه عليــه التهمــة يف قيامــه يف الشــروع يف ترويــج قطعــة 
احلشــيش املخــدر  و ذلــك لشــهادة  0000  و هــي شــهادة موصلــة يف قيــام 
املدعــى عليــه يف الشــروع يف ترويــج قطعــة احلشــيش املخــدر املضبوطــة و 
احملــرزة و تتوجــه عليــه التهمــة أيضــا يف تعاطــي احلشــيش املخــدر بقرينــة 
أقوالــه علــى ملــف التحقيــق الــذي رجــع عنــه و حكمــت عليــه مبــا يلــي : 
]1[ درء حــد املســكر عنــه و ذلــك لرجوعــه عــن إقــراره بتعاطي احلشــيش 
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املخــدر و تعزيــره علــى التهمــة يف تعاطــي احلشــيش املخــدر بجلــده ســتني 
جلــدة دفعــة واحــدة علنــا و يف مــكان عــام  ]2[ تعزيــر املدعــى عليــه علــى 
التهمــة املوجهــة إليــه يف الشــروع يف ترويــج احلشــيش املخــدر بســجنه 
ســنتني تبــدأ اعتبــارا مــن تاريــخ ســجنه و جلــده مائتــني و خمســني جلــدة 
مفرقــة علــى خمــس دفعــات متســاويات بــني كل دفعــة و األخــرى أســبوع 
علنــا و يف مــكان عــام ويفــرق بــني جلــد التعزيــر علــى التعاطــي  و جلــد 
التعزيــر علــى تهمــة الشــروع يف الترويــج بأســبوع ]2[ رد مطالبــة املدعــي 
العــام معاقبتــه وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )38( لعــدم ثبــوت الترويــج 
و ال الشــروع  يف الترويــج و ال احليــازة بقصــد الترويــج   ]3[ رد مطالبــة 
املدعــى عليــه مــن الســفر وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56(  لعــدم 
العــام  املدعــي  مطالبــة  رد   ]4[ الترويــج  و  احليــازة  و  التعاطــي  ثبــوت 
مبصــادرة اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة 
)53( لعــدم ثبــوت الترويــج و ال الشــروع  يف الترويــج و ال احليــازة بقصــد 
الترويــج وبعــرض احلكــم عليهــم قــرر املدعــي العــام املعارضــة وقــرر 
اكتفائــه بالئحــة الدعــوى عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقــرر املدعــى 
عليــه عــدم القناعــة وطلــب التمييــز فأفهــم بــأن مــدة االعتــراض ثالثــون 
يومــا تبــدأ بعــد مهلــة تنظيــم القــرار عشــرة أيــام إذا مضــت املــدة ولــم 
حملكمــة  املعاملــة  وترفــع  التمييــز  طلــب  يف  حقــه  ســقط  يعتــرض 
االســتئناف بــدون الئحــة خــالل خمســة وأربعــني يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اليــوم ولــه املراجعــة خــالل املهلــة واملــدة النظامية الســتالم نســخه احلكم 
ــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم  لالعتــراض عليــه  وصلــى اهلل علــى نبين

حرر يف 6/9/ 1433هـ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا 0000   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
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باخلبــر   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1433/04/03هـــ   وتاريــخ   ........ برقــم  اخلبــر  محافظــة  يف  اجلزائيــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم ........ وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  
  10  :  23 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/06/18هـــ  األربعــاء 
وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وأقــر بقناعتــه باحلكــم وقــال أنــي ال أرغــب 
يف تقــدمي اعتــراض هكــذا أقــر وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/06/18 هـــ .
احلمــد هلل و حــده وبعــد ففــي يــوم الثالثــاء املوافق 9/5/ 1433هـ الســاعة 
12.00 افتتحــت اجللســة املتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد 0000 وقــد 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 000 يف 8/24/ 1433هـــ  
وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى برقــم 
0000 يف 8/18/ 1433هـــ ونــص احلاجــة منــه ، وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أن صــورة الضبــط ناقصــة ،عليــه أجيــب 
ــة أنــه ســبق للمدعــى عليــه القناعــة باحلكــم ولــم يتــم  أصحــاب الفضيل
التهميــش علــى القــرار الشــرعي بذلــك لــذا فقــد مت إرفــاق صــورة ضبــط 
كامــل القضيــة كمــا ســيتم التهميــش علــى القــرار بقناعــة املدعــى 
عليــه باحلكــم و مبضمــون هــذه اجللســة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 9/5/ 1433هـــ .
املوافــق 1433/11/29هـــ  االثنــني  يــوم  ففــي  بعــد  و  احلمــد هلل وحــده 
الســاعة 11.30 افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
برقــم  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد  الســجني 
0000وتاريــخ  1433/11/3هـــ وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة 
الدائــرة اجلزائيــة الثالثيــة األولــى رقــم 00000 وتاريــخ 1433/10/23هـــ 
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ونــص احلاجــة منــه ، لوحــظ أن املدعــى عليــه قــد أقــر لــدى فضيلتــه 
بأنــه اســتخرج قطعــة احلشــيش مــن ســيارته و نفــى علمــه بهــا و الشــخص 
مســئول عمــا حتــت يــده و هــو مؤاخــذ بإقــراره و هــذا يرقــى إلــى إدانــة 
املدعــى عليــه باحليــازة املجــردة للحشــيش املخــدر ، هــذا و لوجاهــة مــا 
ذكــره أصحــاب الفضيلــة فقــد رجعــت عما حكمت به ســابقا و ذلك ملا 
ســبق ذكــره وحيــث أقــر املدعــى عليــه بــأن رجــال األمــن فتشــوا الســيارة 
و عثــروا علــى قطعــة احلشــيش بالســيارة و نفــى علمــه بهــا و حيــث شــهد 
الشــاهد ........ أنــه شــاهد القطعــة يف يــده و حيــث شــهد ........  باعتــراف 
املدعــى عليــه بعــد القبــض عليــه أن القطعــة ليســت لــه وقــد أرســله بهــا 
........ و هــذا كاف يف إثبــات إدانتــه بحيــازة قطعــة احلشــيش املخــدر دون 
إثبــات القصــد مــن احليــازة و حيــث أنكــر املدعــى عليــه قيامــه بالشــروع 
يف الترويــج و حيــث ليــس للمدعــي العــام زيــادة بينــة  و حيــث لــم يشــهد 
علــى اســتالم املدعــى عليــه للمبلــغ احلكومــي املرقــم و القيــام بعــد املبلــغ 
و الشــروع يف عمليــة الترويــج إال شــاهد واحــد فقــط و هــذا غيــر كاٍف 
الــوارد  بالوصــف  تتقيــد  ال  احملكمــة  أن  حيــث  و  الشــرعي  للثبــوت 
بالئحــة الدعــوى وعليهــا أن تعطــي الفعــل الوصــف الــذي يســتحقه وذلــك 
حســب نــص املــادة )159( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة و ملــا تضمنتــه 
املــادة )39( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة فقــد 
ثبــت لــدي شــرعا إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة املخــدرات ولــم يثبــت لــدي 
قصــده مــن احليــازة  ألن القصــد مــن أعمــال القلــوب التــي ال تعلــم إال 
بإقــرار أو بينــة دالــة عليــه  كمــا لــم يثبــت لــدي شــرعا إدانتــه بالشــروع 
يف ترويــج قطعــة احلشــيش املخــدر لعــدم اكتمــال نصــاب الشــهادة  و لــم 
يثبــت لــدي إدانتــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر و   تتوجــه عليــه التهمــة يف 
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قيامــه يف الشــروع يف ترويــج قطعــة احلشــيش املخــدر  و ذلــك لشــهادة  
........  و هــي شــهادة موصلــة يف قيــام املدعــى عليــه يف الشــروع يف ترويــج 
قطعــة احلشــيش املخــدر املضبوطــة و احملــرزة و تتوجــه عليــه التهمــة 
ــف التحقيــق  ــى مل ــه عل ــة أقوال أيضــا يف تعاطــي احلشــيش املخــدر بقرين
الــذي رجــع عنــه و حكمــت عليــه مبــا يلــي: ]1[ درء حــد املســكر عنــه 
و ذلــك لرجوعــه عــن إقــراره بتعاطــي احلشــيش املخــدر و تعزيــره علــى 
التهمــة يف تعاطــي احلشــيش املخــدر بجلــده ســتني جلــدة دفعــة واحــدة 
علنــا و يف مــكان عــام  ]2[ تعزيــر املدعــى عليــه علــى حيــازة قطعــة 
احلشــيش املخــدر حيــازة مجــردة وفقــا للمــادة )39( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات بســجنه ســنتني تبــدأ اعتبــارا مــن تاريــخ ســجنه و جلــده مائتــني 
و خمســني جلــدة مفرقــة علــى خمــس دفعــات متســاويات بــني كل دفعــة 
واألخــرى أســبوع علنــا و يف مــكان عــام ويفــرق بــني جلــد التعزيــر علــى 
ــى احليــازة املجــردة بأســبوع وتغرميــه أربعــة  ــد التعزيــر عل التعاطــي  و جل
آالف ريــال تــودع يف خزينــة الدولــة و تصــرف يف املصــارف العامــة ]3[ 
منــع املدعــى عليــه مــن الســفر وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56(   مــدة 
ســنتني تبــدأ اعتبــار مــن خروجــه مــن الســجن ]4[ أن تعزيــره علــى التهمــة 
املوجهــة إليــه يف الشــروع يف ترويــج احلشــيش املخــدر داخــل يف تعزيــره 
علــى احليــازة املجــردة ]5[ رد مطالبــة املدعــي العــام معاقبتــه وفقــا للفقــرة 
األولــى مــن املــادة )38( لعــدم ثبــوت الترويــج و ال الشــروع  يف الترويــج و ال 
احليــازة بقصــد الترويــج   ]4[ رد مطالبــة املدعــي العــام مبصــادرة اجلــوال 
العائــد للمدعــى عليــه وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )53( لعــدم ثبــوت 
الترويــج و ال الشــروع  يف الترويــج و ال احليــازة بقصــد الترويــج وبعــرض 
احلكــم عليهــم قــرر املدعــى عليــه القناعــة بــه و قــرر املدعــي العامــة عــدم 



273

املعارضــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
1433/11/29هـــ .

ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 0000 
وتاريــخ 1434/1/4هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 34/45581/ج1 
وتاريــخ 1434/1/6هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ 0000 املســجل برقــم 0000 وتاريــخ 1433/6/10هـــ 
وقــد  مخــدرات  قضيــة  يف  ضــد/000  العــام  بدعوى/املدعــى  اخلــاص 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . حيــث 
بــه  مــا أجــاب  القــرار وصــورة ضبطــه وباإلطــالع علــى  ســبق دراســة 
فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم/ 
ج1/ب يف 1433/10/23هـــ قررنــا املصادقــه علــى احلكــم بعــد االجــراء 
االخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/1/11هـــ .
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رقم الصك : 34310422 تاريخه : 1434/09/1هـ  
رقم الدعوى : 33239945

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34382069 تاريخه :1434/12/19هـ

حيــازة الشــمة لقصــد الترويــج ـ تعاطــي الشــمة ـ بيــع الشــمة ـ أســباب 
تخفيــف العقوبــة ـ التعزيــر بالســجن واجللــد وأخــذ التعهــد واإلبعــاد . 

تعميم وزير الداخلية رقم )5482( وتاريخ 1410/11/20هـ . 

ســبعة  وحيــازة  الترويــج،  بقصــد  الشــمة  ببيــع  ملقيــم  االتهــام  توجيــه 
األمــر  مبوجــب  املجــرم  الترويــج  بقصــد  الشــمة  مــن  كيلــو  وثالثــني 
 )4/27485( ورقــم  1388/02/18هـــ  وتاريــخ   )3307( رقــم  الســامي 
وتاريــخ 1402/11/27هـــ، حيــث إنــه أثنــاء اجلولــة امليدانيــة املعتــادة يف 
الســوق لهيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر شــوهد أحــد العمالــة 
يقــوم باســتعمال الشــمة فتــم اســتيقافه ونصحــه بأنهــا محرمــة شــرعًا 
وممنوعــة نظامــًا وأخــذ تعهــد عليــه ومت إتــالف الشــمة، أفــاد بــأن أحــد 
احملــالت يقــوم ببيعهــا، مت الدخــول للمحــل ووجــدت فيــه كميــة مــن 
الشــمة ومت القبــض علــى املدعــى عليــه، طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة 
املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه واحلكم عليــه بعقوبة تعزيريــة بليغة وإبعاده 
عــن البــالد، أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه ودفــع بجهلــه بالنظــام، 
صــدر احلكــم بإثبــات إدانــة املدعــى عليــه ببيــع الشــمة وتوجيــه التهمــة 
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بحقــه بحيــازة ســبعة وثالثــني كيلــو مــن الشــمة بقصــد الترويج،تعزيــره 
بالســجن واجللــد وأخــذ التعهــد واإلبعــاد، وصــدق احلكــم  مــن محكمــة 

االســتئناف. 

احملكمــة  يف  القاضــي   ........ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة بحائــل   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائّيــة بحائــل برقــم  وتاريــخ 1433/04/05 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم .......... وتاريــخ 1433/04/05 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء 
املوافق1434/8/30هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 08  وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام وأدعــى علــى احلاضــر معــه ........ ســوداني اجلنســية مبوجــب 
ــه باالطــالع  اإلقامــة رقــم )................( بالئحــة دعــوى هــذا نصهــا ) فإن
ــة األمــر باملعــروف  علــى محضــر القبــض والتفتيــش املعــد مــن قبــل هيئ
والنهــي عــن املنكــر مبنطقــة حائــل اتضــح أنــه بتاريــخ 1433/2/7هـــ 
وأثنــاء اجلولــة امليدانيــة املعتــادة يف أســواق ........  شــوهد أحــد العمالــة 
يقــوم باســتعمال الشــمة فتــم اســتيقافه ونصحــه بأنهــا محرمــة شــرعا 
ــأن أحــد  ــا ب ــه وإتــالف الشــمة وأفادن وممنوعــة نظامــا وأخــذ تعهــد علي
ــه محــل مخصــص  ــى احملــل واتضــح أن ــا عل ــا فدلن احملــالت يقــوم ببيعه
بــه  ووجــدت  للمحــل  الدخــول  فتــم  الرجاليــة  املالبــس  وخياطــة  لبيــع 
كميــات  مــن الشــمة ومــواد غيرهــا فتــم ضبطهــا وهــي :املســتحدث 
جاهــزة لالســتخدام )7 كيلــو( و )30 كيلــو( تبــغ غيــر معروفــة مــواده، 
و )12 كيلــو( ملــح مــع مــواد غيــر معروفــه و )9 كيلــو( بــودرة شــقراء 
غيــر معــروف مصدرهــا واتضــح أن الشــخص هــو املدعــى عليــه ........ 
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)فــرزت لــه أوراق مســتقلة بشــأن مخالفــة املهنــة املرخــص لــه بهــا( مت 
اجلزائيــة.  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )120( املــادة  عنــه مبوجــب  اإلفــراج 
وباســتجوابه أقــر ببيــع  الشــمة و أقــر بحيــازة مــا عثــر عليــه باحملــل 
ــي  ــر الكـيـميائــ ــت الـتقـريــ ــد أثبـ ــه للشــمة. وقـ بقصــد التعاطــي وتعاطي
رقــم )1/33/14/س( الصـــادر مـــن ادارة املختبــرات اجلنائيــة بــاالدارة 
العامــة لألدلــة اجلنائيــة بشــرطة مـــنطقة حائــل بـرقـــم )328/8/1/29س(  
وتاريــخ 1433/3/8هـــ إيجابيــة العينتــان رقــم )2.1( ملــادة النيكوتــني 
الشــمة، وايجابيــة  الفعالــة يف  املــادة  وكربونــات الكالســيوم وهمــا 
العينــة رقــم )4( ملــادة النيكوتــني وهــي املــادة الفعالــة يف التبــغ. وقــد 
أســفر التحقيــق معــه عــن اتهامــه ببيــع الشــمة بقصــد الترويــج وحيازتــه 
)37( ســبع وثالثــني كيلــو مــن الشــمة بقصــد الترويــج املجــرم مبوجــب 
الســامي الكــرمي رقــم )3307( وتاريــخ 1388/2/18هـــ ورقــم  األمــر 
اســتيراد  مبنــع  يقضــي  الــذي  1402/11/27هـــ  وتاريــخ   )27485/4(
الشــمة واالجتــار بهــا وتداولهــا لضررها.وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 
1- اعترافــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )2.1( مــن دفتــر التحقيــق لفــة 
رقــم )8(.2-مــا جــاء يف محضــر القبــض والتفتيــش لفــة رقــم )4(.3-مــا 
جــاء يف التقريــر الكيميائــي املشــار إليــه لفــة رقــم )15.14(. وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ونظامــًا أطلــب 
إثبــات إدانتــه ببيــع الشــمة بقصــد الترويــج وحيازتــه )37( ســبع وثالثــني 
كيلــو مــن الشــمة بقصــد الترويــج ، واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
بليغــة و احلكــم بابعــاده عــن البــالد اســتنادا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم 
)5482( وتاريــخ 20 / 11 / 1410 هـــ . وبــاهلل التوفيــق( وبعرضــه علــى 
املدعــى عليــه أجــاب إنــي قدمــت مــن الســودان يف تاريــخ 2011/11/24م 
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ــى  ــم ذهبــت إل ــى جــدة وأديــت مناســك العمــرة ث ــران إل ــق الطي عــن طري
القصيــم للبحــث عــن عمــل ثــم قدمــت إلــى حائــل ودلنــي بعــض إخوانــي 
علــى العمــل لــدى ........ والــذي يعمــل يف محــل بيــع املالبــس وبقــي معــي 
مــن  كميــة  وجــود  والحظــت  العمــل   طريقــة  يخبرنــي  أســبوع  مــدة 
الشــمة وكان يبيعهــا وكانــت  تبــاع يف احملــالت املجــاورة وملــا ســافر  
لإجــازة  جلســت يف احملــل قرابــة عشــرين يومــا وبتاريــخ 2012/1/1م 
مت القبــض علــي لبيعــي الشــمة ، وأنــا حلداثــة قدومــي إلــى اململكــة لــم 
أعلــم أن بيعهــا ممنــوع، وتســتعمل بكثــرة يف الســودان ،  وهــي مــن 
أنــواع التبــغ بديــل عــن الدخــان ، تبلــل القطعــة يف املــاء لتليينهــا وتوضــع 
أســفل اللثــة ، حيــث بعــت مــن الشــمة املوجــودة يف احملــل أربــع مــرات 
تقريبــًا ، حيــث إن اللفــة تبــاع بريــال ونصــف ، وعلمــا بــأن الكميــة 
بالقبــض  علــم  وملــا   ، للعامــل  هــي  بــل  لــي  ليســت  باحملــل  املضبوطــة 
ــى  ــادم عل ــا تائــب إلــى اهلل ون ــم يعــد مــن الســودان حتــى اآلن. وأن ــي ل عل
فعلــي وعــذري جهلــي ، هكــذا أجــاب . ثــم جــرى اإلطــالع علــى أوراق 
رقــم)1/33/14/س(  الكـيـميائــــي  الـتقـريــــر  ضمنهــا  ومــن  املعاملــة 
والصـــادر مـــن ادارة املختبــرات اجلنائيــة بــاالدارة العامــة لألدلــة اجلنائيــة 
بشــرطة مـــنطقة حائــل بـرقـــم )328/8/1/29س( وتاريــخ 1433/3/8هـ 
واملتضمــن) إيجابيــة العينتــان رقــم )2.1( ملــادة النيكوتــني وكربونــات 
الكالســيوم وهمــا املــادة الفعالــة يف الشــمة، وايجابيــة العينــة رقــم )4( 
ملــادة النيكوتــني وهــي املــادة الفعالــة يف التبــغ( واملــدون علــى لفــة رقــم 
)14.15(ثــم جــرى اإلطــالع علــى محضــر القبــض والتفتيــش املــدون علــى 
لفــة رقــم )4( وجــرى االطــالع علــى الســجل اجلنائــي الصادر بحــق املدعى 
عليــه املتضمــن عــدم وجــود  ســوابق مســجلة عليــه حتــى تاريخــه. كمــا 
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ذكــره املدعــي العــام يف الالئحــة.
ــه  ــة وحيــث أقــر املدعــى علي ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل وبن
ببيــع الشــمة ، ودفــع بأنــه أمــني علــى احملــل ،   وملــا جــاء يف التقريــر 
الكيميائــي، وملــا جــاء يف أوراق املعاملــة ، وحيــث إن مــا ذكــره املدعــى 
عليــه يحتمــل الصــدق ، وظهــر لــي ذلــك أثنــاء اجللســة ، ويحتمــل جهلــه 
وعــدم معرفتــه بالنظــام ، والشــمة بديــل عــن الدخــان ،  لذلــك وكلــه 
ــع الشــمة وتوجــه التهمــة بحقــه  ــه ببي ــة املدعــى علي ــدي إدان ــت ل فقــد ثب
بحيــازة ســبع وثالثــني كيلــو مــن الشــمة بقصــد الترويــج وبنــاء علــى 
ــر  ــة رقــم )........( يف 1410/11/20هـــ قــررت تعزي ــر الداخلي ــم وزي تعمي
ــخ إيقافــه  ــداء مــن تاري ــي: أ- ســجنه مــدة شــهر ابت املدعــى عليــه مبــا يل
بهــذه  القضيــة. ب- جلــده خمســني جلــدة دفعــة واحــدة .ج ، أخــذ التعهــد 
عليــه لعــدم العــودة ملثــل هــذه األمــور.  هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت ،   
وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب 
رفــع املعاملــة حملكمــة اإلســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة ، وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة باحلكــم وعليــه جــرى التوقيــع 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــني حــرر 1434/08/30هـــ الســاعة 9.15.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم الثالثــاء املوافــق 1434/12/24هـــ  
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الثامنــة صباحــًا  وفيهــا عــادت املعاملــة 
رقــم  القــرار  بهــا  مرفقــا  حائــل  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن 
القــرار  وبدراســة   ( واملتضمــن  1434/12/19هـــ  وتاريــخ   34382069
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة جــرت املصادقــة علــى مــا حكــم بــه 
فضيلتــه علــى املدعــى عليــه مــن تعزيــر مــع تنبيــه فضيلتــه أنــه ينبغــي 
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اإليصــاء بتســفير املدعــى عليــه عــن البــالد بعــد اســتيفاء مالــه ومــا عليــه 
اتقــاء لشــره وردعــًا لغيــره  . واهلل املوفــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــني . ( قاضي اســتئناف........ )ختمه وتوقيعه( 
قاضــي اســتئناف........ ) ختمــه وتوقيعــه ( رئيــس الدائــرة........ )ختمــه 
قضــاة محكمــة  الفضيلــة  أصحــاب  مــا ذكــره  ولوجاهــة  وتوقيعــه( 
االســتئناف - وفقهــم اهلل لــكل خيــر - فقــد أوصيــت بتســفير املدعــى 
عليــه  لبــالده بعــد أخــذ مــا لــه ومــا عليــه مــن حقــوق زجــرًا لــه وعبــرة 
لغيــره . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

ــاء املوافــق 1434/12/24هـــ . ــوم الثالث أجمعــني، حــرر يف ي
احلمــدهلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة حائــل علــى املعاملــة 
الــواردة إلينــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بحائــل برقــم  وتاريخ  
1434/12/17هـــ واملقيــدة لدينــا برقــم  وتاريــخ 1434/12/18هـــ املرفق 
بهــا القــرار الشــرعي رقــم ...................... وتاريــخ 1434/9/1هـ ؛ الصادر 
مــن فضيلــة الشــيخ........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بحائــل ؛ اخلــاص 
ــه ........ ســوداني اجلنســية  بدعــوى املدعــي العــام ضــد........ املدعــى علي
حامــل اإلقامــة رقــم )...................( ؛ التهامــه بقضيــة مخــدرات وقــد 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه بســجن املدعــى عليــه وجلــده علــى النحــو 
املفصــل فيــه ؛ وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة: جــرت 
املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه علــى املدعــى عليــه مــن تعزيــر مــع 
تنبيــه فضيلتــه أنــه ينبغــي اإليصــاء بتســفير املدعــى عليــه عــن البــالد بعــد 
اســتيفاء مالــه ومــا عليــه إتقــاء لشــره وردعــًا لغيــره واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد .
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رقم الصك :33366603 تاريخه : 1433/08/04هـ 
رقم الدعوى : 33266519

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34487954تاريخه:1434/07/30هـ

مخــدرات - حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه -  حــد املســكر 
- إقــرار- إدانــة - نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة - التعزيــر بالســجن 

واملنــع مــن الســفر .

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

2- املادة )6( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
3- املــواد )41( و)56( و)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإدانتــه بحيــازة احلشــيش املخــدر 
بقصــد التعاطــي، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع من الســفر طبقا 
لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، حيــث إنــه مت تفتيــش 
ســيارته بعــد االشــتباه بهــا فعثــر فيهــا علــى احلشــيش املخــدر وأثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش 
املخــدر، كمــا أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام، 
وحيــث إن املدعــى عليــه أبــدى التوبــة وال يوجــد لــه ســوابق، فقضــت 
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احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت ســجنه 
ملــدة ثالثــة أشــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتني وجلــده 
ثمانــني جلــدة حــدا دفعــة واحــدة علنــا، وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
وعــارض املدعــي العــام عليــه، وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

علــى احلكــم.

ــا ........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
بتبــوك  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بتبوك/املســاعد برقــم 33266519 وتاريــخ 1433/04/17 هـــ 
ــخ 1433/04/17 هـــ ففــي  ــدة باحملكمــة برقــم 33718233 وتاري املقي
يــوم االثنــني املوافــق 1433/07/28هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00: 01 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ........  وادعــى علــى احلاضــر معــه يف املجلــس الشــرعي ........ 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........  قائــال يف دعــواه 
أنــه يف تاريــخ أنــه بتاريــخ 1433/2/22هـــ وأثنــاء قيــام فرقــة مكافحــة 
املخــدرات بجولتهــا املعتــادة داخــل وخــارج احملافظــة مت االشــتباه بســيارة 
مــن نــوع ...... حتمــل اللوحــة رقــم )....( تقــف علــى الكرنيــش وعنــد 
االقتــراب منهــا ظهــر علــى قائدهــا االرتبــاك وبتفتيشــه شــخصيا لــم يعثــر 
ــى شــيء مــن املمنوعــات وبتفتيــش الفرشــة التــي يجلــس عليهــا  معــه عل
عثــر علــى كيــس نايلــون وبداخلــه قطعتــان بحجــم اإلصبــع ســوداء اللــون 
بلــغ وزنهــا عشــرة جــرام ومائــة مليجــرام يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش 
املخــدر كمــا عثــر علــى ورق لــف فتــم القبــض عليــه وإيداعــه للتوقيــف 
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حلــني اســتكمال التحقيــق معــه أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
الصــادر مــن مركــز الســموم والكيميــاء الطبيــة بصحــة تبــوك رقــم 
للحشــيش  مــا مت ضبطــه  عينــة  إيجابيــة  1433/2/2هـــ  لعــام   )........(
املخــدر وهــو مــن املؤثــرات العقليــة اخلاضعــة للرقابــة املنــوه عنــه باجلــدول 
الثانــي  النائــب  امللكــي  الســمو  تعميــم صاحــب  مــن  )أ(  فئــة  الثانــي 
وتاريــخ   )89400/19( رقــم  الداخليــة  وزيــر  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
1426/10/25هـــ كمــا أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر 
رقــم)........(  تبــوك  الطبيــة بصحــة  الســموم والكيميــاء  مــن مركــز 
ــة للحشــيش  ــة البــول  املــادة الفعال ــة عين وتاريــخ 1433/3/19هـــ إيجابي
املخــدر وهــو مــن املؤثــرات العقليــة اخلاضعــة للرقابــة املنــوه عنــه باجلــدول 
الثانــي  النائــب  امللكــي  الســمو  تعميــم صاحــب  مــن  )أ(  فئــة  الثانــي 
وتاريــخ   )89400/19( رقــم  الداخليــة  وزيــر  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
1426/10/25هـــ وباســتجواب املدعــى عليــه بعــد إحاطتــه علمــًا بالتهمــة 
املنســوبة إليــه واجلهــة التــي تباشــر اســتجوابه أقــر بصحــة واقعــة الضبــط 
وبعائدية الكمية املضبوطة له بقصد االســتعمال الشــخصي وملا أشــير 
إليــه أقــرر توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بحيــازة قطعتــني مــن احلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا عشــرة جــرام ومائــة مليجــرام بقصــد التعاطــي وذلــك 
ــى الصفحــة رقــم  ــوه املــدون عل ــة 1-اعترافــه املن ــن التالي ــة والقرائ لألدل
)1-2( مــن محضــر الضبــط لفــة رقــم )9( 2-محضــر القبــض املنــوه عنــه 
ــن الكيميائيــني الشــرعيني املرفقــني  املرفــق لفــة رقــم )1( 3-التقريري
علــى اللفــات رقــم )18-16( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى 
ســوابق جنائيــة مســجلة حتــى تاريخــه وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
فعــٌل محــرٌم شــرعا ومجــرم نظامــا لــذا أطلــب مــا يلــي 1- إثبــات مــا 
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أســند إليــه 2- احلكــم عليــه بالســجن وفقــا للمــادة )41( قفــرة )1( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه أغــاله 
ــد وفقــا للمــادة 56 فقــرة )1( مــن نظــام  3- املنــع مــن الســفر خــارج البل
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه أعــاله هــذه دعــواي 
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه وســؤاله عنهــا أجــاب بقولــه مــا جــاء 
يف دعــوى املدعــي العــام صحيــح جملــة وتفصيــال وأصــادق عليــه وأنــا 
ــي وجــرى  ــق املخــدرات هــذه إجابت ــة نصوحــا مــن ســلوك طري تائــب توب
مركــز  مــن  الصــادر  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  علــى  االطــالع 
مراقبــة الســموم والكيميــاء التابــع للشــؤون الصحيــة مبنطقــة تبــوك 
وجدتــه يتضمــن إيجابيــة مــا مت ضبطــه مــع املدعــى عليــه للحشــيش 
املخــدر هكــذا تضمــن فبنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة باملصادقــة علــى 
ــى اهلل عليــه وســلم قــال كل  كل مــا جــاء يف الدعــوى وألن النبــي صل
مســكر خمــر وكل خمــر حــرام رواه مســلم وبنــاء علــى اطالعــي علــى 
املادتــني )41-56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واطالعــي علــى املــادة 
ــه  ــه ليــس لدي 60 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ولكــون املدعــى علي
ســوابق جنائيــة مســجلة وأفــاد بأنــه تائــب توبــة نصوحــا لهــذا كلــه ثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا 
عليــه  وحكمــت  التعاطــي  بقصــد  مليجــرام  ومائــة  جرامــات  عشــرة 
ــي أوال تعزيــر املدعــى عليــه بســجنه ثالثــة أشــهر يحتســب منهــا  مبــا يل
مــدة إيقافــه لقــاء حيازتــه للحشــيش املخــدر ثانيــا منــع املدعــى عليــه 
مــن الســفر خــارج اململكــة العربيــة الســعودية مــدة ســنتني مــن تاريــخ 
انتهــاء مــدة ســجنه وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قنــع بــه وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه 
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حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وعليــه 
جــرى رفــع اجللســة بعــد افتتاحهــا بنصــف ســاعة لرفــع املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/8/3هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد 
ثــم أنــه يف يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/1/6هـــ افتحــت اجللســة الســاعة 
الثامنــة وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك 
مبوجــب اخلطــاب رقــم 331668594 وتاريــخ 1433/9/20هـــ املتضمــن 
قــرار املالحظــة رقــم 33412995 وتاريــخ 1433/9/17هـــ الصــادر مــن 
الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد واملتضمــن 
مــا نصــه: ) وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا 
يلــي: أوال: لــم يذكــر فضيلتــه خطــاب تكليــف املدعــي العــام بالترافــع 
ثانيــا: لــم يســأل فضيلتــه املدعــى عليــه عــن اســتعماله للحشــيش املخــدر 
ولــم يجــر شــيئا جتــاه ذلــك ملالحظــة ذلــك وإحلــاق مــا يجريــه علــى الضبــط 
ــة  ــه أجيــب أصحــاب الفضيل ــه حســب التعليمــات( وعلي والقــرار وصورت
الكــرام أمــا املالحظــة األولــى فــإن رقــم خطــاب تكليــف املدعــي العــام 
هــو9813 وتاريــخ 1431/7/14هـــ الصــادر مــن رئيــس هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك أمــا املالحظــة الثانيــة فأجيــب أصحــاب 
الفضيلــة األعــزاء أنــه باالطــالع علــى الئحــة املدعــي العــام لــم أجــد فيهــا 
توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليه بتعاطي احلشــيش املخدر 
كمــا أن التحقيــق مــع املدعــى عليــه لــم يوجــد فيــه إقــرار للمدعــى عليــه 
بتعاطــي احلشــيش املخــدر وعليــه جــرى رفــع اجللســة بعــد افتتاحهــا بربــع 
حســب  احلكــم  لتدقيــق  االســتئناف  حملكمــة  املعاملــة  لرفــع  ســاعة 
املتبــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 
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1434/01/06 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم انــه يف يــوم الثالثــاء املوافــق 
1434/6/20هـــ فتحــت اجللســة املتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد يف 
قضيــة مخــدرات وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة 
1434/4/22هـــ  وتاريــخ   34487954 رقــم  اخلطــاب  مبوجــب  تبــوك 
واملتضمــن قــرار املالحظــة 34189120 وتاريــخ 1434/4/16هـــ الصــادر 
مــن الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة واملتضمــن مــا نصــه )باالطــالع علــى مــا 
أجــاب بــه فضيلتــه علــى الفقــرة الثانيــة منــه وجــد غيــر وجيــه وال يتفــق 
مــع مــا طلــب منــه حيــث نصــت امللحوظــة علــى أن فضيلتــه لــم يســأل 
املدعــى عليــه عــن اســتعماله للحشــيش املخــدر مــع أنــه مقــر بحيازتــه لــه 
لالســتعمال كمــا أن للمحكمــة أن حتكــم يف وقائــع غيــر مدعــي بهــا 
مــن املدعــي العــام فيمــا ال يحتــاج إلــى حتقيــق طبقــا للمــادة السادســة 
مــن نظــام اإلجــراءات ال ســيما وقــد أثبــت التقريــر الكيمائــي الشــرعي 
املشــار إليــه يف الئحــة الدعــوى املتضمــن إيجابيــة عينة البــول أليض املادة 
الفعالــة لتعاطــي احلشــيش املخــدر املرفــق علــى لفــة رقــم 18 مــع التنبيــه 
إلــى أن لــم يشــر لصحيفــة ســوابقه ومضمونهــا وموضعهــا باملعاملــة وإلــى 
ــه ســياق حديــث كل مســكر خمــر وكل  ــه ورد يف تســبيب فضيلت أن
خمــر حــرام فمــا وجــه إيــراده يف مقــام إثبــات احليــازة للحشــيش إذ ال يــرد 
ذلــك إال يف مقــام االســتدالل إلقامــة احلــد يف تعاطــي احلشــيش وذكــر 
اســم املوثــق لصــورة الضبــط طبــق أصلهــا ملالحظــة ذلــك وإحلــاق مــا 
يجريــه علــى الضبــط والقــرار وصورتــه حســب التعليمــات واهلل املوفــق( 
وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة أمــا املالحظــة األولــى فقــد جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه هــل تتعاطــى احلشــيش املخــدر فأجــاب بقولــه نعــم كنــت 
أتعاطــي احلشــيش املخــدر وقــد تبــت مــن تعاطيــه هــذه إجابتــي وعليــه 



286

فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــي بتعاطــي احلشــيش املخــدر إضافــة إلــى مــا 
ثبــت مــن حيازتــه للحشــيش املخــدر وحكمــت عليــه بجلــده ثمانــني جلــدة 
حــدا دفعــة واحــدة علنــا لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر أمــا املالحظــة 
ــى اللفــة رقــم 21  الثانيــة فقــد جــرى الرجــوع إلــى صحيفــة الســوابق عل
ولــم أجــد فيهــا ســوابق مســجلة علــى املدعــى عليــه أمــا بقيــة املالحظــات 
فقــد جــرى التنبيــه لهــا وإكمــال الــالزم حيالهــا وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــني قنــع بــه املدعــى عليــه ولــم يقنــع املدعــي العــام وطلــب رفــع 
احلكــم حملكمــة االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وعليــه جــرى رفــع اجللســة 
وحــرر يف 1434/6/20هـــ وصلــى اهلل  بنصــف ســاعة  افتتاحهــا  بعــد 

وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمــدهلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ   1433/4/17 وتاريــخ   33266519 برقــم  بتبــوك  اجلزائيــة 
باحملكمــة برقــم 33718233 وتاريــخ 1433/4/17 هـ ففي يوم االربعاء 
املوافــق 1434/8/17 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة ظهــرًا وفيهــا 
مبوجــب  تبــوك  مبنطقــة  اإلســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت 
خطــاب رئيســها رقــم 34487954 وتاريــخ1434/7/30 هـــ  املتضمــن 
قــرار املصادقــة رقــم 34275999 وتاريــخ 1434/7/23 هـــ الصــادر مــن 
الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد ...... املتهــم 
يف قضيــة مخــدرات لذلــك جــرى التهميــش يف ضبطــه وإرســال املعاملــة 
لإمــارة حســب املتبــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

ــوم االربعــاء 1434/08/17 هـــ .  وســلم. حــرر يف ي
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مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه - عــدم التقيــد 
عــن  املجــردة  باحليــازة  إدانــة   - الدعــوى  الــوارد يف الئحــة  بالوصــف 
القصــد - نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة - تعزيــر بالســجن واجللــد 

واملنــع مــن الســفر والغرامــة.

1- املادة )159( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
2- املــواد )39( و)56( و)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر لقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه، واحلكــم عليــه 
بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة، مت تفتيــش الســيارة التــي يقودهــا فعثــر فيهــا علــى 
التقريــر  أثبــت  الســيارة،  مقــود  أســفل  املخــدر  احلشــيش  مــن  قطعــة 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينة املرســلة للحشــيش املخدر، أنكر 
أمــام احملكمــة مــا أســنده إليــه املدعــي العــام وأقــر بــأن احلشــيش املخــدر 
ضبــط يف ســيارته وال يعلــم ملــن يعــود، املدعــى عليــه لــم يقــر بقصــد 

رقم الصك :33275897 تاريخه: 1433/04/19هـ  
رقم الدعوى:33272516

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34186927 تاريخه: 1433/04/14هـ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا........ القاضــي يف احملكمــة اجلزئيــة 
باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزئيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 33272516 وتاريــخ 1433/04/19هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33735643 وتاريــخ 1433/04/19هـــ ففــي 
يــوم الثالثــاء املوافــق 1433/05/11هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 04: 11 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره الســجني....... ســجله ).......( 
وادعــى املدعــي العــام....... قائــال يف حتريــر دعــواه حيــث أنــه باالطــالع 
مكافحــة  قبــل  مــن  املعــد  القبــض  واقعــة  إيضاحــات  محضــر  علــى 
املخــدرات تبــني أنــه يف حوالــي الســاعة العاشــرة مــن مســاًء يــوم األربعــاء 
املوافــق 1433/3/16 هـــ وردهــم بــالغ مــن أحد مصادرهم الســرية مفاده 
وجــود منــزل بـــ..... تتــردد عليــه ســيارات ألشــخاص يشــتبه أنهــم يقومــون 
بتعاطــي املخــدرات ، ويف حوالــي الســاعة العاشــرة والنصــف ليــاًل مت 
ــه ، وعنــد الوصــول لوحظــت ســيارة مــن  ــغ عن االنتقــال إلــى املوقــع املبل
نــوع ..... خضــراء اللــون حتمــل اللوحــة رقــم ).....( تقــف بجانــب املنــزل ، 

االســتعمال مــن احليــازة ولــم تقــم بينــة علــى ذلــك، قضــت احملكمــة 
بإدانتــه بحيــازة احلشــيش املخــدر حيــازة مجــردة وبــرد دعــوى املدعــي 
العــام بطلــب إدانتــه بحيــازة احلشــيش لقصــد االســتعمال واســتعماله لــه 
وقــررت ســجنه ملــدة ســتة أشــهر وجلــده خمســني جلــدة دفعــة واحــدة علنــا 
يف مــكان عــام ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتني وتغرميــه 
مبلــغ ثالثــة آالف ريــال، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي 

ــى احلكــم. ــه، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة عل العــام علي
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وبعــد دقيقتــني حتركــت الســيارة وقامــت الدوريــة مبتابعتهــا عــن بعــد 
إلــى أن توقفــت بجانــب أحــد احملــالت اإللكترونيــة علــى شــارع ..... بـــ..... 
وعنــد نــزول الســائق قامــوا بالتوجــه إليــه وطلــب إثباتــه فأفاد بعــدم حمله 
إلثباتــه وبتفتيشــه وتفتيــش مركبتــه عثــر علــى قطعــة ســمراء اللــون يف 
الــدرج الواقــع أســفل مقــود الســيارة تــزن )0.4( أربعــة مــن العشــرة مــن 
اجلــرام أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي ملراقبــة الســموم الصــادر 
برقــم )1104 ك ش ( وتاريــخ 1433/3/23هـــ إيجابيــة العينــة املضبوطــة 
ملــادة احلشــيش املخــدر و احملظــور وباســتجوابه / أقــر بصحــة واقعــة 
القبــض عليــه أثنــاء وقوفــه عنــد محــل إلكترونيات وأنه عثــر على قطعة 
حشــيش يف ســيارته ولكــن ال يعلــم عنهــا شيء.وبســماع أقوالــه األوليــة 
اقــر بأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر منــذ أربعــة أشــهر وانتهــى التحقيــق 
إلــى توجيــه االتهــام لـــ بحيازتــه لقطعــة تــزن )0.4( أربعــة مــن العشــرة 
مــن احلشــيش املخــدر احملظــور لقصــد التعاطــي تعاطــي احلشــيش املخــدر 
إيضاحــات  مــا جــاء يف محضــر   ]1[ التاليــة:  والقرائــن  وذلــك لألدلــة 
واقعــة القبــض املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 11( واملرفــق 
علــى اللفــة رقــم )1( ]2[ مــا جــاء يف أقوالــه حتقيقــًا املنــوه عنهــا و املرفقــة 
علــى للفتني)9-10(والصفحــة رقــم )14( مــن ملــف ضبــط إجــراءات 
اســتدالل لفــة رقــم )1( ]3[ التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املرفــق صــورة 
منــه علــى اللفــة رقــم )17( وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق عثــر لــه 
علــى ســابقة ترويــج مخــدرات ومقاومــة رجــال األمــن وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب التالــي: أواًل: إثبــات مــا ُأســند إليــه 
وفقــًا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
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واحلكــم عليــه باآلتــي: ]1[ احلكــم عليــه بالســجن وفقــًا للفقــرة رقــم 
)1( مــن املــادة رقــم )41( مــن ذات النظــام ]2[ منعــه مــن الســفر وفقــًا 
للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
ثانيــًا: احلكــم عليــه باملقتضــى الشــرعي لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر 
وبــاهلل التوفيــق هــذا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا 
ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح و الصحيــح أنــه مت اســتيقايف مــن قبــل 
رجــال مكافحــة املخــدرات و قامــوا بتفتيشــي شــخصيا فلــم يتــم العثــور 
علــى أي شــيء مــن املمنوعــات بحيازتــي ثــم قامــوا بتفتيــش ســيارتي فتــم 
العثــور بداخــل الســيارة علــى قطعــة احلشــيش املخــدر التــي وزنهــا كمــا 
هــو مبــني بالئحــة الدعــوى و هــي ال تعــود لــي و ال أعلــم مــن وضعهــا 
بســيارتي و هــي ال تعــود لــي نهائيــا كمــا أنــي لــم اســتخدم احلشــيش 
املخــدر بعــد احلكــم علــي مــن فضيلتكــم مبوجــب القــرار الشــرعي 
أجــاب هــذا وبتصفــح  رقــم 32205313 يف 8/16/ 1432هـــ هكــذا 
الكيمــاوي  التقريــر   ]1[ اآلتــي:  علــى  االطــالع  جــرى  املعاملــة  أوراق 
الشــرعي رقــم 1104 ك ش و املتضمــن إيجابيــة القطعــة ملــادة احلشــيش 
املخــدر ]2[ محضــر واقعــة القبــض و الضبــط و التفتيــش لفــة 1 صفحــة 
11 و نــص احلاجــة منــه ، وبتفتيــش الســيارة عثــر اجلنــدي أول بالــدرج 
الواقــع حتــت مقــود الســيارة علــى قطعــة ســمراء اللــون يشــتبه أن تكــون 
حشــيش مخــدر بلــغ وزنهــا )0.4جــم(، ]3[ القــرار الشــرعي الصــادر مــن 
هــذه احملكمــة برقــم 32205313 يف 8/16/ 1432هـــ و املتضمــن حــد 
املدعــى عليــه بحــد املســكر بجلــده ثمانــني جلــدة دفعــة واحــدة و تعزيــره 
علــى احليــازة بســجنه ســتة أشــهر علمــا أن احلكــم لــم يكتســب القطعيــة 
هــذا وبطلبــي مــن املدعــي العــام زيــادة بينــة قــال ليــس لــدي ســوى مــا 
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يف أوراق املعاملــة هكــذا قــرر هــذا وبنــاء علــى املــادة )159( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة و نصهــا ،ال تتقيــد احملكمــة بالوصــف الــوارد يف 
الئحــة الدعــوى وعليهــا أن تعطــي الفعــل الوصــف الــذي يســتحقه ولــو 
كان مخالفــًا للوصــف الــوارد يف الئحــة الدعــوى وإذا جــرى التعديــل 
وجــب علــى احملكمــة أن تبلــغ املتهــم بذلــك، و حيــث أن املدعــى عليــه 
ــى قطعــة احلشــيش  ــور عل أنكــر تعاطيــه للحشــيش املخــدر و أقــر بالعث
ــم عنهــا شــيئا و حيــث أن اإلنســان  ــه ال يعل املخــدر يف ســيارته و قــرر أن
مســئول عمــا حتــت يــده مــن متــاع و ســيارة و نحوهــم و حيــث أن املدعــى 
عليــه لــم يقــر بقصــد االســتعمال يف حيــازة قطعــة احلشــيش املخــدر و 
ــة  ــي ال تثبــت إال بإقــرار أو بين ــوب الت حيــث أن القصــد مــن أعمــال القل
ــة  ــم تقــم بين ــه ول ــم يقــر ب ــه قصــد ل ــه فــال ينســب للمدعــى علي ــة علي دال
املــادة )39( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و  لــذا وبنــاء علــى  عليــه 
املؤثــرات العقليــة ونصهــا ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ســنتني وال 
ــدة  تزيــد علــى خمــس ســنوات ، وباجللــد مبــا ال يزيــد علــى خمســني جل
يف كل مــرة، وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف ريــال وال تزيــد علــى 
ثالثــني ألــف ريــال، كل مــن حــاز مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة أو 
أحرزهــا أو نقلهــا أو ســلمها أو تســلمها لغيــر قصــد االجتــار أو الترويــج 
أو التعاطــي أو االســتعمال الشــخصي ، وذلــك يف غيــر األحــوال املرخص 
بهــا يف هــذا النظــام ، فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة 
حشــيش مخــدر بلــغ وزنهــا أربعــة بالعشــرة مــن اجلــرام ولــم يثبــت لــديَّ 
شــرعا قصــد املدعــى عليــه مــن هــذه احليــازة لعــدم كفايــة األدلــة كمــا 
لــم يثبــت لــدي شــرعا إدانتــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر و بنــاء علــى املــادة 
)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة فقــد قــررت 
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النــزول عــن احلــد األدنــى وذلــك نظــرا لقلــة كميــة املــادة املضبوطــة 
بحيازتــه و حكمــت عليــه باآلتــي ]1[ تعزيــره علــى احليــازة املجــردة وفقــا 
للمــادة )39( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة مــع 
مراعــاة النــزول عــن احلــد األدنــى نظــرا لقلــة كميــة املــادة املضبوطــة 
بحيازتــه بســجنه ســتة أشــهر تبــدأ اعتبــارا مــن تاريــخ توقيفــه و جلــده 
خمســني جلــدة دفعــة واحــدة علنــا و يف مــكان عــام و تغرميــه ألفــي ريــال 
تــودع يف خزينــة الدولــة و تصــرف يف املصــارف العامــة ]2[ منعــه مــن 
الســفر وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن النظــام مــدة ســنتني تبــدأ 
اعتبــارا مــن خروجــه مــن الســجن ]3[ رد مطالبــة املدعــي العــام مبعاقبــة 
املدعــى عليــه وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات وذلــك لعــدم انطباقهــا علــى املدعــى عليــه ]4[ رد مطالبــة 
املدعــي العــام باحلكــم علــى املدعــى عليــه باملقتضــى الشــرعي لقــاء 
تعاطيــه للحشــيش املخــدر لعــدم ثبــوت التعاطــي وبعــرض احلكــم عليهــم 
قــرر املدعــي العــام املعارضــة وقــرر اكتفائــه بالئحــة الدعــوى عــن تقــدمي 
الئحــة معارضــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 5/11/ 1433هـــ احلمــد هلل 
و حــده و بعــد ففــي يــوم األحــد املوافــق 9/3/ 1433هـــ الســاعة 12.30 
افتتحــت اجللســة و فيهــا حضــر املدعــي العــام و حضــر حلضــوره الســجني 
و قــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 33/1169785 
يف 8/22/ 1433هـــ وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة 
اجلزائيــة األولــى ـــــــــــ )ج/1( رقــم 33376269 يف 8/12/ 1433هـــ ونــص 
احلاجــة منــه ، وبدراســة القــرار و صــورة ضبطــه و أوراق املعاملــة لوحــظ 
أوال: أن فضيلــة ناظــر القضيــة حكــم علــى املدعــى عليــه لقــاء احليــازة 
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املجــردة بغرامــة قدرهــا ألفــي ريــال يف حــني أن املــادة تنــص علــى أن 
الغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف ريــال ثانيــا صــورة الضبــط لــم توقــع 
مــن فضيلتــه وال بــد مــن ذلــك ، عليــه أجيــب مبــا يلــي أوال: أنــه لوجاهــة 
مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة يف املالحظــة األولــى وبعــد الرجــوع لنــص 
املــادة التاســعة و الثالثــني فقــد حكمــت بزيــادة الغرامــة علــى املدعــى 
عليــه لتكــون بعــد الزيــادة مبلغــا وقــدره ثالثــة آالف ريــال ثانيــا: أنــه 
مت إجــراء الــالزم بالتوقيــع علــى صــورة ضبــط القضيــة هــذا و بعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة بــه أمــا املدعــي العــام فقــرر عــدم 
القناعــة مكتفيــا بالئحــة الدعــوى عــن تقــدمي معارضــة وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 9/3/ 1433هـــ احلمــد هلل 
وحــده وبعــد ففــي يــوم الســبت املوافــق 1434/2/30هـــ افتتحــت اجللســة 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  ورود  علــى  بنــاء   11.10 الســاعة 
و برفقهــا  برقــم 332274414 يف 1434/2/12هـــ  الشــرقية  باملنطقــة 
قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى برقــم قــرار 
3428796 يف 1434/2/4هـــ و نــص احلاجــة منــه )حيــث ســبق دراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي 
وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم 33376269/
ج1/ب يف 1433/8/12هـــ لوحــظ ان فضيلتــه لــم يرفــق صــورة الضبــط 
أصحــاب  أجيــب  عليــه  املالحظــة(  الزم  إلكمــال  أخيــرا  أجــراه  ملــا 
الفضيلــة انــه جــرى إرفــاق صــورة الضبــط وللبيــان جــرى إحلاقــه بضبطــه 
وإعــادة املعاملــة    حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وبــاهلل التوفيــق.                                                                
ــة  ــرة اجلزائي ــا نحــن قضــاة الدائ احلمــد اهلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعن
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى 
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الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 
برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــد  1434/03/07هـــ  وتاريــخ   34388483
588688/34/ج1 وتاريــخ 1434/03/08هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ..... املســجل برقــم 33275897 
..... يف  العــام ضــد  وتاريــخ 1433/06/01هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي 
قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه حيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وباإلطــالع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبــط بنــاء علــى 
قرارنــا رقــم 3428796/ج1/ب يف 1434/02/04هـــ قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم بعــد االجــراء االخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/04/13هـــ .                                                                                                
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مخــدرات- حيــازة حشــيش وحبــوب محظورة بقصــد التعاطي والترويج 
واالجتــار وتســتر علــى مصدرهــا - إثبــات بالشــهادة - إدانــة باحليــازة 
املجــردة عــن القصــد - ســوابق علــى املتهــم قضــى فيها باإلدانــة - عقوبة 

بحدهــا األعلــى.

املواد )39( و)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة بقصــد الترويــج واالجتــار 
الســجن  والتعاطــي وتســتره علــى مصدرهــا، واحلكــم عليــه بعقوبــة 
ــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات  ــد والغرامــة واملن واجلل
منــزل  تفتيــش  مت  تســتر،  علــى  تعزيريــة  وبعقوبــة  العقليــة  واملؤثــرات 
املدعــى عليــه فعثــر فيــه علــى احلشــيش املخــدر واحلبوب احملظــورة، أثبت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخدر 
واإلمفيتامــني وااللبــرازوالم والكلونازيبــام، أنكــر أمــام احملكمــة مــا 
أســنده إليــه املدعــي العــام، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام تقــدمي 
بــأن  فشــهدوا  القبــض  شــهود محضــر  شــهادة  ســماع  وقــررت  بيناتــه 

   رقم الصك :33314559 تاريخه: 1433/06/4هـ  
رقم الدعوى:33285095

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
341584161 تاريخه:1434/11/12هـ
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ــة  ــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزئي ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزئيــة بالريــاض برقــم 33285095 وتاريــخ 1433/04/24هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  1433/04/24هـــ  وتاريــخ   33771195 برقــم  باحملكمــة 
السبت املوافق1433/05/08 هـ افتتحت اجللسة الساعة 05: 12  وفيها 
حضــر  املدعــي العــام وادعــى علــى........، البالــغ مــن العمــر )33( عامــًا ، 
................ ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم )........(، أعزب 
، متعلــم ، عاطــل ، يقيــم مبدينــة الريــاض، أوقــف بتاريخ 1433/1/2هـ 
وأودع شــعبة ســجن امللــز مبوجــب أمــر اإلحالــة ومتديــد التوقيــف رقــم )هـــ 
ر4430/5/1( وتاريــخ 1433/1/10هـــ علــى ذمــة قضيــة أخــرى. حيــث 

املضبوطــات كانــت يف اخلزنــة التــي أقــر املدعــى عليــه بأنهــا تخصــه وال 
يفتحهــا غيــره، قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بحيــازة احلشــيش 
املخــدر واحلبــوب احملظــورة حيــازة مجــردة عــن قصــد االجتــار أو الترويــج 
أو التعاطــي وتوجــه الشــبهة لالجتــار والترويــج وصرفــت النظــر عــن 
مطالبــة املدعــي العــام تطبيــق العقوبــات الــواردة يف املــادة )38( بحقــه 
وقــررت ســجنه ملــدة خمــس ســنوات وجلــده خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى 
عشــر فتــرات لقــاء مــا أديــن بــه ولقــاء ســوابقه وتســتره كمــا قــررت 
تغرميــه مبلــغ ثالثــة آالف ريــال ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة 
خمــس ســنوات، عــارض املدعــى عليــه واملدعــي العــام علــى احلكــم، 
اإلجــراء  بعــد  احلكــم  علــى  املصادقــة  االســتئناف  محكمــة  قــررت 

ــر. األخي
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أنــه بتاريــخ 1432/4/22هـــ قبــض علــى كل مــن / 1ـ 2ــــ 3ــــ )صــدر 
بحقهــم الئحــة دعــوى عامــه رقــم )هـــ ر1389/5/1( لعــام 1432هـــ مــن 
قبــل إحــدى فــرق شــعبه املكافحــة والبحــث والتحــري التابعــة لــإدارة 
العامــة ملكافحــة املخــدرات مبنطقــة الريــاض حيــث وردت معلومــات 
للفرقــة بتاريــخ 1432/4/21هـــ مــن أحــد املصــادر الســرية عــن قيــام 
)....( بترويــج حبــوب الــروش احملظــورة واشــترط املصــدر عــدم إلقــاء 
القبــض علــى املــروج يف حينــه خوفــا مــن املــروج أو أعوانــه فتمــت املوافقــة 
علــى ذلــك عليــه مت االيعــاز للمصــدر باالتصــال علــى جــوال املــروج رقــم 
)........( وهــو الرقــم الــذي متــت عليــه املفاوضــة وكان ذلــك علــى مســمع 
مــن رقيــب الفرقــة واســتعد املــروج ببيــع مــا عــدده )5(خمــس حبــات مــن 
ــال ومت االتفــاق  ــه ري ــغ وقــدره )100( مائ ــروش احملظــورة مببل ــوب ال حب
علــى مــكان التســليم واالســتالم أمــام منــزل املــروج علــى ضــوء ذلــك مت 
تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا ومت تزويــده باملبلــغ املرقــم وقــدره )100( 
مائــه ريــال ومت تكليــف أحــد أفــراد الفرقــة مبرافقــة املصــدر ليكــون 
شــاهدا علــى إمتــام عمليــة الترويــج ومت تأمــني ســيارة مناســبه لهمــا عليــه 
مت االنتقــال بكامــل الفرقــة الــى املوقــع احملــدد مــن قبــل املــروج........ 
ــزل  ــاب املن ــزل املــروج ........ خــرج شــخص مــن ب ــى من ــد الوصــول ال وعن
يرتــدي الــزي الرياضــي وأحتــك بالســيارة التــي يســتقلها املصــدر والفــرد 
املكلــف وســلمه املصــدر املبلــغ املرقــم وســلم املــروج........ للمصــدر  مــا 
عــدده )5( خمــس حبــات حتمــل عالمــة الــروش احملظــورة وكان ذلــك 
علــى مــرأى مــن الفــرد املكلــف مبرافقــه املصــدر وعندهــا دخــل املــروج 
منزلــه ولــم يتــم القبــض عليــه الشــتراط املصــدر ذلــك  مســبقًا فتــم رصــد 
منــزل املــروج علــى فتــرات متفاوتــة ولــم يخــرج املذكــور مــن منزلــه و 
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بتاريــخ 1432/4/22هـــ مت دخــول منــزل املــروج )بعــد اخــذ االذن الــالزم( 
وبدخــول املجلــس كانــت تنبعــث منــه رائحــة احلشــيش املخــدر وعثــر بــه 
علــى و و بتفتيــش املجلــس عثــر بــني أقــدام  علــى )3( ثــالث قطــع مختلفــة 
االحجــام يشــتبه ان تكــون مــن مــاده احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا جميعــًا 
)21( إحــدى وعشــرين جرامــًا وكذلــك عثــر بــني و علــى ثــالث ســجائر 
مســتخدمة يشــتبه أن يكــون تبغهــا ممزوجــًا مبــاده احلشــيش املخــدر بلــغ 
وزنهــا )3( ثــالث جرامــات وكذلــك علــى فتــات تبــغ يشــتبه ان يكــون 
ممــزوج مبــادة احلشــيش املخــدر بلــغ وزنــه )1,8( جرامــًا وثمانيــة اعشــار 
اجلــرام وبالدخــول الــى احــد غــرف النــوم مت القبــض علــى املــروج........ ومت 
التعــرف عليــه مــن قبــل الفــرد املكلــف مبرافقــه املصــدر وعثــر معــه على 
هاتــف جــوال مــن نــوع )....( ويحمــل الرقــم املصنعــي )( وهــو اجلــوال الــذي 
مت مــن خاللــه امتــام عمليــة التفــاوض علمــا بانــه لــم يعثــر معــه علــى املبلــغ 
املرقــم وبتفتيــش غرفــة نــوم........ عثــر داخــل أحــد االدراج علــى علبــة 
ــه حتمــل  ــون حب ــى مــا عــدده )38( ثمــان وثالث ــا عل روش حتــوي بداخله
عالمــه الــروش احملظــورة وكذلــك عثــر علــى قطعــه يشــتبه أن تكــون 
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )4.8( أربعــة جرامــات وثمانيــة أعشــار 
اجلــرام وبالدخــول الــى امللحــق اخلارجــي عثــر علــى خزنــة وبفتحهــا عثــر 
بداخلهــا علــى كيــس نايلــون مختــوم مصنعيــًا يحــوي بداخلــه علــى مــا 
عــدده )1000( ألــف حبــة حتمــل عالمــة الكبتاجــون احملظــور وكذلــك 
علــى قطعتــني يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهمــا 
جميعــًا )8.4( ثمانيــة جرامــات وأربعــة أعشــار اجلــرام وكذلــك علــى مــا 
عــدده )80( ثمانــون حبــة حتمــل اســم زنكــس احملظــورة وبســؤال........ و 
عــن عائديــه مــا ضبــط بداخــل اخلزنــة أفادوا أنها تعــود ألخيهما املذكور 
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. وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق رقــم )4077/س( 
التــي حتمــل عالمــه الكبتاجــون  لعام1432هـــ احتــواء عينــه احلبــوب 
لإمفيتامــني وهــو مــن املــواد املنبهــة املدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة 
)ب( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وايجابيــه 
ومســتخلص  املضبــوط  التبــغ  ومســتخلص  املضبوطــة  القطــع  عينــات 
التبــغ يف الثــالث ســجائر املســتخدمة للحشــيش وهــو مــن املــواد املخــدرة 
ــة)أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات  املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئ
البــروزوالم  ملركــب  املروجــة  احلبــوب  واحتــواء  العقليــة  واملؤثــرات 
واحتــواء عينــه احلبــوب املضبوطــة التــي حتمــل عالمــة الزنكــس ملركب 
البــرازوالم واحتــواء عينــه احلبــوب املضبوطــة التــي حتمــل عالمــة الــروش 
باجلــدول  واملدرجــة  املهدئــة  املــواد  مــن  وهــي  الكلونازيبــام  ملركــب 
رقــم )2( فئــه )د( امللحــق بــذات النظــام. وباســتجوابه اعتــرف بعائديــه 
)اخلزنــة( التجــوري لــه وان لهــا ارقــام ســريه ومفتــاح وال يفتحــه اال هــو. 
ــة(  ــع مــا ضبــط داخــل )اخلزن وباســتجواب........:  افــاد ان احلبــوب وجمي
التجــوري عائــده للمذكــور كــون امللحــق والتجــوري )اخلزنــة ( تعــود 
لــه هــو الــذي يحمــل مفاتيحهــا. وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن 
توجيــه االتهــام لـــ........ بحيــازة مــا عــدده )1000( الــف حبــه مــن حبــوب 
اإلمفيتامــني املنبهــة احملظــورة وقطعتــني مــن احلشــيش املخــدر تزنــان 
)8.4( ثمانيــة جرامــات واربعــه اعشــار اجلــرام ومــا عــدده )80( ثمانــون 
الترويــج  بقصــد  احملظــورة  املهدئــة  الكلونازيبــام  حبــوب  مــن  حبــة 
واالجتــار والتعاطــي املجــرم مبوجــب املــادة )الثالثــة( مــن نظــام مكافحــة 
ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39(  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
وتاريــخ 1426/7/8هـــ وتســتره علــى مصــدر مــا ضبــط املعاقــب علــى 
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ذلــك شــرعًا. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:- 1- مــا تضمنــه محضــر 
القبــض املنــوه عنــه املرفــق لفــه رقــم ) (. 2- مــا تضمنــه اعترافــه بعائديــه 
اخلزنــة لــه وان لهــا ارقــام ســريه ومفاتيــح وال يفتحهــا اال هــو املــدون علــى 
الصفحــة رقــم)3( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )  ( 3- مــا تضمنــه 
افــاده اخويــه مــن ان اخلزنــة عائــد ألخيهمــا املذكــور وانــه هــو الــذي 
يحمــل مفاتيحهــا املنــوه عنهــا املــدون علــى اللفــات رقــم )24-28( 4- مــا 
تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق لفــه رقــم ) (. وببحــث 
ســوابقه اتضــح وجــود ســابقتني االولــى حيــازة واســتعمال املخــدرات 
ــى  ــه عل ــر ل ــى تاريخــه وعث ــه حت ــج املخــدرات  مســجله علي ــة تروي والثاني
قضيــه مخــدرات االولــى برقــم )32/115/457( واحيلــت الــى احملكمــة 
اجلزئيــة بالريــاض باخلطــاب رقــم )هـــ ر39360/5/1( يف 1432/4/17هـــ 
والثانيــة برقــم )33/114/6( واحيلــت الــى احملكمــة اجلزئيــة بالريــاض 
باخلطــاب رقــم )هـــ ر17076/5/1( يف 1433/2/10هـــ . وحيــث إن مــا 
أقـــدم علـــيه الـــمذكور فـــعل مـــحرم ومـــعاقب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا 
أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي: 1- بعقوبــة 
الســجن واجللــد والغرامــة املاليــة بحقــه وفقــًا للفقــرة االول مــن املادة )38( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار اليــه واعمــال 
الفقــرة االولــى مــن املــادة )62( مــن النظــام نفســه بحقــه لقــاء مــا اســند 
اليــه. 2- منعــه مــن الســفر الــى خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ عقوبــة ســجنه 
وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه.3- عقوبــة 
تعزيريــه بحقــه لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط. هــذا وباســتجواب 
املدعــى عليــه فقــال مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه  فغيــر صحيــح 
فلــم يعثــر يف اخلزنــة العائــدة لــي املوجــودة يف داخــل املنــزل علــى اي حبوب 
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ــغ مالــي وبعــض االوراق وال يوجــد يف  وال  مخــدرات امنــا الــذي فيهــا مبل
منزلنــا وهــو منــزل والدنــا ســوى هــذه اخلزنــة  العائــدة لي ولهــا مفتاح معي 
انــا فقــط ولهــا ارقــام ســرية لفتحهــا ال يعرفهــا وال يفتحهــا اال أنــا هــذا 
فطلبــت البينــة مــن املدعــي العــام علــى مــا جــاء يف دعــواه ضــد املدعــى 
عليــه فقــال لــدي البينــة مســتعد بإحضارهــا يف موعــد اجللســة القادمــة 
هــذا وبنــاء علــى ذلــك فقــد جــرى حتديــد موعــد الســتكمال النظــر يف 
هــذه الدعــوى يف يــوم الســبت املوافــق 1433/5/15هـــ الســاعة العاشــرة 
صباحــا وجــرى ابــالغ املدعــي العــام واجلهــة املســؤولة عــن املدعــى عليــه 
بهــذا املوعــد إلحضــاره فيــه وعليــه فقــد رفعــت اجللســة وحصــل التوقيــع 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف  1433/05/08 هـــ .
1433/5/15هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة 11:  11  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه وقــرر املدعــي العــام بقولــه اننــي لــم امتكــن مــن احضــار بينتــي 
يف هــذا اليــوم وذلــك لكــون الشــهود ملتحقــني بــدورات خــارج عملهــم 
وارغــب اعطائــي موعــدا أخــرى حتــى امتكــن مــن احضارهــم فيــه هــذا 
وبنــاء علــى ذلــك فقــد جــرى حتديــد موعــد الســتكمال النظــر يف هــذه 
الدعــوى يف يــوم االربعــاء املوافــق 1433/5/19هـــ الســاعة احلاديــة عشــر 
العــام واجلهــة املســؤولة عــن  ابــالغ املدعــي  والنصــف صباحــا وجــرى 
املدعــى عليــه بهــذا املوعــد إلحضــاره فيــه وعليــه فقــد رفعــت اجللســة 
آلــه وصحبــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  التوقيــع وصلــى اهلل  وحصــل 

وســلم. حــرر يف  1433/05/15 هـــ .
1433/5/19هـــ  املوافــق  االربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد   وحــده  احلمــد هلل 
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افتتحــت اجللســة الســاعة 51: 1 وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه وقــرر املدعــي العــام بقولــه اننــي لــم امتكــن مــن احضــار البينــة 
خــارج  بــدورات  ملتحقــني  مازالــوا  الشــهود  لكــون  اليــوم  هــذا  يف 
عملهــم وارغــب اعطائــي موعــدا يف االســبوع القــادم حتــى يتــم التنســيق 
ذلــك فقــد جــرى حتديــد  وبنــاء علــى  معهــم علــى احلضــور فيــه هــذا 
يــوم االثنــني املوافــق  موعــد الســتكمال النظــر يف هــذه الدعــوى يف 
1433/5/24هـــ الســاعة العاشــرة صباحــا وجــرى ابــالغ املدعــي العــام 
واجلهــة املســؤولة عــن  املدعــى عليــه بهــذا املوعــد إلحضــاره فيــه وعليــه 
فقــد رفعــت اجللســة وحصــل التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1433/05/19 هـــ .
املوافق1433/05/24هـــ  االثنــني  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة 32: 09  وفيهــا حضــر املدعــي العــام وقــرر 
بقولــه إننــي لــم أمتكــن مــن إحضــار البينــة يف هــذا اليــوم لكــون الشــهود 
ملتحقــني بــدورات خــارج عملهــم ولكــن مت التنســيق معهــم علــى احلضــور 
يــوم الســبت القــادم وأرغــب أن يكــون موعــد اجللســة القادمــة يف ذلــك 
اليــوم هــذا وبنــاء علــى ذلــك فقــد جــرى حتديــد موعــد الســتكمال 
النظــر يف هــذه الدعــوى يف يــوم الســبت القــادم املوافــق 1433/5/29هـــ 
الســاعة العاشــرة صباحــا وجــرى إبــالغ املدعــي العــام واجلهــة املســئولة 
عــن إحضــار املدعــى عليــه بهــذا املوعــد إلحضــاره فيــه وعليــه فقــد رفعت 
اجللســة وحصــل التوقيــع. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1433/05/25هـــ. 
املوافــق1433/05/29 هـــ  الســبت  يــوم   وبعــد ففــي  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 08: 10  وفيهــا حضــر  املدعــي العــام واملدعــى 
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........ ســعودي اجلنســية احلامــل لبطاقــة  عليــه كمــا حضــر كل مــن 
لبطاقــة  احلامــل  و........  ســعودي اجلنســية  رقــم........   الوطنيــة  الهويــة 
الهويــة الوطنيــة رقــم ........ هــذا وبســؤال الشــاهد عــن عمــره وعملــه 
وصلتــه بأطــراف الدعــوى فقــال ابلــغ مــن العمــر )..( عامــا واعمــل يف 
أي صلــه  الدعــوى  بأطــراف  تربطنــي  وال  املخــدرات  إدارة مكافحــة 
هــذا وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهاده فقــال بعــد مداهمتنــا للمنــزل الــذي 
يســكن فيــه اخــو املدعــى عليــه  املــروج وبالدخــول للملحــق اخلارجــي 
الــذي يقــع خلــف املنــزل عثرنــا علــى خزنــه مقفلــه فتــم كســرها وعثرنــا 
بداخلهــا علــى كيــس نايلــون  مختــوم مصنعــي  بداخلــه حبــوب  عددهــا 
ألــف حبــه وعلــى قطعتــني حشــيش تزنــان )8,4جــم( وعلــى ثمانــني حبــة 
زنكــس وســألنا شــقيقي املدعــى عليــه عــن عائديــة مــا ضبــط بداخــل 
اخلزنــة  فأفادونــا أنهــا تعــود ألخيهــم املدعــى عليــه فتــم أخــذ اقــرار عليهــم 
بذلــك كمــا عثرنــا بداخــل اخلزنــة علــى صورة من بطاقــة  أحوال  املدعى 
عليــه   هــذا مــا لــدي مــن شــهادة هــذا وبســؤال الشــاهد الثانــي عــن عمــره 
وعملــه وصلتــه بأطــراف الدعــوى فقــال ابلــغ مــن العمــر )..( عامــا واعمــل 
ــة  يف إدارة مكافحــة املخــدرات وال تربطنــي بأطــراف الدعــوى أي صل
هــذا وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة فقــال بعــد مداهمتنــا للمنــزل الــذي 
يســكن فيــه أخــو املدعــى عليــه املــروج وبالدخــول للملحــق اخلارجــي 
الــذي يقــع خلــف املنــزل عثرنــا علــى خزنــة مقفلــة فتــم كســرها وعثرنــا 
بداخلهــا علــى كيــس نايلــون  مختــوم مصنعــي  بداخلــه حبــوب  عددهــا 
ألــف حبــة وعلــى قطعتــني حشــيش تزنــان )8,4جــم( وعلــى ثمانــني حبــة 
زنكــس وســألنا شــقيقي املدعــى عليــه وعــن عائديــة مــا ضبــط بداخــل 
اخلزنــة  فأفادونــا أنهــا تعــود ألخيهــم املدعــى عليــه  فتــم اخــذ اقــرار عليهم 
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بذلــك كمــا عثرنــا بداخــل اخلزنــة علــى صورة من بطاقــة  أحوال  املدعى 
عليــه  هــذا مــا لــدي من شــهاده هذا وبعرض الشــاهدين وشــهادتهما على 
املدعــى عليــه فقــال امــا الشــاهدان فــال أعرفهمــا وأمــا شــهادتهما فغيــر 
صحيحــة ألن تلــك اخلزنــة كانــت داخــل الفلــة ولــم يكــن فيهــا حشــيش 
وال حبــوب وال صــورة مــن بطاقتــي امنــا كان فيهــا فلــوس فقــط وســبق 
ــى ذلــك   ــه وحكمــه الشــيخ عل ــد الشــيخ  احلبــوب ل ان اعتــرف اخــي عن
هــذا كمــا حضــر ........ احلامــل لبطاقــة الهويــة الوطنية رقــم ........ و........
حامــل الســجل املدنــي رقــم ........ فشــهدا بعدالــة الشــاهدين املذكوريــن 
بعاليــه هــذا ولتأمــل هــذه القضيــة فقــد جــرى حتديــد موعــد فقــد جــرى 
حتديــد موعــد الســتكمال النظــر يف هــذه الدعــوى يف يــوم األربعــاء 
املوافــق 1433/6/4هـــ وجــرى ابــالغ املدعــي العــام واجلهــة املســؤولة عــن 
املدعــى عليــه بهــذا املوعــد إلحضــاره فيــه وعليــه فقــد رفعــت اجللســة 
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين وحصــل التوقيــع بــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل عل

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1433/05/29 هـــ. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1433/06/04 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 43: 10  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه فجــرى ســؤاله عــن القضيــة املســجون ألجلهــا فقــال هــي قضيــة 
حيــازة حبــوب لــدى الشــيخ القاضــي يف احملكمــة وحوكمــت عليهــا 
هــذا  أن  وأعتقــد  تنتــه محكوميتــي  ولــم  أشــهر  ســتة  ملــدة  بالســجن 
احلكــم قــد شــمل هــذه القضيــة وقضيــة حيــازة احلبــوب ألنــه ســألني 
عنهمــا هــذا وبنــاء علــى ذلــك فســيجري منــا مخاطبــة الشــيخ لإفــادة عــن 
ذلــك وعنــد ورود اإلجابــة فســيتم طلــب املدعــى عليــه وإكمــال النظــر 
ــاهلل  ــع ، وب ــه فقــد رفعــت اجللســة وحصــل التوقي يف هــذه الدعــوى وعلي
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التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 
يف  1433/06/04هـــ. 

املوافــق1433/06/21 هـــ  الســبت  يــوم   وبعــد ففــي  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 34: 01 حيــث مت جــرى منــا طلــب املدعــى عليــه 
إلحضــاره يف هــذه اجللســة مــن قبــل ادارة الســجن اال انــه لــم يتــم احضــاره 
هــذا وبنــاء علــى ذلــك فقــد جــرى حتديــد موعــد بعــد غــد  يف يــوم االثنــني 
املوافــق 1433/6/23هـــ الســاعة العاشــرة صباحــا وجــرى ابــالغ اجلهــة 
املســؤولة عــن املدعــى عليــه بهــذا املوعــد إلحضــاره فيــه وبــاهلل التوفيــق، 
يف   حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1433/06/21 هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد هـــ  ففــي يــوم  االثنــني  املوافق1433/06/23هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 :  1  وفيهــا حضــر املدعــي العــام امــا املدعى 
عليــه  فلــم يتــم احضــاره رغــم طلبنــا احضــاره يف هــذا املوعــد مــن اداره 
ــاء املوافــق  الســجن وعليــه فقــد جــرى حتديــد موعــد يف يــوم غــد الثالث
1433/6/24هـــ الســاعة العاشــرة صباحــا وجــرى ابــالغ املدعــي العــام 
ــه  ــه وعلي ــه بهــذا املوعــد إلحضــاره في واجلهــة املســؤولة عــن املدعــى علي
فقــد رفعــت اجللســة وحصــل التوقيــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1433/06/23 هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1433/06/24 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 53: 11  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه وقــد وردنــا مــن فضيلــه القاضــي بهــذه احملكمــة صــورة مصدقــه 
مــن القــرار الصــادر منــه برقــم 3387151 يف 1433/2/16هـــ ومبطالعته 
وجدتــه تضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه باتهامــه بحيــازة 
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تــزن )6,7جــم( عثــر عليهــا  خمســني حبــة زنكــس وقطعــه حشــيش 
تأثيــر احلبــوب وتعاطــي  بداخــل درج ســيارته وقيادتــه للســيارة حتــث 
احلبــوب احملظــورة وشــربه للمســكر وحيازتــه وصــدم ســيارة الدوريــة 
وتاريخهــا 1433/1/2هـــ ومت احلكــم عليــه فيها بتاريــخ  1433/2/16هـ 
ــه  ــا وتاريخــا  وعلي ــا مضمون وهــذه بخــالف الدعــوى املقامــة ضــده لدين
ثــالث ســوابق مســجلة  املدعــى عليــه عــن وجــود  فقــد  جــرى ســؤال 
ترويــج مخــدرات  والثالثــة  واســتعمال مخــدرات  اثنتــان حيــازة   عليــه 
فقــال هــذا صحيــح هــذا كمــا جــرى االطــالع علــى املعاملــة ووجــدت 
احتــواء  وقــد تضمــن  رقــم 4077/س  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر 
عينــة احلبــوب لإمفيتامــني وايجابيــة عينــة القطــع للحشــيش واحتــواء 
احلبــوب التــي حتمــل عالمــه الزنكــس للبرازوالم.أهـــ فنظــرا ملــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث انكــر املدعــى عليــه  مــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي العــام ولكــن حيــث افــاد لدينــا بــان اخلزنــة املذكــورة عائــده لــه 
ولهــا مفتــاح معــه فقــط ولهــا ارقــام ســريه لفتحهــا ال يعرفهــا وال يفتحهــا 
اال هــو وحيــث شــهدت البينــة املعدلــة شــرعا مــن العثــور علــى الــف حبــه 
ــه  ــى ثمانــني حب ــان )8,4جــم( وعل ــي حشــيش تزن ــى قطعت محظــورة وعل
زنكــس داخــل تلــك اخلزنــة والعثــور ايضــا علــى صــوره مــن بطاقــه احــوال 
املدعــى عليــه فقــد ثبــت لــدي ادانــه املدعــى عليــه بحيــازة الــف حبــه 
ــي  ــى قطعت ــه محظــورة زنكــس وعل محظــورة كبتاجــون و ثمانــني حب
ــج أو التعاطــي  ــر قصــد االجتــار أو التروي ــان )8,4جــم( لغي حشــيش تزن
وحيــث يغلــب علــى الظــن انهــا لإجتــار والترويــج فقــد حكمــت عليــه 
تعزيــرا باحلــد االعلــى مــن العقوبــة بســجنه ملــده خمــس ســنوات تبــدأ بعــد 
انتهــاء محكوميتــه يف القضيــة املســجون ألجلهــا وبجلــده خمســمائة 
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بــني كل فتــره واخــرى  متســاوية   ْ جلــده مفرقــه علــى عشــر فتــرات 
اســبوعان لقــاء ذلــك ولقــاء ســوابقه وتســتره وبدفــع غرامــه قدرهــا ثالثــة 
االف ريــال ومبنعــه مــن الســفر خلــارج اململكــة ملــده خمــس ســنوات بعــد 
تنفيــذ عقوبــة ســجنه متشــيا مــع املادتــني )39-56( مــن نظــام مكافحــه 
املخــدرات هــذا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه فقــرر عــدم قناعتــه 
باحلكــم كمــا قــرر بقولــه ال ارغــب يف اســتالم نســخه مــن قــرار احلكــم 
لالعتــراض عليــه وارغــب بتدويــن اعتراضــي يف ضبــط القضيــة وهــو ان 
احلبــوب املذكــورة لــم تكــن يف اخلزنــة امنــا يوجــد يف اخلزنــة مبلــغ مالــي 
فقــط واحلكــم كثيــر واخــي ســبق ان اعتــرف ان احلبــوب لــه كمــا قــرر 
املدعــي العــام  عــدم قناعتــه باحلكــم معتبــرا الئحــة الدعــوى الئحــة 
اعتراضيــه علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1433/06/24 هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  االربعــاء املوافــق 1433/12/29 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 30: 11 بنــاء علــى قرار الدائــرة اجلزائية الرابعة 
ــاض رقــم 33407634 يف 1433/9/10هـــ  مبحكمــه االســتئناف بالري
واملتضمــن انــه لوحــظ مــا يلــي 1- اشــار املدعــي العــام بدعــواه أنــه عثــر 
للمدعــى عليــه علــى قضيتــني مخــدرات األولــى برقــم 32/115/457 
ــة  وحيــث  ــا للمحكمــة اجلزئي ــة برقــم 33/114/6 وانهمــا احيلت والثاني
تبــني ان الثانيــة صــدر بهــا القــرار رقــم 3387151 يف 1433/2/16هـــ من 
الشــيخ ........ ولــم يجــد ان فضيلتــه استفســر عــن مصيــر القضيــة الثانيــة 
ومــا مت بخصوصهــا وال بــد مــن ذلــك واذا صــدر بخصوصهــا قــرار فــال 
بــد مــن إرفــاق صــورة منــه مصدقــة مبــا عليــه مــن تظهيــرات االســتئناف 
2-عنــد اصــدار فضيلتــه للقــرار لــم يطبــق فضيلتــه املــادة رقــم )164( مــن 
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ــه مالحظــه  ــى فضيلت نظــام املرافعــات بخصــوص اختصــار القــرار. فعل
مــا ذكــر واجــراء مــا يلــزم نحوهــا واحلــاق ملخــص مــا يجريــه يف الضبــط 
والقــرار ومــن ثــم اعــاده املعاملــة إلكمــال الزمهــا حســب التعليمــات. أهـــ. 
واجيــب اصحــاب الفضيلــة انــه بالنســبة للملحوظــة االولــى فقــد جرى منا 
مخاطبــه فضيلــه  رئيــس  هــذه احملكمــة  بخطابنــا رقــم 33/2082717 
يف 1433/11/27هـــ  لالستفســار عــن القضيــة رقــم 457 / 115 /32 
يف   39360/5/1 ر  هـــ  رقــم   باخلطــاب  العــام  االدعــاء  مــن  واحملالــة 
1432/4/17هـــ فوردنــا شــرح فضيلتــه علــى خطــاب مديــر االتصــاالت 
مت  ان  واملتضمــن  1433/12/27هـــ  يف   33/2082717 رقــم  اإلداريــة 
ــا مــن قبــل االدعــاء العــام رقــم 39360  البحــث عــن اخلطــاب املوجهــة لن
ــة يف النظــام. أهـــ. وبالنســبة  ــم جنــد رقــم للمعامل يف 1433/4/17هـــ ول
للملحوظــة الثانيــة ان مــا حصــل قــد وقــع ســهوا  وســيتم مالحظــه ذلــك 
مســتقبال  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/12/29هـــ  0 احلمــد هلل وحــده وبعــد  
ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/04/27 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
11:22  بنــاء علــى قــرار  الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض رقــم 3441175 وتاريــخ 1434/02/19هـــ املتضمــن انــه لوحظ 
أن اجابــة فضيلتــه علــى الفقــرة االولــى مــن قــرار الدائــرة غيــر مالقيــة 
ــة رقــم  ــة الثاني ــر القضي ــه االستفســار عــن مصي ــا مــن فضيلت فقــد طلبن
وتاريــخ   3387151 رقــم  الشــرعي  القــرار  بهــا  الصــادر   33/114/6
1433/2/16هـــ  أ.هـــ هــذا وبنــاء علــى ذلــك فقــد جــرى منــا مخاطبــة 
فضيلــة رئيــس هــذه احملكمــة لالستفســار عــن ذلــك بخطابنــا رقــم 
34755015 وتاريــخ 1434/3/25هـــ فوردنــا شــرح فضيلتــه املــؤرخ يف 
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1434/4/27هـــ املبنــي علــى خطــاب فضيلــة القاضــي رقــم 34942191 
وتاريــخ 1434/4/16هـــ  املتضمــن أن املعاملــة واوراق القضيــة صــدرت 
لألمــارة برقــم 33291834 يف 1434/2/23هـــ وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى 
اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وســلم. حرر يف  1434/04/27 
هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق 1434/07/26 هـــ 
ــرة اجلزائيــة الرابعــة مبحكمــه  افتتحــت اجللســة بنــاء علــى قــرار  الدائ
االســتئناف بالريــاض رقــم  34246217 يف  1434/6/19هـــ واملتضمــن 
انــه لوحــظ  مــا يلــي 1- ذكــر املدعــى عليــه يف  معــرض اجابتــه علــى 
شــهاده الشــاهدين صحيفــه )8( مــن القــرار ان اخيــه اعترف لدى فضيله  
الشــيخ بــان احلبــوب لــه وحكــم علــى اخيــه بنــاء علــى ذلــك واكــد هــذا 
الــكالم عنــد عــرض احلكــم عليــه ولــم جنــد ان فضيلتــه حتقــق مــن 
ذلــك ملــا لــه مــن اثــر يف احلكــم 2- طالــب املدعــي العــام مجــازاه املدعــى 
ــم جنــد ان  ــه املــادة رقــم )38( مــن نظــام املخــدرات ول ــه مبــا تضمنت علي
فضيلتــه تعــرض لذلــك بشــيء يف احلكــم وال بــد مــن ذلك.أهـــ  هــذا 
وبنــاء علــى ذلــك فســيجري منــا مخاطبــة فضيلــه رئيــس  هــذه احملكمــة 
بتزويدنــا بصــوره مــن القــرار الشــرعي الصــادر ضــد اخــي املدعــى عليــه 
ثــم وردنــا شــرح مديــر الوثائــق باحملكمــة  وبرفقــه صــورة مصدقــه 
مــن القــرار الشــرعي رقــم 32291988 يف 1432/11/4هـــ الــذي بــدأه 
الشــيخ واكملــه الشــيخ وقــد جــرى االطــالع عليــه ولــم اجــد فيــه ان اخــا 
املدعــى عليــه ذكــر بــان احلبــوب محــل الدعــوى لــه بــل ذكــر ان احلبــوب 
تعــود ألخيــه حســبما يتضــح مــن صحيفــه )2( الســطر اخلامــس عشــر 
والســادس عشــر ومت احلكــم عليــه وعلــى اخيهــم بتهمــه حيــازة تلــك 
احلبــوب وهــذا ال مينــع مــن احلكــم يف هــذه القضيــة علــى اخيهــم  الحتمــال 
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اشــتراكهم جميعــا يف حيــازة تلــك احلبــوب ال ســيما انهــم منكــرون 
حليازتهــا وبالنســبة للملحوظــة الثانيــة فإكمــاال ملــا  حكمــت بــه يف هــذه 
الدعــوى فقــد صرفــت النظــر عــن مطالبــه  املدعــي العــام بالعقوبــات 
الــواردة يف املــادة )38( مــن نظــام املخــدرات وبــه حكمــت لعــدم ثبــوت 
موجبــه  هــذا وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام فقــرر بقولــه اننــي مــا 
زلــت معترضــا علــى احلكــم  معتبــرا الئحــة الدعــوى الئحــة اعتراضيــه 
علــى احلكــم  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف  1434/08/13 هـــ
احلمــد اهلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعة 
مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 341584161 وتاريــخ 1434/9/1هـــ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ )....( 
املســجل برقــم ).....( وتاريــخ 1433/6/24هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي 
العــام ضــد )....( التهامــه بقضيــة مخــدرات املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
ــة القاضــي وأحلقــه  ــة وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيل وأوراق املعامل
وتاريــخ  رقــم 34246217  بنــاًء علــى قرارنــا  بالقــرار وصــورة ضبطــه 
بعــد اإلجــراء  الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم  تقــرر  1434/6/19هـــ 
األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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 حيــازة حبــوب الترامــادول ـ حيــازة حبــوب تامــول اكــس ـ حيــازة حبــوب 
العــالج مبوجــب وصفــة طبيــة -  لغــرض  ديبريبــان - حيــازة حبــوب 

ــازة حبــوب مســكنة .  حي

األصل يف املسلم البراءة ) قاعدة : األصل براءة الذمة (.

وهــي  محظــورة  حبــوب  بتلقــي  املقيــم  عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه 
الترامــادول وحبــوب تامــول إكــس وحبــوب ديبريبــان بقصــد اســتعمالها 
حيــث مت االشــتباه بقــدوم وافــد مــن منفــذ املطــار، وبتفتيشــه عثــر داخــل 
امتعتــه علــى عــدد ثالثــني حبــة مــن حبــوب الترامــادول احملظــورة وعــدد 
أربــع حبــات مــن حبــوب تامــول إكــس وعــدد خمــس وأربعــني حبــة مــن 
احلبــوب عائــدة  تلــك  بــأن  وأفــاد  القبــض عليــه  ديبريبــان، مت  حبــوب 
لصديقــه )املدعــى عليــه (، مت إحضــاره و صــادق علــى مــا جــاء يف أقــوال 
الوافــد، طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه واحلكــم 
نظــام  مــن  و )2/56(  املادتــني )1/41(  وفــق  بالســجن واإلبعــاد  عليــه 
مكافحــة املخــدرات ـ صــادق املدعــى عليــه علــى مــا جــاء يف الدعــوى، 

رقم الصك : 33410082تاريخه : 1433/12/09هـ 
رقم القضية : 33294088

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
:3417543 تاريخه :1434/04/01هـ
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة  اجلزائيــة  باحملكمــة  ..........القاضــي  أنــا 
باملدينــة  اجلزائيــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة 
املنــورة برقــم 33294088 وتاريــخ 1433/04/27هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 33798874 املتضمنــة دعــوى املدعــى العــام ..........وفيهــا أدعــى 
علــى / ..........مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ..........حيــث انــه 
بتاريــخ 1432/12/27هـــ واثنــاء قــدوم املدعــو / ..........مــن منفــذ مطــار 
االميــر عبداحملســن مبحافظــة ينبــع مت االشــتباه بــه وعنــد تفتيشــه عثــر 
داخــل أمتعتــه علــى عــدد ثالثــني حبــة مــن حبــوب الترامــادول احملظــورة 
وعــدد اربــع حبــات مــن حبــوب ) تامــول اكــس ( وعــدد خمســة وأربعــني 
ــأن  ــه وأفــاد ب ــم القبــض علي ــان ( يشــتبه أنهــا محظــورة فت ــة ) ديبريب حب
تلــك احلبــوب عائــدة لصديقــة املتهــم املذكــور أعــاله والــذي مت احضــاره 
والقبــض عليــه واثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )..........( لعــام 
ــاء الشــرعية مبنطقــة  1433هـــ الصــادر مــن مركــز الســموم والكيمي
املدينــة املنــورة ايجابيــة العينــة لعقــار الترامــادول وهــو مــن املــواد املخــدرة 
اخلاضعــة للرقابــة وقــد حفــظ االتهــام بحــق املدعــو / ..........ثــم انتهــى 

دفــع املدعــى عليــه بــأن هــذه احلبــوب لالســتعمال الطبــي، أبــرز املدعــى 
عليــه وصفــة طبيــة، صــدر التقريــر الكيميائــي الشــرعي املتضمــن بــأن 
احلبــوب املذكــورة مــن أنواع مســكنات األلم القــوي ذات التأثير املخدر 
التــي تســتخدم يف بعــض احلــاالت الطبيــة، صــدر احلكــم بصــرف النظــر 

عــن دعــوى املدعــي العــام ـ صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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بقصــد  محظــورة  حبــوب  بتلقــي  اتهامــه  ..........إلــى   / مــع  التحقيــق 
اســتعمالها وذلــك ملــا جــاء يف اقوالــه و ملــا جــاء مبحضر القبــض و التقرير 
ــه املذكــور فعــل محــرم  ــي الشــرعي وحيــث إن مــا قــدم علي الكيميائ
ومعاقــب عليــه نظامــًا اطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة 
الســجن الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات وعقوبــة اإلبعــاد عــن البــالد الفقــرة )2( مــن املــادة )56( مــن 
ــاهلل التوفيــق ثــم جــرى ســؤال املدعــى  النظــام نفســه هكــذا ادعــي وب
عليــه عمــا جــاء بدعــوى املدعــى العــام فأجــاب معترفــًا بتلقيــه للحبــوب 
املنــوه عنهــا بالئحــة الدعــوى وذلــك عــن طريــق صديقــه /..........وذكــر 
ان هــذه احلبــوب صرفــت لــه عــن طريــق وصفــة طبيــة يف بــالده وأبــرز 
ــه الترامــادول و  ــم يف ظهــره فصــرف ل ــه يعانــي مــن ال هــذه الوصفــة وان
التامــول اكــس كمــا ذكــر ان الــدواء االخــر املســمى ) ديبريبــان ( 
صــرف لــه بوصفــة طبيــة لعــالج ضعــف جنســي عنــده حيــث يســتخدم 
هــذا العــالج لهــذا املــرض وأنــه زوجتــه تقيــم معــه يف هــذه البــالد وقــال 
انــه ال يعلــم بــأن هــذه االدويــة محظــورة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
هكــذا اجــاب ثــم  جــرى االطــالع علــى أوراق املعاملــة فوجــد مــن ضمنها 
املتضمــن  1433هـــ  ..........لعــام  رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر 
ايجابيــة العينــة املضبوطــة لعقــار الترامــادول كمــا جــرى االطــالع علــى 
الوصفــة الطبيــة التــي ارفقهــا املدعــى عليــه املتضمنــة شــرح الدكتــور 
..........أحــد اطبــاء وجراحــة العظــام يف دولــة مصــر وفيهــا صــرف حبــوب 
الترامــادول للمدعــى عليــه كمــا جــرى االطــالع علــى االفــادة الطبيــة 
الصــادرة مــن مستشــفى امللــك فهــد باملدينــة املنــورة برقــم ..........وتاريــخ 
انــواع  مــن  هــي  الترامــادول  حبــوب  بــأن  تفيــد  التــي  1433/4/12هـــ 
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ــي تســتخدم يف بعــض  ــر املخــدر الت ــم القــوي ذات التأثي مســكنات االل
باالضافــة  اجلراحيــة  العمليــات  بعــد  ومــا  الكســور  حلــاالت  االحيــان 
الــى اســتخدامات اخــرى كمســكن قــوي لأللــم  ، وعليــه صــدر منــا 
مــا نصــه بنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة وعلــى مــا جــاء بــأوراق املعاملــة 
والوصفــة الطبيــة وإفــادة مستشــفى امللــك فهــد املتضمنــة ان هــذه املــادة 
ســيء  لغــرض  اســتخدامها  ثبــوت  ولعــدم  طبيــة  غــراض  ال  تســتخدم 
ولكــون االصــل يف املســلم البــراءة فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــى العــام فقــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم وبعرضــه علــى 
املدعــى العــام قــرر اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة وصلــى واهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد و علــى الــه وصحبــه حــرر يف 1433/09/12هـــ.
بتاريــخ 1434/1/10هـــ وردت املعاملــة املتعلقــة بدعــوى املدعــى العــام 
انــه بدراســة  ضد/..........مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املتضمــن 
القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة 
حاكمهــا ملالحظــة أن الالئحــة املعــدة مــن املدعــى العــام لــم يجــرى 
االطــالع عليهــا مــن حاكــم القضيــة والبــد منــه واهلل املوفــق وبنــاء عليــه 
ــى الالئحــة  ــه جــرى االطــالع عل ــة فإن ولوجاهــة مــارآه أصحــاب الفضيل
االعتراضيــة أملقدمــه مــن املدعــى العــام ولــم يوجــد بهــا مايلفــت النظــر 
هــذا وأســال اهلل أن يلهمنــا الصــواب وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــاء 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/1/12هـــ.
وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  وحــده  هلل  احلمــد 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردت  1434/02/10هـــ  فبتاريــخ 
املتعلقــة بدعــوى املدعــى العــام ضــد ..........مشــفوعة بقــرار املالحظــة 
رقــم 3425105 وتاريــخ 1434/01/27هـــ املتضمــن أنــه بدراســة القــرار 
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وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة إعادتهــا لفضيلة 
بــه ناظــر القضيــة يف غيــر محلــه  حاكمهــا ملالحظــة أن مــا حكــم 
فاملدعــى عليــه اعتــرف بتلقيــه هــذه احلبــوب لقصــد اســتعمالها وهــي 
ممنوعــة مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات لــذا يلــزم مجازاتــه شــرعًا 
بعــد إعــادة النظــر بحضــور الطرفــني واهلل املوفــق ، عليــه أجيب صاحبي 
الفضيلــة قضــاة محكمــة االســتئناف بــأن ماثبــت لــدي مــن تعاطــي 
ــوع هــذه احلبــوب كان لغــرض العــالج حســب الوصفــة  ــه لن املدعــى علي
الطبيــة املمنوحــة لــه مــن بلــده كمــا أنــه جــرى مخاطبــة مستشــفى امللــك 
فهــد لإفــادة عــن نوعيــة هــذه احلبــوب ومــدى االســتفادة منهــا كعــالج 
فــوردت إفادتهــم رقــم ..........وتاريــخ 1433/4/12هـــ تأيــد كالم املدعى 
عليــه مــن اســتخدامها للعــالج وعليــه فــال أرى تعزيــره الســتخدامه هــذه 
احلبــوب لغــرض العــالج هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فقــد ســبق وأن 
وجــرى  النظــر  بصــرف  القضيــة  لهــذه  بقضيتــني مماثلتــني  حكمــت 
تصديقهمــا مــن قبــل محكمــة االســتئناف بقراريهــا رقــم 33283800 
لــذا  وتاريــخ 1434/1/13هـــ  ورقــم 3411732  وتاريــخ 1433/6/7هـــ 
فإننــي أرى أن مــا حكمــت بــه مناســبًا واهلل أســأل أن يلهمنــا الصــواب 
إنــه ســميع الدعــاء وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

وســلم حــرر 07 /1434/03هـــ.   
: نحــن رئيــس  احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل  وبعــد 
مبنطقــة  اإلســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  وقضــاة 
رقــم 33410082  القــرار  علــى  االطــالع  منــا  جــرى  املكرمــة  مكــة 
الشــيخ/..........القاضي  فضيلــة  مــن  الصــادر  1433/9/12هـــ  وتاريــخ 
باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام 
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ضــد/.......... مصــري اجلنســية ورفيقــه ، املتهــم بتلقــي حبــوب محظــورة 
بقصــد اســتعمالها   احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه املالحــظ عليــه بقــرار 
 . 1434/12/22هـــ  وتاريــخ   33475605 رقــم  االســتئناف  محكمــة 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ،،،
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مخــدرات- مقيــم بطريقــة غيــر نظاميــة ـ حيــازة حبــوب محظــورة-
تعاطــي حبــوب محظــورة- إثبــات اإلدانــة باإلقــرار - املتهــم أجنبــي - 

التعزيــر بالســجن واجللــد واإلبعــاد.  العقوبــة-  أســباب تخفيــف 

ْقــَوى َواَل َتَعاَوُنــوْا َعَلــى اإِلْثــِم  1- قولــه تعالــى }َوَتَعاَوُنــوْا َعَلــى اْلبــرِّ َوالتَّ
ــْدَوان { َواْلُع

2- مــن مقاصــد الشــريعة : حفــظ الضروريــات اخلمــس ومنهــا حفــظ: 
النفــس والعقــل .

3- املواد )38( و )53( و )56( و )60( من نظام مكافحة املخدرات .

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه مقيــم بطريقــة غيــر نظاميــة بحيــازة )361( 
حبــة مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه لهــذه 
احلبــوب، حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل الضبــط اإلداري 
حليازتــه يف جيــب بنطالــه األميــن الســفلي كيســًا بداخلــه )361( حبــة مــن 
حبــوب اإلمفيتامــني، باســتجواب املدعــى عليــه أقــر بحيــازة هــذه احلبــوب 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لهــا بالســابق، طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا 
أســند للمدعــى عليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة 

رقم الصك : 33409577 تاريخه :1433/09/12هـ 
رقم القضية : 33317638   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3469582 تاريخه:1434/05/28هـ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33317638 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/05/08هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33847511 وتاريــخ 
1433/05/04هـــ  ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1433/07/15هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 15 : 08  وفيهــا حضــر املدعــي العــام .........ســعودي 
اجلنســية حامــل بطاقــة أحــوال رقــم ).........( واملكلــف بالعمــل لدينــا 
مبوجــب خطــاب التكليــف ذو الرقــم ).........( وتاريــخ 1430/12/29هـــ 
العــام  االدعــاء  بدائــرة  عامــًا  مدعيــًا  بصفتــي  قائــاًل  دعــواه  وقــرر 
مبحافظــة جــدة أدعــى علــى : .........،41 عامــًا، مينــي اجلنســية مبوجــب 
البطاقــة البديلــة املؤقتــة رقــم ......... الصــادرة مــن مكافحــة املخــدرات 
ــة،  ــر نظامي ــم بطريقــة غي مبحافظــة جــدة بتاريــخ 1433/4/4هـــ ، يقي
عاطــل ،متعلــم، متــزوج، موقــــوف بالســجن العـــــــام مبحافظـــــــة جـــــــدة 
مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف رقــم......... وتاريــخ 1433/4/6هـــ اســتنادًا 
للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة 
)112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة أنــه بتاريــخ 1433/4/4هـــ قبــض 
عليــه مــن قبــل الضبــط االداري  مبحافظــة جــدة حليازتــه يف جيــب بنطالــه 
األميــن الســفلي كيســا بداخلــه عــدد)361( ثالثمائــة وواحــد وســتني 

واإلبعــاد، أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه، صــدر احلكــم بإثبــات 
إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه وتعزيــره بالســجن واجللــد والغرامــة 

واإلبعــاد، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.  
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حبــة بيضــاء اللــون ، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم.........
لعــام 1433هـــ احتــواء عينــة احلبــوب املضبوطــة واملرســلة للتحليــل علــى 
مــادة األمفيتامــني املؤثــرة عقليــًا املدرجــة باجلــدول رقــم)2( فئــة )ب( 
وباســتجواب  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  بنظــام مكافحــة  امللحــق 
املدعــى عليــه........ أقــر بحيــازة )361( ثالثمائــة وواحــد وســتني حبــة 
مؤثــرة عقليــًا بقصــد التعاطــى  وأنــه تعاطــى مــن الكميــة املضبوطــة 
وأنــه يتعاطــى نوعهــا مــن الســابق وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
وســتني  وواحــد  ثالثمائــة   )361( بحيــازة   ،......... عليــه  املدعــى  إلــى 
الترويــج  املؤثــرة عقليــًا بقصــد  اإلمفيتامــني  مــادة  حبــة حتتــوي علــى 
وذلــك  الســابق  مــن  ولنوعهــا  الكميــة  ذات  مــن  وتعاطيــه  والتعاطــي 
لألدلــة والقرائــن املذكــوره بالئحــة الدعــوى )وبالبحــث عــن ســوابقه 
عثــر لــه علــى ســابقة حيــازة املخــدرات( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى 
عليــه مــن األفعــال احملرمــة شــرعًا واملجرمــة نظامــًا طبقــا للمــادة الثالثــة 
الفقــرة )2( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم م/39 وتاريــخ 1426/7/8هـــ واملعاقــب عليهــا 
وفقــًا للمادتــني)41.38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار اليــه مــع 
مراعــاة مــا ورد باملادة)62(مــن ذات النظــام ، أطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه ومعاقبتــه بالعقوبــات األصليــة والتكميليــة التاليــة :- 1-بالســجن 
واجللــد والغرامــة اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )38( من نظام مكافحة 
املخــدرات املشــار إليــه0 2- إبعــاده عــن البــالد وفقــا للفقــرة )2( من املادة 
)56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه هكــذا أدعــى وجــرى 
إحضــار املدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب قائــاًل 
كل مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح جملــة وتفصيــاًل فقــد قبــض علــّي 
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وبحوزتــي عــدد )361( حبــة حتتــوي علــى االمفيتامــني احملظــور واملؤثــر 
عقليــًا وذلــك لقصــد الترويــج والتعاطــي لهــا ومــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن أننــي تعاطيــت منهــا لنوعــه ســابقا فذلــك صحيــح أيضــا ومــا ذكــره 
املدعــي العــام مــن وجــود عــدد ســابقة واحــدة يف املخــدرات مســجلة علــّي 
فصحيــح أيضــا وقــد أقدمــت علــى ذلــك وأنــا مســلم وأعلــم بــان ذلــك 
محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا وأنــا تائــب إلــى اهلل عــز وجــل ونــادم علــى 
هــذا الفعــل وأتعهــد بعــدم العــودة لفعلــي هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرى 
اطالعــي علــى أوراق املعاملــة وعلــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 
إيجابيــة  ويتضمــن   )38( رقــم  لفــة  باملعاملــة  املرفــق  م ش(  )1303 ك 
جــرى  كمــا  عقليــًا  واملؤثــر  احملظــور  لالمفيتامــني  العينــة   احتــواء 
اطالعــي علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه املرفقــة باملعاملــة باللفــة 
ــه  ــى املدعــى علي ــة وجــود ســابقة واحــدة مســجلة عل رقــم )32( املتضمن
يف حيــازة املخــدرات فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا 
قــرره الطرفــان وملــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه 
بعاليــة فلمــا ســبق فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه املذكــور بعاليــه 
مبــا نســب إليــه مــن حيازتــه لعــدد )361( ثالثمائــة وواحــدة وســتون حبــة 
مــن احلبــوب احملتويــة علــى  االمفيتامــني احملظــور واملؤثــر عقليــًا لقصــد 
ــه لنوعــه ومنهــا ســابقًا ومبــا أن مــا قــام  ــج والتعاطــي لهــا وتعاطي التروي
بــه املدعــى عليــه يعــد عمــاًل محرًمــا وفعــاًل قبيًحــا وجــرأة يف الباطــل 
يســتحق العقــاب عليــه ملــا يف تعاطــي وترويــج تلــك الســموم مــن إضــرار 
بنفــس اإلنســان وعقلــه والواجــب عليــه حفظهمــا ونشــر للفســاد أوســاط 
املجتمــع وذلــك مــن التعــاون علــى اإلثــم والعــدوان واهلل ســبحانه وتعالــى 
ــم والعــدوان(  ــى اإلث ــوا عل ــر والتقــوى وال تعاون ــى الب ــوا عل يقــول )وتعاون
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والشــريعة اإلســالمية جــاءت بحفــظ الضروريــات اخلمــس ومنهــا حفــظ 
وهــذا  املجتمــع  أوســاط  احملظــورات  هــذه  والنتشــار  والعقــل  النفــس 
يســتوجب األخــذ علــى مــن يقــوم بترويجها بحزم وتطبيــق املادة رقم )38( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه ال ســيما مــع كبــر الكميــة 
ووجــود ســابقة مخــدرات مســجلة عليــه ومبــا أن املدعــى عليــه أظهــر 
التوبــة والنــدم والعــزم علــى عــدم العــودة لفعلــه ونظــرًا لكــون الســابقة 
املســجلة علــى املدعــى عليــه يف احليــازة وهــذا يخفــف عنــه العقوبــة وفقــا 
للمــادة رقــم )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه ولكــون 
املدعــى عليــه أجنبــي وال فائــدة مــن إطالــة ســجنه إذ مالــه إلــى الترحيــل 
وذلــك كلــه أمــر يلحــظ ولكــون املدعــى عليــه يســتحق العقوبــة طبًقــا 
ــا للمــواد )60- 56- 53( مــن نظــام مكافحــة  للقواعــد الشــرعية ووفًق
املخــدرات فلمــا ســبق فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه تعزيــرًا مبــا يلــي: 
أواًل: يســجن املدعــى عليــه ملــدة أربــع ســنوات يحتســب منهــا مــا أمضــاه 
موقوًفــا يف هــذه القضيــة ويجلــد خمســني جلــدة مكــررة عليــه خمســة 
عشــر مــرة بينهــن مــدة ال تقــل عــن خمســة أيــام ويدفــع غرامــة ماليــة 
قدرهــا ثالثــة أالف ريــال وفقــا للمــادة رقــم )60( مــن النظــام املشــار 
ــادة رقــم )38( مــن النظــام  ــزول عــن مقتضــى امل ــة حــق الن ــه املتضمن إلي
املشــار إليــه. ثانيــًا: يبعــد املدعــى عليــه 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 ثالثــًا: يجلــد 
املدعــى عليــه تســعة وســبعون جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء تعاطيــه للحبــوب 
احملظــورة وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــرر املدعــي العــام معارضتــه 
ــه باحلضــور يف  ــه فأفهمت ــة علي ــى احلكــم مــع تقــدمي الئحــة اعتراضي عل
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يــوم الســبت املوافــق 1433/7/26هـــ الســتالم نســخة مــن قــرار احلكــم 
لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل مــدة ثالثــني يومــا اعتبــارًا مــن التاريــخ 
ــا فــان  ــه خالله ــم يقــدم اعتراضــه علي ــه فــان مضــت املــدة ول املشــار إلي
حقــه يف تقــدمي الئحــة االعتــراض يكــون ســاقطًا  وفقــًا للمــادة رقــم 
)194( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة كمــا قــرر املدعــى عليــه قناعتــه 
املوافــق 1433/7/15هـــ  الثالثــاء  يــوم  النطــق باحلكــم يف  بــه وجــرى 
الســاعة 30 : 09 وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد.
ويف يــوم الثالثــاء 1433/9/12هـــ الســاعة 45 : 11 فتحــت اجللســة بنــاًء 
ــى احلكــم حيــث جــرى إفهــام املدعــي  ــراض عل ــى انتهــاء مــدة االعت عل
العــام باســتالمه نســخة مــن احلكــم وأنــه ســوف حتتســب مهلــة الثالثــني 
يومــًا لالعتــراض اعتبــارًا مــن تاريخــه وحيــث انتهــت املــدة املقــررة نظامــًا 
ولــم يتقــدم املدعــي العــام باالســتالم ولــم يتقــدم بالئحــة اعتراضيــة لــذا 
فقــد قــررت رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف حســب املتبــع وحتــى ال 

يخفــى جــرى إثباتــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد ،،
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى مــن النبــي بعــده  وبعــد ، فقــد جــرى 
منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــدة املســاعد  رقــم 33847511 وتاريــخ  
1434/1/13هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/.........
وتاريــخ    33409577 رقــم  بجــدة    اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي 
1433/9/12هـــ  احملكــوم  فيــه مبــادون بباطــن القــرار املتضمــن دعــوى 
املدعــى العــام ضد/.........مينــي اجلنســية 41 املتهــم يف ومخــدرات بدراســة 
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القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم باألكثريــة  ، 
واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.



324

رقم الصك :33374012  تاريخه: 1433/08/11هـ 
رقم الدعوى:33344796       

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
33374012 تاريخه:1434/08/11هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش وحبــوب محظــورة بقصــد الترويــج وتســتر 
علــى مصدرهــا- هــروب مــن رجــال األمــن- بينــة غيــر موصلــة- عــدم 

ثبــوت الدعــوى- تعزيــر للتهمــة القويــة.

األصل براءة الذمة.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
ــة مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد الترويــج  ــازة احلشــيش املخــدر وحب بحي
واحلكــم  األمــن،  رجــال  مــن  وهروبــه  املخــدر  مصــدر  علــى  وتســتره 
عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة واملصــادرة واملنــع مــن الســفر 
طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبعقوبــة تعزيريــة 
ــى ســيارة مرتطمــة بإحــدى الســيارات  ــور عل ــى باقــي التهــم، مت العث عل
رجــال  مــن  بالهــروب  قائدهــا  قــام  أن  بعــد  التشــغيل  بوضــع  وهــي 
ــوب  ــة مــن احلب ــى احلشــيش املخــدر وحب ــا عل ــر فيه األمــن وبتفتيشــها عث
احملظــورة، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
للحشــيش املخــدر واإلمفيتامــني، أنكــر أمــام احملكمــة مــا أســنده 
ــا  ــي ضبطــت فيه ــأن الســيارة املســتأجرة الت ــام ودفــع ب ــه املدعــي الع إلي
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املخــدرات قــد ســرقت منــه، لــم يقــدم املدعــي العــام بينــات كافيــة 
تثبــت مــا أنكــره املدعــى عليــه، قضــت احملكمــة بعــدم إدانــة املدعــى 
ــه وفــق نظــام  ــه وردت دعــوى املدعــي العــام مبعاقبت ــه مبــا نســب إلي علي
مكافحــة املخــدرات وقــررت االكتفــاء مبــدة توقيفــه الســابقة لوجــود 
الشــبهة يف نســيانه مفاتيــح الســيارة عليهــا وأنهــا لــم تتعــرض للكســر 
كمــا قــررت مصــادرة املضبوطــات التــي أقــر بعــدم عائديتهــا لــه، قنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، قــررت محكمــة 

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33344796 وتاريــخ 1433/05/18 هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ   1433/05/18 وتاريــخ   33940404 برقــم  باحملكمــة 
 12 :16 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/05/25  الثالثــاء 
وفيهــا قــدم املدعــي العــام دعــواه علــى........ ، البالــغ مــن العمــر )37( 
عامــًا، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( متــزوج ، 
بتاريــخ  أوقــف   ،  ).....( مبدينــة  يقيــم  خــاص،  قطــاع  متعلم،موظــف 
1433/4/3هـــ ، وأحيــل إلــى شــعبة ســجن امللــز مبوجــب أمــر اإلحالــة 
ومتـــديد التوقيف رقــم )هـ ر5/1 / 40909 ( وتاريخ 1433/4/8هـ وفقًا 
للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة 
)112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. قائــال يف دعــواه عليــه إنــــه بتاريــخ 
ــارة مــــن  ــات األمــــــن سيـــــ 1433/3/8هـــ شـــاهــــدت إحــــدى فــــرق دوريــ



326

ــوع )... ..........( حتمــل اللوحــة رقــم )............( علــي طريــق ).............(  نــــ
يســتقلها شــخص وعنــد مشــاهدته الفرقــة ارتكــب الفــرار إلــى داخــل 
احلــي فتمــت متابعتــه حتــى مت العثــور علــى الســيارة مرتطمــة بإحــدى 
التشــغيل  بوضــع  الســيارة  احلــي وكانــت  بداخــل  املتوقفــة  الســيارات 
ــر أمــام مقعــد املرافــق  وارتكــب قائدهــا الفــرار وبتفتيــش الســيارة عث
علــى قطعــة بحجــم البالطــة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر تــزن 
)388,2( ثالثمائــة وثمانيــة وثمانــني جرامــًا وعشــري اجلــرام كمــا عثــر 
علــى شــنطة صغيــرة بداخلهــا قطعــة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش 
املخــدر تــزن )34,2( أربعــة وثالثــني جرامــًا وعشــري اجلــرام كمــا عثــر 
علــى ثالثــة أكيــاس تفــوح منهــا رائحــة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش 
املخــدر وكذلــك )1( حبــة واحــدة حتمــل عالمــة الكبتاجــون احملظــور 
كمــا عثــر علــى مبلــغ مالــي قــدره )2400( ألفــني وأربعمائــة ريــال و)5( 
ــب مصادرتهــا مبوجــب  ــدًا لطل ــب حجزهــا متهي خمســة جــواالت ) مت طل
اخلطــاب رقــم )هـــ ر54218/5/1( وتاريــخ 1433/5/11هـــ( كمــا عثــر 
معــه علــى جهــاز جــوال نــوع ).....( )مت رده لــه مبوجــب اخلطــاب رقــم )هـــ ر 
5/1/ 54351( وتاريــخ 11/ 5 /1433هـــ( كونــه ليــس محــاًل للمصادرة 
وبتاريــخ  اجلزائيــة(.  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )86( املــادة  إلــى  اســتنادًا 
1433/4/3هـــ ســلم املذكــور نفســه ملكافحــة املخــدرات بغــرب ).....(. 
وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة 
رقــم  املرفــق   ).....( مبدينــة  الشــرعية  الطبيــة  والكيميــاء  الســموم 
املضبوطتــني  القطعتــني  عينتــي  ايجابيــة  1433هـــ  لعــام  )2799/س( 
املخــدرة  املــواد  مــن  وهــو  للحشــيش  املضبوطــة  األكيــاس  وغســالة 
املخــدرات  مكافحــة  بنظــام  امللحــق  )أ(  فئــة   )1( باجلــدول  املدرجــة 
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مــن  وهــو  احلبــة املضبوطــة لإمفيتامــني  واحتــواء  العقليــة.  واملؤثــرات 
املــواد املنبهــة املدرجــة باجلــدول رقم )2( فئة )ب( امللحق بنظام مكافحة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن 
توجيــه االتهــام لــــ / بحيــازة قطعتني من احلشــيش املخــدر تزنان )422,4( 
أربعمائــة واثنــان وعشــرين جرامــًا وأربعــة أعشــار اجلــرام وثالثــة أكيــاس 
حتتــوي غســالتها علــى احلشــيش املخــدر و)1( حبــة واحــدة مــن حبــوب 
اإلمفيتامــني املنبهــة احملظــورة بقصــد الترويــج املجــرم مبوجــب املــادة 
)الثالثــة( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وتســتره علــى 
مصــدر مــا ضبــط وهربــه مــن الفرقــة القابضــة املعاقــب على ذلك شــرعًا. 
ــوه  ــة والقرائــن التاليــة: 1- مــا تضمنــه محضــر القبــض املن وذلــك لألدل
عنــه املرفــق لفــة رقــم ) 1(. 2-مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم ) (. وببحــث ســوابقه اتضــح عــدم وجــود 
ســوابق مســجلة عليــه حتــى تاريخــه. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي: 1. بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة 
نظــام مكافحــة  مــن  املــادة )38(  مــن  )األولــى(  للفقــرة  املاليــة وفقــا 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء مــا أســند إليــه. وتشــديد العقوبــة عليــه 
وفقــًا للفقــرة )ج( بنــد )ثانيــًا( مــن نفــس املــادة املشــار إليهــا. 2.منعــه مــن 
الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبة ســجنه وفقــًا للفقرة 
إليه.3.مصــادرة  املشــار  النظــام  نفــس  مــن   )56( املــادة  مــن  )األولــى( 
الهواتــف احملمولــة وعددهــا )5( خمســة هواتــف أربعــة منهــا مــن نــوع 
).....( و هاتــف واحــد )1( مــن نــوع ).....( الســتخدامها يف اجلرميــة وفقــا 
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للفقرة) األولى( من املادة )53( من النظام املشار إليه. 4. 
مصــادرة املبلــغ املضبــوط قــدره )2400( ألفــني وأربعمائــة ريــال كونــه 
نــاجت مــن االجتــار باملخــدرات وفقــا للفقــرة ) الثانيــة( مــن املــادة )53( مــن 
النظــام املشــار إليــه.5. بعقوبــة تعزيريــة بحقــه لقــاء تســتره علــى مصــدر 
مــا ضبــط ولقــاء هربــه مــن الفرقــة القابضــة. وبــاهلل التوفيــق ، وبتــالوة 
ــه ســعودي بالبطاقــة رقــم ).....(  ــى املدعــى علي ــام عل دعــوى املدعــي الع
أجــاب بقولــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام كلــه غيــر صحيــح فأنــا ال 
عالقــة لــي باملضبوطــات املمنوعــة املذكــورة يف الدعــوى مطلقــا وكل 
مــا يف األمــر أنــي اســتأجرت ســيارة مــن أحــد مكاتــب التأجيــر ونســيت 
مفاتيــح الســيارة علــى البــاب اخلارجــي ودخلــت منزلــي يف حــدود الســاعة 
الثامنــة والنصــف وملــا خرجــت صبــاح الغــد للذهــاب للــدوام لــم أجــد 
الســيارة فقمــت بإبــالغ مكتــب التأجيــر ومــن ثــم قــام بإرســال منــدوب 
لــي وقمنــا بإبــالغ اجلهــات األمنيــة بذلــك ومــن ثــم ذهبــت لعملــي هكــذا 
أجــاب ثــم جــرى ســؤاله عــن ســبب عــدم تســليم نفســه للجهــات األمنيــة 
مباشــرة فأجــاب قائــال إننــي يف نفــس اليــوم الــذي جــرى إبــالغ اجلهــات 
األمنيــة بســرقة الســيارة اتصــل بــي مكتــب التأجير وطلــب مني مراجعة 
يــوم  ذلــك  وكان  الريــاض  غــرب  يف  املخــدرات  مكافحــة  مكتــب 
األربعــاء فذهبــت لهــم يــوم الســبت فقابلــت الرائــد ).....( وكذلــك رئيــس 
التحقيقــات فطلبــت منهــم رفــع البصمــات ثــم أخبرتهــم بــأن زوجتــي يف 
ــان عليهــا  ــوا منــي الذهــاب لالطمئن املستشــفى يف وضــع إجهــاض وطلب
ومــن ثــم راجعنــا ومــن ثــم راجعتهــم بعــد أســبوع وأخبرتهــم بــأن زوجتــي 
أجهضــت وطلبــوا منــي إنهــاء موضــوع عملــي وتســليم العهــدة ألنــه ســيتم 
إيقــايف فرجعــت لعملــي وأنهيــت أعمالــي لكونــي أعمل مديــرا للعالقات 
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احلكوميــة يف ).....( وقدمــت علــى إجــازة ملــدة أســبوعني ومــن ثــم ســلمت 
نفســي هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام أجــاب بقولــه 
أطلــب الرجــوع للمعاملــة لالطــالع علــى مــا جــاء فيهــا مــن أدلــة وقرائــن 
ورفعــت اجللســة لدراســة القضيــة بعــد أن حــدد لهــا موعــدا يــوم االثنــني 
1433/6/2هـــ وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آله 
الســبت  يــوم  ويف  هـــ   1433/05/25 يف  حــرر  وســلم.  وصحبــه 
1433/6/14هـــ افتتحــت اجللســة الثانيــة الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وبالرجــوع للمعاملــة وجــد 
فيهــا لفــة رقــم12 أنــه عثــر يف الســيارة العائــدة للمدعــى عليــه عنــد 
تفتيشــها علــى خمســة جــواالت وجهــاز ).....( وجهــاز كمبيوتــر محمــول 
وجهــاز هاردســك وأربــع شــرائح اتصــال. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
ــي مــن املضبوطــات املذكــورة هــو  ــذي يخصن ــه إن ال ــه أجــاب بقول علي
جهــاز الكمبيوتــر احملمــول وجهــاز اآليفــون وجهــاز الهاردســك فقــط 
أمــا باقــي األجهــزة والشــرائح فــال تعــود لــي وال علــم لــي بهــا مطلقــًا 
هكــذا أجــاب. ثــم جــرى االطــالع علــى أنــواع األجهــزة اخلمســة وهــي 
كاآلتــي 1_ جــوال ).....( 2_ جــوال ).....( 3_ جــوال ).....( 4_ جــوال 
).....( 5_ جــوال ).....(. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه إن 
هــذه االجهــزة ال تعــود لــي مطلقــًا ولــم يســبق أن اســتخدمتها أو اتصلــت 
بهــا هكــذا أجــاب. وكــذا وجــد يف املعاملــة محضــر القبــض لفــة رقــم1 
ــه وجــد بداخلهــا  ــى الســيارة العائــدة للمدعــى علي ــور عل واملتضمــن العث
أمــام مقعــد املرافــق بالطــة حشــيش تــزن 388,2 جــرام وقطعــة حشــيش 
أخــرى بداخــل شــنطة صغيــرة اللــون ســوداء تــزن 34,2 جــرام ووجــد 
أربــع  وعــدد  واحــدة كبتاجــون  علــى حبــة  الشــنطة كذلــك  بداخــل 
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تــوب  ).....( وجهــاز الب  شــرائح جــوال وعــدد ســت جــواالت أحدهــم 
وجهــاز هاردســك ووجــد يف املقعــد اخللفــي بدلة عســكرية تابعة للحرس 
الوطنــي ومبلــغ ألفــني وأربعمائــة ريــال وعقــد تأجيــر الســيارة صــادر مــن 
مكتــب ).....( / ....الــخ. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه 
مــا يتعلــق باألجهــزة واملخــدرات فقــد أجبــت عمــا يخصهــا أمــا مــا يتعلــق 
ببدلــة احلــرس الوطنــي فــال علــم لــي بهــا وأنــا لســت عســكريا وإمنــا أعمل 
يف احــد ).....( وال يوجــد أحــد مــن اشــقائي أو اصدقائــي يعمــل يف احلرس 
الوطنــي علمــًا بــأن جهــاز ).....( لــم يكــن يف شــنطة الــالب تــوب وإمنــا 
كان يف درج الســيارة وشــنطة الــالب تــوب كانــت يف الشــنطة اخللفيــة 
للســيارة هكــذا أجــاب فعليــه ولكونــه عنــد تصفــح املعاملــة لــم يظهــر 
بأنــه جــرى التحــري عــن أجهــزة اجلــواالت املضبوطــة وشــرائح االتصــال 
وهــل هــي تخــص املدعــى عليــه أو صــدر منهــا اتصــاالت منــه أو إليــه 
وكــذا لــم يظهــر بأنــه جــرى معرفــة اصحــاب الشــرائح بواســطة شــركة 
االتصــاالت التابعــة لهــا. وحيــث إن هــذه االمــور مؤثــرة يف القضيــة فقــد 
تقــرر رفــع اجللســة للكتابــة لهيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام إلكمــال 
الــالزم حيــال ذلــك والــى حــني ورود جــواب منهــم بذلــك واهلل املوفــق 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. ويف يــوم االحــد 1433/7/27هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه وقــد عــادت املعاملــة مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام برقــم 
79081 يف 1433/7/22هـــ وبرفقهــا محضــر تفريــغ املكاملــات الهاتفيــة 
ــي  ــه: بصفت ــة رقــم29 ص4 ونــص احلاجــة من ــق لف ــر التحقي املــدون بدفت
عضــو هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة ).....( احملقــق / ).....( 
مكافحــة  مــن  الــوارد  املدمــج   القــرص  علــى  االطــالع  جــرى  فقــد 
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املخــدرات بغــرب ).....( احملتــوي علــى االتصــاالت الصــادرة والــواردة مــن 
ارقــام الشــرائح املضبوطــة بداخــل ســيارة املتهــم وتبــني ان ارقامهــا ).....( 
وجميعهــا بأســماء مختلفــة مــا عــدا الرقــم االخيــر فهــو باســم املتهــم 
املذكــور وهــو الــذي كان بداخــل جهــاز ).....( الــذي افــاد املتهــم بانــه 
عائــد لــه وبتدقيــق االتصــاالت الصــادرة والــواردة مــن تلــك الشــرائح 
بينهــا وبــني الرقــم االخيــر العائــد للمتهــم تبــني عــدم وجــود اي اتصــاالت 
ــك الشــرائح  صــادرة او واردة بينهــا كمــا مت تدقيــق االتصــاالت بــني تل
عنــد  الشــخصية  بياناتــه  تدويــن  عنــد  املتهــم  ذكــره  الــذي  والرقــم 
ــا أ هـــ. وبالرجــوع  اســتجوابه وهــو  تبــني عــدم وجــود اي اتصــاالت بينه
للمعاملــة وجــد فيهــا لفــة رقــم38 محضــر التعــرف واملتضمــن بانــه ال 
ميكــن التعــرف علــى قائــد الســيارة لكونــه لــم تتــم مشــاهدته الختفائــه 
ــى الســيارة داخــل احلــي أ هـــ. كمــا وجــد فيهــا  ــور عل ــه والعث بعــد هروب
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 2799/س واملتضمــن ايجابيــة املــواد 
املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر أ هـــ. فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى 
ــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي  ــام وحيــث انكــر املدعــى علي املدعــي الع
العــام وحيــث قــرر املدعــى عليــه بــان ســيارته تعرضــت للســرقة وحيــث ان 
املضبوطــات التــي وجــدت داخــل الســيارة اتضــح بــان بعضهــا ال عالقــة 
للمدعــى عليــه بهــا ومــن ذلــك شــرائح االتصــاالت واجهــزة اجلــوال وكــذا 
البدلــة العســكرية وحيــث ان مــا يف اوراق املعاملــة ال يديــن املدعــى 
عليــه بحيازتــه املضبوطــات املذكــورة وكــذا ال يثبــت عائديتهــا لــه وملــا 
جــاء يف محضــر التعــرف املذكــور مضمونــه بعاليــه فعليــه فلــم يثبــت 
لــدي حيــازة املدعــى عليــه للمخــدرات املذكــورة يف دعــوى املدعــي العــام 
ورددت طلــب املدعــي العــام بطلــب معاقبــة املدعــى عليــه وفــق للفقــرة 
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االولــى مــن املــادة رقــم 38 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وكــذا منعــه 
مــن الســفر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد لــه مــن نــوع ).....( لعــدم 
ثبــوت موجبــه اال ان الشــبهة ال زالــت متوجهــه ضــد املدعــى عليــه الســيما 
ان املدعــى عليــه اقــر بانــه نســي مفاتيــح الســيارة عليهــا وانهــا لــم تتعــرض 
للكســر من قبل ســارقها وقررت تعزيره لقاء الشــبهة وذلك باالكتفاء 
باملــدة التــي امضاهــا مــن تاريــخ ايقافــه 1433/4/3هـــ وبذلــك حكمــت. 
وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر االعتــراض مكتفيــا بالئحــة الدعــوى 
امــا املدعــى عليــه فقــد قــرر عــدم القناعــة ويطلــب االســتئناف بالئحــة 
ــى اهلل وســلم  ــة وجــرى افهامــه بالتعليمــات. واهلل املوفــق وصل اعتراضي
علــى نبينــا محمــد. ويف يــوم األحــد 1433/8/18هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وقــرر قناعتــه باحلكــم وأنــه ال يرغــب يف 
تقــدمي الئحــة اعتراضيــة ويطلــب إرفــاق التقاريــر الطبيــة اخلاصــة بزوجتــه 
والتــي تفيــد بــأن زوجتــه حصــل عليهــا إجهــاض بالتاريــخ املذكــور مــع 
اوراق املعاملــة هكــذا قــرر فعليــه فقــد أمــرت برفــع املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف لتدقيــق اإلجــراء حســب املتبــع واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم 
االربعــاء  يــوم  ويف  اجمعــني.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى 
1434/5/15هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
وبرفقهــا القــرار رقــم 33480114 يف 1433/12/27هـــ ونــص احلاجــة 
منــه: وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه واوراق املعاملــة قررنــا باألكثريــة 
اعادتهــا ملالحظــة االتــي: ممــا اتهــم بــه املدعــى عليــه هروبــه مــن الفرقــة 
ــب املدعــي  ــك وطل ــى ذل ــه عل ــام معاقبت ــب املدعــي الع القابضــة وقــد طل
ــه تعــرض لذلــك  ــم جنــد فضيلت ــغ املضبــوط معــه ول العــام مصــادرة املبل
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بشــي يف حكمــه حتــى يكــون احلكــم مشــموال بجميــع طلبــات املدعــي 
العــام. واهلل املوفــق. أهـــ. فعليــه اجيــب اصحــاب الفضيلــة بأنــي لــم يثبــت 
لــدي قيــام املدعــى عليــه بالهــروب مــن الفرقــة القابضــة ورددت طلــب 
املدعــي العــام مجازاتــه لقــاء الهــرب مــن الفرقــة امــا مــا يتعلــق باملبلــغ 
املضبــوط ولكــون املدعــى عليــه انكــر عائديــة املبلــغ املضبــوط يف 
ســيارته لــه فقــد امــرت مبصــادرة املبلــغ املضبــوط يف الســيارة وقــدره 
الفــان واربعمائــة ريــال لوجــود الشــبهة القويــة انــه نــاجت مــن عمليــة ترويــج 
املخــدرات وقــام بهــا الشــخص الهــارب مــن الفرقــة القابضــة. وبذلــك 
حكمــت. وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر انــه ال زال معترضــا امــا 
املدعــى عليــه فقــد قــرر القناعــة باحلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم 

على نبينا محمد. حرر يف 1434/5/15هـ.
... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة  احلمــد اهلل وحــده وبعــد 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ).....( املســجل برقــم 
33374012 وتاريــخ 1433/8/11هـــ اخلــاص بدعــوى املدعي العام ضد/ 
).....( التهامــه بقضيــة مخــدرات علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وحيــث ســبق دراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
علــى قــرار الدائــرة رقــم 33480114 وتاريــخ 1433/12/27هـــ قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء األخيــر . وبــاهلل التوفيــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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