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      وزارة العدل ، مركز البحوث ، 1436 هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة العدل - مركز البحوث
مجموعة األحكام القضائية لعام 1434 هـ. / وزارة العدل - مركز

البحوث .- الرياض ، 1436 هـ
30مج. 

ردمك: 3-33-606-9960 )مجموعة(
            9-58-606-9960 )ج25(

1-االحكام )قانون مرافعات( - السعودية أ.العنوان
ديوي 347053107                 1436/2721

رقم اإليداع: 1436/2721 
ردمك: 3-33-606-9960 )مجموعة(

            9-58-606-9960 )ج25(
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رقم الصك: 34270068 تاريخه: 1434/7/16هـ 
رقم الدعوى: 34243045

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34343170   تاريخه: 1434/10/28هـ

إيــذاء النفــس - التهديــد - محاولــة انتحــار وإيــذاء النفــس بآلــة حــادة  
- ســوابق - التعزيــر بالســجن والنصــح .

قوله صلى اهلل عليه وسلم )إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام(.

اتهــم املدعــي العــام املدعــى عليــه بقيامــه بالتهديــد بإيذاء نفســه ومحاولة 
االنتحــار وهــو داخــل الســجن، وطلــب إدانتــه وتعزيــره، حيــث باالطــاع 
علــى محضــر أفــراد شــعبة اإلصاحيــة املتضمــن قيــام املدعــى عليــه 
بأخــذ قطعــة حديــد كانــت ملقــاة علــى األرض وهــرب راكضــًا داخــل 
الســور اخلــاص باألمــن واحلمايــة متجهــا إلــى املســتوصف بداخــل شــعبة 
اإلصاحيــة، وكان املذكــور يهــدد كل مــن اقتــرب منــه أنــه ويطلــب 
حضــور الضابــط املنــاوب، وعنــد التفــاوض معــه مــن قبــل الضابــط، 
طلــب نقلــه خــارج الســجن ،وإال ســينتحر، وبعــد محــاوالت عــدة جتــاوب 
مســلمًا قطعــة احلديــدة التــي كانــت بيــده، وباســتجواب املدعــى عليــه  
أفــاد بأنــه كان يف حالــه نفســيه ســيئة، فهــو يريــد إكمــال دراســته ولــم  

ينفــذوا طلبــه حيــث إنــه لــم يكــن ينــوي االنتحــار .
وقد أقر املدعى عليه مبا جاء يف الدعوى . وأبدى توبته وندمه.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34243045 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341283115 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/26هـــ 
1434/05/26 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/07/16 هـــ افتتحــت 
املعمــد   .... العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا    10  :  30 الســاعة  اجللســة 
لدينــا مدعيــا عامــا مبوجــب خطــاب التعميــد رقــم هـــ م/2/أ/2439 
يف 1433/5/24هـــ وأدعــى علــى احلاضــر معــه باملجلــس الشــرعي .... 
دعــواه  يف  قائــا   )....( رقــم  مدنــي  ســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
ــام  ــة املتضمــن قي ــى محضــر أفــراد شــعبة اإلصاحي ــه باالطــاع عل علي
املدعــى عليــه / ... املذكــور بأخــذ قطعــة كانــت ملقــاة علــى األرض 
وقــام بالهــرب والركــض بداخــل الســور اخلــاص باألمــن واحلمايــة متجهــا 
إلــى املســتوصف بداخــل شــعبة اإلصاحيــة وكان املذكــور يهــدد كل 
مــن اقتــرب منــه أنــه ســوف يقــوم بإيــذاء نفســه وكان يطلــب حضــور 
الضابــط املنــاوب وعنــد التفــاوض معــه مــن قبــل الضابــط طلــب نقلــه 
وبعــد  باالنتحــار  يقــوم  ســوف  بنقلــه  يقومــوا  لــم  وإذا  الســجن  خــارج 

وثبتــت إدانــة املدعــى عليــه واحلكــم : بســجنه أســبوعني وجلــده ســبعني 
جلــدة دفعــة واحــدة .

وقــرر املدعــي العــام االعتــراض وطلــب االســتئناف بائحــة وقــرر املدعــى 
عليــه القناعــة .

وقد صّدق احلكم من محكمة االستئناف .
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محــاوالت عــدة قــام بالتجــاوب وســلم قطعــة احلديــدة التــي كانــت بيــده 
بأنــه كان يف حالــة  أفــاد  ... املذكــور  وباســتجواب املدعــى عليــه / 
نفســية ســيئة وأنــه كان يريــد إكمــال دراســته ولــم  ينفــذوا طلبــه حيــث 
إنــه لــم يكــن ينــوي االنتحــار وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
للمدعــى عليــه / .... بالتهديــد بإيــذاء نفســه مبحاولــة االنتحــار وذلــك 

لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
1- ما جاء يف أقواله املنوه عنه لفه )18-17 (

2- محضر أفراد شعبة اإلصاحية املنوه عنه لفه )8 (
وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك. وتشــديد العقوبــة عليــه لقــاء تعــدد 
ســوابقه اســتنادًا لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي نائــب وزيــر الداخليــة 
رقــم )93958/5/5/1( وتاريــخ 1429/8/23هـــ  .هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه أجــاب قائــا إن مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح وقــد 
فعلــت ذلــك ألنــي كنــت يف حالــة نفســية ســيئة وأنــا نــادم علــى مــا فعلــت 
ــة متنــع تكــرر هــذه االضطرابــات النفســية  ــاول أدوي واآلن أصبحــت أتن
بــإذن اهلل هــذا مــا لــدي وباالطــاع علــى املعاملــة وجــدت بــني طياتهــا 
علــى لفــة رقــم 6 صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه املتضمنــة وجــود خمــس 
عشــرة ســابقة تنوعت بني عقوق الوالدين وشــرب املســكرات والســرقة 
وتذكيــره  وعظــه  منــي  فجــرى  والتلفــظ  الســاح  وإشــهار  والتهديــد 
بقصــر أجــل اإلنســان يف هــذه الدنيــا وخطــورة قنــوط املســلم مــن رحمــة 
ــة ومبــا أن املدعــى عليــه  ــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل اهلل فبن
أقــر مبــا أتهــم بــه وحلرمــة قتــل النفــس وإيذائهــا ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
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أظهــره  وملــا  حــرام(  وأموالكــم  وأعراضكــم  دماءكــم  )إن  وســلم 
املدعــى عليــه مــن توبــة ونــدم  لذلــك فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
بالتهديــد بإيــذاء نفســه مبحاولــة االنتحــار وحكمــت بســجنه أســبوعني 
وجلــده ســبعني جلــدة دفعــة واحــدة وبعرضــه علــى الطرفــني قــرر املدعــى 
عليــه قناعتــه باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام االعتــراض بائحــة 
وجــرى تســليمه صــورة مــن نســخة احلكــم هــذا اليــوم وبــه ختمــت اجللســة 
الســاعة احلاديــة عشــر وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/16 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد: فقــد 
جــرى  منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 341283115 وتاريــخ 
1434/10/20هـــ املرفــق بهــا القــرار القضائــي رقــم 34270068 وتاريــخ 
1434/7/16هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ..... القاضــي باحملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ ..... 
املتهــم بالتهديــد بإيــذاء نفســه مبحاولــة االنتحــار احملكــوم فيــه مبــا دون 
باطنــه وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة قررنــا 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك :34170094 تاريخه: 1434/03/23هـ 
رقم الدعوى:33443348 

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34222032  تاريخه:1434/05/26هـ

تســتر علــى هــارب - مقاومــة رجــال الشــرطة - وجــوب أداء الشــهادة يف 
مجلــس احلكــم - تخلــف الشــاهد قرينــة علــى رجوعــه عــن الشــهادة - 
جهالــة حــال الشــاهد موجــب لــرد شــهادته - رد دعــوى املدعــي العــام 

لعــدم الثبــوت.

1- قولــه يف كشــاف القنــاع: ) وال يجــوز للقاضــي احلكــم برؤيــة خــط 
الشــاهد احتياطــًا للحكــم ( )337/4(.

2- املادة )120( من نظام املرافعات الشرعية.
3- املادة )169( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه بالتســتر علــى 
هــارب والهــروب مــن رجــال البحــث اجلنائــي وطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه وإيقــاع العقوبــة التعزيريــة حيــث شــوهد الهــارب معــه يف ســيارته 
ومبحاصرتــه متكــن مــن الهــروب بعــد تســجيل رقــم لوحــة الســيارة وتبــني 
أنهــا تعــود للمدعــى عليــه ، أنكــر املدعــى عليــه التهمــة جملــة وتفصيــا 
وقــرر بأنــه ال يعــرف املطلــوب وأنــه لــم يهــرب مــن رجــال البحــث ودفــع 
بأنهــم مــن قامــوا بصدمــه واســتيقافه بالقــوة وال يعلــم مــا الســبب، بطلــب 
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البينــة مــن املدعــي العــام طلــب مهلــة ثــم حضــر فقــرر بأنه لــم يتمكن من 
إحضــار بينتــة ويطلــب الرجــوع ألوراق املعاملــة ، جــرى الرجــوع ألقــوال 
املدعــى عليــه لــدى جهــة التحقيــق فظهــر بأنهــا مطابقــة جلوابــه ، جــرى 
االطــاع علــى محضــر البحــث والتحري املرفق بــاألوراق ومضمونه توفر 
معلومــات بوجــود املطلــوب مــع شــخص يســكن يف حــي )...( ويســتقلون 
ســيارة )....( فجــرى متابعتهــم ومحاصرتهــم إال أنهــم الذوا بالفــرار حيــث 
قامــوا بالســير عكــس اجتــاه الســير وبســرعة عاليــة فجــرى متابعتهــم 
عــن بعــد حتــى وصلــوا إلحــدى املنــازل فترجلــوا مــن الســيارة  ودخلــوا 
املنــزل وتبــني أن املنــزل يعــود للمدعــى عليــه وأن الســيارة التــي كانــوا 
بهــا تعــود لــه أيضــا ، وبعــرض احملضــر علــى املدعــى عليــه أنكــره 
ودفــع بــأن أقــوال رجــال القبــض حــني القبــض عليــه يف القســم كانــت 
متناقضــة،  وإلنــكار املدعــى عليــه ولعجــز املدعــي العــام إحضــار البينــة 
، وألن الشــهادة ال بــد أن تــؤدى مشــافهة يف مجلــس احلكــم ، وألن 
تخلــف الشــاهد قرينــة علــى رجوعــه عن الشــهادة ، وألن شــهادة الشــاهد 
يف حقــوق اهلل تعالــى احملضــة ال يلــزم باحلضــور، وجلهالــة حــال الشــاهد،  
ولعــدم توجــه الشــبهة املوجبــة للتعزيــر علــى املدعــى عليــه واحلــال هــذه، 
وملجمــوع مــا تقــدم فقــد قــررت احملكمــة احلكــم بــرد دعــوى املدعــي 
العــام وقــررت إخــاء ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى ، وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى العــام قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع احلكــم 
لاســتئناف بــدون الئحــة، وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
هـــ    1433/07/05 وتاريــخ  برقــم    املكلــف   ......... بتبــوك  اجلزائيــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم   وتاريــخ 1433/07/05 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء 
املوافــق1434/02/13 هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
..........واملعمــد مــن مرجعــه مبوجب اخلطاب رقم ..........يف 1433/9/5هـ 
وحضــر حلضــوره ..........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
..........قائــا يف تقريــر دعــواه إنــه بتاريــخ 1432/12/2هـــ ورد ملركــز 
شــرطة ..........خطاب مدير شــرطة ..........املبني على خطاب مدير إدارة 
التحريــات والبحــث اجلنائــي رقم.......... وتاريــخ 1432/12/1هـ املتضمن 
أنــه بتاريــخ 1432/11/27هـــ وأثنــاء متابعــة املطلوبــني ومنهــم………… 
ــى ..........وبعــد املتابعــة شــوهد .......... ــار عل ــة إطــاق ن ــوب بقضي واملطل
مــع أشــخاص يســتقلون ســيارة مــن نــوع دبــاب اللوحــة رقــم )..........( اللــون 
ــوا إلــى إشــارة الســوق الدولــي مقابــل  أبيــض ومتــت متابعتهــم حتــى وصل
شــرطة اخلالديــة ومبحاصرتهــم متكنــوا مــن الفــرار بعكــس الشــارع 
الرئيســي حتــى وصلــوا ألحــد املنــازل ونــزل ثاثة أشــخاص ودخلوا املنزل 
الواقــع بحــي ..........وأنــه يعــود لوالــد املدعــو ..........واتضــح أن الســيارة 
الدبــاب مســجلة باســم املدعــو .......... ومبراقبــة منزلــه شــوهدت ســيارة 
مــن نــوع ............ تقــوم بــإركاب األشــخاص الذيــن كانــوا يســتقلون 
الدبــاب ومبتابعتهــم وصلــوا حلــي ..........عنــد منــزل املدعــو ..........وأنــه 
بتاريخ 1432/12/1هـ عند الســاعة العاشــرة مســاء مت رصد حتركات 
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الســيارة الدبــاب ومت القبــض علــى املدعــو ..........ومت االكتفــاء بســماع 
أقوالــه اســتنادا للمــادة 64 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وقــد انتهــى 
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه ..........بالتســتر علــى املتهــم 
الهــارب ..........وتوجيــه االتهــام لــه بالهــروب مــن رجــال البحــث اجلنائــي 
ــه شــرعا  ــه فعــل محــرم ومعاقــب علي ــه املدعــى علي وحيــث إن مــا قــام ب
لــذا اطلــب 1-إثبــات مــا اســند إليــه 2-احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
رادعــه لــه وزاجــرة لغيــره هكــذا ادعــى وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
الدعــوى أجــاب بقولــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام غيــر صحيــح 
وأنــا  مــن يكــون  أعلــم  املطلــوب ألعرفــه وال  جملــة وتفصيــا وهــذا 
لــم أهــرب مــن رجــال البحــث اجلنائــي بــل قامــوا بصدمــي واســتيقايف 
بالقــوة وأنــا ال أعلــم مــا الســبب يف ذلــك فأنــا أمتلــك دبــاب حمــل اللوحــة 
املذكــرة وأقــوم بالكــد عليــه وطلــب الــرزق مــن خــال توصيــل النــاس 
مهلــة  أطلــب  قــال  العــام  املدعــي  مــن  البينــة  وبطلــب  أجــاب  هكــذا 
إلحضــار معــدي محضــر البحــث هكــذا قــرر ورفعــت اجللســة لذلــك 
ويف يــوم اإلثنــني املوافــق1434/03/23 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام قــال لــم 
أمتكــن مــن إحضــار معــدي احملضــر وقــد جــرت منــا الكتابــة ملرجعهــم 
ولكــن ال أعلــم ســبب تخلفهــم وأكتفــي مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى 
ــه  ــة وجــدت أقوال ــة هكــذا قــرر وبالرجــوع ألوراق املعامل وأوراق املعامل
ــى اللفــة )22( محضــر  ــه كمــا وجــدت عل ــى نحــو مــا جــاء يف إجابت عل
بحــث والتحــري رقــم )بــدون( بتاريــخ 1432/12/01هـــ وجــاء مــا نصــه 
ــازل املطلوبــني ومتابعــة  ــة من ــاء مراقب ــه بتاريــخ 1432/11/27هـــ وأثن أن
حتركاتهــم توفــرت معلومــة مؤكــدة بوجــود .... املذكــور مــع شــخص 
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يســكن حــي ..........ومعهــم شــخص آخــر ويســتقلون ســيارة مــن نــوع 
دبــاب ومتــت متابعتهــم حتــى وصولهــم إلــى إشــارة الســوق الدولــي مقابــل 
شــرطة اخلالديــة ومبحاصرتهــم متكنــوا مــن الفــرار حيــث قاموا بعكس 
الشــارع الرئيســي وكان الســائق يســير بطريقــة جنونيــة وبســرعة عاليــة 
ونظــرا لتهــوره متــت متابعتــه عــن بعــد حتــى وصولهــم ألحــد املنــازل ونــزل 
ثاثــة أشــخاص والدخــول إلــى املنــزل واتضــح أن املنــزل يقــع بحــي ..........
شــارع ..........مقابــل الثانويــة ..........للبنــات يعــود لوالــد املدعــو/..........
واتضــح أن الدبــاب يحمــل لوحــة رقــم)..........( موديــل ..... مــن نــوع .... 
اللــون أبيــض مســجل باســم املدعو/..........ومبراقبــة منزلــه شــوهدت 
بــإركاب  اللــون أبيــض مضللــة بالكامــل تقــوم   ..... نــوع  ســيارة مــن 
األشــخاص الذيــن كانــوا يســتقلون الدبــاب وقــد متــت متابعتهــا عــن 
بعــد وهــي تســير بســرعة جنونيــة حتــى وصولهــا حلــي ..........عنــد منــزل 
املدعو/..........وشــوهد مجموعــة أشــخاص أمــام املنــزل وتافيــا حلــدوث 
املوقــع  مــن  االنســحاب  مت  املذكوريــن  مــع  ومواجهــات  مصادمــات 
وباالستفســار عــن الســيارة نــوع .... اتضــح أنهــا تعــود لشــركة ..........
ــل املدعــو/.......... ــوان الشــركة جــده والســيارة اســتأجرت مــن قب وعن
.......... حتمــل لوحــة رقــم )..........( واملســتخدم الفعلــي هــو املذكــور 
رصــد  مســاًء مت  العاشــرة  الســاعة  متــام  ويف  وبتاريــخ 1432/12/1هـــ 
حتــركات الدبــاب الــذي قــام بتهريــب املطلــوب ..........شــوهد حتركــه 
مــن أمــام منزلــه بحــي ..........ومبتابعتــه مت القبــض عليــه عنــد وصولــه 
املدعــو/..........ومت  قائــده هــو  أن  واتضــح  لدينــا  حملطــة   ومت حجــزه 
إحضــاره إلدارة البحــث اجلنائــي ومت نظــم هــذا احملضــر للعلــم واإلحاطــة 
أ.هـــ وعليــه توقيــع مــن قبــل أربعــة مــن أعضــاء البحــث اجلنائــي وبعــرض 



16

مــا جــاء فيــه علــى املدعــى عليــه قــال مــا جــاء يف هــذا احملضــر غيــر 
صحيــح وأثنــاء القبــض علــي مــن قبــل البحــث اجلنائــي وعنــد حضــور 
الزجــاج مظلــل  يقــول  مــن  أقوالهــم فمنهــم  تناقضــت  الفرقــة  أعضــاء 
ومنهــم مــن يقــول أن املطلــوب أقصــر منــي هكــذا أجــاب فنظــرا إلــى مــا 
دون مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة إنــكار املدعــى عليــه مــا نســب إليه 
ونظــرًا لعجــز املدعــى العــام عــن إحضــار بينتــه وال بينــة ســواها ونظــرًا 
لكــون الشــبهة ال تتوجــه علــى املدعــى عليــه مبــا نســبه لــه املدعــي العــام 
وألن الشــهادة ال بــد أن تــؤدى مشــافهه يف مجلــس احلكــم ملــا نــص عليــه 
الفقهــاء ومــن ذلــك قولهــم ) وال يجــوز للقاضــي احلكــم برؤيــة خــط 
الشــاهد احتياطــًا للحكــم ( انظــر كشــاف القنــاع )337/4( وقــد نــص 
نظــام املرافعــات الشــرعية مــاده )120( علــى أنــه ال يجــوز االســتعانة يف 
أداء الشــهادة مبذكــرات مكتوبــة بــل يجــب أن تــؤدى شــفويًا كمــا 
نــص نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة علــى أن الشــهادة ال بــد أن تــؤدى يف 
مجلــس القضــاء كمــا يف املــادة )169( ونظــرًا ألن تخلــف الشــاهد عــن 
احلضــور يعتبــر دليــًا علــى تراجعــه عــن الشــهادة ومعلــوم أن الشــاهد يف 
حقــوق اهلل تعالــى ال يلــزم باحلضــور وألن الشــاهد واحلالــة هــذه يعتبــر 
مجهــول وبنــاء علــى جميــع مــا تقــدم لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليــه وحكمــت بــرد دعــوى املدعــى العــام وأخليــت ســبيل 
املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــني قنــع بــه املدعــى عليــه وقــرر املدعــى العــام اعتراضــه عليــه 
إلــى  فأجبتــه  االعتراضيــة  الائحــة  عــن  الدعــوى  بائحــة  مكتفيــا 
طلبــه وســيتم بعــث كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــع وبــاهلل التوفيــق ، وصل احلكــم حســب املتب
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وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/23 هـــ احلمــد هلل وحــده 
وبعــد: فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلزائيــة الثانيــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى املعاملــة الــواردة مــن احملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك برقــم ....... وتاريــخ 1434/4/8هـ،املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي بهــا الشــيخ .......... برقــم ....... وتاريــخ 1434/3/23هـــ 
،واخلاصــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه ..........، يف قضيــة 
تســتر علــى الغيــر ، واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة، قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق ،وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد آلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك :34244807 تاريخه: 1434/06/19هـ   
رقم الدعوى:34237631 

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:341256067  تاريخه:1434/09/08هـ

تســتر علــى قاتــل - إقــرار املدعــى عليهــم بالتســتر علــى مطلــوب أمنيــا 
ودفعهــم بعــدم علمهــم بكونــه قاتــا - عــدم البينــة علــى علمهــم بالقتــل 
- رد الدعــوى علــى إثبــات التهمــة - تعزيرهــم علــى مــا أقروا به بالســجن 

واجللد.

ما أشار إليه  القاضي يف تسبيب احلكم . 

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليهــم اخلمســة بالتســتر 
علــى متهــم يف قضيــة قتــل ومســاعدته يف الهــرب وطلــب إيقــاع العقوبــة 
التعزيريــة عليهــم - حيــث ورد بــاغ عــن حالــة طعــن يف محطــة وقــود 
وأن املجنــي عليــه ملقــى علــى األرض وبطلــب اإلســعاف ظهــر بأنــه فــارق 
احليــاة وعثــر علــى أداة اجلرميــة يف املوقــع - أفــاد احلاضــرون عــن اســم 
اجلانــي وظهــر بأنــه مقيــم بطريقــة غيــر نظاميــة وأنــه كان يعمــل مــع 
ــة -  ــل وصــول الدوري ــي قب ــه يف منطقــة واحــدة وهــرب اجلان ــي علي املجن
مــن خــال التحريــات توفــرت معلومــات عــن هــروب اجلانــي إلــى مدينــة 
جــدة - جــرى إعــداد كمــني فقبــض علــى املدعــى عليهــم األول والثانــي 
والثالــث وجميعهــم مجهولــو الهويــة ويقيمــون بطريقــة غيــر نظاميــة - 
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بضبــط إفادتهــم أفــاد الثانــي بــأن شــقيقه اجلانــي حضــر إليــه وأخبــره 
بأنــه تضــارب مــع املجنــي عليــه وضربــه بســكني ممــا  أدى لوفاتــه وأنــه 
يرغــب يف الهــرب والســفر لبــاده فقــام الثانــي بنقلــه لســكن ابــن عمــه 
املدعــى عليــه األول ونامــوا جميعــا يف غرفــة واحــدة ويف صبــاح اليــوم 
التالــي قــام الثانــي بالتنســيق مــع الوســطاء اليمنيــني لتأمــني ســيارة مــن 
قبــل أحــد املهربــني لنقــل اجلانــي ووالــده إلــى بلدهمــا وقــام املدعــى عليــه 
الثالــث بنقلهــم إلــى املوقــع ثــم قــام اجلانــي ووالــده بركــوب الســيارة 
التــي يقودهــا املدعــى عليــه اخلامــس وقــام املدعــى عليــه الثانــي بإعطــاء 
شــقيقه اجلانــي شــريحة جــوال للتواصــل - مــن خــال البحــث والتحــري 
عــن املهــرب للجانــي والتنســيق مــع أحــد املصــادر جــرى القبــض علــى 
املدعــى عليــه الرابــع - أقــر املدعــى عليــه األول والثاني والثالث واخلامس 
حتقيقــا بإخبــار اجلانــي مبــا فعــل باملجنــي عليــه - أنكــر املدعــى عليهــم 
التهمــة فطلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام البينــة فقــرر بــأن بينتــه مــا 
ورد يف محاضــر االســتجواب املرفقــة باملعاملــة - جــرى االطــاع علــى 
محضــر العــرض املرفــق بــأوراق املعاملــة علــى املدعــى عليــه الرابــع حيــث 
تضمــن عرضــه مــع مجموعــة أشــخاص علــى اجلانــي فذكــر اجلانــي بــأن 
ــه أحــد  ــه بأن ــا أشــار ل ــه  ليــس بــني األشــخاص املعروضــني وإمن مــن هرب
أقــارب شــخص يلقــب بـــ )....( ، فقــرر املدعــى عليــه الرابــع بأنــه ال صحــة 
ملــا ذكــر بأنــي ألقــب ).....( وأنــه ال عاقــة لــه بتهريــب املجهولــني - جــرى 
ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة فأجــاب بالنفــي - بنــاًء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى وإلنــكار املدعــى عليهــم علمهم بقتل اجلانــي لزميله،  
وألن إخفــاء املدعــى عليهــم وعلمهــم بســعيه للهــروب فيه إضاعــة للحقوق 
ومناصــرة للباطــل وتعــاون علــى اإلثــم والعــدوان ، ولتضمــن التحريات أن 
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احملكمــة  رئيــس  ...........مســاعد  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 34237631 وتاريــخ 
وتاريــخ   341256067 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/22هـــ  
1434/05/22هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافق1434/06/03هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 15 : 11 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...........املكلــف 
بالترافــع لدينــا يف قضايــا احلــق العــام مبوجــب خطــاب رئيــس دائــرة 
االدعــاء العــام مبكــة املكرمــة رقــم ...........يف 1434/1/24هـــ وأدعــى 
علــى احلاضريــن معــه ...........)22( عامــًا مينــي اجلنســية بالبطاقــة البديلــة 

املدعــى عليــه الرابــع مــن املتهمــني بتهريــب املخالفــني ، لــذا وملجمــوع مــا 
تقــدم فقــد قــررت احملكمــة عــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليهــم بالتســتر 
علــى قاتــل وقــررت احلكــم بســجن املدعــى عليهمــا األول والثالــث ســتة 
ــرة إيقافهمــا الســابقة وجلــد كل واحــد منهمــا  أشــهر حتســب منهــا فت
خمســني جلــدة وســجن املدعــى عليهمــا الثانــي واخلامــس عشــرة أشــهر 
حتســب منهــا فتــرة إيقافهمــا الســابقة وجلــد كل واحــد منهمــا مئــة 
وعشــرين جلــدة مفرقــة علــى دفعتــني متســاويتني يفصــل بينهــا عشــرة 
أيــام وســجن املدعــى عليــه الرابــع ثاثــة أشــهر حتســب منهــا فتــرة إيقافــه 
الســابقة وجلــده خمســني جلــدة - جــرى عــرض احلكــم علــى الطرفــني 
فقــرر املدعــى عليهــم جمعيــا القناعــة باحلكــم بينمــا قــرر املدعــي العــام 

االعتــراض بائحــة - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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رقــم )...........( و...........)23( عامــًا مينــي اجلنســية بالبطاقــة البديلــة رقــم 
رقــم  البديلــة  بالبطاقــة  اجلنســية  مينــي  عامــًا  و...........)25(   )...........(
رقــم  البديلــة  بالبطاقــة  اجلنســية  مينــي  عامــًا   )27(...........  )...........(
رقــم  البديلــة  بالبطاقــة  اجلنســية  مينــي  عامــًا   )52(...........  )...........(
)...........( قائــًا يف دعــواه عليهــم أنــه بتاريــخ  1433/11/16هـــ  تبلغــت 
الدوريــات األمنيــة مــن قبــل املواطــن /...........عــن حالــة طعــن يف محطــة 
...........علــى طريــق جــدة الســريع وبالوصــول إلــى املوقــع عثــر على املجني 
عليــه /...........)مينــي اجلنســية -25 عامًا-مقيــم بطريقــة غيــر نظاميــة( 
وهــو ملقــى علــى األرض وعليــه آثــار دم وبطلــب الهــال األحمــر اتضــح 
بــأن املجنــي عليــه متوفــى نتيجــة طعنــة قاتلــة كمــا عثــر علــى أداة اجلرميــة 
)ســكني( يف املوقــع  وحســب إفــادة احلاضريــن فــأن اجلانــي هــو /...........
)مينــي اجلنســية -20عامــًا- مقيــم بطريقــة غيــر نظاميــة، فصلــت لــه 
أوراق مســتقلة( و يعمــل مــع املجنــي عليــه يف منطقــة واحــدة وهــرب 
اجلانــي قبــل وصــول الدوريــة وبتاريــخ 1433/11/17هـــ  ومــن خــال بــث 
...........وأنــه  التحريــات حــول احلادثــة توفــرت معلومــات عــن املدعــو/ 
هــرب إلــى جــده كــون والــده وأخيــه املدعــى عليــه الثانــي يســكنان 
هنــاك ومت حتديــد موقــع جــوال املدعــو/ ...........كمــا مت حتديــد موقــع 
جــوال شــقيقه املدعــى عليــه الثانــي واتضــح بأنــه يف محافظــة جــدة حــي 
...........ومت االنتقــال إلــى محافظــة جــدة و جــرى عمــل الكمــني الــازم 
جمعيهــم  والثالــث  والثانــي  األول  عليهــم  املدعــى  علــى  القبــض  ومت 
ــأن  ــي ب ــه الثان ــة - وبأخــذ إفادتهــم ذكــر /املدعــى علي ــني الهوي مجهول
شــقيقة /...........حضــر إليــه واخبــره بأنــه قــام بالتضــارب مــع املجنــي 
عليــه وضربــة بســكني ممــا أدى إلــى وفاتــه وذكــر لــه بأنــه يرغــب يف 
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الهــرب والســفر إلــى بــاده فقــام شــقيقه املدعــى عليــه الثانــي بنقلــة إلــى 
ســكن ابــن عمــه/ املدعــى عليــه األول كمــا اتصــل علــى والــده املدعــى 
عليــه اخلامــس وحضــر إلــى الســكن و قــام باالتصــال علــى ابــن عمــه / 
املدعــى عليــه الثالــث ونامــوا جميعــًا يف غرفــة ...........ويف صبــاح اليــوم 
التالــي قــام املدعــى عليــه الثانــي بالتنســيق مــع أحــد الوســطاء اليمنيــني 
لتأمــني ســيارة مــن قبــل أحــد املهربــني لنقــل شــقيقه ...........ووالــده إلــى 
اليمــن وقــام ابــن عمــه / املدعــى عليــه الثالــث بنقلهــم إلــى موقــف ســوق 
ــه اخلامــس يف  ــده املدعــى علي ...........حيــث ركــب املدعــو/ ...........ووال
ســيارة نــوع جمــس وقــام املدعــى عليــه الثانــي بإعطــاء شــقيقه املدعــو/ 
...........جهــاز جــوال وشــريحة حتمــل الرقــم )...........( للتواصــل ، ومت 
حتديــد موقعهــا فنيــًا واتضــح بأنهــا يف حــدود منطقــة الطائــف مبحافظــة 
شــرطة  مديــر  ســعادة  لبرقيــة  وبنــاء  1433/11/18هـــ  وبتاريــخ  تربــة 
منطقــة مكــة املكرمــة رقــم )...........( وتاريــخ 1433/11/17هـــ بشــان 
........... املدعــو/  ان  إلــى  /...........وأشــير  ...........بقتــل  املدعــو/  قيــام 
يحمــل جــوال برقــم )...........( ومت رصــد موقــع اجلــوال يف محايــل .............
وينــوي التوجــه إلــى املنطقــة مــن أجــل الهــروب إلــى اليمــن ، وبنــاء عليــه 
مت تكليــف فرقــة ومتريــر املعلومــات للجهــات األمنيــة ومت متابعــة رصــد 
املوافــق  اخلميــس  يــوم  صبــاح  مــن  الثانيــة  الســاعة  ويف  اجلــوال  موقــع 
اللوحــة  رقــم  كامــري  نــوع  ســيارة  اســتيقاف  مت  1433/11/18هـــ 
)...........( بقيــادة /...........)ســعودي اجلنســية فصــل لــه أوراق مســتقلة( 
ــى مدخــل مركــز الطــوال وبهــا خمســة أشــخاص ومنهــم الشــخص  عل
الــذي يســتخدم جهــاز اجلــوال رقــم )...........( واتضــح بأنــه املدعــى عليــه 
اخلامــس  ويرافقــه كا مــن ...........و/...........و/ ........... جميعهــم مقيــم 
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بــأن  وأتضــح   ، مســتقلة(  أوراق  لهــم  )فــرزت  نظاميــة  غيــر  بطريقــة 
...........وحــاول املراوغــة واإلدالء  مســتخدم اجلــوال هــو والــد املدعــو/ 
ــه باألســئلة ذكــر بــأن  مبعلومــات غيــر صحيحــة ومــن خــال محاصرت
ابنــه املدعــو/ ...........يتواجــد مبنــزل احــد املهربــني بقريــة )...........التابعــة 
حملافظــة صبيــا وباالنتقــال إلــى املوقــع املذكــور  وهــو عبــارة عــن حــوش 
وبداخلــه عمــارة دوريــن يعــود للمدعــو/ ...........ويعمــل يف مجــال التهريــب 
)فــرزت لهــم أوراق مســتقلة( ومبحاصــرة الغرفــة كانــت اإلنــارة مضــاءة 
واملكيفــات يف وضــع التشــغيل ممــا يوحــي بأنــه يوجــد بهــا أشــخاص 
وبفتــح بــاب أحــدى العــزب عثــر بداخلهــا علــى أربعــة عشــر شــخصًا مــن 
اجلنســية اليمنيــة ومقيمــني بطريقــة غيــر نظاميــة ومــن بينهــم املدعــو/ 
...........ومت تســليم بقيــة األشــخاص املخالفــني إلــى مركــز شــرطة صبيــا 
مــن أجــل التحقيــق معهــم واســتدعاء صاحــب املنــزل واتخــاذ اإلجــراءات 
النظاميــة بحقــه وبتاريــخ 1434/1/7هـــ و مــن خــال البحــث والتحــري 
قــام   )...........( رقــم  جــوال  يســتخدم  و  ويدعــى  املهــرب  شــخص  عــن 
بتهريــب أحــدا املطلوبــني إلــى منطقــة جــازان وبالتنســيق مــع املصــادر 
وحتديــد موقــع اجلــوال مت القبــض علــى املدعــى عليــه الرابــع  وعثــر 
وبداخلــه  نــوع نوكيــا موديــل)2(  األول  علــى جهــازي جــوال  بحوزتــه 
شــريحة حتــم الرقــم )...........( واآلخــر نوكيــا )95( اســود اللــون ، ومت 
التحفــظ عليــه وباســتجواب املدعــى عليــه االول...........ذكــر يف أنــه يــوم 
الثاثــاء املوافــق 16 /1433/11هـــ وبعــد صــاة العشــاء اتصــل عليــه ابــن 
ــه يف العمــل و  ــه وبــني زميل ــه حصــل خــاف بين ــره بأن عمــه ...........واخب
قــام ...........بطعــن زميلــه بســكني يف اجلهــة اليســرى مــن اجلســم وأنــه ال 
يعلــم مــاذا يفعــل هــل يبلــغ عمــه يف العمــل أو يحضــر إلــى جــدة ثــم قــال 
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...........أنــه ســوف يحضــر إلــى جــدة ويف حوالــي الســاعة العاشــرة ليــًا 
وأثنــاء تواجــده يف غرفتــه يف حــي ...........يف جــدة حضــر إليــه ابــن عمــه 
...........وجلــس لديــه يف الغرفــة ثــم قــام باالتصــال علــى ابــن عمــه املدعــى 
عليــه  املدعــى  لديــه فحضــر  ...........موجــود  أن  واخبــره  الثانــي  عليــه 
الثانــي كمــا حضــر أيضــا عمــه املدعــى عليــه اخلامــس وشــقيقه املدعــى 
عليــه الثالــث وأخبرهــم ...........مبــا حصــل معــه كمــا اخبرهــم أنــه يريــد 
الســفر إلــى اليمــن ثــم قــال عمــه املدعــى عليــه اخلامــس بأنــه يريــد هــو 
أيضــًا أن يســافر إلــى اليمــن ونامــوا جميعــًا لديــه يف الغرفــة ويف حوالــي 
الســاعة السادســة صباحــًا ذهــب ...........مــع والــده ...........متجهــني إلــى 
اليمــن وال يعلــم مــاذا حــدث بعــد ذلــك وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي  
ابــن عمــه  عليــه  اتصــل  يــوم 1433/11/16هـــ  انــه يف  /...........ذكــر 
املدعــى عليــه األول واخبــره بــأن شــقيقه ...........موجــود لديــه يف غرفتــه 
يف حــي ...........وبعــد ذلــك بخمــس دقائــق توجــه إلــى غرفــة األول وكان 
األول  عليــه  املدعــى  عمــه  /...........وابــن  شــقيقه  الغرفــة  يف  موجــود 
فأخبرهــم ...........مبــا حصــل معــه وبعــد ذلــك بنصــف ســاعة حضــر إليهم 
يف الغرفــة والــده املدعــى عليــه اخلامــس كمــا حضــر ابــن عمــه املدعــى 
عليــه الثالــث  وأخبرهــم ...........أيضــًا بأنــه يريــد أن يســافر إلــى اليمــن 
وقــال والــده أنــه يريــد أيضــًا أن يســافر إلــى اليمــن مــع ...........ونامــوا 
جميعــًا يف غرفــة ابــن عمــه املدعــى عليــه األول ويف الصبــاح الباكــر ويف 
حوالــي الســاعة السادســة صباحــًا اســتيقظوا مــن النــوم ثــم قــام هــو 
باالتصــال علــى شــخص يدعــى ...........واتفــق معــه علــى أن يقــوم بتهريــب 
والــده وشــقيقه ...........مببلــغ )1300( ريــال لــكل واحــد منهــم وطلــب 
منهــم مقابلتهــم يف ســوق ...........يف الســاعة الســابعة صباحــًا وبعــد ذلــك 
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ــم مــاذا حصــل بعــد  ــة املهــرب وال يعل ــده وشــقيقه ...........ملقابل ذهــب وال
ذلــك وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث  /........... ذكــر أنــه يف يــوم 
الثاثاء املوافق 1433/11/16هـ ويف حوالي الســاعة التاســعة والنصف 
وأثنــاء تواجــده يف العمــل اتصــل عليــه ابــن عمــه املدعــى عليــه الثانــي 
أنــه  جــدة حيــث  إلــى  مــن مكــة  ...........ســوف يحضــر  بــأن  واخبــره 
حصلــت لــه مشــكلة مــع أحــد األشــخاص يف مكــة وطعنــه ويف حوالــي 
الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف ليــًا اتصــل عليــه ابــن عمــه املدعــى عليه 
الثانــي واخبــره أن ...........موجــود يف غرفــة األول يف حــي ...........فتوجــه 
لهــم علــى الفــور هــو وعمــه املدعــى عليــه اخلامــس وعندمــا حضــروا كان 
/...........موجــود يف الغرفــة هــو و املدعــى عليــه الثانــي حيــث اخبرهــم 
/...........مبــا حصــل معــه وأنــه يريــد الســفر إلــى اليمــن كمــا اخبرهــم 
عمــه املدعــى عليــه اخلامــس أنــه يريــد الســفر إلــى اليمــن مــع ...........ثــم 
نامــوا جميعــًا يف غرفــة األول ويف الســاعة السادســة صباحــًا توجــه هــو 
إلــى عملــه كمــا ذهــب ...........مــع والــده ...........إلــى بــاب مكــة كــي 
يقابلــوا املهــرب ويذهبــوا إلــى اليمــن وال يعلــم مــاذا حصــل بعــد ذلــك 
وباســتجواب املدعــى عليــه اخلامــس  / ...........ذكــر أنــه يف يــوم الثاثــاء 
املوافــق 1433/11/16هـــ وبعــد صــاة العشــاء اتصــل عليــه املدعــى عليــه 
األول وأخبــره أن ابنــه /...........تضــارب مــع شــخص يف مكــة وال يعلــم 
أيــن ...........ثــم ذهــب هــو و املدعــى عليــه الثالــث إلــى ســكن /األول يف 
حــي ...........وعندمــا وصلــوا اخبرهــم /...........مبــا حصــل معــه وأنــه يريــد 
الذهــاب إلــى اليمــن ، ثــم قــال هــو  أنــه أيضــا يريــد الذهــاب معــه ألنــه 
يريــد الذهــاب إلــى اليمــن مــن قبــل ذلــك ثــم نامــوا جميعــًا يف غرفــة األول 
ويف الصبــاح ويف حوالــي الســاعة السادســة قــام ابنــه املدعــى عليــه الثاني 
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باالتصــال علــى شــخص واالتفــاق معــه مــن اجــل تهريبهــم إلــى اليمــن ثــم 
طلــب منهــم مقابلــة املهــرب يف ســوق ...........وتقابلــوا مــع شــخص يدعــى 
...........الــذي قــام بــدوره بإرســالهم ألحــد املهربــني ثــم توجهــوا بعــد ذلــك 
إلــى منطقــة جــازان وجلســوا حوالــي ســاعة حيــث قامــوا باالتفــاق مــع 
التفتيــش  يف  عليهــم  القبــض  ومت  اليمــن  إلــى  لتهريبهــم  أخــر  مهــرب 
وبالبحــث عــن ســوابقهم لــم يعثــر لهــم علــى ســوابق وقــد انتهــى التحقيــق 
إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليهــم بالتســتر علــى متهــم يف قضيــة قتــل  
ومســاعدته يف الهــرب وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:1- مــا جــاء يف 
أقــوال املدعــى عليــه االول و الثانــي و الثالــث و الرابــع و اخلامــس املنــوه 
عنهــا  و املرفقــة  لفــه رقــم )مــن 168   الــى 182( 2- مــا جــاء يف تقاريــر 
البحــث اجلنائــي  املنــوه عنــه واملرفــق لفــه رقــم ) 152 -155 ( 3- محضــر 
القبــض املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم )49 إلــى 51( و رقــم )مــن 82 الــى 
94( 4- محضــر الدوريــة األمنيــة  املنــوه عنــه واملرفــق لفــه رقــم ) 4-3  ( 
وحيــث أن مــا قــام بــه املدعــى عليهــم فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم  واحلكــم بتعزيزهــم  شــرعًا لقــاء ذلــك 
علمــًا بــأن احلــق اخلــاص مــا زال قائمــًا وبســؤال املدعــى عليهــم قالــوا مــا 
أدعــاه املدعــي العــام يف دعــواه غيــر صحيــح وبطلــب البينــة مــن املدعــي 
العــام قــال مــا جــاء يف أوراق املعاملــة ورفعــت اجللســة ففــي يــوم  الســبت 
وفيهــا   )11:15( الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/06/10هـــ 
عليهــم  املدعــى  اســتجوابات  علــى  االطــاع  وجــرى  الطرفــان  حضــر 
............... و...........و...........لفــة )174( إلــى )182( حيــث جاءت اجاباتهم 
واحــدة يف نفــي علمهــم بــأن جنايــة ...........قــد أدت إلــى قتــل زميلــه املجني 
عليــه وأن ...........أخبرهــم بأنــه ضــرب زميلــه املجنــي عليــه بســكني يف 



27

اجلانــب األيســر ثــم هــرب وأنهــم مجهولــو الهويــة وأن جميــع مــا ورد يف 
اســتجواباتهم املدونــة علــى الصفحــات املشــار إليهــا أعــاه كلــه صحيــح 
ملــف  املدونــة يف  اســتجواباتهم  هــو مفصــل يف  مــا  نحــو  علــى  وذلــك 
يــوم   ...........ففــي  التحقيــق ورفعــت اجللســة لاطــاع علــى اســتجواب 
 )11:15( الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/06/17هـــ  الســبت 
وفيهــا حضــر الطرفــان وجــرى االطــاع علــى اللفــة )155( وقــد تضمنــت 
إلــى مديــر  خطــاب مديــر شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي املوجــه 
شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي بشــرطة العاصمــة املقدســة املتضمــن 
أن اجلانــي ...........مت تهريبــه بواســطة شــخص يدعــى ......... يحمــل اجلــوال 
)...........( إلــى منطقــة جــازان وعنــد القبــض عليــه ذكــر بــأن اســمه هــو 
...........كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر القبــض املــدون علــى لفــه 
)152( وتضمــن أن املدعــى عليــه ...........عنــد القبــض عليــه كان يحمــل 
اجلــوال املذكــور رقمــه آنفــًا كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر العــرض 
.............مــع  عليــه  املدعــى  عــرض  وتضمــن   )166( لفــه  علــى  املــدون 
...........أن  اجلانــي  .............فذكــر  اجلانــي  علــى  أشــخاص  مجموعــة 
الشــخص الــذي قــام بتهريبــه ليــس مــن بــني االشــخاص املعروضــني وإمنــا 
أشــار إلــى .............بأنــه أحــد أقــارب امللقــب ب........... وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه ...........قــال ال صحــة ملــا ذكــر أننــي أنــا ...........فأنــا 
...........وال عاقــة لــي بتهريــب املجهولــني فســألت املدعــي العــام هــل 
لديــك زيــادة بينــة فقــال ليــس لــدي ســوى مــا يف أوراق املعاملــة وبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة فلــم يثبــت لــدي مــا أدعــاه املدعــي العــام 
ــم  ــه ول ــي ...........لزميل ــل اجلان وحيــث أنكــر املدعــى عليهــم علمهــم بقت
تتضمــن اســتجواباتهم االقــرار بذلــك وإمنــا تضمنــت معرفتهــم واطاعهــم 
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علــى جنايتــه بالضــرب وحيــث إن إخفــاء املدعــى عليهــم ...........و........... 
و........... و........... للجانــي ......... وتواطؤهــم علــى إخفــاءه وعلمهم بســعيه 
للهــروب فيــه إضاعــة للحقــوق ومناصــرة للباطــل وتعــاون علــى االثــم 
مــن   ......... عليــه  املدعــى  أن  التحريــات  تضمنــت  وحيــث  والعــدوان 
املتهمــني بتهريــب املخالفــني ولــذا فقــد حكمــت بســجن املدعــى عليهمــا 
..........و........ ســتة أشــهر حتســب منهــا فتــرة إيقافهمــا الســابقة وجلــد 
كل واحــد منهمــا خمســني جلــده وســجن املدعــى عليهمــا .........و.........
عشــرة أشــهر حتســب منهــا فتــرة إيقافهمــا الســابقة وجلــد كل واحــد 
منهمــا مائــة وعشــرين جلــده مفرقــه علــى دفعتــني متســاويتني يفصــل 
بينهــا عشــرة أيــام وســجن املدعــى عليــه ........ ثاثــة أشــهر حتســب منهــا 
إيقافــه الســابقة وجلــده خمســني جلــده وبعــرض احلكــم علــى  فتــرة 
الطرفــني قــرر املدعــى عليهــم قناعتهــم باحلكــم كمــا قــرر املدعــي 
العــام االعتــراض بائحــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/06/17هـــ احلمــد هلل وحــده 
والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد :- نحــن قضــاة الدائــرة 
ــا  اجلزائيــة السادســة مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة جــرى من
االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه احملكمــة بكتــاب فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة رقــم)341256067( وتاريــخ 
وتاريــخ  رقــم)34244807(  القــرار  بهــا  املرفــق  )1434/8/9هـــ( 
القاضــي   ......... الشــيخ/  فضيلــة  مــن  الصــادر  )1434/6/19هـــ( 
باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة ،املتضمــن دعــوى املدعــي العــام 
ضــد/ .......... ســعودي اجلنســية ورفقــاه ، املتهمــني  يف تســتر علــى قاتــل 
القــرار وصــورة ضبطــه  وبدراســة   ، باطنــه  دون  فيــه مبــا  احملكــوم 
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املوفــق  واهلل   ، احلكــم  علــى  املوافقــة  تقــررت  االعتراضيــة  والئحتــه 
،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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رقم الصك : 33451065 تاريخه: 1433/11/13هـ 
رقم الدعوى: 33563958

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3425154/ج2/أ تاريخه: 1434/1/27هـ

تخلــف عــن صــاة اجلماعــة مــن غيــر عــذر - ثبــوت اإلدانــة  باإلقــرار - 
تعزيــر املدعــى عليــه لتكــراره الفعــل .

ما ذكره القاضي من تعليل  وتسبيب يف احلكم .

صــاة  عــن  التخلــف  بتكــرار  عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  جــرى 
اجلماعــة مــن غيــر عــذر، وطلــب املدعــي العــام إيقــاع العقوبــة التعزيريــة 
عليــه - حيــث قبــض عليــه مــن قبــل الهيئــة متخلفــا عــن صــاة اجلماعــة 
وتبــني أنهــا املــرة الســابعة وســبق أخــذ تعهــدات عليــه بعــدم تكــرار ذلــك 
منــه - أقــر املدعــى عليــه بالتهمــة وتكرارهــا وأن تخلفــه كان بغيــر 
عــذر - حكمــت احملكمــة بجلــده خمســني جلــدة - قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة بينمــا اعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة- صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .
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احملكمــة  يف  القاضــي   ........... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبحافظــة اخلــرج وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة باخلرج/املكلــف برقــم 33563958 وتاريــخ 
وتاريــخ   331662811 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/09/06هـــ 
1433/9/6هـــ  ففــي يــوم األربعــاء املوافــق1433/11/03 هـــ افتتحــت 
...........وحضــر  العــام  املدعــي  : 10وفيهــا حضــر  الســاعة 30  اجللســة 
حلضــوره املدعــى عليــه املدعــو / ........... وادعــى املدعــي العــام قائــًا  إنــه  
بتاريخ 1433/7/24هـ - شــوهد املدعى عليه ......... من قبل هيئة األمر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر / مركــز ........... يف الســوق متخلفــًا عــن 
الصــاة بــدون عــذر شــرعي وباســتجاء أمــره تبــني أنهــا املــرة الســابعة 
التــي يتخلــف فيهــا عــن الصــاة وأخــذ عليــه تعهــدات بذلــك أرفــق منهــا 
أقوالــه  .وبســماع  عليــه  القبــض  فتــم  املخالفــة  بنفــس  تعهــدات  ثــاث 
اعتــرف بصحــة مــا ورد يف محضــر القبــض . وقــد أســفر التحقيــق معــه 
عــن اتهامــه بالتخلــف عــن الصــاة مــع اجلماعــة مــن غيــر عــذر شــرعي 

وتكــرار ذلــك منــه لألدلــة والقرائــن التاليــة :-
1. ما ورد يف اعترافه املدون على ص)9( من دفتر االستدالل املرفق .

2. محضر القبض املرفق لفه )5(
3. التعهدات املرفقة باللفات )4-2(

وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة .وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ويســتحق العقوبــة عليــه شــرعًا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تردعــه 
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وتزجــر غيــره وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب عــن طريــق 
مترجــم احملكمــة ........... قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن 
أنــه قبــض عليــه مــن قبــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر 
وكنــت متخلفــا عــن الصــاة مــع اجلماعــة دون عــذر شــرعي وكان 
ذلــك بتاريــخ 1433/7/24هـــ صحيــح وقــد ســبق أن قبــض علــي قبــل 
ذلــك ثــاث مــرات وال تزيــد علــى ذلــك ومــا زاد عــن ذلــك غيــر صحيــح 
ثــم عــاد وقــرر أن مــا ذكــر مــن أنــه قبــض عليــه ســبع مــرات لتخلفــه 
ــى مــا  ــاء عل ــدون عــذر فصحيــح هكــذا قــرر فبن عــن صــاة اجلماعــة ب
تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام املتضمنــة اتهــام املدعــى عليــه بالتخلــف 
عــن صــاة اجلماعــة بــدون عــذر شــرعي وتكــرار ذلــك منــه ســبع مــرات 
عليــه  املدعــى  علــى  حكمــت   فقــد  ذلــك  علــى  باملصادقــة  وإجابتــه 
بجلــده خمســني جلــدة وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر قناعتــه 
باحلكــم كمــا قــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه باحلكــم بــدون الئحــة 
اعتراضيــة وعليــه ســوف يرفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه 
. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف  1433/11/03 هـــ احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام 
علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف يــوم  الثاثــاء املوافــق 1434/02/19هــــ 
ويف متــام الســاعة التاســعة والربــع افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة 
مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض وبرفقهــا القــرار رقــم 3425154 /
ج2/أ يف 1434/01/27هـــ ونــص احلاجــة منــه : )احلمــد اهلل وحــده فقــد 
اطلعنــا علــى هــذا القــرار رقــم 33451065 وتاريــخ 1433/11/13هـــ 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة باخلــرج الشــيخ /...........
وأصدرنــا القــرار رقــم 3425154/ج2/أ يف 1434/01/27هـــ  املتضمــن 
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املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق  ) أهـ قاضي اســتئناف ...........ختمه 
وتوقيعــه وقاضــي اســتئناف ........... ختمــه وتوقيعــه ورئيــس الدائــرة/ 
آلــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  اهلل  ، وصلــى  التوفيــق  وبــاهلل   ...........
وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/02/19هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد 
اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة 
االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة باخلــرج املكلــف برقــم 331950508 وتاريــخ 1433/11/21هـــ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ 
اخلــاص  وتاريــخ 1433/11/13هـــ  برقــم 33451065  املســجل   ...........
بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ ........... )باكســتاني اجلنســية( التهامــه 
بالتخلــف عــن صــاة اجلماعــة علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه .  وبدراســة القــرار وصــورة 
املوفــق  املصادقــة علــى احلكــم. واهلل  املعاملــة قررنــا  وأوراق  ضبطــه 

ــى آلــه وصحبــه وســلم .  ــا محمــد وعل ــى نبين وصلــى اهلل عل
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رقم الصك : 33391127 تاريخه: 1433/8/24هـ 
رقم الدعوى: 33349638

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34218817 تاريخه: 1434/5/21هـ

بيــع أجهــزة اســتقبال قنــوات خليعــة )إباحيــة( - لــم يقــدم املدعــي العــام 
البينــة - البينــة يف األصــل تطلــب مــن املدعــي ســواء يف احلــق العــام أو 
اخلــاص وللمحكمــة اخليــار يف طلبهــا مباشــرة - صــرف النظــر عــن 

دعــوى املدعــى العــام لعــدم ثبــوت التهمــة.

- املادة )165( من نظام االجراءات اجلزائية .

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه ببيــع أجهــزة 
اســتقبال لفــك شــفرة القنــوات اخلليعــة اإلباحيــة وطلبــت إيقــاع العقوبــة 
التعزيريــة عليــه ومصــادرة مــا ضبــط بحوزتــه حيــث هــرب حــني رؤيتــه 
أعضــاء الهيئــة فلمــا قبــض عليــه تبــني أنــه يقــوم ببيــع جهــاز اســتقبال 
قنــوات اباحيــة )خليعــة( ، أنكــر املدعــى عليــه التهمــة املوجهــة إليــه ، 
ــم  ــر مــن ثــاث جلســات ل ــام فأمهــل أكث ــة مــن املدعــي الع ــت البين طلب
ــه فقــد قــررت احملكمــة احلكــم بصــرف  ــة علي يحضــر يف أحدهــا بين
النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام لعــدم ثبــوت التهمــة ، قــرر املدعــى العــام 
عــدم القناعــة وطلــب رفــع القضيــة لاســتئناف بــدون تقــدمي الئحــة - 
عــادت القضيــة مــن محكمــة االســتئناف مشــفوعًة بالتنويــه أن املــادة 
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)165( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة جعلــت للمحكمــة اســتدعاء أي 
شــاهد ورأت حاجــة يف ســماع أقوالــه وطلبــت مــن احملكمــة اســتدعاء 
معــدي محضــر القبــض مــن قبلهــا ، أجابــت احملكمــة بــأن املــادة علــى 
التخييــر وليــس للوجــوب وهــو املتوافــق مــع قواعــد الفقــه اإلســامي بــأن 
ــم يحكــم بعجــزه  ــه ثــاث مهــل ث ــت ل ــى املدعــي وجعل ــة عل ــت البين جعل
وهــو األصــل يف النظــام الســعودي لــذا لــم تــر موجبــا لهــذا اإلجــراء ولــم 
تــر العــدول عمــا حكمــت بــه ، عــادت القضيــة بعــد ذلــك مصدقــة مــن 

محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزئيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــة برقــم  ــاض برقــم 33955306 يف 1433/5/19هـــ احملال ــة بالري اجلزئي
33349638 يف 1433/5/9هـــ  ففــي يــوم األحــد 1433/6/8هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...........ادعــي 
على / ...........، 38 ســنة، بنجاديشــي اجلنســية مبوجب رخصة اإلقامة 
رقــم )...........( غيــر محصــن ،  يقيــم مبدينــة الريــاض ، مفــرج عنــه 
بتاريــخ 1433/4/30هـــ اســتنادا إلــى املــادة )120(.مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة . حيــث إنــه بتاريــخ 1433/4/29هـــ  قبــض علــى املذكــور مــن 
قبــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر / مركــز  هيئــة ...........
وذلــك بعــد أن شــاهد أعضــاء الفرقــة املذكــور يــزاول البيــع داخــل أحــد 
محــات االطبــاق الفضائيــة ومبشــاهدته جلهــة القبــض حــاول الهــرب 
فتــم القبــض عليــه وضبــط بحوزتــه علــى رســيفرين تســتقبل القنــوات 
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ــج أجهــزة  ــة وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن اتهامــه بتروي االباحي
والقرائــن  لألدلــة  اإلباحية.وذلــك  القنــوات  شــفرات  لفــك  رســيفرات 

التالــي:
1- ما ورد يف محضر الكشف املرفق لفة رقم )2(.

2- ما ورد يف محضر القبض السابق لفة رقم )3(.
وببحــث ســوابقه اتضــح عــدم وجــود ســوابق عليــه حتــى تاريخــه . وحيــث 
لــذا  اقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا  إن مــا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا 
ســند اليــه  ومصــادرة مــا ضبــط بحوزتــه. وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه ...........وهــو يعــرف اللغــة العربيــة بشــكل كاف أجــاب قائــا مــا 
ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه 
قــال لــدي شــهود القبــض ومســتعد بإحضارهــم وأجلــت اجللســة الــى يــوم  
الســبت املوافــق 6/21 الســاعة التاســعة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/6/8هـــ  احلمــد هلل وحــده 
اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/06/21  الســبت  يــوم   ففــي  وبعــد 
الســاعة 37 : 01  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر بينتــه وطلــب 
مهلــة أخــرى وأجلــت اجللســة ليــوم األحــد 1433/7/6هـــ الســاعة التاســعة 
والنصــف  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف 1433/6/21هـــ  وصحب
احلمــد هلل وحــده ففــي يــوم  االحــد املوافــق 1433/07/6 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 9 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر بينتــه وطلــب 
مهلــة أخــرى عليــه رفعــت اجللســة وأجلت إلــى يوم االثنــني 1433/7/21هـ 
الســاعة التاســعة والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
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محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/7/7هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1433/07/23 هـــ 
ولــم  العــام  املدعــي  وفيهــا  حضــر  الســاعة45: 08   اجللســة  افتتحــت 
يحضــر بينتــه وطلــب مهلــة أخــرى عليــه رفعــت اجللســة وأجلــت الــى يــوم 
األحــد 08/04  الســاعة التاســعة والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/7/23هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يوم األحد املوافق1433/08/04 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 00: 01 وفيهــا حضــر املدعــي العــام  ولــم يحضــر بينتــه 
ــة أخــرى عليــه أجلــت اجللســة ليــوم الثاثــاء 1433/8/20هـــ  وطلــب مهل
الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/8/4هـــ 
هـــ  املوافــق1433/08/21  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 15: 10 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضر 
بينتــه وحيــث ان هــذه هــي املهلــة اخلامســة ولــم يحضــر املدعــي العــام 
شــهوده واملدعــى عليــه منكــر لذلــك فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــي العــام لعــدم الثبــوت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام 
ــة وبــاهلل  قــرر عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف مكتفيــا مبــا يف املعامل
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1433/8/21هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/03/17 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 01 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف وبرفقتهــا قرارهــا رقــم 33462468 يف 1434/11/22هـــ 
ويتضمــن املاحظــة بــأن املــادة رقــم 165 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
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جعلــت للمحكمــة اســتدعاء أي شــاهد ورأت حاجتــه يف ســماع أقوالــه 
الفضيلــة  وأجيــب أصحــاب  القبــض  معــدي محضــر  اســتدعاء  فعلــي 
حــق  األمــر  هــذا  جعلــت  املذكــورة  املــادة  بــأن  تعالــي  اهلل  وفقهــم 
لــم  وإن  إجابهــا  ذلــك وحــث  إذا طلبــت  أي  وليــس عليهــا  للمحكمــة 
تطالــب  فــا جتبــر ولــو قيــل باإلجبــار لــكان القاضــي مدعــي عــام وامــا 
ــه  ــت ل ــى املدعــي وجعل ــة عل ــت  البين قواعــد الفقــه االســامي فقــد جعل
فــات مهــل ثــم يحكــم بعجــزه وهــو األصــل يف النظــام الســعودي لذلــك 
لــم ار مــا يوجــب عدولــي عمــا حكمــت بــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/17هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييز 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 332202317 
وتاريــخ 1434/3/24هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
وتاريــخ    33391127 برقــم  املســجل  الشــيخ/...........  باحملكمــة 
1433/8/24 هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد /...................... 
تســتقبل  رســيفرات  أجهــزة  بترويــج  التهامــه  اجلنســية(  )بنجاديشــي 
القنــوات اإلباحيــة  علــى النحــو املوضــح بالقرار املتضمــن حكم فضيلته 
مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه علــى قرارنــا رقــم 
بعــد  احلكــم  علــى  املصادقــة  1433/11/22هـــ  وتاريــخ   33462468
اجلــواب مــن فضيلتــه. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم
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رقم الصك: 34194066 تاريخه: 1434/04/21هـ 
رقم الدعوى: 342326

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
34262153 تاريخه : 1434/07/08هـ

التشــغيل - ســرقة بعــض محتويــات   ســرقة - ســرقة ســيارة بوضــع 
. العلنــي  واجللــد  بالســجن  التعزيــر   - الســيارة 

- املادة )163( من نظام اإلجراءات اجلزائية. 
- املادة )3( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بســرقة ســيارتني بوضع التشــغيل ، بداخل 
الســيارتني أجهــزة جــوال وجهــاز حاســب آلــي محمــول و... ، ومبلــغ مالــي 
، حيــث ورد باغــان ملركــز الشــرطة  ... عــن تعــرض ســيارتي املبلغــني  
للســرقة وهــي بوضــع التشــغيل أثنــاء نزولهمــا للشــراء مــن بعــض احملــات 
، ذكــر املبلغــان مايوجــد يف الســيارتني مــن أغــراض ، مت القبــض علــى 
شــخص مــن قبــل إدارة  التحريــات والبحــث اجلنائــي أثنــاء وجــوده يف 
ســوق للجــواالت وبحوزتــه اجلــوال املســروق والــذي أفــاد أنــه اســتحصل 
علــى هــذا اجلــوال مــن شــخص آخــر ، جــرى متابعــة سلســلة تنقــل اجلــوال 
وبيعــه حتــى وصــل للمدعــى عليــه ، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد 
هروبــه علــى قدميــه وضبــط بحوزتــه علــى جهــاز حاســب آلــي محمــول 
مســروق وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه واحلكــم 
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عليــه بعقوبــه تعزيريــة ، أنكــر املدعــى عليــه مــا نســب إليــه ، أحضــر 
املدعــي العــام بيناتــه التــي رأت احملكمــة أنهــا توجــه التهمــة القويــة 
للمدعــى عليــه ، صــدر احلكــم بتوجــه التهمــه القويــة للمدعــى عليــه 
بســرقة جهــاز احلاســب اآللــي احملمــول واجلــوال دون غيرهــا ، قضــت 
احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد يف مــكان عــام ، 

وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــدهلل وحــده وبعــد فلــدي انــا القاضــي املنــدوب للمحكمــة اجلزئيــة 
مبوجــب   )00( رقــم  القضائــي  املكتــب  بعمــل  واملكلــف  بالريــاض 
خطــاب التكليــف الصــادر مــن رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض 
قــرار  علــى  املبنــي  0000/00/0هـــ  يف   00000000 برقــم  املكلــف 
املجلــس االعلــى للقضــاء رقــم 3321434 يف 0000/00/00هـــ ويف يــوم  
اجللســة  افتتحــت  الســاعة )02،00(   متــام  االحــد 0000/0/0هـــ  ويف 
اخلاصــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه وفيهــا حضــر املدعــى 
عليــه وادعــى املدعــي العــام  قائــا مدعيـــًا عامـــًا يف دائـــرة االدعـــاء العـــام 
ــي علــى / ...................... العمــر .... ســنة ســعودي  ــاض أدعـ ــة الريـ مبدينـ
اجلنســية مبوجــب الهويــة رقــم ).................( أوقــف بتاريــخ ../../....هـــ 
وأحيــل إلــى ســجن امللــز بأمــر التوقيــف رقــم )بــدون( وتاريــخ ../../....هـــ 
. وبتاريــخ ../../....هـــ أبلــغ / ....................... أنــه أثنــاء نزولــه مــن ســيارته 
الســيارة  تــاركًا   ..... بحــي   ......... )........( ملطعــم  رقــم  لوحــة   ..... نــوع 
بوضــع التشــغيل وعنــد خروجــه لــم يجدهــا وكان بداخلهــا عــدد )2( 
بتاريــخ   .  ..... نــوع  تــوب  ..... وجهــاز الب  نــوع  .... والثانــي  جــوال األول 
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ــون  ــوع .... الل ــه مــن ســيارته ن ــاء نزول ــه أثن ــغ / ............ أن ../../....هـــ  أبل
... لوحــة رقــم )......( ودخولــه أحــد الصيدليــات علــى شــارع ................ 
بحــي ..... تــاركًا الســيارة بوضــع التشــغيل وبعــد خروجــه لــم يجدهــا 
وكان بداخلهــا عــدد )2( جهــاز ... وجهــاز جــوال نــوع .... بــه شــريحة رقــم 
)000000000( ومبلــغ مالــي قــدره اثنــا عشــر ألــف وأربعمائــة وخمســون 

ــال . ري
اجلنائــي  والبحــث  التحريــات  إدارة  خطــاب  ورد  ../../....هـــ  وبتاريــخ 
رقــم 0000 وتاريــخ ./../....هـــ املتضمــن القبــض علــى / ....................... 
مبحــل االتصــاالت وبحوزتــه جهــاز اجلــوال املســروق نــوع .... مــن الســيارة 
ــى جهــاز اجلــوال املســروق مــن /  ــه اســتحصل عل ــذي أفــاد أن ــى وال األول
........................ مينــي اجلنســية . وبتاريــخ ../../......هـــ ورد خطــاب إدارة 
التحريــات والبحــث اجلنائــي رقــم )0000( وتاريــخ ../../....هـــ املتضمــن 
)مينــي   ...............................  / علــى  القبــض  ../../....هـــ مت  بتاريــخ  أنــه 
اجلنســية ال يحمــل إقامــة( والــذي قــام بإعطــاء اجلــوال املســروق نــوع ... 
للبائــع / ...................... مينــي اجلنســية وأفــاد أنــه حصــل علــى هــذا اجلــوال 
 ..........................  / املتهــم  أحضــار  وجــرى   ...........................  / مــن 
مــن  املســروق  اجلــوال  علــى جهــاز  اســتحصل  أنــه  ايضــًا  أفــاد  والــذي 
املدعــى عليــه / ........................ وبتاريــخ ../../....هـــ قبــض علــى املدعــى 
ــى جهــاز الب تــوب  ــه عل ــى األقــدام وضبــط بحوزت ــه عل ــه بعــد هروب علي
والــذي اتضــح أنــه املســروق مــن الســيارة الثانيــة كمــا ضبــط علــى قطعة 
ــة املخــدرات( . وبســماع  ــه )فــرزت أوراق مســتقلة لقضي حشــيش بحوزت
مــن  شــخص  بحضــور  أفــاد  اجلنســية  مينــي   ........................  / أقــوال 
اجلنســية اليمنيــة ويدعــى/ .................... لــه يف محلــه ومعــه اجلهــاز اجلــوال 



50

وطلــب بيعــه وقــام بشــرائه بقيمــة )ألــف وخمســمائة وخمســون ريــال( ولــم 
يــدون هويتــه كونــه يعــرف والــده وال يعــرف ســكنه . وبســماع أقــوال / 
........................ مينــي اجلنســية )لــم يوجــه االتهــام لــه بشــي وجــرى إطــاق 
ــع جــوال  ــه بي ــب من ــه .......................... وطل ــه حضــر ل ســراحه( أفــاد بأن
نــوع .... لــه مقابــل اعطائــه مبلــغ مائــة ريــال كونــه ســبق وأن عمــل يف 

ــه  محــات االتصــاالت وذهــب ألحــد زمائ
ويدعــى / ........................ مينــي اجلنســية وطلــب منــه بيــع اجلــوال وقــام 
بشــرائه منــه مببلــغ )الــف وخمســمائة وخمســون ريــال( وهــو ال يعلــم أنــه 
مســروق )لــم يوجــه االتهــام لــه بشــي وجــرى إحالتــه للجهــة املختصــة 
 / أقــوال  وبســماع   . البــاد(  يف  لــه  النظاميــة  غيــر  اإلقامــة  ملعاجلــة 
.............................  أفــاد بانــه مت االتصــال عليــه مــن قبــل ..................... 
وطلــب منــه احلضــور ألحــد الشــقق علــى .... العطائــه هديــة . وحضــر 
ــوع .... وهــي الســيارة املســروقة  ــى ســيارة ن ــه وكان املتهــم ينتظــره عل ل
ــه  ــي ولدي ــك عل ــه هــذا بشــأن زعل ــوع .... وقــال ل ــه جــوال ن وقــام بإعطائ
شــاهدين علــى ذلــك )لــم يوجــه االتهــام لــه بشــي وجــرى إطــاق ســراحه( 
. وباســتجواب املدعــى عليــه / ............................. أقــر بأنــه أهــدى إلــى 
زميلــه / ..... جــوال . وبضبــط شــهادة الشــاهد / ............................... 
 ..................... .... برفــق زميلــه /  الشــقق بحــي  بالذهــاب ألحــد  أفــاد 
ملقابلــة املدعــى عليــه / ....... الــذي قــام بإعطــاء اجلــوال املســروق / لزميلــه 
................. وبضبط شهادة الشاهد / .......................... مصري اجلنسية 
أفــاد بالذهــاب ألحــد الشــقق بحــي .... برفــق زميلــه / ......................... 
ملقابلــة املدعــى عليــه والــذي قــام بإعطــاء زميلــه اجلــوال املســروق . وجــرى 
عــرض املدعــى عليــه ضمــن طابــور عرض نظامــي على املدعى / صاحب  
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.............. واســتطاع التعــرف عليــه. وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
للمدعــى عليــه بســرقة ســيارة نــوع ..... املنــوه عنهــا وبداخلهــا )2( جهــازي 
جــوال نــوع .... واألخــر .... وجهــاز حاســب آلــي الب تــوب وســيارة نــوع .....  
املنــوه عنهــا وبداخلهــا )2( جهــاز ... وجهــاز جــوال .... ومبلــغ مالــي قــدره 

)12450ريــال(  .
وذلك لألدلة والقرائن التالية:

1- مــا جــاء يف أقوالــه بأنــه أعطــى اجلــوال املســروق إلــى زميلــه / ........ 
كهديــة وبســبب أنــه بينهمــا ســوء تفاهــم املدونــة علــى ص )...( مــن دفتــر 

التحقيــق لفــة )...( .
2- محضــر القبــض عليــه مــن قبــل دوريــات األمــن وبحوزتــه جهــاز الب 
تــوب الــذي كان موجــودًا يف الســيارة املســروقة نــوع .... املرفــق لفــة )...( 

بداخــل الطــرد .
3- إفــادة صاحــب الســيارة املســروقة نــوع ..... املبلــغ / املتضمنــة تعرفــه 
علــى املدعــى عليــه أثنــاء عرضــه عليــه يف إدارة البحــث اجلنائيــة املدونــة 

علــى ص )..( مــن دفتــر التحقيــق لفــة )..( .
4- إقــرار زميلــه / ......................... املتضمنــة أنــه حصــل علــى اجلــوال 
نــوع ..... كهديــة مــن املدعــى عليــه وأنــه شــاهده علــى ســيارة نــوع ..... 

املــدون علــى ص )...( مــن دفتــر التحقيــق لفــة )..( .
5- مــا أفــاد بــه زميلــه / .......... أنــه عنــد حضــوره لــه عنــد أحــد الشــقق 
ــغ عــن ســرقتها املدونــة علــى ص )...(  كان بقيادتــه ســيارة نــوع .... املبل

مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )...( .
دفتــر  مــن   )...( ص  علــى  املــدون  عنهــا  املنــوه  الشــاهدين  شــهادة   -6

.  )...( لفــة  التحقيــق 
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7- محاولته الهرب من فرق دوريات األمن عند القبض عليه .  
حيــازة  وهــي  عليــه  مســجلة  ســابقة  وجــود  اتضــح  ســوابقه  وببحــث 

. مخــدرات 
وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة  تردعــه 
ــزال قائمــًا(  . هــذه دعــواي  ــان احلــق اخلــاص ال ي ــره )علمــا ب وتزجــره غي
وبســؤال املدعــى عليــه عــن ماجــاء يف دعــوى املدعــي العــام قــال ماذكــره 
املدعــي العــام يف دعــواه كلــه غيــر صحيــح جملــه وتفصيــا هكــذا 
اجــاب فجــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــة البينــة علــى ماجــاء يف 
دعــواه فقــال نعــم وســوف احضرهــا يف اجللســة القادمــة هكــذا اجــاب 
وعليــه قــررت رفــع اجللســة الــى يــوم الثاثــاء ../../....هـــ  الســاعة التاســعة 
صباحــا وعليــه مت قفــل اجللســة يف متــام الســاعة )02،30( وجــرى التوقيــع 
والــه وصحبــه  نبينــا محمــد  علــى  وســلم  التوفيــق وصلــى اهلل  وبــاهلل 

اجمعــني حــرر يف ../../.....هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم االحــد ../../....هـــ ومتــام الســاعة )11،00( 
افتتحــت اجللســة اخلاصــة بدعــوى املدعــي العام ضــد ...................... والتي 
ســبق وأن حــدد لهــا موعــدا يف يــوم الثاثــاء ../../....هـــ ولعــدم احضــار 
الســجني مت حتديــد هــذا املوعــد الســتكمال نظــر هــذه الدعــوى وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام وقــرر قائــا لقــد احضــرت بينتــي التــي وعــدت بهــا 
يف اجللســة الســابقة فمعــي العســكري ....................... ســعودي بالهويــة 
رقــم ....................وتاريــخ ميــاده ../../....هـــ والعســكري .................... 
ســعودي بالهويــة رقــم .............. وتاريــخ ميــاده ../../....هـــ واطلــب ســماع 
مالديهــم مــن شــهادة هكــذا قــرر وبســؤالهما عــن مالديهمــا شــهد كل 



53

واحــد منهمــا قائــًا لقــد كلفنــا مــن العمليــات بالتنســيق مــع املبلــغ بــأن 
نقبــض علــى الشــخص املدعــى عليــه حيــث أنــة متهــم بســرقة جهــاز الب 
تــوب وانتقلنــا الــى املوقــع أســواق .... لاتصــاالت والحظنــا الشــخص 
أمــام احملــل وكان معــه اجلهــاز وأثنــاء مشــاهدته إلــى الدوريــه حــاول 
ارتــكاب الفــرار علــى االقــدام ولكــن مت ضبطــه داخــل احلــي ومعــه 
جهــاز الــاب تــوب اخلــاص بصاحــب ..... وبعــد مقابلــة صاحــب اجلهــاز 
أفــاد بــأن جهــازه كان موجــود يف ســيارته .... هــذا مــا لــدي مــن شــهاده 
هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا وجــرى تعديلهمــا مــن قبــل ................
ســعودي بالهويــة.......................... وتاريــخ امليــاد ../../....هـــ و..............
واحــد  كل  وشــهد  ../../....هـــ  امليــاد  بالهوية..........وتاريــخ  ســعودي 
منهمــا قائــا اننــي اعــرف............... و............... وازكيهمــا وأعدلهمــا 
وهمــا مــن أهــل الصــاة هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا فجــرى ســؤال 
املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة علــى مــا أحضــر فقــال نعــم وســوف 
احضرهــا يف اجللســة القادمــة وعليــه قــررت رفــع اجللســة الــى يــوم االحــد 
../../....هـــ الســاعة التاســعة صباحــا وعليــه جــرى اجــرى قفــل اجللســة يف 
متــام الســاعة )11،30( ومت التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه اجمعــني حــرر يف ../../....هـــ احلمــدهلل 
 )10،00( الســاعة  ومتــام  ../../....هـــ  االربعــاء  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده 
افتتحــت اجللســة اخلاصــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام وقــرر قائــا لقــد أحضــرت بينتــي التــي وعــدت بهــا 
 )...................( بالهويــة  ................ســعودي  فمعــي  الســابقة  اجللســة  يف 
وتاريــخ امليــاد ../../....هـــ ويعمــل يف .... وأطلــب ســماع مالديــه هكــذا 
قــرر وبســؤاله عــن مالديــة شــهد قائــا أشــهد هلل تعالــى أنــه يف شــهر 
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رمضــان ويف منتصفــه تقريبــا كنــت أنــا و.......................و..................... 
مصــري اجلنســية يف مطعــم وجبــات ســريعه وبعــد خروجنــا مــن املطعــم 
وركوبنــا ســيارة ......... ورد اتصــال هاتفــي علــى........ مــن ................ 
وقــد رأيــت رقــم جوالــه وطلــب مــن .............. احلضــور لتســليمه هديــة 
ــا خــرج .......... مــن شــقق مفروشــة وقــام بتســليم  مــن ..... وحــني وصولن
........... جهــاز جــوال نــوع ...... وبعدهــا ركــب معنــا ........... وبعــد ثاثــة 
ــا و..................... وكان ...... يســأل ..............عــن اجلــوال  ــا ان ــام تقابلن أي
وكيفــه وعســاه مبســوط فيــه فشــكره ............ علــى ذلــك هــذا مالــدي 
يف شــهادة هكــذا شــهد فجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن مــن يعــدل 
الشــاهد فأحضــر ..............ســعودي بالهويــة )....................( و.............
أننــي  بقولــه  منهمــا  واحــد  كل  وشــهد   )..............( بالهويــة  ســعودي 
أزكــي الشــاهد وأشــهد أنــه مــن أهــل الصــاة وعــدل يف قولــه هكــذا 
شــهد كل واحــد منهمــا فجــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة 
بينــة فقــال ليــس لــدي ســوى مــايف أوراق املعاملــة هــذا أجــاب وعليــه 
قــررت رفــع اجللســة حلــني احضــار الســجني يف يــوم االحــد 1434/4/7هـــ 
الســاعة العاشــرة صباحــا ومت قفــل اجللســة يف متــام الســاعة )10،30( 
وجــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد والــه 

وصحبــه اجمعــني حــرر يف ../../....هـــ
احلمدهلل وحده وبعد يف يوم االربعاء ../../.....هـ ومتام الســاعة )11،00( 
افتتحــت اجللســة اخلاصــة بدعــوى املدعــي العام ضــد ...................... وفيها 
حضــر املدعــي العــام وقــرر قائــا  لقــد احضــرت بينتــي التــي وعــدت بهــا 
يف اجللســة الســابقة فمعــي الشــاهد ................... مصــري اجلنســية اقامــة 
رقــم ).......................( واطلــب ســماع مالديــه مــن شــهادة هكــذا قــرر 
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وبســؤاله عــن مالديــه مــن شــهاده   فشــهد قائــا انــه يف احــد الليالــي 
ال أذكــر تاريخهــا خرجــت انــا وزميلــي ........و.............و...........للعشــاء 
...............علــى  اتصــل  املطعــم  مــن  خروجنــا  وبعــد  املطاعــم  أحــد  يف 
زميلــي ............. وطلــب ........... أن يقابــل .............. إلعطائــه هديــة جــوال 
ــه  ــى ....... وقابل ــا إل ــد أحــد الشــقق بجــوار .....وفعــا توجهن وتواعــدا عن
......... واســتلم منــه اجلــوال ولــم أرى االســتام والتســليم وبعدهــا ركــب 
............. ملعرفــة مــن  .... االتصــال علــى  ثــم طلبــت مــن  ............. معنــا 
أيــن أحضــر اجلــوال ألن األجهــزه احلديثــة البــد أن يكــون معهــا كــرت 
ضمــان وهويــة اجلــوال الــذي بــه يبرمــج فاتصــل ......... وســأل .......... عــن 
اجلــوال ... مــن ايــن حصــل عليــه فقــال .......... ان وضــع اجلهــاز يف الســليم 
ثــم انتهــت املكاملــة هــذا مالــدي مــن شــهادة هكــذا شــهد وجــرى تعديــل 
ــة رقــم ).............( و..........  ــل ..................ســعودي بالهوي الشــاهد مــن قب
ســعودي بالهويــة رقــم )..................( وشــهد كل واحــد منهمــا قائــا 
اننــي أعــرف الشــاهد وهــو عــدل يف قولــه وأزكيــه ومــن أهــل الصــاة 
هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا وجــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه 
زيــادة بينــة فقــال الزيــادة لــدي علــى مــا أحضــرت هكــذا أجــاب وعليــه 
ــوم االثنــني ../../....هـــ ومت قفــل هــذه اجللســة  ــى ي قــررت رفــع اجللســة ال
يف الســاعة )11،30( ومت التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه اجمعــني حــرر يف ../../....هـــ احلمــدهلل 
وحــده وبعــد ويف يــوم االحــد ../../.....هـــ ومتــام الســاعة )01،00( افتتحت 
اجللســة اخلاصــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد ................. وفيهــا حضــر 
املدعــى عليــه .............. والــذي ســبق وان طلــب احضــاره مــن الســجن يــوم 
االحــد ../../....هـــ ويــوم االثنــني ../../....هـــ ولــم يتــم احضــاره ومت حتديــد 
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هــذا املوعــد الســتكمال نظــر هــذه الدعــوى فجــرى عــرض الشــهود 
الســابقة  وشــهادتهم علــى املدعــى عليــه والتــي ضبطــت يف اجللســات 
فقــال امــا الشــهود فــا اعرفهــم وال اقــول فيهــم شــيء وامــا شــهادتهم 
ــى ماتقــدم مــن الدعــوى  ــاء عل ــه وبن غيــر صحيحــه هكــذا اجــاب وعلي
واالجابــة ومــا احضــر املدعــي العــام مــن بينــة وبنــاء علــى املــادة رقــم 163 
مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة فقــد جــرى اطاعــي علــى اوراق املعاملــة 
فلــم اجــد فيهــا مــا يديــن املدعــى عليــه وان مــا احضــره املدعــي العــام 
مــن بينــة توصــل الــى التهمــة القويــة للمدعــى عليــه بســرقة جهــاز الــاب 
تــوب و.... دون غيرهــا وبنــاء علــى املــادة رقــم 3 مــن نظــام االجــرءات 
اجلزائيــة فقــد ثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليــه بتوجــه التهمــة القويــة عليــه 
بســرقة اجلهــاز الابتــوب وااليفــون املوصوفــة يف الدعــوى دون غيرهــا  
وحكمــت علــى املدعــى عليــه بجلــده ثاثمائــة جلــدة مفرقــة علــى فتــرات 
كل فتــرة خمســني جلــده بــني الفتــرة واألخــرى مــدة التقــل عــن اســبوع 
علــى أن يكــون عانيــة ويف مجمــع ســوق ..... وســجنه ثمانيــة أشــهر تبــدأ 
مــن تاريــخ ايقافــه وذلــك تعزيــرا لــه لقــاء مــا أديــن بــه وبعــرض احلكــم 
عليهمــا قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم واملدعــي العــام عدمهــا 
وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف مكتفيــا بائحــة الدعــوى 
وبــاهلل  التوقيــع  الســاعة )01،30( ومت  اجللســة يف  فقــل  وعليــه جــرى 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه اجمعــني 

حــرر يف 1434/4/21هـــ
الثانيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  برقــم 349603 
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وتاريــخ 1434/6/12هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
وتاريــخ   ...................... برقــم  املســجل  الشــيخ/...............  باحملكمــة 
1434/4/21هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / ....................... 
ــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم  ــة ســرقة عل التهامــه بقضي
ــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  ــه مبــا هــو مــدون ومفصــل ب فضيلت
وأوراق املعاملــة قررنــا باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه 
التوفيــق  وبــاهلل   . الشــخصي  بختمــه  الشــرعي  القــرار  خلتــم  فضيلتــه 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبي ــى اهلل عل وصل
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رقم الصك:35109290 تاريخه :1435/1/8هـ 
رقم الدعوى :356163

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
35125668 تاريخه :1435/01/24هـ

ســرقة - ســرقة جوال من املســجد النبوي - عدم وجود ســوابق قضائية 
- مراعــاة كبــر الســن والنــدم وإبــداء التوبــة يف التعزيــر- اعتبــار حرمــة 
املــكان يف التعزيــر- ثبــوت إدانــة - تعزيــر بالســجن وأخــذ التعهــد- نصــح 

وتوجيــه اجلاني.

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

-الشريعة اإلسامية جاءت بحفظ الكليات اخلمس ومنها املال .

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه مقيــم بطلــب اثبــات إدانتــه بســرقة 
النبــوي،  باملســجد  نومــه  أثنــاء  .... ألحــد األشــخاص  نــوع  مــن  جــوال 
وطلــب تعزيــره،مت ضبــط املدعــى عليــه واعتــرف بالســرقة، تبــني عــدم 
وجــود ســوابق للمدعــى عليــه وهذاســبب يف تخفيــف العقوبــة ، اعتبــار 
حرمــة املــكان، وكبــر ســن املدعــى عليــه، ونــدم املدعــى عليــه وإبــداء 
توبتــه، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن وأخــذ التعهدمــع نصــح املدعــى 
عليــه وتوجيهــه مبــا يناســب املقــام، ومت تصديــق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ................. مســاعد رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة افتتحــت اجللســة األولــى يف هــذا اليــوم اإلثنــني 
بنــاًء  الظهــر  بعــد  والربــع  الثالثــة  الســاعة  متــام  يف  1435/01/08هـــ 
علــى املعاملــة احملالــة إلينــا بشــرح فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
باحملكمــة  واملقيــدة  1435/01/02هـــ  وتاريــخ   )356163( برقــم 
املدعــي  حضــر  وفيهــا  1435/01/02هـــ  وتاريــخ   )3529971( برقــم 
  ................. ................. وقــدم الئحــة دعــواه ضــد املدعــى عليــه  العــام 
 ).................( رقــم  اإلقامــة  رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  باكســتاني 
يف  عليــه  القبــض  تاريــخ  منــذ  موقــوف  عامــًا   74 العمــر  مــن  البالــغ 
ــوزاري رقــم  1434/09/15هــــ وأحيــل للســجن العــام اســتنادًا للقــرار ال
التحقيــق  انتهــى  دعــواه  يف  قائــًا  1428/07/09هــــ  وتاريــخ   )1900(
إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه............ بســرقة جــوال مــن نــوع ..... 
ألحــد األشــخاص أثنــاء نومــه باملســجد النبــوي وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة :- 1/ مــا جــاء بإعترافــه املــدون ص )1.10( لفــة )1( 2/ مــا جــاء 
يف محضــر القبــض املــدون لفــة )2( ص )6( 3/ مــا جــاء يف محضــر 
ــه  ــر ل ــم يعث ــذ املهمــة املرفــق لفــة رقــم )3( وبالبحــث عــن ســوابقه ل تنفي
علــى ســوابق مســجلة عليــه وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املتهــم  املذكــور 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة هكــذا ادعــى وبتــاوة دعــوى املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليــه احلاضــر وبعــد التأكــد مــن هويتــه املشــار إليهــا أعــاه 
أجــاب قائــًا وهــو ينطــق بلغــة عربيــة مفهومــة مــا ذكــره املدعــي العــام 
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مــن اتهامــي بســرقة جــوال مــن نــوع ..... ألحــد األشــخاص أثنــاء نومــه 
باملســجد النبــوي فهــذا  صحيــح وقــد أغوانــي الشــيطان وأنــا تائــب ونــادم 
علــى فعلــي و لــن أعــود ملثلــه مســتقبًا إن شــاء اهلل هــذه إجابتــي هــذا 
وقــد جــرى مّنــا اإلطــاع علــى  محضــر القبــض املــدون علــى صفحــة رقــم 
)6( مــن دفتــر تقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 
)1( وليــس كمــا ذكــره املدعــي العــام مــن وقوعــه علــى  صفحــة رقــم 
)6( مــن لفــة رقــم )2( وعلــى مــا جــاء يف محضــر تنفيــذ املهمــة املرفــق 
ــة لفــة رقــم )3( فوجــدا  كمــا ذكــر املدعــي العــام فبنــاًء علــى  باملعامل
مــا تقــدم مــن ســماع الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان ونظــرًا إلــى 
أن املدعــى عليــه صــادق علــى مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام والشــريعة 
اإلســامية جــأت بحفــظ الكليــات اخلمــس ومنهــا املــال ويف احلديــث 
)كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه( رواه مســلم ونظــرًا 
إلــى أن هــذا الفعــل وقــع يف املســجد النبــوي وهــو مــكان لــه شــرفه 
وحرمتــه ونظــرًا إلــى كبــر ســن املدعــى عليــه وإبدائــه التوبــة والنــدم 
وخللــّو صحيفتــه مــن الســوابق اجلنائيــة وجلميــع مــا تقــدم قــررت اآلتــي 
أواًل ثبــت لــدّي إدانــة املدعــى عليــه ................. بســرقة جــوال مــن نــوع 
.... ألحــد األشــخاص أثنــاء نومــه باملســجد النبــوي ثانيــًا ســجن املدعــى 
عليــه مــدة ثاثــة أشــهر يحتســب منهــا مــدة إيقافــه بســبب هــذه الدعــوى 
وأخــذ التعهــد املشــدد عليــه وإنــذاره مــن العــود ملثــل مــا بــدر منه مســتقبًا 
تعزيــرًا لــه علــى مــا أديــن بــه املنصــوص عليــه يف أواًل مــن ســرقته جــوال 
مــن نــوع ..... ألحــد األشــخاص أثنــاء نومــه باملســجد النبــوي هــذا مــا 
ظهــر لــي وبــه حكمــت ألجــل احلــق العــام وجــرى نصــح وتوجيــه املدعــى 
عليــه مبــا يناســب املقــام وبإعــان احلكــم قــرر املدعــى عليــه القناعــة بــه 
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وأبــدى املدعــي العــام إعتراضــه علــى احلكــم وطلــب رفعــه إلــى محكمة 
اإلســتئناف بــدون الئحــة إعتراضيــة وأمــرت برفــع احلكــم مــع كامــل 
وأقفلــت  املتبــع  لتدقيقــه حســب  اإلســتئناف  إلــى محكمــة  متعلقاتــه 
اجللســة يف متــام الســاعة الثالثــة والنصــف بعــد الظهــر وعلــى مــا تقــدم 
حصــل التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

أجمعــني حــرر يف 1435/01/08هـــ.
نبــي بعــده : وبعــد   احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن  ال 
املنــورة  باملدينــة  اجلزائيــة  احملكمــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بنــاء 
برقــم  35115353 وتاريــخ 1435/1/17هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة 
ــخ  ــورة برقــم  3547896 وتاري ــة املن رئيــس محكمــة االســتئناف باملدين
1435/1/22هـــ فقــد جــرى منــا نحــن رئيــس وأعضــاء الدائــرة اجلزائيــة 
ــة املنــورة االطــاع علــى  األولــى يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة املدين
القــرار الشــرعي رقــم 35109290 وتاريــخ 1/8 /1435هـــ الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ /.................  القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة 
املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد / ................. املتهــم يف قضيــة ســرقة 
مــال خــاص احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه ، وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
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رقم الصك: 33481065 تاريخه :1433/12/28هـ 
رقم الدعوى:3333634

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :3450181 
تاريخه :1434/02/30ه

ســرقة - ســرقة محــل جتــاري - ســرقة مبلــغ مالــي وبطاقــات اتصــال 
مســبقة الدفــع - اقــرار حتقيقــًا- رجــوع عــن إقــرار- طلــب إقامــة حــد 

الســرقة- درء حــد الســرقة- تعزيــر بالســجن واجللــد.

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

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بســرقة مبلــغ مالــي وعــدد مــن 
ــذا مت  ــب إقامــة حــد الســرقة ،ل بطاقــات االتصــال املســبقة الدفــع وطل
القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد اإلبــاغ مــن أحــد األشــخاص يفيــد 
بتعــرض محلــه التجــاري للســرقة وبعــد البحــث والتحــري قبــض علــى 
املدعــى عليــه وباســتجوابه أقــر بالســرقة املنســوبة إليــه ، وأنكر املدعى 
عليــه الدعــوى ،وأحضــر املدعــى العــام شــهودًا أفــادوا برؤيتهــم للمدعــى 
عليــه أثنــاء الســرقة، ولوجــود إقــرار حتقيقــًا للمدعــى عليــه، ولرجــوع 
املدعــى عليــه عــن إقــراره ، فقــد تقــرر لــدى ناظــري القضيــة أن البينــات 
املقدمــة مــن املدعــى العــام غيــر موصلــة إلثبــات اإلدانــة وإمنــا تفيــد توجيــه 
التهمــة للمدعــى عليــه، لذلــك مت درء حــد الســرقة عــن املدعــى عليــه ، 
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وتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد ، وتصديــق احلكــم مــن محكمــة 
االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لدينــا 
نحــن ....... باحملكمــة العامــة بالباحــة و...... القاضــي باحملكمــة العامــة 
بالباحــة و.......القاضــي باحملكمــة العامــة بالباحــة وبنــاء علــى املعاملــة 
هـــ  برقــم  بالباحــة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن  إلينــا  الــواردة 
ب3484/2/1 يف 1433/5/10هـ واملقيدة باحملكمة برقم 33906628 
يف 1433/5/15هـــ واحملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيس برقم 33333634 
يف 1433/5/15هـــ ويف يــوم الســبت املوافــق 1433/5/17هـــ افتتحــت 
اجللســة األولــى الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام ........ حامــل 
الســجل املدنــي رقــم )......( مبوجــب التكليــف رقــم هـــ 1/5978/8 يف 
1430/12/28هـــ وقــدم الئحــة الدعــوى العامــة رقــم 201 لعــام 1433هـــ 
واملرفقــة باملعاملــة علــى شــريط ســي دي والتــي جــاء فيهــا مــا نصــه أدعــي 
علــى ...... باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم 2302267352 
العمــر 29 عامــا ومهنتــه عامــل زراعــي موقــوف مبوجــب األمــر رقــم 159 
وتاريــخ 1432/12/29هـــ بالســجن العــام بالباحــة ويف صباح يوم األربعاء 
تلقــت  والربــع  الثامنــة  الســاعة  متــام  وعنــد  1432/12/27هـــ  املوافــق 
العائــد  املتجــر  تعــرض  املتضمــن   ..... املواطــن/  بــاغ  الباحــة  شــرطة 
لــه واملعــروف باســم)............( للســرقة حيــث أبلغــه العامــل  ملكيتــه 
باحملــل أنــه عنــد حضــوره للمحــل صباحــًا وجــده قــد تعــرض للســرقة 
وكان درج حفــظ املبالــغ املاليــة مكســورًا وســرق منــه مبلــغ مالــي يقــدر 
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بحوالــي خمســة وأربعــني ألــف ريــال وعــدد مــن بطاقــات الشــحن مســبقة 
الغربيــة  اجلهــة  مــن  اخلارجــي  الســحاب  البــاب  قفــل  وكان  الدفــع 
مكســورًا وكذلــك زجــاج البــاب الداخلــي وباالنتقــال واملعاينــة للموقــع 
تبــني أنــه متجــر باســم)...............( ويقــع علــى الشــارع العــام مبدينــة .....
مقابــل فنــدق...... وهــو متجــر متوســط احلجــم لــه ثــاث فتحــات األولــى 
والثانيــة مقفلتــان والثالثــة مدخــل رئيســي للمتجــر ومبعاينتــه تبــني أن 
الفتحــة األولــى تعــرض ســياجها احلديــدي لنــزع القفــل وســحب الســياج 
احلديــدي ومــن ثــم متكــن اجلانــي مــن الدخــول بعــد تكســير زجــاج تلــك 
بعتــل  قــام  اجلانــي  ان  تبــني  إلــى طاولــة احملاســبني  وبالتوجــه  الفتحــة 
بطاقــات  وســرقة  األول  الــدرج  فتــح  مــن  ومتكــن  حــادة  بآلــة  اإلدراج 
الشــحن الهاتفيــة )حســب إفــادة املبلــغ( ومتكــن بعــد ذلــك مــن عتــل الدرج 
الثانــي والثالــث وســرق منهــا مبلــغ خمســة وأربعــني ألــف ريــال )حســب 
إفــادة املبلــغ( ولــم يعثــر علــى القفــل الــذي مت قصــه ووجــدت آثــار تهشــيم 
الزجــاج داخــل احملــل ومت تصويــر املوقــع ورفــع آثــار البصمــات مــن قبــل 
اخلبــراء باألدلــة اجلنائيــة وبتاريــخ 1432/12/28هـــ حضــر لشــرطة مدينــة 
الباحــة املبلــغ ومعــه شــاهد علــى قيــام أحــد األشــخاص بســرقة احملــل 
وبســماع أقــوال الشــاهد ويدعــي ..... هنــدي اجلنســية  مســلم الديانــة 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ......  والــذي يعمــل مبطعــم الريــان القريــب 
مــن الســوبر ماركــت حيــث أفــاد أن عملــه يبــدأ مــن الســاعة الثامنــة 
مســاًء وحتــى الســاعة الواحــدة والنصــف صباحــًا وأنــه أثنــاء خروجــه مــن 
ــه للمنــزل الحــظ  ــر املطعــم خارجــًا ليقــوم بإيصال املطعــم وانتظــاره ملدي
شــخصا يرتــدي الــزي الباكســتاني وبيــده مطرقــة )شــاكوش( ويقــوم 
بتكســير زجــاج ســوبر ماركــت ...... فقــام بالصيــاح عليــه وهــرب ونــزل 



65

مــن درج ماصــق لنفــس مبنــى الســوبر ماركــت املســروق يــؤدي إلــى 
ــه  ــك الباكســتاني يعــرج حيــث إن إحــدى قدمي ــدروم وقــد كان ذل الب
بهــا كســر أو مــا شــابه ذلــك ويف اليــوم التالــي قــام بإبــاغ الوافــد/ ..... 
هنــدي اجلنســية والــذي يعمــل يف نفــس الســوبر ماركــت وعندمــا قابــل 
صاحــب الســوبر ماركــت أحضــر شــخصا باكســتاني اجلنســية وطلــب  
منــه إصــاح أعطــال يف احملــل وتأكــد لــه أنــه هــو الشــخص الــذي قــام 
بتكســير زجــاج احملــل وقــد تبــني أنــه املتهــم املذكــور وبســماع  أقــوال 
املتهــم املذكــور أنكــر التهمــه املنســوبة إليــة كمــا أنكر صحة شــهادة 
الشــاهد وباســتجواب املتهــم ..... أنكــر مــا نســب إليــه وعــدم صحــة 
وبعــد  التعــرف عليــه  اســتطاع  بالشــاهد  الشــاهد ومبواجهتــه  شــهادة 
نصحــه إلــى قــول احلقيقــة ومخافــة اهلل عــدل عــن إنــكاره وأقــر بســرقة 
احملل ومبشــاركة أحد األشــخاص له ويدعى ...... باكســتاني اجلنســية 
ــاء املوافــق 1432/12/26هـــ  وبإعــادة اســتجوابه أقــر أنــه يف يــوم الثاث
اتفــق مــع ..... باكســتاني اجلنســية علــى ســرقة ســوبر ماركــت ...... علــى 
أن يقــوم هــو بكســر البــاب و.....  يقــوم بالدخــول بعــد ذلــك والســرقة 
وعنــد متــام الســاعة الواحــدة والنصــف مــن فجــر يــوم األربعــاء املوافــق 
1432/12/27هـــ قــام بالصعــود للســوبر ماركــت وباشــر كســر قفــل 
البــاب احلديــدي الســحاب مبطرقــة كانــت معــه وزجــاج البــاب الداخلــي 
ثــم نــزل بعــد أن شــاهده أحــد األشــخاص وقــام بالصيــاح وقــام رفيقــه ..... 
بإكمــال دوره حيــث صعــد إلــى احملــل وقــام بســرقة مبالــغ ماليــة ال يعلــم 
مقدارهــا وكذلــك بطاقــات اتصــال مســبقة الدفــع وســلمها لــه وقــام هــو 
الــذي أخفاهــا يف  لـــ.....  بــدوره بوضعهــا يف كيــس وربطهــا وســلمها 
مزرعــة بالقــرب مــن ســكنهما واســتعد بالداللــة علــى مــكان إخفــاء 
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املســروقات حســب مــا ذكــر لــه ....... وباالنتقــال مــع املتهــم ملوقــع املزرعة 
الــذي ذكــره مت الدخــول للمزرعــة عبــر بــاب خشــبي وتبــني أنهــا مزرعــة 
خضــروات وبهــا غرفــة مهجــورة علــى ميــني املدخــل وبها خــردوات وبجانب 
البــاب مــن اخلــارج يوجــد ثاجــة ال تعمــل متوســطة احلجــم وبتفتيــش املوقع 
ــدرج  ــى كيــس باســتيك بداخــل الثاجــة يف ال ــر عل تفتيشــًا دقيقــًا عث
الســفلي ومت إحضــار فرقــة مــن األدلــة اجلنائيــة ومت رفــع اآلثــار مــن املوقــع 
وإخــراج الكيــس مــن داخــل الثاجــة وتفريغــه يف كيــس آخــر بعــد أن 
مت حتريــز الكيــس املضبوطــة بداخلــة املســروقات وقــد عثــر بداخــل 
الكيــس علــى مبلــغ مــن املــال مقــداره 36.370 ســتة وثاثــون الفًا وثاث 
ــة وواحــدة وعشــرين بطاقــة  ــى 321 ثــاث مائ ــااًل وعل ــه وســبعون ري مائ
اتصــال مســبقة الدفــع وبتاريــخ 1433/1/4هـــ مت القبــض علــى املتهــم 
إليــه  ...... باكســتاني اجلنســية وباســتجوابه أنكــر جميــع مــا نســب 
ــه مــع  ــه وقــت وقــوع الســرقة احملــدد كان موجــودًا يف غرفت وذكــر أن
شــخصني مــن نفــس اجلنســية ومســتعد بإحضارهمــا ومبناصحتــه أصــر 
علــى إنــكاره صــدر بحقــه أمــر حفــظ االتهــام لعــدم كفايــة األدلــة ضــده 
وبســماع شــهادة كل مــن / ..... اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
 )......( .....باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم  و   )....(
شــهدا بــأن .... يســكن معهمــا يف غرفــة واحــدة ولــم يغــادر غرفتهــم وقــت 
الفنــي  التقريــر  ورد  وقــد  التالــي  اليــوم  صبــاح  حتــى  الســرقة  وقــوع 
للبصمــات رقــم )1/3( لعــام 1433هـــ املتضمــن أنــه مبضاهــاة بصمــات 
املتهمــني املذكوريــن علــى أثــر البصمــة الصالــح للمقارنــة اتضــح أنهــا ال 
تنطبــق كمــا ورد تقريــر الفحــوص احليويــة رقــم )294/فحــوص وراثيــة( 
قضايــا  أي  مــع  جنائــي  تطابــق  وجــود  عــدم  املتضمــن  1433هـــ  لعــام 
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للعينتــني القياســيتني للمتهمــني وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى 
ســوابق مســجله وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام ..... بســرقة مبلــغ يقــدر 
بحوالــي خمســة وأربعــون ألــف ريــال وعــدد مــن بطاقات االتصال مســبقة 
الدفــع وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:1ـ اعترافــه املنــوه عنــه املــدون ص 
)3( مــن دفتــر التحقيــق رقــم )4( املرفــق لفــة رقــم )93( 2ـ مــا جــاء يف 
شــهادة / ..... ومواجهتــه باملتهــم املنــوه عنهــا املدونــة ص )4( مــن دفتــر 
ــر التحقيــق رقــم)1( املرفــق  التحقيــق اجلنائــي لفــة )9( وص)6( مــن دفت
لفــة )16( 3ـ مــا جــاء مبحضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه أعــاه املــدون 
ص )2ــــ3( مــن ملــف التحقيــق اجلنائــي املرفــق لفــة )1( 4ـ مــا جاء مبحضر 
االنتقــال واملعاينــة والداللــة واإلرشــاد علــى مــكان املســروقات وضبطهــا 
املنــوه عنــه أعــاه املــدون ص )5ــــ6( مــن دفتــر التحقيــق رقــم )2( املرفــق 
لفــة )20( 5ـ مــا جــاء بالتقاريــر اجلنائيــة املصــورة املرفقــة لفــه)32-24( 
ولفــه )88-96( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه 
مــال  املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وهــو ســرقة 
محتــرم مــن حــرزه بعــد هتكــه يزيــد عــن النصــاب ال شــبهة لــه فيــه لــذا 
أطلــب إثبــات إدانتــه شــرعًا مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد الســرقة 
الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم )38( مــن ســورة املائــدة علمــًا أن احلــق 
اخلــاص انتهــى باســتام املدعــي باحلــق اخلــاص جلميــع املســروقات وتنازلــه 
عــن حقــه اخلــاص وعــدم رغبتــه مواصلــة دعــواه وبــاهلل التوفيــق هكــذا 
ادعــى وبعــرض مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
وســؤاله عنهــا عــن طريــق املترجــم املتعــاون مــع احملكمــة املدعــو ..... 
هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة الصــادرة مــن الباحــة رقــم ).....( 
أجــب قائــا مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن اتهامــي بســرقة مبلــغ 
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يقــدر بحوالــي خمســة وأربعــون ألــف ريــال وعــدد مــن بطاقــات االتصــال 
مســبقة الدفــع وأننــي قمــت بســرقة احملــل املذكــور بالدعــوى كلــه غيــر 
صحيــح وأنــا كنــت يف مكــة وقدمــت إلــى الباحــة يف يــوم األربعــاء 
الســاعة العاشــرة مســاء ولــم أكــن وقــت الســرقة موجــودا باملنطقــة هــذه 
إجابتــي وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــك بينــة أجــاب قائــا لــدي شــهود 
أطلــب إمهالــي إلحضارهــم ومــا يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم 
رفعــت اجللســة إلمهالــه إلــى يــوم األثنــني املوافــق 1433/5/24هـــ الســاعة 
العاشــرة ويف املوعــد احملــدد افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه واملترجــم ...... وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه التــي وعــد 
بهــا أحضــر للشــهادة املدعــو ...... هنــدي اجلنســية مبوجب رخصــة اإلقامة 
الصــادرة مــن جــوازات الريــاض برقــم ).....( وبســؤاله عمــا لديــه مــن 
شــهادة عــن طريــق املترجــم عــرف بنفســه بأنــه هنــدي اجلنســية ومــن 
مواليــد عــام 1986هـــ ويعمــل بــإدارة ســجون املنطقــة عامــل نظافــة ويف 
املســاء يعمــل يف مطعــم ...... وال يعــرف املدعــى عليــه وليــس لــه بــه أي 
عاقــة ثــم شــهد قائــا أشــهد أنــه يف أحــد األيــام ال أتذكــر التاريــخ 
كنــت خارجــا مــن مطعــم ...... الســاعة الواحــدة والنصــف مســاء فرأيــت 
أو  بحديــدة  للمطعــم  املجــاورة  البقالــة  بــاب  بكســر  يقــوم  شــخصا 
شــاكوش فتوجهــت إليــه ألمســك بــه فهــرب ولــم أمتكــن مــن رؤيــة وجهــه 
إال أننــي رأيتــه يعــرج يف مشــيته هكــذا شــهد وبعــرض مــا جــاء يف شــهادة 
الشــاهد علــى املدعــى عليــه عــن طريــق املترجــم أجــاب بقولــه مــا جــاء يف 
ــح وأمــا الشــاهد فــا يعرفــه هكــذا أجــاب  ــر صحي ــه غي شــهادته كل
عــن طريــق املترجــم كمــا أحضــر املدعــي العــام للشــهادة املدعــو ...... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وبســؤاله عمــا لديــه 



69

من شــهادة عرف بنفســه بأنه من مواليد عام 1403هـ ويعمل بالدوريات 
يعــرف  وال   ....... مبحافظــة  ويســكن  عريــف  برتبــة  بالباحــة  األمنيــة 
ــه يف أحــد  ــم شــهد قائــا أشــهد أن ــه عاقــة ث ــه ب ــه وليــس ل املدعــى علي
األيــام وردنــا بــاغ عــن تعــرض أحــد احملــات للســرقة فانتقلــت مــع أحــد 
ضبــاط امليــدان للمحــل فوجدنــا أحــد أبــواب احملــل غيــر البــاب الرئيســي 
درج  أن  اتضــح  وبالدخــول  موجــود  غيــر  والقفــل  زجاجــه  قــد كســر 
احملاســب املعــد مــن األملنيــوم مكســور وليــس فيــه شــيء هــذا مــا لــدي 
وبــه أشــهد وبعــرض مــا جــاء يف شــهادته علــى املدعــى عليــه أجــاب عــن 
طريــق املترجــم قائــا مــا جــاء يف الشــهادة ال أعلــم عنــه ألننــي لــم أســرق 
احملــل ولــم أتعــرض لــه هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــك 
مزيــد بينــة أجــاب قائــا نعــم لــدي شــهادة..... و ........  علمــا بأنــه بطلــب 
أن  املتضمــن  املدينــة  شــرطة  مديــر  خطــاب  وردنــا  الثانــي  الشــاهد 
املذكــور لديــه دورة ملــدة إحــدى عشــر شــهرا يف مدينــة الريــاض مــن 
املدونــة  شــهادته  إلــى  الرجــوع  أطلــب  فإننــي  ولــذا  العــام  هــذا  بدايــة 
باملعاملــة وإمهالــي إلحضــار الشــاهد اآلخــر هكــذا أجــاب ثــم رفعــت 
اجللســة إلمهالــه إلــى يــوم األثنــني املوافــق 1433/6/9هـــ الســاعة التاســعة 
ويف اليــوم احملــدد افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه ولــم يحضــر املترجــم ثــم أحضــر املدعــي العــام للشــهادة املدعــو ..... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( وبســؤاله عمــا لديه 
مــن شــهادة عــرف بنفســه بأنــه مــن مواليــد عــام ...... ويســكن بالباحــة 
ويعمــل ........................................................ وليــس لــه أي عاقــة أو صلــة 
باملدعــى عليــه ثــم شــهد قائــا أنــه يف أحــد األيــام ال أتذكــر التاريــخ 
بالضبــط انتقلــت مــع احملقــق مــن هيئــة التحقيــق ومعنــا املدعــى عليــه 
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ــى مزرعــة يف  ــا إل ــم انتقلن ــه ث ــى محــل إقامت ــه إل ــا املدعــى علي وتوجــه بن
الباحــة حتــت احملــل املســروق وقمنــا بالبحــث عــن املســروقات داخــل 
الغرفــة املوجــودة باملزرعــة فوجدنــا املســروقات يف ثاجــة تالفــة وهــي 
مبلــغ مالــي ال أعلــم قــدره وبطاقــات شــحن للجــواالت هــذا مــا لــدي وبــه 
أشــهد كمــا أحضــر املدعــي العــام كا مــن ...... بنغاديشــي اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة الصــادرة مــن جــوازات الريــاض برقــم )......(  و 
...... بنغاديشــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة الصــادرة مــن جــوازات 
الريــاض ........ وهمــا يجيــدان التحــدث باللغــة العربيــة وبســؤالهما عمــا 
لديهمــا شــهدا بــأن الشــاهد املدعــو ........ معــروف لديهــم وأنــه عــدل 
هكــذا شــهدا فســألنا املدعــي العــام هــل لديــه مزيــد بينــة فأجــاب قائــا 
ليــس لــدي ســوى مــن أحضــرت ومــا يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب 
فأفهــم بإحضــار مزكــي للشــاهد الثانــي فاســتعد بذلــك ثــم رفعــت 
اجللســة إلحضــار املترجــم وعــرض مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد علــى 
املدعــى عليــه عــن طريقــه ورفعــت اجللســة لذلــك إلــى يــوم األثنــني املوافــق 
1433/7/28هـــ الســاعة التاســعة ويف املوعــد احملــدد افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر  املدعــي العــام واملدعــى عليــه واملترجم ..... ويف هذه اجللســة 
ــى  ــة بجلســة ســابقة عل جــرى عــرض مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد املدون

املدعى عليه
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــني املوافــق 1433/5/24هـــ افتتحــت 
اجللســة الثانيــة الســاعة الثانيــة عشــرة نظــرا للتأخــر يف اجللســة الســابقة 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ولــم يحضــر املترجــم وبســؤال 
إباغهــم  مت  قائــا  أجــاب  بهــا  وعــد  التــي  بينتــه  عــن  العــام  املدعــي 
باحلضــور يف هــذه اجللســة وال أعلــم ســبب تخلفهــم عــن احلضــور وأطلــب 
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إمهالــي إلحضارهــم هكــذا أجــاب ورفعــت اجللســة إلمهالــه إلــى يــوم 
االثنــني املوافــق 1433/6/2هـــ وختمــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــر 
وســلم.  وآلــه وصحبــه  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  دقائــق  وعشــر 

حرر1433/5/24هـــ
املوافق1433/06/02هـــ  اإلثنــني  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الثالثــة الســاعة التاســعة وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه واملترجــم ....... وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه التــي 
وعــد بهــا أحضــر للشــهادة املدعــو ...... هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة الصــادرة مــن جــوازات الريــاض برقــم )......( وبســؤاله عمــا لديــه 
مــن شــهادة عــن طريــق املترجــم عــرف بنفســه بأنــه هنــدي اجلنســية ومــن 
مواليــد عــام 1986هـــ ويعمــل بــإدارة ســجون املنطقــة عامــل نظافــة ويف 
املســاء يعمــل يف مطعــم الريــان وال يعــرف املدعــى عليــه وليــس لــه بــه أي 
عاقــة ثــم شــهد قائــا أشــهد أنــه يف أحــد األيــام ال أتذكــر التاريــخ 
كنــت خارجــا مــن مطعــم الريــان الســاعة الواحــدة والنصــف مســاء 
فرأيــت شــخصا يقــوم بكســر بــاب البقالــة املجــاورة للمطعــم بحديــدة 
ــة  ــم أمتكــن مــن رؤي ــه فهــرب ول ــه ألمســك ب أو شــاكوش فتوجهــت إلي
وجهــه إال أننــي رأيتــه يعــرج يف مشــيته هكــذا شــهد وبعــرض مــا جــاء يف 
شــهادة الشــاهد علــى املدعــى عليــه عــن طريــق املترجــم أجــاب بقولــه مــا 
جــاء يف شــهادته كلــه غيــر صحيــح وأمــا الشــاهد فــا يعرفــه هكــذا 
أجــاب عــن طريــق املترجــم كمــا أحضــر املدعــي العــام للشــهادة املدعــو 
....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وبســؤاله عمــا 
ــه مــن مواليــد عــام 1403هـــ ويعمــل  ــه مــن شــهادة عــرف بنفســه بأن لدي
بالدوريــات األمنيــة بالباحــة برتبــة عريــف ويســكن مبحافظــة ..... وال 
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يعــرف املدعــى عليــه وليــس لــه بــه عاقــة ثــم شــهد قائــا أشــهد أنــه يف 
أحــد األيــام وردنــا بــاغ عــن تعــرض أحــد احملــات للســرقة فانتقلــت 
مــع أحــد ضبــاط امليــدان للمحــل فوجدنــا أحــد أبــواب احملــل غيــر البــاب 
الرئيســي قــد كســر زجاجــه والقفــل غيــر موجــود وبالدخــول اتضــح أن 
درج احملاســب املعــد مــن األملنيــوم مكســور وليــس فيــه شــيء هــذا مــا 
لــدي وبــه أشــهد وبعــرض مــا جــاء يف شــهادته علــى املدعــى عليــه أجــاب 
ــم  ــي ل ــه ألنن ــم عن ــق املترجــم قائــا مــا جــاء يف الشــهادة ال أعل عــن طري
أســرق احملــل ولــم أتعــرض لــه هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام هــل 
ــه  ــدي شــهادة ...... و...... علمــا بأن ــا نعــم ل ــة أجــاب قائ ــد بين ــك مزي لدي
بطلــب الشــاهد الثانــي وردنــا خطــاب مديــر شــرطة املدينــة املتضمــن 
أن املذكــور لديــه دورة ملــدة إحــدى عشــر شــهرا يف مدينــة الريــاض 
مــن بدايــة هــذا العــام ولــذا فإننــي أطلــب الرجــوع إلــى شــهادته املدونــة 
باملعاملــة وإمهالــي إلحضــار الشــاهد اآلخــر هكــذا أجــاب ثــم رفعــت 

اجللســة 
اخلامســة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/06/15  األحــد  يــوم  ويف 
الســاعة التاســعة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ولــم يحضــر 
املترجــم ثــم أحضــر املدعــي العــام للشــهادة املدعــو ...... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( وبســؤاله عمــا لديــه من شــهادة عرف 
بنفســه بأنــه مــن مواليــد عــام 1395هـــ ويســكن بالباحــة ويعمــل بشــرطة 
منطقــة الباحــة برتبــة وكيــل رقيــب وليــس لــه أي عاقــة أوصلــه باملدعى 
ــخ بالضبــط  ــام ال أتذكــر التاري ــه يف أحــد األي ــم شــهد قائــا أن ــه ث علي
انتقلــت مــع احملقــق مــن هيئــة التحقيــق ومعنــا املدعــى عليــه وتوجــه بنــا 
املدعــى عليــه إلــى محــل إقامتــه ثــم انتقلنــا إلــى مزرعــة يف الباحــة حتــت 
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احملــل املســروق وقمنــا بالبحــث عــن املســروقات داخــل الغرفــة املوجــودة 
باملزرعــة فوجدنــا املســروقات يف ثاجــة تالفــة وهــي مبلــغ مالــي ال أعلــم 
قــدره وبطاقــات شــحن للجــواالت هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد كمــا أحضــر 
املدعــي العــام كا مــن ...... بنغاديــش اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامة 
الصــادرة مــن جــوازات الريــاض برقــم )......( و ......بنغاديــش اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة الصــادرة مــن جــوازات الريــاض )....( وهمــا 
يجيــدان التحــدث باللغــة العربيــة وبســؤالهما عمــا لديهمــا شــهدا بــأن 
الشــاهد املدعــو ...... معــروف لديهــم وأنــه عــدل هكــذا شــهدا فســألنا 
املدعــي العــام هــل لديــه مزيــد بينــة فأجــاب قائــا ليــس لــدي ســوى مــن 
أحضــرت ومــا يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب فأفهــم بإحضــار مزكــي 
للشــاهد الثانــي فاســتعد بذلــك ثــم رفعــت اجللســة إلحضــار املترجــم 
وعــرض مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد علــى املدعــى عليــه عــن طريقــه 
ورفعــت اجللســة لذلــك إلــى يــوم األثنــني املوافــق 1433/7/28هـــ الســاعة 
التاســعة وختمــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1433/06/15هـــ
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
يــوم اإلثنــني املوافق1433/07/28هـــ افتتحــت اجللســة السادســة الســاعة 
التاســعة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ونظــرا ألن فضيلــة 
الشــيخ ........ يف إجــازة اعتياديــة لهــذا األســبوع لــذا رفعــت اجللســة إلــى 
يــوم االثنــني املوافــق 1433/8/19هـــ الســاعة التاســعة وختمــت اجللســة 
آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  والربــع  التاســعة  الســاعة 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/07/28 هـــ
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ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
يــوم اإلثنــني املوافق1433/8/19هـــ افتتحــت اجللســة الســابعة الســاعة 
فقــد جــرت  املدعــى عليــه  وأمــا  العــام  املدعــي  ولــم يحضــر  التاســعة 
مخاطبــة إدارة الســجون بعــدم إحضــاره هــذا اليــوم نظــرا ألن فضيلــة 
الشــيخ ...... املشــارك يف نظــر هــذه القضيــة يف إجــازة اعتياديــة لهــذا 
ــوم االثنــني املوافــق 1433/9/4هـــ  ــى ي ــذا رفعــت اجللســة إل األســبوع ، ل
الســاعة احلادية عشــرة ، وختمت اجللســة الســاعة التاســعة والربع وصلى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/8/19 

هـ
اجللســة  افتتحــت  1433/09/04هـــ  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
وحضــر الطرفــان وجــرى ســؤال املدعــى عليــه مــن الشــاهد وشــهادته 
عــن طريــق املترجــم فأجــاب قائــا مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد كلــه 
غيــر صحيــح هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام عــن شــهادة 
الشــاهد ..... حيــث لــم جندهــا مدونــة يف املعاملــة فأجــاب قائــا بعــد 
متكينــه مــن االطــاع علــى أوراق املعاملــة: بــأن الشــهادة املشــار إليهــا 
هــي مــا دون علــى الصحيفــة رقــم 2 مــن امللــف املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 
ــا  1 وهــو عبــارة عــن محضــر انتقــال ومعاينــة هكــذا أجــاب فجــرى من
االطــاع عليــه فوجدنــاه تضمــن وصفــا للمحــل املســروق وأن الفتحــة 
األولــى للمحــل تعــرض ســياجها احلديــدي لنــزع القفــل وســحب الســياج 
والزجــاج مكســور ولــم يتــم العثــور علــى القفــل هــذا مــا تضمنــه ، 
فأجــاب   ...... للشــاهد  مزكــني  أحضــر  هــل  العــام  املدعــي  فســألنا 
قائــا لقــد قمــت مبخاطبتهــم إلحضارهــم يف هــذه اجللســة واســتعدوا 
بذلــك وال أعلــم ســبب عــدم حضورهــم وأطلــب إمهالــي إلحضارهــم يف 
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اجللســة القادمــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــا الرجــوع إلــى أوراق املعاملــة 
لاطــاع عليهــا فوجدنــا بــني طياتهــا وعلــى الصحيفــة رقــم 3-4 مــن 
للمدعــى عليــه  إقــرارًا  لفــة رقــم 93  باملعاملــة  املرفــق  التحقيــق  ملــف 
مؤرخــًا يف 1433/1/15هـــ تضمــن إقــراره بأنــه يف متــام الســاعة الواحــدة 
والنصــف مــن ليلــة األربعــاء املوافــق 1432/12/27هـــ قــام بكســر قفــل 
بــاب ســوبر ماركــت الرمــال مبطرقــة ثــم قــام بكســر الزجــاج ويف هــذه 
األثنــاء شــاهد شــخص يصيــح بــه ليتوقــف فنــزل للبــدروم حيــث مقــر 
ســكنه وبعــد نصــف ســاعة صعــد شــريكه ...... حســب االتفــاق معــه 
وقــام بســرقة املبالــغ املاليــة وبطاقــات شــحن مــن احملــل املذكــور ونــزل 
بهــا إليــه يف البــدروم فقــام بإخفائهــا يف مزرعــة مجــاورة وأنــه قــام برمــي 
انتهــى مضمونــه  البلديــة  بحاويــة  املســروق  والقفــل  واملفتــاح  املطرقــة 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أنكــر صــدوره منــه وقــرر بأنــه وضــع بصمة 
إبهامــه عليــه وال يعــرف محتــواه هكــذا قــرر ، كمــا جــرى االطــاع 
ــة  ــى التقريــر الفنــي رقــم 1/1 لعــام 1433هـــ الصــادر مــن إدارة األدل عل
علــى   ..... أنــه مبضاهــاة بصمــات  بالباحــة فوجدنــاه تضمــن  اجلنائيــة 
آثــار البصمــات احملفوظــة لديهــم واملقيــدة ضــد مجهــول اتضــح أنهــا ال 
تنطبــق انتهــى مضمونــه كمــا جــرى االطــاع علــى احملضــر املــؤرخ يف 
1433/1/5هـــ واملــدون الصحيفــة رقــم 2 ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملة 
لفــة رقــم 69 فوجدنــاه تضمــن أن الكيــس النايلــون الــذي ضبــط مــع 
املســروقات بــه مبلغــًا ماليــًا قــدره ســتة وثاثــون ألفــًا وثاثــة وســبعون 
االنتقــال  انتهــى مضمونــه كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر  ريــااًل 
واملعاينــة املــدون علــى الصحيفــة رقــم 5-6 مــن ملــف التحقيــق املرفــق 
باملعاملــة لفــة رقــم 20 فوجدنــاه مطابقــا ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
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، ثــم جــرى االطــاع علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليه املرفقــة باملعاملة 
ــم  لفــة رقــم 53 فوجدناهــا تضمنــت عــدم تســجيل ســوابق بحقــه ا.هـــ ث
رفعــت اجللســة إلمهــال املدعــي العــام لتزكيــة الشــاهد إلــى يــوم االثنــني 
املوافــق 1433/9/11هـــ الســاعة الواحــدة ويف املوعــد احملــدد افتتحــت 
ــه ، وأحضــر املدعــي  ــام واملدعــى علي اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي الع
العــام كًا مــن ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( 
و ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم)....( وبســؤالهما 
عمــا لديهمــا شــهد كل منهمــا مبعرفتــه للشــاهد ........ معرفــة تامــة 
القضيــة  تأمــل  إلــى  للحاجــة  ونظــرا  شــهدا  هكــذا  ثقــة  عــدل  وأنــه 
اســتعدادا للحكــم فيهــا قررنــا رفــع اجللســة ويف يــوم االثنــني املوافــق 
1433/12/27هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وفيهــا حضــر  
املدعــي العــام ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......( 
مبوجــب خطــاب التكليــف الــوارد إلينــا  مــن رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق 
برقــم هـــ ب 8399/2/1 يف 1433/12/5هـــ  بالباحــة  العــام  واالدعــاء 
كمــا أحضــر املدعــى عليــه مــن قبــل إدارة الســجن ، وحضــر املترجــم 
املتعــاون مــع احملكمــة املدعــو ...... باكســتاني اجلنســية مبوجب اإلقامة 
الصــادرة مــن جــوازات الباحــة برقــم )......(  )ســارية املفعــول( ، ويف هــذه 
اجللســة جــرى اطــاع احلاضريــن علــى مــا ســبق ضبطــه وصادقــوا عليــه 
، ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام واملدعــى عليــه إن كان لــدى أي منهمــا 
إضافــة علــى مــا ســبق ضبطــه فقــررا بقولهمــا ليــس لدينــا ســوى مــا ســبق 
ضبطــه هكــذا قــررا فقفلنــا بــاب  املرافعــة ، وبنــاء علــى مــا تقــدم  مــن 
الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان وحيــث أنكــر املدعــى عليــه مــا 
نســبه إليــه املدعــي العــام يف دعــواه وبنــاء علــى مــا جــاء يف إقــرار املدعــى 
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عليــه
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــني املوافــق 1433/9/11هـــ افتتحــت 
اجللســة التاســعة الســاعة الواحــدة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه واملترجــم وبســؤال املدعــي العــام عــن تزكيــة الشــاهد أجــاب قائا 
لقــد قمــت مبخاطبــة إدارة الشــرطة التــي يعمــل بهــا الشــاهد فأفــادوا بأن 
الشــاهد املذكــور بإجــازة اآلن ووعــدوا بإحضــار املزكــني هــذا اليــوم 
ــب إمهالــي إلعــادة مخاطبتهــم وإحضــار  ــم ســبب تأخرهــم وأطل وال أعل
ــه إلــى  ــه ســيتم إمهال املزكــني جللســة قادمــة هكــذا أجــاب فأفهــم بأن
اجللســة القادمــة وإذا لــم يتمكــن مــن إحضارهــم فســيعد عاجــزا عــن 
تزكيتــه ففهــم ذلــك ورفعــت اجللســة بذلــك إلــى يــوم األربعــاء املوافــق 
1433/9/13هـــ الســاعة الواحــدة والنصــف وختمــت اجللســة الســاعة 
الواحــدة والنصــف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1433/9/11هـــ
هـــ  املوافــق1433/09/13  األربعــاء  يــوم   ويف  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
افتتحــت اجللســة العاشــرة الســاعة والواحــدة والنصــف وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام واملدعــى عليــه ، وأحضــر املدعــي العــام كًا مــن ...... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......( و ....... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم).......( وبســؤالهما عمــا لديهمــا 
شــهد كل منهمــا مبعرفتــه للشــاهد ..... معرفــة تامــة وأنــه عــدل ثقــة 
ــة اســتعدادا للحكــم  هكــذا شــهدا ونظــرا للحاجــة إلــى تأمــل القضي
املوافــق 1433/10/16هـــ  االثنــني  يــوم  إلــى  رفــع اجللســة  فيهــا قررنــا 
وبــاهلل  و  الواحــدة  الســاعة  اجللســة  وختمــت  عشــرة  احلاديــة  الســاعة 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
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حــرر يف  1433/09/13 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي يوم 
اإلثنــني املوافق1433/10/16هـــ افتتحــت اجللســة احلادية عشــرة الســاعة 
احلاديــة عشــرة ولــم يحضــر املدعــي العــام وأمــا املدعــى عليــه فقــد جــرت 
مخاطبــة إدارة الســجون بعــدم إحضــاره هــذا اليــوم نظــرا ألن فضيلــة 
الشــيخ ....... املشــارك يف نظــر هــذه القضيــة يف إجــازة اعتياديــة لهــذا 
األســبوع وفضيلــة الشــيخ ناظــر القضيــة ....... يف دورة ملــدة شــهرين ، لــذا 
رفعــت اجللســة إلــى يــوم االثنــني املوافــق 1433/10/23هـــ الســاعة احلادية 
عشــرة ، وختمــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/10/16 هـ
افتتحــت  1433/10/23هـــ  االثنــني  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجللســة وحضــر الطرفــان وجــرى االطــاع علــى القضيــة ودراســتها  وبنــاء 
علــى  اقــرار املدعــى عليــه املــدون أعــاه ومــا تضمنــه مــن وصــف للجانــي 
يتطابــق مــع املدعــى عليــه وداللتــه علــى املســروقات بجانــب مقــر ســكنه 
ونظــرا إلــى أن هــذه البينــات املقدمــة مــن املدعــي العــام غيــر موصلــة 
إلثبــات اإلدانــة مبــا جــاء يف الدعــوى وإمنــا تفيــد توجــه التهمــة للمدعــى 
عليــه بهــا ، ونظــرا إلــى أن هــذا العمــل محــرم شــرعا ومــن االعتــداء 
علــى األمــوال بغيــر حــق وقــد قــال عليــه الصــاة والســام )) كل املســلم 
علــى املســلم حــرام ودمــه ومالــه وعرضــه (( ونظــرا إلــى أن املدعــى عليــه 
يســتوجب العقوبــة لقــاء هــذه التهمــة طبقــا للقواعــد الشــرعية ولــكل مــا  
تقــدم فقــد توجهــت التهمــة للمدعــى عليــه مبــا نســب  إليــه يف الدعــوى 
مــن ســرقة احملــل املذكــور وحكمنــا مبــا يلــي: أوال/ درء إقامــة حــد 
الســرقة علــى املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت موجبــه . ثانيــا / تعزيــر املدعــى 
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عليــه لقــاء التهمــة وذلــك بســجنه مــدة ســنة تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه بســبب 
هــذه القضيــة وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــني قــدر كل دفعــة 
خمســون جلــدة وبــني كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام ، وبعــرض احلكــم 
احلكــم  علــى  اعتراضهمــا  قــررا  عليــه  واملدعــى  العــام  املدعــي  علــى 
الثاثــاء  يــوم  باملراجعــة  بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهمــا  مســتعدين 
املوافــق 1433/12/28هـــ الســتام نســخة مــن القــرار وتقــدمي الئحتيهمــا 
يتقدمــا  لــم  وإذا  تاريخــه  مــن  يومــا  ثاثــني  عليــه خــال  االعتراضيــة 
حملكمــة  املعاملــة  أوراق  كامــل  رفــع  فســيتم  خالهــا  باعتراضهمــا 
االســتئناف بــدون الئحتيهمــا االعتراضيــة ففهمــا ذلــك وختمــت اجللســة 
الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/12/27هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف 
هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/03/22هـــ افتتحــت اجللســة وقــد عــادت 
املعاملة من محكمة االستئناف برقم 34383710 يف 1434/03/17هـ 
اخلماســية  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  التصديــق  قــرار  وبرفقهــا 
األولــى مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 3450181 يف 
1434/02/30هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه » وبدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
وآلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد  علــى  التوفيــق وصلــى اهلل  وبــاهلل 
......... ختــم  ........ختــم وتوقيــع ، قاضــي اســتئناف  قاضــي اســتئناف 
وتوقيــع ، قاضــي اســتئناف ........ ختــم وتوقيــع ، قاضــي اســتئناف ...... 
ختــم وتوقيــع ، قاضــي اســتئناف ....... ختــم وتوقيــع » انتهــى نصــه ، 
وللعلــم جــرى حتريــره وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

. حــرر يف 1434/03/22هـــ
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رقم الصك: 33337036 تاريخه: 1433/07/12هـ 
رقم الدعوى: 3352942

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34180803 تاريخه: 1434/04/07هـ

ســرقة -ســرقة نقــود وأوراق مــن شــركة -رجــوع عــن إقــرار مصدق شــرعًا 
- مقاومــة قــوات الشــرطة - طلــب إقامــة حــد الســرقة - درء حــد الســرقة 
- التعزيــر بالســجن واجللــد - مصــادرة الســيارتني املســتخدمتني يف 

الســرقة .

1-مــا روى الزهــري عــن عائشــه رضــي اهلل عنهــا قالــت قــال رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم »ادرؤوا احلــدود عــن املســلمني مــا اســتطعتم  وقد 

روى ذلــك عــن عبــداهلل بــن مســعود ومعــاذ بــن جبل«رضــي اهلل عنهــم.
2-مــا قــرره جمــع مــن أهــل العلــم أن مــن شــرط إقامــة حــد مــن حــدود 
اهلل باإلقــرار البقــاء عليــه إلــى متــام احلــد فــإن رجــع عــن إقــراره أو هــرب 

كــف عنــه . 

توجيــه االتهــام خلمســة أشــخاص بســرقة شــركتني وأخــذ خزنتيهمــا ، 
حيــث ورد بــاغ مــن شــركتني يف نفــس املوقــع اليفصــل بينهمــا ســوى 
ثاثــني متــرًا عــن تعرضهمــا للســرقه، مت االنتقــال للموقــع وأثنــاء مســح 
أنهــا حتمــل حمولــة  يبــدو  الفرقــة يف ســيارة كان  اشــتبهت  الدوريــة 
وكان زجــاج الســيارة بلــون قــامت ومتــت متابعتهــا حتى دخلت ورشــة وعند 
ماحظة الدورية قام بالفرار ومت اســتيقافه وســحب هويات األشــخاص 
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الذيــن يســتقلونها، وحاولــوا مقاومــة رجــل األمــن إال أنــه متكــن املدعــى 
عليهمــا الثانــي والثالــث مــن الفــرار، ويف تاريــخ الحــق متــت ماحظتهمــا 
مــن قبــل دوريــة حــرس احلــدود و القبــض عليهمــا ،  ومت ضبــط الســيارة 
وبداخلهــا اخلزنــة املســروقة وباســتجوابهم اعترفــوا مبــا نســب إليهــم و 
صدقــت اعترافاتهــم شــرعًا ، وطلــب املدعــي العــام اثبــات مــا أســند 
إليهــم واحلكــم عليهــم بإقامــة حــد الســرقة والتعزيــر لقــاء مــا بــدر منهــم 
ــة مقاومــة رجــال األمــن ومصــادره الســيارتني املســتخدمتني  مــن محاول
بالســرقة ، وقــد أنكــر املدعــى عليهــم مــا نســب إليهــم ، رجــع املدعــى 
عليهــم عــن اعترافاتهــم املصدقــه شــرعًا ، لــذا صــدر احلكــم بــدرء حــد 
الســرقة وتعزيــر املدعــى عليهــم بالســجن واجللــد ومصــادرة الســيارتني ، 

وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  ......... رئيــس احملكمــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن 
بنجــران و......... و......... القضــاة باحملكمــة العامــة بنجــران فقــد حضــر 
املدعــي العــام ......... املكلــف مبوجــب خطــاب رئيس فــرع هيئة التحقيق 
واالدعــاء العــام مبنطقــة جنــران رقــم ......... وتاريــخ 1432/12/23هـــ 
وحضــر حلضــوره كل مــن  ......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ......... و.........   ......... رقــم  املدنــي 
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ......... و.........   ......... رقــم  املدنــي 
املدنــي رقــم ......... و......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
 ......... رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ســعودي  و.........   .........
وادعــى األول قائــًا ورد مبحضــر الدوريــات األمنيــة رقم )......... ( وتاريخ 
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تبــني  للموقــع  وباالنتقــال  ســرقة  بــاغ  وردهــم  أنــه  1431/10/20هـــ 
بـــ)10000(  يقــدر  ومبلــغ  اخلزنــة  ......... وســرقة  بــاب شــركة  كســر 
عشــرة آالف ريــال وأوراق تخــص الشــركة واحلالــة الثانيــة يف نفــس 
 ......... ملســتودع  الرئيســي  البــاب  وكان  متــرًا  ثاثــني  وتبعــد  املوقــع 
للدهانــات مخلوعــًا ومت ســرقة اخلزنــة ومبلــغ )4000( أربعــة آالف ريــال 
وكمبيــاالت ومت التحفــظ علــى املوقــع وكان  يوجــد باملوقــع كل مــن 
املبلغــني ......... مصــري اجلنســية ) رخصــة إقامــة رقــم/......... ( مبلغــًا عــن 
ســرقة شــركة ......... لصناعــة األغذيــة و......... مصــري اجلنســية )......... 
( مبلغــًا عــن ســرقة مؤسســة ......... للتجــارة والصناعــة ومت العثــور يف 
ــى ســيخ حديــدي ورافعــة تابعــة للشــركةكما ورد مبحضــر  املوقــع عل
عنــد  أنــه  وتاريــخ 1431/10/20هـــ   )  .........( رقــم  األمنيــة  الدوريــات 
الســاعة الثامنــة وخمــٍس وأربعــني دقيقــة صباحــًا وبنــاء علــى مــا ورد 
باحملضــر الســابق وأثنــاء مســح الدوريــة اشــتبهت الفرقــة يف ســيارة نــوع 
........ حتمــل اللوحــة رقــم .........  وكان يبــدو أنهــا حتمــل حمولــة وكان 
زجــاج الســيارة بلــون قــامت فتــم متابعتهــا حتــى دخــل ورشــة حــدادة مقابــل 
اســتيقافه  ومت  بالفــرار  قــام  الدوريــة  ماحظــة  وعنــد   ......... أســواق 
ــوا مقاومــة رجــل  ــن يســتقلونها وحاول ــات األشــخاص الذي وســحب إثبات
ومت  الفــرار  مــن  والثالــث  الثانــي  عليهمــا  املدعــى  ومتكــن  األمــن 
ماحظتهمــا مــن قبــل دوريــة حــرس احلــدود والقبــض عليهمــا مــن قبلهــم 
ومت ضبــط الســيارةالعائدة للمدعــى عليهمــا وهــي مــن نــوع ........ يحمــل 
......... وبهــا خزنــة حديديــة كبيــرة يف اخللــف وجهــازي  اللوحــة رقــم 
جــوال ومت القبــض علــى الثانــي والثالــث مــن قبــل حــرس احلــدود بســقام 
ومت تســليمهم لقســم العريســة إلكمــال الــازم مــع مضبوطاتهــم وهــي 
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)محفظــة + وجــوال + 500خمســمائة ريــال + مفتــاح شــفر + مفتــاح آخــر( 
وتاريــخ   43301 رقــم  األمنيــة  الدوريــات  مبحضــر  ورد  كمــا 
1431/10/20هـــ أنــه ورد بــاغ مــن / ......... , ســعودي اجلنسية,ســجل 
مدنــي رقــم/ ......... ( يفيــد بأنــه عثــر علــى بعــض املفقــودات بالقــرب مــن 
اجلبــل ......... وهــي )خزنــة مكســورة و7 أشــرطة ســيدي وشــهادة كفالــة 
مببلــغ  للبنــك  وشــيك  وإســطنبة  وختــم  دهانــات  وكشــف  رســمية 
ــال وأوراق شــخصية منوعــة مــع  ــة عشــر ألــف ري ــة وثاث )113000( مائ
جــواز ســفر كمــا ورد مبحضــر الدوريــات األمنيــة رقــم 44020 وتاريــخ 
1431/10/25هـــ أنــه أثنــاء اســتام الدوريــة بالتاريــخ الســابق مت العثــور 
علــى ثــاث أوراق وهــي عبــارة عــن تفويــض بقيــادة ســيارة وصــك وكالــه 
للتجــارة   ......... لشــركة  تابــع  خــاص  وكالــه  صــك  وصــورة  خــاص 
والصناعــة وذلــك علــى أثــر ســرقة خزنــة تابعــة للشــركة حيــث مت العثــور 
عليهــا بالقــرب مــن حــي ......... , شــارع األميــر ......... كمــا ورد بخطــاب 
شــركة ......... اســتامهم للخزينــة املســروقة بعــد العثــور عليهــا وفتحهــا 
مــن قبــل احلــداد ضابــط القضيــة ومســاعديه ولكامــل محتوياتهــا دون 
ريــال  وخمســمائة  آآلف  خمســة   )5500( مبلــغ  يف  واملتمثلــة  نقــص 
ومصرفــات مســتندات نثريــة مببلــغ )10500( عشــرة آالف وخمســمائة 
ريــال وبضبــط بــاغ/ ......... )مصــري اجلنســية( مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم )......... ( يعمــل منــدوب مبيعــات مبؤسســة ......... للدهانــات )......... 
( أفــاد بأنــه اتصــل عليــه صديقــه يف متــام الســاعة الســابعة مــن صبــاح يــوم 
األربعــاء 1431/10/20هــــ يبلغــه بأن باب املؤسســة مكســور وبحضوره 
إلــى املوقــع وجــد البــاب اخلارجــي للمؤسســة مكســورًا وقــد ســرق مــن 
املؤسســة  لعمــاء  شــيكات  علــى  حتتــوي  التــي  اخلزنــة  املســتودع 
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ــغ قــدره)4000( أربعــة آالف  ــاالت وشــهادة مؤهــل دراســي ومبل وكمبي
إلــى ألفــي )2000( ريــال مــن درج املكتــب وعــدد مــن  ريــال إضافــة 
العقــود وبضبــط بــاغ/......... )مصــري اجلنســية( مبوجــب رخصة اإلقامة 
رقــم )......... ( ويعمــل حتــت كفالــة شــركة ......... فأفــاد أنــه يف يــوم 
البــاب  فوجــد  عملــه  ملقــر  حضــر  1431/10/20هـــ  املوافــق  األربعــاء 
اخلارجــي للمســتودع مكســورًا واملكاتــب الداخليــة كانــت مفتوحــة 
ومكســورة األقفــال ووجــد اخلزنــة التابعــة للشــركة مســروقة والتــي 
بداخلهــا أوراق ومســتندات ومبالــغ ماليــة ومت االنتقــال يف متــام الســاعة 
الســابعة والنصــف مــن صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 1431/10/20هـــ 
بعــد تلقــي البــاغ إلــى املســتودعات املســروقة وتبينأنــه عبــارة عــن مبنــى 
كبيــر بطــول 50 متــر تقريبــًا بهــا مســتودعان - وبهــا بــاب خارجــي 
كبيــر بطــول أربعــة أمتــار تقريبــًا وبهــا بــاب صغيــر بارتفــاع متريــن وجــد 
ــة وجــدت باملوقــع ومت الفتــح  ــة حديدي ــة القفــل بعتل مكســورًا مــن ناحي
ــى اليســار غرفــة  بواســطتها وكان مفتوحــًا وبالدخــول إلــى احملــل وعل
زجاجيــة لهــا بــاب أملنيــوم مكســور قفلــه ومســروق منــه خزنــة حديديــة 
فضيــة اللــون كمــا تضمــن البــاغ - ووجــدت محتويــات الغرفــة مبعثــرة 
ووجــد زيــت مســكوب يف الغرفــة مــع آلــة حديديــة اســتعملها اجلنــاة يف 
الكســر وبالغرفــة مكتــب مفتــوح األدراج ويوجــد غرفــة أخــرى بجــوار 
الغرفــة املشــار إليهــا مفتوحــة البــاب  بعــد كســر القفــل ووجــد بهــا 
مكتــب مســروق منــه كاميــرا ).........( كمــا تضمــن البــاغ وكانــت 
مبعثــرة األوراق ووجــد بالغرفــة رأس مطرقــة وآثــار ســحب علــى أرض 
ــات  ــة للخــارج وباالنتقــال ملســتودع ......... للدهان املســتودع لســحب اخلزن
وبدخــول  الطــرف  مــن  حديديــة  بعتلــة  مفتوحــًا  بابــه  وجــد   )  .........(
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القفــل  مكســور  الداخليــة  الغــرف  إحــدى  بــاب  أن  وتبــني  املســتودع 
وبالدخــول إليهــا وجــدت آثــار ســحب للخزنــة إلــى اخلــارج وهــي التــي 
املوقعــني  تصويــر  ومت  البــاغ  يف  جــاء  كمــا  اخلزنــة  منهــا  ســرقت 
املتعرضــني للســرقة وســيارة اجلنــاة واخلزنــة املكســورة وصــدرت بذلــك 
التقاريــر الفنيــة رقــم ......... وتاريــخ 1431/10/20هـــ ورقــم ......... وتاريخ 
1431/10/20هـــ ورقــم 1199 وتاريــخ 1431/10/20هـــ وباســتجواب 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  يف  بأنــه  أقــر  األول/.......  عليــه  املدعــى 
الغذائيــة  ,للمــواد   .............. مســتودع   إلــى  حضــر  1431/10/20هـــ 
ومســتودع ......... للدهانــات )......... ( لقصــد الســرقة ويرافقــه املدعــى 
عليــه الثانــي والثالــث واخلامــس ونــزل هــو والثانــي إلــى مســتودع ......... 
للدهانــات )......... ( وبقــي الثالــث واخلامــس يف الســيارة للمراقبــة وقــام 
ــة  ــه الثانــي وســرقا اخلزن بكســر البــاب اخلارجــي ملســاعدة املدعــى علي
التــي يف املكتــب الداخلــي للمؤسســة وأخرجاهــا إلــى الشــارع  ولــم يجــد 
املدعــى عليهمــا الثالــث واخلامــس - فطلــب مــن الرابــع املجــيء إليــه عنــد 
املســتودع وبحضــوره قامــوا بتحميــل اخلزنــة يف ســيارته مــن نــوع ......... 
حتمــل اللوحــة رقــم ......... وذهبــوا بهــا إلــى جبــل قريــب مــن ......... , هنــاك 
ألــف  مبلــغ)1200(  فيهــا  ووجــدوا  كســرها  مــن  ومتكنــوا  أنزلوهــا 
ومائتــي ريــال ســلموها للثانــي وتركــوا اخلزنــة يف املوقــع بعــد ذلــك عــاد 
الثاثــة إلــى مســتودع ......... للمــواد الغذائيــة واتصلــوا علــى املدعــى عليــه 
الثالــث واخلامــس فحضــروا إليهــم وقــام مبســاعدة الثانــي بكســر البــاب 
بابــًا  فوجــدوا  للداخــل  جميعهــم  اخلمســة  ودخــل  للمســتودع  اخلارجــي 
زجاجيــًا قامــوا بفكــه بحديــدة ودخلــوا للغرفــة التــي عثــروا بداخلهــا 
ثــم  املســتودع  خــارج  وأخرجوهــا  بدفعهــا  قامــوا  علــى خزنــه كبيــرة 
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ســحبوها بالســيارة ..... العائــدة لــه حتــى وصلــوا بهــا إلــى وادي ......... 
الســيارة  داخــل  إلــى  وقاموابتحميلهــا  رافعــة  بإحضــار  قــام  وهنــاك 
بواســطتها وذهبــوا بهــا إلــى ورشــة يريــدون فتحهــا فتــم القبــض عليهــم 
بالورشــة وصدقــت أقوالــه شــرعًا وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر 
املوافــق 1431/10/20هـــ جــاء لسرقةمســتودع   يــوم األربعــاء  بأنــه يف 
.............. للدهانــات حيــث قــام بكســر البــاب اخلارجــي ملســاعدة األول 
وســرقوا خزنــة حديديــة مــن داخلــه وبعدهــا جاءهــم املدعــى عليــه الرابــع 
الــذي كان ينتظرهــم يف ســيارته وحملــوا اخلزنــة بســيارته وذهبــوا بهــا 
ــغ ألــف ومائتــي  إلــى جبــل يف ......... وهنــاك كســرها هنــاك وأخــذ مبل
 ......... مســتودعات  إلــى  والرابــع  األول  مــع  رجــع  وبعدهــا  منهــا  ريــال 
وكســر هــو واألول البــاب اخلارجــي للمســتودع وجاءهــم وقتهــا املدعــى 
عليهمــا الثالــث واخلامــس بعــد االتصــال عليهمــا ودخــل اجلميــع إلــى داخل 
املســتودع وقامــوا بفــك البــاب الزجاجــي إلحــدى الغــرف التــي وجــدوا 
داخلهــا خزنــة حديديــة كبيــرة قامــوا بربطهــا وعندمــا لــم يتمكنــوا مــن 
ســحبها ســكبوا قليــًا مــن الزيــت يف الغرفــة ودفعــوا اخلزنة إلى الســيارة 
ثم ســحبوها بالســيارة إلى وادي ......... بعدها طلب األول رافعة وعندما 
حضــرت قامــوا برفــع اخلزنــة بواســطتها داخــل الســيارة وذهبــوا بهــا إلــى 
إحــدى الــورش لكــي يفتحوهــا ومت القبــض عليهــم هنــاك وصدقــت 
ــه اتفــق مــع  ــه الثالــث/ أقــر بأن ــه شــرعًا وباســتجواب املدعــى علي أقوال
األول والثانــي واخلامــس علــى ســرقة مســتودع ......... للدهانــات فلمــا 
وصلــوا إلــى املســتودع نــزل األول والثانــي وكســروا بــاب املســتودع بينمــا 
بقــى يف الســيارة هــو واخلامــس وعنــد تأخــر املذكوريــن داخــل املســتودع 
غــادر املوقــع بصحبــة اخلامــس بعــد ذلــك قــدم الرابــع إلــى األول والثانــي 
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بعــد اتصالهمــا عليــه وركبــا معــه وذهبــوا إلــى حــدود ......... ومعهــم 
اخلزنــة التــي ســرقوها مــن املســتودع والتــي قامــوا بكســرها ثــم قامــوا 
باالتصــال عليــه وأخبــر أنهــم يريــدون أن يدخلــوا املســتودع اآلخــر العائــد 
لشــركة ......... فحضــر لهــم فوجدهــم قــد كســروا البــاب الداخلــي 
ــوا جميعــًا للمكتــب فوجــدوا خزنــة كبيــرة فــأرادوا حملهــا فلــم  ودخل
يســتطيعوا قامــوا بســكب بعــض الزيــت ودفعهــا علــى األرض حتــى بــاب 
املســتودع وعندمــا لــم يســتطيعوا حتميلهــا يف الســيارة قامــوا بربطهــا 
ــم  وســحبها بالســيارة العائــدة لــألول حتــى أوصلوهــا إلــى وادي ......... ث
أحضــر األول رافعــة وقــام بتحميلهــا علــى ســيارته وركــب البقيــة معــه 
وذهبــوا إلــى إحــدى الــورش لفتحهــا فتمــت مداهمتهــم مــن قبــل الشــرطة 
ــى املدعــى عليــه األول يف املوقــع وهــرب الباقــون  هنــاك ومت القبــض عل

ومت القبض عليهم من قبل حرس احلدود وصدقت أقواله شرعًا 0
ــب  ــه األول وطل ــع/ أقــر أن املدعــى علي ــه الراب وباســتجواب املدعــى علي
منــه املجــيء إليــه عنــد مســتودع ......... للدهانــات)......... ( فلمــا جاءهــم 
حمــل األول والثانــي اخلزنــة التــي ســرقوها وتوجهــو معــه إلــى الشــرفة 
يف منطقــة مهجــورة وهنــاك قامــوا بكســرها جميعــًا ووجــدوا بداخلهــا 
وتركــوا  النقــود  وأخــذوا  األوراق  وبعــض  ريــال   ومائتــي  ألــف  مبلــغ 
األوراق مرميــة يف املوقــع ثــم اتفقــوا علــى الرجــوع إلــى مســتودع ......... 
لســرقته فاتصلــوا علــى الثالــث واخلامــس فجــاءوا إليــه عنــد املســتودع 
ــم دخــل  ــاب اخلارجــي ث حيــث وقــام كل مــن األول والثانــي بكســر الب
اجلميــع إلــى املســتودع وكســروا بــاب املكتــب الداخلــي ووجــدوا خزنــة 
كبيــرة لــم يســتطيعوا حملهــا فقامــوا بســكب بعــض الزيــت يف األرض 
وقامــوا بدفعهــا حتــى وصلــوا إلــى البــاب اخلارجــي للمســتودع ثــم قامــوا 
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بربطهــا بســيارة األول وســحبها إلــى وادي ......... حيــث أحضــر األول 
رافعــة قامــوا بتحميلهــا يف الســيارة بواســطتها وذهبــوا بهــا إلــى إحــدى 
الــورش لفتحهــا فجاءتهــم الشــرطة ومت القبــض عليهــم هنــاك وصدقــت 
أقوالــه شــرعًا وباســتجواب املدعــى عليــه اخلامــس/ أقــر بأنــه حضــر إلــى 
مســتودع ......... هو والثالث على ســيارة اجليب التابعة لألول بعد اتصاله 
عليهمــا طالبــًا منهمــا احلضــور ملســتودع ......... للمــواد الغذائيــة وبعــد 
وصولهمــا وجــدوا البــاب اخلارجــي للمســتودع مفتوحــًا وقــام بالدخــول 
إلــى داخــل املســتودع مــع بقيــة املدعــى عليهــم ومتكنــوا مــن ســحب خزنــة 
كبيــرة مــن داخــل املكتــب الداخلــي واخلــروج بهــا إلــى البــاب اخلارجــي 
ثــم قامــوا بســحبها بســيارة األول )..........( إلــى وادي حيــث قــام األول 
فقامــوا  لهــم  رافعــة فحضــر  علــى صاحــب  باالتصــال  عنــد وصولهــم 
بتحميــل اخلزنــة بواســطة الرافعــة إلــى داخــل الســيارة والذهــاب بهــا إلــى 
إحــدى الــورش فتــم القبــض عليهــم عنــد ذلــك اإلجــراءات املتخــذة 1. مت 
تســليم اخلزنــة املســروقة التــي ضبطــت مــع املدعــى عليهم لشــركة ......... 
بكامل محتوياتها 2- مت تســليم اخلزنة املســروقة ملؤسســة ......... 3- مت 
حجــز الســيارات املســتخدمة يف حجــز املــرور حلــني صــدور التوجيهــات 
حيالهــا وبالبحــث عمــا إذا كان لهــم ســوابق لــم يعثــر لهــم علــى ســوابق 
جنائيــة مســجلة وقــد انتهــى التحقيــق الــى توجيــه االتهــام لـــ/ ........... و 
......... بالدخــول ملســتودع شــركة ......... للدهانــات بعــد كســر أبوابــه 
ــغ )1200(  ــا مبل ــه كان بداخله ــٍة مــن داخل ــٍة وســرقة خزن ــٍة حديدي بعتل
بواســطة  حملهــا  يف  مبســاعدتهما   ......... واتهــام  ريــال  ومائتــي  ألــف 
ســيارته ومشــاركته بكســر اخلزنــة املســروقة واتهــام ......... ......... و 
......... و......... و......... ......... و......... باالشــتراك بالدخــول إلــى مســتودع 
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شــركة ......... وســرقة خزنــة حتتــوي علــى مبلــغ )16,000( ســتة عشــر 
ألــف ريــال بعــد متكــن األول والثانــي مــن كســر بابــه بحديــدٍة كانــت 
معهمــا وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1. إقراراتهــم املصدقــة شــرعًا 
املنــوه عنهــا املدونــة ص )15,14,13,12,5( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق 
لفــة )3( وص )12( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )1( وص )16,15,9( 
مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )2( 2- مــا جــاء يف أقوالهــم املنــوه عنهــا 
املدونــة علــى ص )16,15,14,13( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )1( 
التحقيــق  دفتــر  مــن   )14,13,12,11,10,8,7,6,5,4,3,2( وصفحــة 
املرفــق لفــة )2( وص )12,11,10,9,8,7,6,4,3,2( مــن دفتــر التحقيــق 
املرفــق لفــة )3( وص)9,5,4,3,2( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )2( 3- 
محاضــر الدوريــات األمنيــة املنــوه عنهــا املرفقــة لفــة )72,11,10,9,8( 

4- احملضــر املشــترك املنــوه عنــه املرفــق لفــة )14(
 5- مــا جــاء مبحضــر املعاينــة املنــوه عنــه املــدون علــى صـــ )4,3,2( مــن 
دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )1(.6. ماجــاء بتقاريــر التصويــر اجلنائــي املنوه 
فنــي  بتقريــر  ماجــاء   .7.)65,64,63,62,60,59( لفــة  املرفقــة  عنهــا 
البصمــات املنــوه عنــه املرفــق لفــة )58(.8. ماجــاء بخطــاب الشــركة 
املنــوه عنــه املرفــق لفــة )100( 09. ماجــاء بإخباريــة املدعــي األول املنــوه 
عنهــا املــدون ص)7,6( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة)1( 010. ماجــاء 
ملــف  مــن   )10,9( ص  املــدون  عنهــا  املنــوه  الثانــي  املدعــي  بإخباريــة 
التحقيــق املرفــق لفــة)1( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــورون وهــم 
بالــغ  محترمــًا  مــااًل  ســرقتهم  مــن  شــرعًا  املعتبــرة  أهليتهــم  بكامــل 
النصــاب ال شــبهة لهــم فيــه مــن حــرزه بعــد هتكــه فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا - اطلــب إثبــات إدانتهــم مبــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم 
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مبــا يلي1-بحــد الســرقة الــوارد ذكــره يف اآليــة الكرميــة رقــم )38( مــن 
ســورة املائــدة  .2-تعزيرهــم شــرعًا لقــاء مابــدر منهــم من محاولــة مقاومة 
ــي والثالــث مــن رجــال األمــن 0 3-مصــادرة  رجــال األمــن وهــروب الثان
الســيارة مــن نــوع ........يحمــل اللوحــة رقــم .........   العائــدة للمدعــى عليــه 
األول - ومصــادرة الســيارة مــن نــوع ......... حتمــل اللوحــة رقــم .........  
ــه الثانــي لكونهــا اســتخدمت يف الســرقة )علمــًا  العائــدة للمدعــى علي
بــأن احلــق اخلــاص الزال قائمــًا( وبســؤال املدعــى عليــه األول عمــا جــاء يف 
ــًا ال صحــة ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي  دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائ
العــام مــن قيامــي بالدخــول ملســتودع شــركة ......... للدهانــات وكســر 
أبوابــه وســرقة خزنــة منــه وال صحــة أيضــًا ملــا جــاء يف دعــواه مــن قيامــي 
أبوابــه  وكســر   ......... شــركة  مســتودع  إلــى  والدخــول  باالشــتراك 
وســرقة خزنــة منــه فأنــا لــم أقــم بكســر أي بــاب مطلقــًا وال أعــرف شــيء 
عــن الــذي حــدث والــذي حصــل أنــه يف اليــوم الــذي ذكــر املدعــي العــام 
أردت الذهــاب ملدينــة الريــاض أنــا وزميلي ......... و......... لســحب الســجل 
األكادميــي مــن جامعــة امللــك ســعود وأردنــا إصــاح الســيارة ويف أثنــاء 
ســيرنا علــي طريــق ......... وجدنــا خزنــة مربوطــة بحبــال وملقــاة علــى 
جانــب الطريــق فتوقفــت أنــا وزميلــي ......... وأخــي ......... فحاولنــا حمــل 
اخلزنــة إلــى ســيارتنا فلــم نســتطع وقمــت باالتصــال علــى ......... إلحضــار 
ســيارتي التــي معــه وهــي مــن نــوع ............فجــاء إلينــا هــو و......... فقمنــا 
باســتئجار ونــش مــن شــخص باكســتاني مببلــغ وقــدره مائةريــال وبعــد 
حتميــل اخلزنــة اجتهنــا مباشــرة للورشــة لغــرض فتحهــا ومعرفــة مــا بهــا 
فتــم ماحظتنــا مــن قبــل الدوريــات األمنيــة ومت القبــض علينــا حينهــا 
ونحــن يف الورشــة هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي ......... 
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العــام مــن قيامــي  ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي  أجــاب قائــًا ال صحــة 
ــة  ــه بعتل ــات بعــد كســر أبواب بالدخــول ملســتودع شــركة ......... للدهان
حديديــة وســرقة خزنــة بداخلــه فذلــك كلــه غيــر صحيــح والصحيــح أنــه 
يف ذلــك اليــوم ويف أثنــاء ذهابنــا أنــا وزمائــي املدعــى عليهــم جميعــًا 
نفــس  و......... يف  و.........  أنــا  ......... وكنــت  للورشــة إلصــاح ســيارة 
الســيارة ويف طريقنــا وجدنــا خزنــة حديديــة ملقــاة علــى جانــب الطريــق 
شــخص  مــن  ونــش  باســتئجار  فقمنــا  نســتطع  فلــم  حلملهــا  فتوقفنــا 
باكســتاني قريــب مــن املنطقــة لتحميلهــا فقمنــا باالتصــال علــى زمائنــا 
وبعــد  عليهــا  اخلزنــة  لتحميــل   ......... ســيارة  إلحضــار  و.........   .........
ــى  ــًا نحــن اخلمســة عل ــا جميع ــة عليهــا فذهبن ــل اخلزن وصولهــم مت  حتمي
ســيارة ......... إلــى الورشــة لغــرض فتــح اخلزنــة ومت القبــض علينــا مــن قبــل 
الدوريــات األمنيــة وحــرس احلــدود ولــم نتمكــن بعــد مــن فتــح اخلزنــة 
هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه الثالــث......... عمــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي العــام أجــاب قائــًا ال صحــة ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن 
قيامي  باالشــتراك بالدخول ملســتودع شــركة ......... بعد كســر أبوابه 
وســرقة خزنــة منــه والصحيــح أنــه يف اليــوم الــذي ذكــر املدعــي العــام 
ويف متــام الســاعة السادســة صباحــًا قــام ......... باالتصــال علي أنا وزميلي 
......... وطلــب منــا إحضــار ســيارته التــي كانــت معنــا فأحضرناهــا لــه 
للمــكان املطلــوب علــى طريــق ......... وقمنــا بتحميــل اخلزنــة أنــا وزمائي 
جميعــًا ثــم توجهنــا إلــى الورشــة جميعــًا لكــي نقــوم بفتحهــا ومعرفــة مــا 
بهــا فتــم القبــض علينــا هنــاك هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه 
الرابــع أجــاب قائــًا ال صحــة ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام مــن قيامــي 
باالشــتراك يف  كســر خزنــة مســروقة مــن مســتودع لشــركة ......... 
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للدهانــات وســرقة مــا بداخلهــا وال صحــة أيضــًا ملــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن قيامــي بالدخــول إلــى مســتودع شــركة ......... وســرقة خزنــة بداخلــه 
بعــد كســر أبوابــه والصحيــح أننــا كنــا ذاهبــني أنــا وزمائــي ......... 
و......... إلــى الصناعيــة إلصــاح ســيارتي وعلــى طريــق ......... وجدنــا 
خزنــة علــى جانــب الطريــق مربوطــة فتوقفنــا حلملهــا فلــم نســتطع وقمنــا 
باالتصــال علــى ......... و......... إلحضــار ســيارة ......... لتحميــل اخلزنــة ألن 
ســيارتي صغيــرة وال ميكــن حتميــل اخلزنــة عليهــا وبعــد وصــول الســيارة 
قمنــا بتحميــل اخلزنــة بعــد رفعهــا بواســطة ونــش قمنــا باســتئجاره مــن 
شــخص باكســتاني مببلــغ قــدره مائــة ريــال وتوجهنــا بها للورشــة لفتحها 
وبعــد وصولنــا مت القبــض علينــا مــن قبــل الدوريــات األمنيــة وحــرس 
ــًا ال  احلــدود هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه اخلامــس أجــاب قائ
ــم أقــم باالشــتراك بالدخــول  صحــة ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام فل
ملســتودع ......... وســرقة خزنــة منــه فذلــك غيــر صحيــح والــذي حصــل أنــه 
يف ذلــك اليــوم اتصــل......... .........  علــى ......... وكنــت عنــده فطلــب 
إحضــار الســيارة التــي كانــت مــع ......... فركبنــا الســيارة وذهبنــا إليهم 
علــى طريــق ......... وهنــاك قمنــا بتحميــل اخلزنــة بالونــش داخــل الســيارة 
وذهبنــا بهــا إلــى إحــدى الــورش حتــى نفتحهــا ومت القبــض علينــا هنــاك 
هكــذا أجــاب فجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه فقــال بينتــي مــا 
ذكرتــه يف الئحــة الدعــوى ومــا هــو موجــود يف أوراق املعاملــة فجــرى 
االطــاع علــى أوراق املعاملــة فوجدنــا فيهــا إقــرارا للمدعــى عليــه األول 
ومصدقــا شــرعا علــى دفتــر التحقيــق اللفــة رقــم )1( صفحــة )12( ونصه 
»اقــر أنــا ......... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ......... مصدرهــا 
جنــران وتاريخهــا 1423/03/24هـــ أبلــغ مــن العمــر 23 وعشــرون ســنة 
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أعــزب وأســكن ......... حاصــل علــى دبلــوم األجهــزة الطبيــة بأنــه يف يــوم 
األربعــاء متــام الســاعة الثالثــة فجــرًا ذهبــت أنــا واملواطــن ......... واملواطــن 
......... واملواطــن.........  إلــى مســتودعات خلــف إشــارة ......... ثــم دخلنــا 
املســتودع شــركة ......... للدهانــات حيــث قمنــا بكســر البــاب اخلارجــي 
كلنــا األربعــة ثــم دخلنــا إلــى املســتودع أنــا واملدعــو ......... وكســرنا 
اخلزنــة وســرقنا ألــف ومائتــا ريــال فقــط ثــم خرجنــا ودخلنــا شــركة 
......... بعــد أن كســرنا البــاب نحــن األربعــة وكســرنا بــاب املكتــب 
ودخلنــا املكتــب وأخذنــا اخلزنــة الكبيــرة حيث ســكبنا زيــت ودفيناها 
إلــى الســيارة نحــن األربعــة وركبناهــا ثــم اتصلنــا علــى املواطــن ......... 
وجاءنــا علــى ســيارة مــن نــوع أفيــون بــل لــم نركبهــا يف الســيارة وإمنــا 
ســحبناها حيــث ربطناهــا بحبــل ثــم ســحبناها إلــى وادي ......... ثــم جبــت 
شــخص باكســتاني عنــده ونــش قــام بتحميلهــا مببلــغ مائــة ريــال فقــط 
ثــم ذهبنــا إلــى الورشــة نريــد قطعهــا ولكــن قبــض علينــا هــذا اعتــرايف 
أوقــع عليــه وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا غيــر مكــره وال 
مجبــر« كمــا جــرى االطــاع علــى دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )3( 
صفحــة )12( فوجدنــا فيهــا إقــرارا آخــر للمدعــى عليــه ويتضمــن قيــام 
املدعــى عليــه األول والثانــي بكســر بــاب مســتودعات......... للدهانــات 
وســرقة خزنــة صغيــرة منــه وأن املدعــى عليــه األول قــام باالتصــال علــى 
الرابــع فقامــوا بتحميلهــا وســرقة مبلــغ قــدره ألــف ومائتــا ريــال ثــم عــاد 
الثاثــة إلــى مســتودع ......... بعــد االتصــال علــى املدعىعليهمــا الثالــث 
واخلامــس فقامــوا بكســر بــاب احملــل وســرقة اخلزنــة املوجــودة بــه كمــا 
جــرى االطــاع علــى إقــرار للمدعــى عليــه الثانــي ومصــدق شــرعا علــى 
دفتــر التحقيــق اللفــة رقــم )3( صفحــة )14( ويتضمن إقراره هو واملدعى 
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وســرقة  للدهانــات   ....... بــاب مســتودع شــركة  األول بكســر  عليــه 
خزنــة حتــوي علــى مبلــغ ألــف ومائتــي ريــال مبســاعدة املدعــى عليــه 
الرابــع وذهابهــم إلــى مســتودع شــركة ..... بعــد اإلتصــال علــى املدعــى 
عليهمــا الثالــث واخلامــس والقيــام بكســر أبوابــه وســرقة خزنــة منــه 
كمــا جــرى االطــاع علــى إقــرار آخــر للمدعــى عليــه الثانــي مصــدق 
شــرعًا علــى دفتــر التحقيــق اللفــة رقــم )2(صفحــة )9( ونصــه »اقــر أنــا 
......... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ......... مصدرهــا الريــاض 
وتاريخهــا 1422/09/09هـــ أبلــغ مــن العمــر 20 عشــرون ســنة أســكن 
الريــاض متــزوج أعمــل بشــركة ......... بأنــه يف يــوم األربعــاء املوافــق 
1431/10/20هـــ متــام الســاعة الثالثــة فجــرا تقريبــا قمت بكســر الباب 
اخلارجــي للمســتودعات  .............. للمــواد الغذائيــة وكان معــي ......... 
وكان معي كذلك ......... وكان معي كذلك ......... و......... والدخول 
إلــى مســتودع .....للمــواد الغذائيــة وكســرنا اخلزنــة الكبيــرة مــن اجلــدار 
بحبــل  ربطناهــا  حيــث  اخلمســة  نحــن  جميعــا  للخــارج  وســحبناها 
املعتبــرة  العقليــة  قــواي  بكامــل  اعتــراف  وهــذا  للخــارج  وســحبناها 
شــرعًا وعليهــا أوقع«كمــا جــرى االطــاع علــى إقــرار املدعــى عليــه 
الثالــث واملصــدق شــرعا علــى دفتــر التحقيــق اللفــة رقــم )4( صفحــة )4( 
ونصــه »أقــر أنــا......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
......... مصدرهــا جنــران وتاريخهــا 1423/07/09هـــ أعــزب أســكن 
......... أمــي ال أقــرأ وال أكتــب بأنــه يف يــوم األربعــاء يف متــام الســاعة 
الثانيــة فجــرا ذهبنــا إلــى املســتودع......... للدهانــات ......... أنــا و.........  
و......... و......... وجلسنا أنا و......... يف السيارة يف اخلارج فقاموا بكسر 
بــاب املســتودع  الدهانــات ......... للدهانــات املســمى ......... ثــم ذهبــت أنــا 
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و.........  وتركناهــم فلمــا تأخرنــا عليهــم اتصلــوا على أخــي......... املدعو 
......... فجاءهــم علــى ســيارته مــن نــوع ...... وركبــوا معــه وذهبــوا إلــى 
حــدود ......... ومعهــم اخلزنــة املســروقة مــن مســتودع ......... للدهانــات 
وكســروها الثاثــة ثــم اتصلــوا علــي أنــا و......... فرجعنــا لهــم وقالــوا 
نريــد أن ندخــل املســتودع الثانــي العائــد لشــركة ......... للمــواد الغذائيــة 
بــاب  وكســرنا  اخلمســة  فدخلنــا  البــاب  كســروا  وقــد  لهــم  وجيــت 
نســتطع  فلــم  نحملهــا  أن  فأردنــا  الكبيــرة  اخلزنــة  ووجدنــا  املكتــب 
فقمنــا بســكب زيــت علــى األرض ثــم قمنــا بدفهــا علــى األرض حتــى 
ــا  ــم نســتطع فأخذن ــا أن نركبهــا يف الســيارة ل ــا أردن ــاب املســتودع ومل ب
حبــل وربطناهــا يف اجليــب العائــد ل......... وســحبناها إلــى وادي ......... ثــم 
ذهــب ......... وأحضــر ونــش فقــام بتحميلهــا ثــم ركبنــا اخلمســة يف اجليــب 
وتركنــا الســيارة ..... يف الــوادي ألنهــا غــرزت يف الــوادي واجتهنــا إلــى 
......... ودخلنــا ورشــة حــداده نريــد قصهــا فشــاهدنا الدوريــة ومســكت 
......... وهربنــا الباقــني وهــذا إقــراري بطوعــي واختيــاري غيــر مجبــر وال 
مكــره وبكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعا املقــر مبــا فيــه .........  
بصمتــه« كمــا جــرى االطــاع علــى إقــرار املدعــى عليــه الرابــع واملصدق 
شــرعا علــى دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )4( صفحــة )2( ونصــه »أقــر 
وأعتــرف أنــا ......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ......... 
مصدرهــا جنــران وتاريخهــا 1427/11/19هـــ عمــري 21 ســنة أعــزب 
وأســكن يف ......... وطالــب بجامعــة ..... بأنــه يف صبــاح يــوم األربعــاء 
حوالــي الســاعة الثالثــة فجــرًا اتصــل علــي أخــي ......... وقــال مرنــي بعــد 
إشــارة .............. ثــم جيتهــم بعــد اإلشــارة وجلســت يف الســيارة حوالــي 
ربــع ســاعة ثــم قالــوا تعــال عنــد مســتودع ......... للدهانــات املســمى ......... 
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فلمــا جئتهــم قامــوا بتحميــل خزنــة معــي وقالــوا ودنــا ل.........  فذهبنــا 
ــا و.....  ــا أن إلــى ......... قريــب مــن مركــز حــرس احلــدود ســابقا ثــم نزلن
أخــي و......... وقمنــا بكســرها جميعــا وبقينــا يف املوقــع حوالــي ســاعة 
ــا بداخلهــا  والــذي كان معــي أخــي ......... واملدعــو ......... فقــط ووجدن
مبلــغ ألــف ومائتــي ريــال فقــط وأوراق وإقامات وأخذنــا الفلوس وتركنا 
باقــي األوراق ثــم اتفقنــا نرجــع إلــى مســتودع ......... لنســرقه واتصلنــا 
......... ثــم قمنــا  ......... و......... فجاءونــا علــى علــى ســيارة أخــي  علــى 
بكســر بــاب مســتودع ......... وقــام بكســره ......... و.........  فقــط ثــم 
فقمنــا  حملهــا  نســتطع  ولــم  اخلزنــة  لســرقة  اخلمســة  جميعنــا  دخلنــا 
بســكب الزيــت يف األرض وقمنــا بدفهــا حتــى وصلناهــا إلــى البــاب 
اخلارجــي للمســتودع ثــم قمنــا بربطهــا بســيارة أخــي ......... وقمنا بســحبها 
بالســيارة إلــى وادي ......... ثــم ســحبناها بونــش أحضــره أخــي ......... 
ــوادي ألنهــا غــرزت  فقــام بحملهــا يف اجليــب وتركــت ســيارتي .... يف ال
وركبنــا اخلمســة مــع أخــي ......... إلــى أن وصلنــا الشــرفة ثــم دخلنا ورشــة 
 ......... أخــي  الشــرطة فمســكت  اخلزنــة فجــاءت  قــص  نريــد  حــداده 
وهــرب ......... و.........  وهــذا إقــراري بطوعــي واختيــاري وغيــر مجبــر وال 
مكــره وبكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعا وعليــه أوقــع املقــر مبــا 
فيــه ......... بصمته«كمــا جــرى االطــاع علــى إقــرار آخــر للمدعــى عليــه 
الرابــع ومصــدق شــرعا علــى دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )2( صفحــة 
إقــرار  علــى  االطــاع  جــرى  األول كمــا  مــا تضمنــه  ويتضمــن   )16(
املدعــى عليــه اخلامــس واملصــدق شــرعا علــى دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة 
رقــم )4( صفحــة )9( ونصــه »أقــر واعتــرف أنــا ......... ســعودي اجلنســية 
باجلــواز رقــم ......... أبلــغ مــن العمــر 15 ســنة أســكن بالريــاض ......... 
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متعلــم حاصــل علــى الشــهادة االبتدائيــة ولــم أكمــل دراســتي حاليــا 
ــا و......... يف الشــقة بعدهــا صحانــي......... وقــال العيــال  ــا أن أعــزب كن
كلمونــي فقــال خــاص نــروح لهــم بعدهــا حضرنــا إلــى املوقــع علــى 
الغذائيــة  للمــواد  ل.........   التابــع  املســتودع  إلــى  و.........   أنــا  الســيارة 
وحصلنــا البــاب مفتــوح ومكســور وقمــت بالدخــول معهــم ......... و......... 
و.........  و......... وســحبت اخلزنــة معهــم مــن الداخــل إلــى أن أطلعناهــا يف 
اخلارج وســحبناها بالســيارة إلى وادي ......... وكان يقود الســيارة .........  
ثــم جــاء ......... وجــاب ونــش وقــام بتحميلهــا إلــى داخــل الســيارة وذهبنــا 
بهــا إلــى ورشــة لكــي نفتحهــا وجــاءت الشــرطة ونحــن هنــاك وقبضــوا 
علينــا وهــذا إقــراري بطوعــي واختيــاري غير مجبــر وال مكره وبكامل 
قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعا وعليــه أوقــع ......... بصمته«كمــا جــرى 
االطــاع علــى إقــرار آخــر للمدعــى عليــه اخلامــس ومصــدق شــرعا علــى 
ــه  ــق املرفــق لفــة رقــم )3( صفحــة )5( ويتضمــن مــا تضمن ــر التحقي دفت
إقــراره الســابق كمــا جــرى االطــاع علــى محاضــر الدوريــات األمنيــة 
املرفقــة باملعاملــة علــى اللفــة رقــم )72,11,10,9,8( وتتضمــن ورود بــاغ 
للدوريــات األمنيــة بوجــود ســرقة وبحضورهــم للموقــع وجــدوا كســر يف 
بــاب شــركة ......... وســرقة خزنــة منــه ووجــود حالــة ثانيــة للســرقة تبعــد 
عــن األولــى ثاثــني متــرا حملــل متعــرض خللــع بابــه وســرقة حزنــة فيــه ويف 
أثنــاء مســح الدوريــات لوحــظ ســيارة املدعــى عليهــم ومتــت متابعتهــا حتــى 
دخلــت الورشــة فتــم القبــض عليهــم بعــد محاولــة شــخصني منهــم الفــرار 
كمــا جــرى االطــاع علــى احملضــر املشــترك املرفــق باملعاملــة علــى اللفة 
اشــتباه  عنــد  بأنــه  ويتضمــن  1431/10/20هـــ  واملــؤرخ   )14( رقــم 
الدوريــات األمنيــة بســيارة مــن نــوع ..... رقــم اللوحــة......... وفيهــا خمســة 
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وعنــد  األول  عليــه  املدعــى  وهــو  ســائقها  علــى  القبــض  أشــخاص مت 
مشــاهدة حــرس احلــدود مقاومــة املدعــى عليهــم للدوريــات األمنيــة متــت 
مســاندتهم والقبــض علــى مــن حــاول الهــرب وهــم املدعــى عليــه الرابــع 
ــة  ــة املرفــق باملعامل ــى محضــر املعاين واخلامــس كمــا جــرى االطــاع عل
علــى دفتــر التحقيــق اللفــة رقــم )1( صفحــة )5,4,3( كما جرى االطاع 
علــى تقاريــر التصويــر اجلنائــي املرفق لفــة رقــم ) 64,63و62,61,60,59( 
ويتضمــن توثيقــا مصــورا للمــكان بعــد حــدوث الســرقة كمــا جــرى 
االطــاع علــى مذكــرة انتقــال يف البصمــات املرفــق علــى لفــة رقــم )58( 
وتتضمــن أنــه مت العثــور علــى أثريــن صاحلــني للمقارنــة ولــم تتبــني النتيجــة 
وبســؤال املدعــى عليهــم عــن اإلقــرارات التــي أخــذت عليهــم واملدونــة 
علــى دفاتــر التحقيــق أجــاب كل واحــد منهــم مبفــرده قائــًا لقــد أخــذت 
منــا هــذه االعترافــات جبــرًا وحتــت التهديــد خلوفنــا مــن اجلهــات األمنيــة 
وأمــا مــا أخــذ منــا مــن اعترافــات يف احملكمــة اجلزئيــة فهــي ألن اجلهــات 
األمنيــة هددتنــا بالضــرب والســجن ووعدونــا يف حــال مت املصادقــة علــى 
بأنــه ســيطلق ســراحنا هكــذا أجابــوا فجــرى ســؤالهم عــن  أقوالنــا 
بينتهــم علــى اإلكــراه فأجــاب كل واحــد منهــم مبفــرده قائــا ال بينــة 
لــدي هكــذا أجابــوا ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليهــم فجــرى ســؤال كل منهــم عــن أي إضافــة يــودون 
إضافهــا فأجــاب كل واحــد منهــم مبفــرده قائــا ال إضافــة لــدي هكذا 
أجابــوا فبنــاء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى وإنــكار املدعــى عليهــم ملــا جــاء 
ــا جــاء يف إقــرارات املدعــى عليهــم واملصدقــة  ــة وتفصيــا ومل فيهــا جمل
شــرعا ورجوعهــم عنهــا جميعــا بدعــوى اإلكــراه والبينــة لهــم علــى ذلــك 
ــة واحملضــر املشــترك املعــد مــن  ــات األمني وملــا جــاء يف محاضــر الدوري
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قبــل الدوريــات األمنيــة وحــرس احلــدود وملــا جــاء يف محضــر املعاينــة 
املشــار إليــه وملــا ورد مــن أحاديــث وآثــار يف درء احلــدود بالشــبهات فقــد 
روى الزهــري أن عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت : قــال رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم : »ادرؤا احلــدود عــن املســلمني مــا اســتطعتم« وقــد روي 
ذلــك عــن عبــداهلل بــن مســعود ومعــاذ بــن جبــل وملــا قــرره جمــع مــن أهــل 
العلــم أن مــن شــرط إقامــة حــد مــن حــدود اهلل باإلقــرار البقــاء عليــه إلــى 
متــام احلــد فــإن رجــع عــن إقــراره أو هــرب كــف عنــه ولضعــف مادفــع بــه 
املدعــى عليهــم مــن أنهــم وجــدوا اخلزنــة ملقــاة علــى جانــب الطريــق وملــا 
ــه التحقيقــات وإقــرارات املدعــى عليهــم مــن أن املدعــى عليهمــا  أظهرت
األول والثانــي همــا أكثــر مــن رتــب ونســق للســرقة  وحلداثــة ســن املدعــى 
عليــه اخلامــس فقــد حكمنــا مبايلــي أوال إدانــة املدعــى عليهــم مبــا أســند 
إليهــم مــن قيامهــم بالســرقة ثانيــا رد طلــب املدعــي العــام إقامــة حــد 
الســرقة علــى املدعــى عليهــم ودرءه عنهــم لرجوعهــم عــن إقراراتهــم ثالثــا 
تعزيــر كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا األول والثانــي بالســجن ملــدة ثمــان 
ــى ذمــة هــذه القضيــة وجلــد كل  ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ إيقافهمــا عل
واحــد منهمــا ثمامنائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة خمســون 
جلــدة وبــني الدفعــة واألخــرى خمســة عشــر يومــا رابعــا تعزيــر كل واحــد 
مــن املدعــى عليهمــا الثالــث والرابــع بالســجن ملــدة ســت ســنوات وجلــد 
دفعــة  كل  دفعــات  علــى  مفرقــة  جلــدة  ســتمائة  منهمــا  واحــد  كل 
خمســون جلــدة وبــني الدفعــة واألخــرى خمســة عشــر يومــا خامســا تعزيــر 
املدعــى عليــه اخلامــس بالســجن ملــدة خمــس ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ 
إيقافــه وجلــده خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة خمســون 
ــدة وبــني كل دفعــة واألخــرى خمســة عشــر يومــا سادســا مصــادرة  جل
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الســيارة مــن نوع........رقــم اللوحــة .........  والســيارة ....... التــي حتمــل 
اللوحــة رقــم .........  الســتخدامها يف اجلرميــة وبعــرض ذلــك علــى كل مــن 
املدعــي العــام واملدعــى عليهــم قــرروا اعتراضهــم علــى احلكــم فجــرى 
أســبوع  بعــد  مراجعتنــا  عليهــم  وأن  االســتئناف  بتعليمــات  إفهامهــم 
الســتام نســخة مــن احلكــم لاعتــراض عليــه يف مــدة أقصاهــا ثاثــون 
ــى اهلل وســلم  ــده ورســوله محمــد وصل ــى عب ــى اهلل وســلم عل يومــا وصل

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر يف 1433/07/01هـ0
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
ــخ 1434/01/12هـــ ومرفــق  مبوجــب اخلطــاب رقــم 332056377 وتاري
بــه قــرار املاحظــة رقــم 33478335 وتاريــخ 1433/12/26هـــ ونــص 
والائحــة  وصــورة ضبطــه  الشــرعي  القــرار  وبدراســة   « منــه  احلاجــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ أن الائحــة االعتراضيــة املرفقــة 
ــد مــن اطــاع صاحبــي  ــم يوقــع عليهــا باالطــاع إال قــاٍض واحــد وال ب ل
يفيــد  الفضيلــة املشــاركني يف احلكــم علــى الائحــة والتوقيــع مبــا 
ــه  ــة ماحظــة مــا ذكــر وإحلــاق مــا يجرون ــى أصحــاب الفضيل ذلــك فعل
ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال  القــرار الشــرعي والضبــط وصورتــه  يف 
الــازم واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
وســلم قاضــي اســتئناف ......... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ......... 
ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ......... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف 
......... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ......... ختمــه وتوقيعه«وعليــه جنيــب 
علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة يف ماحظتهــم بأنــا قــد اطلعنــا علــى 
الائحــة االعتراضيــة جميعــا كمــا هــو ظاهــر يف ضبــط القضيــة وقــد 
مت إجــراء الــازم بشــأن التوقيعــات وبنــاَء علــى ذلــك فقــد أمرنــا بإحلــاق 
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واهلل  االســتئناف  إعادتــه حملكمــة  ثــم  ومــن  وقــراره  بالضبــط  ذلــك 
املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/01/21هـــ.
املعاملــة  عــادت  فقــد  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
مــن محكمــة االســتئناف مبوجــب اخلطــاب رقــم 34539812 وتاريــخ 
1434/04/22هـــ ومرفــق بــه قــرار املاحظــة رقــم 34180803 وتاريــخ 
القــرار  دراســة  ســبق  وحيــث   « منــه  احلاجــة  ونــص  1434/04/07هـــ 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى 
ــاء  ــة وأحلقــوه بالقــرار وصــورة ضبطــه بن مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيل
علــى القــرار رقــم 33478335 وتاريــخ 1433/12/26هـــ تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 
نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم قاضي اســتئناف .........  ختمه وتوقيعه 
قاضــي اســتئناف ......... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ......... ختمــه 
ــرة .........  وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ......... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائ
ختمــه وتوقيعــه« ولبيــان ذلــك جــرى إثباتــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/05/07هـــ0
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رقم الصك: 33321721 تاريخه: 1433/06/30هـ 
رقم الدعوى: 3366441

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
تاريخه :1434/1/20ه  3318653

ســرقة -انتهــاك حرمــة منــزل - ســرقة مــن منــزل - ســرقة صــور خاصــة 
وشــهادات - مســاعدة يف الســرقة - تغليــظ العقوبــة يف حــق املباشــر 
للســرقة - عــدم انطبــاق شــروط احلــد - صــرف النظــر عــن طلــب إقامــة 
حــد الســرقة - تعزيــر لقــوة التهمــة - تعزيــر بالســجن واجللــد - إيقــاف 

عقوبــة .

1-أجمع أهل العلم على أن قطع الســارق إمنا يجب إذا شــهد بالســرقة 
شــاهدان حــران مســلمان ووصفــا مــا يوجــب القطــع. انظــر : اإلجمــاع 
البــن املنــذر. كتــاب أحــكام الســراق )ص86( واملغنــى البــن قدامــه، بــاب 

القطــع يف الســرقة )463/12(.
2-جاء يف الشــرح الكبير )555/6( : ) الشــرط الســادس : ثبوت الســرقة 

بشــهادة عدلــني أو إقــرار مرتــني وال ينــزع عــن إقــراره حتــى يقطــع ( . 
3-جــاء عــن الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم أنــه قــال يف قضيــة ســرقة : ) مــا 
دام أن الســارق رجــع عــن اعترافــه فإنــه يــدرأ عنــه احلــد ألنــه ليــس فيــه 

بينــة ســوى إقــراره وقــد زال قبــل اســتيفائه فســقط القطــع ( . 
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توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا األول بالســرقة و الثانــي باملشــاركة ، 
وتبــني وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه األول دون الثانــي، حيــث أبلــغ 
أحــد الوافديــن عــن قيــام شــخص بالدخــول ملنزلــه عن طريــق النافذة بعد 
كســرها، و ســرقة شــنطة بهــا مبلــغ مالــي و صــور خاصــة و شــهادات 
، وقــرر اتهامــه للمدعــى عليــه األول ، ومت االنتقــال للموقــع ووصفــه 
،وباســتجوابهما اعترفــا مبــا نســب إليهمــا ، وصــدق اعترافهمــا شــرعًا 
،وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليهمــا ، وحكمــت احملكمــة 
علــى األول بحــد الســرقة، وعلــى الثانــي بعقوبــة تعزيريــة، أقــر املدعــى 
عليهمــا مبــا نســب إليهمــا، ثــم رجعــا عــن اعترافهمــا، وصــدر احلكــم 
ــة عــن  ــد، وتقــرر إيقــاف العقوب ــر املدعــى عليهمــا بالســجن و اجلل بتعزي
املدعــى عليــه الثانــي ملــدة خمــس ســنوات فــإن صــدرت منــه جنايــة فإنــه 
ينفــذ عليــه احلكــم يف هــذه اجلنايــة، وإن لــم تصــدر منــه جنايــة فــإن 
مــن  احلكــم  وُصــدق  اعتدالــه،  لثبــوت  يســقط  احلكــم  هــذا  تنفيــذ 

محكمــة االســتئناف .



104

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد . لدي إنا 
........ القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة حــااًل وباالشــتراك 
القضــاة باحملكمــة   ........ الشــيخ  ........ وفضيلــة  الشــيخ  مــع فضيلــة 
مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  حــااًل  املكرمــة  العامــة مبكــة 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 3366441 
وتاريــخ 1433/01/25 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33172019 وتاريخ 
1433/01/25 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1433/06/15 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 14 : 10 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ........ وادعــى قائــًا 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبكــة املكرمــة أدعــي 
علــى كًا مــن 1- ........ 23 ســنة ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ........ أوقــف بالســجن العــام مبوجــب أمــر التمديــد رقــم 
55784 وتاريــخ 1432/12/23هـــ . 2- ........ 25 ســنة ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ مفــرج عنــه بكفالــة حضوريــة بتاريــخ 
1432/12/06هـــ. إنــه بتاريــخ 1432/10/29هـــ أبلــغ الوافــد ........  27 
عامــًا مينــي اجلنســية عــن قيــام شــخص بالدخــول إلــى منزلــه عــن طريــق 
النافــذة بعــد كســرها وســرقة شــنطة دبلوماســية عوديــة اللــون بهــا 
مبلــغ مالــي قــدره 45000 ريــال ســعودي وصــور خاصــة وشــهادات وقــرر 
اتهامــه للمدعــى عليــه ........ وباالنتقــال إلــى منــزل املجنــي عليــه الكائــن 
بحــي ........ مبدخــل جبــل ........ مقابــل بقالــة ........ لوحــظ زجــاج النافــذة 
بالغرفــة اليمنــى مكســورًا وكان الزجــاج متناثــر بالداخــل وأن اجلانــي 
اللــون  دخــل الغرفــة اليســرى وســرق منهــا شــنطة دبلوماســية عوديــة 
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املدعــى  وباســتجواب  البــاب  مــن  اليســرى  باجلهــة  الســرير  مــن حتــت 
عليــه األول ........ أقــر بأنــه يف مســاء االثنــني 1432/10/28هـــ وبعــد 
صــاة العشــاء وأثنــاء جلوســه مــع أخيــه املدعــى عليــه الثانــي عــرض 
عليــه فكــرة ســرقة منــزل الوافــد اليمنــي ........ وأخبــره أنــه يوجــد بــه 
شــنطة بهــا مبلــغ مالــي واتفقــا علــى ســرقته ســويًا فذهــب أواًل للتأكــد 
ــى  ــا إل ــم ذهب ــه فوجــداه يف احملــل ث ــذي يعمــل في مــن أن ........ باحملــل ال
منزلــه وعنــد وصولهمــا إليــه وجــدا البــاب مقفــًا فكســر هــو زجــاج 
النافــذة املطلــة علــى الشــارع ممــا أدى إلــى جــرح قطعــي ونــزف الــدم 
مــن يــده ثــم دخــا مــن تلــك النافــذة إلــى املنــزل وســرقا الشــنطة وخرجــا 
مــن املــكان الــذي دخــا منــه واجتهــا إلــى منزلهمــا وعنــد وصولهمــا 
طلــب منــه املدعــى عليــه ........ أن يدخــل املنــزل ويبقــى هــو يف خارجــه 
ملعرفــة مــا إذا كان بداخلــه أحــد أم ال وفعــل ذلــك وعنــد خروجــه وجــد 
املدعــى عليــه الثانــي ........ قــد فتــح الشــنطة وبيــده املبلــغ املالــي فأخبــره 
ــال فتقاســماه  ــذي بهــا تســعة وعشــرين ألــف وســبعمائة ري ــغ ال ــأن املبل ب
ــال وحفــر  ــة وخمســني ري ــف وثمامنائ فأخــذ كًا منهمــا أربعــة عشــر أل
ــه وصــدق  ــم دخــل منزل ــغ ومــن ث ــا املبل هــو حفــرة يف الشــارع وأخفــى به
اعترافــه شــرعًا وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي ........ أقــر بأنــه يف 
مســاء االثنــني 1432/10/28هـــ وبعــد صــاة العشــاء وأثنــاء جلوســه 
مــع أخيــه املدعــى عليــه األول عــرض عليــه فكــرة ســرقة منــزل الوافــد 
اليمنــي ........ وأخبــره أنــه يوجــد بــه شــنطة بهــا مبلــغ مالــي واتفقــا علــى 
ســرقته ســويًا فذهــب أواًل للتأكــد مــن أن ........ باحملــل الــذي يعمــل فيــه 
فوجــداه يف احملــل ثــم ذهبــا إلــى منزلــه وعنــد وصولهمــا إليــه وجــدا الباب 
مقفــًا فكســر أخــوه ........ زجــاج النافــذة املطلــة علــى الشــارع ممــا أدى 
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إلــى جــرح قطعــي بيــده ونــزف الــدم منهــا ثــم دخــل أخــوه ........ مــن تلــك 
النافــذة إلــى املنــزل وســرق الشــنطة وخــرج مــن املــكان الــذي دخــل منــه 
بينمــا هــو كان يف اخلــارج يقــوم بــدور املراقبــة  واجتهــا إلــى منزلهمــا 
وعنــد وصولهمــا دخــل هــو املنــزل وبقــي ........ باخلــارج ومعــه الشــنطة 
وأخــذ مفــك وســكني مــن املنــزل وفتــح الشــنطة ووجــد بهــا مبلــغ  تســعة 
وعشــرين ألــف وســبعمائة ريــال فتقاســماه فأخــذ كًا منهمــا أربعــة 
عشــر ألــف وثمامنائــة وخمســني ريــال ومــن ثــم دخــا املنــزل وخبــا ذلــك 
املبلــغ يف حفــرة حفرهــا يف غرفــة نــوم أخيــه وصــدق اعترافــه شــرعًا 
وبإجــراء املواجهــة بــني املدعــى عليهمــا حيــث ذكــر األول أن الثانــي 
دخــل معــه املنــزل وســرقه بينمــا ذكــر الثانــي أنــه لــم يدخــل فأصــر 
الثانــي علــى أقوالــه فيمــا عــدل األول عــن أقوالــه وذكــر أن الثانــي لــم 
يدخــل إلــى املنــزل وقــد أســفر التحقيــق عــن توجــه االتهــام للمدعــى عليــه 
األول ........ بســرقة مبالــغ ماليــة ومشــاركة املدعــى عليــه الثانــي ........ 
باملســاعدة واملراقبــة واملؤيــد بقــرار جلنــة إدارة الهيئــة رقــم 33/م لعــام 
1433هـــ وذلــك لألدلــة والقرائــن اآلتيــة : 1- مــا جــاء يف إقــرار املدعــى 
عليــه األول املصــدق شــرعًا املنــوه عنــه املرفــق ص 15 لفــة 9 . 2- مــا 
جــاء  بإقــرار لثانــي  املصــدق شــرعًا ص 7 لفــة 1 . 3-مــا جــاء مبحضــر 
املواجهــة املشــار إليــه ص9 لفــة 1. 4- مــا جــاء يالتقريــر الطبــي لفــة 15 . 
5- مــا جــاء بســند اســتام املجنــي عليــه بحقــه اخلــاص املــدون لفــة 11 . 
6- مــا جــاء يف محضــر االنتقــال املعاينــة املــدون ص 2 لفــة 9 . وبالبحــث 
عــن ســوابقهماعثر لــألول علــى ســت ســوابق أربــع ســرقات واثنتــني نصب 
واحتيــال ولــم يعثــر للثانــي علــى ســوابق وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى 
عليهمــا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا مــن قيــام األول بســرقة مــال 
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محتــرم مــن حــرزه ال شــبهة لــه فيــه يزيــد عــن النصــاب وهــو مكلــف 
مختــار ومشــاركة الثانــي لــه باملســاعدة لــذا أطلــب إدانتهمــا مبــا أســند 
إليهمــا واحلكــم علــى األول بحــد الســرقة الــوارد يف اآليــة الكرميــة 38 
مــن ســورة املائــدة واحلكــم علــى الثانــي بعقوبــة تعزيريــة علمــًا أن احلــق 
اخلــاص إنتهــى باســتام صاحبــه لــه واهلل املوفــق وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليهمــا صادقــا علــى صحــة مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
كمــا صادقــا علــى صحــة اعترافهمــا املــدون بعاليــه ثــم قــرر املدعــي 
األول ........ قائــاً إن زجــاج النافــذة كان مكســورًا مــن األصــل فدفعته 
بكلتــا يــدي فســقط وأنــا الــذي دفعــت وأخــذت الشــنطة وكان املدعــى 
عليــه الثانــي يف اخلــارج هكــذا قــال وللتأمــل رفعــت اجللســة ويف اجللســة 
ــة  حضــر املدعــى عليهمــا ........ و........  فجــرى عــرض إقرارهمــا  التالي
املــدون بعاليــه عليهمــا فقــاال إن إقرارهمــا هــذا غيــر صحيــح فالقضيــة 
كانــت عنــد أحــد احملققــني ونقلــت إلــى محقــق آخــر وقــد مــارس معنــا 
هــذا احملقــق الضــرب والتهديــد وقــد حبســنا يف ســجن إنفــرادي ملــدة 
أســبوعني أو أكثــر ولــم يخرجنــا حتــى اعترفنــا علــى أنفســنا كذبــًا 
ــه ........  ــا نعمــل لــدى شــخص مينــي اجلنســية يقــال ل والصحيــح أننــا كن
وقــد عملنــا عنــده أكثــر مــن ثمــان ســنوات ونطلبــه مبالــغ ماليــة وهــي 
أجــرة عملنــا فقمــت أنــا ........ بكســر زجــاج النافــذة فســقط وذلــك 
برميــه بحجــر وهــذا هــو احلاصــل فقــط وقــد قلنــا لهــم إننــا ســنقفل احملــل 
ــغ خمســة  ــازل عــن مبل ــه ال أحــد يتن ــًا وإال فإن ــوا واشــتكوا كذب فذهب
وأربعــني ألــف ريــال و........  قــد تنــازل وســافر إلــى اليمــن هكــذا قــاال 
وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــة بينــه علــى دعــواه أجــاب قائــًا ليس لدي 
ســوى ما جاء يف أوراق املعاملة وللتأمل رفعت اجللســة ويف اجللســة التالية 
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حضــر املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليهمــا ........ و........  فجــرى 
ســؤال املدعــى عليهمــا عــن اعترافهمــا يف مجلــس احلكــم بطوعهمــا 
واختيارهمــا ولــم يلحقهمــا إكــراه مــن قبلنــا نحــن نظــار القضيــة فقــاال 
إننــا اعترفنــا بذلــك ألننــا كنــا نريــد أن ننهــي القضيــة ولــم نتصــور أنهــا 
ــة  ــا فبعــد ســماع الدعــوى واإلجاب ســتطول إلــى هــذا احلــد هكــذا أجاب
ونظــرا لرجــوع املدعــى عليهمــا عــن إقرارهمــا إال أنــه قرينــة قويــة موجبــة 
لتغليــظ العقوبــة يف حقهمــا ونظــرا ألن املدعــي العــام يطالــب بإقامــة 
حــد الســرقة علــى املدعــى عليهمــا وقــد أجمــع أهــل العلــم علــى أن قطــع 
الســارق إمنــا يجــب إذا شــهد بالســرقة شــاهدان حــران مســلمان ووصفــا 
مــا يوجــب القطــع ينظــر يف ذلــك اإلجمــاع البــن املنــذر كتــاب أحــكام 
الســراق صـــ68 و املغنــي بــاب القطــع يف الســرقة جـــ463/12 وقد جاء يف 
الشــرح الكبيــر جـــ555/26 الشــرط الســادس : ثبــوت الســرقة بشــهادة 
عدلــني أو إقــرار مرتــني وال ينــزع عــن إقــراره حتــى يقطــع وقــد جــاء عــن 
الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم أنــه قــال يف قضيــة ســرقة ] مــا دام أن الســارق 
رجــع عــن اعترافــه فإنــه يــدرأ عنــه احلــد ألنــه ليــس فيــه بينــة ســوى إقــراره 
إقــرار املدعــى  [ ونظــرا ألن  وقــد زال قبــل اســتيفاءه فســقط القطــع 
عليهمــا قــد تضمــن مباشــرا وهــو ........ واآلخــر متســتر وهــو ........ ممــا 
يوجــب تغليــظ العقوبــة يف حــق املباشــر دون املتســتر ونظــرا ألن املقصــود 
بالعقوبــة والتعزيــر الــردع والتأديــب وكــف اجلانــي عــن العــودة ملثــل مــا 
صــدر منــه وبعــد الرجــوع إلــى أوراق املعاملــة وجــد أن املدعــى عليــه ........ 
قــد قيــدت يف حقــه ســت ســوابق أربــع منهــا مــن جنــس مــا ادعــي بــه 
عليــه وهــذا يــدل علــى ســوء ســيرته وســلوكه وأنــه لــم يرتــدع بالعقوبــات 
الســابقة بينمــا املدعــى عليــه الثانــي ســجله نظيــف مــن الســوابق  لــذا 
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فقــد ثبــت لدينــا قــوة التهمــة املوجهــه للمدعــى عليهمــا مــن قبــل املدعــي 
العــام وقررنــا مــا يلــي أوال : صــرف النظــر عــن إقامــة حــد الســرقة علــى 
املدعــى عليهمــا لعــدم ثبــوت موجبهــا .ثانيــا : تعزيــر املدعــى عليــه األول 
ألــف جلــدة  وجلــده  إيقافــه  تاريــخ  مــن  بســجنه خمــس ســنوات   ........
مفرقــة علــى فتــرات بــني كل فتــرة والتــي تليهــا مــا ال يقــل عــن أســبوع 
مبقــدار خمســني جلــدة لــكل فتــرة ثالثــا : تعزيــر املدعــى عليــه الثانــي 
........ بســجنه ملــدة ســنة مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده مائتــني جلــدة مفرقــة 
علــى فتــرات بــني كل فتــرة والتــي تليهــا مــا ال يقــل عــن أســبوع مبقــدار 
خمســني جلــدة لــكل فتــرة ثالثــا : إيقــاف تنفيــذ احلكــم علــى املدعــى 
عليــه الثانــي ملــدة خمــس ســنوات فــإن صــدر منــه جنايــة مماثلــة أو غيــر 
ــه ينفــذ عليــه احلكــم يف  ــة خــال مــدة إيقــاف تنفيــذ احلكــم فإن مماثل
ــة إضافــة إلــى مــا ســيحكم عليــه يف اجلنايــات األخــرى وإن  هــذه اجلناي
مضــت مــدة اإليقــاف ولــم يصــدر منــه أي جنايــة فــإن تنفيــذ احلكــم 
يســقط يف حقــه لثبــوت اعتدالــه ومحافظتــه طيلــة ســنوات اإليقــاف 
ــه  ــه املدعــى علي ــع ب ــى املدعــى عليهمــا قن املذكــورة . وبعــرض ذلــك عل
........ وقــرر املدعــى عليــه ........ و املدعــي العــام اعتراضهمــا بائحــة 
اعتراضيــة فجــرى إفهامهمــا بتعليمــات االســتئناف حيــال ذلــك ففهمــا . 
وبــاهلل التوفيــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وغلــى آلــه وصحبــه وســلم 

تســليما . حــرر يف 1433/06/18هـــ
احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده ، وبعد :-

فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلماســية الثالثــة مبحكمة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33/172019 
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القــرار رقــم 33321721 وتاريــخ   بهــا  وتاريــخ 1434/1/10هـــ املرفــق 
1433/6/30هـــ الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة الشــيخ/ ........ والشــيخ/ ........ والشــيخ/ ........ 
املتهمــني يف   ، ورفيقــه   ........ العــام  ضــد/  املدعــي  دعــوى  املتضمــن 

ســرقة، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحته اإلعتراضيــة تقرر باألكثرية 
املوافقــة علــى احلكــم . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 3457976 تاريخه : 1434/03/08هـ 
رقم الدعوى : 3376429

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34245449 تاريخه : 1434/06/19هـ

ســرقة- انتهــاك حرمــة منــزل - ســرقة بعــض محتويــات مــن منــزل - 
ســرقة ذهــب - رجــوع عــن اقــرار مصــدق شــرعًا - تعاطــي احلشــيش - 
دعــوى املدعــي اخلــاص واملطالبــة بقيمــة الذهــب - احلكــم بإعــادة قيمــة 

املســروقات -التعزيــر بالســجن واجللــد .

1-عــن عــروة عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم قــال ») ادرؤوا احلــدود عــن املســلمني مــا اســتطعتم فــإن وجــدمت 
العفــو  فــإن اإلمــام ألن يخطــئ يف  للمســلم مخرجــًا فخلــوا ســبيله 
خيــر لــه مــن أن يخطــئ يف العقوبــة(« . أخرجــه الترمــذي يف اجلامــع 
)318/2( والبيهقــي يف الســن الكبــرى )238/8( والــدار قطنــي يف الســن 

)324/2( واحلاكــم يف املســتدرك )384/4(.
2-قــال البهوتــي رحمــه اهلل : ) وال يقبــل رجــوع املقــر عــن إقــراره إال 
فيمــا كان حــدًا فأمــا حقــوق اآلدميــني وحقــوق اهلل تعالــى التــي ال 
تــدرأ بالشــبهات كالــزكاة ، والكفــارات ، فــا يقبــل رجوعــه عنهــا ( . 

.)408/15( القنــاع  كشــاف 
3-قــال البهوتــي رحمــه اهلل : ) ومــن أتلــف ولــو خطــًأ أو ســهوًا مــااًل 

.)302/9( القنــاع  (. كشــاف  َضِمَنــه  إذنــه  بغيــر  لغيــره  محترمــًا 
4-املادة )3( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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ــو مــن احلشــيش املخــدر  توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بشــراء ربــع كيل
بقصــد التعاطــي، وســرقته ذهبــًا مــن منــزل أحــد املواطنــني، حيــث 
تقــدم أحــد املواطنــني بشــكوى لــدى مخفــر الشــرطة عــن تعــرض منزلــه 
للســرقة، وعنــد الوصــول إلــى املوقــع الحــظ أفــراد الدوريــة أن الســارق 
قطــع أحــد نوافــذ غرفــة النــوم، وقــد ســرق الذهــب مــن دوالب غرفــة 
النــوم، وبعــد أســبوعني تقريبــًا مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل 
التحريــات والبحــث اجلنائــي مبحافظــة اخلبــر علمــًا بــأن الســرقة مبدينــة 
ــغ مالــي وجهــاز جــوال  جنــران، وقــد عثربحــوزة املدعــى عليــه علــى مبل
وحافظــة نقــود شــخصية، لــذا طلــب املدعــي العــام إقامــة حــد الســرقة، 
كمــا حضــر املدعــي اخلــاص وطالــب بقيمــة الذهــب، وأنكــر املدعــى 
عليــه مــا نســب إليــه، كمــا ذكــر املدعــى عليــه أنــه وجــد الذهــب أمــام 
بــاب منــزل املدعــي اخلــاص، وجــود إقــرار مصــدق شــرعًا للمدعــى عليــه 
بصحــة مانســب إليــه، لكــن رجــع املدعــى عليــه عــن إقــراره، وبعــد 
املداولــة صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بإرجــاع قيمــة الذهــب للمدعي 
اخلــاص، وصــرف النظــر عــن إقامــة حــد الســرقة ، وتعزيــر املدعــى عليــه 

بالســجن واجللــد ، وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
ــى  ــاًء عل ــا نحــن …و…و…القضــاة باحملكمــة العامــة بنجــران وبن لدين
املعاملــة الــواردة إلينــا مــن فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة 
جنــران برقــم هـــ ن 1286/4/6/1 وتاريــخ 1433/01/26هـــ  واملقيــدة 
باحملكمــة برقــم  33199576يف 1433/01/30هـــ  واحملالــة للمكتــب 
يــوم  ويف  1433/01/30هـــ  يف   3376429 برقــم    ............. القضائــي 
الســاعة  األولــى  اجللســة  افتتحــت  /1433هـــ   7/22 املوافــق  الثاثــاء 
خطــاب  …مبوجــب  العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا  والنصــف  العاشــرة 
التكليــف رقــم هـــ ن 13137/2/1 وادعــى علــى احلاضــر معه…ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) …( قائــًا يف دعــواه إنــه بتاريــخ 
20-1432/10/21هـــ تقدم…ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة 
رقــم )…( بشــكوى لــدى مخفــر شــرطة حــي .... عــن تعــرض منزلــه 
للســرقة إذ ســرق منــه ذهــب تقــدر قيمتــه بـــ )40.000( أربعــني ألــف ريــال 
ــه  ــة رقــم )46202( أن ــات األمني ــل الدوري وورد يف احملضــر املعــد مــن قب
يف متــام الســاعة )1:59( صباحــًا مــن يــوم االثنــني 20-1432/10/21هـــ 
تلقــوا باغــًا مــن قبــل العمليــات عــن وجــود شــكوى بســرقة منــزل وعنــد 
الوصــول إلــى املوقــع الحظــوا أن الســارق قطــع أحــد النوافــذ التابعــة 
لغرفــة النــوم وباالنتقــال إلــى املنــزل بحــي ..... مت تصويــر املوقــع وتبــني 
أن املنــزل مســتأجر ومكــون مــن دور أرضــي قــدمي وقــد ســرق الذهــب 
مــن دوالب غرفــة النــوم إذ كان يف شــنطة صغيــرة مــن الفئــة الوســطى 
وقــد مت الدخــول إلــى غرفــة النــوم عــن طريــق قطــع شــبك النافــذة وقــد 
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رقــم )1157(  ....... بخطابنــا  رئيــس مخفــر شــرطة حــي  مت مخاطبــة 
ــى  ــي باعهــا املتهــم عل ــخ 1433/1/23هـــ حلجــز تعليقــة الذهــب الت وتاري
…متهيــدًا للتصــرف فيهــا مبــا تأمــر بــه احملكمــة املختصــة عنــد طلــب 
ذوي الشــأن وقــد مت القبــض علــى املتهــم بتاريــخ 1432/11/5هـــ مــن 
قبــل التحريــات والبحــث اجلنائــي بشــرطة محافظــة اخلبــر ووجــد بحوزتــه 
مبلــغ مالــي قــدره )9916( تســعة آالف وتســع مئــة وســتة عشــر ريــااًل 
وجهــاز جــوال ومحفظتــه الشــخصية )بطاقــة أحــوال، بطاقــة شــخصية، 
بنجــران  العــام  الســجن  شــعبة  إلــى  تســليمه  مت  ثــم  جــوال(  شــريحة 
بخطــاب مديــر إدارة ســجون املنطقــة الشــرقية رقــم )6/21/3255/9( 
أنــه يف  املشــتكي …أفــاد  أقــوال  وبســماع  وتاريــخ 1432/11/24هـــ 
عصــر يــوم األحــد 1432/10/20هـــ خــرج مــن منزلــه هــو وأهلــه وعنــد 
الســاعة الواحــدة صباحــًا عــاد إلــى املنــزل ووجــد غرفــة النــوم مفتوحــة 
والنافــذة مكســورة ودوالب الثيــاب مفتــوح وشــنطة الذهــب موضوعــة 
علــى الســرير وكان بهــا عــدد )2( تعليقــة و )5( خــوامت و )2( ســواره 
وبســماع  األمنيــة  بالدوريــات  ســرقت،فاتصل  وقــد  يــدوي  وسلســال 
أقــوال …ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم )…( أفــاد 
إليــه املتهــم يف  يــوم األربعــاء 1432/10/30هـــ حضــر  بأنــه يف مســاء 
احملــل الــذي يعمــل بــه )شــركة ... لبيــع املصوغــات الذهبيــة( وبــاع عليــه 
تعليقــة ذهــب بقيمــة )9300( تســعة آالف وثــاث مئــة ريــال وباســتجواب 
ــًا  ــخ 1432/10/20هـــ وبعــد صــاة العشــاء تقريب ــه بتاري املتهــم أقــر بأن
قــام باالجتــاه مبفــرده إلــى منــزل …الكائــن بحــي ....... بقصــد الســرقة 
واســتعمل يف ذلــك منشــار يــدوي وجــده بجانــب مضخــة امليــاه باملنــزل 
واجتــه إلــى النافــذة املطلــة علــى غرفــة النــوم وقــام بقطــع بعــض حواجــز 
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البيــت  أنــه علــى علــم مبداخــل ومخــارج ذلــك  النافــذة حيــث  حمايــة 
بحكــم أنــه تعــود ملكيتــه لوالــده ومؤجــر علــى …، ودخــل مــن خــال 
النافــذة إلــى داخــل غرفــة النــوم وقــام بفتــح الــدوالب وعثــر علــى شــنطة 
ففتحهــا ووجــد بداخلهــا مجوهــرات فقــام بحمــل املجوهــرات يف جيبــه 
وتــرك الشــنطة بداخــل الغرفــة وخــرج مــن النافــذة حيــث كان يضــع 
الذهــب يف جيبــه وبعــد يومــني تقريبــًا قــام باالجتــاه إلــى إحــدى محــات 
الذهــب فبــاع قطعــة منــه علــى محــل ... مببلــغ وقــدره )9300( تســعة 
آالف وثــاث مئــة ريــال ثــم اجتــه إلــى محافظــة خميــس مشــيط وبــاع 
 )10700( أخــرى مببلــغ  قطعــة  هنــاك  الذهــب  محــات  إحــدى  علــى 
عشــرة آالف وســبعمائة ريــال ثــم اجتــه إلــى املنطقــة الشــرقية وهنــاك 
ــة  ــغ )9916( تســعة آالف وتســع مئ ــه مبل ــه وكان بحوزت مت القبــض علي
وســتة عشــر ريــااًل بقيــة مــا باعــه مــن الذهب،وصــدق إقــراره بذلــك 
شــرعًا، كمــا أقــر بأنــه اشــترى )0.25( ربــع كيلــو جــرام تقريبــا مــن 
احلشــيش املخــدر، وتعاطــاه كامــًا وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام لـــ…… بشــراء )0.25( ربــع كيلــو مــن احلشــيش املخــدر بقصــد 
التعاطــي وتعاطيــه لــه ممــا يعــد فعــًا مجرمــًا اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/9هـــ وســرقته 
ذهبــًا مــن منــزل …وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- ما جــاء يف إقراره 
املصــدق شــرعًا املنــوه عنــه واملــدون علــى ص )16.15( وكذلــك مــا جــاء 
يف أقوالــه املنــوه عنهــا املدونــة علــى ص )11-14(مــن الدفتــر رقــم )4( 

املرفــق لفــة )60( وص)2-4( مــن الدفتــر رقــم   ) 5( املرفــق لفــة)85(
2- مــا جــاء يف أقــوال ».......« املنــوه عنهــا واملدونــة علــى ص )12-15( مــن 
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الدفتــر املرفــق لفة )10(
3- مــا جــاء يف احملضــر املعــد مــن قبــل دوريــات األمــن املنــوه عنــه املرفــق 

لفــة )2(
4- مــا جــاء يف محضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه املــدون علــى ص )5( 

مــن الدفتــر املرفــق لفــة )1(
5- مــا جــاء يف تقريــر فنــي التصويــر رقــم )3( املنــوه عنــه املرفــق لفــة 
)87(    وحيــث إن مــا أقــدم عليــه …وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
مــن ســرقته مــااًل محترمــًا بالــغ النصــاب ال شــبهة لــه فيــه مــن حــرزه بعــد 
هتكــه وشــراءه كميــة مــن احلشــيش املخــدر وتعاطيــه لــه فعــل محــرم 
ــه  ــه مبــا أســند إلي ــات إدانت ــب إثب ــذا اطل ــه نظامــًا ل شــرعًا ومعاقــب علي

واحلكــم عليــه باآلتــي:
1- حد السرقة الوارد يف اآلية الكرمية رقم )38( من سورة املائدة

نظــام  مــن   )41( املــادة  مــن  األولــى  الفقــرة  يف  الــواردة  العقوبــة   -2
عنــه املنــوه  املخــدرات  مكافحــة 

3- منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ عقوبــة الســجن اســتنادًا 
للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املنــوه 
عنــه )علمــًا بــأن احلــق اخلــاص ال زال قائمــًا( وبــاهلل التوفيــق هكــذا 
ادعــى كمــا حضــر يف هــذه اجللســة املدعــي باحلــق اخلــاص … ســعودي 

ــي رقــم … ســجل جنــران يف 1427/8/12 هـــ اجلنســية بالســجل املدن
ثــم ادعــى قائــًا يف دعــواه لقــد قــام املدعــى عليــه بكســر نافــذة منزلــي 
والدخــول إلــى غرفــة النــوم وقــام بفتــح الــدوالب وفتــح الشــنطة التــي 
بداخلــه وســرق منهــا ذهــب عبــارة عــن )2(تعليقــه و)5(خوامت و)2(ســواره 
وسلســال يــدوي وال أعلــم كــم عيارهــا أو وزنهــا وتقــدر قيمتهــا بثاثــة 
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التــي  التعليقــة  بإعــادة  إلزامــه  أطلــب  ريــال  ألــف وســبعمائة  وأربعــون 
وجــدت لــدى محــل … مبنطقــة جنــران حيــث قــام املدعــى عليــه ببيعهــا 
ــة املســروقات وقدرهــا أربعــة  ــب إلزامــه بدفــع قيمــة بقي لهــم كمــا أطل
وثاثــون ألــف وأربعمائــة ريــال لــي حــااًل هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى 
ــًا  ــه أجــاب قائ ــى املدعــى علي املدعــي العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص عل
الصحــة ملــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص مــن قيامي 
بســرقة ذهــب مــن منــزل املدعــي باحلــق اخلــاص والصحيــح أنــي وجــدت 
ذهبــًا مرميــًا عنــد بــاب بيــت املدعــي باحلــق اخلــاص ولــم أعــد أتذكــر 
نوعيــة الذهــب الــذي وجدتــه وقــد بعتــه كلــه مببلــغ وقــدره عشــرون ألــف 
ريــال ولــم يبقــى منــه إال تعليقــة واحــدة كانــت يف الشــقق يف املنطقــة 
الشــرقية التــي مت مداهمتــي فيهــا وقــد تركتهــا يف الشــقة كمــا أنــه 
الصحــة ملــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام مــن قيامــي بشــراء )0.25( ربــع 
ــه هكــذا  ــي تعاطيت ــو مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وأنن كيل
ــة مــن املدعــي العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص أجــاب  أجــاب وبطلــب البين
كل واحــد منهمــا قائــًا  بينتــي مــا ذكــر يف الئحة الدعوى وما تضمنته 
أوراق املعاملــة هكــذا قــررا فجــرى منــا االطــاع علــى أوراق املعاملــة 
اجلزئيــة  احملكمــة  مــن  شــرعًا  املصــدق  عليــه  املدعــى  إقــرار  ومنهــا 
بنجــران املــدون علــى صفحــة رقــم )16،15( مــن دفتــر تقريــر األحــوال 
األمنيــة املرفــق باملعاملــة علــى اللفــة رقــم)60( ونصــه ) أقــر أنــا املدعــو .. 
ســعودي اجلنســية أحمــل بطاقــة رقــم ... أبلــغ مــن العمــر 30 ســنة عاطــل 
عــن العمــل أنــه بتاريــخ 1432/10/20هـــ وكان ذلــك بعــد صــاة العشــاء 
تقريبــًا وقمــت باالجتــاه مبفــردي إلــى منــزل املدعــو ... الكائــن بحــي 
وقــد  الســرقة  حالــة  ارتــكاب  أضمــر  كنــت  حيــث   ......................
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أقدمــت علــى ذلــك حامــًا معــي منشــر وجدتــه مرمــي وواقــع علــى األرض 
بجانــب دينمــو امليــاه حيــث تناولتــه مــن األرض وقمــت باالجتــاه إلــى 
النافــذة املطلــة علــى غرفــة النــوم وقمــت بقــص قطعة من احلديــد املعروفة 
) بحامــي حرامــي ( وهــي غطــاء خارجــي مــن احلديــد حيــث أننــي علــى 
علــم مبداخــل ومخــارج ذلــك البيــت بحكــم أنــه يعــود لوالــدي ومؤجــر 
علــى املدعــو .... حيــث قبــل أن أقــدم علــى ذلــك أخــذت باملعاينــة خشــية 
مــن ماحظتــي مــن قبــل أي مــن املــارة وعندمــا لــم أالحــظ أحــدًا بالقــرب 
مــن ذلــك البيــت قمــت بدخولــه مــن خــال النافــذة إلــى داخــل غرفــة النــوم 
وقــد دخلــت وقمــت بفتــح الــدوالب وعثــرت علــى شــنطة وقمــت بفتحهــا 
ووجــدت بداخلهــا مجوهــرات وقــد قمــت بحملهــا وتــرك الشــنطة بداخــل 
الغرفــة ومتكنــت مــن اخلــروج مــن خــال النافــذة مــرة أخــرى حيــث كنت 
أضــع الذهــب بداخــل جيوبــي يف الثــوب وبعــد ذلــك اجتهــت إلــى مســجد 
يف مستشــفى ...... ومكثــت فيــه مــا يقــارب اليومــني وبعــد ذلــك اجتهــت 
إلــى إحــدى محــات الذهــب لبيــع قطعــة منــه وبعــت قطعــة علــى محــل ... 
مببلــغ وقــدره 9300 ريــال ثــم اجتهــت مــع الكــداد إلــى خميــس مشــيط 
) أجــرة( ثــم قمــت ببيــع القطعــة الثانيــة يف محــات لبيــع الذهب ال أعرفه 
بخميــس مشــيط مببلــغ وقــدره 10700 ريــال ثــم اجتهــت إلــى املنطقــة 
الشــرقية مبفــردي وهنــاك مت القبــض علــي عــن طريــق شــرطة الشــرقية 
اخلبــر حيــث قمــت بالتمويــه علــى رجال األمن عند أخــذ أقوالي واملراوغة 
يف قــول احلقيقــة وهــذه املــرة الثانيــة بارتــكاب مثــل هــذه الســرقة هــذا 
إقــراري بطوعــي واختيــاري وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا 
ال مجبــر وال مكــره وعليــه أذنــت ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين وعليه 
أقــر وأوقــع املقــر مبــا فيــه …إبهامــه ( أ . هـــ وبعرضــه عليــه أجــاب قائــًا 
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ــي بالقــوة واإلكــراه  ــه أخــذ من الصحــة ملــا جــاء بهــذا اإلقــرار حيــث أن
وبســؤاله البينــة علــى دعــوى اإلكــراه أجــاب قائــًا ال بينــة لــدي هكــذا 
أجــاب كمــا جــرى منــا االطــاع علــى اســتجواب املدعــى عليــه حتقيقــًا 
ــى  ــة عل ــر رقــم )4( املرفــق  باملعامل ــة علــى ص )11-14(مــن الدفت املدون
اللفــة  رقــم )60( وص)2-4( مــن الدفتــر رقــم  ) 5( املرفــق  باملعاملــة علــى 
اللفــة رقــم )85(  واملتضمــن أنــه اشــترى ببعــض مبلــغ الذهــب املســروق 
ربــع كيلــو مــن احلشــيش كمــا وبعرضــه عليــه أجــاب قائــًا الصحــة ملــا 
جــاء بهــذا اإلقــرار حيــث أنــه أخــذ منــي بالقــوة واإلكــراه وبســؤاله البينة 
ــة لــدي هكــذا أجــاب كمــا  ــى دعــوى اإلكــراه أجــاب قائــًا ال بين عل
صفحــة  علــى  …املدونــة  املدعــو  أقــوال  علــى  االطــاع  منــا  جــرى 
)15،14،13،12( مــن دفتــر تقريــر األحــوال األمنيــة املرفــق باملعاملــة 
علــى اللفــة رقــم )10( فوجدناهــا مطابقــة ملــا ذكــره املدعــي العــام كمــا 
جــرى منــا االطــاع علــى مــا جــاء يف احملضــر املعــد مــن قبــل دوريــات 
األمــن املرفــق باملعاملــة علــى اللفــة رقــم  )2( ومحضــر االنتقــال واملعاينــة 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )5( مــن دفتــر التحقيــق رقــم )1( املرفــق لفــة 
رقــم )1( كمــا جــرى االطــاع علــى تقريــر فنــي التصويــر رقــم )3( 
املرفقــة لفــة رقــم )87( فوجدناهــا جميعــًا مطابقــة ملــا جــاء يف دعــوى 
برنــت  العامكمــا جــرى منــا االطــاع علــى صــورة صحيفــة  املدعــي 
 ( رقــم  اللفــة  علــى  باملعاملــة  املرفقــة  عليــه  املدعــى  ســوابق 
72.71.670.69.68 ( املتضمنــة وجــود ثــاث ســوابق علــى املدعــى عليــه 
األولــى انتحــال شــخصية الغيــر وســرقة أمــوال والثانيــة ســرقة والثالثــة 
انتحــال شــخصية رجــل أمــن وبعرضهــا عليــه أجــاب قائــًا الســوابق 
كلهــا صحيحــة وبســؤال املدعــي باحلــق اخلــاص عــن املالــك للذهــب 
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فأجــاب قائــًا الذهــب تعــود ملكيتــه لــي هكــذا أجــاب وبســؤاله البينــة 
علــى دعــواه فيمــا يخــص كميــة الذهــب حيــث أنــه لــم يذكــر يف إقــرار 
املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا كميــة وعــدد الذهــب املســروق فأجــاب 
قائــًا لــدي هــذان الشــاهدان وهمــا …ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم ... ســجل جنــران يف 1426/11/12هـــ و… ســعودي اجلنســية 
رقــم …ســجل جنــران يف 1428/11/11هـــ  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
وبســؤال عمــا لديهمــا مــن شــهادة أجــاب كل واحــد منهمــا قائــًا أشــهد 
هلل تعالــى أن زوجــة املدعــي باحلــق اخلــاص قــد حصلــت مــن أخواتهــا 
قيمتهمــا 1700 ريــال وهمــا مــن ضمــن املســروقات كمــا أشــهد أن 
جميــع الذهــب املســروق ملــك ل….. وقــد جــرى تعديــل الشــاهدين مــن 
قبــل كًا مــن …ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم …
ســجل جنــران يف 1415/7/19هـــ و…ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم …ســجل جنــران يف 1418/3/12هـــ كمــا أبــرز فاتــورة 
صــادرة مــن محــل ....... للذهــب واملجوهــرات متضمنــة قيــام املدعــو ..…
بشــراء اثنــني بناجــر نــوع كويتــي وثــاث خــوامت واثنــني عقــد ..... )واحــد 
ريــال  ألــف  وأربعــون  اثنــان  وقــدره  مببلــغ  يــدوي  سلســال  أي  كــف( 
ســعودي وبطلــب اليمــني املكملــة مــن املدعــي باحلــق اخلــاص علــى دعــواه 
اســتعد باحللــف ثــم أذنــا لــه وحلــف بــاهلل قائــًا » أقســم بــاهلل العظيــم أنــه 
ــني مــن  ــني تعليقــة وثنت ــارة عــن خمــس خــوامت واثن ــي ذهــب عب ــرق من ُس
األســاور وسلســال يــدوي ) كــف ( وأن قيمتهــا ثاثــة وأربعــون ألــف 
وســبعمائة ريــال ســعودي هكــذا حلــف »  ولطلــب البائــع يف محــل ... 
لســماع دعــواه  فقــد  رفعــت اجللســة  ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي 
العــام واملدعــي باحلــق اخلــاص واملدعــى عليــه ولــم يحضــر ممثــل محــل ... 
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يف هــذه اجللســة وبســؤال املدعــي باحلــق اخلــاص عــن الشــخص الــذي 
كتبــت باســمه الفاتــورة التــي قدمهــا يف اجللســة املاضيــة فأجــاب قائــًا 
الفاتــورة باســم عمــي … حيــث كان معــي وقــت شــراء الذهــب وألنــه 
كبيــر يف الســن فقــد مت تســجيلها باســمه وأنــا مــن دفــع قيمــة الذهــب 
كمــا أن الذهــب يف الفاتــورة املذكــورة لــي هكــذا أجــاب  وبعــرض 
الصلــح علــى املدعــي باحلــق اخلــاص واملدعــى عليــه اصطلحــا فيمــا يخــص 
اخلامتــني فقــط علــى أن يلتــزم املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعــي باحلــق 
اخلــاص مبلغــًا وقــدره ألــف ريــال وتظــل الدعــوى يف احلــق اخلــاص قائمــة 
املدعــو … ولطلــب حضــور   اصطلحــا  اخلامتــني هكــذا  ســوى  فيمــا 
لديهــم  الصاغــة  شــيخ  ملخاطبــة  بنجــران  التجاريــة  الغرفــة  ومخاطبــة 
لتقديــر ثمــن الذهــب املبــني بالفاتــورة املقدمــة مــن املدعــي باحلــق اخلــاص 
يف اليــوم الــذي ســرق فيــه الذهــب فقــد رفعــت اجللســة الســاعة احلاديــة 
ــى آلــه وصحبــه  عشــر والربــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعل
وســلم . احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنــني املوافــق 1433/9/11هـــ 
فتحــت اجللســة الثالثــة الســاعة الثانيــة وفيهــا حضــر أطــراف الدعــوى 
كمــا أنــه لــم يردنــا جــواب الغرفــة التجاريــة بنجــران ملخاطبــة شــيخ 
مــن  املقدمــة  بالفاتــورة  املبــني  الذهــب  ثمــن  لتقديــر  لديهــم  الصاغــة 
املدعــي باحلــق اخلــاص يف اليــوم الــذي ســرق فيــه الذهــب وبســؤال املدعــي 
باحلــق اخلــاص عــن الشــخص الــذي كتبــت باســمه الفاتــورة أجــاب قائــًا 
اجللســة  يف  وســأحضره  اجللســة  هــذه  يف  أحضــره  أن  أســتطع  لــم 
القادمةكمــا أفــاد املدعــي باحلــق اخلــاص أنــه ال يطالــب محــل ...بإعــادة 
القطعــة التــي اشــتراها مــن املدعــى عليــه وأنــه يطالــب بقيمتهــا وأن 
مجمــوع مــا يطالــب بــه املدعــى عليــه بعــد الصلــح يف اجللســة املاضيــة هــو 
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ثاثــة وأربعــون ألــف ريــال وعليــه فقــد رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى 
حضــر أطــراف الدعــوى كمــا حضــر املدعــو ... ســعودي بالســجل املدني 
الفاتــورة  عــن  وبســؤاله  1387/6/22هـــ  يف  جنــران  …ســجل  رقــم 
املذكــورة يف دعــوى املدعــي باحلــق اخلــاص فأجــاب قائــًا  الفاتــورة 
املذكــورة كتبــت باســمي وكل مــا ورد ذكــره فيهــا ملــك للمدعــي 
باحلــق اخلــاص …هكــذا أجــاب كمــا وردنــا كمــا وردنــا خطــاب أمــني 
منطقــة جنــران برقــم 14036 يف 1433/10/21هـــ وبرفقــه خطاب شــيخ 
طائفــة صاغــة الذهــب بنجــران … املتضمــن أن ســعر اجلــرام يف الفاتــورة 
191.43 فقــط الغيــر فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام 
واملدعــي باحلــق اخلــاص وإنــكار املدعــى عليــه مــا جــاء فيهمــا وملــا جــاء 
بإقــراره املصــدق شــرعًا ورجوعــه عنــه مبجلس القضــاء بدعوى اإلكراه 
وال بينــة لديــه علــى ذلــك وملــا جــاء بإقــراره حتقيقــًا بقيامــه بشــراء ربــع 
كيلــو مــن احلشــيش املخــدر بقصــد االســتعمال الشــخصي ورجوعــه 
ــك وملــا  ــى ذل ــه عل ــة لدي ــس القضــاء بدعــوى اإلكــراه وال بين ــه مبجل عن
جــاء يف احلديــث عــن عــروة عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا- أن رســول -اهلل 
صلى اهلل عليه وســلم- قال : ) ادرؤوا احلدود عن املســلمني ما اســتطعتم 
فــإن وجــدمت للمســلم مخرجــًا فخلــوا ســبيله فــإن اإلمــام ألن يخطــئ يف 
العفــو خيــر لــه مــن أن يخطــئ يف العقوبــة( أخرجــه الترمــذي يف اجلامــع 
318/2 ، والبيهقــي يف الســن الكبــرى 238/8 ، والــدار قطنــي يف 
الســن 324/2 ، واحلاكــم يف املســتدرك 384/4 وألنــه ال يقبــل الرجــوع 
عــن اإلقــرار فيمــا يتعلــق بحقــوق اآلدمــي ألن اإلقــرار مظهــر حلــق موجــود 
قبــل صــدور اإلقــرار قــال يف الكشــاف » وال يقبــل رجــوع املقــر عــن 
إقــراره إال فيمــا كان حــدًا فأمــا حقــوق اآلدميــني وحقــوق اهلل التــي ال 
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يقبــل رجوعــه عنهــا«  فــا  بالشــبهات كالــزكاة والكفــارات  تــدرأ 
ينظــر كشــاف القنــاع 408/15 كمــا قــال يف موضــع آخــر »ومــن أتلــف 
ينظــر  ضمنــه«  إذنــه  بغيــر  لغيــره  محترمــًا  مــااًل  ســهوًا  أو  خطــأ  ولــو 
كشــاف القنــاع 302/9 وملــا جــاء يف شــهادة الشــهود املعدلــني التعديــل 
الشــرعي وملــا جــاء يف الصلــح بــني املدعــي باحلــق اخلــاص واملدعــى عليــه 
فيمــا يخــص اخلامتــني املذكوريــن بدعــوى املدعــي باحلــق اخلــاص واملثبتــة 
بشــهادة الشــهود  وألن مــا قــام بــه املدعــى عليــه فعــل محــرم شــرعًا 
ومعاقــب عليــه نظامــًا وفيــه اعتــداء علــى حقــوق اآلخريــن  وملــا جــاء يف 
ــه فقــد  ــة ولســوابق املدعــى علي ــادة )3( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي امل
حكمنــا يف احلــق العــام مبــا يلــي : أواًل: إدانــة املدعــى عليــه بســرقة ذهــب 
عبــارة عــن )2(تعليقــه و)5(خــوامت و)2(ســواره وسلســال يــدوي مــن بيــت 
املدعــو …ثانيــًا: عــدم إدانــة املدعــى عليــه بشــراء ربع كيلو من احلشــيش 
طلــب  ثالثــًا:رد  لــه.  وتعاطيــه  الشــخصي  االســتعمال  بقصــد  املخــدر 
املدعــي العــام إقامــة حــد الســرقة علــى املدعــى عليــه لرجوعــه عــن إقراره 
رابعــًا: رد طلــب املدعــي العــام تطبيــق العقوبــة الــواردة يف املــادة )41( 
ــى مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات لعــدم  والفقــرة األول
إثبــات موجبــه. خامســًا: تعزيــر املدعــى عليــه بســجنه ملــدة ســت ســنوات 
اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وجلــده ســتمائة جلــدة 
مفرقــة علــى دفعــات مقــدار كل دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة 
وأخــرى ثاثــون يومــًا. سادســًا: تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء توجــه التهمــة 
إليــه بشــراء ربــع كيلــو مــن احلشــيش املخــدر وتعاطيــه لــه بســجنه ملــدة 
ســنة وجلــده تســعون جلــدة مفرقــة علــى دفعتــني مقدار كل دفعة خمســة 
وأربعــون جلــدة بــني كل دفعــة وأخــرى ثاثــون يومــًا  كمــا حكمنــا يف 
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احلــق اخلــاص بإلــزام املدعــى عليــه …بــأن يدفــع للمدعــي باحلــق اخلــاص 
…مبلغــًا وقــدره ثاثــة وأربعــون ألــف ريــال قيمــة املســروقات مــن الذهــب 
العائــد للمدعــي باحلــق اخلــاص  وبعــرض ذلــك علــى أطــراف الدعــوى قــرر 
املدعــي باحلــق اخلــاص قناعتــه باحلكــم كمــا قــرر املدعى عليــه واملدعي 
العــام اعتراضهمــا علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة فأفهمــا بــأن عليهمــا 
تقــدمي لوائحهمــا االعتراضيــة خــال مــدة قدرهــا ثاثــون يومــًا اعتبــارًا 
مــن تاريــخ تســلمهما نســخة مــن القــرار ففهمــا ذلــك ورفعــت اجللســة 
الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف 1434/3/3هـ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنني املوافــق 1434/7/17هـ وكانت 
املعاملــة قــد عــادت مــن محكمة االســتئناف بعســير برقــم 341336425 
رقــم34245449يف  التصديــق  قــرار  وبرفقهــا  1434/7/11هـــ  يف 
1434/6/19هـــ ونــص احلاجــة منــه ) وبدراســة القــرار الشــرعي وصــورة 
ــى  ــة تقــررت املوافقــة عل ــة و أوراق املعامل ضبطــه و الائحــة االعتراضي
وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  وســلم  اهلل  وصلــى  املوفــق  واهلل   ) احلكــم 
قاضــي  وتوقيعــه  ختمــه  اســتئناف …   قاضــي   . وســلم  آلــه وصحبــه 
اســتئناف…ختمه وتوقيعــه قاضــي … ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف 
…ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة …ختمــه وتوقيعــه. وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/17هـــ .
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رقم الصك: 34665919 تاريخه : 1434/3/18هـ  
رقم الدعوى: 3440115

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34274677 تاريخه : 1434/7/22ه

ســرقة - شــروع يف الســرقة - مراقبة يف ســرقة - تعزير بالســجن واجللد 
- تشــديد العقوبة النتشــار اجلرمية.

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

3-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 
ــه وعرضــه( ومال

4-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )فــإن أموالكــم ودماءكــم وأعراضكــم 
عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا يف شــهركم هــذا يف بلدكــم هذا(.
5-مــا قــرره أهــل العلــم أن الســراق اذا اشــتركوا يف ســرقة وقــام أحدهــم 
بهتــك احلــرز واآلخــر قــام بإخــراج املســروق أنــه الحــد عليهمــا قــال يف 
كشــاف القنــاع ) وإن نقــب أحدهمــا ودخــل اآلخــر فأخرجــه فــا قطــع 

عليهمــا ولــو تواطــا ألن األول لــم يســرق والثانــي لــم يهتــك احلــرز(.
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الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليهمــا بتوجيــه االتهــام لــألول باالشــتراك 
مــع آخريــن يف الشــروع بســرقة مــن بقالــة بعــد كســر البــاب واشــتراك 
الثانــي باملراقبــة أثنــاء الشــروع يف الســرقة ، مت القبــض علــى املدعــى 
عليهمــا بعــد بــاغ عــن تعــرض بقالــة للســرقة وكســر القفــل اخلارجــي 
ــرف املدعــى عليهمــا  لهــا وباســتجوابهما أقــرا مبــا نســب إليهمــا، واعت
، لــذا حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليهمــا بالســجن واجللــد 
، ووجهــت محكمــة االســتئناف بزيــادة التعزيــر، واســتجاب حاكــم 

القضيــة، ومت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

ــْن النبــي بعــده وبعــد فلــديَّ  ــى َم احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
املعاملــة  علــى  بنــاًء  باألحســاء  اجلزائيــة  باحملكمــة  أنا.........القاضــي 
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  وتاريخ1434/01/21هـــ   1093 برقــم 
فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة  برقم34196484وتاريخ1434/01/24هـــ 
الرئيــس بقم3440115وتاريخ1434/01/24هـــ فتحــت اجللســة األولــى 
يــوم االثنــني 1434/03/16هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا وفيهــا 
أمــام احملكمــة طرفنــا  بالترافــع  .........امُلَعّمــد  العــام  املدعــي  حضــر 
مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء ذي الرقــم .........والتاريــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائًا 
: فبصفتــي مدعيــًا عاًمــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظة األحســاء أدعي 
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علــى كل مــن :1 .........، 18 عامــًا ، غيــر محصــن ، ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).........( ، متســبب ، أوقــف بتاريــخ 17 / 8 
/ 1433هـ ، وأفرج عنه بتاريخ  18 / 12 / 1433هـ بالكفالة اســتناًدا 
للمــادة ) 120 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، يســكن األحســاء - 
قريــة ..........2 - .........، 21 عامــًا ، غيــر محصــن ، ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).........( ، متســبب ، أوقــف بتاريــخ 14 / 8 
/ 1433هـ ، وأفرج عنه بتاريخ  18 / 12 / 1433هـ بالكفالة اســتناًدا 
للمــادة ) 120 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، يســكن األحســاء - 
قريــة ..........إنــه بتاريــخ 15 / 7 / 1433 هـــ ورد بــاغ للدوريــات األمنيــة 
 )......... بقالــة   ( بــه  اخلــاص  احملــل  تعــرض  .........عــن   / املواطــن  مــن 
الواقعــة بقريــة .........لكســر القفــل اخلارجــي وكســر البــاب الزجاجــي 
ــغ مالــي وقــدره ) 600 ( ســتمائة ريــال ، ومحاولــة ســرقة  ، وســرقة مبل
ــم يحملوهــا معهــم حيــث تركوهــا يف احملــل  ــة ، ولكــن ل مــواد غذائي
بعدمــا قامــوا بجمعهــا يف كيــس ، وال يتهــم أحــًدا بذلــك وبانتقــال 
ومعاينــة املوقــع اتضــح بأنــه عبــارة عــن بقالــة .........تقــع بقريــة .........
داخــل احلــي الســكني اجلديــد ، وتفتــح باجتــاه الشــمال ، ومــن خــال 
املعاينــة اخلارجيــة للموقــع اتضــح أن البــاب اخلارجــي للبقالــة مفتــوح عنــوة 
والقفــل غيــر موجــود ، كمــا لوحــظ البــاب الزجاجــي للبقالــة متعــرض 
للكســر بواســطة حجــر كبيــر ، كمــا شــوهد كيــس أســود بــه مــواد 
غذائيــة وبطاقــات شــحن وعلــب دخــان داخــل احملــل يحتمــل أن اجلنــاة 
قامــوا بوضــع املســروقات فيــه ولــم يتمكنــوا مــن الهــروب بهــا .وبضبــط 
أقــوال املدعــي / .........أفــاد أنَّ احملــل اخلــاص بــه ) بقالــة .........( الواقعــة 
بقريــة .........تعرضــت لكســر القفــل اخلارجــي وكســر البــاب الزجاجــي 
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ــغ مالــي وقــدره ) 600 ( ســتمائة ريــال ، ومحاولــة ســرقة  ، وســرقة مبل
مــواد غذائيــة ولكــن لــم يحملوهــا معهــم حيــث تركوهــا يف احملــل 
بعدمــا قامــوا بجمعهــا يف كيــس أســود . وباســتجواب املدعــى عليــه 
األول أقــر بأنــه كان رفــق زمائــه كًا مــن .........و......... ) فــرزت لهمــا 
أوراق مســتقلة كونهمــا حدثــني ( مــع املدعــى عليــه الثانــي يف أرض 
ــة حيــث  ــل مــن أجــل التخطيــط لســرقة البقال ــة النخي فضــاء قــرب بقال
توجهــوا إليهــا ، وقــام بكســر القفــل اخلارجــي بواســطة قطــع حديــد 
مــن مخالفــات البنــاء ومــن ثــم املراقبــة رفــق زميلــه الثانــي مــن اخلــارج ، 
ثــم قــام املدعــو / .........بكســر زجــاج البــاب الداخلــي والدخــول برفــق 
/ .........، والســرقة مــن البقالــة ثــم شــاهدوا أحــد جيــران البقالــة يخــرج 
مــن منزلــه والذوا بالفــرار ؛ وصــدق إقــراره شــرًعا بذلــك .وباســتجواب 
بــه األول ، وأنَّ دوره كان  أقــرَّ  مــا  أقــر مبثــل  الثانــي  املدعــى عليــه 
املراقبــة ؛ وصــدق إقــراره شــرًعا بذلــك .وقــد أســفر التحقيــق معهمــا عــن 
توجيــه االتهــام لــألول باالشــتراك رفــق آخريــن يف الشــروع بســرقة مــن 
بقالــة .........بعــد كســر البــاب واشــتراك الثانــي باملراقبــة أثنــاء الشــروع 
يف الســرقة؛ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1 - إقرارهمــا املصــدق 
شــرًعا املنــوه عنــه ، واملــدون علــى صفحــة رقــم ) 12 , 15 ( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــة رقــم ) 1 ( .2 , محضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه ، 
واملــدون علــى صفحــة رقــم ) 2 , 3 ( مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم ) 17 
(.3 _ مــا ورد يف أقــوال املبلِّــغ املنــوه عنهــا ومطابقــة ذلــك ملــا ورد يف 
أقــوال املدعــى عليهمــا ، واملــدون علــى الصفحــة رقــم ) 9 , 10 ( مــن 
دفتــر التحقيــق لفــة رقــم ) 17 ( .وبالبحــث عمــا إذا كان عليهمــا ســوابق 
لــم يعثــر لهمــا علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه وحيــث إن مــا أقدمــا 
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عليــه املدعــى عليهمــا وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة  شــرعًا فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ؛ أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا ، واحلكــم 
عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة رادعــة لهمــا وزاجــرة لغيرهمــا .) علًمــا أن احلــق 
عــى ؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى  اخلــاص انتهــى بالتنــازل ( هكــذا ادَّ
عليهمــا وبعــد التأكــد مــن هويتهمــا جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام 
.........قائــًا : ماذكــره املدعــي  عليهمــا فأجــاب املدعــى عليــه األول 
العــام مــن اتهامــي باالشــتراك يف الشــروع بالســرقة مــن بقالــة .........
فصحيــح وكان دوري كســر قفــل البــاب بحديــدة وقــد قمــت بذلــك 
ثــم قمــت باملراقبــة وأنــا تائــب ونــادم علــى مــا بــدر منــي هكــذا أجــاب 
كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثانــي .........قائــًا : ماذكــره املدعــي العــام 
مــن اتهامــي باالشــتراك يف ســرقة البقالــة املذكــورة فصحيــح وكان 
دوري يف ذلــك املراقبــة وأنــا تائــب إلــى اهلل هكــذا أجــاب  ثــم جــرى 
االطــاع علــى جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا كرتــي ســوابق املدعــى عليــه 
املتضمنــني عــدم وجــود ســوابق عليهمــا فبنــاًء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليهمــا والتأكــد مــن أهليتهمــا 
وبعــد دراســة أوراق املعاملــة وتأملهــا ومبــا أنَّ املدعــى عليــه األول .........
ــه قــام باالشــتراك رفــق آخريــن يف الشــروع  أقــرَّ بدعــوى املدعــي العــام وأنَّ
بســرقٍة مــن بقالــة .........وقــام بكســر قفــل البــاب بحديــدة ولــم يدخــل 
البقالــة وإمنــا ذهــب للمراقبــة وملــا قــرره أهــل العلــم ِمــْن أنَّ الســراق إذا 
اشــتركوا يف ســرقة وقــام أحدهــم بهتــك احلــرز واآلخــر قــام بإخــراج 
نقــب  )وإن   : القنــاع  كشــاف  يف  قــال  عليهمــا  حــدَّ  ال  ــه  أنَّ املســروق 
أحدهمــا ودخــل اآلخــر فأخرجــه فــا قطــع عليهمــا ولــو تواطــآ ألنَّ األول 
ــه الثانــي  ــم يهتــك احلــرز( ا.هـــ ومبــا أنَّ املدعــى علي ــم يســرق والثانــي ل ل
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.........أقــرَّ بدعــوى املدعــي العــام مــن اتهامــه باالشــتراك يف املراقبــة 
أثنــاء الشــروع يف ســرقة البقالــة املذكــورة وملــا قــرره أهــل العلــم مــن 
م شــرعًا قــال  أنَّ ردء الســارق اليحــدُّ ومبــا أنَّ مــا صــدر منهمــا ِمــْن احملــرَّ
{ وقــال تعالــى :  } وال تعتــدوا إن اهلل ال يحــب املعتديــن  اهلل تعالــى : 
}َواَل ُتْفِســُدوْا يِف األْرِض َبْعــَد ِإْصَاِحَهــا{ وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم 
: )كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه( وقــال: )فــإن 
أموالكــم ودماءكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم 
هــذا يف شــهركم هــذا يف بلدكــم هــذا ( ممــا يســتوجب معــه تعزيــر 
املدعــى عليهمــا ويتوجــه تشــديد العقوبــة عليهمــا خلطــورة ماصــدر منهمــا 
والنتشــار الســرقة كمــا يتوجــه - أيًضــا - أن يكــون املدعــى عليه األول 
أشــدَّ عقوبــة مــن الثانــي لعظــم ماصــدر منــه لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام 
حكمــت علــى املدعــى عليهمــا مبــا يلــي : أواًل / ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى 
عليــه األول .........باالشــتراك رفــق آخريــن يف الشــروع بســرقٍة مــن بقالــة 
.........والقيــام بكســر قفــل البــاب بحديــدة وهــذه ســرقة غيــر مكتملــة 
الشــروط وعزرتــه لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة عــام حتتســب منهــا املــدة التــي 
أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلــده مائتــان وخمســون جلــدة مفرقــة 
علــى خمــس دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة وبــني كل دفعــة وأخــرى 
مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام. ثانيــًا / ثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه الثاني 
.........باالشــتراك يف املراقبــة أثنــاء الشــروع يف ســرقة البقالــة املذكــورة 
ــي  ــا املــدة الت ــه لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة ســتة أشــهر حتتســب منه وعزرت
أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــني 
متســاويتني كل دفعــة خمســون جلــدة وبــني كل دفعــة وأخــرى مــدة 
التقــل عــن عشــرة أيــام . ثالثــًا / يؤخــذ عليهمــا التعهــد بعــدم العــودة ملثــل 
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مــا صــدر منهمــا . وبتــاوة احلكــم علــى الطرفــني وإفهــام املدعــى عليهما 
بحقهمــا يف التمييــز قــررا قناعتهمــا باحلكــم وطلــب املدعــي العــام  رفــع 
احلكــم للتمييــز وأن الئحتــه االعتراضيــة هــي الئحــة الدعــوى وأقفلــت 
ــا  اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبين
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني  حــرر احلكــم يف 1434/03/18هـــ .
 : وبعــد  بعــده  النبــي  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
الســاعة  الثالثــة  اجللســة  فتحــت  1434/06/20هـــ  الثاثــاء  يــوم  ففــي 
الواحــدة والربــع وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد عــادت املعاملــة املتعلقــة 
بالدعــوى العامــة ضــد .........ورفيقــه مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
الرقــم34/1084392  ذي  رئيســها  الشــرقية مبوجــب خطــاب فضيلــة 
وتاريــخ 1434/06/13هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة األولــى)ج/1(  
رقم34232637وتاريخ1434/06/06هـــ املتضمــن مــا نصــه: »وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أن مــا حكــم بــه فضيلتــه 
علــى املدعــى عليهمــا قليــل جــدًا لتكــرر جرائــم الســرقة يف أوســاط 
الشــباب وإلقــرار املدعــى عليهمــا بفعلهــا ممــا يســتوجب زيــادة تعزيرهمــا 
تعزيــرًا بليغــًا حتــى يكونــا عبــرة للغيــر ملاحظــة ذلــك وإكمــال الــازم 
ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق » ا.هـــ عليــه أجيــب مشــايخي نفعنــي 
اهلل بعلمهــم : بــأنَّ ماذكــروه وجيــه وعليــه وخلطــورة مــا أقدمــا عليــه 
ــا حكمــت بــه علــى املدعــى عليهمــا  والنتشــار الســرقات فقــد رجعــت عمَّ
يف الفقرتــني أواًل وثانيــًا مــن تعزيــر وعــزرت املدعــى عليــه األول .........
بســجنه ملــدة ســنة وســتة أشــهر حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا 
علــى ذمــة القضيــة وبجلــده ثاثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات 
كل دفعــة خمســون جلــدة وبــني كل دفعــة وأخــرى مــدة التقــل عــن 
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عــام  ملــدة  .........بســجنه  الثانــي  املدعــى عليــه  وبتعزيــر   . أيــام  عشــرة 
حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا علــى ذمــة القضيــة وبجلــده مائتــا 
ــدة وبــني كل  ــع دفعــات كل دفعــة خمســون جل ــى أرب ــدة مفرقــة عل جل
علــى  وبعــرض احلكــم   . أيــام  عــن عشــرة  مــدة التقــل  وأخــرى  دفعــة 
الطرفــني قــرر املدعــى عليهمــا القناعــة بــه والزال املدعــي العــام علــى مــا 
هــو عليــه وأمــرُت بالتهميــش علــى قــرار احلكــم مبــا طــرأ عليــه ومــن ثــّم 
إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية لتدقيــق احلكــم 
وأقفلــت اجللســة الســاعة الواحــدة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

ــِرَر يف1434/06/20هـــ . ــه أجمعــني ُح ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  األولــى 
االحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
لــدى  املقيــدة  وتاريــخ 1434/6/26هـــ  برقــم 34/1084292  املكلــف 
احملكمــة برقــم 341599681 وتاريــخ 1434/7/2هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ .........املســجل برقــم 
العــام   بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/3/18هـــ  وتاريــخ   34165919
ضــد/1-.........2-.........يف قضيــة ســرقه وقــد تضمــن القــرار حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . حيث ســبق دراســة القــرار وصورة 
ضبطــه وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار 
وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم34232637 يف 1434/6/6هـــ 
قررنــا املصادقــة علــى ماحكــم بــه فضيلتــه أخيــرا واهلل املوفــق وصلــى 
ــه وســلم حــرر يف 1434/7/19هـــ . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين اهلل عل
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رقم الصك: 3440354  تاريخه: 1434/02/18هـ 
رقم الدعوى: 33516801

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34277728  تاريخه : 1434/7/24هـ

ســرقة - نهــب - ال قطــع علــى منتهــب - ثبــوت إدانــة - تعزيــر بالســجن 
واجللــد - رد دعــوى املدعــي العــام بالتســبب يف إصابــة لعــدم كفايــة 

األدلــة.

ما رواه أبو داود مرفوعًا  ) ال قطع على منتهب (.

والتســبب  جوالــني  وســرقة  باالحتيــال  عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه 
ــة شــخص، حيــث تقــدم أحــد املقيمــني  ببــاغ ملركــز الشــرطة   بإصاب
ــاء وقوفــه أمــام املســجد  ــة مســاء وأثن ــه يف متــام الســاعة الثامن ــدًا أن مفي
إذا بشــخص طويــل القامــه نحيــف البنيــه يرتــدي شــماغًا لونــه أحمــر 
ــه والتحــدث معــه وســؤاله  ــرة قــام بالوقــوف بجانب يركــب ســيارة صغي
هــل تبحــث عــن عمــل ثــم قــام بســحب جوالــه ،وقــد طلــب املدعــي العــام 
إثبــات مــا أســند  للمدعــى عليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره 
وتــردع غيــره، وأقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه ، وذكــر املدعــى عليــه 
أن احلاجــة أجلأتــه لذلــك ، لــذا صــدر احلكــم بتكييــف ســرقة اجلوالــني 
علــى أنهــا انتهــاب وال قطــع علــى منتهــب ، وتقــرر تعزيــر املدعــى عليــه 

ــد ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. بالســجن واجلل
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اجلزائيــة  أنا.....القاضــي يف احملكمــة  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بنجــران   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بنجــران برقــم 33516801 وتاريــخ 1433/08/11 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331504744 وتاريــخ 1433/08/11 هـــ  ففــي يــوم  
  10 : الســاعة 15  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/02/11  اإلثنــني 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ... مبوجــب التكليــف الصــادر مــن هيئــة 
بتاريــخ   11178/2/1 ن  هـــ  رقــم  بنجــران  العــام  واالدعــاء  التحقيــق 
مبوجــب  اجلنســية  مينــي  معــه  احلاضــر  علــى  وادعــى  1430/12/29هـــ 
رخصــة االقامــة رقــم )......(  قائــا يف دعــواه عليــه حيــث إنــه ورد يف 
محضــر الدوريــات رقــم )1021( وتاريــخ 1433/7/15هـــ  تلقيهــم باغــًا 
ــه  ــوع قــام قائدهــا بضــرب أحــد العمــال وســرقة جوال عــن ســيارة مــن ن

والهــروب مــن املوقــع. 
ــة  ــخ 1433/7/15هـــ تقــدم /......... ببــاغ ملركــز شــرطة اخلالدي وبتاري
مفيــدا أنــه تعــرض لســرقة جوالــه نــوع )…( مــن قائــد ســيارة نوعهــا 
............. يســتقلها شــخصان ، وقــام بأخــذ اجلــوال منــه ، وأثنــاء ســير 

الســيارة ســقط بالطريــق.
وبتاريــخ 1433/7/15هـــ تقــدم/ ............. ببــاغ ملركــز شــرطة اخلالديــة 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  الثامنــة مــن مســاء  الســاعة  متــام  أنــه يف  مفيــدًا 
1433/7/15هـــ وأثنــاء وقوفــه أمــام مســجد .......................... مــن جهــة 
ــه  ــدي شــماغًا لون ــة يرت ــل القامــة نحيــف البني ــوب إذا بشــخص طوي اجلن
أحمــر ، وكان يركــب ســيارة صغيــرة لونهــا ............ ال يعــرف رقــم 
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لوحتهــا يقــف بجانبــه وقــام بالتحــدث معــه بســؤاله هــل تبحــث عــن شــغل 
ثــم قــال لــه ال أريــد ثــم قــال لــه يوجــد لديــه بقالــة وســوف يقــوم بتوظيفــه 
فيهــا وإعطائــه راتــب شــهري قــدره )1700(ألــف وســبعمائة ريــال، ويريــد 
رقــم جوالــه فســحب جوالــه نــوع)…( ............. اللــون مــن يديــه واجتــه 

مســرعًا باجتــاه الشــرق.
وقــد مت إعــداد محضــر مواجهــة مــن قبــل مركــز شــرطة اخلالديــة ، بــني 

املتهــم/ ............. والوافــد/ ............. ومت التعــرف عليــه وعلــى ســيارته .
وتاريــخ 1433/7/15هـــ  )بــدون(  رقــم  أولــي  تقريــر طبــي  إعــداد  ومت 
ــة حــادة، ومــدة  ــم تكــن مــن آل ــة ل ــدًا أن االصاب بشــأن/ .............، مفي

الشــفاء أقــل مــن ســبعة أيــام .
وقــد مت إعــداد محضــر مواجهــة مــن قبــل مركــز شــرطة اخلالديــة بــني 
املتهــم/ ............. والوافــد/ ............. ومت التعــرف عليــه وأنــه مــن قــام 

ــه. بســلبه جوال
 مت اإلفــراج عــن املتهــم/............. املذكــور اســتنادًا للمــادة)120( مــن 

نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.
 وبســماع أقــوال املدعــي األول/ ............. أفــاد بأنــه أثنــاء تواجــده خلــف 
............. وفيهــا  نــوع  ............. قدمــت باجتاهــه ســيارة مــن  مستشــفى 
شــخصان وقــام الســائق بطلبــه البحــث لــه عــن أحــد العمــال لكــي يعمــل 
لديــه، وطلــب منــه اجلــوال نــوع )…( ............. اللــون فأعطــاه إيــاه وحــاول 
التحــرك مــن املــكان فأمســك بيــده ولكــن ألقــاه بالطريــق والســيارة 

تســير وهــرب..
وبســماع أقــوال املدعــي الثانــي/ ............. أفــاد بأنــه يف متــام الســاعة 
ــاء وقوفــه  ــاء املوافــق 1433/7/15هـــ وأثن ــوم الثاث ــة مــن مســاء ي الثامن
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ــوب إذا بشــخص  أمــام مســجد خــادم احلرمــني الشــريفني مــن جهــة اجلن
طويــل القامــة نحيــف البنيــة يرتــدي شــماغا لونــه أحمــر، وكان يركــب 
ســيارة صغيــرة لونهــا ............. ال يعــرف رقــم لوحتهــا يقــف بجانبــه وقــام 
بالتحــدث معــه بســؤاله هــل تبحــث عــن شــغل ثــم قــال لــه ال أريــد، ثــم قال 
لــه يوجــد لديــه بقالــة وســوف يقــوم بتوظيفــه فيهــا وإعطائــه راتــب شــهري 
قــدره )1700( ألــف وســبعمئة ريــال، ويريــد رقــم جوالــه فســحب جوالــه 

نــوع)…( ............. اللــون مــن يديــه واجتــه مســرعًا باجتــاه الشــرق .
يعــرف  وال  بالســرقة  قيامــه  أنكــر   ............. املتهــم/  أقــوال  وبســماع 
شــيئًا عــن املوضــوع وباســتجواب املتهــم/ ............. أقــر بقيامــه بســرقة 
جوالــني األول/ )…( ............. اللــون، وأنــه كان مــارًا خلــف مستشــفى 
.............، وشــاهد أحــد الوافديــن وتوقــف بجــواره وحتــدث معــه بأنــه 
يريــده أن يعمــل معــه يف محــل جواالت،فقــال/ال أســتطيع، فقــال لــه 
ســجل رقمــي لديــك إذا وجــدت شــخص يريــد أن يعمــل معــي فأخبرنــي، 
فأخــرج جوالــه لتســجيل الرقــم فأخذ)املتهــم( اجلــوال لكــي يســجل لــه 
الرقــم وهــرب مــن املوقــع باجتــاه طريــق .............، وكان يرافقــه ابــن 
خالــه ، واجلــوال الثانــي مــن نــوع )…( ............. اللــون ، وأفــاد أنــه كان 
متواجــدًا خلــف جامــع .......................... وشــاهد أحــد الوافديــن لوحــده 
ودعــاه وعــرض عليــه العمــل معــه يف بقالــه، ولكنــه رفــض ، فقــال لــه 
ســجل رقمــي لديــك، فســجل )الوافــد( الرقــم فطلــب )املتهــم(  اجلهــاز 

ليتأكــد مــن الرقــم، ثــم حــرك ســيارته مباشــرة .
وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه اإلتهــام لــــ /............. باالحتيــال وســرقة 
اللــون،   .............)  …( والثانــي  اللــون   .............)…   ( األول  جوالــني 

إصابــة شــخص. والتســبب يف 
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وذلك لألدلة والقرائن التالية : 
1- إقــرار املتهــم  املنــوه عنــه املــدون علــى ص)3-4-7-8( مــن دفتــر 

التحقيــق  املرفــق لفــة )27( .
2- مــا جــاء يف محضــر املواجهــه املنــوه عنــه علــى ص)8-5( مــن دفتــري 

االســتدالل املرفقــان لفــة )21-1( .
ــى لفــة  ــه املــدون عل ــوه عن ــة املن 3- مــا جــاء يف محضــر الدوريــات األمني

. )3(
4- ما جاء يف التقرير الطبي املنوه عنه املدون على لفة )16( .

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم املذكــور  وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا 

أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره.
)علمًا بأن احلق اخلاص انتهى بالتنازل( هذه دعواي .

وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره 
املدعــي يف دعــواه مــن احتيالــي لســرقة جوالــني األول مــن نــوع )…(   
............. اللــون والثانــي مــن نــوع ) ... (   ............. اللــون هــذا غيــر صحيــح 
حيــث إن عنــدي محــل للجــواالت يف ســوق الفصليــة للجــواالت وحضــر 
عنــدي يف أحــد األيــام اثنــني وافديــن مــن اجلنســية الهنديــة فيمــا بعــد 
وطلبــا منــي اجلــواالت املذكــورة يف دعــوى فلمــا أحضرتهــا لهــم خرجــت
مــن احملــل ألحضــر ذاكــرة ألحدهــم وحينمــا رجعــت لــم أجــد الوافديــن 
بعــد مــرور ســنة وجــدت أحــد الوافديــن الــذي أخــذ جــوال )…( وأردت 
االحتيــال عليــه حتــى أخــذ اجلــوال منــه فقلــت لــه أريــد منــك أن حتضــر 
لــي عامــل يشــتغل يف بقالــة عنــدي وقلــت لــه ســجل رقمــي عنــدك حتــى 
تتصــل بــي فلمــا أخــرج جوالــه أخذتــه منــه ووجــدت ذلــك الوافــد اآلخــر 
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الــذي أخــذ اجلــوال )…( وفعلــت بــه مثــل األول وأخذتــه منــه و واهلل أنــي 
مــا فعلــت ذلــك إال للحاجــة التــي اضطرتنــي لذلــك وكــون هــذا حقــي 
الــذي أخــذ منــي وقــد حصــل لــي حــادث يف ذلــك اليــوم وأمــا اإلصابــة 
التــي حلقــت بأحــد الوافديــن فــا أعلــم عنهــا وقــد تكــون بســبب أنــه 
ماســكا ملقبــض البــاب للســيارة فحصــل لــه احتــكاك بســببها هــذه 

ــي . إجابت
وبســؤال املدعــي عــن ذلــك قــال غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكــرت 
ولــدي بينــة علــى ذلــك ثــم رفعــت لإلطــاع والتأمــل حتــى يوم غدا الســاعة 
التاســعة صباحــا  . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/11 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/02/12 هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه 
وجــرى منــا تأمــل ودراســة أوراق املعاملــة حيــث جــرى اإلطــاع علــى 
أقــوال املدعــى عليــه يف دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )27( واملدونــة علــى 
ص )6،5،4،3( فوجدنــا إقــراره حتقيقــا بســرقة جــوال مــن الوافــد 
كمــا وجدنــا إقــراره حتقيقــا بســرقة جــوال مــن الوافــد وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه قــال ليــس لــدي ســوى مــا ذكرتــه يف اجللســة الســابقة 
. فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه 
بطريقــة أخــذه للجــواالت مــن الوافديــن وهــي داللــة علــى احتيــال كمــا 
وأن إقــراره حتقيقــا بســرقة اجلوالــني مــن الوافديــن قرينــة قويــة توجــه لــه 
التهمــة باالحتيــال بســرقة اجلوالــني مــن الوافديــن ومــا دفــع بــه ال يقــوى 
علــى إســقاط التهمــة بحقــه وملــا كان تصــرف املدعــى عليــه يف أخــذ 
اجلــوال هــو علــى ســبيل النهــب وقــد تقــرر شــرعا بأنــه )ال قطــع علــى 
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منتهــب( رواه أبــي داود مرفوعــا . وبنــاء علــى عــدم وجــود ســوابق جنائيــة 
علــى املدعــى عليــه وبنــاء علــى مــا ظهــر لــي مــن عامــات التوبــة والنــدم 
وجلميــع مــا ســلف فقــد قــررت مــا يلــي : 1/ ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
باالحتيــال بنهــب جوالــني األول مــن نــوع )…( والثانــي مــن نــوع )…( مــن 
اثنــني مــن الوافديــن وحكمــت بتعزيــره وذلــك بســجنه ملــدة ثاثــة أشــهر 
ــده بــني كل  ــة أربعــون جل ــى دفعتــني كل دفع ــده عل ــده ثمانــني جل وجل
ــام بالتســبب يف  ــام . 2/ رد دعــوى املدعــي الع ــة واألخــرى عشــرة أي دفع
إصابــة شــخص لعــدم كفايــة األدلــة . وبعــرض احلكم علــى املدعى عليه 
قــرر اعتراضــه علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة فأفهمتــه مبعلومــات 
االعتــراض  فيمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه بــدون الئحــة  فأمــرت 
بتنظيــم قــرار يرفــق بــاألوراق ويرســل لـــمحكمة االســتئناف بعســير 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/02/12 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا  القاضي يف احملكمــة اجلزائية بنجران 
ففــي يــوم  اإلثنــني املوافــق1434/06/19 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
12:30 وقــد عــادت لنــا املعاملــة مــن محكمة االســتئناف مبنطقة عســير 
بهــذه احملكمــة  واملقيــدة  وتاريــخ 1434/4/22هـــ  برقــم 34652368 
برقــم 341030651 وتاريــخ 1434/4/27هـــ وبرفقهــا القــرار الصــادر 
بشــأنها برقــم 34181549 وتاريــخ 1434/4/8هـــ ونــص احلاجــه منــه ) 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أن فضيلــة ناظر 
القضيــة أثبــت قيــام املدعــى عليــه بســرقة جوالــني وهــذا التعبيــر ال يســوغ 
واملتعــني أن يقــول ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بنهــب جوالــني حتــى يتفــق 
حتــى يتفــق مــع العقوبــة وال بــد مــن ذلــك فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا 
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ذكــر وإكمــال مــا يلــزم نحــوه ومــن ثــم تعــاد املعاملــة إلكمــال الزمهــا. 
قاضــي اســتئناف ............. ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ............. 
ختمــه وتوقيعــه رئيــس ............. الدائــرة ختمــه وتوقيعــه( أ.هـــ عليــه أجيب 
أصحــاب الفضيلــة بأنــه ولوجاهــة مــا ذكــروه جــرى تعديــل الــازم واهلل 
يحفظكــم وأمــرت بإرســال كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
بعســير إلكمــال الزمهــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/19 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الواردة من فضيلة رئيس احملكمة اجلزائية بنجران برقم 341030651 
وتاريــخ 1434/6/26هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـــة القاضي 
باحملكمــة الشــيخ / ............. برقــم  وتاريــخ 1434/2/18هـــ اخلــاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد / ............. )مينــي اجلنســية( يف قضيــة )ســرقة 
جوالــني( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
ــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالقــرار  وأوراق املعامل
ــا رقــم  وتاريــخ 1434/4/8هـــ تقــررت  ــى قرارن ــاًء عل وصــورة ضبطــه بن
املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء االخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:3436922 تاريخه:1434/2/13هـ  رقم 
الدعوى:3452140

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34205140 تاريخه :1434/5/4ه

معــدات  شــراء  ســرقة-  ثقيلــة- مشــاركة يف  معــدات  -ســرقة  ســرقة 
مســروقة- عــدم ثبــوت إدانــة- صــرف نظــر عــن دعــوى .

1-األصل براءة الذمة .
2-قــال العــز بــن عبدالســام )فــإن األصــل بــراءة ذمتــه مــن احلقــوق 
مــن  وبراءتــه  والتعزيــرات  واحلــدود  القصــاص  مــن  جســده  وبــراءة 
االنتســاب إلــى شــخص معــني ومــن األقاويــل كلهــا واألفعــال بأســرها(.

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه باملشــاركة يف ســرقة معــدات ثقيلــة 
عــن طريــق شــرائها،وقد وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه 
واحلكــم بعقوبــة تعزيريــة، حيــث مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد 
ورود باغــات بســرقة معــدات قــام املذكــور بشــرائها حيــث وجــدت 
عنــد معرضــه، وأقــر املدعــى عليــه بشــراء املعــدات وإنــكاره بالعلــم 
بأنهــا مســروقة، لــذا قــررت احملكمــة عــدم وجــود بينــة للمدعــي العــام 
علــى علــم املدعــى عليــه بــأن املعــدات مســروقة، وعليــه فقــد تقــرر عــدم 
ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه، وقضــت بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 

العــام، ومت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احملكمــة  يف  القاضــي     ........... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة بنجــران   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة بنجــران برقــم ...... وتاريــخ 1434/02/02 هـ  املقيدة 
باحملكمــة برقــم ........ وتاريــخ 1434/02/02 هـــ  ففــي يــوم  الســبت 
بشــأن   08  :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/02/09 
دعــوى املدعــي العــام ...... واملكلــف مبهمــة اإلشــراف علــى مكتــب 
االدعــاء العــام مبحاكــم جنــران مبوجــب خطــاب رئيــس فــرع هيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة .......... وتاريــخ 1430/12/29هـــ ضــد  
........ ) 30( عامــًا ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم )...... (
متعلــم، متــزوج، ....... ، يســكن  يف حــي..... مبنطقــة ..... ،مفــرج عنــه 

بالكفالــة احلضوريــة املرفقــة لفــة)46(0 
باملشاركة يف سرقة معدات ثقيلة عن طريق شرائها0     

حيــث إنــه بتاريــخ 1433/5/12هـــ تقــدم ملركــز شــرطة ...... بالريــاض/ 
..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ).....( املفــوض مــن 
مجموعــة ... ، مخبــرا عــن ســرقة معــدة نــوع ..... حتمــل الرقــم الهيكلــي 
)....( ..... صبــاح يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/5/11هـــ مــن أمــام محطــة 
التســهيات علــى طريــق اخلــرج باجتــاه الشــمال وال يتهــم أحــدا  بســرقتها 
وبتاريــخ 1433/4/27هـــ تقــدم / ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة 
الوطنيــة رقــم ).....( ملركــز شــرطة ...... مفيــدا عــن تعــرض املعدة العائدة 
لــه نــوع .... حتمــل الرقــم الهيكلــي )......( ... أثنــاء وقوفهــا بحــي ال..، وال 

يتهــم أحــدا بســرقته 0  
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وبتاريــخ 1433/5/2هـــ تقــدم ملركــز شــرطة شــمال الدمــام باملنطقــة 
الشــرقية / ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم )......( 
 )........( الرقــم الهيكلــي  ...... حتمــل  نــوع  مفيــدا عــن تعــرض املعــدة 
للســرقة أثنــاء وقوفهــا علــى الشــارع العــام، وال يتهــم أحــدا بســرقته0 
ســعودي   ......  /....... شــرطة  ملركــز  تقــدم  1433/5/23هـــ  وبتاريــخ 
اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ) .......( عــن تعــرض املعــدة نــوع 
...... حتمــل الرقــم الهيكلــي )......( أثنــاء وقوفهــا بحــي ...... وال يتهــم 
ــوم  ــاة، ويف ي ــم البحــث عــن املعــدات املســروقة واجلن أحــدا بســرقتها فت
األربعــاء املوافــق 1433/5/26هـــ توفــرت معلومــات عــن وجــود املعــدات 
االنتقــال  فتــم  بــال...،  ال....  مبعــرض  وأخــرى  عنهــا  املبلــغ  املســروقة 
للموقــع، حيــث مت العثــور علــى أربــع معــدات ، األولــى نــوع ...... رقــم 
).....( والثانيــة نــوع ..... رقــم ).......( والثالثــة نــوع ...... رقــم ).......( والرابعة 
ــة، ومبســاءلة  نــوع ...... رقــم )......( أمــام معــرض/ ....... للمعــدات الثقيل
ــه حضــر  صاحــب املعــرض عــن وجــود املعــدات أمــام معرضــه ذكــر أن
شــخص وعرضهــا عليــه لشــرائها ، فتــم إعــداد كمــني لــه ومت القبــض 
عليــه واتضــح أنــه )..........( فــرزت لــه أوراق مســتقلة) إلقامــة الدعــوى 
العامــة عليــه يف مقــر ســكنه( مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة 
االدعــاء العــام مبنطقــة .......0 برقــم ).....( وتاريــخ 1433/10/25هـــ00  
ومت االنتقــال ألحــد معــارض الســيارات الثقيلــة بحــي ...... فعثــر علــى 

أربــع معــدات نــوع ........ حتمــل أرقــام الهيــاكل التاليــة:-
).....( عائدة لشركة ...  .1

)......( عائدة لشركة ...... للمقاوالت0  -3
)......( عائدة ل/.......0  -4
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).....( واقفــة أمــام معــرض/.......، لــم يعــرف مالكهــا، وعثــر   -5
علــى حفــار نــوع ...... رقم ).....( مســروق وباســتجواب املدعــى عليه/........ 
عــن شــرائه أربــع معــدات نــوع ........وعرضهــا للبيــع علــى معــرض ...... 
أفــاد بأنــه اتصــل بــه/ ....... ) فــرزت لــه أوراق مســتقلة( مبوجــب اخلطــاب 
اخلــاص باملتهــم) ......( املذكــور أعــاه ،وأخبــره أنــه يوجــد لــدى/.... 
املســجون بســجون ..... معــدات للبيــع، وســيم شــحنها لنجــران  فقــام 

بشــرائها 0 
  وقــد انتهــى التحقيــق بتوجيــه االتهــام إلــى / ........، باملشــاركة يف 

ســرقة معــدات ثقيلــة عــن طريــق شــرائها
وذلك لألدلة والقرائن التالية :

1 - ما جاء  بأقواله املتضمنة اعترافه املرفقة لفة )12(0  
2- ما جاء بأوراق املبايعة املرفقة لفة )8(0
3- ما جاء بصورة الشيك املرفق لفة )9(0 

 وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه 

مبــا أســند إليــه ، واحلكــم بتعزيــره شــرعا0  
)علمــا بــأن املعــدات الثقيلــة قــد ســلمت ألصحابهــا( وبــاهلل التوفيــق هــذه 
دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي 
طريــق  عــن  ثقيلــة  معــدات  ســرقة  يف  باملشــاركة  قيامــي  مــن  العــام 
ــي اشــتريت هــذه املعــدات  ــح هــو أن ــح والصحي ــر صحي شــرائها فهــو غي
الثقيلــة املذكــورة يف دعــوى املدعــي العــام مــن املدعــو / ........ املســجون 
بســجون األحســاء عــن طريــق املدعــو / ...... ولــم أكــن أعلــم بــأن هــذه 
املعــدات مســروقة هكــذا أجــاب  ثــم جــرى منــي ســؤال املدعــي العــام 
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هــل لديــك بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواك فقــال ال يوجــد لــدي بينــة ســوى 
مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى ثــم جــرى منــي تصفــح األوراق واالطــاع علــى 
ــى أوراق  ــى لفــة رقــم )12( وعل ــة عل ــًا املدون ــه حتقيق أقــوال املدعــى علي
املبايعــة املرفقــة علــى لفــة رقــم )8( وعلــى صــورة الشــيك املرفــق علــى 
لفــة رقــم )9( فبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى  واإلجابــة وحيــث إن 
املدعــى عليــه قــد أنكــر قيامــه بشــراء املعــدات الثقيلــة املذكــورة وهــو 
يعلــم بأنهــا مســروقة ولــم يعتــرف بذلــك حتقيقــًا و ألن قيــام املدعــى عليــه 
بشــراء املعــدات الثقيلــة املذكــورة ال يلــزم منــه علمــه بأنهــا مســروقة وملــا 
كان مــن املقــرر يف الشــريعة اإلســامية أن األصــل هــو بــراءة الذمــة 
قــال العــز بــن عبــد الســام رحمــه اهلل يف شــأن املدعــى عليــه :) فــإن 
األصــل بــراءة ذمتــه مــن احلقــوق وبــراءة جســده مــن القصــاص واحلــدود 
ــه مــن االنتســاب إلــى شــخص معــني و مــن األقاويــل  والتعزيــرات وبراءت
كلهــا واألفعــال بأســرها ( قواعــد األحــكام 65/2 وتأسيســًا علــى 
جميــع مــا ســبق فقــد قــررت مــا يأتــي أواًل : لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام  ثانيــًا : صرفــت النظــر عــن 
ــه  لعــدم ثبــوت موجــب ذلــك  ــر املدعــى علي ــة املدعــي العــام بتعزي مطالب
هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه  
قنــع بــه كمــا قــرر املدعــي العــام االعتــراض بائحــة وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/02/09 هـــ الســاعة 09:00
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
..... علــى املعاملــة  القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة 
ــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة ...... برقــم ........ وتاريــخ  الــواردة مــن فضيل
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القاضــي  فضيلـــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/4/13هـــ 
اخلــاص  1434/2/13هـــ  وتاريــخ   ..... برقــم   .....  / الشــيخ  باحملكمــة 
....... يف قضيــة )ســرقة( علــى الصفــة  العــام ضــد /  بدعــوى املدعــي 
املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
ــة تقــررت املوافقــة  فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك: 3452850تاريخه : 1434/03/02هـ 
رقم الدعوى : 3464883

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34199859 تاريخه :1434/4/28ه

ســرقة - انتهــاك حرمــة منــزل - ســرقة دراجــة ناريــة مــن داخــل فنــاء 
املنــزل - محضــر ُقّصــاص األثــر - اتهــام حــدث -املطالبــة بإقامــة حــد 
دعــوى  عــن  النظــر  - صــرف  ناريــة مســروقة  دراجــة  -شــراء  الســرقة 

املدعــي العــام - إخــاء ســبيل املدعــى عليــه .

1-قاعدة : األصل براءة الذمة .

توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بســرقة دراجــة ناريــة مــن داخــل فنــاء أحــد 
املنــازل بعــد تســلقه للســور وفتــح بــاب الفنــاء وإخــراج الدراجــة، إْذ تقــدم 
أحــد املواطنــني ببــاغ لــدى مركــز الشــرطة مفــاده تعــرض دراجتــه 
الناريــة للســرقه مــن داخــل غرفــه بفنــاء منزلــه ، جــرى االنتقــال ملســرح 
اجلرميــة ووصفــه ، وحضــر املجنــي عليــه مــرة أخــرى ملركــز الشــرطة 
وأفــاد أنــه شــاهد دراجتــه مــع أحــد األشــخاص ومت القبــض عليــه وتبــني 
أنــه َحــَدث، وأفــاد أنــه اشــترى الدراجــة مــن املدعــى عليــه، وبنــاء علــى 
ماذكــره طلــب املدعــي العــام إقامــة حــد الســرقة، وأنكــر املدعــى عليه 
مــا نســب إليــه ، وأحضــر املدعــي العــام بينــة غيــر موصلــة، لــذا صــدر 
احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام وإخــاء ســبيل املدعــى 

عليــه - ُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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العامــة  احملكمــة  يف  القضــاة  نحــن  فلدينــا  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لنــا مــن  املعاملــة احملالــة  )..................( وبنــاء علــى  مبكــة املكرمــة 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 3464883 
 34324073 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/02/09 وتاريــخ 
وتاريــخ 1434/02/09 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/02/23 
هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر  املدعــي العــام بدائــرة االدعــاء العــام 
مبكــة املكرمــة وحضــر حلضــوره وبســؤال املدعــي العــام عــن دعــواه 
أبــرز الئحــة دعــوى مكونــة مــن ورقتــني هــذا نصهــا  فبصفتــي مدعيــًا 
عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبكــة املكرمــة ادعــى علــى ... ، البالــغ مــن 
العمــر )23( عامــًا  ، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب الســجل املدنــي  رقــم)( 
غيــر محصن،متعلم،مقيــم مبحافظــة ............ ، اوقــف علــى ذمــة هــذه 
القضيــة منــذ 1433/10/28هـــ بســجون مكــة املكرمــة مبوجــب امــر 
التوقيــف الصــادر مــن شــرطة العاصمــة املقدســةبرقم)1087( وتاريــخ  
2/ 1433/11هـــ  اســتنادا للقــرار الــوزاري رقم)1900(يف 1428/7/9هـ
بتاريــخ 1432/8/15هـــ تقــدم ملركــز شــرطة محافظــة اجلمــوم/ ببــاغ 
مفــاده تعــرض دراجتــه الناريــة مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة رقــم )......( 
وهيــكل رقــم)....( للســرقة مــن داخــل غرفــة بفنــاء منزلــه مبحافظــة 
....... خلــف مطابــع الصاعــدي مــن قبــل أحــد األشــخاص قفــز مــن فــوق 
فنــاء املنــزل وفتــح البــاب املوصــد مــن الداخــل وأخــرج الدراجــة الناريــة 

منــه .
اجلرميــة  إلــى مســرح  الشــرطة  قبــل مركــز  مــن  االنتقــال  وقــد جــرى 
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ومبعاينتــه اتضــح أنــه منــزل ســكني محــاط بســور بطــول )25×20م( 
تقريبــًا وبابــه اخلارجــي مــن احلديــد وبداخــل الفنــاء باجلهــة اليمنــى غرفــة 
حتــت اإلنشــاء ذكــر املدعــي أن الدراجــة الناريــة كانــت تقــف بهــا 
وشــوهدت آثــار إطــارات دراجــة ناريــة عنــد بــاب املدخــل الرئيســي وآثــار 
أقــدام ألحــد األشــخاص مــن أعلــى الســور لداخــل الفنــاء وشــوهدت 
آثــار إطــارات ســيارة بالقــرب مــن ســور املنــزل مــن اخلــارج واليوجــد  آثــار 
كســر أو فــزر يف املنــزل  أو البــاب اخلارجــي وجــرى اعــداد محضــر مــن 
قبــل قصــاص األثــر بأنــة شــوهد اثــار اطــارات لســيارة بالقــرب مــن ســور 

املنــزل مــن اخلــارج يحتمــل أن تكــون مــن نــوع ...
وبتاريــخ 1433/9/26هـــ حضــر املجنــي عليــه املذكــور ملركز الشــرطة 
وأفــاد بـــأنة أثنــاء مــروه بحــي ...... مبحافظــة اجلمــوم شــاهد دراجتــه 
الناريــة مــع شــخص يدعــى/......... فتــم القبــض عليــه وبســماع أقــوال 
احلــدث/........... ، أفــاد بأنــه قــام بشــراء الدراجــة الناريــة املضبوطــة معــه 
مــن /.......... مببلــغ وقــدره)700( ســبعمائة ريــال مــن دون أوراق ثبوتيــه.
الناريــة  الدراجــة  للحــدث/  بــاع  بأنــه  أفــاد  باســتجواب/............، 
املضبوطــة معــه وأنــه أشــتري هــو الدراجــة الناريــة مــن املدعــى عليــه 
مببلــغ وقدره)750(ســبعمائة وخمســون ريــااًل ويشــهد علــى ذلــك كل 

................-2  ............-1  -: مــن 
وبســماع شــهادة أفــاد بأنــه كان موجــود برفقــة عندمــا اشــترى الدراجــة 

الناريــة مببلغ)750ريــال( مــن املدعــى عليــه
وبســماع شــهادة / أفــاد مبثــل مــا أفــاد بــه الشــاهد ومبواجهــة املدعــى 
الشــاهدان  وأصــر  اقوالهــم  علــى  أصــروا  وبالشــاهدين  ب........  عليــه 
علــى أن أشــتري الدراجــة الناريــة املضبوطــة مــن املدعــى عليــه مببلــغ 
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. ريــااًل  وقــدره)750( ســبعمائة وخمســون 
وقــد انتهــى التحقيــق  الــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بســرقة دراجــة 
ناريــة مــن داخــل غرفــة بفنــاء أحــد املنــازل بعــد تســلقه للســور اخلارجــي 
والقفــز للداخــل وفتــح بــاب الفنــاء املوصــد وإخــراج الدراجــة الناريــة منــه  
واملؤيــد مــن جلنــة ادارة الهيئــة بقرارهــا رقــم)2530/ر( وذلــك لألدلــة 

القرائــن التاليــة:-
املســروقة حســب  الناريــة  الدراجــة  اشــترى  بانــه  اقــوال  1-ماجــاء يف 
اقــراره املــدون علــى ص)12(مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة)2( 2-مــا 
جــاء يف شــهادة الشــاهدين املدونــة علــى صفحــة رقــم)13(و)14( مــن 

دفتــر التحقيــق املرفــق رقــم)2( لفــه رقــم)2(.
ــى صفحــة رقــم)2(  ــة عل ــة واملدون 3-مــا جــاء مبحضــر االنتقــال واملعاين

ــر التحقيــق رقــم)1( املرفقــه لفــه رقــم)1( . مــن دفت
وبالبحــث عــن ســوابقة عثــر لــه علــى ســابقتني األولــى مضاربــة والثانيــة 

شــرب املســكرات وســرقة الســيارات وصــدم واعتــداء.
املعتبــرة  أهليتــه  بكامــل  وهــو  عليــه  املدعــى  بــه  ماقــام  إن  وحيــث   
شــرعافعل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وهــو أخــذ مــال محتــرم مــن 
حــرزه وقــد بلــغ النصــاب الشــبهة لــه فيــة لــذا أطلــب إثبـــــــات إدانتــــــــه 
مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد الســرقة الــوارد يف االيــة الكرميــة 

املائــدة ســورة  رقم)38(مــن 
علمــا بــأن احلــق اخلــاص العائــد للحــدث/ ...... مازال قائماوانتهى بالنســبة 
ــه مــا ذكــره  ــه أجــاب بقول ــى املدعــى علي ــه( وبعرضهــا عل ــي علي للمجن
املدعــي العــام مــن ســرقتي للدراجــة الناريــة ال صحــة لــه وال علــم لــي بهــا 
هكــذا أجــاب وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام طلــب إمهالــه إلحضارها 
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فأجيــب لطلبــه وعليــه رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى  حضــر املدعــي 
العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عمــا اســتمهل 
مــن أجلــه قــال إن بينتــي هــي شــهادة و علــى أن املدعــى عليــه قــد بــاع 
األول  الشــاهد  إحضــار  تعــذر  وقــد  علــى  املســروقة  الناريــة  الدراجــة 
لكونــه ســجني بقضيــة مخــدرات وأمــا الشــاهد الثانــي فقــد أحضرتــه 
مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  حضــر.........  ثــم  لديــه  مــا  ســماع  وأطلــب 
الســجل املدنــي رقــم.........  وعمــره عشــرون عامــا وال يعمــل وبســؤاله 
عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد بــاهلل تعالــى إننــي حضــرت أنــا وابــن 
عمتــي وأخــوه لــدى املدعــى عليــه احلاضــر يف هــذه اجللســة يف شــهر رجــب 
مــن عــام 1432هـــ وقــام املدعــى عليــه ببيعــه دراجــة ناريــة مــن نــوع .......... 
مببلــغ وقــدره ســبعمائة وخمســون ريــاال نقــدا واســتلم الدراجــة منــه وهــذا 
الدبــاب هــو نفــس الدبــاب الــذي مت القبــض علــى املدعــو وهــو بحوزتــه 
هكــذا شــهد فجــرى ســؤاله عــن تاريــخ البيــع بالتحديــد هــل هو يف شــهر 
رجــب أم يف جمــادى الثانيــة أم شــعبان فقــال إنــه يف رجــب أو جمــادى 
كمــا  قطعــا  شــعبان  يف  ليــس  ولكنــه  بالتحديــد  أذكــر  ال  الثانيــة 
جــرى ســؤاله عــن ســنة إنتــاج الدراجــة بالتحديــد هــل هــي عــام 2006 
أم 2008 أم 2010 فقــال إنــه عــام 2006 أو 2008 لكونهــا تتشــابه يف 
الشــكل وأجــزم بكونــه ليــس مــن إنتــاج عــام 2010 الختــاف الشــكل 
هكــذا أجــاب وبعــرض الشــاهد ومــا شــهد بــه علــى املدعــى عليــه قــال 
أمــا الشــاهد فــا أطعــن بــه وشــهادته غيــر صحيحــة هكــذا أجــاب 
ــة وجــد باللفــة رقــم )7( اســتمارة الدراجــة  ــى أوراق املعامل وبالرجــوع إل
الناريــة وتتضمــن ملكيــة لدراجــة ناريــة رقــم اللوحــة ســنة الصنــع 2010 
ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال ليــس لــدي 
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ســوى مــا قدمــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار 
ــم يقــم املدعــي العــام  ــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ول املدعــى علي
بينــة موصلــة نظــرا لتناقــض مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد احلاضــر مــع مــا 
جــاء يف الدعــوى حيــث إن الدعــوى تضمنــت أن الســرقة وقعــت بتاريــخ 
1432/8/15هـــ وأن املســروق دراجــة ناريــة انتــاج عــام 2010 وأن الثمــن 
ــك يتعــارض مــع مــا جــاء يف  ــع ذل ــاال وجمي كان ســبعمائة وخمســني ري
شــهادة الشــاهد بــل أكــد الشــاهد خافــه ولكــون األصــل بــراءة الذمــة 
لــذا فإنــه لــم يثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
وصرفنــا النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام وأخلينــا ســبيل املدعــى عليــه 
منهــا وبذلــك حكمنــا وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه القناعــة بــه 
وقــرر املدعــي العــام عدمهــا وطلــب االســتئناف بائحــة فأجيــب لطلبــه 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/03/02 هـــ
احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده ، وبعد :-

 فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائرة اجلزائية اخلماســية األولى مبحكمة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم34324073 
وتاريــخ  رقــم3452850  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/4/10هـــ  وتاريــخ 
باحملكمــة  القضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  مــن  الصــادر  1434/3/2هـــ 
والشــيخ/  والشــيخ/..........  الشــيخ/......  املكرمــة  مبكــة  العامــة 
املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ .......، املتهم يف ســرقه ، احملكوم 

ــه  ــه مبــا دون باطن في
تقــررت   ، االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة 
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املوافقــة علــى احلكــم . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34165669 تاريخه : 1434/03/18هـ 
رقم الدعوى : 3475727

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
34201738 تاريخه :1434/4/30ه

ســرقة - كســر قفــل أحــد املراكــز التجاريــة - الشــروع يف الســرقة ـ 
تســتر املدعــى عليــه علــى آخــر- عــدم وجــود ســوابق ـ إقــرار املدعــى عليــه 

حتقيقــًا ـ تعزيــر للتهمــة ـ احلكــم بالســجن واجللــد ـ أخــذ تعهــد .

ْرِض َبْعَد ِإْصَاِحَها ( ـ قول اهلل تعالى ) َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَ
ـ قوله تعالى ) َواَل َتْعَتُدوْا ِإنَّ اهلّلَ اَل ُيِحبِّ امْلُْعَتِديَن (

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

ـ قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) فــإن دماؤكــم وأموالكــم وأعراضكــم 
حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم هــذا يف شــهركم هــذا يف بلدكــم هذا(.

 ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بكســر قفــل الســياج اخلارجــي 
ألحــد املراكــز التجاريــة والدخــول فيــه والشــروع يف الســرقة مــع أحــد 
ــة  ــه الهــارب ، حيــث تبلغــت اجلهــة األمني ــى زميل األشــخاص وتســتره عل
ــه لكســر قفــل  مــن أحــد األشــخاص عــن تعــرض احملــل الــذي يعمــل ب
الســياج اخلارجــي للمحــل، ودخــول شــخصني محاولــني الســرقة يلبســان 
ــًا أبيضــًا، حســب مــا  قناعــًا يف الوجــه، وأحدهمــا يلبــس حــذاًء رياضي
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مت مشــاهدته مــن خــال كاميــرات املراقبــة، وبالبحــث والتحــري مت 
القبــض علــى املدعــى عليــه بالقــرب مــن املركز املذكــور وطلب املدعي 
العــام تعزيــره لذلــك، وأنكــر املدعــى عليــه ما جاء بدعــوى املدعي العام 
، لــذا طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العالــم البينــة علــى مــا يدعيــه فقــرر 
أنــه ليــس لديــه ســوى مــا قدمــه ضمــن طيــات املعاملــة، وباالطــاع عليهــا 
ــه  ــة الســالف الذكــر، وعلي ــات األمني ــر الدوري ــا تقري وجــد مــن ضمنه
حكمــت احملكمــة بعــدم إدانــة املدعــى عليــه عمــا جــاء بدعــوى املدعــي 
العــام وتعزيــره بالســجن واجللــد ألجــل التهمــة مــع أخــذ التعهــد، وقنــع 
ــه باحلكــم وقــرر املدعــي العــام املعارضة،وصــدق احلكــم  املدعــى علي

مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
أنــا.......... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  بنــاًء علــى املعاملــة 
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  1433/12/21هـــ  وتاريــخ   13957 برقــم 
الرئيــس  فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة  1433/12/22هـــ  وتاريــخ  برقــم 
برقم33698479وتاريــخ 1433/12/22هـــ فتحــت اجللســة األولــى يــوم 
األربعــاء 1434/02/13هـــ الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس 
دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء ذي الرقــم 13415 
والتاريــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائــًا بصفتــي مدعيــًا عامــًا 
البالــغ  أدعــي علــى........،  العــام مبحافظــة األحســاء  االدعــاء  بدائــرة 
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مــن العمــر )31( عامــًا ، أفغانــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
)........( ، أوقــف بتاريــخ  1433/12/1هـــ وأحيــل لشــعبة ســجن محافظــة 
األحســاء وســجل نزيــًا لديهــم برقــم )6( مبوجــب املــادة )108( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة. إنــه بتاريــخ 1433/12/1هـــ ورد للشــرطة تقريــر 
الدوريــات األمنيــة املتضمــن بــاغ الوافــد/........ مينــي اجلنســية رخصــة 
إقامــة )........( عــن تعــرض مركــز للمــواد الغذائيــة الواقــع بحــي لكســر 
قفــل الســياج اخلارجــي والدخــول مــن قبــل شــخصني يلبســان قنــاع علــى 
الــرأس محاولــني الســرقة حســب مــا مت مشــاهدته مــن خــال كاميــرات 
املراقبــة الداخليــة ، وأضــاف املبلــغ أنــه عنــد انتهــاء فتــرة عملــه يف متــام 
ــه إلــى مقــر ســكنهم للنــوم يف  الســاعة الواحــدة صباحــًا ذهــب وزمائ
الــدور الثانــي مــن املركــز عندهــا ســمعوا صــوت جــرس اإلنــذار ونزلــوا 
مــن الســكن إلــى الــدور الســفلي ولــم يعثــروا علــى أحــد وعندمــا قامــوا 
بتفقــد شاشــة املراقبــة شــاهدوا شــخصني بداخــل احملــل يحتمــل إنهمــا 
يحــاوالن الســرقة حيــث إنهمــا متكنــوا مــن الدخــول بعــد قطــع احلديــد 
بــأداة حــادة كمــا أفــاد عــن عــدم تعــرض احملــل ألي ســرقة. وباالنتقــال 
ــة الواقــع بحــي  ــه مركــز ........ للمــواد الغذائي ــة احملــل اتضــح أن ومعاين
..... وشــوهد بــاب الســياج اخلارجــي للمحــل مفتــوح والقفــل التابــع لــه 
مكســور  شــوهدت فتحــة بالــدور الثانــي صغيــرة بأعلــى الســقف طولهــا 
متــرًا وعرضهــا ربــع متــر تقريبــًا التــي يحتمــل أن اجلنــاة دخــا إلــى احملــل 
ــرات  ــى كامي ــرة بداخــل احملــل وبالرجــوع إل ــا شــوهدت بعث مــن خاله
رياضــي  حــذاء  يلبــس  أحدهمــا  شــخصان  شــوهد  الداخليــة  املراقبــة 
لونــه أبيــض يلبســان قناعــني مت اتخــاذ الــازم. وبالبحــث والتحــري عــن 
اجلنــاة مت القبــض علــى املدعــى عليــه بالقــرب مــن املركــز وباســتجواب 
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املدعــى عليــه: أقــر بتواجــده بالقــرب مــن احملــل وقــت احلادثــة. وقــد 
أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام لــه بقيامــه رفــق شــخص هــارب 
بكســر قفــل الســياج اخلارجــي للمركــز التجــاري, مــن ثــم الدخــول فيــه 
والشــروع بالســرقة منــه وتســتره علــى زميلــه الهــارب  ، وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة:- 1- إقــراره املــدون علــى الصفحــة رقــم )4 ، 5( مــن 

ملــف التحقيــق املرفــق لفــة )2(.
2- تقريــر الدوريــة األمنيــة املتضمــن القبــض عليــه بالقــرب مــن املركــز  

املذكــور املرفــق )6 ، 7(.
3-  قدومــه حملافظــة األحســاء مــن منطقــة القصيــم وتواجــده مبوقــع 
القبــض يف وقــت متأخــر مــن الليــل الســيما أن مقــر إقامتــه وكفيلــه 

مبنطقــة القصيــم قرينــة قاطعــة علــى صحــة االتهــام.
4- بــاغ املبلــغ املتضمــن تعــرض مركــز ........ للمــواد الغذائيــة للدخــول 

ومحاولــة الســرقة منــه مــن قبــل شــخصني مجهولــني.
ــه قــدم  ــذي ذكــر أن ــه الهــارب ال 5- إصــراره بعــدم اإلفصــاح عــن زميل
ــه وعــدم تقــدمي مبــرر مقنــع عــن الشــخص الــذي  إلــى األحســاء مــن أجل
ــة تؤكــد صحــة االتهــام ممــا  ــة قرين معــه وتواجــده باملوقــع وقــت احلادث
يؤكــد عــدم مصداقيتــه ومراوغتــه عــن اإلفصــاح باحلقيقــة 6- انطبــاق 
مواصفــات أحــد الشــخصني اللذيــن شــوهدا يف التصويــر التلفزيونــي 
التابــع للمحــل علــى املدعــى عليــه قرينــة قاطعــة علــى صحــة االتهــام. 
ــة  ــى ســوابق جنائي ــه عل ــر ل ــم يعث ــه ســوابق: ل وبالبحــث عمــا إذا كان ل
مســجلة. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور - وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا 
ــة رادعــة وزاجــرة لغيــره لقــاء  ــة تعزيري أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوب
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فعلته.)علمــًا أن احلــق اخلــاص يف كســر القفــل لــم ينتــه بعــد( هكــذا 
عــى ؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى  ادَّ
عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه بواســطة املترجــم .......هنــدي اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة الصــادرة من جوازات الهفوف برقم........ مســلم 
الديانــة  معــروٌف لدينــا بالعدالــة فأجــاب قائــًا : مــا ذكــره املدعــي العام 
مــن اتهامــي بالقيــام رفــق شــخص هــارب بكســر قفــل الســياج اخلارجــي 
ألحــد املراكــز التجاريــة ومــن ثــم الدخــول فيــه والشــروع بالســرقة منــه 
وتســتري علــى زميلــي الهــارب كل ذلــك غيــر صحيــح والصحيــح  أننــي 
حضــرُت مــن القصيــم عنــد أحــد أصدقائــي ألجــل اصطحابه لــزواج أحد 
أقربائــي بالدمــام وجلســت عنــده يومــًا وطلــب منــي ســيارتي املســتأجرة 
ــيَّ وأخــذ  ــه عل ــوم الــذي متَّ القبــض في ــى الســوق يف الي ــه إل إليصــال أهل
الســيارة منــي ألجــل ذلــك وقــام بإنزالــي بإحــدى احلدائــق الســاعة احلاديــة 
عشــرة تقريبــًا وذهــب إليصــال أهلــه إلــى الســوق ثــم رجــع إلــيَّ بعــد فتــرة 
ــيَّ إلــى  ــه مــن الســوق وتأخــر عل وجلســنا ســويا ثــم اســتأذن إلرجــاع أهل
فلــم  مــرة  مــن  بــه أكثــر  باالتصــال  تقريبــًا وقمــت  الواحــدة  الســاعة 
يــردَّ علــي وحضــرت الشــرطة وأنــا جالــس باحلديقــة ومتَّ القبــض علــي 
وال عاقــة لــي بهــذه الســرقة ال مــن قريــب وال مــن بعيــد هكــذا أجــاب 
ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى دعــواه فقــال : نعــم 
ــب الرجــوع إليهــا هكــذا أجــاب   ــة وأطل وهــي موجــودة يف أوراق املعامل
ثــم جــرى االطــاع علــى جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا : إقــرار املدعــى 
ــم  ــى رقــم)4-5( مــن ملــف التحقيــق لفــة)2( فل عليــه حتقيقــًا املــدون عل
أجــد فيهــا مــا يديــن املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه كمــا جــرى االطــاع 
علــى تقريــر الدوريــات األمنيــة لفــة)6-7( املتضمــن أنــه متَّ القبــض علــى 
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املدعــى عليــه بالقــرب مركــز ........ وأنــه قــام بتغييــر مابســه عــدا 
ــه بحالــة ارتبــاك وبتفتيشــه  اجلزمــة الرياضيــة واعتــرف بذلــك واتضــح أنَّ
لوحــظ كشــاف يف رجلــه ومبلــغ قــدره 2100ريــال وجــوال ... والشــخص 
الثانــي الذ بالفــرار والســيارة التــي اســتغلها اجلنــاة متوقفــة بالقــرب مــن 
محــات ...... ا.هـــ وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : مــا ذكــر 
فيــه غيــر صحيــح فلــم يكــن معــي كشــاف وإمنــا وجــده يف األرض بقرب  
ــي وقــد  ــغ فهــو ل املركــز التجــاري وأمــا اجلزمــة فقــد تتشــابه وأمــا املبل
متَّ مصادرتــه دون وجــه حــق هكــذا قــرر  كمــا جــرى االطــاع علــى 
كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن عــدم وجــود ســوابق عليــه كمــا 
جــرى االطــاع علــى مذكــرة إيقــاف املدعــى عليــه املتضمنــة أنــه أوقــف 
بتاريخ1433/12/01هـــ فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابة وبعد 
النظــر يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد مــن أهليتــه وبعــد دراســة أوراق 
املعاملــة وتأملهــا ومبــا أنَّ املدعــى عليــه أنكــر دعــوى املدعــي العــام 
باتهامــه بالقيــام رفــق شــخص هــارب بكســر قفــل الســياج اخلارجــي 
ألحــد املراكــز التجاريــة ومــن ثــم الدخــول فيــه والشــروع بالســرقة منــه 
وتســتره علــى زميلــه الهــارب وال بينــة للمدعــي العــام علــى ذلــك ســوى 
ــه يتهــم بذلــك  قرائــٍن  ال تقــوى علــى إثبــات إدانــة املدعــى عليــه بهــا ومبــا أنَّ
ويــدل لــه مجمــوع القرائــن الســيما مــا ورد يف تقريــر الدوريــات األمنيــة 
ومبــا أنَّ مــا يتهــم بــه مــن احملــرم شــرعًا قــال تعالــى : }َواَل ُتْفِســُدوا يِف 
ُيِحــبُّ  َ ال  َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ َبْعــَد ِإْصَاِحَهــا { وقــال تعالــى : }َوال  ْرِض  اأْلَ
امْلُْعَتِديــَن { وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم : ))كلُّ املســلم علــى املســلم 
َوَأْمَواَلُكــْم  ِدَماَءُكــْم  : ))َفــِإنَّ  حــراٌم دُمــُه وماُلــُه وعرُضــه((   وقــال 
َوَأْعَراَضُكــْم َحــَراٌم َعَلْيُكــْم َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم َهــَذا ، يِف َشــْهِرُكْم 
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َهــَذا ، يِف َبَلِدُكــْم َهــَذا (( ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه لــذا كلــه 
وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي : أواًل / لــم 
يثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بالقيــام رفــق شــخص هــارب بكســر 
قفــل الســياج اخلارجــي ألحــد املراكــز التجاريــة ومــن ثــم الدخــول فيــه 
والشــروع بالســرقة منــه وتســتره علــى زميلــه الهــارب وقــررت ردَّ دعــوى 
املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك . ثانيــًا / يعــزر ألجــل التهمــة بســجنه 
ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة القضيــة وبجلــده ثمانــون جلــدة 
مفرقــة علــى دفعتــني كل دفعــة أربعــون جلــدة وبــني كل دفعــة وأخــرى 
مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام . ثالثــًا / يؤخــذ عليــه التعهــد بعــدم العــودة 
ملثــل مــا يتهــم بــه . وبتــاوة احلكــم علــى الطرفــني وإفهــام املدعــى عليــه 
بحقــه يف متييــز احلكــم بواســطة املترجــم قــرر القناعــة بــه وطلــب املدعــي 
العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم 
دون الئحــٍة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت 
اجللســة الســاعة التاســعة وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــني. ُحــِرَر يف 1434/03/18هـــ.
     احلمــد هلل وحــده وبعــد.  فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/4/22هـــ  وتاريــخ  34/981800/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء برقــم 
34380830 وتاريــخ 1434/4/16هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ /........ املســجل برقــم 34165669 
ضــد/........  العــام  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/3/18هـــ  وتاريــخ 
)أفغانــي اجلنســية( يف قضيــة ســرقة مــال خــاص وقــد تضمــن القــرار 
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حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة على احلكم. واهلل املوفق وصلى 
ــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/4/27هـــ. ــى نبين اهلل عل



162

رقم الصك: 34359573 تاريخه : 1434/11/12هـ 
رقم الدعوى: 3483667

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
35117455 تاريخه :1435/1/16ه

ســرقة ـ شــروع يف الســرقة ـ ســرقة بعــض احملتويــات مــن بعــض احملــات 
التجاريــة ـ إشــتراك يف الســرقة ـ الرجــوع عــن اإلقــرار املصــدق شــرعًا ـ 
اإلكــراه باإلقــرار ـ ضــرب املتهــم ـ درء حــد الســرقة بالشــبهة ـ التعزيــر 

بالســجن واجللــد.

1-قــال اإلمــام ابــن قدامــه رحمــه اهلل يف الــكايف )257/6( : ) وإذا ادعــى 
أنــه أقــر مكرهــًا لــم يقبــل إال ببينــة ألن األصــل الســامة فــإن ثبــت أنــه 

كان مقيــدًا أو محبوســًا أو مــوكًا بــه فالقــول قولــه مــع ميينــه (. 
2-قــال اإلمــام الشــافعي رحمــه اهلل يف األم )241/3( : ) ويقبــل قولــه إذا 
كان محبوســًا وإن شــهدوا أنــه غيــر مكــره وإذا شــهد شــاهدان أن فانــًا 
أقــر لفــان وهــو محبــوس بكــذا أو لــدى ســلطان بكــذا فقــال املشــهود 
عليــه أقــررت لغــم احلبــس أو إلكــراه الســلطان فالقــول قولــه مع ميينه 
إال أن تشــهد البينــة أنــه أقــر عنــد الســلطان غيــر مكــره ، وال يخــاف حــني 

شــهدوا أنــه أقــر غيــر مكــروه ،  وال محبــوس بســبب مــا أقــر لهــا (.
3-جــاء يف املبســوط لإلمــام السرخســي رحمــه اهلل ) 70/24( : ) لــو أن 
ــًا أكــره رجــًا بتهديــد ضــرب أو حبــس أو قيــد حتــى يقــر علــى  قاضي
نفســه بحــد أو قصــاص كان اإلقــرار باطــًا ألن اإلقــرار متمثــل بــني 
الصــدق والكــذب وإمنــا يكــون حجــة إذا ترجــح جانــب الصــدق علــى 
جانــب الكــذب ، والتهديــد بالضــرب ، واحلبــس مينــع رجحــان جانــب 
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الصــدق علــى مــا قــال عمــر رضــي اهلل عنــه : ليــس الرجــل علــى نفســه 
بأمــني إذا ضربتــه أو أوثقتــه ، ولــم ينقــل عــن أحــد مــن املتقدمــني مــن 
أصحابنــا رحمهــم اهلل صحــة اإلقــرار مــع التهديــد بالضــرب واحلبــس 
يف حــق الســارق وغيــره إال شــيئًا روي عــن احلســن بــن زيــاد رضــي اهلل 
عنــه : أن بعــض األمــراء بعــث لــه ، وســأله عــن ضــرب الســارق ليقــر ، 
فقــال مــا لــم يقطــع اللحــم أو يبــني العظــم ، ثــم نــدم علــى مقالتــه 
وجــاء بنفســه إلــى مجلــس األميــر ليمنعــه مــن ذلــك ، فوجــده قــد 
ضربــه حتــى اعتــرف وجــاء باملــال فلمــا رأى املــال موضوعــًا بــني يــدي 

األميــر قــال : مــا رأيــت ظلمــًا أشــبه باحلــق مــن هــذا (. 
4-قــال القاضــي شــريح رحمــه اهلل كمــا جــاء يف املصنــف لعبدالــرزاق 
)192/10( : ) القيــد كــره ، والوعيــد كــره ، والســجن كــره ، والضــرب 

كــره (.
5-قــال أميــر املؤمنــني عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه : ) ليــس الرجــل 
بأمــني علــى نفســه إن أجعتــه أو أخفتــه أو حبســته(. أخرجــه ابــن أبــي 

شــيبه يف املصنــف )490/6(.
6-املــادة )104( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونصــت علــى : ) يجــب أن 
يكــون اإلقــرار حاصــًا أمــام القضــاء أثنــاء الســير يف الدعــوى املتعلقــة 

بالواقعــة املقــر بهــا (.
7-قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف املغنــى )250/10( : ) واحلــرز مــا عــد 
حــرزًا يف العــرف فإنــه ملــا ثبــت اعتبــاره يف الشــرع مــن غيــر تنصيــص 

ــه رد ذلــك إلــى أهــل العــرف (. ــم أن علــى بيانــه عل
8-قول النبي صلى اهلل عليه وسلم  ) ادرؤوا احلدود بالشبهات (.

9-قــال اإلمــام ابــن املنــذر رحمــه اهلل كمــا جــاء يف املغنــى )55/9( : ) 
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أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن احلدود تدرأ بالشبهات(.
10-مــا جــاء عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا : أن رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم قاتــل أهــل خيبــر حتــى غلــب علــى األرض والــزرع والنخــل 
واشــترط عليهــم ان ال يكتمــوا وال يغيبــوا شــيئًا فغيبــوا مســكًا فيــه مــال 
وحلــي حليــي بــن أخطــب فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم لعــم 
حيــي مــا فعــل مســك حيــي الــذي جــاء بــه بنــي النظيــر فقــال أذهبتــه 
النفقــات واحلــروب فقــال العهــد قريــب واملــال أكثــر مــن ذلــك فدفعــه 
إلــى الزبيــر فمســه بعــذاب فقــال رأيــت حييــًا يف خربــة ههنــا فذهبــوا 

فوجــدوا املســك هنــاك (.
11-مــا روى أنــس رضــي اهلل عنــه قــال نــدب رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم النــاس فانطلقــوا حتــى نزلــوا بــدرًا ووردت عليهــم روايــا قريــش 
وفيهــم غــام اســود لبنــى احلجــاج فأخــذوه فــكان أصحــاب رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم يســألونه عــن أبــي ســفيان وأصحابــه فيقــول : 
مالــي علــم بأبــي ســفيان ولكــن هــذا أبــو جهــل وعتبــه وشــيبة وأميــة 
بــن خلــف يف النــاس فــإذا قــال هــذا ضربــوه ورســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم قائــم يصلــي فلمــا رأى ذلــك انصــرف وقــال ) والــذي نفســي بيــده 

ــوه إذا صدقكــم وتتركــوه إذا كذبكــم ( رواه مســلم لتضرب
12-مــا رواه البخــاري ومســلم يف شــأن بريــره أن رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم دعاهــا فســألها فقــام علــي فضربهــا ضربــًا شــديدًا وجعــل 

يقــول أصدقــي رســول اهلل فتقــول : واهلل مــا أعلــم إال خيــرًا
13-قــال ابــن فرحــون رحمــه اهلل يف تبصــره احلــكام بعــد إيــراده لقصــة 

بريــره : ) وهــذا مــن السياســة ألن ضربهــا لتقــر مبــا عندهــا (.
14-مــا روى أبــو داود أن قومــًا مــن الكاعيــني ُســرق لهــم متــاع فاتهمــوا 
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أناســًا مــن احلاكــة فأتــوا النعمــان بــن بشــير صاحــب رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم فحبســهم أيامــًا ثــم خلــى ســبيلهم فأتــوا النعمــان 
فقالــوا خليــت ســبيلهم بغيــر ضــرب وال امتحــان فقــال النعمــان : مــا 
شــئتم ، إن شــئتم أن أضربهــم فــإن خــرج متاعكــم فــذاك وإال أخــذت مــن 
ظهوركــم مثــل مــا أخــذت مــن ظهورهــم فقالــوا هــذا حكمــك ؟ فقــال 

هــذا حكــم اهلل ورســوله (.
15-قاعــدة : جلــب أعلــى املصلحتــني لتفويــت أدناهمــا ، وارتــكاب أدنــى 

املفســدتني دفعــًا ألعاهمــا .
16-قــال ابــن تيميــه رحمــه اهلل يف مجمــوع الفتــاوى عــن كامــه عــن 
رأي مــن رأى ضــرب املتهــم املعــروف بالفجــور ليكشــف عــن حالــه : ) 
ولهــم مــن املعقــول قولهــم إن املمتنــع عــن أداء واجــب إذا أصــر علــى 
االمتنــاع فإنــه يعاقــب ويضــرب مــره بعــد أخــرى حتــى يؤدبــه ، فكذلــك 

املتهــم املعــروف بالفجــور يضــرب لتســتبني حالــه (
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 توجيــه االتهــام ألربعــة مقيمــني باالشــتراك يف ســرقة عــدة محــات 
جتاريــة وذلــك بكســر أقفالهــا اخلارجيــة و إحــداث تلفيــات يف األبــواب 
و االســتياء علــى مــا بداخلهــا مــن أمــوال ، حيــث ورد ملركــز الشــرطة 
عــدة باغــات عــن الســرقه ، البــاغ األول: ملواطــن يتضمــن تعــرض 
مؤسســته لكســر البــاب و الســرقه مــن داخــل املؤسســة، البــاغ الثانــي: 
ملقيــم يتضمــن تعــرض محــل الكفتيريــا للســرقه ، البــاغ الثالــث: ملقيــم 
يتضمــن تعــرض محــل الســوبر ماركــت للســرقة، البــاغ الرابــع: ملقيــم 
يتضمــن محاولــة الســرقه مــن محــل بيــع قطــع الغيــار ، ومت القبــض علــى 
املتهمــني األربعــة املذكوريــن مــع شــخص خامــس ) مت حفــظ االتهــام 
بحقــه  لعــدم كفايــة األدلــة ( وذلــك لاشــتباه بهــم بعــد تكثيــف البحــث 
والتحــري وجمــع أكبــر قــدر مــن املعلومــات ومشــاهدة التســجيات 
التلفزيونيــة لبعــض احملــات املســروقة، وبتفتيــش املذكورين والســيارة 
و بتفتيــش منزلهــم عثــر علــى بعــض املســروقات ، وطلــب املدعــي العــام 
إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بحــد الســرقة ، وقــد أنكــر 
املدعــي عليهــم مــا نســب إليهــم ، وجــرى الرجــوع إلــى اعترافــات املدعــى 
عليهــم املصدقــه  شــرعا ورصدهــا ، وصــدر احلكــم بــدرء حــد الســرقة 
الختــال شــروط القطــع ، وقضــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليهــم 

بالســجن واجللــد، وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف ..
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احلمــد هلل أمــا بعــد فلدينــا نحــن القضــاة باحملكمــة العامــة باحملكمــة 
علــى  الرئيس...و.........وبنــاء  ومســاعد  األحســاء   مبحافظــة  العامــة 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
األحســاء برقم 3483667 وتاريخ 1434/02/19 هـ  املقيدة باحملكمة 
ــرة  ــخ 1434/02/19 هـــ  حضــر املدعــي العــام بدائ برقــم ............ وتاري
التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء وادعــي علــى احلاضريــن 
).....( عامــًا مينــي اجلنســية مبوجــب بطاقــة  العمــر  مــن  البالــغ  معــه 1ـ 
بديلــه رقــم ) ...... ( أوقــف بتاريــخ 1433/9/19هـــ وأحيــل لشــعبة ســجن 
محافظــة األحســاء وســجل نزيــًا  لديهــم برقــم ).........( مبوجــب املــادة 
) 112 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة . 2 ......... ـ البالــغ مــن العمــر 
....( أوقــف  )......( عامــًا مينــي اجلنســية  مبوجــب بطاقــة بديلــه رقــم ) 
بتاريــخ 1433/9/19هـــ وأحيــل لشــعبة ســجن محافظــة األحســاء وســجل 
نزيــًا  لديهــم برقــم )........( مبوجــب املــادة ) 112 ( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة . 3........ البالــغ مــن العمــر ) .....( عامــًا مينــي اجلنســية  مبوجــب 
بطاقــة بديلــه رقــم )........( أوقــف بتاريــخ 1433/9/19هـــ وأحيــل لشــعبة 
ســجن محافظــة األحســاء وســجل نزيــًا  لديهــم برقــم )........( مبوجــب 
املــادة ) 112 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة  4 ـ البالــغ مــن العمــر ) ..... 
( عامــًا مينــي اجلنســية مبوجــب بطاقــة بديلــه رقــم  ) .........( أوقــف بتاريــخ 
1433/9/19هـــ وأحيــل لشــعبة ســجن محافظــة األحســاء وســجل نزيــًا 
لديهــم برقــم )................ ( مبوجــب املــادة ) 112 ( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة .قائــا يف دعــواه إنــه بتاريــخ 1433/9/15 هـــ تقــدم املواطــن 
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ــة وبضبــط إفــادة  /........ ببــاغ عــن ســرقة مــن داخــل مؤسســة التجاري
املدعــي ذكــر أن اجلنــاة قامــوا بكســر قفــل البــاب و زحزحتــه والدخــول 
إلــى داخــل املؤسســة كمــا ذكــر بــأن املســروقات عبــارة عــن صنــدوق 
ــغ ) 4000( أربعــة آالف ريــال وآلــة احملاســبة ) الكاشــير (  ــه مبل بداخل
وبداخلهــا ) 1000( ألــف ريال.ومبعاينــة املوقــع تبــني وجــود آثــار تكســير 
وزحزحــت البــاب اخلارجــي باســتخدام آلــة صلبــة - كمــا شــوهدت آثــار 
ملــكان الصنــدوق وآلــة احملاســبة املســروقتني. وبتاريــخ 1433/9/16 
هـــ تقــدم املقيــم /........ ببــاغ عــن ســرقة مــن داخــل كفتيريــا ........ 
مت  قــد  للمحــل  اخلارجــي  البــاب  بــأن  ذكــر  املدعــي  إفــادة  وبضبــط 
كســره وان مــا ســرق هــو آلــة احملاســبة وبداخلهــا مبلــغ ) 4000( أربعــة 
 ........ ريــال وإقامتــني وخمــس بطاقــات صحيــة ومفتــاح ســيارة  آالف 
ومفتــاح ســيارة ........ وجوالــني. ومبعاينــة املوقــع تبــني وجــود اثــر تكســير 
البــاب اخلارجــي بالكامــل وشــوهد أثــر مــكان آلــة احملاســبة املســروقة 
وبتاريــخ 1433/9/17هـــ تقــدم املقيــم / ........ ببــاغ عــن ســرقة محــل 
) ســوبر ماركــت (، وبضبــط إفــادة املدعــي أفــاد بــأن اجلنــاة قامــوا 
بكســر بــاب احملــل وســرقة آلــة احملاســبة بهــا مبلــغ مــن املــال وبطاقــات 

شــحن هاتفيــة تقــدر قيمتهــا بـــ ) 130.000( مئــة وثاثــون ألــف ريــال .
أثــر  اخلارجــي وشــوهد  البــاب  تبــني تكســير زجــاج  املوقــع  ومبعاينــة 
مــكان آلــة الكاشــير املســروقة وبتاريــخ 1433/9/18هـــ تقــدم املقيــم 
.... - ببــاغ عــن محاولــة ســرقة محــل قطــع غيــار مبحطــة ........ بطريــق 
الصناعيــة وبضبــط إفــادة املدعــي ذكــر بــأن اجلنــاة قامــوا بكســر بــاب 
احملــل فشــاهدهم عامــل احملطــة فــاذوا بالفــرار ولــم يقومــوا بســرقة 
شــيء ومبعاينــة املوقــع تبــني وجــود تكســير زجــاج البــاب اخلارجــي . وقــد 
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مت القبــض علــى املتهمــني املذكوريــن مــع شــخص خامــس يدعــى
وذلــك   ) األدلــة  كفايــة  لعــدم  ملواجهتــه  االتهــام  حفــظ  مت   (........  /
لاشــتباه بهــم بعــد تكثيــف البحــث والتحــري وجمــع اكبــر قــدر مــن 
املعلومــات ومشــاهدة التســجيات التلفزيونيــة لبعض احملات املســروقة 
وبتفتيــش املذكوريــن وتفتيــش الســيارة وتفتيــش منزلهــم عثــر علــى 
املضبوطــات التاليــة1ـ ) محفظــة لونهــا بيــج بداخلهــا مبلــغ ) 304( ريــال 
+ مفتــاح منــزل + بطاقــة تأمــني + بطاقــة صــراف ..... + كــرت حســاب 
..... باســم ) ........ ( + رخصــة إقامــة + كــرت شــحن عــدد ) 3 ( + بطاقــة 
... عــدد )1( 2 ـ محفظــة لونهــا بيــج بداخلهــا مبلــغ ) 1950( ريــال + 
 +  )........................( باســم   ..... صــراف  بطاقــة   +  ..... بطاقــة  كــرت 
بطاقــة ..... للتأمــني + كــرت اتصــال ..... +  كــرت اتصــال ..... عــدد )2( 
+ بطاقــة شــخصية باســم ) ..................( + صــورة شــخصية + بطاقــة ..... 
عــدد ) 5( . 3 ـ محفظــة لونهــا بنــي بداخلهــا كــرت ..... عــدد )2( + 
بطاقــة شــحن ..... فئــة عشــرة ريــال عــدد )4( . 4 ـ عــدد )6( جــواالت ..... 
+ جــوال ..... + بطاقــة شــحن ..... فئــة )50( ريــال عــدد )3( وفئــة )10( 
عــدد )3( وفئــة )20( عــدد )1( + بطاقــة شــحن ..... فئــة ) 100( عــدد )1( 
وفئــة )30( عــدد )20( وفئــة )20( عــدد )2( + نظــارة شمســية + مبلــغ 
)77( ريــال + مبلــغ دينــار بحرينــي + عــدد )3( مفــك )ســكروب ( لونــه 
احمــر + عــدد ) 3( مطــارق + أداة صلبــة ) ســيخ ( + عــدد )2( أداة صلبــة 
) ليــور (ـ  مبلــغ ) 4738( ريــال + ورقــة نقديــة فئــة عشــر آالف ليــرة لبنانيــة 
+ ورقــة نقديــة فئــة ربــع دينــار + ورقــة نقديــة فئــة نصــف ريــال عمانــي + 
ورقــة نقديــة فئــة خمســة آالف روبيــه اندونيســية + ورقــة نقديــة فئــة الــف 
دولــة فتنــام + ورقــة نقديــة فئــة مائــة عملــة غيــر معروفــة بطاقــات شــحن 
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اتصــال ..... فئــة ) 50( ريــال عــدد )6( وفئــة ) 20( عــدد )15( وفئــة )10( 
ريــال عــدد )30(  ـ بطاقــات شــحن ..... فئــة )20( عــدد )6( ريــال وفئــة 
)10( ريــال عــدد )7(  ـ بطاقــات شــحن اتصــال ..... فئــة )30( عــدد ) 9(  
ـ بطاقــة شــحن ..... فئــة )50( ريــال عــدد ) 6( أكيــاس صغيــرة بداخلهــا 
مــادة ) الشــمه ( ) فــرزت لهــا اوراق مســتقلة و عولــج موضوعهــا مــن قبــل 
شــرطة األحســاء( جــوال ..... بطاقــات شــحن اتصــال .....فئــة )50( ريــال 
مطابقــة  ورقم).....(ورقم).....(وهــي   ).....( التسلســل  برقــم   )3( عــدد 
لتسلســل البطاقات املســروقة من ســوبر ماركت  ............... ومبشــاهدة 
التســجيل التلفزيونــي لعمليــة ســرقة مؤسســة ومحــل  .............. و ســوبر 
ماركت تبني أن الشــخصني الذين مت تصويرهما أثناء ســرقة احملات 
املذكــورة همــا املتهمــني-و وبعــرض التســجيل املرئــي علــى املتهمــني 
اقــروا بأنهــم هــم األشــخاص الذيــن تظهــر صورهــم يف التســجيل وان 
احملــات املصــورة هــي التــي قامــوا بســرقتها فيمــا بعــد ارشــدوا جهــة 
التحقيــق علــى تلــك احملــات وقــد مت تســليم بعــض الضبوطات املســروقة 
الــى اصحابهــا وباســتجواب املدعــى عليــه الرابــع- اقــر و صــدق إقــراره 
شــرعا مبــا يلــي) قمــت مــع و و بســرقة بقالــة  .............. علــى طريــق 
الصناعيــة حيــث إن مــن قــام بكســر البقالــة والســرقة منهــا كل مــن و 
وكنــت انــا وبالســيارة، كمــا قمــت باالشــتراك مــع و مبحاولــة ســرقة 
محــل قطــع غيــار حيــث قمــت أنــا و بالنــزول للمحــل وقــام بكســر قفــل 
 ) بالســرقة   نقــوم  أن  دون  وهربنــا  األشــخاص  احــد  فحضــر  احملــل 
وباســتجواب املدعــى عليــه األول / اقــر وصــدق إقــراره شــرعا مبــا يلــي ) 
قمــت انــا وزمائــي باالشــتراك بســرقة محــل  .............. حيــث قمــت انــا 
وا بكســر البــاب بحديــدة وقمنــا بالدخــول وســرقت انــا جوالــني وســرق 
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صنــدوق الكاشــير ثــم خرجنــا وكان ..... يقــود الســيارة وكان يقــوم 
ــا بســرقة  ــي قمن ــوم التال ــة و وكان ذلــك وقــت االفطــار- يف الي باملراقب
ســوبر ماركــت  .............. حيــث قمــت انــا و بدفــع البــاب والدخــول ألن 
القفــل كان مفتــوح وســرقنا مبلــغ مالــي قــدره عشــرة آالف وعدد كبير 
بقيــة زمائنــا يف  الشــحن وصنــدوق الكاشــير وكان  مــن بطاقــات 
الســيارة( وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي اقــر وصــدق اقــراره شــرعا 
مبــا يلــي :  أثنــاء وجــودي يف مدينــة الريــاض طلــب منــي مرافقتــه إلــى 
مدينــة االحســاء مــن اجــل ســرقة محــات جتاريــة وقــد قــام بالتخطيــط 
للســرقة وحضرنــا  ملدينــة االحســاء يف تاريــخ 1433/9/15 هـــ ويف نفــس 
اليــوم قمنــا بســرقة محــل وكنــت انــا اقــود الســيارة امــا الباقــني فنزلــوا 
مــن الســيارة وقامــوا بكســر احملــل وســرقة صنــدوق الكاشــير ثــمٌ قمنــا 
بالفــرار مــن املوقــع وعنــد فتــح الكاشــير وجدنــا مبلــغ ) 4000( اربعــة 
آالف ريــال ، ويف اليــوم التالــي قمنــا بســرقة محــل حلــوم ..................
حيــث كنــت انــا اقــود الســيارة وقــام كل مــن و بالنــزول للمحــل وقامــوا 
بكســره وقامــوا بســرقة جوالــني - ويف اليــوم التالــي قمنــا بســرقة ســوبر 
مــا ركــت علــى طريــق الصناعيــة حيــث كنــت أنــا أقــود الســيارة وقــام 
..... بكســر قفــل  احملــل وســرقة صنــدوق كاشــير بــه مبلــغ عشــرة آالف 
ريــال وعــدد مــن بطاقــات الشــحن-ويف اليــوم الــذي يليــه قمنــا مبحاولــة 
ســرقة محــل قطــع غيــار أنــا و و حيــث قــام و بالنــزول وكســر احملــل 
وقــام أشــخاص باللحــاق بهــم فهربنــا وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
/ ........ اقــر وصــدق اقــراره شــرعا ملــا يلــي  قمــت انــا وزمائــي بســرقة 
ســوبر ماركــت حيــث  قــام بكســر القفــل وقمنــا بالدخــول ولــم نعثــر 
علــى أي مبلــغ مــا لــي ، ويف اليــوم التالــي قمــت انــا و........ و بســرقة محــل 
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يدعــى ..................، حيــث قــام ..... بكســر قفــل احملــل ودخلــت انــا 
وإيــاه وســرقنا صنــدوق الكاشــير حيــث حملتــه انــا وقــام ..... بســرقة 
جوالــني وقــد أســفر التحقيــق معهــم عــن توجيــه االتهــام لهــم باالشــتراك 
اخلارجيــة  اقفالهــا  بكســر  وذلــك  جتاريــة  محــات  عــدة   ســرقة  يف 
ــى مــا بداخلهــا مــن امــوال  ــواب واالســتياء عل ــات يف األب وإحــداث تلفي
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1-إقرارهــم املصــدق شــرعا مبــا نســب 
إليهــم واملــدون علــى الصفحــات رقــم ) 8 ـ 16 ( مــن ملــف التحقيــق رقــم 
)8( 2- محاضــر تنفيــذ مهمــة املنــوه عنهــا واملرفقــة علــى الصفحــات رقــم 
علــى  واملدونــة  املنــوه عنهــا  املعاينــة  ( 3-محاضــر   27 ، 11،16، 2(
ــق رقــم ) 1 ، 2 ، 3 ،4 (  الصفحــات رقــم ) 2 ، 3 (مــن ملفــات التحقي
4- مــا جــاء يف محاضــر التفتيــش املنــوه عنهــا واملرفقــة علــى اللفــات رقــم 
)38 ، 39 ، 40( والعثــور علــى املســروقات بحوزتهــم قرينــة قاطعــة علــى 
صحــة االتهــام . 5- محضــر العــرض املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــات 
رقــم ) 1 ، 2 ( مــن ملــف التحقيــق رقــم ) 7 (6- محضــر االرشــاد املنــوه 
عنــه واملــدون علــى الصفحــات رقــم )15 ، 16 ( مــن ملــف التحقيــق رقــم 
)6(7- محضــر املشــاهدة املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )9( 
مــن ملــف التحقيــق رقــم )5(8- محضــر تعــرف املتهــم علــى صورتــه يف 
التســجيل املرئــي املــدون يف الصفحــة رقــم )15( مــن ملــف التحقيــق رقــم 
)5(. وبالبحــث عــن ســوابقهم لــم يعثــر لهــم علــى ســوابق جنائيــة مســجلة 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــورون فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
وهــو ســرقة مــال محتــرم مــن حــرزه بعــد هتكــه يزيــد عــن النصــاب 
الشــبهة لهــم فيــه وطالــب به صاحبــه ولكونهم مكلفني غير مكرهني 
وقــد انتشــر يف البــاد إقــدام البعــض مــن الوافديــن مــن إنتهــاك حرمــة 
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العبــاد والبــاد ممــا يتطلــب الــردع والزجــر إلعــادة هيبــة األمــن لــذا 
أطلــب إثبــات مــا اســند إليهــم واحلكــم عليهــم بحــد الســرقة الــوارد يف 
اآليــة الكرميــة رقــم )38( مــن ســورة املائــدة )علمــًا بــأن احلــق اخلــاص ال 
املدعــي عليهــم  التوفيــق  هــذه دعــواي وبســؤال  وبــاهلل  قائمــًا(  يــزال 
اإلجابــة أجــاب املدعــى عليــه األول بقولــه مــا ذكــر املدعــي العــام بعضــه 
صحيــح وبعضــه غيــر صحيــح فالصحيــح اننــي دخلــت إلــى بقالــة ..... وقــد 
كان بابهــا مغلقــا لكنــه غيــر مقفــل ففتحتــه ودخلــت وســرقت عشــرة 
آالف ريــال كانــت موجــودة يف درج الطاولــة وهــو غيــر مقفــل كمــا 
قمــت بكســر زجــاج بــاب مؤسســة........ التجاريــة حيــث كان البــاب 
مقفــل ودخلــت ووجــدت صنــدوق وقمــت بســرقته وملــا فتحتــه وجــدت فيــه 
أربعــة آآلف ريــال كمــا دخلــت كفتريــا ..................حيــث كان بابهــا 
مفتــوح وســرقت جهــازي جــوال كانــت موضوعــة علــى طاولــة وقــد كان 
مــا  عــن  زاد  ومــا  عليــه  املدعــى  الثــاث  الســرقات  هــذه  يرافقنــي يف 
بقولهمــا  الثانــي  عليــه  املدعــى  أجــاب  كمــا  صحيــح  فغيــر  ذكرتــه 
ذكــره املدعــي العــام كلــه غيــر صحيــح فلــم أســرق أي شــيء ولــم 
أشــترك مــع البقيــة يف الســرقة كمــا اجــاب املدعــى عليــه الثالــث بقولــه 
دخلــت بقالــة ........ مــع املدعــى عليــه األول وقــد كان بابهــا مغلقــا وعليــه 
قفــل لــم يقفــل وأخــذ مبلــغ عشــرة آالف ريــال وأعطانــي نصفهــا ثــم ذهبنــا 
إلــى محــل مؤسســة........ التجاريــة وكســر  البــاب وســرق الصنــدوق 
ووجدنــا فيــه أربعــة آالف ريــال واعطانــي نصفهــا ودخلــت معــه كفتريــا 
..................وســرق جوالــني أخذتهــا منــا الشــرطة  هــذا مــا فعلتــه ومــا زاد 
عــن ذلــك يف دعــوى املدعــي العــام فغيــر صحيــح كمــا أجــاب املدعــى 
عليــه الرابــع بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام كلــه غيــر صحيــح فلــم 
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أجــاب  هكــذا  الســرقة  يف  البقيــة  أشــارك  ولــم  شــيء  أي  أســرق 
بينــة  لــدي  قــال  البينــة  وســؤاله  العــام  املدعــي  علــى  وبعرضذلــك 
بتاريــخ  أخــرى  جلســة  يف  ثــم  القادمــة،  اجللســة  يف  ســأحضرها 
ــة قــال ليــس  1434/3/15هـــ مت ســؤال املدعــي العــام هــل أحضــر البين
لــدي بينــة ســوى مــا جــاء يف أوراق الدعــوى واعترافــات املدعــى عليهــم ثــم 
جــرى اإلطــاع علــى إقــرار واعتــراف املدعــى عليــه األول املصــدق شــرعا 
املــدون علــى الصحيفــة رقــم 9.8 مــن دفتــر التحقيــق لفــة  32ونصــه >> 
واملعتبــرة شــرعًا  العقليــة  قــواي  وأنــا بكامــل  املدعــو........  أنــا  أقــرر 
وبطوعــي واختيــاري ودون إكــراه مــن احــد بــأن قبــل فتــرة خمســة أيــام 
ــا ويرافقنــي كل مــن املدعــو........ و........ و........ مــن مدينــة  حضــرت أن
ــل ........ وكان  الريــاض وكنــت اســتقل ســيارة ........ لونهــا ........ مودي
يقودهــا املدعــو........ وقمنــا بالســكن يف شــقة مفروشــة علــى طريــق 
الريــاض وأثنــاء ذلــك قمنــا يف البدايــة بســرقة محــل ..................حيــث 
قمــت انــا و بكســر البــاب بحديــده ليــور ومــن ثــم قمنــا بالدخــول للمحــل 
بســرقة صنــدوق  وقــام  أنــا،  بســرقتها  قمــت  جــوال   2 عــدد  وســرقنا 
ــا بعــد ذلــك باخلــروج مــن احملــل حيــث كان املدعــو  ــم قمن الكاشــير ث
يقــود الســيارة وكل مــن املدعــو........ و........ باملراقبــة وكان ذلــك وقــت 
االفطــار، ويف يــوم التالــي قمنــا بســرقة ســوبر ماركــت  حيــث قمــت أنــا 
ــاب  ــا برفــع الب ــوح وقمن واملدعــو........ بالدخــول حيــث كان القفــل مفت
ومــن ثــم الدخــول وقمنــا بســرقة مبلــغ مالــي وقــدره عشــرة آالف ريــال 
وكذلــك عــدد كبيــر مــن بطاقــات الشــحن حيــث قــام بحمــل صنــدوق 
و              و........  مــن........  كل  وكان  باخلــروج  قمنــا  ثــم  ومــن  الكاشــير 
........ بالســيارة ومــن ثــم قمنــا بارتــكاب الفــرار كمــا أقــر بأننــا لــم نقــم 
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بســرقة أي محــل آخــر كمــا أقــر بأنــه مت القبــض علينــا مــن قبــل البحــث 
ــة وهــذا إقــرار منــي  ــا مــن الصناعي اجلنائــي وقــت اإلفطــار بعــد خروجن
وعليــه جــرى  التوقيــع<< ، كمــا مت اإلطــاع علــى إقــرار واعتــراف 
رقــم  الصحيفــة  علــى  املــدون  شــرعا  املصــدق  الثانــي  عليــه  املدعــى 
14،13،12 مــن نفــس دفتــر التحقيــق ونصــه >> قــرر أنــا املدعــو رقــم 
بطاقــة بديلــه )......( أقــر واعتــرف وأنــا بكامــل قــواي العقليــة واملعتبــرة 
شــرعًا وبطوعــي واختيــاري ودون إكــراه أو إجبــار مــن أحــد بأنــه أثنــاء 
وجودنــا يف مدينــة الريــاض طلــب منــا املدعــو منــا مرافقتــه إلــى مدينــة 
األحســاء مــن أجــل ســرقة محــات جتاريــة وبالفعــل قمــت أنــا ويرافقنــي  
كل مــن املدعــو........  وكذلــك الوافــد........ وكذلــك........ حيــث قــام 
بالتخطيــط للســرقة وحضورنــا إلــى مدينــة األحســاء هــو املدعــو وبالفعــل 
وقمنــا  صباحــًا  1433/9/15هـــ  تاريــخ  يف  األحســاء  إلــى  حضرنــا 
باســتئجار شــقة يف شــارع الريــاض ويف نفــس اليــوم يف حوالــي الســاعة 
ــى  ــك بالذهــاب إل ــا ويرافقنــي كل مــن وكذل الســابعة مســاء قمــت أن
محــل........ ال أعلــم أيــن بالضبــط ولكــن اتضــح انــه محــل لــألدوات 
ــل البحــث اجلنائــي حيــث  ــه مــن قب ــك بعــد االســتدالل علي ــة وذل الصحي
كنــت أنــا مــن يقــود الســيارة وقــام كل مــن املرافقــني لــي بالنــزول 
وكســر احملــل وســرقة صنــدوق الكاشــير وبعدهــا قمنــا بالفــرار مــن 
املوقــع وأثنــاء فتــح الكاشــير يف الســيارة اتضــح وجــود مبلــغ مالي وقدره 
أربعــة آالف ريــال وكانــت بحــوزة املدعــو........ وبعــد ذلــك قــام برمــي 
الكاشــير مــن الســيارة أثنــاء ســيرها يف مــكان ال اعرفــه ويف اليــوم 
التالــي وهــو يــوم الســبت املوافــق 1433/9/16هـــ يف حوالــي الســاعة 
السادســة والنصــف وقــت اإلفطــار قمنــا بالذهــاب إلــى محــل ال أعــرف 
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اســمه ولكــن اســتطعت مــن التعــرف عليــه بعــد االســتدالل مــن قبــل 
البحــث اجلنائــي واتضــح بأنــه محــل حلــوم ..................يف ........ وهــو نفــس 
مــن........و                         كل  يرافقنــي  وكان  بســرقته  قمنــا  الــذي  احملــل 
ــا مــن يقــود الســيارة وقــام كل مــن........  واملدعــو........ حيــث كنــت أن
وكذلك ........ بالنزول إلى احملل وكســره وســرقة صندوق الكاشــير 
وعــدد 2 جــوال وبعــد ذلــك قمنــا بارتــكاب الفــرار وأخبرنــا بأنــه اليوجــد 
ــا برمــي صنــدوق  ــغ مالــي وقــدره 100 ريــال  وقمن بالصنــدوق ســوى مبل
األحــد  ليــوم  املوافــق  التالــي  اليــوم  ويف   ، الســيارة  مــن  الكاشــير 
1433/9/17هـــ ذهبــت أنــا واملدعــو........ و........ و........ وقمنــا بســرقة 
أنــا مــن يقــود  ســوبر ماركــت علــى طريــق الصناعيــة حيــث كنــت 
وســرقة  والدخــول  احملــل  قفــل  بكســر  و................  وقــام  الســيارة 
صنــدوق الكاشــير يحتــوي علــى مبلــغ مالــي وقــدره عشــرة آالف ريــال 
وكذلــك عــدد كبيــر مــن بطاقــات الشــحن ســوا وموبايلــي ويف اليــوم 
التالــي يــوم االثنــني املوافــق 1433/9/18هـــ قمنــا بالذهــاب إلــى طريــق 
الصناعيــة وكان ذلــك وقــت الســحور حوالــي الســاعة الثالثــة والنصــف 
فجــرا وقمنــا بالتوقــف عنــد محــل لبيــع قطــع الغيار حيــث كان يرافقني 
املدعــو........ و........ حيــث قــام كل مــن........ و........ بالنــزول وقامــوا 
بكســر احملــل وقــام أشــخاص باحلــاق بهــم ومــن ثــم قمنــا بارتــكاب 
إقــرار  وهــذا   ........ وكالــة  عنــد  متوقــف  إنــي كنــت  حيــث  الفــرار 
ــة الريــاض حيــث  ــا مــن مدين ــا بــه منــُذ حضورن واعتــراف منــي مبــا قمن
إننــا كنــا قادمــني مــن اجــل الســرقة حســب تخطيــط املدعــو وحــني مــا 
يــوم الثاثــاء املوافــق  مت القبــض علينــا مــن قبــل البحــث اجلنائــي يف 
اإلفطــار  وقــت  علينــا  القبــض  مت  حيــث  بالصناعيــة  1433/9/19هـــ 
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حوالــي الســاعة السادســة والنصــف قبــل قيامنــا بالســرقة وهــذا أقــرار 
إقــرار  علــى  اإلطــاع  مت  كمــا  أوقــع.  وعليــه  بذلــك  منــي  واعتــراف 
واعتــراف املدعــى عليــه املدعــى الثالــث املــدون علــى الصحيفــة رقــم 
16،15 مــن نفــس دفترالتحقيــق ونصــه >> أقــر انــا املدعــو........ بطاقــة 
بديلــة رقــم........ واعتــرف وانــا بكامــل قــواي العقليــة واملعتبــرة شــرعا 
وبطوعــي واختيــاري ودون اكــراه مــن أحــد بأنــه حضرنــا مــن مدينــة 
الريــاض يــوم اجلمعــة املوافــق 1433/9/15هـــ وقمنــا بالســكن يف شــقة 
مفروشــة علــى طريــق الريــاض وكان يرافقنــي كل مــن املدعــو واملدعــو           
و........ و........ وبعــد ذلــك قمنــا باالشــتراك مــع املدعــو و حيــث قمــت انــا 
و........ والوافــد اليمنــي........ حيــث قمنــا بســرقة ســوبر ماركــت حيــث 
قــام بكســر القفــل وقمنــا بالدخــول ولــم نعثــر علــى أي مبلــغ مالــي ويف 
ــا و........ و........ وبســرقة محــل يدعــى حلــوم  نفــس اليــوم التالــي قمــت ان
انــا واملذكــور  القفــل وقمــت  املدعــو بكســر  قــام  ..................حيــث 
بالدخــول وقمنــا بســرقة الكاشــير صنــدوق احملــل حيــث قمــت انــا 
بحملــه وقــام بســرقة جوالــني هــذا مــا قمــت بــه واالشــتراك فيــه مــع 
زمائــي حيــث انــه توجــد ســرقات لــم اقــم باالشــتراك معهــم وهــذا اقــرار 
منــي وعليــه جــرى التوقيــع ، كمــا مت اإلطــاع علــى إقــرار واعتــراف 
املدعــى عليــه الرابــع املصــدق شــرعا املــدون علــى الصحيفــة رقــم ... مــن 
دفتــر التحقيــق لفــة رقــم 35 ونصــه >> أقــر انــا املدعــو بطاقــة بديلــة رقــم 
......  وانــا بكامــل قــواي العقليــة واملعتبــرة شــرعا وبــدون إكــراه أو 
إجبــار مــن أحــد بأنــي قمــت باالشــترك مــع املدعــو واملدعــو واملدعــو 
.....علــى طريــق الصناعيــة حيــث ان مــن قــام بكســر  بســرقة بقالــة 
البقالــة والســرقة منهــا كل مــن و وكنــت انــا بالســيارة برفقــة املدعــو 
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كمــا أقــر بانــي قمــت باالشــتراك مــع املدعــو مبحاولــة ســرقة محــل 
قطــع غيــار حيــث قمــت انــا واملدعــو بالنــزول للمحــل وقــام بكســر قفــل 
ــا بارتــكاب الفــرار دون ان  احملــل حيــث حضــر احــد األشــخاص وقمن
نقــوم بســرقة احملــل وبعــد ذلــك قمنــا بالذهــاب إلــى الشــقة وهــذا اقــراري 
وعليــه جــرى التوقيــع. وبعــرض هــذه االعترافــات علــى املدعــى عليهــم 
أجــاب األول بقولــه هــذا االعتــراف صحيــح لكــن لــم يشــارك معنــا 
املدعــى عليهمــا وكمــا أجــاب املدعــى عليــه الثاني بقوله هــذا االعتراف 
غيرصحيــح وقــد أخــذ منــي حتــت اإلكــراه والضــرب كمــا أجــاب 
املدعــى عليــه الثالــث بقولــه هــذا االعتــراف صحيــح لكــن لــم يشــارك 
ــا املدعــى عليهمــا و كمــا أجــاب املدعــى عليــه الرابــع  بقولــه هــذا  معن
االعتــراف غيــر صحيــح وقــد أخــذ منــي حتــت اإلكــراه والضربثــم يف 
جلســة أخــرى فلــدي أنــا وبنــاء علــى قــرار معالــي رئيــس املجلــس األعلــى 
للقضــاء برقــم يف  1434/4/23هـــ بتعينــي قاضيــًا يف احملكمــة العامــة 
باألحســاء وبنــاء علــى  تكليفــي مــن قبــل فضيلــة رئيــس احملكمــة  برقم 
يف 1434/4/24هـــ للقيــام بعمــل املكتــب القضائــي الســابع لكونــي 
خلفــًا لفضيلــة القاضــي........ لــذا جــرى إكمــال نظــر هــذه القضيــة مــن 
قبلــي مــع أصحــاب الفضيلــة املشــاركني معــي مســاعد الرئيــس الشــيخ 
........ والشــيخ ........ فقــد جــرى  ســؤال املدعــى عليــه هــل كســر البــاب 
احلديــد  ملؤسســة حينمــا كان البــاب مقفــًا فأجــاب قائــًا لــم يكــن 
هنــاك ســوى بــاب زجــاج فقــط يف املؤسســة ولــم يكــن هنــاك بــاب حديــد 
وقــد كســرت بــاب الزجــاج ثــم دخلــت املؤسســة هــذه إجابتــي ثــم جــرى 
ســؤال املدعــى عليــه الثالــث عــن بــاب الكفتريــا يف محــل ..................
التــي دخلهــا هــل كان مفتوحــًا فأجــاب نعــم كان مفتوحــا ولــم يكــن 
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مغلقــَاً هــذه إجابتــي  ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه الثانــي هــل لديــه بينــة 
علــى اإلكــراه علــى إقــراره فأجــاب قائــًا ليــس لــدي بينــة ســوى أننــي 
تعرضــت للضــرب واحلبــس اإلنفــرادي وأخبرنــي احملقــق بــأن أوقــع علــى 
األوراق لكــي أخــرج مــن احلبــس وبســؤال املدعــى عليــه الرابــع هــل لديــه 
البينــة علــى اإلكــراه علــى إقــراره فأجــاب بقولــه ليــس لديــه بينــة ســوى 
أننــي تعرضــت للضــرب واحلبــس اإلنفــرادي وأخبرنــي احملقــق بــأن أوقــع 
علــى األوراق لكــي أخــرج مــن احلبــس هكــذا أجــاب. ولتأمــل ودراســة 
القضيــة رفعــت اجللســة، ثــم يف جلســة أخــرى وبعــد تأمــل ودراســة أوراق 
املعاملــة  وبعــد االطــاع علــى وجهــة نظــر فضيلــة العضــو القضائــي 
عليــه  واملدعــى  األول  عليــه  املدعــى  ولكــون   ........ الشــيخ  املشــارك 
العقليــة  أقــر كل واحــد منهمــا وهمــا بكامــل قواهمــا  قــد  الثالــث 
واملعتبــرة شــرعًا وبطوعهمــا واختيارهمــا دون إكــراٍه مــن أحــد أنهمــا 
ســرقا مــن مــال محتــرم ليــس لهمــا فيــه شــبهة ولكــون مــا أقدمــا عليــه 
فعــل محــرم معاقــب عليــه شــرعًا ولكــون هــذا املــال أخــرج مــن غيــر 
حــرزه املعتبــر شــرعًا وذلــك لكــون البــاب الــذي كســره املدعــى عليــه 
األول يف مؤسســة  التجاريــة وســرق منــه مبلــغ أربعــة آالف ريــال مــن زجاج 
وهــو يف العــادة والعــرف ليــس بحــرز حتفــظ فيــه مثــل هــذه األمــوال حيــث 
إن العــرف املتعــارف عليــه أن يكــون البــاب مــن حديــد وقــد اتفق الفقهاء 
علــى اعتبــار العــرف يف احلــرز والرجــوع فيــه إلــى أهلــه ، قــال اإلمــام ابــن 
قدامــة رحمــه اهلل يف املغنــي )250/10(:واحلــرز مــا عــد حــرزًا يف العــرف 
فإنــه ملــا ثبــت اعتبــاره يف الشــرع مــن غيــر تنصيــص علــى بيانــه علــم أنــه 
رد ذلــك إلــى أهــل العــرف ا . هـــ ولكــون البــاب الــذي دخــل منــه املدعــى 
عليهمــا األول والثالــث علــى بقالــة ........ وســرق منهــا املدعــى عليــه األول 
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مبلــغ عشــرة آالف ريــال لــم يكــن مقفــًا حســب مــا ذكــره املقــر يف 
العــام بخافــه ولقيــام املدعــى عليــه األول  يــأت املدعــي  ولــم  إقــراره 
بســرقة جوالــني مــن محــل ..................وقيــام املدعــى عليه الثالث بســرقة 
يكــن  لــم  البــاب  أن  ..................وحيــث ذكــرا  محــل  الكاشــير يف 
مقفــًا ولكــون مــا تقــدم شــبهة يــدرأ بهــا احلــد علــى املدعــى عليــه األول 
واملدعــى عليــه الثالــث وملــا جــاء يف احلديــث »ادرأوا احلــدود بالشــبهات« 
وملــا أجمــع عليــه أهــل العلــم مــن درء احلــدود بالشــبهات قــال اإلمــام ابــن 
املنــذر رحمــه اهلل كمــا جــاء يف املغنــي )55/9( : أجمــع كل مــن أحفــظ 
عنــه مــن أهــل العلــم أن احلــدود تــدرء بالشــبهات . وحيــث إن للمدعــى 
عليهما الثاني والرابع إقرارات  مبشــاركة األول والثالث يف الســرقات 
املذكــورة وألن إقراراتهمــا ال توجــب احلــد وإمنــا التعزيــر ومــا ادعيــاه مــن 
اإلكــراه البينــة لهمــا عليــه وال نــرى أن ســجنهما يف الوقــت الراهــن علــى 
علــى  التحفــظ  األمورالازمــة  مــن  فأصبــح  الزمــان  لتغيــر  اإلكــراه 
املتهمــني أثنــاء التحقيــق معهــم منعــًا مــن فرارهــم وضيــاع احلقــوق وال 
يكــون ذلــك إال يف مقــر التوقيــف كمــا أن التعليمــات نصــت علــى عــدم 
إكــراه احملقــق معهــم علــى االعتــراف أو إيذائهــم النفســي أوالزمــان 
ــى املتهمــني فقــط ومــا ُذكــر مــن أن عــدم أخــذ إقــرارات  اليقتصــر عل
فــا  احلقــوق  ويضّيــع  األحــكام  اإلكــراه ســيعطل  بدعــوى  املتهمــني 
يصــح لكــون القاضــي ينظــر للقضيــة مــن جميــع جوانبهــا وال يقتصــر 
علــى مســتند واحــد ومــا ُذكــر مــن أن كام الفقهــاء اجتهــاد منهــم 
نــص فــكل هــذا اليســّوغ مخالفــة هــؤالء األئمــة  وليــس مبنيــًا علــى 
والشــك أن الرجــوع لفهــم الســلف وتطبيقاتهــم القضائيــة هــو خيــر معــني 
للقاضــي للوصــول للحقيقــة وقــد كان القاضــي شــريح رحمــه اهلل كما 
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جــاء يف مصنــف عبدالــرزاق )192/10( يقــول: » القيــد كــره- والوعيــد 
كــره- والســجن  كــره- والضــرب كــره«. وقبلــه أميــر املؤمنــني عمــر 
بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه قــال: ليــس الرجــل بأمــني علــى نفســه إن 
أجعتــه أو أخفتــه أوحبســته.أخرجه ابــن أبي شــيبة يف املصنف )490/6(. 
ونظــام املرافعــات الشــرعية يف املــادة 104 ينــص علــى أن اإلقــرار الــذي 
ســير  أثنــاء  القاضــي  أمــام  احلاصــل  اإلقــرار  هــو  املــرء،  بــه  يؤاخــذ 
الدعــوى، ونصهــا:  يجــب أن يكــون اإلقــرار حاصــًا أمــام القضــاء 
أثنــاء الســير يف الدعــوى املتعلقــة بالواقعــة املقــر بهــا .وقــد أكــدت هــذا 
الائحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات إذ قالــت:  اإلقــرار القضائــي هــو مــا 
يحصــل أمــام ناظــر الدعــوى، أثنــاء الســير فيهــا، متعلقــًا بالواقعــة املقــر 
بهــا: فقيــد قبــول اإلقــرار بقيديــن1- أن يكــون اإلقــرار أمــام ناظــر 
املتعلقــة  الدعــوى  الســير يف  أثنــاء  الدعــوى2- أن يكــون اإلقــرار يف 
بالواقعــة املقــر بهــا. واإلقــرارات التــي يقــر بهــا املســجون لــدى رجــال 
الضبــط يتخلــف عنهــا القيــد األول. واإلقــرارات املصدقــة مــن قــاٍض 
يتخلــف عنهــا القيــد الثانــي املرجــع إقــرار الســجني. ولكــون املدعــى 
عليهمــا األول والثالــث أنكــرا مشــاركة املدعــى عليهمــا الثاني والرابع 
وإعانتهمــا لهمــا يف الســرقة ولقــوة التهمــة املوجهــة علــى املدعــى عليهــا 
الثانــي والرابــع يف إعانتهمــا علــى الســرقة ولتســترهما علــى املدعــى 
عليهمــا األول والثالــث.  لــذا أرى أن يعــزر املدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع 
بســجن كل واحــد منهمــا ســنة كاملــة مــن تاريــخ إيقافهمــا ويجلــد كل 
واحــد منهمــا ســتون جلــدة علــى ثــاث دفعــات كل دفعــة عشــرون جلــدة 
و بــني كل دفعــة والتــي تليهــا أســبوعان. هــذه وجهــة نظــري( ا . هـــ  وبعــد 
تأمــل ودراســة أوراق املعاملــة  وبعــد االطــاع علــى وجهــة فضيلــة القاضي 
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عليــه  واملدعــى  األول  عليــه  املدعــى  ولكــون   ........ الشــيخ  املشــارك 
العقليــة  أقــر كل واحــد منهمــا وهمــا بكامــل قواهمــا  قــد  الثالــث 
واملعتبــرة شــرعًا وبطوعهمــا واختيارهمــا دون إكــراٍه مــن أحــد أنهمــا 
ســرقا مــن مــال محتــرم ليــس لهمــا فيــه شــبهة ولكــون مــا أقدمــا عليــه 
فعــل محــرم معاقــب عليــه شــرعًا ولكــون هــذا املــال أخــرج مــن غيــر 
حــرزه املعتبــر شــرعًا وذلــك لكــون البــاب الــذي كســره املدعــى عليــه 
ــال مــن  ــغ أربعــة آالف ري ــه مبل ــة وســرق من األول يف مؤسســة .....التجاري
زجــاج وهــو يف العــادة والعــرف ليــس بحــرز حتفــظ فيــه مثــل هــذه األمــوال 
حيــث إن العــرف املتعــارف عليــه أن يكــون البــاب مــن حديــد وقــد اتفــق 
ــه ، قــال  ــى أهل ــه إل ــار العــرف يف احلــرز والرجــوع في ــى اعتب الفقهــاء عل
اإلمــام ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف املغنــي )250/10(: واحلــرز مــا عــد حرزًا 
يف العــرف فإنــه ملــا ثبــت اعتبــاره يف الشــرع مــن غيــر تنصيــص علــى بيانــه 
علــم أنــه رد ذلــك إلــى أهــل العــرف ا . هـــ ولكــون البــاب الــذي دخــل منــه 
املدعــى عليهمــا األول والثالــث علــى بقالــة .....وســرق منهــا املدعــى عليــه 
األول مبلــغ عشــرة آالف ريــال لــم يكــن مقفــًا حســب مــا ذكــره املقــر 
ــه األول  ــام املدعــى علي ــم يــأت املدعــى العــام بخافــه ولقي يف إقــراره ول
بســرقة جوالــني مــن محــل ..................وقيــام املدعــى عليه الثالث بســرقة 
يكــن  لــم  البــاب  أن  ..................وحيــث ذكــرا  محــل  الكاشــير يف 
مقفــًا ولكــون مــا تقــدم شــبهة يــدرأ بهــا احلــد علــى املدعــى عليــه األول 
واملدعــى عليــه الثالــث وملــا جــاء يف احلديــث »ادرؤوا احلــدود بالشــبهات« 
وملــا أجمــع عليــه أهــل العلــم مــن درء احلــدود بالشــبهات قــال اإلمــام ابــن 
املنــذر رحمــه اهلل كمــا جــاء يف املغنــي )55/9( : أجمــع كل مــن أحفــظ 
عنــه مــن أهــل العلــم أن احلــدود تــدرء بالشــبهات . وحيــث إن للمدعــى 
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عليهما الثاني والرابع إقرارات  مبشــاركة األول والثالث يف الســرقات 
املذكــورة وألن إقراراتهمــا ال توجــب احلــد وإمنــا التعزيــر ومــا ادعيــاه مــن 
اإلكــراه البينــة لهمــا عليــه وال نــرى أن سجنهمااجلســدي وهــذا هــو 
األصــل ومــن ادعــى خــاف ذلــك فعليــه البينــة وال بينــة هنــا ومــا ذكــره 
الفقهــاء رحمهــم اهلل مــن اعتبــار الســجن قرينــة على اإلكراه ال يســتقيم 
يف هــذا الزمــان ملــا قدمنــا مــن أنــه إذا لــم يتحفــظ علــى املتهــم فإنــه يف 
الغالــب يفــر مــن احملاكمــة فتضيــع حقــوق اهلل وحقــوق النــاس ومــا 
ذكــره الفقهــاء لــم يســتندوا فيــه إلــى أدلــة مــن الكتــاب والســنة وإمنــا 
محــض اجتهــاد وقــد يكــون ذلــك مناســبًا يف زمانهــم أمــا يف هــذا الزمان 
الــذي كثــر فيــه الظلــم والبغــي واإلجــرام فــا ميكــن أن جنعــل مجــرد 
ســجن املتهــم قرينــة علــى اإلكــراه وال ينكــر تغيــر األحــكام بتغيــر 
األزمــان ويُحــدث للنــاس مــن األحــكام والعقوبــات مبقــدار مــا يحدثــون 
مــن الفجــور حتــى لــو ســلمنا بــأن الســجن قرينــة علــى اإلكــراه فإننــا 
نــرى إن أكــراه املتهــم بالضــرب أوغيــره علــى الفعــل ســائغ شــرعا ولذلك 
شــواهد مــن الشــريعة اإلســامية منهــا مــا جــاء عــن ابــن عمــر رضــي اهلل 
عنهمــا أن رســول اهلل صلــى عليــه وســلم قاتــل أهــل خيبــر حتــى غلــب على 
األرض والــزرع والنخــل واشــترط عليهــم ان ال يكتمــوا وال يغيبــوا شــيئًا 
فغيبــوا مســكًا فيــه مــال وحلــي حليــي بــن أخطــب فقــال رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم لعــم حيــي مــا فعــل مســك حيــي الــذي جــاء بــه بنــي 
النظيــر فقــال أذهبتــه النفقــات  واحلــروب فقــال العهــد قريــب واملــال 
أكثــر مــن ذلــك فدفعــه إلــى الزبيــر فمســه بعــذاب فقــال رأيــت حييــًا يف 
خربــة ههنــا فذهبــوا فوجــدوا املســك هنــاك ووجــه الداللــة منــه أنــه ملــا 
قويــت القرينــة عنــد النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وهــي قــرب العهــد 
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وكثــرة املــال غلــب علــى ظنــه كــذب ابــن أبــي احلقيــق فأمــر الزبيــر 
بتعذيبــه فــدل علــى اعتبــار إقــراره إذ لولــم يعتبــر إقراره ملــا كان لتعذيبه 
فائــدة ومــن ذلــك مــا روى أنــس رضــي اهلل عنــه قــال نــدب رســول اهلل 
صلــى عليــه وســلم النــاس فانطلقــوا حتــى نزلــوا بــدرًا ووردت عليهــم 
روايــا قريــش وفيهــم غــام أســود لبنــي احلجــاج فأخــذوه فــكان أصحــاب 
أبــي ســفيان وأصحابــه  رســول اهلل صلــى عليــه وســلم يســألونه عــن 
ــه وشــيبة  ــو جهــل وعتب ــي ســفيان ولكــن هــذا أب ــم بأب ــي عل فيقــول مال
وأميــة بــن خلــف يف النــاس فــإذا قــال هــذا ضربــوه ورســول اهلل صلــى 
عليــه وســلم قائــم يصلــي فلمــا رآى ذلــك أنصــرف وقــال :) والــذي نفســي 
بيــده لتضربــوه إذا صدقكــم وتتركــوه إذا كذبكــم ( رواه مســلم 
ووجهــه الداللــة فيــه كســابقه ومــن ذلــك أيضــًا مــارواه البخــاري ومســلم 
ــه وســلم دعاهــا فســألها فقــام  ــى علي ــره ان رســول اهلل صل يف شــأن بري
علــي فضربهــا ضربــًا شــديدًا أو جعــل بقولــه أصدقــي رســول اهلل فتقــول 
واهلل مــا أعلــم إال خيــرًا... احلديــث ووجــه االســتدالل مــن هــذا احلديــث أن 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم لــم ينكــر علــى علــّي رضــي اهلل عنــه ضربــه 
لبريــره لتكشــف عمــا تعلمــه مــن امــر عائشــة حيــث كانــت لصيقــة بهــا 
فلــو لــم يكــن قــول املتهــم معتبــرًا بعــد الضــرب ملــا كان يف ضربهــا 
فائــدة وملــا أقــر النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عليــًا علــى ذلــك قــال ابــن 
مــن  وهــذا   ( بريــرة  لقصــة  إيــراده  بعــد  احلــكام  تبصــره  فرحــون يف 
ــو  السياســة ألن ضربهــا لتقــر مبــا عندهــا( ومــن ذلــك أيضــًا مــا روى أب
داود أن قومــًا مــن الكاعيــني ُســرق لهــم متــاع فاتهمــوا أناســا مــن 
احلاكــة فأتــوا النعمــان بــن بشــير صاحــب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
فقالــوا خليــت  النعمــان  فأتــوا  ثــم خلــى ســبيلهم  أيامــًا  اهلل نحســبهم 
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ســبيلهم بغيــر ضــرب وال امتحــان فقــال النعمــان : مــا شــئتم ، إن شــئتم 
أن أضربهــم فــإن خــرج متاعكــم فــذاك وإال أخــذت مــن ظهوركــم مثــل 
مــا أخــذت مــن ظهورهــم فقالــوا هــذا حكمــك؟ فقــال هــذا حكــم اهلل 
ورســوله. ووجــه االســتدالل أن حبــس النعمــان بــن بشــير للمدعــى عليهــم 
واســتعداده لضربهــم حتــى يخرجــوا املتــاع بالشــرط الــذي أشــار إليــه 
دليــل علــى تعذيــب املتهــم ليكشــف عــن حقيقــة مــا أتهــم بــه. وهــذا هــو 
ــدًا  ــه بعي ــر املجرمــني يرتكــب جرميت ــه املصلحــة ألن أكث الــذي تقتضي
عــن أعــني النــاس حيــث تتعــذر إقامــة البينــة عليهــا يف أكثــر احلــاالت فلو 
لــم نقــل بجــواز ضربهــم والتشــديد عليهــم لقيــام القرائــن علــى صحــة مــا 
ارتــكاب جرائهــم  مــن  املجرمــني  مــن  لتمكــن كثيــر  إليهــم  نســب 
واإلفــات مــن العقــاب ويف ذلــك مــن الفســاد مــا ال يعلمــه إال اهلل كمــا 
تقــدم مصلحــة  الفــرد ومصلحــة املجتمــع  تعــارض مصلحــة  أنــه عنــد 
ــرًا ومــن  ــر نفعــًا واألبعــد أث املجتمــع علــى مصلحــة الفــرد إذ هــي األكث
أدناهمــا  لتفويــت  املصلحتــني  أعلــى  جلــب  شــرعًا  املقــررة  القواعــد 
وأرتــكاب أدنــى املفســدتني دفعــًا ألعاهماقــال ابــن تيميــة يف مجمــوع 
الفتــاوي عنــد كامــه عــن رأي مــن رأى ضــرب املتهــم املعــروف بالفجــور 
ليكشــف عــن حالــه ) ولهــم مــن املعقــول قولهــم إن املمتنــع مــن أداء 
ــه يعاقــب ويضــرب مــرة بعــد أخــرى  ــاع فإن ــى االمتن واجــب إذا أصــر عل
حتــى يؤديــه ، فكذلــك املتهــم املعــروف بالفجــور فإنــه يضــرب لتســتبني 
حالــه( ا .هـــ  لــذا وجلميــع مــا تقــدم فقــد قررنــا باإلجمــاع مــا يلــي أوال:- رد 
دعــوى املدعــي العــام مبطالبتــه إقامــة حــد الســرقة علــى كل مــن األول 
والثالــث الختــال شــروط القطــع ثانيــًا:- تعزيــر املدعــى عليهمــا األول 
والثالــث املذكوريــن بســجن كل واحــد منهمــا ثمــان ســنوات اعتبــارًا 
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مــن تاريــخ إيقافهمــا وجلــد كل واحــد منهمــا ثمامنائــة جلــدة علــى ســت 
عشــرة دفعــة كل دفعــة خمســني جلــدة وبــني كل دفعتــني خمســة عشــر 
يومــًا ثالثــًا:-  قررنــا باألغلبيــة تعزيــر املدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع 
ــخ إيقافهمــا  ــارًا مــن تاري بســجن كل واحــد منهمــا ثــاث ســنوات اعتب
وجلــد كل واحــد منهمــا أربعمائــة جلــدة علــى ثمــان دفعــات كل دفعــة 
خمســني جلــدة وبــني كل دفعتــني خمســة عشــر يومــًا وبــه حكمنــا 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليهــم قــرر املدعــي العــام 
عــدم القناعــة وطلــب تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقــرر املدعــى عليهمــا 
وقــررا  اعتراضيــة  تقــدمي الئحــة  وعــدم  القناعــة  عــدم  والثالــث  األول 
التوفيــق ،  وبــاهلل  باحلكــم  القناعــة  والرابــع  الثانــي  املدعــى عليهمــا 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/11/02 هـ الساعة احلادية عشرة.
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة مبحافظة األحســاء 
برقــم  وتاريــخ 1435/1/1هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 000000 
/00/خ1 وتاريــخ 8 /1435/1هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي ذو الرقــم  
والتاريــخ 12 /11 /1434هـــ الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة 
اخلــاص   ........ والشــيخ/   ........ والشــيخ/   ........ الشــيخ/  باحملكمــة 
،مينــي  مــن:1-........  ........ كٍل  العــام ضــد/  املدعــي   ........ بدعــوى/ 
اجلنســية 2-........ ،مينــي اجلنســية 3-........،مينــي اجلنســية 4-........ ،مينــي 
اجلنســية يف قضيــة ســرقة وقــد تضمــن قــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة 
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االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف1435/1/16 

هــــــ .
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بتشــكيل  والثالــث  والثانــي  األول  أشــخاص  خلمســة  االتهــام  توجيــه 
عصابــة لســرقة عــدة ســيارات وأغنــام وبطاريتــني والتســبب يف إحــداث 
رجــال  مــن  والهــرب  معاملهــا  وتغييــر  املســروقة  الســيارة  يف  تلفيــات 
األمــن ، واملدعــى عليــه األول بســرقة حراثــة، واملدعــى عليــه الرابــع 
باملشــاركة بســرقة الســيارات ، واملدعــى عليــه اخلامــس بالتحريــض 

رقم الصك: 34189490 تاريخه : 1434/04/16هـ
 رقم الدعوى : 3497072

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
:34322979  تاريخه :1434/9/20هـ

ســرقة -ســرقه ســيارة وأغنــام وبطاريــة ســيارة - مقاومــه قــوات الشــرطة 
- اشــتراك يف الســرقة - رجــوع عــن االعتــراف بالســرقة - إثبــات اإلدانــة 
التعزيــر  الشــرعي-  املوجــب  ثبــوت  لعــدم  الســرقة  حــد   - بالقرائــن 
بالســجن واجللــد - احلكــم بالبــراءة - صــرف النظــر لعــدم االختصاص 

املكانــي . 

1-قاعدة : األصل براءة الذمة . 
2-املادة )131( من نظام اإلجراءات اجلزائية . 

3-ما قرره أهل العلم من اشتراط احلرز يف السرقة .  
4-املــادة )106( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والتــي نصــت علــى عــدم 

جتزئــة اإلقــرار علــى صاحبــه . 
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والتســتر علــى ســرقه حراثــة، وتبــني وجــود ســوابق للمدعــى عليهــم 
وقــد   ، للســرقة  املبلغــني  تعــرض  عــن  باغــات  عــدة  وردت  ،كمــا 
حراثــة  بتحميــل  قــام  األول  عليــه  املدعــى  أن  األول  البــاغ  يف  جــاء 
متوقفــة منــذ ســنة أمــام أحــد الــورش علــى ســطحة و الذهــاب بهــا إلــى 
مزرعــة ال تخصــه وضبطــت إفــادة عامــل الورشــة و صاحــب الســيارة 
الســطحة أنــه مت االشــتباه بســيارة قادمــة للمحافظــة مــن اجلهــة الغربيــة 
وباســتيقافهما رفــض قائدهــا الوقــوف متجــاوزًا نقطتــني أمنيتــني، وبعــد 
مطــاردة علــى األقــدام مت القبــض عليهــم و اتضــح أنهــم املتهمــون األول 
و الثانــي و الثالــث ، وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى ثــاث لوحــات نقــل 
خــاص مســروقة، واتضــح أن الســيارة التــي بحوزتهــم مســروقة و أنــه مت 
تغيــر بعــض مامحهــا ،كمــا مت القبــض علــى الرابــع و اخلامــس الحقــًا 
، وطلــب املدعــي العــام إقامــة حــد الســرقة بحــق املدعــى عليــه األول 
والثانــي والثالــث ، وتعزيــر املدعــى عليــه الرابــع واخلامــس ، وحضــر 
املدعــى عليهــم مــا عــدا اخلامــس ، وأنكــر املدعــى عليهــم مــا نســب 
إليهــم ، وجــرى الرجــوع إلــى محضــر القبــض ، واعتــرف املدعــى عليــه 
األول و الثانــي و الثالــث حتقيقــًا ، ولعــدم وجــود أدلــة ضــد املدعــى 
عليــه الرابــع ، وملــا جــاء يف خطــاب هيئــة التحقيــق مــن أن األدلــة الترقــى 
لتوجيــه االتهــام ضــد املدعــى عليــه الرابــع ، وذلــك لكــون املدعــى عليــه 
اخلامــس مطلــق الســراح و يقيــم خــارج النطــاق املكانــي للمحكمــة 
ناظــرة القضيــة ، فقــد صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن إقامــة حــد 
الســرقة وتعزيــر املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث بالســجن واجللــد 
،وبــراءة املدعــى عليــه الرابــع ،وقضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــي العــام جتــاه املدعــى عليــه اخلامــس لعــدم االختصــاص 

املكانــي ، ُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن القضــاة باحملكمــة العامة مبحافظة 
املعاملــة  علــى  وبنــاء  و..........  و..........  و..........  اجلنــدل..........  دومــة 
احملالــة برقــم.......... وتاريــخ 0000/00/0 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
العــام  املدعــي  حضــر  فقــد  هـــ    0000/00/00 وتاريــخ   00000000
وفيهــا قــدم الئحــة دعــوى عامــة ضــد كًا مــن 1-.......... ،البالــغ مــن 
العمــر )00( عامــًا.......... اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم )..........( 
2-.......... ،البالــغ مــن العمــر )..........( عامــًا  ســعودي   اجلنســية مبوجــب 
الهويــة الوطنيــة رقــم )..........( 3-.......... ،البالــغ مــن العمــر )..........( 
ــة رقــم )..........( 4- ......  ــة الوطني عامــًا ســعودي اجلنســية مبوجــب الهوي
الهويــة  )..........( عامــًا ســعودي اجلنســية مبوجــب  العمــر  مــن  ،البالــغ 
الوطنيــة رقــم )..........(5- .................. ،البالــغ مــن العمــر )..........( عامــًا 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم )..........( قائــًا فيهــا 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة دومــة 
اجلنــدل أدعــي عليهــم قائــًا : إنــه يف يــوم اجلمعــة املوافــق 0000/0/0هـــ 
تقــدم لشــرطة محافظــة دومــة اجلنــدل املواطــن/.......... ببــاغ مفــاده أنــه 
يف يــوم أمــس اخلميــس املوافــق 0000/0/0هـــ الحــظ أن حراثــة والــده 
الواقفــة منــذ ســنة تقريبــًا أمــام أحــد الــورش بصناعيــة دومــة اجلنــدل 
غيــر موجــودة وقــد تعرضــت للســرقة وال يتهــم أحــد بذلــك وأضــاف أنــه 
ســأل أحــد عمــال الورشــة مــن اجلنســية اليمنيــة عنهــا فأفــاده أن صاحــب 
ســطحة حملهــا معــه جــوال رقمــه]0000000000[ وبضبــط إفــادة الوافــد 
/.......... ــــ مينــي اجلنســية ــــ أفــاد أن األول  أحــد زبائنــه الذيــن يتــرددون 
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علــى محلــه وطلــب منــه أن يبحــث لــه عــن صاحــب ســطحه لنقــل احلراثــة 
اخلاصــة بــه فطلــب هــو مــن الوافــد / ..........  االتصــال بــاألول / ..........  
لنقــل حراثتــه إلــى موقــع آخــر علــى جوالــه رقــم ]..........[ وأضــاف أنــه ال 
عاقــة لــه باحلراثــة ســوى مــا ذكــره بأنــه لــألول عــدة ســيارات مــن .... و 
..... ، وبضبــط إفــادة الوافــد / ..........  ) صاحــب الســطحة ( أفــاد أنــه 
عندمــا كان واقفــًا يف محطــة .... اســتدعاه عامــل مينــي اجلنســية يدعــى 
/ .......... وقــال لــه : إن صاحــب هــذه احلراثــة وأشــار عليهــا يريــد حملهــا 
فهــل تســتطيع ذلــك فأجابــه بقولــه نعــم وأعطــاه رقــم جــوال املدعــى عليــه 

ــه األول ــه املدعــى علي ــه وقــال ل األول/ .......... رقم]..........[واتصــل علي
/ .......... : أريــدك أن حتمــل  احلراثــة علــى مهلــك وتوصلهــا ملزرعتــي 
مقابــل )250( ريــااًل واتفقــا علــى حمــل احلراثــة وواعــده علــى طريــق 
ووصــل هنــاك يف متــام الســاعة الرابعــة والنصــف مــن مســاء يــوم األربعــاء 
املوافــق 0000/0/0هـــ وكانــت بقيــادة األول / .......... ســيارة مــن نــوع 
..... لونهــا .......... وســار أمامــه وتبعــه حتــى وصــا إلــى مزرعتــه حســب 
ــه إنزالهــا داخــل املزرعــة يف املــكان الــذي حــدده  ،  ــب من ــه وطل ادعائ
وبضبــط إفــادة املواطــن / .......... حيــال املزرعــة التــي عثــر فيهــا علــى 
احلراثــة املســروقة أفــاد أن املزرعــة تعــود لوالــده املتوفــى وهــي شــراكة 
بينــه وبــني أخوتــه وهــو املســئول عنهــا ولــم يشــاهد احلراثــة املســروقة 
فيهــا وال يعلــم شــيئًا عنهــا ، ويف يــوم اخلميــس املوافــق 0000/0/00هـــ 
تقــدم ملركــز شــرطة بســكاكا الوافــد / .......... ـــــ ســوداني اجلنســية 
ـــــ  ببــاغ مفــاده أنــه تعرضــت ســيارة كفيلــه مــن نــوع .... حتمــل اللوحــة 
رقــم ].......... [ ســنة الصنــع )1990م( للســرقة مــن أمــام منزلــه بحــي .... 
وأضــاف أنهــا كانــت مقفلــة وال يتهــم أحــد بســرقتها ، ويف يــوم األحــد 
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املوافــق 0000/0/00هـــ تقــدم لشــرطة محافظــة دومــة اجلنــدل الوافــد 
/ .......... ، هنــدي اجلنســية ، ببــاغ مفــاده أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة 
والنصــف مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق 0000/0/0هـــ وأثنــاء قدومــه 
علــى ســيارة احملطــة ).......... ( كانــت ســيارة املؤسســة مــن نــوع .... ســنة 
بجانــب  واقفــة   ]0000[ رقــم  ســعودية  لوحــة  )1998م( حتمــل  الصنــع 
الســكن وشــاهد شــخصًا ملثــم يفتــح الســيارة وركبهــا وســرقها وهرب 
بهــا وأضــاف بــأن الشــخص كان ملثمــًا بشــماغ أحمــر ويلبــس ثوبــًا 
أبيــض نحيــف اجلســم عمــره مــا بــني 20عامــًا إلــى 25عامــًا ولــم يشــاهد 
وقــام  الســائق  بــاب  مــن جهــة  الســيارة كانــت مفتوحــة  وبــأن  وجهــه 
بتشــغيلها بــأي مفتــاح وال يتهــم أحــد بســرقتها ،ويف يــوم األربعــاء املوافــق 
0000/0/00هـــ تقــدم لشــرطة محافظــة دومــة اجلنــدل املواطــن / .......... 
ببــاغ مفــاده أنــه عنــد الســاعة السادســة والنصــف مــن مســاء ذلــك اليــوم 
أبلغــه  راعــي غنمــه عــن قيــام صاحــب ســيارة مــن نــوع ... بســرقة )4( 
أربعــة خــراف لونهــا .......... ولــون رأســها .......... مــن الشــبك الواقــع بقريــة 
.......... ، وبضبــط إفــادة الوافــد / .......... ، نيبالــي اجلنســية ، حيــال 
بــاغ املواطــن / ...... أفــاد أنــه الحــظ ســيارة مــن نــوع ..... ســرق صاحبهــا 
املوافــق  اجلمعــة  يــوم  ويف   ،  .......... قريــة  يف  كفيلــه  مــن  خرافــًا 
0000/0/00هـــ تقــدم لشــرطة محافظــة دومــة اجلنــدل املواطــن / .......... 
ببــاغ مفــاده تعــرض ســيارة والــده مــن نــوع ..... لونــه .......... يحمــل اللوحــة 
رقــم ]0000[ ســنة الصنــع )2009م( للســرقة مــن أمــام املنــزل وقد كانت 
للموقــع  وباالنتقــال   - التشــغيل  محــل  يف  بداخلهــا  واملفتــاح  مقفلــة 
ومبعاينتــه اتضــح عــدم وجــود آثــار تفيــد التحقيــق ، ويف يــوم الســبت 
املوافــق 0000/0/00هـــ تقــدم ملخفــر شــرطة الوافــد / ..........  ، نيبالــي 
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اجلنســية ، ببــاغ مفــاده أنــه ســرقت مــن مزرعــة كفيلــه التــي يعمــل فيهــا 
بطاريتــان مقــاس )1120( أمبيــر تقــدر قيمتهــا بـــ)900( ريــال وأضاف أن 
املزرعــة ال يحيطهــا عقــم ترابــي وال شــبك ، وباالنتقــال إلــى مزرعــة 
ــق الســريع شــرق مركــز  ــى الطري ــا تقــع عل ــني أنه املواطــن / .......... تب
شــرطة ..............  وتبلــغ مســاحتها ]800م 800م[ وال توجــد بهــا حــدود أو 
عقــم أو حاجــز ترابــي ومبعاينتهــا اتضــح وجــود أثــر ســيارة كانــت تســير 
حــول جهــاز الــري احملــوري )الرشــاش( يف منتصــف املشــروع الزراعــي 
ومبتابعــة األثــر اتضــح وصولهــا إلــى مكينــة الرشــاش وتبعــد عــن جهــاز 
البطاريتــني  فــك  مت  أنــه  واتضــح  )1200م(  بحوالــي  احملــوري  الــري 
املركبتــني مــن املكينــة وخــرج اجلنــاة مــن املــكان الــذي دخلــوا منــه ، 
ومبعاينــة املشــروع الزراعــي مــن قبــل قصــاص األثــر اتضــح أنــه بعــد 
قــام  الــذي  للجانــي  آثــار  أنهــا  املشــروع  املوجــودة يف  اآلثــار  مشــاهدة 
بالســرقة وكذلــك وجــدت آثــار ســيارة يســتفاد منهــا حــال وجــود متهــم 
، وباإلطــاع علــى محضــر تنفيــذ مهمــة رقــم )0000( املعــد مــن قبــل 
الدوريــات األمنيــة املتضمــن أنــه يف متــام الســاعة اخلامســة مــن صبــاح يــوم 
األحــد املوافــق 0000/0/00هـــ وردهــم بــاغ مــن البحــث اجلنائــي حيــال 
متابعتهــم ســيارة مــن نــوع ...... ســنة الصنــع ).....( وارتطــم قائدهــا بــدوار 
احلــراج واتضــح فيمــا بعــد أنــه يســتقلها املتهمــون األول والثانــي والثالــث 
ورقــم   ]0000[ رقــم  أخــرى  لســيارات  لوحــات  علــى  بحوزتهــم  وعثــر 
ــل ]1998م[ ، وجــرى  ]0000[ ورقــم ]0000[ ورقــم ]000[ و ]000[ مودي
التعميــم للبحــث عــن اجلنــاة واملســروقات ، وعليــه ورد محضــر شــعبة 
التحريــات والبحــث اجلنائــي بشــرطة دومــة اجلنــدل بــدون رقــم .......... 
وبتاريــخ 0000/0/00هـــ املتضمــن أنــه يف متــام الســاعة اخلامســة وخمــس 
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عشــرة دقيقــة مــن صبــاح يــوم األحــد مت االشــتباه بســيارة مــن نــوع .... 
ســنة الصنــع ].....[ بــدون لوحــة خلفيــة قادمــة مــن اجلهــة الغربيــة باجتــاه 
احملافظــة وباســتيقافها رفــض قائدهــا الوقــوف فجــرى إبــاغ العمليــات 
ــى رافضــًا الوقــوف واجتــه  ــة األول ــا وجتــاوز قائدهــا النقطــة األمني عنه
مســرعًا حتــى جتــاوز النقطــة األمنيــة الثانيــة علــى تقاطــع حلــوة رافضــًا 
الوقــوف واجتــه للمخــرج اجلنوبــي للمحافظــة باجتــاه املطــار وعند وصوله 
جســر ] كبــري [ .......... ســلك طريــق .......... ومبتابعتهــا مت اســتيقافها 
برفقــة الدوريــات األمنيــة فــاذ قائدهــا ومرافقــوه بالفــرار وبعــد مطــاردة 
علــى األقــدام مت القبــض عليهــم واتضــح أنهــم املتهمــون األول والثانــي 
والثالــث وبتفتيــش الســيارة عثــر بداخلهــا علــى )3( ثــاث لوحــات نقــل 
لســيارة  تعــود   ]0000[ رقــم  ولوحــة   ]0000  [: كالتالــي  هــي  خــاص 
وتاريــخ   ]0000[ رقــم  العزيزيــة  شــرطة  تعميــم  حســب  مســروقة 
0000/0/0هـــ ولوحــة رقــم ]000[ واتضــح أن اللوحــة األماميــة حتمــل 
الرقــم ]000[ تخــص ســيارة .... باســم املواطــن / .......... هــذا وبالرجــوع 
لرقــم هيــكل الســيارة التــي بقيادتهــم مــن واقــع احلاســب اآللــي اتضــح 
أنهــا الســيارة املســروقة مــن  احملطــة ومبعاينتهــا اتضــح أنهــا تعرضــت 
لتحريــف اخلطــوط اجلانبيــة كمــا أن متــت ماحظــة آثــار )زبــل( غنــم 
بصنــدوق حوضهــا ، وباســتجواب املدعــى عليــه األول / .......... واقعــة 
القبــض أفــاد أن الســيارة مــن نــوع ..... ســنة الصنــع ].....[ تعــود للمواطــن 
/ .......... واشــتراها منــه قبــل ثاثــة أيــام مقابــل مبلــغ قــدره )8000( ريــال 
دفــع منهــا )3000( ريــال وبقــي عليــه )5000( ريالواتفقــا علــى أن يدفعهــا 
ــي الســاعة  ــه حوال ــه وأضــاف أن ــة الســيارة إلي ــد وينقــل ملكي بعــد العي
اخلامســة والنصــف وأثنــاء توجههــم إلــى االســتراحة الواقعــة بالقــرب مــن 
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البحيــرة وأثنــاء طلوعهــم كبــري .... شــاهد دوريــة مــن خلفــه فهــرب 
حتــى ارتطــم بالــدوار ومت القبــض عليهــم وبالنســبة للوحــات الســيارات ال 
يعلــم عنهــا وال تعــود لــه وســبب هروبــه أنــه ال يحمــل لوحــة خلفيــة وال 
يوجــد عقــد مبايعــة بينــه وبــني واســتمارتها معــه وبســؤاله عــن ســرقة 
بطاريتــي املشــروع الزراعــي نفــى قيامــه بالســرقة ، وبســؤاله عــن ســرقة 
احلراثــة أفــاد أن املدعــى عليــه اخلامــس/ ..........  أخبــره أن احلراثــة تعــود 
لــه وطلــب منــه أي  نقلهــا إلــى مزرعتــه الواقعــة     فذهــب هــو إلــى مــكان 
احلراثــة فوجدهــا واقفــة يف الصناعيــة علــى الشــارع بجــوار محــل بنشــر 
يعمــل فيــه عامــل مينــي اجلنســية فطلــب منــه أن يجهــز لــه ســطحه وأحضــر 
ــى أن ينقــل  لــه شــخصًا مصــري اجلنســية ســائق ســطحه واتفــق معــه عل
احلراثــة إلــى مزرعــة اخلامــس / .......... مقابــل مبلــغ وقــدره )250( ريــال 
واتصــل هــو علــى اخلامــس / .......... ليخبــره بــأن احلراثــة وصلــت إلــى 
املزرعــة وليدفــع احلســاب للســائق فلــم يــرد علــى اتصالــه وبعــد عــدة أيــام 
اتصــل بــه اخلامــس / .......... وطلــب منــه أن يذهــب إلــى ســائق الســطحة 
املوجــود يف مركــز الشــرطة ليدفــع لــه احلســاب فأجابــه  بقولــه ) مالــي 
شــغل فيهــا ( ولــم يقابلــه بعــد ذلــك ولــم يتصــل عليــه كمــا أفــاد أنــه لــم 
يكــن يعلــم أنهــا عائــدة للمواطــن / .......... وأضــاف أنــه تعــرف علــى 
اخلامــس قبــل ثــاث ســنوات بســجن ســكاكا وال يعلــم ملــاذا نقلهــا 
وبســؤاله حيــال واقعــة ســرقة الســيارة مــن نــوع .... رقــم اللوحــة ]000[ 
أقــر بالواقعــة بأنــه بــاع ســيارة حيــث أخبــره الثانــي بأنــه ســرق ســيارة مــن 
نــوع .... ســنة الصنــع ).....( وباعهــا علــى / مقابــل ]6000[ ســتة آالف ريــال 
اســتلم منهــا علــى الفــور )4000(أربعــة آالف ريــال ثــم اســتلم بعــد عــدة 
أيــام مبلــغ وقــدره )600( ســتمائة ريــال وباعهــا علــى املذكــور ألن لديــه 
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ورشــة وســيارات للتشــليح ، وبســؤاله حيــال واقعــة ســرقة الســيارة مــن 
نــوع .... ســنة الصنــع ].....[ حتمــل اللوحــة رقــم ]0000[ وواقعــة ســرقة 
األغنــام أقــر بأنــه يف أحــد األيــام مــن شــهر رمضــان شــاهد ســيارة مــن 
ــه أنــه ســرقها مــن  ــع ]....[ مــع الثانــي  الــذي ذكــر ل نــوع ..... ســنة الصن
أحــد الشــركات يف دومــة اجلنــدل لكــي يقــوم عليهــا بســرقات أخــرى 
كمــا أقــر بأنــه يف يــوم األربعــاء املوافــق 0000/0/00هـــ كان علــى تلك 
الســيارة ويرافقــه كل مــن الثالــث / .......... والثانــي / .......... وكان هــو 
يقودهــا وتوجهــوا إلــى .......... بعــد أخــذوا الســيارة مــن اســتراحة الثانــي 
/ .......... الواقعــة يف .... فقــد كانــت واقفــة هنــاك وعنــد وصولهــم إلــى 
.......... وقفــوا عنــد أحــد الوايتــات الواقفــة هنــاك وشــاهدوا شــبك غنــم 
وقــال لهــم الثانــي / .......... سنســرق هــذه االغنــام وتوقفــوا بالقــرب مــن 
الشــبك الــذي كان مقفــا بســلك حديــدي وكان هــو يراقــب الوضــع 
 .......... الثانــي/  مــن  كل  وترجــل  أمرهــم  ينكشــف  ال  حتــى  لهمــا 
والثالث/ .......... وأخذوا )5( خمســة من األغنام وعادوا إلى االســتراحة 
ــوا األغنــام علــى ســيارة الثانــي / .......... األخــرى مــن نــوع .....  ..... وحمل
لونــه .......... ليذهبــوا بهــا إلــى .......... لبيعهــا وقــد ذكــر لــه الثانــي / 
.......... أنــه قــد باعهــا بـــ]1500[ ريــال ووزع عليهــم وأعطــاه هــو )300( 
ثاثمائــة ريــال وأضــاف أنــه يعــرف الثانــي / .......... منــذ حوالــي عــام 
وكان يعمــل معــه يف شــركة .......... التابعــة لشــركة ..........  ومعرفتــه 
ــه اشــترك  ــه شــيئًا إال أن ــة وال يعــرف عن ــث / .......... معرفــة حديث بالثال
معــه  ومــع الثانــي / .......... يف ســرقة األغنــام وال يتذكــر مــن قــام بقــص 
شــريط الشــبك احلديــدي لألغنــام ، وبضبــط إفــادة / .......... أفــاد أن 
األول / .......... عــرض عليــه ســيارة ســنة الصنــع )1995( وهــي الســيارة 
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نفســها التــي اســتلمها جهــة الضبــط وأخبــره بأنــه يرغــب يف بيعهــا تشــليح 
واشــتراها  وشــاهدها  أحضرهــا  وبالفعــل  الســيارة  أحضــر  لــه  فقــال 
مقابــل )6000( ســتة أالف ريــال اســتلم منهــا فــورًا أربعــة آالف والباقــي 
اســتلم منــه بعــد ذلــك )600( ريــال وبقــي لــه )1400( ألــف وأربعمائــة 
ريــال وقــد اشــترط هــو علــى األول / .......... مراجعــة املــرور إســقاطها 
ألنــه أحضــر الســيارة بــدون لوحــات وبــدون اســتمارة فاســتعد بذلــك 
ــه ال توجــد  ــه عليهــا وأضــاف أن ــه يعــرف صاحبهــا وقــد أوكل بحجــة أن
بينهمــا ورقــة مبايعــة وأنــه ال يعلــم أن الســيارة مســروقة ،وباســتجواب 
املدعــى عليــه الثانــي / .......... حيــال واقعــة القبــض أفــاد أنــه يف متــام 
الســاعة اخلامســة والنصــف وأثنــاء توجههــم إلــى اســتراحته الوقعــة قــرب 
... اســتوقفتهم دوريــة فهــرب األول/  ... وعنــد خروجهــم مــن كبــري 
.......... ألنــه ال يحمــل لوحــة خلفيــة وحصــل االرتطــام ويعــرف األول / 
.......... معرفــة قدميــة وقويــة والســيارة تعــود لــألول وقــد اشــتراها قبــل 
ثاثــة أيــام وبإعــادة اســتجوابه حيــال واقعــة القبــض أفــاد أنــه ال يعــرف 
متــى بــدأت العاقــة بــني رفيقــه األول / .......... والثالث / .......... وأضاف 
أن الســيارة التــي ضبطــت معهــم تعــود لــألول / حيــث أخبره أنه اشــتراها 
قبــل ثاثــة أيــام وأنــه لــم يســتخدمها وشــاهدها ألول مــرة يــوم اخلميــس 
حيــث حضــر لــه األول / .......... عليهــا إلــى االســتراحة بدومــة اجلنــدل 
واملــرة الثانيــة عندمــا حضــر إليــه األول / .......... عنــد منزلــه يــوم القبــض 
عليــه واجتهــا إلــى منــزل الثالــث / .......... وأخذاهــا وبعــد صــاة الفجــر 
بســاعة قبــض عليهــم وأضــاف أن الثالــث / .......... كان يشــرب الدخــان 
 .......... وكان غيــر صائــم ألنــه مريــض بالســكر أمــا هــو واألول / 
نفــى  اخلــراف وكذلــك  اشــتراكه يف ســرقة  ونفــى  كانــا صائمــني 
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قيامــه بســرقة البطاريتــني ، وبإعــادة اســتجوابه / .......... أقــر بســرقة .... 
مــن محطــة ..... حتمــل لوحــة ســعودية رقــم ]..........[ مبشــاركة املدعــى 
معاملهــا  بتغييــر  وقامــوا    ..........  / والرابــع   ..........  / األول  عليــه 
ــام املدعــو/  وبإســتخدامها لســرقة عــدد )) 5(( خمــس خــراف مــن أغن
.......... وبيعهــا علــى أحــد األشــخاص كمــا أقــر بســرقة .....يحمــل لوحــة 
ســعودية رقــم ] ..........[ مبحافظــة دومــة اجلنــدل وباســتجواب املدعــى 
عليــه الثالــث/ حيــال واقعــة القبــض ـ أفــاد أنــه يف متــام الســاعة اخلامســة 
والنصــف وأثنــاء توجههــم إلــى االســتراحة العائــدة للثانــي الواقعــة قــرب 
... مت اســتيقافهم مــن قبــل الدوريــات األمنيــة فلــم يقــف لهــم رفيقــه األول 
.......... وأخبرهــم أنــه ال يريــد الوقــوف للدوريــة ألنــه مطلــوب والذ   /
بالهــرب حتــى وصولهــم وارتطامهــم بالــدوار ومت القبــض عليهــم  وأضاف 
أن الســيارة تعــود لــألول / .......... وأنــه عنــد ركــوب الســيارة شــاهد 
لوحــة فســأله عنهــا فأجابــه بقولــه اتركهــا هــذه لوحــة الســيارة كمــا 
افــاد أن األول لــم يكــن صائمــًا وكان يشــرب الدخــان كمــا افــاد بأنــه 
ال يعــرف األول إال يف يــوم الســبت الســابقة ليــوم القبــض ويعــرف الثانــي 
. منــذ ســنة تقريبــًا ونفــى قيامــه مــع رفيقيــه بســرقة خمــس خــراف 
الســرقات  وقائــع  حيــال   ..........  / الرابــع  عليــه  املدعــى  وباســتجواب 
أنكــر مــا نســب إليــه وأفــاد أنــه لــم يســرق شــيئًا ولــم يشــارك يف الســرقة 
وأضــاف أنــه تعــرف علــى الثانــي / .......... يف الســجن ولــم يقابلــه إال مــرة 
واحــدة عنــد محــل زينــة ســيارات يف ســكاكا ولــم يقابلــه بعدهــا نهائيــًا 
وال توجــد بينهمــا أي اتصــاالت هاتفيــة ، وأنــه ال يعــرف األول / .......... 
وال تربطــه بــه أي عاقــة  ، وباســتجواب املدعــى عليــه اخلامــس / .......... 
حيــال واقعــة ســرقة احلراثــة نفــى صحــة مــا ذكــره األول / .......... وال 
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يعلــم ســبب نقلــه للحراثــة إلــى مزرعتــه وأفــاد بأنــه يعــرف األول / .......... 
ــه يف ســجن ســكاكا وبعــد خروجهمــا  ــذ ســنتني حيــث تعــرف علي من
مــن الســجن تقابــا وحضــر إليــه يف املزرعــة أكثــر مــن مــرة وبينهمــا 
تواصــل مــن خــال اجلــوال وأضــاف أنــه يعمــل يف بيــع وشــراء املعــدات 
الزراعيــة والســكراب بشــكل رســمي وأنــه ال توجــد بينهمــا عــداوة أو 
ــاء ســرقتهم  ــي يقودهــا املتهمــني أثن مشــاكل . 1 ــــ بعــرض الســيارة الت
لألغنــام علــى الوافــد / .......... ) راعــي األغنــام ( اســتطاع التعــرف عليهــا 
وأفــاد بأنهــا مطابقــة للســيارة التــي قامــت بســرقة األغنــام .2[ ــــ بعــد 
القبــض علــى املتهمــني وبقيادتهــم ..... حتمــل لوحة ســعودية  رقــم ]..........[ 
أقــر قصــاص األثــر بــأن اآلثــار املوجــودة يف مزرعــة املواطــن / .......... 
مطابقــة آلثــار الســيارة التــي كانــت بقيــادة املتهمــني .3[ ـــــ مبواجهــة 
املدعــى عليــه الثانــي / .......... مبــا جــاء يف أقــوال الثالــث / بــأن املفطــر 
هــو  األول / .......... أفــاد أنــه يعتقــد أنــه الثالــث ]لــم يثبــت جلهــة التحقيــق 
اإلفطــار يف نهــار رمضــان[ . .4[ ـــــ مبجابهــة األول / .......... والرابــع / 
أقوالــه  علــى  منهمــا  أصــر كًا  احلراثــة  ســرقة  واقعــة  بشــأن   ..........
الســابقة . 5[ ـــــ مت االســتدالل علــى موقــع الســيارة املســروقة مــن الوافــد 
/ .......... وهــي مــن نــوع .......... حتمــل لوحــة ســعودية رقــم ] ..........[ مــن 
ــــ مت االســتدالل علــى موقــع الســيارة  قبــل املدعــى عليــه األول / .......... 6[ـ 
لوحــة  يحمــل   .......... نــوع  مــن   ..........  / للمواطــن  العائــدة  املســروقة 
ســعودية رقــم ] ..........[ مــن قبــل املدعــى عليــه األول / .......... وذلــك يف 
مزرعــة مهجــورة يف قريــة .......... وعثــر عنــد موقــع آثــار الســيارة املخفيــة 
علــى آثــار أقــدام اتضــح أنهــا مطابقــة آلثــار أقــدام املدعــى عليــه الثانــي / 
.......... 7[ ـــــ مبجابهــة املدعــى عليــه األول / .......... باملدعــى عليــه الثالــث 
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/ .......... حيــث اعتــراف األول بســرقة عــدد ))5(( خمســة خــراف مــن 
األغنــام وقيــام الثانــي مبشــاركته بســرقة األغنــام نفــى ذلــك واتضــح 
علــى الثانــي / .......... االرتبــاك أثنــاء املجابهــة .8[ ـــــ مبجابهــة املدعــى 
عليــه الثانــي / .......... باملدعــى عليــه الثالــث / .......... حيــث اعتــرف 
الثانــي / .......... بســرقة عــدد ))5(( رؤوس مــن األغنــام وقيــام الثالــث 
باملشــاركة يف الســرقة نفــى الثالــث ذلــك واتضــح علــى الثانــي / .......... 
االرتبــاك أثنــاء املجابهــة . 9[ ــــ رفــض الوافــد / .......... اســتام ســيارة 
كفيلــه مــن نــوع ..... حتمــل لوحــة ســعودية رقــم ..........[ ســنة الصنــع ]....[ 
وذلــك ألن حالتهــا غيــر جيــدة وتعرضــت للتغيــر ويرفــض اســتامها إال 
بعــد فحصهــا وإعــادة النواقــص .10[ ـــــ اســتلم املواطــن / .......... الســيارة 
املســروقة وهــي مــن نــوع .... حتمــل لوحــة ســعودية رقــم ]..........[ واتضــح 
أنهــا تعرضــت للصــدم وبهــا أضــرار ويطالــب املتســببني بذلــك بإصاحها 
.11[ ـــــ مت مخاطبــة شــرطة محافظــة دومــة اجلنــدل إلصــدار مخالفــات 
مروريــة علــى املتهمــني حيــال جتاوزهــم النقطــة األمنيــة وتغييــر مامــح 
الســيارات املســروقة والعبــث بهــا  ، وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
ســيارات  عــدة  لســرقة  بتشــكيل عصابــة   ..........  / عليهــم  لـــلمدعى 
عــدد  وســرقة  األغنــام  مــن  رؤوس   )5( عــدد  لســرقة  واســتخدامها 
يف  تلفيــات  إحــداث  يف  والتســبب  أمبيــر   ]1120[ مقــاس  بطاريتــني 
الســيارات املســروقة وتغييــر معاملهــا والهــرب مــن رجــال األمــن  ولـــ/ 
.......... بســرقة احلراثة ولـ/ باملشــاركة يف ســرقة الســيارات ولـ / .......... 
بالتحريــض والتســتر علــى ســرقة حراثــة ، وباإلطــاع علــى صحيفــة 
ســوابقهم عثــر للمتهــم األول علــى أربع ســوابق ) محاولــة لواط ، التهديد 
، مضاربــة داخــل الســجن ، اســتدراج ، تهمــة لــواط ، حيــازة واســتعمال 
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مخــدرات ( أمــا الثانــي عثــر لــه علــى ســابقة واحــدة )ســطو( أمــا الثالــث 
عثــر لــه علــى خمــس ســوابق ) مخــدرات ، حيــازة واســتعمال مخــدرات ، 
شــرب املســكرات ، هــروب مــن الســلطة ، التهجــم علــى شــخص يف 
مقــر عملــه ، متاجــرة باألســلحة ( أمــا الرابــع عثــر لــه علــى ســابقتي 
)ســرقة( وعثــر للخامــس علــى ســابقة ســرقة ، وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكــورون وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا وهــو ســرقة مــال محتــرم مــن حــرزه بعــد هتكــه ال شــبه لهــم 
فيــه يزيــد علــى النصــاب ممــا يتعــني معــه إحالتهــم إلــى احملكمــة العامــة 
لــذا  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   ]129،127،126[ للمــواد  وفقــًا 
ـــ حــد  أطلــب إثبــات إدانتهــم مبــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم مبــا يلــي 1[ـ 
الســرقة للمتهــم األول والثانــي والثالــث الــوارد ذكرهــا يف ســورة املائــدة 
تنــازل   ( واخلامــس  الرابــع  للمتهمــني  تعزيريــة  ــــ عقوبــة   ]3.)68( اآليــة 
املواطــن / .......... عــن حقــه فيمــا يتعلــق بســرقة األغنــام .تنــازل املواطــن 
/ .......... عــن حقــه فيمــا يتعلــق بباغــه بســرقة ســيارة والــده ( هــذه 
دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث 
والرابــع قــرروا جميعــًا إنــه ال صحــة لدعــوى املدعــي العــام هكــذا قــرروا 
وحيــث لــم يحضــر املدعــى عليــه اخلامــس فقــد رفعــت اجللســة إلحضــار 
املدعــى عليــه اخلامــس وطلــب البينــة مــن املدعــي العــام علــى دعــواه ويف 
والثانــي  األول  عليهــم  واملدعــى  العــام  املدعــي  حضــر  أخــرى  جلســة 
والثالــث والرابــع ولــم يحضــر املدعــى عليــه اخلامــس .... والــذي تبــني أنــه 
يقيــم بـــ... ولــم يقــم املدعــي العــام  بإحضــار شــهود يف هــذه الدعــوى هــذا 
وقــد جــرى منــا الرجــوع إلــى أدلتــه املرفقــة باملعاملــة فوجدنــا محضــر 
القبــض علــى اللفــة 33 وهــذا نصــه ) يف متــام الســاعة اخلامســة وخمــس 
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عشــرة دقيقــة مــن صبــاح هــذا اليــوم األحــد املوافــق 000/00/00هـــ  مت 
االشــتباه بســيارة .... موديــل .... بــدون لوحــه خلفيــة قادمــة مــن اجلهــة 
الغربيــة باجتــاه احملافظــة ومت طلــب الوقــوف منــه ورفــض وجــرى ابــاغ 
العمليــات عــن تلــك املركبــة وجتــاوز النقطــة االمنيــة االولــى رافضــًا 
الثانيــة والتــي  الوقــوف واجتــه مســرعًا حتــى جتــاوز النقطــة األمنيــة 
ــي  ــوه ورفــض الوقــوف ايضــًا واجتــه للمخــرج اجلنوب كانــت بتقاطــع حل
للمحافظــة باجتــاه املطــار وعنــد وصولــه كبــري .... ســلك طريــق .... 
ومتــت متابعتــه حتــى اســتوقفنا تلــك الســيارة برفقــة الدوريــات االمنيــة 
بعــد  القبــض عليهــم  بالفــرار ومت  وقــد الذ قائــد املركبــة ومرافقــوه 
مطــاردة علــى االقــدام واتضــح أنهــم كًا من:1ـ..........2ـ..........)مطلــوب 
علــى اثــر قضيــة جنائية ســابقة( 3ـ..........وبتفتيــش املركبة عثر بداخلها 
علــى )3( ثاثــة لوحــات نقــل خاص كالتالي: )..........( )..........( الســيارة 
وتاريــخ   .......... رقــم  العزيزيــة  شــرطة  مديــر  تعميــم  مســروقة حســب 
الرقــم  حتمــل  االماميــة  اللوحــة  أن  واتضــح   )..........( 0/0/0000هـــ 
)..........( تخــص ســيارة .... باســم املواطــن/ ..........++ هــذا وبالرجــوع 
لرقــم هيــكل تلــك الســيارة التــي بقيادتهــم مــن واقــع احلاســب اآللــي 
أتضــح أنهــا الســيارة املســروقة مــن محطــة .......... ومبعاينــة تلــك املركبة 
اتضــح أنهــا تعرضــت لتحريــف اخلطــوط اجلانبيــة كمــا انــه متــت ماحظــة 
اثــار )لزبــل( الغنــم بحــوض تلــك الســيارة ونظــرًا لوجــود ســرقات اغنــام 
جــرى توثيــق ذلــك بهــذا احملضــر وبــه حــرر واهلل املوفــق  أ.هـــ  كمــا جرى 
منــا اإلطــاع علــى اعترافــات املدعــى عليــه األول علــى اللفــه 00 ص0 
وهــذا نصــه ) أقــر أنــا املدعــو/ .......... ســعودي اجلنســية بالهويــة الوطنيــة 
رقــم ..........  وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا وبــدون إجبــار أو 
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إكــراه مــن أحــد انــه يف يــوم االربعــاء بحــدود الســاعة اخلامســة تقريبــًا 
مــن يــوم االربعــاء املوافق0000/00/00هـــ أثنــاء تواجــدي بدومــة اجلنــدل 
حضــر لــي كًا من..........و..........علــى ســيارة .... يعــود وذهبنــا لــل.... 
وقمنــا بإيقــاف   ... داخــل اســتراحه بــال.... وخرجنــا بســيارة نــوع .... 
كان مخفيهــا داخــل اســتراحته كان ســارقها قبــل فتــره واجتهنــا لقرية 
.... حتــى وصلنــا مزارعهــا شــمال القريــة وكان غرضنــا الســرقة وال 
حظنــا شــبك أغنــام بجانــب مزرعــة وعنــده وايــت وال يوجــد عنــده أحــد 
ــا وحمــل.......... و.......... ــا اقــود الســيارة ونزلن ــا عنــده وكنــت أن وتوقفن
عــدد خمســة خرفــان مــن الشــبك وأنــا كنــت أراقــب ومتهيــىء للتحــرك 
وحتركنــا الســتراحة بالـــ..... وقــت اإلفطــار ودخلنــا داخــل االســتراحة 
املســروقة  الســيارة  وأخفينــا  يعــود   الــذي  بــال....  اخلرفــان  وحملنــا 
باالســتراحة واجتهنــا الســتراحة   الثانيــة الواقعــة .... ونزلــت أنــا و وذهــب 
لغــرض تصريــف اخلرفــان وبيعهــا علــى شــخص يعرفــه يفيــد أنــه بقــارا 
وبقيــت أنــا و  باالســتراحة وبحــدود الســاعة العاشــرة تقريبــًا عــاد  وكان 
معــه مبلــغ ألــف وخمســمائة ريــال وأعطانــي ثاثمائــة ريــال )300( هــذا 
وعلــى اقــراري أوقــع االســم:..........( واعترافــه علــى اللفــه 00 ص0 وهــذا 
الهويــة  أنــا /.......... ســعودي اجلنســية مبوجــب  أقــر واعتــرف   ( نصــه 
الوطنيــة رقــم )..........( وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا دون 
جبــر أو اكــراه بأننــي قمــت ببيــع ســيارة ... موديــل ... كان قــد ســرقها 
حســب مــا أخبرنــي بــه ولــم يخبرنــي بتفاصيــل الســرقة واتضــح أنهــا 
ــى املدعــو/ .......... حيــث اخــذت دور  موديــل .... حيــث قمــت ببيعهــا عل
الوســيط وذلــك مقابــل ســتة أالف ريــال اســتلمت منهــا علــى الفــور أربعــة 
أالف ريــال ثــم عــدت بعــد أيــام واســتلمت ســتمائة ريــال وباقــي عنــده 
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مبلــغ ألــف وأربــع مائــة ريــال وقــد اختــرت املدعــو لوجــود ورشــه لديــه 
وملعرفتــي أن لديــه عــدد مــن الســيارات املشــلحه وعلــى مــا تقــدم جــرى 
التوقيــع: املقــر مبــا فيــه( كمــا وجدنــا أقوالــه علــى اللفــه 0 ص0 وهــذا 
نصهــا ) كان املدعــو/ .......... قــد طلــب منــي نقــل هــذه احلراثــة حيــث 
ذكــر لــي بــأن احلراثــه عائــده لــه ويريــد أن بنقلهــا الــى مزرعتــه الواقعــة 
... وبالفعــل قمــت بالذهــاب إلــى مــكان احلراثــة حيــث كانــت واقفــه يف 
الصناعيــة علــى الشــارع وكان بجوارهــا محــل بنشــر ويعمــل فيــه عامــل 
مينــي وقلــت لــه بــأن يحضــر لــي ســطحه وأحضــر لــي شــخص مصــري ال 
أعرفــه ســوى أنــه ســائق ســطحه واتفقــت معــه علــى أن يقــوم بنقــل احلراثة 
ــال وبعدهــا قمــت باالتصــال علــى لكــي  ــغ 250 ري الــى مزرعــة .... مببل
بــان احلراثــة وصلــت للمزرعــة وان يقــوم بدفــع حســاب ســائق  اخبــره 
الســطحه ولــم يــرد علــى تلفونــي وبعدهــا بكــم يــوم اتصــل علــى وقــال 
اذهــب إلــى ســائق الســطحه حيــث كان متواجــد بالشــرطة لكــي أقــوم 
بدفــع احلســاب وقلــت لــه مالــي شــغل فيهــا وبعدهــا لــم أقابلــه ولــم اتصــل 
عليه(واعترافــه علــى اللفــه 00 ص0 وهــذا نصــه ) أقــر أنــا املدعــو/ 
..........   ســعودي مبوجــب الســجل بالهويــة املوضحــه رقــم .......... وأنــا 
بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا أنــه يــوم اجلمعــة املوافــق ) بــدون ( 
كنــت أنــا و نتمشــى بالــوادي علــى .... يعــود مررنــا مــن عنــد ســيارة نــوع 
ــوح  ــد .... وكان مفت ــا الســائق وقــال وقــف عن ... امــام منــزل وكنــت أن
ــاح  ــى .... حيــث الحــظ أن مفت ــزل ..... وقــال حتــرك ســوف أحلقــك عل ون
اجليــب عليــه وتقابلنــا باملزرعــة وقمنــا بإخفــاء .... بحــوش بيــت مهجــور .... 
وكان مفتــاح ... مــع .... مخفيــه معــه باملنــزل هــذا وعلــى اقــراري اوقــع. 
االســم: ..........( كمــا وجدنــا اعتــراف املدعــى عليــه الثانــي علــى اللفــه  
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ص وهــذا نصــه  ) أقــر واعتــرف أنــا املوقــع أدناه ســعودي اجلنســية بالهوية 
رقــم )..........( وأنــا بكامــل قــواي العقليــة واملعتبــرة شــرعًا دون جبــر أو 
 ... بســرقة ســيارة   .......... املدعــو/  أنــا وكذلــك  قمــت  أننــي  إكــراه 
موديــل 98م مــن موقــع بالقــرب مــن محطــة .... حيــث ركــب مــكان 
ســائق الســيارة وشــغل الســيارة باســتخدام مفتاح آخر حيث أنها تشــتغل 
بــأي مفتــاح واجتهنــا بهــا .... وكان ذلــك بحــدود تاريــخ العاشــر مــن هــذا 
ــل ذلــك بآخــر شــهر  ــا قب ــا قمن الشــهر شــهر رمضــان لعــام هـــ كمــا أنن
ــًا وال أعــرف التاريــخ بالتحديــد بســرقة ســيارة .... موديــل  شــعبان تقريب
90م مــن شــركة تقــع ... مبدينــة ســكاكا حيــث كان املفتــاح عليهــا 
ــى املدعــو باالضــارع وذلــك  ــع الســيارة عل ــم قــام بعــد ذلــك بيومــني ببي ث
بعــد أن تركنــا عــن الســيارة اخلــط اجلانبــي مقابــل اربعــة آالف ريــال 
وتفاصيــل البيــع لــدى كمــا قمــت أنــا واملدعــو بســرقة ..... موديــل 2009م 
مــن ... حيــث الحــظ املفتــاح علــى ... بينمــا كنــا علــى ســيارتي .... ونــزل 
ــا  ــا ....ووضعه ــه واجتهن ــا وأخــذت .... املســروق مــن موقع ــت أن ــل نزل ال ب
ــا وكذلــك باالجتــاه .......... حيــث  ــد .......... كمــا قمــت ان مبزرعــة وال
شــاهدنا أغنــام بشــبك بالقــرب مــن مزرعــة.......... وذلــك يــوم األربعــاء 
املوافــق 0000/00/00هـــ وقمنــا بســرقة عــدد خمســة رؤوس أغنــام علــى 
الســيارة .... موديــل 98م التــي ســبق وأن ذكــرت أننــا ســرقناها واجتهنــا 
لورشــتي بــال.... ونقلنــا اخلرفــان علــى ســيارتي .... واجتهنــا جميعنــا إلــى 
والــذي   .......... باســم/  يعرفــه وهــو معــروف  قابلنــا شــخص  ....حيــث 
اتضــح أنــه يدعــى حســب الصــور التــي شــاهدتها حيــث قــام ببيــع تلــك 
األغنــام عليــه مقابــل الــف وخمســمائة ريــال واهلل علــى مــا أقــول شــهيد 
املقــر مبــا فيــه/ ..........( واعترافــه علــى اللفــة  ص وهــذا نصــه ) أقــر أنــا 
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وأنــا بكامــل   .......... رقــم  بالهويــة  اجلنســية  .......... ســعودي  املدعــو/ 
ــل شــهر  ــه قب ــار أو إكــراه أن ــدون إجب ــرة شــرعًا وب ــة املعتب قــواي العقلي
بآخــر شــهر 9 املاضــي اتصــل علــي املدعــو/ .......... وأخبرنــي بــأن عنــده 
ســياره قــام بســرقتها مــن شــركة .... نوعهــا ....موديــل 90 وحضــر وبقيت 
عنــدي يومــان لكــي ابيعهــا لــه وقمــت بإعطائهــا املدعــو/ .......... علــى ان 
يقــوم ببيعهــا وباعهــا علــى املدعــو/ .......... مببلــغ ســتة اآلف ريال )6000( 
وأعطــى املبلــغ وأعطانــي مبلــغ خمســمائة ريــال )500( علمــًا أن لم يســتلم 
مــن قيمــة الســيارة إال أربعــة أالف وباقــي ألفــا ريــال )2000( هــذا وعلــى 
إقــراري أوقــع. االســم: ..........( واعترافــه علــى اللفــة ....  ص ...  وهــذا 
نصــه ) أقــر واعتــرف أنــا املوقــع أدنــاه/ .......... ســعودي مبوجــب الهويــة 
أو  املعتبــرة شــرعًا دون جبــر  قــواي  وانــا بكامــل  أقــر   )..........( رقــم 
اكــراه أننــي قمــت مبشــاركة زمائــي كًا مــن/ .......... بســرقة عــدد 
خمســة خــراف مــن شــبك أغنــام يقــع ....بالقــرب مــن مزرعــه وذلــك يــوم 
األربعــاء املوافق0000/0/00هــــ  قبــل صــاة املغــرب بحــدود ســاعتني 
وقمنــا بتحميلهــا علــى ســيارة ....موديــل 98م كانــت مــع   وهــو ســائق 
الســيارة ثــم اجتهنــا إلــى ورشــتي بــال.... وقمنــا باســتبدال الســيارة حيــث 
نقلنــا اخلرفــان بالـــ.... العائــد لــي واجتهنــا باخلرفــان الى ....وقابلنا شــخص 
يدعــى بأحــد املــزارع التــي تقــع جنــوب ....واســتلم اخلرفــان وقــام بتســليمنا 
مبلــغ ألــف وخمســمائة ريــال اقتســمناها أنــا وزمائــي بالتســاوي حيــث 
نصيــب كل واحــد خمســمائة ريــال وعلــى مــا تقــدم جــرى التوقيــع. املقــر 
مبــا فيــه/ ..........(كمــا وجدنــا اعتــراف املدعــى عليــه الثالــث علــى 
اللفــه  ص  وهــذا نصــه ) أقــر أنــا املدعو/.......... ســعودي اجلنســية بالهوية 
رقــم 0000000000 أقــر واعتــرف بــدون إجبــار مــن أحــد أو إكــراه وأنــا 
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بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا أنــه يــوم االربعــاء بحــدود الســاعة 
مرافقــًا  كنــت  0000/00/00هـــ   املوافــق  تقريبــًا  مســاءًا  اخلامســة 
واملدعــو/ .......... علــى ســياره .... وذهبنــا لقريــة ....حتــى وصلنــا املــزارع 
ووجدنــا شــبك بجانــب أحــد املــزارع يوجــد بــه أغنــام وتوقفنــا بجانبــه 
ــا  ــة الــــ.... قمن ــا لقري ــد وصولن ــل عــدد خمســة خــراف وعن ــا بتحمي وقمن
بتحميــل اخلــراف بســياره ثانيــه .... يعــود ....واجتهنــا لســكاكا )....( 
لغــرض بيــع اخلرفــان علــى شــخص يعرفونــه زمائــي كًا مــن   و  هــذا 
وعلــى إقــراري واعتــرايف أوقــع. االســم: ..........( كمــا وجدنــا احملضــر 
املرفــق علــى اللفــة .. ص. وهــذا نصــه ) احلمــدهلل والســام علــى رســول 
اهلل وبعــد إنــه بعــد اعتــراف املتهــم ببيــع ســيارة موديــل 90 نــوع .... علــى 
املواطــن وبعــد التأكــد مــن أن الســيارة التــي قــام ببيعهــا هــي الســيارة 
املســروقة مــن املقيــم/ .......... ســوداني اجلنســية وقــد مت التعميــم عنهــا 
مــن قبــل مركــز شــرطة العزيزيــة وحتمــل لوحــة رقــم ) ..........( وبنــاء 
عليــه فقــد مت انتقالــن الــى موقــع الســيارة الــذي تبــني أنهــا ورشــة تقــع يف 
قريــة ....تعــود للمدعــو/ .......... الــذي أقــر بشــرائها مــن املدعــو/ .......... 
ــر  ــى الســيارة املذكــوره داخــل الورشــة وقــد مت تغيي ــر عل هــذا وقــد عث
بعــض معالــم الســيارة وبعــد التأكــد ومطابقــة رقــم الهيــكل ثبــت أنهــا 
الســيارة املســروقة واملعمــم عليهــا مــن قبــل شــرطة العزيزيــة مبوجــب 
التعميــم رقــم 0000 يف 0000/00/00هـــ ومت ســحب الســيارة للحجــز 
بالشــرطة علمًا أن الســيارة كانت متعطله وال تعمل ومت نقلها بواســطة 
ســيارة نقــل واهلل املوفــق رئيــس رقبــاء / .......... ورئيــس رقبــاء/ .......... و 
اجلنائــي   ( كمــا وجدنــا محضــر  والبحــث  التحريــات  مديــر شــعبة 
املواجهــة بــني األول والثالــث علــى اللفــة 00 ص00 وهــذا نصــه ) يف متــام 
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الســاعة العاشــرة مســاء يــوم اجلمعــة التاريــخ أعــاه متــت املجابهــة بــني 
كًا مــن املتهــم/ .......... بزميلــه املتهــم/ .......... حيــث أقــر املتهــم األول/ 
.......... أنــه قــام بســرقة عــدد خمســة خــراف مــن شــبك أغنــام يقــع شــمال 
قريــة ....بالقــرب مــن احــدى املــزارع وكان يشــاركه بتلــك الســرقة 
كًا مــن زميــاه املتهمــان/ .......... املذكــور وكذلك / .......... وبعرض 
مــا ذكــره أثنــاء املجابهــة أنكــر املتهــم ....املذكــور جملــة وتفصيــا 
وأصــر علــى مشــاركة لهــم بالســرقة وحــاول إقناعــه باإلعتــراف مبــا 
فعلــوه ولكــن أصــر علــى أنــكاره ويتضــح لنــا مــن خــال املجابهــة صــدق 
وارتبــاك والــذي أســتمر بالنظــر لزميلــه بعينيــه وكأنــه يعاقبــه علمــًا أنــه 
مت القبــض عليهــم جميعــًا بســياره مســروقه وهــي نفســها الــذي اســتخدم 
ــه املتهــم األول  ــع علي ــام. هــذا ومت ضبــط احملضــر والتوقي بســرقة األغن
املتهــم الثانــي( كمــا وجدنــا محضــر االســتدالل علــى اللفــة  ص وهــذا 
ــا  نصــه ) احلمــدهلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد مت انتقالن
نحــن رجــال الضبــط اجلنائــي املوقعــني أدنــاه إلــى موقع الســيارة املســروقة 
نوعهــا .... موديــل 2009م حــوض رقــم اللوحــة )..........( برفقــة أحــد اجلنــاة 
املتهــم حيــث قــام بإرشــادنا إلــى املوقــع الــذي مت إخفــاء الســيارة فيــه 
واتضــح اآلتــي: مت االنتقــال يف متــام الســاعة الرابعــة والنصــف عصــرًا  
.... يف مزرعــه  إلــى موقــع اخفــاء  يــوم األربعــاء 0000/00/00هـــ  مــن 
مهجــوره تقــع شــمال .......... بحوالــي ســتة كيلومتــر تعــود ووجــد ....
مخبــأ داخــل غــرف مهجــوره وبالتأكــد منــه اتضــح أنــه نفس ....املســروق 
ومبطابقــة أوراق إثبــات الســيارة مت معاينــة الســيارة واتضــح ســامتها 
وأن اجلنــاه قــد قامــوا بثنــي اللوحــة اخللفيــة وفــك اللوحــة األماميــة ومت 
الســيارة  مــن  البصمــات  رفــع  وقــد مت  الســائق  إخفائهــا خلــف مقعــد 
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الســيارة  وتصويــر  األثــر  قّصــاص  قبــل  مــن  األقــدام  آثــار  ومعاينــة 
وإحضارهــا للشــرطة وبإحضــار املتهــم ومطابقــة آثــاره مــن قبــل قّصــاص 
األثــر طابقــة آثــار املتهــم اآلثــار التــي عثــر عليهــا عنــد الســيارة هــذا ومت 
ــه . وبعــرض محضــر  ــع علي ضبــط هــذا احملضــر حفظــًا للواقــع والتوقي
القبــض وأقــوال املدعــى عليــه األول عليــه أجــاب قائــًا أمــا مــاورد يف 
محضــر القبــض فهــو صحيــح ولكننــي قــد أخــذت الســيارة املســروقة 
ــم أنهــا  ــم أكــن أعل ــي ول ــه الثان ــي مــن املدعــى علي التــي كانــت بقيادت
مســروقه وأمــا مــا يتعلــق بالســيارة التــي رقــم لوحتهــا )..........( فإننــي 
كنــت وســيطًا يف هــذه الســيارة بــني املدعــى عليــه وصاحــب الورشــة 
حيث مت بيع هذه الســيارة على وكان يقول لصاحب الورشــة ســأكمل 
هــذه  جميــع  بــأن  أفيدكــم  كمــا  العيــد  بعــد  املــرور  عنــد  أوراقهــا 
الضــرب  حتــت  ولكنهــا  وتوقيعــي  ببصمتــي  مختومــة  االقــرارات 
واإلكــراه هــذا مالــدي وبعــرض احملضــر وإقــرارات املدعــى عليــه الثاني 
قــرر قائــًا ) جميــع هــذه اإلقــرارات مختومــة بتوقيعــي  .......... عليــه 
وبصمتــي وال صحــة ملــا جــاء فيهــا حيــث إننــي كنــت حتــت التهديــد 
واإلكــراه هــذا مالــدي وبســؤاله عمــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه األول 
ضــده قــال ال صحــة لذلــك وبســؤاله عــن ســبب هروبــه مــن الدوريــة وهــو 
لــم يفعــل شــيئًا قــال إننــي هربــت مــن الدوريــة ملــا ذكــره مــن أن الســيارة 
بــدون لوحــه هكــذا قــرر وبعــرض احملضــر واإلقــرار املنســوب للمدعــى 
عليــه الثالــث عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره يف احملضــر مــن أنــه مت 
القبــض عليــه مــع املدعــى عليــه األول والثانــي فهــذا صحيــح وأمــا ماعــدا 
ذلــك ممــا نســب إلــّي مــن الســرقة فهــذا غيــر صحيــح كمــا أفيــد بأننــي 
قــد بصمــت ووقعــت علــى إقــراري حتــت التهديــد والضــرب هــذا مالــدي 
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وعنــد هــذا احلــد فقــد طلبنــا البينــة مــن املدعــى عليهــم األول والثانــي 
والثالــث علــى مــا دفعــوا بــه كمــا طلبنــا مــن املدعــي العــام مزيــد بينــه 

على دعواه ورفعت اجللسة 
ويف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهــم األول 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه اخلامــس املقيــم  والثانــي والثالــث والرابــع 
بســكاكا ولــم يتــم إحضــار مزيــد بينــة مــن املدعــي العــام علــى دعــواه 
ســوى مــا يف أوراق املعاملــة كمــا أنــه لــم يقــم املدعــى عليهــم بإحضــار 
يــوم  اإلثنــني  لــذا فقــد قررنــا إمهالهــم ويف  بــه  بينــة علــى مــا دفعــوا 
املوافق0000/00/00هـــ ه حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهــم األول 
والثانــي والثالــث والرابــع ولــم يحضــر املدعــى عليــه اخلامــس والــذي يقيم 
بســكاكا وباالطاع على أوراق املعاملة لم جند يف نســخة االتصاالت 
مــا يفيــد بوجــود اتصــاالت بــني املدعــى عليــه الثانــي واملدعى عليــه الرابع 
كمــا أنــه قــد جــرى منــا االطــاع علــى أقــوال املدعــى عليــه اخلامــس 
علــى اللفــة 0 صفحــة0 والتــي تتضمــن إنــكاره ملــا دفــع بــه املدعــى عليــه 
ــة  ــة مــن الصناعي ــه أخــذ  احلراث ــب من األول مــن أن اخلامــس هــو مــن طل
وال بينــة لــألول علــى هــذا الدفــع كمــا تقــدم فبنــاء علــى جميــع ماتقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى محضــر القبــض املرصــود يف اجللســة 
املاضيــة واملتضمــن أنــه مت القبــض علــى املدعــى عليهــم األول والثانــي 
والثالــث يف ســيارة مســروقة وأنــه كان يوجــد معهــم لوحــات لســيارات 
أخــرى أ.هـــ ونظــرًا العتــراف املدعــى عليــه األول حتقيقــًا بذهابــه مــع 
املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث علــى ســيارة مســروقة لغــرض الســرقة 
وأنهــم وجــدوا شــبك أغنــام وســرقوا منــه خمســة خــراف وأنــه كان ردءًا 
يف ذلــك واســتلم مــن قيمــة هــذه اخلــراف مبلــغ ثاثمائــة ريــال واعترافــه 
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أيضــًا ببيعــه ســيارة مســروقة اســتلمها مــن الثانــي واســتلم قيمتهــا بعــد 
ذلــك مــن املشــتري والعترافــه أيضــًا بأخــذ حراثــة غيــر مملوكــة لــه مــن 
الصناعيــة وعــدم إحضــاره  البينــة علــى مــا دفــع بــه مــن أن اخلامــس هــو 
مــن طلــب منــه ذلــك علــى أنهــا مملوكــة لــه مــع إنــكار اخلامــس لهــذا 
الدفــع والعترافــه أيضــا بالتعــاون مــع املدعــى عليــه الثانــي يف ســرقة 
ــى اعتــراف املدعــى عليــه الثانــي  ــاء عل .... وإخفائــه يف بيــت مهجــور وبن
أنــه قــام مبشــاركة بعــض مــن املدعــى عليهــم يف ســرقة ســيارة بالقــرب 
مــن محطــة ....وكذلــك ســرقة ســيارة أخــرى مــن ....وأنــه كذلــك قــام 
هــو واألول بســرقة ....مــن ....وأخــذ هــذا ....وأخفــاه يف .......... واعترافــه 
أيضــًا مبشــاركة املدعــى عليــه األول والثالــث يف ســرقة خمســة خــراف 
مــن شــبك أغنــام ثــم ذهــب بهــا إلــى ورشــته بالـــ.... وكانــت هــذه الســرقة 
علــى ســيارة مســروقة وأنــه قــام هــو واألول ببيعهــا يف ....كمــا أنــه قــد 
اعتــرف أيضــًا ببيــع ســيارة علــى طــرف ثالــث وهــو يعلــم أنهــا مســروقة 
وأنــه اســتلم مــن قيمتهــا خمســمائة ريــال وبنــاء علــى اعتــراف املدعــى 
عليــه الثالــث واملتضمــن اعترافــه بســرقة خمســة خــراف وحتميلهــا وأنــه 
اجتــه مــع املدعــى عليهمــا األول والثانــي وباعوهــا يف ....ولكــون املدعــى 
عليــه الثالــث مت القبــض عليــه مــع املدعــى عليهمــا األول والثانــي يف 
الســيارة املســروقة ولعــدم وجــود أدلــة ضــد املدعــى عليــه الرابــع حيــث 
إن إقــرارات املدعــى عليــه الثانــي تعتبــر حجــة قاصــرة عليــه وبنــاء علــى 
خطــاب هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام املوجــه لشــرطة محافظــة دومــة 
اجلنــدل برقــم هـــ ف 0/0/س00 وتاريــخ 0000/00/0هـــ واملرفــق علــى 
اللفــه 00 واملتضمــن أن األدلــة الترقــى لتوجيــه اإلتهــام ضــد املدعــى 
عليــه الرابــع 0 أ.هـــ وحيــث لــم يــرد ذكــر املدعــى عليــه الرابــع إال يف 
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املدعــى  والســامة ولكــون  البــراءة  الثانــي 0 وألن األصــل  إقــرارات 
عليــه اخلامــس يقيــم يف ....بســكاكا وبنــاء علــى املــادة 131 مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة بشــأن االختصــاص املكانــي وحيــث إنــه ال بينــه 
للمدعــي العــام ســوى مــامت رصــده كمــا أنــه ال بينــة للمدعــى عليهــم 
علــى مادفعــوا بــه وبنــاء علــى اطاعنــا علــى ســجل ســوابق املدعــى عليهــم 
املرصــودة يف الئحــة الدعــوى وملــا قــرره أهــل العلــم مــن اشــتراط احلــرز 
يف الســرقة وعــدم حتقــق شــرط احلــرز يف هــذه الســرقات لكــون شــبك 
األغنــام خــارج البنيــان وخــارج املزرعــة و ال حــارس عنــده وهــذا ال يعــد 
حــرزا معتبــرا كمــا أن اعتــراف املدعــى عليــه الثانــي بســرقة ســيارة ....
موديــل 1990م مــن شــركة ....يتضمــن أن املفتــاح كان موجــودا عليهــا 
وهــذا يعتبــر إقــرارا مجــزءا يؤخــذ كلــه أو يتــرك كلــه لكونــه يف 
واقعــة واحــدة كمــا يف املــادة السادســة بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية والتــي نصــت علــى عــدم جتــزء اإلقــرار علــى صاحبــه وحيــث 
إن مــا قــام بــه املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث مــن الســرقات 
الــواردة يف اعترافاتهــم جرميــة يســتحقون العقوبــة عليهــا وهــو اعتــداء 
علــى األمــوال املعصومــة وأخــذ للمــال دون حــق لــذا وجلميــع مــا تقــدم 
فقــد ثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليــه األول واملدعــى عليــه الثانــي واملدعــى 
عليــه الثالــث بســرقة خمســة خــراف مــن دون حــرز كمــا ثبــت لدينــا 
إدانــة املدعــى عليــه األول والثانــي باالشــتراك يف ســرقة .... غيــر محــرز 
وإخفائــه يف بيــت مهجــور واالشــتراك يف بيــع ســيارة مســروقة واســتام 
قيمتهــا كمــا ثبــت لدينــا إدانــة األول بســرقة حراثــة غيــر محــرزة وإدانــة 
الثانــي أيضــا باالشــتراك يف ســرقة ســيارة ....موديــل 1998م مــن محطــة 
....وســرقة ســيارة أخــرى مــن ....بســكاكا ولــم يثبــت لدينــا مــا عدا ذلك 



213

بحــق املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث والرابــع وقــد قررنــا مــا يلــي 
أوال رددنــا دعــوى املدعــي العــام يف مطالبتــه بحــد الســرقة لعــدم ثبــوت 
املوجــب الشــرعي لذلــك. ثانيــا قررنــا تعزيــر كا مــن املدعــى عليهمــا 
األول والثانــي بســجن كل واحــد منهمــا ثــاث ســنوات ونصــف حتتســب 
ــدة مفرقــة  ــد كل واحــد منهمــا خمســمائة جل ــا مــدة اإليقــاف وجل منه
علــى عشــر دفعــات متســاوية بــني كل دفعــة والثانيــة خمســة عشــر يومــا 
علــى أن يكــون اجللــد يف الدفعــات األولــى والثالثــة واخلامســة أمــام أحــد 
اجلوامــع الكبيــرة باحملافظــة. ثالثــا قررنــا تعزيــر املدعــى عليــه الثالــث 
بســجنه ســنة ونصــف حتتســب منهــا مــدة إيقافــه وجلــده ثاثمائــة جلــدة 
مفرقــة علــى ســت دفعــات متســاوية بــني كل دفعــة واألخــرى عشــرة أيــام 
علــى أن يكــون اجللــد يف الدفعــة األولــى والثالثــة واخلامســة أمــام أحــد 
اجلوامــع الكبيــرة باحملافظــة. رابعــا حكمنــا ببــراءة املدعــى عليه الرابع 
لعــدم ثبــوت الدعــوى ضــده. خامســا حكمنــا بــرد دعــوى املدعــي العــام 
ضــد املدعــى عليــه اخلامــس لعــدم االختصــاص املكانــي وبجميــع مــا 
تقــدم حكمنــا وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليهــم قرر 
املدعــي العــام عــدم القناعــة باحلكــم مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة كمــا 
قــرر املدعــى عليــه األول واملدعــى عليــه الثانــي عــدم القناعــة باحلكــم 
مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقــررر املدعــى عليــه الثالــث واملدعــى عليــه 
نســخة  باســتام  املعترضــني  إفهــام  وجــرى  باحلكــم  القناعــة  الرابــع 
ــون يومــًا حســب  ــراض ثاث ــام وأن مــدة االعت مــن القــرار بعــد عشــرة أي
التعليمــات ، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه.
ــة  ــرة اجلزائي ــضاة الدائــ ــا نحــن قـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد أطلعن
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اخلماسـيـــة األولــى يف محكمــة االســتئناف باجلــوف علــى املعاملــة الواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بدومة اجلندل برقــم 0000000000 
مــن  الصــادر  الشــرعي  القــرار  بهــا  املرفــق  0000/00/00هــــ  وتاريــخ 
أصحــاب الفضيلــة القضــاة الشــيخ.......... و.......... و.......... املســجل برقــم 
..........  وتاريــخ 0000/0/0 اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد .......... 
ورفقــاه يف قضيــة ســرقة وقــد تضمــن القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة 
علــى النحــو املفصــل فيــه، وباإلطــاع على ماأجاب بــه أصحاب الفضيلة 
ــا الســابق  ــى قرارن ــاًء عل ــه والقــرار وســجله بن وأحلقــوه بالضبــط وصورت
رقــم 0000000 يف 0000/0/00هـــ. جــرت املصادقــة علــى احلكــم بعــد 
اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.،
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رقم الصك: 33212243 تاريخه : 1433/04/26هـ 
رقم الدعوى : 32544933

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
تاريخه :1434/2/5ه  3430133

ســرقه - نشــل - ســرقة مبلــغ مالــي مــن شــخص - القبــض علــى الســارق 
ووجــود املســروق بحوزتــه - إيــداع مبلــغ مالــي بيــت املــال - صــرف النظــر 
عــن حــد الســرقة لعــدم وجــود موجبهــا- التعزيــر بالســجن واجللــد 

واملصــادرة . 

1-أجمع أهل العلم على أن قطع الســارق إمنا يجب إذا شــهد بالســرقة 
شــاهدان حــران مســلمان ووصفــا مــا يوجــب القطــع . انظــر اإلجمــاع 
البــن املُنــذر كتــاب أحــكام الســراق )ص68( ، واملغنــى البــن قدامــه بــاب 

القطــع يف الســرقة )463/12( .

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه مقيــم بنشــل مبلــغ مالــي مــن حــاّج يف 
ســاحات احلــرم املكــي الشــريف ووجــود مبالــغ ماليــه كبيــره بحوزتــه ـ 
حيــث ُقبــض علــى املدعــى عليــه  مــن قبــل مآميــر البحــث لقيامــه بفتــح زر 
اجليــب  األميــن اخللفــي لبنطــال أحــد األشــخاص عنــد مشــربيات بــاب رقــم 
)85( يف احلــرم املكــي الشــريف بيــده اليمنــى وأخــرج مبلــغ مــن املــال  

ووضعــه يف جيبــه العلــوي فتــم القبــض عليــه واملبلــغ املنشــول بحوزتــه،
وطلــب  مختلفــة،  بعمــات  كبيــرة  مبالــغ  بحوزتــه  وجــد  بتفتيشــه  و 
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املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بإقامــة حــد الســرقة 
ومصــادرة املبالــغ ـ كمــا تبــني وجــود ســوابق علــى املدعــى عليه،وقــد 
الكبيــرة  املبالــغ  بــأن  وذكــر  إليــه  نســب  مــا  عليــه  املدعــى  أنكــر 
املضبوطــة بحوزتــه عائــده لــه لــذا أحضــر املدعــي العــام شــاهدين معــدي 
محضــر القبض،وإلنــكار املدعــى عليــه  وألن الشــهادة غيــر موصلــة 
صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى العــام  بإقامــة حــد 
الســرقة  علــى املدعــى عليــه لعــدم وجــود موجبهــا ولقــوة التهمــة املوجهــة 
للمدعــى عليــه مت تعزيــره بالســجن واجللــد  ومصــادرة  املبالــغ املضبوطــة  

بحوزته،وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف ..

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة وباالشــتراك مــع فضيلــة الشــيخ ...وفضيلــة الشــيخ ...القضــاة 
باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة حــاال وبنــاء علــى املعاملــة احملالة لنا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكة املكرمة برقــم 32544933 
 321485330 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/11/20هـــ  وتاريــخ 
املوافق1433/01/16هـــ  االحــد  يــوم  ففــي  1432/11/20هـــ  وتاريــخ 
أفتتحــت اجللســة الســاعة 02 : 12  وفيهــا حضــر  املدعــي العــام ...قائــًا 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبكــة املكرمــة أدعــي 
علــى احلاضــر / ...ــــ )55( عامــًا ــــ مصــري اجلنســية مبوجــب جــواز ســفر 
رقــم )...( موقــوف بســجون مكــة املكرمــة ــــ مبوجــب أمــر توقيــف رقــم 
)7/4/20/184( وتاريــخ 1432/9/10هـــ بتاريــخ 1432/9/8هـــ قبــض 
علــى املدعــى عليــه مــن قبــل مأميــر البحــث لقيامــه بفتــح زرار اجليــب 
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األميــن اخللفــي لبنطلــون أحــد األشــخاص عنــد مشــربيات بــاب رقــم )85( 
يف احلــرم املكــي الشــريف بيــده اليمنــى وأخــرج مبلــغ مــن املــال ووضعــه 
ــه وتبــني أن  ــغ املنشــول بحوزت ــه واملبل ــم القبــض علي ــوي فت ــه العل يف جيب
مقــداره )694( ســتمائة وأربعــة وتســعون ريــااًل ســعوديًا ومبلــغ )110( 
مائــة وعشــرة دينــار أردنــي وبتفتيــش املدعــى عليــه وجــد بحوزتــه مبلــغ 
وقــدره )52525( اثنــان وخمســون ألــف وخمســمائة وخمســة وعشــرون 
ريــال ســعودي ومبلــغ )300( ثاثمائــة جنيــة مصــري وهاتــف نقال من نوع 
.......... باستجواب املدعى عليه أفاد بأنه دخل املسجد احلرام وقد وجد 
مبلغــًا مــن املــال فئــة الريــال واخلمســة الريــاالت ال يزيــد مجموعهــا عــن 
)خمســني( ريــااًل ســاقطة علــى األرض فأخــذ املبلــغ مــن أجــل تعريفــه فتــم 
القبــض عليــه ومبســاءلته عــن املبلــغ املالــي الكبيــر مــن العملــة احملليــة 
وقــدره )52525(اثنــان وخمســون ألــف وخمســمائة وخمســة وعشــرون 
ريــال ســعودي وبقيــة املضبوطــات األخــرى التــي وجــدت بحوزتــه عنــد 
تفتيشــه فذكــر أنهــا عائــدة لــه أحضرهــا مــن بــاده مــن أجــل شــراء 
ــر لتصديرهــا لبــاده وال يوجــد  ــرات تصوي مســتلزمات نســائية وكامي
مــا يثبــت صحــة مــا ادعــى بــه وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
للمدعــى عليــه بنشــل مبلــغ وقــدره )694( ســتمائة وأربعــة وتســعون ريــال 
ســعودي ومبلــغ )110( مائــة وعشــرة دينــار أردنــي املؤيــد بقــرار جلنــة إدارة 
الهيئــة رقــم )2595( لعــام 1432هـــ . . وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة1ـ 
مــا جــاء مبحضــر القبــض عليــه ووجــود املبلــغ املنشــول بحوزتــه وشــهادة 
مآميــر البحــث رقــم )731( ورقــم )1914( ورقــم )1636( املثبتــة بنفــس 
احملضــر لفــة )6( 2ـ مــا جــاء يف ســند اســتام املجنــي عليه/...أردنــي 
اجلنســية املبلــغ املالــي املنشــول العائــد لــه وتنازلــه عــن املتهــم لفــة )5( 
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3ـ منــوذج معادلــة العملــة األجنبيــة بالريــال الســعودي )8( 4ـ عــدم إثبــات 
املدعــى عليــه لعائديــه املبلــغ الكبيــر لــه وعــدم تســجيل املبلــغ يف املطــار 
حســب التعليمــات املبلغــة مــن الدولــة للقادمــني مــن اخلــارج ممــا يــدل علــى 
إن مــا بحوزتــه حصــل عليهــا بطريقــة النشــل 5ـ مــا ورد يف أقــوال املدعــى 
عليــه املدونــة علــى ص 3/2 لفــة )1( وبالبحــث عــن ســوابق املذكــور 
وثائــق  تزويــر  والثالثــة  نشــل  )اثنتــني(  منهــا  ســوابق  )أربــع(  لــه  وجــد 
رســمية وانتحــال شــخصية الغيــر والرابعــة عــوده بعــد اإلبعــاد وحيــث 
أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا مــن 
التعــرض لقاصــدي البيــت احلــرام وإيذائهــم بنشــل مــا يف جيوبهــم دون 
مراعــاة حلرمــة املــكان فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وهــو أخــذ 
مــال محتــرم مــن حــرزه بعــد هتكــه يزيــد عــن النصــاب ال شــبهة لــه فيــه 
لــذا فأننــي أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد الســرقة 
الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم )38( مــن ســورة املائــدة يف ضــوء قــرار 
1418/11/17هـــ  وتاريــخ   )46/412( رقــم  األعلــى  القضــاء  مجلــس 
كمــا أطلــب إيــداع املبلــغ املالــي املضبــوط معــه والبالــغ )52525( اثنــني 
وخمســون ألــف وخمســمائة وخمســة وعشــرون ريــاالً ســعوديًا  والــذي 
لــم يثبــت مشــروعية مصــدره يف بيــت املــال وفقــًا للمــادة )92( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة والتوجيــه حيالــه املدعــي العــام وكيــل دائــرة )أ( 
.......... أ.هـــ وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أنكــر مــا 
نســب إليــه جملــًة وتفصيــًا وقــال الصحيــح أننــي وجــدت مبلغــًا علــى 
ــاء ذلــك  األرض ال أعــرف قــدره فأخذتهــا بغــرض التعريــف بهــا ويف أثن
قبــض علــي رجــال املباحــث وأمــا مبلــغ اثنــني وخمســني ألــف وخمســمائة 
وخمســة وعشــرين ريــااًل ومبلــغ ثاثمائــة جنيــه كلهــا ملــك لــي هكــذا 
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قــال وبعــرض إســتجوابه واملــدون بعاليــه عليــه أقــر بــه وصــادق عليــه 
وقــال هــو الصحيــح هكــذا قــال فطلبــت مــن املدعــي العــام البينــة علــى 
صحــة دعــواه وعــد باحضارهــا يف اجللســة القادمــة وبنــاًء عليــه رفعتــويف 
اجللســة التاليــة يف متــام الســاعة 11.20   حضــر املدعــي العــام وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه ...وقــد أحضــر املدعــي العــام للشــهادة كًا مــن 
............ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...و ...ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...ولــدى ســؤالهما عمــا لديهمــا مــن 
شــهادة أســتعد كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــًا أشــهد هلل تعالــى أننــي 
قــد رأيــت املدعــى عليــه ... مصــري اجلنســية خلــف أحــد األشــخاص مــن 
اجلنســية األردنيــة بالقــرب مــن مشــربيات زمــزم يف ســاحة احلــرم التــي 
ــده  ــه وهــو ميــد ي ــز ورأيــت املدعــى علي ــك عبدالعزي ــى وقــف املل ــح عل تفت
إلــى اجليــب اخللفــي لبنطلــون الشــخص وقــام بفــك زر اجليــب وأخــرج منــه 
مبلغــًا مــن املــال قــدره ســتمائة وأربعــة وتســعون ريــااًل ســعوديًا ووضعهــا 
يف جيبــه األمامــي فتــم القبــض عليــه واملبلــغ يف جيبــه وكان املدعــى 
عليــه يلبــس ثوبــًا وحتــت الثــوب بنطلــون وبعــد تفتيشــه وجدنــا يف جيــب 
بنطلونــه األمامــي مبلــغ أثنــني وخمســني ألــف وخمســمائة ريــال مــن فئــة 
اخلمســمائة ريــال ورقــة واحــده إال أنهمــا قــاال لــم نــر املدعــى عليــه وهــو 
يدخــل يــده يف جيــب الشــخص املجنــى عليــه هكــذا شــهدا وللتأمــل 
رفعــت اجللســة . وبــاهلل التوفيــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/01/23هـــ . احلمــد هلل والصــاة والســام 
علــى رســول اهلل وبعــد فلــدي أنــا ...القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة حــااًل وباالشــتراك مــع فضيلــة الشــيخ ...وفضيلة الشــيخ ...ففي 
يــوم األحــد املوافــق 1433/04/18هـــ  أفتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة 
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احلاديــة عشــر والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى 
عليــه فجــرى عــرض الشــهود ومــا جــاء يف شــهادتهم علــى املدعــى عليــه 
فأجــاب قائــا هــذه الشــهادة غيــر صحيحــة وأمــا الشــهود فــا أعــرف 
ــة ونظــرا  عــن حالهــم شــيئًا هكــذا قــال فبعــد ســماع الدعــوى واإلجاب
إلنــكار املدعــى عليــه دعــوى املدعــي العــام ونظــرا ألن بينــة املدعــي 
العــام غيــر موصلــة إال أنهــا قرينــة قويــة موجبــة لتغليــظ العقوبــة يف حــق 
املدعــى عليــه ونظــرا ألن املدعــي العــام يطالــب بإقامــة حــد الســرقة علــى 
املدعــى عليــه وقــد أجمــع أهــل العلــم علــى أن قطــع يــد الســارق إمنــا يجــب 
إذا شــهد بالســرقة شــاهدان حــران مســلمان ووصفــا مــا يوجــب القطــع 
ينظــر يف ذلــك اإلجمــاع البــن املنــذر كتــاب أحــكام الســراق ص 68 و 
املغنــي بــاب القطــع يف الســرقة جـــ463/12 ونظــرا لوجــود مبلــغ كبيــر 
يف حــوزة املدعــى عليــه ولــم جتــر العــادة باصطحــاب النــاس األمــوال 
الكبيــرة معهــم وإمنــا يحفظونهــا يف أماكــن الئقــة بحفظهــا كمــا أن 
وجــود هــذا املبلــغ مــع املدعــى عليــه وهيئتــه ال تــدل علــى حمــل مثلــه أو 
ــي : أوال : صــرف النظــر  ــا مــا يل ــذا فقــد قررن ــغ ل ــل هــذا املبل متلكــه ملث
عــن دعــوى املدعــي العــام بإقامــة حــد الســرقة علــى املدعــى عليــه لعــدم 
وجــود موجبهــا . ثانيــا : ثبــت لدينــا قــوة التهمــة املوجهــة للمدعــى عليــه 
مــن قبــل املدعــي العــام . ثالثــا : تعزيــر املدعــى عليــه بســجنه ملــدة ســنتني  
ــرات  ــى فت ــدة مفرقــة عل ــده ألــف وخمســمائة جل ــخ إيقافــه وجل مــن تاري
بــني كل فتــرة والتــي تليهــا مــا ال يقــل عــن أســبوع مبقــدار خمســني جلــدة 
ــه يف بيــت  ــغ املضبــوط مــع املدعــى علي ــداع املبل ــًا : إي ــرة . رابع لــكل فت
املــال هــذا مــا ظهــر لنــا وبــه حكمنــا وبعــرض ذلــك علــى الطرفــني قنع به 
املدعــى عليــه وقــرر املدعــي العــام االعتــراض بائحــة فافهــم بتعليمــات 



221

االســتئناف حيــال ذلــك ففهــم وبــاهلل التوفيــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما. حــرر يف 1433/04/18هـــ .

انــا  فلــدي  وبعــد  اهلل  رســول  علــى  والســام  والصــاة  هلل  احلمــد 
فضيلــة الشــيخ ...القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة حــااًل 
وباالشــتراك مــع فضيلــة الشــيخ .......... وفضيلــة الشــيخ ...وبنــاًء علــى 
املعاملــة الــواردة لنــا بشــرح فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة 
مــن  الــواردة  هـــ   1433/08/13 يف   33/3528642 رقــم  املكرمــة 
1433/08/13هـــ  قــي   331309042 برقــم  االســتئناف  محكمــة 
واملرفــق بهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة اخلماســية الرابعــة رقــم 33359648 
يف 1433/07/28هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد ...املتضمــن مــا 
يلــي  » وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر 
باألكثريــة  إعادتهــا ألصحــاب الفضيلــة حــكام القضيــة حيــث ورد يف 
حكمهــم يف الفقــرة الرابعــة قولهــم إيــداع املبلــغ املضبــوط مــع املدعــى 
عليــه يف بيــت املــال فهــل مقصــوده بذلــك مصــادرة املبلــغ أو جعلــه يف بيــت 
املــال أمانــه حلــني حضــور مــن يطالــب بــه وال بــد مــن توضيــح ذلــك كمــا 
أن فضيلــة الشــيخ ...أشــترك يف نظــر القضيــة مؤخــرًا ولــم يشــر إلــى 
أنــه أطلــع علــى الدعــوى املقدمــة مــن املدعــي العــام وإجابــة املدعــي عليــه 
عليهــا كمــا أن كبــر املبلــغ املضبــوط مــع املدعــى عليــه يوجــه التهمــة 
القويــة لــه فيمــا نســب إليــه فبنــاًء علــى ذلــك فاجلــزاء احملكــوم بــه علــى 
املدعــى عليــه يعتبــر قليــًا ونظــرًا حلرمــة الزمــان و املــكان   » أ.هـــ . عليــه 
جنيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن إيــداع املبلــغ املقصــود بــه مصــادرة املبلــغ 
املضبــوط بحــوزة املدعــى عليــه للجهــل بأعيــان ماكــه ونود اإلشــارة أنه 
وجــد ســقط يف مقدمــة الضبــط مت إحلاقــه يدويــًا علــى القــرار وضبطــه 
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وذلــك أن اجللســة قــد انعقــدت مــن بدايتهــا برآســة فضيلــة الشــيخ ...و 
باإلشــترك مــع فضيلــة الشــيخ ...وفضيلــة الشــيخ ...ونشــير إلــى قناعتنــا 
مبناســبة العقوبــة للجرميــة الصــادرة مــن املدعــى عليــه وعليــه فليــس لدينــا 
ســوى مــا حكمنــا بــه ســابقًا وحتــى ال يخفــى جــرى ضبطــه . وبــاهلل 
التوفيــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف 1433/11/09هـــ .
احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده ، وبعد :-

 فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية اخلماســية الرابعة مبحكمة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم33/1528642 
وتاريــخ 1433/12/28هـــ املرفــق بهــا القــرار رقــم33212243 وتاريــخ 
1433/4/26هـــ الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة 
دعــوى  ...املتضمــن  ...والشــيخ/  والشــيخ/   ... الشــيخ/  مبكــة  العامــة 
املدعــي العــام ضــد/ ...مصــري اجلنســية ، املتهــم بالنشــل ، احملكــوم 

فيــه مبــا دون باطنــه .
 واملاحــظ عليــه بقــرار محكمــة االســتئناف رقــم 33359648 تاريــخ 
1433/7/28هـــ وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضية 
، تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر. وبــاهلل التوفيــق ، 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 33205932 تاريخه : 1433/04/21هـ رقم 
الدعوى : 33107611

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  3435891 
تاريخه : 1434/02/12هـ

ســرقة - ســرقة بعــض محتويــات غرفــة بداخــل فنــدق - املطالبــة بإقامــة 
حــد الســرقة -انتفــاء شــرط احلــرز - صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 

العــام - التعزيــر بالســجن واجللــد .

1-قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل يف كتابــة املغنــى )182/14( : ) فأمــا 
شــهادة أحدهمــا علــى صاحبــه فتقبــل نــص عليــه أحمــد وهــذا قــول 
عامــة أهــل العلــم ولــم أجــد فيــه خافــًا وذلــك لقــول اهلل تعالــى :﴿
ِ َوَلــْو َعَلــى َأنُفِســُكْم َأْو اْلَواِلَدْيــِن  اِمــنَي ِباْلِقْســِط ُشــَهَداَء هلِلَّ ُكوُنــوا َقوَّ
﴾ فأمــر بالشــهادة عليهــم ولــو لــم تقبــل ملــا أمــر بهــا وألنهــا  ــنيَ ْقَرِب َواأْلَ
إمنــا ردت للتهمــة يف إيصــال النفــع وال تهمــة يف شــهادته عليــه فوجــب 
أن تقبــل كشــهادة األجنبــي بــل أولــى فــإن شــهادته لنفســه ملــا ردت 
للتهمــة يف إيصــال النفــع إلــى نفســه كان إقــراره عليهــا مقبــواًل ( .

اجلــوازات  مــن  مجموعــة  بســرقة  عليهمــا  للمدعــى  االتهــام  توجيــه 
واإلقامــات ومبلــغ مالــي وجهازيــن جــوال وجهــاز حاســب آلــي محمــول 
، حيــث تقــدم أحــد املواطنــني ببــاغ ملركــز الشــرطة مفــاده تعــرض 
الغرفــة التــي يســكنها بإحــدى الفنــادق للســرقة ، كمــا تقــدم مواطــن 
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لدينــا نحــن  يــوم األربعــاء 1433/3/23هـــ  وبعــد يف  احلمــد هلل وحــده 
وفضيلــة   ... القاضــي  ...وفضيلــة  بتبــوك  العامــة  باحملكمــة  القضــاة 
القاضي ...وبناء على ورود املعاملة إلى احملكمة العامة بتبوك بخطاب 
رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك رقــم 2147 يف 
1433/2/8هـــ واملقيــدة يف احملكمــة العامــة بتبــوك برقــم 33280780 
يف 1433/2/13هـــ واحملالــة إلــى مكتبنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
دعــوى  بشــأن  1433/2/13هـــ  يف   33107611 برقــم  بتبــوك  العامــة 
ــى  ــة ســرقة افتتحــت اجللســة األول املدعــي العــام ضــد ...و ...بشــأن قضي
يف متــام الســاعة  16 : 11 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...بالســجل املدنــي 
رقــم ...وادعــى علــى احلاضريــن معــه ...الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... 
ســجل تبــوك و... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...ســجل تبــوك قائــا يف 

آخــر يفيــد بتعــرض غرفتــه للســرقة ، وعليــه مت االنتقــال و املعاينــة رفــق 
األدلــة اجلنائيــة إلــى املوقــع ووصفــه وعثــر علــى بعــض املســروقات ملقــاه 
خلــف الفنــدق ، وقبــض علــى املدعــى عليهمــا بعــد يــوم مــن الواقعــة 
وباســتجواب الثانــي أقــر بالســرقة و مرافقــه األول لــه إال أنــه باســتجواب 
و  إليهمــا  أســند  مــا  إثبــات  العــام  املدعــي  طلــب  لــذا   ، أنكــر  األول 
احلكــم عليهمابإقامــة حــد الســرقة ، حيــث أقــر املدعــى عليــه الثانــي 
، وأنكــر املدعــى عليــه األول، وبعــد املرافعــة والنتفــاء شــرط احلــرز 
صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام يف إقامــة حــد 
الســرقة، وحكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليهــا بالســجن واجللــد 

، وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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حتريــر دعــواه بصفتــي مدعيــا عامــا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة 
مبنطقــة تبــوك أدعــي علــى احلاضريــن إنــه  بتاريــخ 1432/10/12هـــ ويف 
متــام الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا تقــدم املواطــن ...ببــاغ ملركز شــرطة 
العزيزيــة مفــاده تعــرض الغرفــة التــي يســكنها بفنــدق ...للســرقة حيــث 
ســرق منهــا عــدد ثاثــة عشــر )13( جــواز ســفر وعــدد ثاثــة عشــر )13( 
رخصــة إقامــة للعمالــة التابعــني لــه ورخصــة القيــادة وبطاقــة صــراف 
ريـ9520ـــال  وعشــرون  وخمســمائة  آالف  تســعة  وقــدره  ماليــا  ومبلغــا 
وجهــاز جــوال يحمــل الرقــم التسلســلي )............( وجهــاز جــوال يحمــل 
الرقــم التسلســلي )............( وبــذات الوقــت تقدم املواطــن )..........( بباغ 
عــن تعــرض الغرفــة التــي يســكنها بفنــدق..... للســرقة حيــث ســرق منهــا 
جهــاز الب تــوب ومبلــغ مالــي وقــدره مائــة ريـ100ـــال وباالنتقــال واملعاينــة 
رفــق األدلــة اجلنائيــة إلــى موقــع الســرقة بفنــدق ...بحــي ...... اتضــح أنــه 
عبــارة عــن عــدة طوابــق وأن الســرقة حدثــت يف غرفتــني بالــدور األول 
حيــث قــام اجلنــاة بالدخــول للغرفتــني عــن طريــق النافــذة ومبعاينــة غرفــة 
...اتضــح بأنــه يوجــد بداخلهــا ســريرين وتبــني دخــول اجلنــاة عــن طريــق 
ــق النافــذة ومــن  ــاة عــن طري ــة غرفــة ...تبــني دخــول اجلن النافــذة ومبعاين
 )9( عــدد  بداخلهــا  شــنطة  علــى  العثــور  والتحــري مت  البحــث  خــال 
جــوازات وعــدد )9( إقامــات عائــدة للمواطــن ...على ســطح هنقر الورشــة 
بالــدور  الواقعــة   .... الغرفــة رقــم  بــأن  الفنــدق واتضــح  الواقعــة خلــف 
األول تطــل نافذتهــا علــى الورشــة والغرفــة مســتأجرة مــن قبــل املواطــن 
ــى  ــر بداخلهــا عل ...وغادرهــا بعــد حــدوث الســرقة وبتفتيــش الغرفــة عث
مشــرط وقفــازات داخــل علبــة فتــم حتريزهــا وبعثهــا لألدلــة اجلنائيــة مت 
القبــض علــى كا مــن ...بتاريــخ 1432/10/13هـــ واملدعــى عليــه األول 
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بتاريــخ 1432/10/16هـــ واملدعــى عليــه الثانــي بتاريــخ 1432/10/28هـ 
وورد التقريــر الفنــي مــن إدارة األدلــة اجلنائيــة رقــم )23/فحــوص حيويــة 
دم 1433هـــ( املتضمــن ســلبية املشــرط والباطــة املرفوعــة مــن مســرحة 
مبوجــب  العــام  للســجن  الثانــي  عليــه  املدعــى  إحالــة  وجــرى  اجلرميــة 
مذكــرة التوقيــف رقــم )6117( يف 1432/11/4هـــ واعتبــار إيقافــه مــن 
تاريــخ 1432/10/16هـــ وجــرى إحالــة املدعــى عليــه األول للســجن العــام 
مبوجــب مذكــرة التوقيــف رقــم )6371( يف 1432/11/17هـــ واعتبــار 
إيقافــه مــن تاريــخ 1432/10/28هـــ وجــرى تســليم اجلــوازات واإلقامــات 
للمواطــن ...وقــدر قيمــة اجلهــاز احملمول بقيمة ألفني وأربعني ريـ2040ـــال 
وكذلــك اجلوالــني املســروقة وأفــاد املدعــي ...بأنــه قــام بشــرائها بألــف 
وثمامنائة ريـ1800ـــال وبسماع أقوال املواطن ... سعودي اجلنسية مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم )...( أفــاد أنــه كان يســكن بنفــس الفنــدق بالغرفــة 
رقــم ... وأفــاد أن املدعــى عليــه الثانــي كان يســكن معــه وأنــه غــادر 
الفنــدق وتركــه بالغرفــة وأنكــر عاقتــه بالســرقة ومت حفــظ الدعــوى 
لعــدم  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )124( للمــادة  ...اســتنادا  بحــق 
كفايــة األدلــة وبالتحقيــق مــع املدعــى عليــه الثانــي ...اعتــرف بقيامــه 
بالســرقة حيــث قــام بالدخــول إلــى الغرفــة مــن الشــباك وأخــذ مــن الغرفة 
جهــاز محمــول وكان املدعــى عليــه األول ... يراقبــه وقــام ...بالدخــول 
للغرفــة األخــرى وســرق منهــا شــنطتني واحــدة بهــا جــوازات واألخــرى 
بهــا عــاج وســرق منهــا جوالــني مــن نــوع .... وقــام بإعطائــه إياهــا وأنــه 
قــام ببيعهــا وأن اجلهــاز احملمــول قــام بإعطائــه املدعــو ...كمــا أقــر بأنــه 
أخــذ مبلــغ أربعــة آالف وخمســمائة ريـ4500ـــال وأن املدعــو ...قــام بأخــذ 
أربعــة آالف وخمســمائة ريـ4500ـــال وبالتحقيــق مــع املدعــى عليــه األول 
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...أنكــر قيامــه بالســرقة وجــرى مواجهــة املدعــى عليهمــا وأصــر كا 
منهمــا علــى أقوالــه وبضبــط شــهادة املدعــو ...والــد املدعــى عليــه الثانــي 
أفــاد بــأن اجلــوازات واإلقامــات مت تســليمها لــه مــن قبــل املدعــى عليــه 
األول ومبواجهــة املدعــو ... باملدعــى عليــه األول أصــر كا منهمــا علــى 
أقوالــه ولــم يظهــر مــا يفيــد التحقيــق وملــا أشــير إليــه أقــرر توجيــه االتهــام 
اجلــوازات واإلقامــات ومبلغــا  مــن  للمدعــى عليهمــا بســرقة مجموعــة 
وجهازيــن  ريـ9620ـــال  وعشــرين  وســتمائة  آالف  بتســعة  يقــدر  ماليــا 
جــوال مــن نــوع ... وجهــاز محمــول وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــوران 
ــرم مــن حــرزه  ــه شــرعا وهــو ســرقة مــال محت فعــل محــرم ومعاقــب علي
وبلــغ النصــاب وال شــبهة لهمــا فيــه وهمــا مكلفــني غيــر مكرهــني لــذا 
أطلــب مــا يلــي: 1- إثبــات مــا أســند إليهمــا 2- احلكــم عليهمــا بحــد 
الســرقة الــوارد يف اآليةالكرميــة رقــم )38( مــن ســورة املائــدة )علمــا بــأن 
احلــق اخلــاص ال يــزال قائمــا( هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليــه الثانــي أجــاب قائــا مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
بعضــه صحيــح وبعضــه غيــر صحيــح والصحيــح أن لــي ابــن عــم يدعــى ... 
كان قــد قــدم إلــى منطقــة ..... واســتأجر غرفــة يف فنــدق ...بالــدور األول 
وملــا أتــى الصبــاح اتصــل علــي ابــن عمــي ...وأخبرنــي بأنــه ســيخرج مــن 
الغرفــة وبقــي لــه فيهــا ســاعات وبإمكانــي املجــيء إلــى الغرفــة واجللــوس 
فيهــا بقيــة اليــوم وفعــا ملــا خــرج ابــن عمــي ...مــن الغرفــة أتيــت إليهــا 
يف متــام الســاعة الســابعة صباحــا وجلســت فيهــا واتصلــت علــى املدعــى 
عليــه األول ...وطلبــت منــه املجــيء إلــى الفنــدق لكــي جنلــس ونتجــاذب 
أطــراف احلديــث ولــم تكــن يف نيتــي الســرقة أبــدا وفعــا أتــى إلــى 
املدعــى عليــه األول ...وجلســنا قليــا وقــال لــي املدعــى عليــه األول ...هيــا 
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بنــا نســرق مــن الغــرف فرافقتــه فذهــب هــو إلــى غرفــة وأنــا ذهبــت إلــى 
غرفــة أخــرى والغــرف مت الدخــول إليهــا عــن طريــق النافــذة التــي بداخــل 
)املمــر( فدخــل املدعــى عليــه األول ...الغرفــة التــي بهــا شــنطة اجلــوازات 
ورخــص اإلقامــة واجلوالــني املوصوفــني يف الدعــوى وقمنــا ببيعهمــا مببلــغ 
وقــدره ثمامنائــة ريـ800ـــال يف محــل ال أتذكــر اســمه ولكــن يقــع يف 
شــارع ............ وأنــا ســرقت مــن الغرفــة األخــرى جهــاز الب تــوب فقــط 
ــا مــن الســرقة  ــال وبعــد أن انتهين ــة ريـ100ـ ــغ وقــدره مائ ــم أســرق مبل ول
اجتمعنــا يف غرفتنــا ووجــدت مــع املدعــى عليــه األول ...شــنطة الب تــوب 
موجــود بداخلهــا اجلــوازات واإلقامــات ومعــه جهازيــن جــوال وال أعلــم هــل 
ــغ املالــي املذكــور يف الدعــوى وقــدره تســعة آالف  هــو قــام بســرقة املبل
ــي بذلــك وأخــذ  ــم يخبرن ــه ل ــال أم ال ألن وخمســمائة وعشــرون 9520 ري
منــي املدعــى عليــه األول ...جهــاز الــاب تــوب وال أعلــم عنــه حتــى تاريخــه 
هــل باعــه أم ال وقبــل خروجنــا مــن الغرفــة قــام املدعــى عليــه األول ...... 
الباقــي  ورمــى  ورخصاإلقامــة  الســفر  جــوازات  مــن  مجموعــة  بأخــذ 
املوجوديــن يف الشــنطة خــارج الفنــدق مــن النافــذة علــى ســطح الورشــة 
املوجــودة خلــف الفنــدق وأنــا تائــب إلــى اهلل ونــادم علــى مشــاركتي 
لــه يف الســرقة علمــا بأنــه ملــا مت طلبــي مــن قبــل الشــرطة اتصلــت علــى 
املدعــى عليــه األول ...وطلبــت منــه أن يقــوم بإرجــاع اجلــوازات ورخــص 
اإلقامــة إلــى والــدي ...وســلمت نفســي للشــرطة وفعــا ذهــب والــدي إلــى 
ــه  ــه إرجــاع اجلــوازات ورخــص اإلقامــة ل ــب من ــه ...وطل ــت املدعــى علي بي
فرفــض وهــرب مــن البيــت وقــام املدعــى عليــه األول ...بوضــع اجلــوازات 
ورخــص اإلقامــة يف ســيارة والــدي لكــون نافــذة الســيارة مفتوحــة وال 
تعمــل جيــدا ولــم يســلم نفســه املدعــى عليــه األول ...إال بعــد إيقــايف بســبع 



229

وعشــرين يومــا هــذه إجابتــي وأضــاف املدعــى عليــه الثانــي ...قائا أطلب 
مــن فضيلتكــم النظــر إلــي بعــني الرحمــة وهــذه أول مــرة وهــي آخــر مــرة 
وأنــا ال توجــد علــي ســوابق جنائيــة غيــر مــا ذكــرت هكــذا أضــاف 
وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه األول ...أجــاب قائــا 
ــة وتفصيــا  ــح جمل ــر صحي مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ضــدي غي
فأنــا لــم أقــم بالســرقة وال أعلــم عــن هــذه املســروقات شــيئا وليــس لــي 
عاقــة بهــذه الســرقة ال مــن قريــب وال مــن بعيــد هــذه إجابتــي وبعــرض 
ــا  ــه األول ...أجــاب قائ ــى املدعــى علي ــي ...عل ــه الثان ــة املدعــى علي إجاب
مــا ذكــره املدعــى عليــه الثانــي ...يف إجابتــه علــى دعــوى املدعــي العــام 
وأننــي مشــترك معــه يف الســرقة فغيــر صحيــح أبــدا كمــا ذكــرت ذلــك 
يف إجابتــي علــى دعــوى املدعــي العــام هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي 
ــى طبــق دعــواه أجــاب قائــا بينتــي ســأحضرها يف  ــه عل العــام عــن بينت
اجللســة القادمــة هكــذا أجــاب ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
وحضــر حلضــور املدعــى عليهمــا وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه التــي 
وعــد بإحضارهــا يف هــذه اجللســة فأجــاب قائــا بينتــي هــي مايلــي: 1- 
مــا جــاء يف اعتــراف املتهــم ...املــدون علــى الصفحــة رقــم )11( لفــة رقــم 

)1(
2- مــا جــاء بشــهادة الشــاهد املدونــة علــى الصفحــة رقــم )7( لفــة رقــم 
)4( 3- محضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )6-5( 
لفــة رقــم )4( 4- مــا جــاء بأقــوال املتهــم أحمــد مبشــاركة املتهــم ...معــه 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )9-10( لفــة رقــم )1( هــذه بينتــي وجــرى 
منــا االطــاع علــى الدليــل األول مــن أدلــة املدعــي العــام وهــو مــا جــاء يف 
اعتــراف املدعــى عليــه ...املــدون علــى الصفحــة رقــم )11(  لفــة رقــم )1( 
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ونصه)أقــر أنــا املواطــن ...ســعودي مبوجــب بطاقــة رقــم )...( مصدرهــا 
تبــوك وأنــا بكامــل قــواي العقليــة واملعتبــرة شــرعا وبــدون إكــراه مــن 
أحــد بأنــي قمــت بالســرقة مــن فنــدق ...أنــا و...وســرقت جهــاز البتــوب 
واملبلــغ  اجلــواالت  ببيــع  قــام  مــن  ...وأنــا  أخذهــا  واجلــوازات  وجوالــني 
املذكــور واملســروقات ال أعلــم عنهــا شــيئا وأنــا مــن قــام بدخــول الغرفــة 
مــن الشــباك وأخــذت منهــا جهــاز البتــوب والغرفــة األخــرى دخلهــا ...مــن 
الشــباك وأنــا مســؤول عــن عاقتــي وعلــى هــذا أوقع(أ.هـــ املقــر مبــا فيــه 
ــة املدعــي  ــا االطــاع علــى الدليــل الثانــي مــن أدل ......بصمتــه وجــرى من
العــام وهــو  مــا جــاء بشــهادة الشــاهد املدونــة علــى الصفحــة رقــم )7( لفــة 
رقــم )4( ونصــه )أشــهد أنــا املواطــن ... ســعودي مبوجــب ســجل رقــم )...( 
مصدرهــا ..... يســكن حــي .... متســبب إمــام مســجد ... الفيصليــة العمــر 
60 جــوال ) ...( أشــهد بــأن الــذي أعطانــي اجلــوازات ووضعهــا يف ســيارتي 
هــو ...وقــام بوضــع اجلــوازات يف الســيارة والهــروب وعلــى ذلــك أوقع(أ.هـــ 
املقــر مبــا فيــه ... توقيعــه وجــرى منــا االطــاع علــى الدليــل الثالــث مــن 
أدلــة املدعــي العــام وهــو محضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون علــى الصفحــة 
رقــم )5،6( لفــة رقــم )4( ونصه)مبعرفتــي أنــا املــازم ...ضابــط التحقيــق 
بشــرطة ..... جــرى االنتقــال إلــى موقــع الســرقة واتضــح أنــه عبــارة عــن 
فنــدق واســمه فنــدق ...يقــع علــى شــارعني شــرقي وشــمالي بالقــرب منــه 
إشــارة مــرور ويحــده مــن الغــرب ورشــة واالجتــاه اجلنوبــي حــوش عبــارة 
عــن موقــف ســيارة والفنــدق مكــون مــن عــدة أدوار الــدور األرضــي 
ــدور األول مكــون مــن عــدة  ــام وال ــة طع ــه صال ــارة عــن اســتقبال وب عب
غــرف واتضــح أن غرفــة املجنــي عليــه )........( تقــع يف الــدور األول رقــم 
500 وتقــع علــى ممــر الغرفــة مســاحة حوالــي ثاثــة أمتــار يف ثاثــة يوجــد 
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بهــا بــاب علــى أول املدخــل علــى اليســار واتضــح أنــه يفتــح علــى دورة ميــاه 
ويوجــد يف الغرفــة عــدد اثنــني ســرير وطاولــة وشــماعة مابــس ودرج 
صغيــر وبهــا شــباك مســافة متــر يف متــر علــى منــور واتضــح دخــول اجلنــاة 
عــن طريــق الشــباك وباالنتقــال إلــى الغرفــة العائــدة للمواطــن ... اتضــح 
عبــارة عــن غرفــة بنفــس مســاحة الغرفــة الســابقة ويوجــد بهــا ســريرين 
ــي  ــاه وشــباك مســاحته حوال ــة ومــرآة وشــماعة مابــس ودورة مي وطاول
متــر يف متــر ودخــول اجلنــاة عــن طريــق الشــباك الــذي يفتــح علــى املمــرات 
منــاور وباألســقف إلــى الغرفــة املشــتبه بــه اتضــح أنــه عبــارة عــن غرفــة 
بداخلهــا ســريرين وبنفــس مواصفــات الغرفــة الســابقة أن بهــا شــباك 
ــى اجلــوازات والشــنطة التــي  ــور عل ــى الورشــة وبالبحــث مت العث يطــل عل
بهــا اجلــوازات وشــنطة وبهــا عــدد تســع جــوازات وتســع إقامــات وكانــت 
علــى هنقــر الورشــة وعثــر علــى قفــاز ومشــرط يف غرفــة ...وحفظــا للواقع 
نظــم هــذا احملضــر (أ.هـــ رجــل الضبــط فنــي أول توقيعــه وجــرى منــا 
االطــاع علــى الدليــل الرابــع مــن أدلــة املدعــي العــام وهــو مــا جــاء بأقــوال 
املتهم...مبشــاركة املتهــم ...معــه املدونــة علــى الصفحــة رقــم )9،10( 
لفــة رقــم )1( ونصهــا )س/ أعطنــي معلومــات أحصائيــة عــن نفســك؟ 
االســم ...ســعودي مبوجــب ســجل رقــم )...( مصدرهــا .... العمــل ال يعمــل 
الســكن الفيصليــة العمــر 22 ســنة س/ أنــت متهــم بالســرقةمن فنــدق ... 
مــاذا تقــول؟ نعــم قمــت بالســرقة مــن فنــدق ... أنــا و...س/ كيــف حصلت 
الســرقة؟ بعدمــا خــرج ...مــن الفنــدق الســاعة الثالثــة صباحــا جلســنا يف 
ــى ...مــن أجــل  ــت عل ــة صباحــا اتصل ــي الســاعة الثامن ــدق ويف حوال الفن
أذهــب معــه قــال لــي )ودنــا نســرق( ثــم خــرج مــن الغرفــة وذهــب إلــى 
شــباك يف املمــر وطلــع مــع الشــباك ثــم طلعــت بعدهــا ودخلــت إلــى الغرفــة 
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مــن الشــباك وأخــذت جهــاز الب تــوب وكان ...يراقــب ثــم خرجــت مــن 
ــى الغرفــة  ــى الغرفــة املســتأجرينها وبعدهــا ذهب...إل الغرفــة وذهبــت إل
انتظــره عنــد  الغرفــة وكنــت  لــه ودخــل هــو  أراقــب  الثانيــة وكنــت 
الشــباك املمــر ورجــع معــه شــنطتني واحــدة بهــا جــوازات واألخــرى عــاج 
ومعــه جوالــني وبعدهــا أعطانــي اجلــواالن وقــال لــي بعهمــا س/ مــن الــذي 
أخــذ املبلــغ الــذي كان مــع اجلــوازات؟ ال أعلــم عــن املبلــغ أي شــيء ألن 
...هــو الــذي جــاء بشــنطة اجلــوازات س/ أيــن ذهــب باجلــوازات واجلــواالت 
وجهــاز الــاب تــوب واملبلــغ ج/ أخذنــا اجلــواالت فقــط وبعناهــا س/ كــم 
بعــت اجلــواالت ج/  أربعمائــة وســتني ريـ460ـــال و ثاثمائــة وخمســني 
ريـ350ـــال س/ مــن أخــذ جهــاز الــاب تــوب ج/ أخــذت اجلهــاز يف الغرفــة 
وبعدهــا خرجــت مــن الفنــدق وأخــذه ...وقــال أنــا أبيعــه س/ ملــاذا أخــذت 
اجلــوازات؟ ج/ لــم آخــذ اجلــوازات س/ مــن الــذي أخذهــا؟ ج/... س/ ملــاذا 
أخــذ اجلــوازات؟ ج/ ال أعلــم س/ هــل كان معــك أحــد غيــر .........؟ ج/ 
ــا و...س/ هــل لديــك أقــوال أخــرى؟ ج/ نعــم أن  ــا أن ال يوجــد أحــد غيرن
...ليــس لــه أي عاقــه بالســرقة س/هــل تصــادق علــى أقوالــك؟ ج/نعــم (
أ.هـــ املقــر مبــا فيــه ...بصمتــه وبعــرض أدلــة املدعــي العــام علــى املدعــى 
عليــه الثاني...أجــاب قائــا مــا جــاء يف اعتــرايف كلــه صحيــح وكذلــك 

مــا جــاء يف شــهادة والــدي فصحيــح وهــو موجــود
قــد أحضــره املدعــي العــام يف هــذه اجللســة وأطلــب من فضيلتكم ســماع 
مــا لديــه مــن الشــهادة وكذلــك مــا جــاء يف محضــر االنتقــال واملعاينــة 
مــن وصــف الغرفتــني ووجــود شــنطة اجلــوازات مرميــة خــارج الفنــدق فــوق 
)الهنقــر( فصحيــح وأن الــذي رمــى الشــنطة ومافيهــا املدعــى عليــه األول 
...ومــا جــاء يف أقوالــي أيضــا كلهــا صحيحــة وأنــا مقــر بهــا هكــذا 



233

أجــاب وبعــرض أدلــة املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه األول ...أجــاب 
قائــا مــا جــاء يف اعتــراف املدعــى عليــه الثانــي ...بقيامــه الســرقة فهــذا 
يخصه وال يخصني وال أعلم عنه وكذلك ال أعلم عن محضر االنتقال 
ــدا ومــا جــاء يف  ــي أب ــة حيات ــدق ...طيل ــم أدخــل فن ــا ل ــة شــيئا فأن واملعاين
أقــوال املدعــى عليــه الثانــي ...مــن أننــي شــاركته يف الســرقة فهــذا غيــر 
صحيــح أبــدا أمــا بالنســبة لشــهادة والــد املدعــى عليــه الثانــي ...فأطلــب 
إحضــاره والســماع منــه ثــم ســأقوم باإلجابــة علــى ماسيشــهد بــه هكــذا 
أجــاب وبطلــب الشــاهد حضر...الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...ســجل 
تبــوك وجــرى ســؤاله عــن ســنه ومهنتــه ومحــل إقامتــه وعاقتــه باملدعــى 
عليهمــا فأجــاب قائــا إننــي مــن مواليــد 1374/7/1هـــ ومتســبب وأعمــل 
حاليا مؤذنا يف مســجد ...وأســكن يف حي الفيصلية وعاقتي باملدعى 
عليــه الثانــي ...فهــو ابنــي أمــا املدعــى عليــه األول ...فأنــا وأبيــه متزوجــان 
بأختــني واملدعــى عليــه األول...واملدعى عليــه الثاني ...أوالد خالة هكذا 
أجــاب وجــرى ســؤاله عمــا لديــه مــن الشــهادة فأجــاب قائــا أشــهد بــاهلل 
...صاحــب  املدعــو  والــد  وهــو  الســن  يتقدمنــي يف  ...الــذي  أخــي  بــأن 
الغرفــة األســاس جائنــي إلــى بيتــي وأخبرنــي  بــأن ابنــي املدعــى عليــه 
الثانــي ...قــد ســرق مــن الفنــدق جــوازات وغيرهــا مــع رجــل آخــر ال يعلــم 
عــن اســمه وقمــت مبنــاداة ابنــي املدعــى عليــه الثاني...وأخبرنــي بأنــه قــام 
بالســرقة مــع املدعــى عليــه األول ...وأخبرنــي أن اجلــوازات مــع املدعــى 
عليــه األول ... فضربتــه ضربــا مبرحــا حتــى مت نقلــه إلــى املستشــفى ثــم 
أمــرت ابنــي ...أن يتصــل علــى املدعــى عليــه األول ...ويطلــب منــه أن يقــوم 
بإعطائــي اجلــوازات لكــي أقــوم بتســليمها إلــى الشــرطة وفعــا اتصــل 
ــة عــن طريــق  ــى املدعــى عليــه األول ...وكنــت أســمع احملادث ابنــي ...عل
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مكبــر الصــوت وطلــب ابنــي ...مــن املدعــى عليــه األول ...أن يســلمه 
اجلــوازات لكــي يســلمها لــي ووعــده أن يســلمه اجلــوازات يف يــوم غــدا 
وأمــرت ابنــي ...أن يخبــره بــأن يضــع اجلــوازات يف الســيارة وســأترك لــه 
ــي وإذ  ــاح خرجــت مــن بيت ــى الصب ــا أت نافــذة الســيارة مفتوحــة وفعــا مل
باملدعــى عليــه األول ...بجانــب ســيارتي وســألته مــاذا عنــدك فأخبرنــي 
بأنــه يريــد خالتــي التــي هــي زوجتــي فقلــت لــه اذهــب لهــا فــوق ولــم يكــن 
أحــد غيرنــا يف احلــارة وفعــا فتحــت الســيارة ووجــدت اجلــوازات داخلهــا 
هــذا مالــدي مــن الشــهادة وبعــرض شــهادة الشــاهد ...علــى املدعــى عليــه 
األول ...أجــاب قائــا مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد غيــر صحيــح جملــة 
النــاس  أن  وقــال  االرتبــاك  عليــه  ظهــر  ثــم  أجــاب  وتفصيــا هكــذا 
مظاهــر وقــال حقــي إذا لــم آخــذه منــك يف الدنيــا فســآخذه يف اآلخــرة 
فأثبــت ذلــك وبطلــب معدلــني مــن الشــاهد ...حضــر ...الســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم ...ســجل تبــوك و ...الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...ســجل 
تبــوك فشــهدا بعدالــة الشــاهد املذكــور وبســؤال املدعــي العــام واملدعــى 
عليهمــا هــل لديهــم مايريــدون إضافتــه يف هــذه القضيــة فأجابــوا قائلــني 
ليــس لدينــا ســوى ماقدمنــا ونطلــب احلكــم يف هــذه القضيــة هكــذا 
أجابــوا عليــه فقــد تأجلــت القضيــة للدراســة والتأمــل ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليهمــا فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه األول ...مــا جــاء 
ــة وتفصيــا وإلقــرار  يف دعــوى املدعــي العــام مــن قيامــه بالســرقة جمل
املدعــى عليــه الثانــي ...بقيامــه بســرقةجهاز الــاب تــوب املوصــوف يف 
الدعــوى واشــتراكه مــع املدعــى عليــه األول ... بســرقة كل من اجلوالني 
املوصوفــني يف الدعــوى وبيعهمــا وســرقة شــنطة اجلــوازات وأخــذ بعــض 
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مــا فيهــا مــن جــوازات ورميهــا خــارج الفنــدق وإقــراره بــأن املدعــى عليــه 
ــه وعرضــه يف  األول ...قــد شــاركه يف الســرقة وحلرمــة دم املســلم ومال
الثانــي  عليــه  املدعــى  ...والــد  الشــاهد  ولشــهادة  اإلســامية  الشــريعة 
...مــن أنــه رأى املدعــى عليــه األول ...عنــد ســيارته يف وقــت ال يوجــد فيــه 
غيرهمــا وأنــه رأى اجلــوازات املســروقة داخــل ســيارته وألن شــهادته ضــد 
املدعــى عليــه األول ...جتــر البنــه املدعــى عليــه الثانــي ...نفعــا وملــا جــاء يف 
كتــاب املغنــي 182/14 مــا نصــه )فأمــا شــهادة أحدهمــا علــى صاحبــه 
فتقبــل نــص عليــه ...وهــذا قــول عامــة أهــل العلــم ولــم أجــد فيــه خافــا 
وذلــك لقــول اهلل تعالــى ) كونــوا قوامــني بالقســط شــهداء هلل ولــو علــى 
أنفســكم أو الوالديــن واألقربــني( فأمــر بالشــهادة عليهــم ولــو لــم تقبــل 
ملــا أمــر بهــا وألنهــا إمنــا ردت للتهمــة يف إيصــال النفــع وال تهمــة يف شــهادته 
عليــه فوجــب أن تقبــل كشــهادة األجنبــي بــل أولــى فــأن شــهادته لنفســه 
ملــا ردت للتهمــة يف إيصــال النفــع إلــى نفســه كان إقــراره عليهــا مقبــوال(
أ.هـــ وألن مــن شــروط إقامــة حــد الســرقة انتهــاك احلــرز فلــم جنــد أن 
املدعــى عليهمــا قــد انتهــكا حــرزا أو قامــوا بكســر بــاب أو نافــذة وألنه 
ــذا  ــه األول ...إقــرار مصــدق شــرعا وال حتقيقــا ل ال يوجــد للمدعــى علي
فقــد حكمنــا مبــا يلــي: أوال توجــه التهمــة يف قيــام املدعــى عليــه األول ...
بالســرقة. ثانيــا إثبــات إدانــة املدعــى عليــه الثانــي ...بســرقة جهــاز الــاب 
بيــع اجلوالــني املســروقني  تــوب املوصــوف يف الدعــوى واالشــتراك يف 
ــا تعزيــر املدعــى  املوصوفــني يف الدعــوى ودرءنــا عنــه حــد الســرقة. ثالث
عليهمــا األول ...والثانــي ...وذلــك بســجن األول ســنة وســجن الثانــي أربــع 
ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ إيقافهمــا بســبب هــذه القضيــة. رابعــا جلــد 
املدعــى عليهمــا األول ...مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات متســاوية 
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بــني كل دفعــة وأخــرى خمســة عشــر يومــا والثانــي ...أربعمائــة جلــدة 
مفرقــة علــى ثمــان دفعــات متســاوية بــني كل دفعــة وأخــرى خمســة 
ــع األطــراف  ــى جمي ــا وبعــرض احلكــم عل عشــر يومــا. هكــذا حكمن
قــرر املدعــى عليــه الثانــي ...قناعتــه باحلكــم واعتــرض عليــه املدعــى 
عليــه األول ...وطلــب متييــزه مــن دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة واعتــرض 
عليــه املدعــي العــام وطلــب متييــزه مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجيــب 
إلــى طلبــه وســلم صــورة مــن القــرار الشــرعي يف هــذه اجللســة بتاريــخ 
مــن  يومــا  ثاثــون  أقصاهــا  مــدة  لــه  بــأن  وأفهمنــاه  1433/4/21هـــ 
هــذا التاريــخ فــإذا انقضــت املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه فإنــه يســقط 
حقــه يف االعتــراض وترفــع املعاملــة إلــى مقــام محكمــة االســتئناف 
املوقــرة باجلــوف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع ففهــم ذلــك واختتمــت 
اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر وخمســني دقيقــة وللبيــان حــرر يف 

1433/4/21هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد .
وردتنــا  فقــد  1434/1/5هـــ  االثنــني  يــوم  يف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
املعاملــة مــن مقــام محكمــة االســتئناف املوقــرة باجلــوف مبوجــب خطاب 
فضيلــة رئيســها رقــم 331013837 يف 1433/11/20هـــ وبرفقــه القــرار 
الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة اخلماســية األولــى رقــم 33407255 يف 
1433/9/10هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
ــم جنــد  ــي : أوال: ل ــة لوحــظ مــا يل ــة وأوراق املعامل والائحــة االعتراضي
التصريــح يف احلكــم بــرد دعــوى املدعــي العــام إقامــة حــد الســرقة علــى 
املدعــى عليــه األول ملــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة ثانيــا: احلكــم الصــادر 
علــى املدعــى عليــه األول قليــل لقــوة األدلــة والقرائــن املؤيــدة للتهمــة 
املوجهــة ضــده وليــس بأقــل مــن الثانــي إال إنــه مــراوغ لــم يعتــرف ثالثــا: 
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احلكــم الصــادر علــى املدعــى عليــه الثانــي كثيــر لظهــور بــوادر النــدم 
عليــه وتعاونــه ووالــده يف إعــادة بعــض املســروقات ألصحابهــا وعــدم 
وجــود ســوابق عليــه وملــا ظهــر منــه عزمــه علــى عــدم العــودة واملقصــد 
اســتصاح حالــه ممــا يتوجــه إعــادة النظــر يف احلكــم الصــادر عليــه 
مــا  وإحلــاق  الــازم  النظــر وإكمــال  إعــادة  الفضيلــة  فعلــى أصحــاب 
يجــد للضبــط وصورتــه والقــرار وســجله ثــم إعــادة املعاملــة كاملتبــع 
ــه وصحبــه وســلم( ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل واهلل املوفــق وصل
أ.هـــ قاضــي اســتئناف ...ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف...وقع األصــل 
اســتئناف  قاضــي  وتوقيعــه  اســتئناف...ختمه  قاضــي  انتدابــه  وانتهــى 
...ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ...ختمــه وتوقيعــه وجنيــب مشــايخنا 
حفظهــم اهلل لوجاهــة مــا رأوه عــن الفقــرة األولــى فقــد حكمنــا بــرد 
دعــوى املدعــي العــام إقامــة حــد الســرقة علــى املدعــى عليــه وجنيــب عــن 
الفقــرة الثانيــة والثالثــة وبعــد التأمــل فقــد رجعنــا عمــا حكمنــا بــه مــن 
ســجن وجلــد يف حــق املدعــى عليهمــا وحكمنــا بســجن املدعــى عليــه 
األول .......... بســنتني تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه بســبب هــذه القضيــة وجلــده 
مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات متســاوية بــني كل دفعــة وأخــرى 
خمســة عشــرة يومــا وحكمنــا بســجن املدعــى عليــه الثانــي ...ثــاث 
ــة  ــده ثاثمائ ــة وجل ــخ إيقافــه بســبب هــذه القضي ــدأ مــن تاري ســنوات تب
جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات متســاوية بــني كل دفعــة وأخــرى خمســة 
ــا ولئــا يخفــى جــرى إحلاقــه بضبطــه وصورتــه  عشــرة يومــا هــذا جوابن
وســيجري إحلاقــه بالقــرار ثــم إعــادة املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف 
العــام  املدعــي  قــرر  األطــراف  جميــع  علــى  احلكــم  وبعــرض  املوقــرة 
اعتراضــه مكتفيــا مبــا قدمــه مــن الئحــة وقــرر املدعــى عليــه الثانــي 
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...قناعتــه بــه وســيتم عــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه األول ...يف حــال 
حضــوره ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــى عليــه األول ...وجــرى عــرض 
ماحظــات أصحــاب الفضيلــة قضــاة محكمــة االســتئناف املذكــورة 
وعــرض احلكــم الصــادر يف حقــه فقــرر اعتراضــه عليــه مــن دون تقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة ولئــا يخفــى جــرى إحلاقــه بضبطــه وصورته وســيجري 
إحلاقــه بالقــرار ثــم إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف املوقــرة باجلــوف 
وآلــه  نبينــا محمــد  وللبيــان حــرر يف 1434/1/6هـــ وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم . وصحب
  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد أطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
اخلماســية األولــى يف محكمــة االســتئناف باجلــوف علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بتبــوك برقــم 332128231 وتاريــخ 
الفضيلــة  أصحــاب  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/1/13هـــ 
1433/4/21هـــ  وتاريــخ   33205932 و...و...برقــم   ... الشــيخ  القضــاة 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد ...و ...يف قضيــة ســرقة وقــد تضمــن 
القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة علــى النحــو املفصــل فيــه وباإلطــاع 
علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيلــة القضــاة وأحلقــوه بالقــرار بنــاء علــى 
قرارنــا الســابق رقم33407255وتاريــخ 1433/9/10هـــ تقــرر املصادقــة 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 33303859 تاريخه : 1433/06/17هـ رقم 
الدعوى : 33125542

 رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 3460112 
تاريخه : 1434/03/11هـ

ســرقة - ســرقة مزرعــة -ســرقة أغنــام -محضــر قّصــاص األثــر -غســل 
األمــوال بحيــازة أمــوال محّصلــة مــن نشــاط إجرامــي -اشــتراك يف 
الســرقة -بيــع املســروقات -املطالبــة بحــد الســرقة-الرجوع عــن اإلقــرار 
اجلرميــة-  خلطــورة  العقوبــة  -تشــديد  الســرقة  حــد  -درء  بالســرقة 

التعزيــر بالســجن واجللــد واإلبعــاد عــن البــاد - غرامــة ماليــة .

1-قول النبي صلى اهلل عليه وسلم : ») ادرؤوا احلدود بالشبهات («.
2-مــا نقلــه صاحــب الشــرح الكبيــر )136/10( : عــن األوزاعــي مــا نصــه : 

) وإن رجــع عــن الســرقة أو الشــرب ضــرب دون احلــد (. 
3-املادة )16( من نظام مكافحة غسل األموال . 

توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا - مقيَمــني - أحدهمــا بســرقة أعــداد 
كبيــرة مــن الغنــم وارتــكاب جرميــة غســل األمــوال واآلخــر مبســاعدته 
لــألول يف جرميــة الســرقة ، حيــث تقــدم مواطــن ببــاغ ملركــز الشــرطة 
للموقــع  االنتقــال  مت  ثــم  منهــا،  أغنــام  لســرقة  مزرعتــه  تعــرض  عــن 
ووصفــه وطريقــة الدخــول والســرقة ، ومت القبــض علــى املدعــى عليهمــا 
بعــد أن قامــا ببيــع األغنــام، وباســتجوابهما اعترفــا مبــا نســب إليهمــا 



240

احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم األربعــاء 1433/4/7هـــ لدينا نحن القضاة 
وفضيلــة   ......... القاضــي  وفضيلــة   ......... بتبــوك  العامــة  باحملكمــة 
القاضــي ......... وبنــاء علــى ورود املعاملــة إلــى احملكمــة العامــة بتبــوك 
بخطــاب رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق  واالدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك رقــم 
2540 يف 1433/2/16هـــ واملقيــدة يف احملكمــة العامــة بتبــوك برقــم 
فضيلــة  مــن  مكتبنــا  إلــى  واحملالــة  1433/2/20هـــ  يف   33328832
رئيــس احملكمــة العامــة بتبــوك برقــم 33125542 يف 1433/2/20هـــ 
بشــأن دعــوى املدعــي العــام ضــد ......... و ......... بشــأن قضيــة ســرقة 
وجرميــة غســيل أمــوال افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام الســاعة 23 : 10  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ......... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ......... 
......... ســوداني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة  وادعــى علــى احلاضــر معــه 
الصــادرة مــن تبــوك رقــم )......... ( و.........  ســوداني اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة الصــادرة مــن تبــوك رقــم )......... (  قائــا يف حتريــر دعــواه 
بصفتــي مدعيــا عامــا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة تبــوك 

، وصــدق اعترافهمــا شــرعًا ، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند 
وتعزيــر  األول  الســارق  بحــق  الســرقة  حــد  بإقامــة  واحلكــم  إليهمــا 
لكــن   ، عليهمــا  للمدعــى  شــرعًا  اعتــراف مصــدق  ،لوجــود  اآلخــر 
أنكــر املدعــى عليهمــا مــا نســب إليهمــا ، ورجــع املدعــى عليهمــا عــن 
اعترافهمــا ، لــذا صــدر احلكــم بــدرء حــد الســرقة ، والتعزيــر بالســجن 
واجللــد والغرامــة واإلبعــاد . وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف  

بعــد التوجيــه بزيــادة التعزيــر .
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أدعــي علــى احلاضريــن إنــه بتاريــخ 1432/9/26هـــ تقــدم املواطــن ......... 
ببــاغ ملركــز شــرطة ......... مفادهــا تعــرض مزرعتــه الواقعــة بطريــق 
......... للســرقة حيــث ســرق منهــا مابلــغ عــدده )200( مائتــا رأس مــن 
وبتاريــخ  بذلــك  أحــدا  يتهــم  وال  نعيمــي  خرفــان  نوعهــا  األغنــام 
عــدد  بــأن  وأفــاد  للمركــز  املذكــور  املبلــغ  حضــر  1432/9/29هـــ 
األغنــام املســروقة بعــد التأكــد منهــا هــو )380( ثاثمائــة وثمانــون 
رأســا مــن األغنــام وبتاريــخ 1432/9/27هـــ مت القبــض علــى املدعــى 
عليــه  ....... وبتاريــخ 1432/10/5هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليه ......... 
وبانتقــال رجــل الضبــط اجلنائــي ملوقــع اجلرميــة اتضــح بأنــه يقــع علــى 
طريــق ......... بالقــرب مــن .........  وهــو عبــارة عــن مزرعــة وتبــني دخــول 
اجلنــاة عــن طريــق فتــح بــاب املزرعــة والدخــول منــه ولــم يتضــح وجــود أي 
آثــار تفيــد التحقيــق وبتاريــخ 1432/10/10هـــ مت انتقــال رجــل الضبــط 
اجلنائــي برفقــة صاحــب األغنــام املســروقة املدعــو ......... واملدعــى عليــه 
ــام املســروقة التــي باعهــا لشــخص يف مزرعــة  ــى األغن ــة عل ......... للدالل
 ......... األغنــام  مــن  رأســا  عشــر  واثنــي  مائــة   )112( عددهــا  والبالــغ 
واتضــح أن املوقــع عبــارة عــن مزرعــة تقــع علــى طريــق ......... بعــد محطــة 
ــق ......... ( واملزرعــة تعــود  ــق فرعــي )طري ــى طري ......... للمحروقــات عل
ملكيتهــا للمواطــن ......... ومبعاينتهــا اتضــح وجــود حــوش داخــل املزرعة 
معــد لألغنــام وســكن للعمــال واســتراحة لصاحــب املزرعــة ومت مقابلــة 
املواطــن ......... الــذي أفــاد بــأن املزرعــة عائــدة لشــقيقه وهــو غيــر موجــود 
كمــا أفــاد بوجــود عــدد )112( مائــة واثنــي عشررأســا مــن األغنــام 
......... ســبق أن اشــتراها شــقيقه ......... مــن شــخص ســوداني ال يعرفــه 
اســتطاع  وقــد  ريـ103500ـــال  وخمســمائة  آالف  وثاثــة  مائــة  مببلــغ 
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ــه وهــي مــن  ــام وأفــاد بأنهــا عائــدة ل ــى األغن املواطــن ......... التعــرف عل
األغنــام املســروقة التــي أبلــغ عنهــا ومت يف حينــه تســليم األغنــام للمواطــن 
مبراجعــة  شــقيقه  بإبــاغ  املزرعــة  صاحــب  شــقيق  إبــاغ  ومت   .........
مت  1432/10/10هـــ  بتاريــخ  أنــه  كمــا  اجلنائــي  والبحــث  التحريــات 
انتقــال رجــل الضبــط اجلنائــي رفــق املدعــى عليــه ......... إلــى أحــد املــزارع 
مائــة  وقــدره  املالــي  املبلــغ  بوضــع  قــام  بأنــه  أفــاد  حيــث   ......... بحــي 
وخمســون ألــف ريـ150000ـــال عنــد أحــد األشــخاص باملزرعــة وقابــل 
......... الشــخص وطلــب منــه تســليم األمانــة وهــي عبــارة عــن كيــس 
وبالتأكــد منهــا وعدهــا اتضــح وجــود مبلــغ وقــدره مائــة وخمســون ألــف 
ريـ150000ـــال ومت التحفــظ علــى املبلــغ كمــا ورد مبحضــر قصــاص 
اآلثــار مــن خــال مضاهــاة آثــار املدعــى عليهمــا ومطابقتهــا مــع آثــار 
الســرقات املجهولــة لألغنــام والتــي ســبق أن قــام مبعاينتهــا لــم يتضــح 
مطابقتهــا مــع أي آثــار ألي ســرقة مجهولــة وجرى تســليم األغنام األخرى 
املضبوطــة لــدى املواطــن ......... واملــرأة .........  واملواطــن ......... واملواطــن 
......... واملواطــن ......... واملواطــن ......... للمبلــغ ......... كمــا مت العثــور 
علــى عــدد )39( تســعة وثاثــني رأســا مــن األغنــام املســروقة مــن منطقــة 
اجلــوف لــدى املواطــن ......... تعــود للمواطــن ......... وأفــاد ......... بأنــه قــام 
بشــرائها مــن املدعــى عليــه ......... ومت تســليمها لصاحبهــا بعــد التنســيق 
مــع شــرطة منطقــة اجلــوف وجــرى فــرز أوراق مســتقلة للمتهمــني الهاربــني 
والتعميــم عنهــم مبوجــب التعميــم رقــم )......... ( يف 1432/10/11هـــ وال 
يــزال البحــث جاريــا عــن الهاربــني وجــرى التعميــم عــن الســيارة نــوع ..... 
اللــون ......... رقــم اللوحــة )......... ( والتــي اســتخدمت يف حتميــل األغنــام 
املســروقة وال يــزال البحــث جاريــا ومت ضبــط مبلــغ مالــي قــدره مائــة 
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وخمســون ألــف ريـ150000ـــال  وجــدت بحــوزة املدعــو وجــرى التحفــظ 
ــه ســبق وأن ســرقت  ــغ وبضبــط إفــادة املدعــي ......... أفــاد بأن ــى املبل عل
ــه مــرة أخــرى بتاريــخ  ــم عــن ذلــك إال حينمــا ســرقت من ــم يعل أغنامــه ول
1432/9/26هـــ وأفــاد بأنــه بتاريخ 1432/9/21هـ وقع حادث اصطدام 
عــدد )3( ثاثــة رؤوس مــن األغنــام عنــد قطعهــا للطريــق حيــث كان 
يبلــغ عــدد األغنــام أثنــاء احلــادث مائــة وواحــدا وتســعني رأســا وأفــاد بأنــه 
ذهــب إلــى إدارة املــرور وقــام بأخــذ رقــم جــوال املواطــن ......... وقــام 
باالتصــال عليــه وســؤاله عــن عدداألغنــام التــي كانــت مــع املدعــى عليــه 
......... فأفــاده بــأن عددهــا كثيــر وأثنــاء ذلــك علــم بــأن احلــوش التابــع لــه 
ســرق مرتــني وأفــاد بأنــه لــم يكــن يعلــم عــن الســرقة األولــى بســبب أن 
األغنــام التــي لديــه عددهــا كثيــر وال يســتطيع أن يحصيهــا كمــا أفــاد 
بــأن األغنــام التــي وجــدت بحــوزة املدعــى عليهمــا عليــه الوســم اخلــاص 
بأغنامــه املســروقة )391( ثاثمائــة وواحــدًا وتســعني رأســا كمــا أفــاد 
ــام التــي قــام باســتامها )309( ثاثمائــة وتســعة وبقــي  بــأن عــدد األغن
لــم  التــي  بــأن قيمــة األغنــام  وأفــاد  رأســا  وثمانــني  اثنــني  عــدد )82( 
يســتلمها تقــدر مببلــغ مائــة وثاثة وعشــرين ألف ريـ123000ـــال وبضبط 
إفــادة كل مــن املواطــن ......... واملــرأة ......... واملواطــن ......... واملواطــن 
......... واملواطــن ......... واملواطــن ......... أفــادوا بأنهــم قامــوا بشــراء عــدد 
......... اســتطاع  ......... علــى املواطــن  ......... وبعــرض  مــن األغنــام مــن 
التعــرف عليــه وأفــاد بأنــه هــو مــن قــام ببيعــه األغنــام وحتميلهــا وبعــرض 
......... علــى املــرأة ......... اســتطاعت التعــرف عليــه وأفــادت بأنــه هــو مــن 
قــام ببيعهــا األغنــام وحتميلهــا وبضبــط شــهادة املواطــن ......... أفــاد بأنــه 
كان موجــودا مــع زوجتــه فضيــة أثنــاء قيامهــا بشــراء عــدد مــن األغنــام 
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ورده  1432/9/21هـــ  يــوم  يف  بأنــه  أفــاد   ......... وباســتجواب   .... مــن 
اتصــال مــن املدعــى عليــه ......... وذلــك بعــد اإلفطــار وقــال لــه إنــه يوجــد 
ــه أن يقومــا  ــام ......... كثيــرة يف املزرعــة التــي يعمــل بهــا وطلــب من أغن
ــه أخبــر كا  ــه ســوف يــرد عليــه الحقــا ويف حين بســرقتها فأخبــره بأن
مــن املقيــم .........  واملقيــم ......... فوافقــا واتفقــوا علــى ســرقتها وذلــك 
ــه ال  ــى ......... وأخبــره بأن ــم قــام باالتصــال عل بعــد التنســيق مــع ......... ث
مانــع لديهــم مــن ســرقة األغنــام واتفقــوا معــه علــى أن يتقابلــوا صبــاح 
اليــوم التالــي عنــده باملزرعــة التــي يعمــل بهــا والتــي يوجــد بهــا يوجــد 
بداخلهــا األغنــام املــراد ســرقتها وذهــب صبــاح اليــوم التالــي هــو واملقيــم 
......... وكان  علــى طريــق  لــه  العائــدة ملكيتهــا   .... بالســيارة   .........
......... علــى تواصــل معــه بالهاتــف اجلــوال حتــى وصلــوا إليــه بالقــرب مــن 
املزرعــة وقابلــوه وأرشــدهم إلــى احلــوش املوجــود فيــه األغنــام واتفقــوا 
علــى أن يحضــروا يف نفــس اليــوم مســاء لســرقتها ثــم رجعــوا إلــى املزرعــة 
التــي يعمــل بهــا ويســكن فيهــا كل مــن املقيــم ......... و.........  ويف نفــس 
اليــوم ذهــب هــو ......... و......... وكان ذلــك بعــد اإلفطــار بســيارته .... 
حتــى وصلــوا بالقــرب مــن املزرعــة وأوقفــوا الســيارة وكان ......... داخــل 
ــوا مــن ســرقة  ــن فيهــا لكــي يتمكن املزرعــة إلشــغال العمــال املوجودي
األغنــام وكان علــى تواصــل معــه عبــر اجلــوال ثــم ســاروا علــى األقــدام 
حتــى وصلــوا إلــى حــوش األغنــام وفتحــوا احلــوش وشــاهدوا أعــدادا 
كثيــرة مــن األغنــام وعنــد ذلــك قامــوا بعــزل مجموعــة كبيــرة مــن 
األغنــام ال يعــرف كــم عددهــا وقامــوا بالســير بهــا علــى األقــدام حتــى 
خرجــوا مــن املزرعــة وهــم يســوقونها أمامهــم حتــى وصلــوا إلــى ســيارته 
..... وركــب هــو الســيارة وقــام كل مــن ......... و......... بالســير باألغنــام 
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علــى األقــدام وهــو راكــب الســيارة لكــي يذهبــوا باألغنــام ســيرا إلــى 
املزرعــة التــي يعمــل بهــا يف حــي ......... ويســكنان معــه بهــا وكان ذلــك 
قطعهــم  وأثنــاء  باألغنــام  يســيرون  وهــم  العشــاء  صــاة  عنــد  تقريبــا 
الطريــق بهــا بالقــرب مــن مزرعــة الســيرة اصطدمــت إحــدى الســيارات 
العابــرة للطريــق مبجموعــة مــن األغنــام حيــث مــات مــن الغنــم عــدد )3( 
ثاثــة رؤوس ونــزل صاحــب الســيارة النتظــار دوريــة أمــن الطــرق وذلــك 
بنــاء علــى طلــب صاحــب الســيارة وبقــي هــو يف موقــع احلــادث وقــال 
ــن معــه وســاقوا  ــه هــو املســئول وذهــب رفاقــه الذي لصاحــب الســيارة أن
الغنــم وبعــد حوالــي نصــف ســاعة حضــرت دوريــة أمــن الطــرق وأخــذوه 
هــو وصاحــب الســيارة الــذي صــدم الغنــم إلــى املركــز وقــال لهم صاحب 
الســيارة أنــه مؤمــن علــى ســيارته وال يرغــب ســوى محضــر باحلادثــة 
ليتمكــن مــن إصــاح ســيارته وبعدهــا ذهــب وبقــي هــو يف املركــز ألنــه 
األشــخاص  أحــد  علــى  باالتصــال  وقــام  كفيــل  إحضــار  منــه  طلــب 
املســتأجرين حــوش يف املزرعــة التــي يعمــل بهــا وطلــب منــه احلضــور 
لكفالتــه ثــم ذهــب معــه إليصالــه إلــى املزرعــة التــي يعمــل بهــا حيــث 
تضــم مجموعــة مــن األحــواش املؤجــرة للعديــد مــن األشــخاص ووصــل 
للمزرعــة وكان ذلــك مــع طلــوع الفجــر واتصــل هــو ب.........  فأخبــره 
بأنهــم بالطريــق باجتاهــه وعنــد الســاعة التاســعة صباحــا تقريبــا وصلــوا 
ــى األقــدام وقامــوا بإخفائهــا  ــى املزرعــة ســيرا عل ــام املســروقة إل باألغن
ــه قــام ببيــع عــدد مــن هــذه  ــى الفــور بحــوش باملزرعــة كمــا أقــر بأن عل
 ......... األغنــام عددهــا )21( واحــد وعشــرون رأســا لشــخص يدعــى 
وذلــك مببلــغ تســعمائة وأربعــني ريـ940ـــال للــرأس الواحــد وأعطــاه مبلــغ 
آالف  ثاثــة  عنــده  وبقــي  ريـ16500ـــال  وخمســمائة  ألــف  ســتة عشــر 
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وثمامنائــة ريـ3800ـــال لــم يســتلمها منــه وال يعلــم املشــتري عــن األغنــام إال 
أنهــا عائــدة لــه وقــام هــو بتوصيــل األغنــام إلــى مزرعتــه ثــم بــاع عــدد )2( 
رأســني مــن األغنــام لشــخص يدعــى ......... مببلــغ ثاثــة آالف ريـ3000ـــال 
ــه عــدد  ــه شــخص يدعــى ......... والــذي اشــترى من وبعــد ذلــك أحضــر ل
)112( مائــة واثنــي عشــر رأســا مــن األغنــام مببلــغ ثاثــة آالف ومائــة 
ريـ3100ـــال اســتلمها منــه نقــدا وقــام هــو بإيصــال األغنــام إلــى مزرعتــه 
علــى طريــق ......... كمــا قــام ببيــع عــدد )12( اثنــي عشــر رأســاً للمواطــن 
......... وعــدد )12( اثنــا عشــر رأســا للمــرأة ......... وبــاع أيضــا ل.........  
عــدد )12( اثنــى عشــر رأســا وقــام أيضــا ببيــع املســتأجر باألحــواش 
املواطــن ......... وأقــر بــأن املبالــغ املاليــة بقيــت بحوزتــه وحتفــظ عليهــا 
حتــى يتمكــن كل مــن ......... و.........  و.........  مــن تقاســمها بينهــم 
الحقــا وبعــد حوالــي أربعــة أو خمســة أيــام اتصــل عليــه ......... وقــال لــه 
نريــد أن نســرق مــرة أخــرى مــن نفــس األغنــام الســابقة وكان وقتهــا 
يجلــس باملزرعــة التــي يعمــل بهــا وكان موجــودا معــه كل مــن .........  
و......... وشــخص آخــر ســوداني يدعــى ......... وبقيادتــه ســيارة مــن نــوع 
..... يقــوم بتوصيــل األغنــام وعنــد ذلــك قــال هــو للموجوديــن بــأن ......... 
اتصــل عليــه وأخبــره بأنــه يريــد أن يقــوم بالســرقة مــن األغنــام مــرة 
أخــرى فوافــق املوجــدون معــه مــا عــدا ......... الــذي قــال إنــه يريــد قيمــة 
التوصيــل فقــط وال يريــد مــن الغنــم شــيئا وبعــد اإلفطــار ركــب كل مــن 
......... و......... مــع ......... بســيارته ..... وركــب هــو بســيارته ..... واجتهــا 
إلــى املزرعــة ســيرا علــى األقــدام أمــا هــو ......... فجلســا ينتظرانهمــا 
وأثنــاء ذلــك فتحــوا حــوش األغنــام وســرقوا عــددا مــن األغنــام مــا يقــارب 
)129( مائــة وتســعة وعشــرين وســاروا بهــا علــى األقــدام حتــى أخرجوهــا 
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بالــــ.... علــى  إلــى خــارج املزرعــة وقابلوهمــا وقامــوا بتحميــل األغنــام 
......... حتــى متكنــوا مــن  دفعــات إلــى املزرعــة التــي يعمــل بهــا بحــي 
إيصــال كامــل األغنــام وذلــك عنــد طلــوع الفجــر وقامــوا بإخفــاء األغنام 
ــغ املاليــة بينهــم وأمــا  داخــل املزرعــة بقصــد بيعهــا الحقــا وتقاســم املبال
املقيــم ......... فقــام هــو بإعطائــه مبلــغ ألــف وخمســمائة ريـ1500ـــال قيمة 
حتميــل األغنــام ثــم ذهــب إال أنــه بتاريخ 1432/10/4هـ وحوالي الســاعة 
احلاديــة عشــر ليــا حضــر رجــال األمــن إلــى املزرعــة التــي يعمــل بهــا 
......... و.........  وقبــض عليــه ومت اصطحابــه إلــى  ويســكن معــه بهــا 
مركــز شــرطة ......... ويف اليــوم التالــي عثــر علــى األغنــام املســروقة 
ــام تعــود  ــام ذكــر لهــم أن األغن ــد ســؤاله عــن األغن داخــل املزرعــة وعن
ل.........  واليعلــم عنهــا أي شــيء كمــا أفــاد أنــه أثنــاء القبــض عليه كان 
كل مــن ......... و......... موجوديــن يف املزرعــة لكنهمــا اختفيــا وال يعلــم 
عنهمــا أي شــيء كمــا أقــر بأنــه هــو وكل مــن ......... و.........  و.........  
هــم مــن قامــوا بســرقة األغنــام مرتــني مــن املزرعــة الواقعــة علــى طريــق 
......... وبتنســيق واتفــاق بينهــم األربعــة كمــا أقــر بأنــه اســتلم مبلــغ مائــة 
ــال وأفــاد بأنهــا موجــودة ويســتطيع الداللــة  وخمســني ألــف ريـ150000ـ
ــه إلــى  ــال فقــام بتحويل ــغ وقــدره ســتني ألــف ريـ60000ـ عليهــا وأمــا املبل
الســودان علــى دفعــات وأن هــذه املبالــغ هــي محصلــة بيعــه ملجموعــة مــن 
األغنــام املســروقة وأفــاد بأنهــم األربعــة اتفقــوا علــى تقاســم املبلــغ بينهــم 
الحقــا وصــادق علــى إقــراره شــرعا وباســتجواب املدعــى عليــه ......... أقــر 
بأنــه بتاريــخ 1432/9/12هـــ أخبــره......... بأنــه يريــد منــه أن يعمــل يف 
......... لكــي يقومــوا بســرقة األغنــام  املزرعــة التــي كان يعمــل بهــا 
مــن  واخلــروج  الدخــول  املوجــودة هنــاك ويكــون دوره تســهيل عمليــة 
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 ......... قــام  باملزرعــة  عمــل  أن  وبعــد  الســرقة  يف  واملســاعدة  املزرعــة 
باالتصــال عليــه فأخبــره بأنــه ال يعــرف أن يوصــف لــه املزرعــة فقــال لــه 
......... ال بــد أن أعــرف املوقــع وحضــر لــه يف النهــار وكان ينتظــره عنــد 
عقــم املزرعــة وبعــد ذلــك قــال لــه هــذا هــو احلــوش الــذي يوجــد بــه األغنــام 
بعــد ذلــك دخــل وبعدهــا بيومــني حضر له كل مــن ......... و.........  و.........  
قبــل صــاة العشــاء وقامــوا بأخــذ األغنــام مــن احلــوش وأفــاد بأنــه لــم 
يقابلهــم ويف الصبــاح اتصــل عليــه ......... وأخبــره بأنــه حصــل حــادث 
أثنــاء ســرقتهم األغنــام علــى طريــق عمــان وقــد مــات )3( ثاثــة رؤوس 
مــن األغنــام وقــد أوقــف وخــرج مــن التوقيــف وبعــد يومــني اتصــل عليــه 
ــا )100(  ــاع منه ــام )200( مائتــني وقــد ب ــأن عــدد األغن ــره ب ......... وأخب
مائــة رأس علــى شــخص علــى طريــق ......... واملائــة األخــرى باعهــا يف 
نفــس املزرعــة وبعــد حوالــي خمــس أيــام قــام ......... باالتصــال عليــه وقــال 
أقابلهــم  وأنــا ســوف  األغنــام  يأخــذون  و.........   و.........    ......... دع  لــه 
وحضــر إليــه يف املزرعــة كل مــن ......... و.........  و......... وقابلهــم وقامــوا 
بأخــذ األغنــام يف املــرة الثانيــة وبعــد ذلــك ال يعلــم أي شــيء ويف الصبــاح 
اكتشــف العمــال املوجــودون يف املزرعــة الســرقة وقــام هــو باالتصــال 
علــى ......... وأخبــره بــأن العمــال اكتشــفوا الســرقة ولــم يتصــل عليــه 
وبعــد ذلــك مت القبــض عليــه وصــادق علــى إقــراره شــرعا وملــا أشــير إليــه 
أقــرر توجيــه االتهــام ل......... بســرقة ثاثمائــة وواحــد وتســعني رأســا مــن 
مــن  الثانيــة  باملــادة  املجــرم  األمــوال  غســل  جرميــة  وارتــكاب  الغنــم 
ــة عــن نشــاط  ــه ألمــوال متحصل مكافحــة غســل األمــوال وذلــك حليازت
إجرامــي وحتويلــه ملبالــغ أخــرى إلــى بلــده مــع علمــه بأنهــا ناجتــه عــن 
نشــاط إجرامــي وتوجيــه االتهــام ل......... مبســاعدته يف جرميــة الســرقة 
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ــام حتــى متكــن .........  بصــرف عمــال املزرعــة التــي ســرقت منهــا األغن
ورفقــاؤه الهاربــون مــن الســرقة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــوران 
فعــل محــرم شــرعا ومجــرم نظامــا ومعاقــب عليــه وهــو قيــام الثانــي 
بســرقة مــال محتــرم مــن حــرزه بالــغ النصــاب ال شــبهة لــه فيــه وهــو 
األول  وقيــام  األمــوال  بجرميةغســل  وقيامــه  مكــره  غيــر  مكلــف 
مبســاعدته بجرميــة الســرقة لــذا أطلــب مــا يلــي :1- إثبــات مــا أســند 
إليهمــا 2- احلكــم علــى الثانــي بحــد الســرقة الــوارد يف األيــة الكرميــة 
رقــم )38( مــن ســورة املائــدة 3- احلكــم علــى الثانــي بالعقوبــة املنصــوص 
عليهــا باملــادة السادســة عشــرة مــن  نظــام مكافحــة غســل األمــوال 4- 
احلكــم علــى األول بعقوبــة تعزيريــة تردعــه وتزجــر غيــره )علمــا بــأن 
احلــق اخلــاص ال زال قائمــا( هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليــه األول ......... أجــاب قائــا مــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
ــه  ــى نفســي كل ــي ......... وإقــراري عل ــه الثان العــام  وإقــرار املدعــى علي
غيــر صحيــح وال أعلــم عــن هــذه القضيــة شــيئا ولــم أســاعد املدعــى عليــه 
......... أبــدا هــذه  ......... لســرقة األغنــام املوجــودة  يف مزرعــة  الثانــي 
إجابتــي وجــرى ســؤاله هــل بينــك وبــني املدعــى عليــه الثانــي ......... ســابق 
معرفــة فأجــاب قائــا نعــم إننــي أعــرف املدعى عليه الثانــي ......... معرفة 
تامــة واملزرعــة التــي يعمــل بهــا قريبــة مــن املزرعــة التــي أعمــل بهــا وتبعــد 
عنــا قرابــة أربعــة كيلــو متــرات تقريبــا هكــذا أجــاب وأضــاف املدعــى 
عليــه األول ......... قائــا إن صــدق برائتــي أنــه ملــا مت القبــض علــي لــم 
يجــدوا عنــدي مــاال وال أســلحة وهــذا دليــل برائتــي هكــذا أضــاف 
ــي ......... أجــاب  ــه الثان ــى املدعــى علي ــام عل وبعــرض دعــوى املدعــي الع
قائــا مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام غيــر صحيــح والصحيــح أننــي 
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أعمــل يف مزرعــة كفيلــي املدعــو ......... وهــي مزرعــة كبيــرة ومقســمة 
إلــى عــدة أحــواش وأقــوم بتأجيــر األحــواش علــى األشــخاص حلفــظ 
أغنامهــم بهــا ويف شــهر رمضــان عــام 1432هـــ ال أذكــر تاريــخ اليــوم أتــى 
إلــي املدعــو ......... واملدعــو ......... ومعهمــا عــدد مــن األغنــام وعددهــا 
مائــة وواحــد وثمانــون رأســا يســوقونها مشــيا وطلبــا منــي بيعهــا علــى 
املســتأجرين لألحــواش املوجــودة داخــل املزرعــة وعلــى غيرهــم مــن خارج 
املزرعــة فوافقــت علــى ذلــك فبعــت مائــة وواحــد وســبعون رأســا علــى 
عــدة أشــخاص وهــم املذكوريــن يف الدعــوى وبقــي عشــرة مــن األغنــام 
موجــودة يف احلــوش لــم أبعهــا علمــا بأنــه قــد اتصــل علــي املدعــو ......... 
و.........  قبــل أن يأتيــا إلــي يف املزرعــة وأخبرانــي بــأن شــخصا قــد صــدم 
ثاثــة رؤوس مــن األغنــام وطلبــا منــي أن أكــون أنــا املســؤول عــن هــذه 
األغنــام لكونهمــا ال ميلــكان رخصــة إقامــة وفعا حضــرت إلى صاحب 
الســيارة وأخبرتــه بأننــي أنــا صاحــب هــذه األغنــام ومت القبــض علــي 
وإيداعــي يف التوقيــف حتــى خرجــت منــه بكفالــة وملــا وصلــت إلــى 
املذكــورة  األغنــام  ومعهــم  و.........   ......... املدعــو  وصــا  املزرعــة 
يســوقونها مشــيا وطلبــا منــي مــا ذكرتــه آنفــا وبعــد يومــني قدمــا إلــي 
مــرة أخــرى املدعــو ......... و..... ومعهــم ســيارة مــن نــوع )......( يقودهــا 
شــخص اســمه )......... ( وطلبا مني إعطائه مبلغ وقدره ألف وخمســمائة 
ريـ1500ـــال قيمــة التوصيــل فأعطيتــه وأنــزال األغنــام  عنــدي يف احلــوش 
بــأن هــذه األغنــام  القبــض علــي وأخبــرت  ببيعهــا حتــى مت  أقــم  ولــم 
مســروقة وهربــا املدعــو ......... و.........  ولــم يعلــم عــن مكانهمــا حتــى 
تاريخــه هــذا الــذي حصــل معــي ومــا ذكــره املدعــى عليــه األول ......... 
مــن إقــراره ضــدي ومــا أقررتــه عــن نفســي غيــر مــا ذكرتــه آنفــا فغيــر 
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صحيــح واهلل يعلــم بأننــي ال أعلــم أن هــذه األغنــام مســروقة  هذه إجابتي 
وجــرى ســؤاله بكــم بعــت الــرأس الواحــد مــن األغنــام علــى األشــخاص 
وأربعــون  تســعمائة  وقــدره  مببلــغ  بعتــه  قائــا  فأجــاب  املذكوريــن 
ريـ940ـــال ومببلغ وقدره تسعمائة وخمسون ريـ950ـــال ال يتجاوز هاذين 
الســعرين هكــذا أجــاب وقــرر املدعــى عليــه الثانــي ......... قائــا مــا 
ألــف  ســتون  وقــدره  مبلــغ  بتهريــب  قمــت  أننــي  نفســي  عــن  ذكرتــه 
ريـ60000ـــال إلــى الســودان فغيــر صحيــح وذكــرت ذلــك للشــرطة خوف 
علــى املبلــغ احملفــوظ وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريـ150000ـــال خســية 
ــة األمــر  ــام املســروقة ألغنامهــم ولكــن يف نهاي ــة أصحــاب األغن مطالب
اعترفــت بــأن املبلــغ موجــود ولــم أرســل شــيئا منــه إلــى الســودان هكــذا 
ــق دعــواه أجــاب قائــا  ــى طب ــه عل ــام عــن بينت قــرر وبســؤال املدعــي الع
بينتــي ســأحضرها يف اجللســة القادمــة هكــذا أجــاب ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليهمــا وبســؤال املدعــي 
ــه التــي وعــد بإحضارهــا يف هــذه اجللســة فأجــاب قائــا  العــام عــن بينت
بينتــي هــي مايلــي: 1- اعترافهمــا املصدق شــرعا املــدون على الصفحات 
رقــم )3 - 7( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )53( والصفحــات رقــم 
)5-6( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )56( 2- مــا جــاء بإفــادة 
املواطــن ......... املدونــة علــى الصفحــة رقــم )3( مــن دفتــر التحقيــق املرفق 
لفــة رقــم )52( 3- مــا جــاء بإفــادة املواطنــة ......... املدونــة علــى الصفحــة 
رقــم )8( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )52( 4- مــا جــاء بشــهادة 
املواطــن ......... املدونــة علــى الصفحــة رقــم )10( مــن دفتــر التحقيــق 
املرفــق لفــة رقــم )52( 5- مــا جــاء بإفــادة املواطــن ......... املدونــة علــى 
الصفحــة رقــم )11-12( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )52( 6- 
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مــا جــاء بإفــادة املواطــن ......... املدونــة علــى الصفحــة رقــم )15-16( مــن 
دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )52( 7- مــا جــاء بإفــادة املواطــن ......... 
ــق املرفــق لفــة رقــم  ــر التحقي ــى الصفحــة رقــم )15( مــن دفت ــة عل املدون
)53( 8- مــا جــاء بإفــادة املواطــن ......... املــدون علــى الصفحــة رقــم )13-
14( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )53( 9- محضــر داللــة املتهــم 
صــاح علــى املبلــغ املالــي املــدون علىالصفحــة رقم )8( مــن دفتر التحقيق 
املرفــق لفــة رقــم )53( 10- محضــر داللــة املتهــم ......... علــى األغنــام 
ــر التحقيــق املرفــق  ــى الصفحــة رقــم )10( مــن دفت املســروقة املــدون عل
لفــة رقــم )50(  11- مــا جــاء مبحضــر العــرض والتعــرف علــى املواطــن 
......... املدونــة علــى الصفحــة رقــم )4( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة 
رقــم )52( 12- مــا جــاء مبحضــر العــرض والتعــرف علــى املواطنــة ......... 
املدونــة علــى الصفحــة رقــم )9( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقم )52( 
هــذه بينتــي وجــرى منــا االطــاع علــى الدليــل األول مــن أدلــة املدعــي 
العــام وهــو اإلقــرار املصــدق شــرعا للمدعــى عليــه الثانــي ......... املــدون 
علــى الصفحــة رقــم )3 - 7( مــن ملــف التحقيــق رقــم )53( ونصــه ) إقــرار 
ســوداني   ......... املدعــو  أنــا  أقــر  1432/10/10هـــ  بتاريــخ  واعتــراف 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم )......... ( مصدرهــا تبــوك أقــر وأعتــرف 
وبطوعــي واختيــاري غيــر مكــره أو مجبــر مــن أحــد إنــه يف يــوم الواحــد 
والعشــرين مــن رمضــان املاضــي تقريبــا وردنــي اتصــال مــن املدعــو ......... 
ســوداني اجلنســية وذلــك بعــد اإلفطــار وقــال لــي إنــه يوجــد أغنــام نعيمــي 
كثيــرة يف املزرعــة التــي يعمــل بهــا وطلــب منــي أن نقــوم بســرقتها وقلــت 
لــه ســوف أرد عليــك الحقــا ويف حينــه قلــت لــكل مــن املدعــو .........  
واملدعــو.........  فوافــق اجلميــع واتفقنــا معــه أن نتقابــل صبــاح اليــوم التالي 
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ليدلنــا باملزرعــة التــي يعمــل بهــا وبداخلهــا األغنــام التــي نريــد ســرقتها 
وبالفعــل ذهبــت صبــاح اليــوم التالــي أنــا واملدعــو ......... بالســيارة .... 
العائــدة ملكيتهــا لــي علــى طريــق ......... وكان ......... علــى تواصــل 
معــي بالهاتــف اجلــوال حتــى وصلنــا إليــه بالقــرب مــن مزرعــة وقابلنــاه 
وأرشــدنا إلــى احلــوش املوجــودة فيــه األغنــام واتفقنــا أن نحضــر يف نفــس 
اليــوم مســاء لســرقتها ثــم رجعــت إلــى املزرعــة التــي أعمــل بهــا ويســكن 
فيهــا كل مــن املدعــو ......... واملدعــو ......... وهــم بــدون إقامــة ويف نفــس 
اليــوم ذهبــت أنــا واملدعــو ......... واملدعــو ......... وكان ذلــك بعــد اإلفطار 
بســيارتي ..... حتــى وصلنــا إلــى القــرب مــن املزرعــة وأوقفنــا الســيارة 
وكان ......... داخــل املزرعــة إلشــغال العمــال املوجوديــن لكــي نتمكــن 
مــن ســرقة األغنــام وكان علــى تواصــل معــي عبــر اجلــوال ثــم مشــينا 
علــى األقــدام حتــى وصلنــا إلــى حــوش األغنــام وفتحنــا احلــوش وشــاهدنا 
أعــداد كثيــرة مــن األغنــام وعنــد ذلــك عزلنــا مجموعــة كبيــرة مــن 
األغنــام ال أعــرف عددهــا وقمنــا بالســير بهــا علــى األقــدام حتــى خرجنــا 
مــن املزرعــة ونحــن نســوق األغنــام أمامنــا ووصلنــا إلــى ســيارتي ..... 
ــا الســيارة وكل مــن املدعــو ......... واملدعــو......... يســيرون  وركبــت أن
بالغنــم علــى األقــدام وأنــا راكــب الســيارة لكــي نذهــب بالغنــم ســيرا 
إلــى املزرعــة التــي أعمــل بهــا يف حــي ......... ويســكن معــي بهــا كا مــن 
املدعــو ......... واملدعــو ......... وكان ذلــك تقريبــا عنــد صــاة العشــاء 
ونحــن نســير بالغنــم ونريــد قطعهــا للطريــق وذلــك بالقــرب مــن مزرعــة 
الســيرة اصطدمــت إحــدى الســيارات العابــرة للطريــق مبجموعــة مــن 
الغنــم حيــث مــات مــن الغنــم عــدد ثاثــة رؤوس ونــزل صاحــب الســيارة 
ونظــرا لكــون كل مــن املدعــو ......... واملدعــو ......... بــدون إثبــات قلــت 
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لهــم واصلــوا الســير بالغنــم وأنــا ســأبقى مــع صاحــب الســيارة النتظــار 
دوريــة أمــن الطــرق وذلــك بنــاء علــى طلــب صاحــب الســيارة بحضــور 
الدوريــة للحــادث وبقيــت أنــا يف موقــع احلــادث وقلــت لصاحــب الســيارة 
أنــا املســؤول وبالفعــل ذهــب رفاقــي الذيــن معــي وســاقوا الغنــم وبعــد 
حوالــي نصــف ســاعة حضــرت دوريــة أمــن الطرق وأخذونــي أنا وصاحب 
الســيارة الــذي صــدم الغنــم إلــى املركــز وقــال لهــم صاحــب الســيارة أنــه 
مؤمــن علــى ســيارته وال يرغــب ســوى محضــر باحلادثــة ليتمكــن مــن 
إصــاح ســيارته وبعدهــا ذهــب وبقيــت يف املركــز ألنــه طلــب علــي 
إحضــار كفيــل وبالفعــل اتصلــت بأحــد األشــخاص املســتأجرين حــوش 
يف املزرعــة التــي أعمــل بهــا وطلبــت منــه احلضــور لكفالتــي وهــو يدعــى 
......... يعمــل عســكري بالقاعــدة وال يعلــم أي شــيء عمــا حــدث ولكــن 
طلبــت منــه املســاعدة وكفلنــي ثــم ذهبــت معــه إليصالــي إلــى املزرعــة 
التــي أعمــل بهــا حيــث أنهــا تضــم مجموعــة مــن األحواش املؤجــرة للعديد 
مــن األشــخاص ووصلــت للمزرعــة وكان ذلــك مع طلــوع الفجر واتصلت 
الســاعة  عنــد  وبالفعــل  باجتاهــي  بالطريــق  أنهــم  لــي  وقــال  ب.........  
التاســعة صباحــا تقريبــا وصلــوا بالغنــم املســروقة إلــى املزرعــة ســيرا 
باألقــدام وقمنــا بإخفاءهــا علــى الفــور بحــوش باملزرعــة وأقــر بأنــي بعــت 
مــن هــذه األغنــام عــدد واحــد وعشــرين رأســا لشــخص يدعــى ......... 
وذلــك مببلــغ تســعمائة وأربعــني ريـ940ـــال للــرأس الواحــد وأعطانــي 
ــة  ــال وبقــي لــي عنــده ثاث ــغ ســتة عشــر ألفــا وخمســمائة ريـ16500ـ مبل
يعلــم املشــتري عــن  لــم أســتلمها منــه وال  آالف وثمامنائــة ريـ3800ـــال 
األغنــام إال أنهــا عائــدة لــي وأنــا أوصلــت األغنــام إلــى مزرعتــه ثــم بعــت 
عــدد خروفــني لشــخص يدعــى ......... مببلــغ ثاثــة آالف ريـ3000ـــال 
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وبعــد ذلــك حضــر لــي شــخص يدعــى ......... والــذي اشــترى منــي عــدد 
مائة واثنا عشر رأسا من األغنام مببلغ مائة وثاثة آالف ريـ103000ـال 
اســتلمتها نقــدا منــه وقمــت بإيصــال األغنــام إلــى مزرعتــه علــى طريــق 
......... وبعــت أيضــا مــن األغنــام املســروقة عــدد اثنــا عشــر رأســا للمدعــو 
......... وعــدد اثنــا عشــر رأســا للمــرأة ......... وبــاع املدعــو ......... عــدد اثنــا 
عشــر رأســا ملســتأجر باألحــواش أيضــا يدعــى ......... وأقــر بــأن املبالــغ 
نحــن  نتمكــن الحقــا  بقيــت بحوزتــي وحتفظــت عليهــا حتــى  املاليــة 
األربعــة املدعــو ......... واملدعــو ......... واملدعــو ..... وأنــا مــن تقاســمها 
الحقــا وبعــد حوالــي أربعــة أو خمســة أيــام اتصــل علي املدعــو ......... وقال 
لــي أن نســرق مــن الغنــم مــرة أخــرى مــن نفــس الغنــم الســابقة وكنــت 
وقتهــا أجلــس باملزرعــة التــي أعمــل بهــا وكان متواجــدا معــي كل مــن 
املدعــو ......... واملدعــو ......... وشــخص آخــر ســوداني يدعــى ......... ال 
أعــرف بقيــة اســمه ولكــن بقيادتــه ســيارة نــوع .... يقــوم بتوصيــل األغنام 
بهــا وعنــد ذلــك قلــت للموجوديــن أن ......... اتصــل علــي وقــال لــي أنــه 
يريدنــا أن نســرق مــن الغنــم مــرة أخــرى فوافــق املوجوديــن لــدي مــا عــدا 
......... الــذي قــال أنــه يريــد قيمــة التوصيــل فقــط وال يريــد مــن الغنــم 
شــيئا وبعــد اإلفطــار ركــب كل مــن املدعــو ......... واملدعــو ......... مــع 
......... بســيارته .... وأنــا ركبــت ســيارتي .... واجتهنــا إلــى طريــق ......... 
للمزرعــة التــي ســبق وســرقنا منهــا وعنــد وصولنــا بالقــرب مــن املزرعــة 
كان ......... متواجــدا باملزرعــة ينســق معــي عبــر اجلــوال بإشــغال عمــال 
املزرعــة وعنــد وصولنــا بالقــرب مــن املزرعــة نــزل كل مــن املدعــو ......... 
واملدعــو ......... واجتهــوا إلــى املزرعــة ســيرا علــى األقــدام وأنــا واملدعــو 
......... بانتظارهــم وبالفعــل فتحــوا حــوش األغنــام وســرقوا عــدد مــن 
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األغنــام مــا يقــارب مائــة وتســعة وعشــرين وســاروا بهــا علــى األقــدام حتى 
أخرجوهــا إلــى خــارج املزرعــة وقابلونــا أنــا واملدعــو ......... وقمنــا بتحميل 
األغنــام بالـــ.... علــى دفعــات إلــى املزرعــة التــي أعمــل بهــا إلــى حــي ......... 
حتــى متكنــا مــن إيصــال كامــل األغنــام وذلــك عنــد طلــوع الفجــر وقمنــا 
بإخفــاء الغنــم داخــل املزرعــة بقصــد بيعهــا الحقــا وتقاســم املبالــغ املاليــة 
بيننــا نحــن األربعــة أنــا واملدعــو ......... واملدعــو ......... واملدعــو ......... أمــا 
املدعــو ......... فأعطيتــه مبلــغ ألــف وخمســمائة ريـ1500ـــال قيمــة توصيل 
الغنــم ثــم ذهــب إال أنــه بتاريــخ 1432/10/4هـــ وحوالــي الســاعة احلاديــة 
عشــرة ليــا حضــر رجــال أمــن إلــى املزرعــة التــي أعمــل بهــا ويســكن 
معــي بهــا املدعــو ......... واملدعــو ......... وقبــض علــي ومــن ثــم اصطحابــي 
إلــى مركــز شــرطة ......... ويف اليــوم التالــي عثــر علــى األغنــام املســروقة 
داخــل املزرعــة وعنــد ســؤالي عــن األغنــام ذكــرت لهــم أن األغنــام تعــود 
للمدعــو ......... وال أعلــم عنهــا أي شــيء علمــا أنــه أثنــاء القبــض علــي 
املزرعــة  متواجديــن يف   ......... واملدعــو   ......... املدعــو  مــن  كان كل 
لكنهــم اختفــوا وال أعلــم عنهــم أي شــيء وأقــر وأعتــرف بأنــي أنــا وكل 
بســرقة  قمنــا  بأننــا   ......... واملدعــو  واملدعــو.........   ......... املدعــو  مــن 
األغنــام مرتــني مــن املزرعــة الواقعــة علــى طريــق ......... وبتنســيق واتفــاق 
بيننــا نحــن األربعــة  وأقــر بأنــي اســتلمت مبلــغ مائــة وخمســني ألــف 
ريـ150000ـــال وموجــودة وأســتطيع التدليــل عليهــا أمــا مبلــغ حوالــي 
ســتني ألــف ريـ60000ـــال فقمــت بتحويلــه إلــى الســودان علــى دفعــات وأن 
هــذه املبالــغ هــي محصلــة بيعــي ملجموعــة مــن األغنــام املســروقة وكنــا 
نحــن األربعــة علــى اتفــاق لتقاســمها بيننــا الحقــا وعلــى إقــراري هــذا 
منــا  ......... بصمتــه كمــا جــرى  فيــه  املقــر مبــا  أ.هـــ  التوقيــع(  جــرى 
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االطــاع علــى اإلقــرار املصــدق شــرعا للمدعــى عليــه األول......... املــدون 
علــى الصفحــة رقــم )5-6( مــن ملــف التحقيــق رقــم )56( ونصــه ) أقــر 
أنــا املدعــو ......... رقــم اإلقامــة )......... ( مــكان اإلصــدار تبــوك ســوداني 
اجلنســية أقــرر بطوعــي واختيــاري وبــدون إكــراه أو إجبــار مــن أحــد إنــه 
تعمــل يف  أن  أريــدك   ......... املدعــو  لــي  قــال  1432/9/12هـــ  يــوم  يف 
املزرعــة التــي كان يعمــل بهــا املدعــو ......... لكــي نقــوم بســرقة األغنــام 
ــا عمليــة الدخــول واخلــروج  املوجــودة هنــاك ويكــون دورك أن تســهل لن
مــن املزرعــة وتســاعدنا يف الســرقة قــام املدعــو ......... بعــد أن عملــت يف 
املزرعــة باالتصــال علــي قلــت لــه إنــي ال أعــرف أن أوصــف لــك املزرعــة 
قــال لــي.........  أنــا أعــرف املوقــع ومرنــي يف النهــار وكان ينتظرنــي عنــد 
عقــم املزرعــة بعــد ذلــك قلــت لــه هــذا هــو احلــوش الــذي يوجــد بــه األغنــام 
بعــد ذلــك ذهــب وبعــد ذلــك بيومــني حضــر لنــا كا مــن ......... و.........  
وطلعــت قبــل صــاة العشــاء وقامــا بأخــذ األغنــام مــن احلــوش علمــا بأننــي 
لــم أقابلهــم ويف الصبــاح اتصــل علــي ......... وقــال أنــه حصــل حــادث أثنــاء 
ســرقت األغنــام علــى طريــق عمــان وقــد مــات ثــاث رؤوس مــن األغنــام 
وقــد توقفــت وطلعــت مــن التوقيــف وبعــد يومــني اتصــل علــي ......... وقــال 
أن عــدد األغنــام 200 وقــد بعــت مائــة منــه علــى شــخص علــى طريــق 
املدينــة واملائــة األخــرى بعتهــا يف نفــس املزرعــة وبعــد حوالــي خمســة أيــام 
حضــر لــي يف املزرعــة كا مــن ......... و.........  و......... وقــد قــام ......... 
باالتصــال علــي وقــال لــي دع ......... و.........  و.........  يأخــذون األغنــام 
وأنــا ســوف أقابلهــم وقــد كنــت متواجــدا عنــد احلــوش عندمــا قــام كا 
مــن ......... و.........  و.........  بأخــذ األغنــام يف املــرة الثانيــة وبعــد ذلــك ال 
أعلــم أي شــيء ويف الصبــاح اكتشــف العمــال املوجوديــن يف املزرعــة 
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الســرقة وقــد قمــت باالتصــال علــى ......... وقلــت لــه أن العمال اكتشــفوا 
الســرقة بعــد ذلــك لــم اتصــل عليــه وبعــد ذلــك قبــض علينــا وهــذا كل 
ماحصــل وعلــى ذلــك أوقــع ( أ.هـــ املقــر مبــا فيــه ......... بصمتــه وجــرى منا 
االطــاع علــى الدليــل الثانــي مــن أدلــة املدعــي العــام وهــي إفــادة املواطــن 
......... املدونــة علــى الصفحــة رقــم )3( لفــة رقــم )52( ونصهــا )أعطنــي 
املعلومات اإلحصائية عن نفســك؟ االســم ......... ......... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب رقــم الســجل )......... ( جهــة اإلصــدار تبــوك الســكن ......... 
بالتفصيــل؟  إخباريتــك  هــي  مــا   )  .........( اجلــوال  رقــم   ......... املهنــة 
أفيدكــم بأنــه وجــدت املدعــو ......... يقومــون بســلخ نعجــة وأفــاد املدعــو 
......... بــأن النعجــة تعرضــت للدعــس علــى طريــق ......... وقــال ......... بأنــه 
يوجــد لديــه حــال للبيــع وحضــرت يف الصبــاح وقمــت بشــراء خمــس 
نعــاج وخمــس رخــال وخرفــان وذلــك يــوم الثاثــاء 1432/9/23هـــ علمــا 
بأنــي عنــد قيامــي بشــراء احلــال مــن املدعــو......... شــاهدت داخل احلوش 
حوالــي مائتــني مــن احلــال س/ هــل تســتطيع التعــرف علــى األشــخاص 
الذيــن قامــوا ببيعــك وحتميــل احلــال؟ ج/ نعــم س/ أيــن املوقــع الــذي 
اشــتريت منــه احلــال؟ ج/ مزرعــة بحــي ......... س/ هــل لديــك شــهود 
أثنــاء قيامــك بالشــراء؟ ج/ ال س/ هــل لديــك أقــوال أخــرى؟ ج/ ال س/ 
هــل تصــادق علــى أقوالــك؟ ج/ نعم(أ.هـــ املقــر مبــا فيــه ......... توقيعــه 
وجــرى منــا االطــاع علــى الدليــل الثالــث مــن أدلــة املدعــي العــام وهــي 
إفــادة املواطنــة ......... املدونــة علــى الصفحــة رقــم )8( لفــة رقــم )52( 
ونصها)مــا هــي معلوماتــك اإلحصائيــة؟ االســم ......... الســكن الدخــل 
غــرب ......... رقــم اجلــوال )......... ( مــا هــي تفاصيــل إخباريتــك؟ يف أواخــر 
مــن  مجموعــة  بعــرض  اجلنســية  ســوداني  املدعــو.........  قــام  رمضــان 
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األغنــام علــي للبيــع وأفــاد بــأن احلــال تعــود ملكيتــه للمدعــو ......... 
وشــركاؤه وقمــت بشــراء عــدد 12 رأســا مــن اخلرفــان مببلــغ وقــدره 
عشــرة آالف وثمامنائــة ريـ10800ـــال وقــام ......... واملدعــو......... بتحميــل 
ــع لــي س/ هــل تســتطيعني التعــرف  احلــال وإحضــاره إلــى احلــوش التاب
علــى األشــخاص الذيــن قامــوا ببيــع احلــال وحتميلــه؟ نعــم  س/ أيــن 
املوقــع الــذي اشــتريتي منــه احلــال؟ مزرعــة بحــي ......... س/ هــل لديــك 
شــهود أثنــاء قيامــك بالشــراء؟ نعــم ......... س/هــل لديــك أقــوال أخــرى؟ 
ال س/ هــل تصادقــني علــى أقوالــك؟ نعم(أ.هـــ املقــرة مبــا فيــه ......... 
بصمتهــا بحضــور الــزوج .........  توقيعــه وجــرى منــا االطــاع علــى الدليــل 
ــة املدعــي العــام وهــي شــهادة املواطــن  .............. املدونــة  الرابــع مــن أدل
علــى الصفحــة رقــم )10( لفــة رقــم )52( ونصهــا )أشــهد أنــا املواطــن 
......... ســجل رقــم )......... ( وأنــا بكامــل قــواي العقليــة واملعتبــرة شــرعا 
وبطــوع منيوباختيــاري دون إجبــار أو إكــراه مــن أحــد أشــهد بأننــي 
كنــت متواجــدا أثنــاء قيــام زوجتــي ......... بشــراء 12 رأســا مــن اخلرفــان 
مــن املدعــو ......... و......... وعلــى ذلــك أوقع(أ.هـــ املقــر مبــا فيــه .........  
توقيعــه وجــرى منــا االطــاع علــى الدليــل اخلامــس مــن أدلــة املدعــي العــام 
وهــي إفــادة املواطــن ......... املدونــة علــى الصفحــة رقــم )11-12( لفــة 
رقــم )52( ونصهــا)س/ أعطنــي معلومــات اإلحصائيــة عــن نفســك؟ ج/ 
االســم ......... رقــم الســجل )......... ( العمــل الدفــاع اجلــوي رقــم )......... ( 
ــي تلقيــت اتصــال مــن  ــل اخباريتــك؟ ج/ أفيدكــم بأن س/ماهــي تفصي
املدعــو ......... أنــه قــام بشــراء بعــض األغنــام مــن شــخص ســوداني وإذا 
ــى  ــا واملدعــو ......... إل ــك ذهبــت أن ــه بعــد ذل ــك علي ــد أن تشــتري أدل تري
حــوش الغنــم يف أحــد املــزارع يف حــي ......... وقــد قابلنــا املدعــو ......... 
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وكان ذلــك يف الليــل ويف اليــوم الثانــي رجعــت لهــا أنــا فقــط ولــم يكــن 
معــي أحــدا وقــد تنقيــت منهــا عــدد )112( مــن اخلرفــان مببلــغ مائــة 
وثاثــة آالف وخمســمائة ريـ103500ـــال وذلــك يــوم 1432/9/27هـ وقام 
املدعــو ......... بإحضــار األغنــام إلــى املزرعــة اخلاصــة بــي علــى طريــق 
املدينــة س/هــل تعــرف املدعــو ......... مــن قبــل؟ ج/ال س/هــل تعلــم أن 
األغنــام الــذي قــام ببيعهــا لــك كانــت مســروقة؟ ج/ ال س/كــم عــدد 
األغنــام الــذي قمــت بشــرائها مــن املدعــو ....؟ ج/ العــدد )112( رأســا مــن 
ــال س/ هــل  ــة آالف وخمســمائة ريـ103500ـ ــة وثاث ــغ مائ اخلرفــان مببل
األغنــام موجــودة اآلن عنــدك؟ ج/ ال قمــت بتســليم األغنــام إلــى صاحــب 
ــم هــو......... س/ هــل لديــك أقــوال أخــرى؟ ج/ ال س/ هــل تصــادق  الغن
منــا  توقيعــه وجــرى   ......... فيــه  املقــر مبــا  أقوالــك؟ ج/نعم(أ.هـــ  علــى 
االطــاع علــى الدليــل الســادس مــن أدلــة املدعــي العــام وهــي إفــادة 
املواطــن ......... املدونــة علــى الصفحــة رقــم )15-16( لفــة رقــم )52( 
ونصهــا )س/ أعطنــي معلومــات اإلحصائيــة عــن نفســك؟ االســم ......... 
رقــم الســجل )......... ( الســكن ......... العمــل .........  س/ماهــي تفاصيــل 
اخباريتــك؟ ج/ أفيدكــم بــأن املدعــو......... قــام بعــرض علــي مجموعــة 
مــن األغنــام داخــل أحــد األحــواش يف املزرعــة يف حــي .... وذلــك بتاريــخ 
9/19 ويف اليــوم التالــي وبتاريــخ 1432/9/20هـــ أخــذت منــه عــدد 12 
ألــف  أربعــة  مقــدم  ريـ1080ـــال  وثمانــني  ألــف  بقيمــة  األغنــام  مــن 
ريـ4000ـــال علمــا بأنــه أثنــاء شــراء األغنــام مــن ......... لــم يكــن متواجــد 
ســوى أنــا وحــدي فقــط س/هــل تعــرف املدعــو......... مــن قبــل؟ ج/ ال س/ 
هــل تعلــم بــأن األغنــام مســروقة؟ ج/ ال أعلــم س/ كــم عــدد األغنــام 
التــي قمــت بشــراء مــن املدعــو ......... ؟ ج/ العــدد 12 رأســا مــن الغنــم 
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بقيمــة ألــف وثمانــني ريـ1080ـــال مبقــدم أربعــة آالف ريـ4000ـــال س/ 
هــل األغنــام موجــودة لديــك اآلن؟ ج/ ال قمــت بتســليم األغنــام لصاحــب 
احلــال ......... س/هــل تســطتيع التعــرف علــى املدعــو ......... ؟ ج/ نعــم 
س/ هــل لديــك أقــوال أخــرى؟ ج/ ال س/هــل تصــادق علــى أقوالــك؟ 
نعم(أ.هـــ املقــر مبــا فيــه ......... توقيعــه وجــرى منــا االطــاع علــى الدليــل 
الســابع مــن أدلــة املدعــي العــام وهــي إفــادة املواطــن ......... املدونــة علــى 
املعلومــات  رقــم )53( ونصهــا)س/ أعطنــي  لفــة  رقــم )15(  الصفحــة 
اإلحصائيــة عــن نفســك؟ االســم ......... الســكن......... احلالــة االجتماعية 
متــزوج رقــم الســجل )......... ( مصدرهــا تبــوك رقــم جوالــي )......... ( س/ 
1432/9/27هـــ  بتاريــخ  أنــه  أفيدكــم  مفصــا؟  إخباريتــك  هــي  مــا 
اتصلــت علــى املدعــو ......... وطلبــت منــه أن يقــوم بالبحــث لــي عــن فحــول 
مــن األغنــام حيــث أفــاد لــي بأنــه ســوف يقــوم لــي بالبحــث عــن الفحــول 
لديــه ســبعة فحــول فذهبــت  يوجــد  بأنــه  وقــال  ذلــك  بعــد  اتصــل  ثــم 
واشــتريتي منــه عــدد اثنــني مببلــغ ثاثة أالف ريـ3000ـــال وهذا ما حصل 
مفصــا س/هــل يوجــد شــهود علــى ذلــك؟ ج/ال حيــث لــم يكــن موجــودا 
إال املدعــو ......... س/هــل لديــك أقــوال أخــرى؟ ج/ال س/ هــل تصــادق 
علــى صحــة أقوالــك؟ ج/ نعم(أ.هـــ املقــر مبــا فيــه......... توقيعــه وجــرى منا 
االطــاع علــى الدليــل الثامــن مــن أدلــة املدعــي العــام وهــي إفــادة املواطــن 
......... املدونــة علــى الصفحــة رقــم )13-14( لفــة رقــم )53( ونصهــا )س/ 
ــة عــن نفســك؟ االســم ......... العمــر )60( ــي املعلومــات اإلحصائي أعطن
عامــا الســكن حــي ......... احلالــة املاديــة ميســورة احلالــة االجتماعيــة 
متــزوج رقــم الســجل )......... ( مصدرهــا تبــوك جوالــك )......... ( س/
بالعامــل  اتصلــت  بتاريــخ 1432/9/22هـــ  ماهــي إخباريتــك مفصــا؟ 
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الســوداني باملزرعــة املجــاورة ملزرعتــي ......... الســوداني وأخبرتــه بأنــي 
أرغــب يف شــراء فحــل خــروف حيــث لديــه يف املزرعــة أحــواش أغنــام 
وقــال إن شــاء اهلل ســوف ابحــث لــك ويف املســاء أفادنــي بأنــه حصــل علــى 
فحــل وســعره ألــف وســتمائة وخمســون ريـ1650ـــال فقلــت لــه أرســله 
للمزرعــة ويف يــوم 1432/9/24هـــ اتصــل بــي وقــال بــأن لديــه عشــرون 
ريـ940ـــال  وأربعــون  تســعمائة  بســعر  يبيعهــا  أن  ويريــد  طيبــة  نعجــة 
فوافقــت علــى الســعر وأحضــر عشــرة يف الصبــاح وعشــرة يف املســاء 
بســعر إجمالــي ثمانيــة عشــر وثمامنائــة ريـ18800ـــال وإجمالــي املبلــغ 
عشــرون ألفوأربعمائــة وخمســة ريـ20450ـــال ومنهــا ســافرت إلــى املدينــة 
املنــورة حتــى أشــعرني الرائــد ......... بــأن األغنــام التــي اشــتريتها مــن 
الســوداني مســروقة ثــم حضــر األخ ......... ومعــه العريــف ......... مــن قســم 
البحــث واخــذو األغنــام س/ هــل لديــك شــهود؟ العامــل املصــري ......... 
س/هــل لديــك أقــوال أخــرى؟ ج/ال س/ هــل تصــادق علــى صحــة مــا 
تقــول؟ نعم(أ.هـــ املقــر مبــا فيــه ......... توقيعــه وجــرى منــا االطــاع علــى 
الدليــل التاســع مــن أدلــة املدعــي العــام وهــو محضــر داللــة املتهــم......... 
علــى املبلــغ املالــي املــدون علــى الصفحــة رقــم )8( لفــة رقــم )53( ونصــه 
أدنــاه  املوقعــني  بحضورنــا  بتاريــخ 1432/10/10هـــ  انتقــال  )محضــر 
وبالتاريــخ أعــاه وبنــاء ملــا ذكــره املتهــم بأنــه يوجــد بحوزتــه مبلــغ مالــي 
وقدره مائة وخمســني ألف ريـ150000ـــال وأودعه عند أحد األشــخاص 
يف املــزارع ومســتعد بإحضــاره وبنــاء عليــه جــرى االنتقــال رفــق املتهــم 
املذكــور إلــى إحــدى املــزارع الواقعــة بحــي ......... والواقعــة يف نهايــة 
......... وبالفعــل قابــل املتهــم الشــخص أمامنــا وطلــب منــه تســليمه األمانــة 
ــال موضوعــة داخــل كيــس  ــة وخمســون ألــف ريـ150000ـ وقدرهــا مائ
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ــة  ــغ مائ ــه يبل ــغ ومت عــده واتضــح أن ــا مــن املبل وقــد مت التأكــد مــن قبلن
املذكــور  املبلــغ  علــى  التحفــظ  ومت  ريـ150000ـــال  ألــف  وخمســون 
وبالواقــع نظــم احملضــر وجــرى التوقيــع ( أ.هـــ وجــرى منــا االطــاع علــى 
الدليــل العاشــر مــن أدلــة املدعــي العــام وهــو محضــر داللــة املتهــم ......... 
علــى األغنــام املســروقة املــدون علــى الصفحــة رقــم )10( لفــة رقــم )50( 
ونصهــا )محضــر انتقــال ومعاينــة بتاريــخ 1432/10/10هـــ بحضورنــا 
املوقعــني أدنــاه وبالتاريــخ أعــاه وبنــاء علــى مــا ذكــره املتهــم ......... مــن 
باعهــا  التــي  املســروقة  األغنــام  مــكان  علــى  التدليــل  يســتطيع  أنــه 
لشــخص يف مزرعــة علــى طريــق املدينــة والتــي يبلــغ عددهــا مائــة واثنــا 
عشــر نعيمــي كمــا ذكــر املتهــم وباالنتقــال إلــى املوقــع بالتاريــخ أعــاه 
اتضــح أنــه عبــارة عــن مزرعــة تقــع علــى طريــق املدينــة بعــد محطــة ......... 
طريــق ......... ويف مزرعــة تعــود ملكيتهــا للمدعــو ......... وبالدخــول إلــى 
املزرعــة اتضــح وجــود حــوش داخــل املزرعــة معــد لألغنــام حيــث وجــد 
ــاء  ســكن للعمــال واســتراحة لصاحــب املزرعــة وكان موجــود بهــا أثن
الدخــول إليهــا شــقيق صاحــب املزرعــة  ويدعــى ......... والــذي أفــاد بــأن 
ــه يوجــد  املزرعــة عائــدة لشــقيقة وهــو غيــر موجــود باملزرعــة وأفــاد بأن
عــدد مائــة واثنــا عشــر مــن األغنــام النعيمــي ســبق واشــتراها شــقيقة 
......... من شــخص ســوداني ال يعرفهبمبلغ مائة وثاثة آالف وخمســمائة 
ريـ103500ـــال وكان برفقتنــا أثنــاء االنتقــال واملعاينــة صاحــب األغنــام 
املســروقة واملبلــغ عنهــا املدعــو ......... والــذي اســتطاع التعــرف علــى الغنم 
أثنــاء دخــول حــوش األغنــام وأفــاد بأنهــا مــن أغنامــه املســروقة التــي أبلــغ 
إبــاغ شــقيق صاحــب  للمبلــغ ومت  الغنــم  عنهــا ومت يف حينهــا تســليم 
املزرعــة بإبــاغ صاحــب املزرعــة املدعــو ......... مبراجعــة شــعبة التحريات 
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منــا  وجــرى  احملضر(أ.هـــ  هــذا  نظــم  للواقــع  وبنــاء  اجلنائــي  والبحــث 
االطــاع علــى الدليــل احلــادي عشــر مــن أدلــة املدعــي العــام وهــو محضــر 
ــى املواطــن ......... املــدون علــى الصفحــة رقــم )4(  العــرض والتعــرف عل
لفــة رقــم )52( ونصــه )مبعرفتــي نحــن املوقعــني أدنــاه جــرى عــرض كل 
مــن املقيــم ......... و ......... و.........  علــى املواطــن ......... واســتطاع التعــرف 
عليهــم بأنهــم مــن قامــوا ببيــع احلــال عليــه وحتميلــه وحفظــا للواقعــة 
جــرى نظــم هــذا احملضر(أ.هـــ ......... توقيعــه وجــرى منــا االطــاع علــى 
العــرض  العــام وهــو محضــر  املدعــي  أدلــة  مــن  الثانــي عشــر  الدليــل 
والتعــرف علــى املواطنــة......... املــدون علــى الصفحــة رقــم )9( لفــة رقــم 
)52( ونصــه )مبعرفتــي أنــا املــازم ......... ضابــط حتقيــق شــرطة ......... 
 ......... املواطنــة  علــى  و.........  املقيــم.........  مــن  كل  عــرض  جــرى 
واســتطاعت التعــرف عليهــم بأنهــم مــن قامــوا ببيــع احلــال وحتميلــه 
إليهــا وحفظــا للواقــع جــرى نظــم هــذا احملضــر (أ.هـــ ......... بصمتهــا 
بحضــور الــزوج ......... وتوقيعــه وبعــرض أدلــة املدعــي العــام علــى املدعــى 
......... أجــاب قائــا ماجــاء يف الدليــل األول مــن إقــراري  عليــه األول 
املصــدق شــرعا غيــر صحيــح وليــس لــي عاقــة بهــذه القضيــة أبــدا ال مــن 
قريــب وال مــن بعيــد وهــذا اإلقــرار أخــذ منــي بالقــوة واإلكــراه أمــا بقيــة 
األدلــة فــا تخصنــي وهــي تخــص املدعــى عليــه الثانــي ......... هكــذا 
أجــاب وجــرى ســؤاله هــل لديــك بينــة علــى أن هــذا اإلقــرار أخــذ منــك 
ــة لــدي هكــذا أجــاب وأضــاف  بالقــوة واإلكــراه فأجــاب قائــا ال بين
املدعــى عليــه األول ......... قائــا إننــي مظلــوم يف هــذه القضيــة وأنــا 
بتاريــخ  علــي  القبــض  مت  حتــى   ......... املدعــو  حــال  يف  أعمــل 
1432/9/27هـــ ولــم ينقــص مــن احلــال أي شــي هكــذا ذكــر وبعــرض 
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أدلــة املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه الثانــي ......... أجــاب قائــا مــا جــاء 
يف إقــراري بعضــه صحيــح وبعضــه غيــر صحيــح فلــم يــرد لــي اتصــال مــن 
......... ولــم يخبرنــي بأنــه توجــد لديــه يف املزرعــة التــي يعمــل فيهــا أغنــام 
ــه العمــل يف  ــب من ــم أطل ــي أن نقــوم بســرقتها ول ــب من ــم يطل ــرة ول كثي
مزرعــة ......... لكــي يســهل لنــا عمليــة الدخــول للســرقة مــن املزرعــة ولــم 
أقــم باإلتيــان إلــى هــذه املزرعــة أبــدا وال أعلــم عــن موقعهــا وصحيــح أنــه 
وردنــي اتصــال مــن املدعــو عبــد ......... يف متــام الســاعة الثالثــة فجــرا يف 
رمضــان ال أعلــم عــن التاريــخ وأخبرنــي بأنــه و......... يســوقون أغنامــا 
لهــم وقــد قــام أحــد األشــخاص بصــدم ثاثــة مــن األغنــام وطلــب منــي أن 
آتــي إلــى موقــع احلــادث عنــد مزرعــة ......... لكــي أكــون أنــا املســؤول 
و......... ال   ......... املدعــو  لــي لكــون  وأنهــا عائــده  األغنــام  عــن هــذه 
يحمــان رخصــة إقامــة فوافقــت علــى ذلــك وقابلــت مــن قــام بصــدم 
األغنــام وأفهمتــه بــأن األغنــام عائــدة لــي فقــال لــي بأنــه لــن يــدع ......... 
لــه إنهمــا اليحمــان رخصــة إقامــة فقــال إذا  و.........  يهربــان فقلــت 
ســأدعهما لكــي ال أقطــع نصيبهمــا وذهبــت معــه إلــى مركــز الشــرطة 
وكفلنــي أحــد األشــخاص وخرجــت مــن املركــز واتصلــت علــى املدعــو 
......... وقــال لــي إنهمــا بالطريــق متجهــني إلــى املزرعــة التــي أعمــل فيهــا 
ــام  ــا ومعهمــا األغن ــى املزرعــة يف متــام الســاعة التاســعة تقريب ووصــا إل
وطلبــا منــي أن أقــوم ببيعهــا لهمــا ألننــي أعــرف كثيــرا مــن األشــخاص 
الذيــن يرغبــون يف شــراء األغنــام فوافقــت علــى ذلــك وأخبرانــي بأنهمــا 
ســيعطياني أجــرة غيــر محــددة بعــد تصريــف هــذه األغنــام فقمــت ببيعها 
علــى األشــخاص املذكوريــن يف إقــراري باملبالــغ املذكــورة وأقــر بأننــي 
احتفظــت مببلــغ وقــدره مائــه وخمســون ألــف ريـ150000ـــال عنــد صديق 



266

لــي أمــا املبلــغ احملــول لدولــة الســودان وقــدره ســتون ألــف ريـ60000ـــال 
فغيــر صحيــح وكذلــك  مــا ذكرتــه يف إقــراري مــن أننــا قمنــا بســرقة 
ــام مرتــني فغيــر صحيــح أمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن إقــرار  األغن
املدعــى عليــه األول ......... ضــدي فغيــر صحيــح وهــو يخصنــي وال يخصه 
 ......... الثانــي مــن إفــادة املدعــو  العــام يف دليلــه  ومــا ذكــره املدعــي 
فصحيحــة وبعتــه اثنــي عشــر رأســا مــن الغنــم قيمــة النعجــة الواحــدة 
بتســعمائة وخمســني ريـ950ـــال والرخلــه الواحــدة بثمامنائــة وخمســني 
ريـ850ـــال واخلروفــني بتســعمائة ريـ900ـــال ومــا ذكــره املدعــي العــام يف 
دليلــه الثالــث مــن إفــادة املــرأة فضيــة فصحيحــة وبعتهــا اثنــا عشــر رأســا 
مــن الغنــم ســعر الغنمــه الواحــدة تســعمائة وخمســون ريـ950ـــال ومــا 
ذكــره املدعــي العــام يف دليلــه الرابــع من شــهادة زوج املــرأة ......... املدعو 
......... فصحيحــة ومــا ذكــره املدعــي العــام يف دليلــه اخلامــس مــن إفــادة 
املدعــو ......... فصحيــح وأنــا بعتــه مائــة واثنــي عشــر رأســا مــن الغنــم 
ســعر الغنمة الواحدة بتســعمائة وعشــرين ريـ920ـــاال وما ذكره املدعي 

العام يف دليله السادس
مــن إفــادة املدعــو ......... فصحيحــة وأنــا بعتــه اثنــا عشــر رأســا مــن الغنــم 
وال أعلــم عــن ســعر الغنمــة الواحــدة ألنــي نســيت ذلــك ولكــن ال يتجــاوز 
ســعر الغنمــة الواحــدة مــن تســعمائة وعشــرين ريـ920ـــاال إلــى تســعمائة 
وخمســني ريـ950ـــاال ولكــن أعطانــي مقــدم أربعــة آالف ريـ4000ـــال 
فقــط ومــا ذكــره املدعــي العــام يف دليلــه الســابع مــن إفــادة املدعــو 
......... فصحيحــة وبعتــه فحلــني مببلــغ وقــدره ثاثة آالف ريـ3000ـــال وما 
ذكــره املدعــي العــام يف دليلــه الثامــن مــن إفــادة املدعــو ......... فصحيحة 
وبعتــه فحــا وعشــرون نعجــة ســعر الفحــل بألــف وســتمائة وخمســني 
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ريـ940ـــاال  وأربعــني  بتســعمائة  الواحــدة  النعجــة  وســعر  ريـ1650ـــال 
وأعطانــي مبلــغ وقــدره ســتة عشــر ألفــا وخمســمائة ريـ16500ـــاال وبقــي 
يف ذمتــه لــي مبلــغ وقــدره ثاثــة آالف وثمامنائــة ريـ3800ـــاال ومــا ذكــره 
املدعــي العــام يف دليلــه التاســع وهــو محضــر الداللــة علــى املبلــغ الــذي 
ســلمته لشــخص أمانــة عنــده وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريـ150000ـــال 
فصحيــح منهــا مبلــغ وقــدره تســعة آالف ريـ9000ـــال عائــدة لــي ومبلــغ 
وقــدره مائــة وواحــد وأربعــون ألــف ريـ141000ـــال قيمــة هــذه األغنــام 
املذكــورة ومــا ذكــره املدعــي العــام يف دليلــه العاشــر مــن أننــي قمــت 
ــام  ــام املذكــورة فصحيــح وتفاجــأت أن هــذه األغن ــى األغن ــة عل بالدالل
مســروقة ومــا ذكــره املدعــي العــام يف دليلــه احلــادي عشــر مــن محضــر 
العــرض والتعــرف علــي مــن قبــل املواطــن ......... فصحيــح ومــا ذكــره 
املدعــي العــام يف دليلــه الثانــي عشــر مــن محضــر العــرض والتعــرف علــي 
مــن قبــل املــرأة ......... فصحيــح هكــذا أجــاب وأضــاف املدعــى عليــه 
الثانــي ......... قائــا إننــي أعمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية منــذ ســتة 
عشــر عاما وأعلم عن أنظمتها وال ميكن لي أن أقوم بالســرقة وحســبي 
اهلل علــى مــن قــام بالتســبب فينــي هكــذا ذكــر وجــرى ســؤال جميــع 
األطــراف هــل لديهــم مــا يريــدون إضافتــه يف هــذه القضيــة فأجابــوا 
قائلــني ليــس لدينــا ســوى مــا قدمنــا ونطلــب احلكــم يف هــذه القضيــة 
هكــذا أجابــوا عليــه فقــد رفعــت اجللســة للدراســة والتأمــل ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليهمــا وأضــاف 
املدعــى عليــه الثانــي ......... قائــا إننــي قــد قمــت باإلقــرار علــى نفســي 
ــام املوصوفــة يف الدعــوى وكان ذلــك بســبب مــا  بقيامــي بســرقة األغن
أصابنــي مــن الضــرب والتعذيــب وهــذا اإلقــرار أخــذ منــي بالقــوة وال بينــة 



268

لــي علــى ذلــك وأنــا متراجــع عنــه هكــذا ذكــر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه األول ......... املصــدق شــرعا مــن 
أنــه مكــن وســهل عمليــة ســرقة األغنــام املوصوفــة يف الدعــوى للمدعــى 
عليــه الثانــي ......... ومــن معــه وأقــر بأنــه كان موجــود أثنــاء الســرقة 
وأنــه قــد تراجــع عــن هــذا اإلقــرار لكونــه أخــذ منــه بالقــوة وال بينــة لــه 
علــى ذلــك وإلقــرار املدعــى عليــه الثانــي ......... املصــدق شــرعا مــن أنــه 
قــام بســرقة هــذه األغنــام املوصوفــة يف الدعــوى ومعــه صاحبيــه ......... 
و.........  مبســاعدة املدعــى عليــه األول ......... وإقــراره ببيــع هــذه األغنــام 
املســروقة وحفــظ ثمنهــا لديــه لكــي يتمكــن هــو واملدعــى عليــه األول 
......... ومــن معهمــا مــن تقاســم ثمنهــا الحقــا وأنــه قــد تراجــع عــن هــذا 
اإلقــرار لكونــه أخــذ منــه بالقــوة وال بينــة لــه علــى ذلــك وإقــراره بأنــه قــد 
قــام بتحويــل جــزء مــن املبلــغ وقــدره ســتون ألــف 60000 ريــال إلــى بلــده 
ــغ  خوفــا مــن أخــذ املــال منــه وقــد تراجــع عــن هــذا اإلقــرار لوجــود املبل
ــة وخمســون  ــام املســروقة وقــدره مائ كامــا اخلــاص بقيمــة هــذه األغن
ألــف ريـ150000ـــال مخبــأ مــع شــخص آخــر ولــم يقــم بتحويــل جــزء 
منــه إلــى بلــده وألن رجوعهمــا عــن هــذا اإلقــرار شــبهة يــدرأ بهــا احلــد 
لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )ادرؤوا احلــدود بالشــبهات( وملــا نقلــه 
صاحــب الشــرح الكبيــر )136/10( عــن األوزاعــي مــا نصــه )وإن رجــع 
عــن الســرقة أو الشــرب ضــرب دون احلد(أ.هـــ لــذا فقــد حكمنــا مبــا يلــي 
أوال: إثبــات مــا أســند إلــى املدعــى عليــه األول......... مــن مســاعدة املدعى 
عليــه الثانــي ......... ومــن معــه للدخــول إلــى املزرعــة وســرقة األغنــام منهــا 
املوصوفــة يف الدعــوى وقررنــا تعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه ثــاث ســنوات 
وجلــده ثاثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات بــني كل دفعــة وأخــرى 
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خمســة عشــر يومــا ثانيــا: إثبــات مــا أســند إلــى املدعــى عليــه الثانــي 
......... مــن قيامــه بســرقة األغنــام املوصوفــة يف الدعــوى وقررنــا تعزيــره 
لقــاء ذلــك بســجنه أربــع ســنوات وجلــده أربعمائــة جلــدة مفرقــة علــى 
ــا  ثمــان دفعــات بــني كل دفعــة وأخــرى خمســة عشــر يومــا ثالثا:صرفن
النظــر عــن طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليــه الثانــي ......... 
بالعقوبــة املنصــوص عليهــا باملــادة السادســة عشــر مــن نظــام مكافحــة 
ــا وبعــرض احلكــم علــى  غســل األمــوال لعــدم موجبهــا هكــذا حكمن
املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا اعترضــوا عليــه وطلبــوا متييــزه مــع تقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة فأجيــب إلــى طلبهــم وســلم لهــم صــورة مــن القــرار 
الشــرعي يف هــذه اجللســة بتاريــخ 1433/6/17هـــ وأفهمناهــم بــأن لــه 
مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــا مــن هــذا التاريــخ فــإذا انقضــت املــدة ولــم 
يقدمــوا اعتراضهــم فإنــه يســقط حقهــم يف االعتــراض وســيتم رفــع 
كامــل املعاملــة إلــى مقــام محكمــة االســتئناف املوقــرة باجلــوف لتدقيــق 
احلكــم حســب املتبــع ففهمــوا ذلــك واختتمــت اجللســة يف متــام الســاعة 
الواحــدة وللبيــان حــرر يف 1433/6/17هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد .
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم الثاثــاء 1433/11/2هـــ فقــد وردتنــا 
مبوجــب  بتبــوك  املوقــرة  االســتئناف  محكمــة  مقــام  مــن  املعاملــة 
خطــاب فضيلــة رئيســها رقــم 331478856 يف 1433/9/6هـــ وبرفقــه 
القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة اخلماســية رقــم 33396816 يف 
1433/8/28هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي أوال : لــم يحكــم 
أصحــاب الفضيلــة بــدرء حــد الســرقة عــن املدعــى عليــه الثانــي مــع 
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تســبيبهم بــدرء احلــد ثانيــا : احلكــم قليــل يف حــق املدعــى عليهمــا ال 
ســيما مــع إقراريهمــا اللذيــن رجعــا عنهمــا واملصدقــني شــرعا ملاحظــة 
مــا ذكــر وإكمــال الــازم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم(أ.هـ قاضــي اســتئناف......... 
موقــع علــى األصــل ومجــاز ولوجاهــة مــا رأه أصحــاب الفضيلــة فقــد 
حكمنــا بــدرء حــد الســرقة عــن املدعــى عليهمــا كمــا حكمنــا بزيــادة 
يصبــح  بحيــث  منهمــا  واحــد  لــكل  ســنتني  عليهمــا  املدعــى  عقوبــة 
مجمــوع ســجن املدعــى عليــه األول ......... خمــس ســنوات ومجمــوع ســجن 
املدعــى عليــه الثانــي.............. ســت ســنوات وبعرضــه علــى املدعــي العــام 
واملدعــى عليهمــا قــرروا اعتراضهــم عليــه مكتفــني مبا قدمــوا من لوائح 
اعتراضيــة  وأمرنــا بإحلاقــه يف الضبــط وصورتــه ويف القــرار ثــم إرســال 
بتبــوك إلكمــال  إلــى محكمــة االســتئناف املوقــرة  كامــل املعاملــة 
الزمهــا واختتمــت اجللســة يف متــام الســاعة الثامنــة وثاثــني دقيقــة وللبيــان 

ــا محمــد. ــى نبين ــى اهلل وســلم عل حــرر يف 1433/11/2هـــ وصل
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم األربعــاء 1434/1/21هـــ افتتحــت اجللســة 
الســابعة يف متام الســاعة 30 : 08 فقد وردتنا املعاملة من مقام محكمة 
رقــم  رئيســها   فضيلــة  خطــاب  مبوجــب  بتبــوك  املوقــرة  االســتئناف 
332090823  يف 1434/1/6هـــ وبرفقــه القــرار الصــادر مــن الدائــرة 
اجلزائيــة اخلماســية رقــم 342635  يف 1434/1/5هـــ ونــص احلاجــة منــه 
)وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه ولوائحــه االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيلــة القضــاة علــى قــرار 
الدائــرة رقــم 33396816 وتاريــخ 1433/8/28هـــ لوحــظ مــا يلــي أوال: 
إن مــا حكــم بــه أصحــاب الفضيلــة علــى املدعــى عليهمــا مــا زال قليــا 
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ســيما عقوبــة اجللــد نظــرا خلطــورة جرمهمــا وكونــه جرمــا منظمــا مــن 
عصابــة وكثــرة عــدد األغنــام املســروقة وكثــرة مبالــغ وأقيــام بيعهــا لهــا 
وقــد تكــررت منهمــا الســرقة حســبما يف اعترافهمــا كمــا أن املدعــى 
عليــه ......... هــو صاحــب الــدور الرئيــس يف عمليــة تســهيل الســرقة وهــو 
يعمــل يف املزرعــة ولــواله ملــا حصلــت فهــو يحتــاج إلــى تشــديد العقوبــة 
املدعــي  مطالبــة  عــن  النظــر  الفضيلــة  أصحــاب  ثانيــا: صــرف  عليــه 
العــام تطبيــق العقوبــة املنصوصــة يف نظــام مكافحــة غســل األمــوال 
عــن املدعــى عليــه الثانــي ......... وهــذا محــل نظــر ألنــه جــاء باعترافــه 
املصــدق شــرعا قيامــه بتحويــل ســتني ألــف 60000 ريــال لبلــده الســودان 
مــن محصلــة أقيــام تلــك األغنــام املســروقة ورجوعــه عــن ذلــك ال يقبل ألن 
رجوعــه عنــه يف جانــب الســرقة لألغنــام لــم يقبــل منــه ألن كليهمــا يف 
جانــب الرجــوع عــن موجــب التعزيــر فــا يعــد شــبهة يف إســقاط اإلقــرار 
ســيما وأن املبلــغ الــذي قــام بتحويلــه ليــس ضمــن املبلــغ الــذي وضعــه عنــد 
ــال ثالثــا: لــم  أحــد األشــخاص وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريـ150000ـ
يــوص أصحــاب الفضيلــة بإبعــاد املدعــي عليهمــا عــن البــاد بعــد انتهــاء 
محكوميتهمــا ومنعهمــا مــن العــودة إال فيمــا تقضــى بــه تعليمــات احلــج 
والعمــرة وذلــك خلطورتهمــا وحتقــق أذاهمــا ملاحظــة مــا ذكــر وإكمــال 
الــازم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمد 
فقــد  الفضيلــة  أصحــاب  رآه  مــا  ولوجاهــة  وســلم(أ.هـ  وصحبــه  وآلــه 
حكمنــا بزيــادة عقوبــة ســجن املدعــى عليهمــا األول ......... ملــدة ســنتني 
بحيــث يصبــح مجمــوع ســجنه ســبع ســنوات والثانــي ......... ملــدة ســنة 
بحيــث يصبــح مجمــوع ســجنه ســبع ســنوات كمــا رجعنــا عــن حكمنــا 
املنصــوص  العقوبــة  العــام تطبيــق  املدعــي  النظــر عــن طلــب  بصــرف 
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عليهــا باملــادة السادســة عشــرة مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال علــى 
املدعــى عليــه الثانــي ......... وحكمنــا بتغرميــه مبلــغ وقــدره مائــة ألــف 
ريـ100000ـــال يدفعهــا خلزينــة الدولــة كمــا أننــا نوصــي بإبعــاد املدعــى 
عليهمــا عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتهمــا ومنعهمــا مــن العــودة إال 
فيمــا تقضــي بــه تعليمــات احلــج والعمــرة هــذا جوابنــا وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــي العــام قــرر اعتراضــه عليــه مكتفيــا مبــا قدمــه مــن الئحــة 
ولئــا يخفــى جــرى  بــه  اعتراضيــة وقــررا املدعــى عليهمــا قناعتهمــا 
إحلاقــه يف ضبطــه وســيجري إحلاقــه يف القــرار وصورتــه وســيتم بعــث 
كامــل املعاملــة إلــى مقــام محكمــة االســتئناف حســب املتبــع واختتمــت 
اجللســة يف متــام الســاعة 00 : 09 وللبيــان حــرر يف 1434/1/21هـــ وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم االثنــني  1434/3/23هـــ وبنــاء علــى رجــوع 
املعاملــة مــن مقــام محكمــة االســتئناف املوقــرة بتبــوك مبوجــب خطــاب 
رئيســها رقــم 34422686 يف 1434/3/16هـــ وبرفقــه القــرار الصــادر 
رقــم 3460112  يف 1434/3/11هـــ  اخلماســية  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن 
يف  حــرر  وللبيــان  باألكثريــة  احلكــم  علــى  املوافقــة  واملتضمــن 

1434/3/23هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
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رقم الصك:33290357 تاريخه :1433/6/10هـ 
رقم الدعوى:33171844

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
33386166 تاريخه: 1433/8/20ه

 ســرقة- انتهــاك حرمــة عــدة منــازل - ســرقة عــدة منــازل - دخــول منــازل 
ليــًا- ترويــع ســاكنني- وجــود ســوابق قضائيــة - تقريــر قصــاص أثــر- 
محضــر تصــرف بالقيمــة- تعــرف طفلــة علــى جانــي- طلــب إقامــة 
حــد ســرقة- درء حــد الســرقة لعــدم اكتمــال البينــة املوجبــة للحــد 

- تشــديد عقوبــة .

انعقد اإلجماع على أن احلدود تدرأ بالشبهات.

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بانتهــاك حرمــة عــدة منــازل 
دوالب خشــبي  ســاكنيها وكســر  وترويــع  ليــًا  ودخولهــا  وســرقتها 
وســرقة مبلــغ مالــي مــن شــنطة باســتيكية بداخلــه وســرقة مبلــغ مالــي 
مــن جيــب ثــوب شــخص أثنــاء نومــه ليــًا يف منزلــه، وطلــب إقامــة حــد 
الســرقة علــى املدعــى عليــه،مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد بــاغ 
مــن أحــد املواطنــني يفيــد أنــه شــاهد املدعــى عليــه وهــو يســرق منزلــه، 
وجــدت ســوابق علــى املدعــى عليه،أنكر املدعى عليــه الدعوى،أحضر 
ــاء قيامــه بالســرقة  ــه أثن ــى املدعــى علي املدعــي العــام شــهود تعرفــوا عل
ودخــول املنــازل، وجــود تقريــر قصــاص األثــر بانطبــاق أثــر املدعــى عليــه 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لدينــا نحن كل مــن .....و.......و....... قضاة الدائرة 
االثنــني  يــوم  ويف  ببريــدة  العامــة  احملكمــة  يف  الثانيــة  اجلنائيــة 
الــواردة  املعاملــة  علــى  بنــاء  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/03/28هـــ 
للمحكمــة مــن رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بالقصيــم 
برقــم هـــ ص 4738/6/1 يف 1433/3/7هـــ احملالــة لنــا من فضيلة رئيس 
احملكمــة برقــم33171844يف 1433/3/8هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 
33437714 يف1433/3/7هـــ وعليــه حضــر املدعــي العــام ....... قائــا 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة القصيــم فإننــي 
أدعــي علــى ..... 32 عامــًا ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...... أعــزب، 
عاطــل، يقيــم يف بلــدة ...... املقبــوض عليــه بتاريــخ 1432/11/25هـــ وال 
زال موقوفــًا يف ســجن بريــدة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف رقــم ....وتاريــخ 
الســمو امللكــي أميــر منطقــة  1432/1/12هـــ الصــادر مــن صاحــب 
تقــدم  الســاعة 8.30 ص  بتاريــخ 1432/10/3هـــ ويف  وإنــه  القصيــم. 
املواطــن...... ملركــز شــرطة الشماســية ببــاغ مفــاده أنــه يف الســاعة 
الثانيــة والنصــف ليــًا قــام املدعــى عليــه بالدخــول إلــى منزلــه الواقــع 

مــع أثــر شــخص حــايف األقــدام بداخــل حوش أحــد املواقع الــذي تعرضت 
للســرقة، تقريــر ناظــري القضيــة أن بينــة املدعــي العــام ال يثبــت بهــا 
احلــد لعــدم اكتمالهــا،مت درء حــد الســرقة عــن املدعــى عليه،وقضــت 
بالســجن واجللــد، طلــب محكمــة االســتئناف  املدعــى عليــه  بتعزيــر 
زيــادة التعزيــر خلطــورة مــا أقــدم عليــه وكثــرة ســوابقه، مت زيــادة تعزيــر 

املدعــى عليــه ، مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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ببلــدة ...... وســرق محفظتــه والتــي حتــوي مبلغــًا وقــدره ســتمائة ريــال 
ورخصــة ســير وبطاقــة األحــوال الوطنيــة وصرافتــني واحــدة لبنــك ... 
واألخــرى لبنــك .... .وبســماع أقــوال املواطــن / ...... أفــاد انــه يف الســاعة 
الثانيــة والنصــف مــن صبــاح يــوم اخلميــس 1432/10/3هـــ قــام شــخص 
ــى مــرأًى  ــوم عل ــدة ....... ودخــل غرفــة الن ــزل الواقــع ببل بتســلق ســور املن
منــه ولــم يســتطع فعــل شــيء لــه خلوفــه وهــو شــخص طويــل القامــة ابيــض 
البشــرة ورأســه بــه صلــع ويرتــدي قميصــًا لونــه بنــي فأخــذ محفظتــه مــن 
ثوبــه والتــي حتــوي مبلغــًا قــدره ســتمائة ريــال ورخصــة ســير وبطاقــة 
 ..... لبنــك  واألخــرى   ..... لبنــك  واحــدة  وصرافتــني  الوطنيــة  األحــوال 
...... اتضــح وجــود آثــار  ...... الواقــع ببلــدة  .ومبعاينــة منــزل املواطــن/ 
أقــدام داخــل املنــزل أثبــت قصــاص األثــر عائديتهــا للمدعــى عليــه ولــم 
يتضح وجود آثار عنف أو تكســير يف املنزل. وبتاريخ 1432/11/11هـ 
ويف الســاعة الثامنــة وأربعــني دقيقــة صباحــًا تقــدم املواطــن /...... ملركز 
شــرطة الشماســية ببــاغ مفــاده مشــاهدته لشــخص داخــل منزلــه الواقــع 
ببلــدة ...... وقــد متكــن مــن الهــرب جلهــة غيــر معلومــة ومــن احملتمــل أنــه 
الســاعة  أنــه يف  أفــاد   ...... املواطــن/  أقــوال  وبســماع  الســرقة.  ينــوي 
العاشــرة والنصــف ليــًا مــن يــوم الســبت 1432/11/10هـــ وأثنــاء جلوس 
أهلــه يف فنــاء املنــزل لتنــاول العشــاء دخــل أحــد األطفال املنزل فشــاهدت 
شــخصًا يف الــدرج فطلــب منهــا أن ال تخبــر أحدًا فعادت الطفلة وأخبرت 
أن  فاتضــح  هجــو(  يقول)هجــو  وكان  هــرب  شــاهدهم  فلمــا  أهلهــا 
برفقتــه اثنــان آخــران أحدهمــا هــرب مــن البــاب واآلخــر مــن فــوق الســور 
وأفــاد أن الشــخص الــذي متــت مشــاهدته يف املنــزل يلبــس بدلــة جنــز 
وأصلــع الــرأس مــن اخللــف وطويــل القامــة ونحيــل اجلســم كمــا أفــاد أنــه 
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يف ليلــة احلادثــة لديهــم ضيــف مــن اجلنســية الســورية يدعــى) ......( شــاهد 
املدعــى عليــه وكان يظــن أنــه مــن أهــل البيت ويعرف أوصافــه. ومبعاينة 
منــزل املواطــن/ ..... والواقــع ب.....اتضــح أنــه يقــع داخــل مزرعــة نخيــل 
ولــم يتضــح أي آثــار تكســير أو أشــياء أخــرى تفيــد التحقيــق. وبتاريــخ 
1432/11/25هـــ ويف متــام الســاعة السادســة صباحــًا ورد بــاغ لغرفــة 
العمليــات مــن املواطــن/ ........ مفــاده قيــام شــخص بدخول منزله وســرقة 
مبلــغ قــدره خمســني ألــف ريــال .وباالنتقــال مــن قبــل الدوريــات األمنيــة 
حــال تلقيهــا البــاغ مت القبــض علــى املدعــى عليــه وبحوزتــه مبلغــًا وقــدره 
اثنــان وعشــرون ألــف ريــال )مت تســليمها لصاحبهــا( وجــوال بــاك بيــري 
وجــوال نوكيــا مــن نــوع الكشــاف وبســماع أقــوال املواطــن/ ..... أفــاد 
األحــد  يــوم  صبــاح  مــن  والنصــف  اخلامســة  الســاعة  حوالــي  يف  أنــه 
1432/11/25هـــ أفــاق علــى صيــاح والدتــه واســتنجادها وعنــد خروجــه 
فقــام  املنــزل  مــن  ويخــرج  والدتــه  يدفــع  شــخصًا  شــاهد  غرفتــه  مــن 
باللحــاق بــه ومتابعتــه ومطاردتــه خــارج املنــزل حتــى مت القبــض عليــه مــن 
قبــل الدوريــات األمنيــة كمــا أفــاد أنــه افتقــد مبلغــًا قــدره خمســني ألــف 
ريــال كان قــد وضعهــا يف الــدوالب يف إحــدى غــرف املنــزل )املقلــط( 
ــه وقــد  ــة جلوال ــة باســتكية تابع ــرك حــذاءه وقطع ــه ت ــاء هروب ــه أثن وأن
ُســِرق مــن املنــزل مجوهــرات وجــوال ومبلغــًا قــدره ألــف ومائتــي ريــال 
قبــل حوالــي أســبوعني ومبعاينــة منــزل املواطــن/ ...... والواقــع ببلــدة ...... 
اتضــح مــن خــال األثــر والتــي أثبــت قصــاص األثــر عائديتهــا للمدعــى 
عليــه وأنــه حــاول تســور املنــزل مــن اجلهــة اجلنوبيــة الغربيــة بوضعــه قطعــة 
خشــبية للصعــود عليهــا ولــم يســتطع كمــا شــوهدت لــه آثــار كثيــرة يف 
املوقــع بعدهــا اجتــه لزاويــة املنــزل الشــمالية وتســور اجلــدار الشــمالي عــن 
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طريــق البــاب ومــن ثــم دخــل لفنــاء املنــزل حيــث لوحــظ نزولــه علــى 
إطــارات ســيارة كانــت موجــودة يف املنــزل بجانــب اجلــدار وشــوهدت 
آثــاره حــايف القدمــني داخــل ســور املنــزل متجهــًا ملكان الســرقة ومبعاينة 
الغرفــة التــي حدثــت بهــا الســرقة اتضــح أنهــا يف مقدمــة املنــزل ويوجــد 
فيهــا دوالب خشــبي عرضــه متــر وارتفاعــه متريــن ويوجــد داخلــه شــنطة 
حديديــة ومابــس وقــد لوحــظ آثــار عنــف علــى الــدوالب كمــا وجــد يف 
الغرفــة حــذاء وجعبــة جــوال أفــاد أصحــاب املســكن عائديتهــا للمدعــى 
عليــه حيــث تركهــا أثنــاء العــراك مــع والــدة املدعــي كمــا متــت متابعــة 
آثــار املدعــى عليــه والطــرق التــي ســلكها بعــد خروجــه مــن املنــزل حتــى 
مت القبــض عليــه كمــا مت البحــث يف كل املواقــع التــي يحتمــل أنــه 
ســلكها للبحــث عــن اجلــزء املتبقــي مــن املبلــغ املســروق ولــم يعثــر علــى 
شــيء. وبضبــط أقــوال الشــاهد املقيــم/ ..... ســوري اجلنســية برخصــة 
اإلقامــة رقــم).......( أفــاد أنــه كان مدعــوًا وأهلــه لوليمــة عشــاء عنــد 
املواطــن ........ فشــاهد املدعــى عليــه داخــل املنــزل وكان يظــن أنــه مــن 
أهــل املنــزل وعندمــا قالــت ربــة املنزل)حرامي(هــرب وكان يلبــس بدلــة 
بنيــة اللــون وبنطــااًل أســود ويوجــد بــه صلــع يف منتصــف الــرأس مــن 
ــو رآه. وبضبــط  ــه ل ــل ونحيــف ويســتطيع التعــرف علي ــى وهــو طوي األعل
أقــوال الشــاهد/ ...... بالســجل املدنــي رقم).......(ويســكن بلــدة ...... 
أفــاد انــه بعــد صــاة الفجــر مــن يــوم األحــد 1432/11/25هـــ كان 
جالســًا عنــد بــاب منزلــه فشــاهد املدعــى عليــه يركــض مــع الشــارع 
املقابــل ملنزلــه مــن الشــمال باجتــاه اجلنــوب ويلبــس بنطــااًل أســود وبدلــة 
رصاصيــة وهــو نحيــف وطويــل وحليتــه خليجيــة وشــاربه خفيــف وتوجــد 
بــه صلعــة يف منتصــف الــرأس وصلعــة يف آخــره وعندمــا شــاهده خفــف 
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الركــض وأخــذ يهــرول فمــر مــن الطريــق املدعــي ....... بســيارته مــن نــوع 
....... وكان مســرعًا فشــّك يف الوضــع واجتــه للجهــة الغربيــة مــن املنــزل 
ــه يف  ــه ويضــع يدي ــاب اســتراحة مجــاورة ل ــد ب وشــاهد املتهــم واقــف عن
جيبوبــه بعدمــا قــام برمــي أحجــار يف حــوش أغنــام قريــب منــه ثــم توجــه 
املدعــى عليــه ملنــزل ..... فحضــر املدعــي لديــه وســأله هل شــاهد شــخصًا 
مــّر مــن هنــا فأخبــره أنــه شــاهده فركــب مــع املدعــي وتوجهــا ملنــزل ..... 
فشــاهد املدعــى عليــه جالســًا عنــده فاتصــل ...... علــى الشــرطة ثــم ذهبــا 
فأنزلــه املدعــي عنــد منزلــه فصعــد علــى الســطح ملراقبــة املدعــى عليــه 
البلــد فاتصــل علــى  ........ واجتهــا لشــرق  فركــب املدعــى عليــه مــع 
املدعــي .... والشــاهد ..... وأخبرهمــا بذلــك. وبضبــط أقــوال الشــاهد / 
...... ســعودي بالســجل املدنــي رقم).......(ويســكن بلــدة ...... أفــاد أنــه 
بعــد صــاة الفجــر مــن يــوم األحــد 1432/11/25هـــ شــاهد املدعــى عليه 
يركــض مــع الشــارع املقابــل ملنــزل الشــاهد ........ وكان يرتــدي بنطــااًل 
أســود وبدلــة رصاصيــة وال يســتطيع حتديــد أوصافــه لبعــده عنــه كمــا 
شــاهد املدعــي ...... ياحقــه فركــب ســيارته وحلــق بــه لينظــر مــا الــذي 
يجــري فوجــد..... ومعــه الشــاهد ..... متوقــف بالقــرب مــن منــزل ...... 
والــذي يقــف بجوارهــا املدعــى عليــه يتحــدث مــع ..... وابنــه .... فوقــف 
عندهــم فذكــر لــه ..... أن املدعــى عليــه ســرق مــن عندهــم وملــا اقتــرب 
منــه عــرف أنــه املدعــى عليــه للمعرفــة الســابقة بينهمــا ثــم رجــع ملنزلــه 
فاتصــل بــه املدعــي..... وأخبــره أن املدعــى عليــه ركــب مــع .... علــى 
ســيارته مــن نــوع ...... وطلــب منــه مراقبتهمــا فتحــرك للبحــث عنهمــا 
فوجــد املتهــم عنــد بــاب منــزل .... فتوقــف عنــده وســّلم عليــه والحــظ عليه 
عامــات االرتبــاك فســأله عــن ســبب تواجــده يف هــذا املــكان فأخبــره 
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أنــه  عنــد بــاب منــزل عمــه وســأله هــل هنــاك شــيء حصــل يف البلــد فــرد 
عليــه أنــه جــاءه قائــد ســيارة مــن نــوع ...... يســأله عــن غنــم بعــد ذلــك 
حضــرت الدوريــات وقبضــت عليــه .وباســتجواب املدعــى عليــه أفــاد أنــه 
يعــرف املدعــي حيــث أنــه يصلــي معهــم يف املســجد ويعــرف مســكنه 
كونــه جارهــم وعاقتــه فيــه للســام فقــط ونفــى معرفتــه باملدعــي/ 
 ،...... أهــل  مــن  بأحــد  اختــاط  لــه  وليــس  يعرفــه  ال  أنــه  وأفــاد   ......
ومبناقشــته  عــن دخولــه ملنــزل املدعــي .... وســرقته املبالــغ املاليــة أفــاد أن 
حضــوره لبلــدة ...... مــن أجــل أخــذ الســيارة مــن عمــه لكــون ســيارته 
متعطلــة وأن املبالــغ التــي وجــدت بحوزتــه هــي مــن عملــه حيــث أنــه يبيــع 
ويشــتري يف ســوق اخلضــار ويجمــع احلديــد مــن احملــارق و ليــس لديــه 
ــى الشــهود مــع  ــه عل ــودع فيهــا وبعــرض املدعــى علي ــة ي حســابات بنكي
مجموعــة آخريــن للتعــرف عليه كٌل على حدة اســتطاع املقيم الســوري/ 
...... والــذي كان يف منــزل املدعــي/..... وقــت احلادثــة و الطفلــة/ ...... 
وانتهــى  عليــه  التعــرف  املواطنــة/....   .......... املدعــي/  ووالــدة  التــوت 
التحقيــق بقــرار االتهــام املؤيــد بقــرار جلنــة إدارة الهيئــة رقــم)432/ص( 
لعــام 1433هـــ إلــى اتهــام ............ بانتهــاك حرمــة عــدة منــازل ودخولهــا 
ليــًا وترويــع ســاكنيها وكســر دوالب خشــبي وســرقة خمســني ألــف 
ريــال مــن شــنطة باســتيكية بداخلــه وســرقة ســتمائة ريــال مــن جيــب 
ثــوب شــخص أثنــاء نومــه ليــًا يف منزلــه وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 
1/شــهادة الشــهود املدونــة علــى الصفحــات رقــم )8-9-13( مــن دفتــري 
التحقيــق املرفــق لفــة )3-4(. 2/محضــر القبــض املــدون علــى الصفحــة 
املعاينــة  3/محضــري   )1( لفــة  املرفــق  التحقيــق  دفتــر  مــن   )1( رقــم 
املدونــني علــى الصفحتــني )3-11( مــن دفتــري التحقيــق املرفقــني لفــة 



280

)1-6(. 4/شــهادة قصــاص األثــر املدونــة علــى الصفحــات رقــم )10-
16-2( مــن دفتــري التحقيــق املرفقــني لفــة )6-2(.5/محضــر القبــض 
والتفتيــش املــدون علــى الصفحــة )6( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة 
)1(6/مــا جــاء يف أقــوال املــرأة .... املــدون علــى الصفحــة )15( مــن دفتــر 
التحقيــق املرفــق لفــة )1(.7/تعرف الشــهود عليه املدونــة على الصفحات 
عــن  )2-5(.وبالبحــث  رقــم  لفــة  التحقيــق  دفتــري  مــن   )3-13( رقــم 
ســوابقه اتضــح أن لديــه ســت ســوابق أربــع منهــا ســرقات ودخــول منــازل 
وســابقتي حيــازة مخــدرات وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وهــو 
ســرقة مــال محتــرم مــن حــرزه بعــد هتكــه يزيــد علــى النصــاب ال شــبهة 
لــه فيــه وطالــب بــه صاحبــه واســتنادًا للمادتــني: )126، 129( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
ــدة،  ــة الكرميــة رقــم )38( مــن ســورة املائ ــوارد يف اآلي بحــد الســرقة ال
واألطفــال  النســاء  وترويــع  ليــًا  أخــرى  منــازل  دخولــه  لقــاء  وتعزيــره 
والتشــديد عليــه لقــاء تعــدد ســوابقه. علمــًا بــأن احلــق اخلــاص مــازال 
قائمــا. وبــاهلل التوفيــق .هــذا وقــد حضــر ...... ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم .......املولــود بتاريــخ 1400/3/19هـــ واملكلــف شــرعا وذلــك برفقــة 
اخلفيــر ...... وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي العــام اجــاب قائــا 
مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام 
قــال الصحيــح مــا جــاء يف دعــواي ولــدي البينــة علــى ذلــك واطلــب مهلــة 
الحضارهــا ورفعــت اجللســة ليــوم االثنــني املوافــق 1433/4/12هـــ ويف 
املوعــد احملــدد حضــر املدعــي العــام وقد أحضر معه ..... ســوري اجلنســية 
برخصــة اإلقامــة رقــم ........ وطلــب ســماع مــا لديــه وبســؤاله عمــا لديــه 
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قــال أشــهد بــأن املدعــى عليــه وهــو ....... وقــد تعرفــت عليــه يف الشــرطة 
وأنــه قبــل خمســة أشــهر تقريبــا كنــت انــا وزوجتــي وأوالدي يف ضيافــة 
........ يف بيتــه بـــ ...... لزيــارة زوجــة .....وهــي بنــت عمتــي وأثنــاء ذلــك 
شــاهدت املدعــى عليــه يف البيــت البســا بدلــة ويوجد بــه صلع يف منتصف 
الــرأس مــن األعلــى وهــو طويــل ونحيــف وكان واضعــا يــده علــى جنبــه 
كأن معــه ســاحا أبيضــا ولــم أشــاهد ذلــك لكن شــكل حاله مســتعد 
للمقاومــة ثــم إننــي ســألت بنــت عمتــي عــن هــذا الشــخص فقالــت ال 
ــه وخــرج مــن البيــت وقــد  ــم صوتــت بقولهــا حرامــي فلحقــت ب أعرفــه ث
لهــا  فقــال  املنــزل  درج  وهــي يف  العشــر ســنوات  ذات   ..... ابنتــي  رأتــه 
اســكتي ويشــير بإصبعــه علــى فمــه فلمــا قالــت املــرأة حرامــي حلقــت بــه 
ثــم هــرب الــى املزرعــة وهــو يقــول هجــو جاءنــا وكان ذلــك بعــد الســاعة 
12.00ليــا ثــم إننــي تعرفــت عليــه بعــد ذلــك عنــد الشــرطة ولــم أكــن 
أعرفــه قبــل ذلــك كمــا تعرفــت عليــه ابنتــي ... واملدعــى عليــه لــم أره 
ــه أشــهد هــذا  كســر شــيئا أو ســرق شــيئا مــن املنــزل هــذا مــا لــدي وب
وقــد جــرى تعديلــه التعديــل الشــرعي يف ضبطــه. وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي العــام قــال لــدي زيــادة بينــة ورفعــت اجللســة لعــرض الشــاهد 
وشــهادته علــى املدعــى عليــه واحضــار معدلــني للشــاهد. ويف يــوم االثنــني 
املوافــق 1433/04/19هـــ افتتحــت اجللســة وفيها حضــر أطراف الدعوى 
وقــد أحضــر املدعــي العــام معــه كا مــن ....... ســعودي بالســجل املدنــي 
......و........ســعودي  رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي  و.....   ......... رقــم 
بالســجل املدنــي رقــم ......و......ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........وطلــب 
ســماع مــا لديهــم وبســؤالهم شــهد األول ...... قائــا انــه يف شــهر ذي 
القعــدة مــن عــام 1432هـــ رأيــت املدعــى عليــه ....... الســاعة السادســة 
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صباحــا كان يريــد ان يتماســك مــع اخــي .... وكان ..... يريــد اخــذ اللــي 
معــه وكان معــه كيــس او قمــاش فافلــت منــه وهــرب خــارج البيــت 
وكان ذلــك بعــد اســتغاثة والدتــي  بقولهــا) احلرامــي (وقــد ســرق مبلغــا 
مــن املــال ثــم حلقنــا بــه انــا واخــي واخــذ يتنقــل يف احلــارة حتــى حضــرت 
الشــرطة ومت القبــض عليــه واســتلمت الشــرطة مــا معــه مــن املــال وكان 
مقــدار مــا اســتلمته الشــرطة هــو اثنــان وعشــرون الــف ريــال بالرغــم مــن 
ان املبلــغ املســروق مــن بيتنــا كان فــوق اخلمســني الــف ريــال كمــا ان 
منزلنــا تعــرض لســرقة ســابقة بنفــس طريقــة الســرقة لكننــا لــم نشــاهد 
احــدا هــذا مــا لــدي وبــه اشــهد كمــا شــهد الثانــي ....... قائــا انــه بعــد 
صــاة الفجــر مــن يــوم األحد1432/11/25هـــ كنــت جالســًا عنــد بــاب 
منزلــي فشــاهدت املدعــى عليــه ..... يركــض مــع الشــارع املقابــل ملنزلنــا 
مــن الشــمال باجتــاه اجلنــوب ويلبــس بنطــااًل أســود وبدلــة رصاصيــة وهــو 
نحيــف وطويــل وحليتــه خليجيــة وتوجــد بــه صلعــة يف منتصــف الــرأس 
وصلعــة يف آخــره وعندمــا شــاهدته خفــف الركــض وأخــذ يهــرول فمــر 
مــن الطريــق صديقــي ....... بســيارته مــن نــوع ....... وكان مســرعًا فشــّك 
يف الوضــع ثــم عــاد ..... وركبــت معــه واجتهــت للجهــة الغربيــة مــن املنــزل 
ــه ويضــع  ــد بــاب اســتراحة شــباب مجــاورة ل وشــاهدنا املتهــم واقــف عن
يديــه يف جيبــه بعدمــا قــام برمــي مــا معــه داخــل احلــوش ثــم اخــذ أحجــار 
ورمــى بهــا يف حــوش أغنــام قريــب منــه ثــم توجــه املدعــى عليــه ملنــزل .....
فحضــرت انــا و....  وســألناهما هــل شــاهدا غنمــا ضائعــة فقــال املدعــى 
 ..... عليــه نعــم رايتهــا اول الصبــح وكان املدعــى عليــه جالســًا عنــد 
فاتصــل ....علــى الشــرطة ثــم ذهبنــا واحضرنــا والــدة ..... فتعرفــت علــى 
املدعــى عليــه ثــم انزلنــي .... يف البيــت وصعــدت علــى الســطح ملراقبــة 
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املدعــى عليــه فركــب املدعــى عليــه مــع ...... واجتهــا لشــرق البلــد الــى 
مدرســة االوالد فاتصلــت علــى  .... وكــذا علــى ..... وأخبرتهمــا بذلــك 
هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد كمــا شــهد الثالــث ...... قائــا أنــه بعــد صــاة 
الفجــر مــن يــوم األحــد 1432/11/25هـــ شــاهد املدعــى عليــه يركــض 
..... وكان يرتــدي بنطــااًل أســود  مــع الشــارع املقابــل ملنــزل الشــاهد 
ــة كمــا شــاهد املدعــي ....... ياحقــه فركــب ســيارته  ــة رصاصي وبدل
وحلــق بــه لينظــر مــا الــذي يجــري فوجــد...... ومعــه الشــاهد ........ متوقــف 
بالقــرب مــن منــزل ...... والــذي يقــف بجوارهــا املدعــى عليــه يتحــدث مــع 
..... وابنــه ..... فوقــف عندهــم فذكــر لــه ..... أن املدعــى عليــه ســرق مــن 
عندهــم وملــا اقتــرب منــه عــرف أنــه املدعــى عليــه للمعرفــة الســابقة 
بينهمــا ثــم رجــع ملنزلــه فاتصــل بــه املدعــي ....وأخبــره أن املدعــى عليــه 
ركــب مــع ... علــى ســيارته مــن نــوع ...... وطلــب منــه مراقبتهمــا فتحــرك 
للبحــث عنهمــا فوجــد املتهــم عنــد بــاب منــزل ..... فتوقــف عنــده وســّلم 
عليــه والحــظ عليــه عامــات االرتبــاك فســأله عــن ســبب تواجــده يف 
هــذا املــكان فأخبــره أنــه  عنــد بــاب منــزل عمــه وســأله هــل هنــاك شــيء 
حصــل يف البلــد فــرد عليــه أنــه جــاءه قائــد ســيارة مــن نــوع ..... يســأله عــن 
ــع  ــه كمــا شــهد الراب ــات وقبضــت علي ــم بعــد ذلــك حضــرت الدوري غن
ســمعت  الفجــر  بعــد صــاة  بتاريــخ 1432/11/25هـــ  انــه  قائــا   ......
صــوت غريــب يف اجلهــة اجلنوبيــة مــن منزلنــا وذهبــت مســرعا الــى نفــس 
ــدة كان يحــاول  ــه ..... مشــتبكا مــع الوال ــت املدعــى علي الصــوت ورأي
الفــرار منهــا وانفلــت منهــا وحلقــت بــه داخــل احلــارة وضيعتــه بــني البيــوت 
ثــم وجــدت ..... فســالته هــل مــر احــد مــن هنــا فأجــاب نعــم اننــي رأيــت 
شــخصا يركــض وبعــد ان رآنــي بــداء يهــرول وســالته ايــن ذهــب فقــال 
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ذهــب الــى بيــت ..... خلــف بيــت .... ثــم توقــف عنــد بيــت ..... وكنــت 
ــم  ــه ث ــس بجانب ــزل ..... وجل ــة مــن من ــة اجلنوبي ــى اجله ــم ذهــب ال ــه ث اراقب
ذهبــت انــا و.... اليــه وســألته مجــرد اســتدراج وتأخيــره حلــني حضــور 
الشــرطة وبعــد ذلــك اجتــه مــع ...... الــى منــزل .... وحضــرت الشــرطة ومت 
القبــض عليــه هــذا مــا لــدي وبــه اشــهد. هكــذا شــهدوا وجــرى تعديلهــم 
التعديــل الشــرعي يف ضبطه0وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال مــا 
اقــول اال حســبي اهلل عليهــم ثــم ســألناه هــل تعــرف الشــهود فامتنــع عــن 
اجلــواب ثــم ســألناه عــن الشــهادة فقــال غيــر صحيحــة وصحيــح حضــر 
ــم عــن مــاذا  بعــض الشــهود وكنــت جالســا عنــد ..... وســألوا ... وال اعل
وكانــوا تهجمــوا علــي قبــل ذلــك عنــد التوقيــف واثنــاء ذلــك حضــر .... 
ــه  ــذي رايت ــه وقــال هــذا هــو ال ــى املدعــى علي ــه ونظــر ال املذكــور بعالي
وقــت احلادثــة واشــهد عليــه فيمــا تقــدم ذكــره وبعــرض ذلك علــى املدعى 
عليــه قــال ال اعــرف هــذا الشــاهد اال اننــي قابلتــه يف مركــز الشــرطة 
بالشماســية فلــم يتعــرف علــي وشــهادته غيــر صحيحــة وحيــث االمــر 
ســألنا املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال نعــم يف املعاملــة واطلــب 
حضــر  املوافق1433/05/11هـــ  الثاثــاء  يــوم  ويف  عليهــا.  االطــاع 
املعدلــون للشــهود ومرصــودة أســماءهم وشــهادتهم بالزكيــة يف الضبط. 
ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــك زيــادة بينــة أجــاب ليــس لــدي 
اإلثنــني  يــوم  ويف  للتأمــل.  اجللســة  ورفعــت  قدمــت  مــا  ســوى 
املوافق1433/05/24هـــ حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ثــم جــرى 
اطاعنــا علــى املعاملــة ومنهــا مــا جــاء يف محضــر املعاينــة علــى صفحــة 
3لفــة)1( املتضمــن :أن املدعــى عليــه حــاول تســور منــزل ......... مــن اجلهــة 
اجلنوبيــة الغربيــة بوضعــه قطعــة خشــبية للصعــود عليهــا ولــم يســتطع 
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ــة املنــزل  ــار كثيــرة يف املوقــع بعدهــا اجتــه لزاوي ــه آث كمــا شــوهدت ل
الشــمالية وتســور اجلــدار الشــمالي عــن طريــق البــاب ومــن ثــم دخــل لفنــاء 
املنــزل حيــث لوحــظ نزولــه علــى إطــارات ســيارة كانــت موجــودة يف 
املنــزل بجانــب اجلــدار وشــوهدت آثــاره حــايف القدمــني داخــل ســور املنــزل 
متجهــًا ملــكان الســرقة ومبعاينــة الغرفــة التــي حدثــت بها الســرقة اتضح 
أنهــا يف مقدمــة املنــزل ويوجــد فيهــا دوالب خشــبي عرضــه متــر وارتفاعه 
متريــن ويوجــد داخلــه شــنطة حديديــة ومابــس وقــد لوحــظ آثــار عنــف 
علــى الــدوالب كمــا وجــد يف الغرفــة حــذاء وجعبــة جــوال أفــاد أصحــاب 
املســكن عائديتهــا للمدعــى عليــه حيــث تركهــا أثنــاء العــراك مــع 
التــي  والطــرق  عليــه  املدعــى  آثــار  متابعــة  متــت  املدعــي كمــا  والــدة 
ســلكها بعــد خروجــه مــن املنــزل حتــى مت القبــض عليه كمــا مت البحث 
يف كل املواقــع التــي يحتمــل أنــه ســلكها للبحــث عــن اجلــزء املتبقــي مــن 
املبلــغ املســروق ولــم يعثــر علــى شــيء كمــا أنــه جــرى معاينــة املوقــع مــن 
قبــل املختصــني باألدلــة اجلنائيــة وقصــاص االثــر. وعلــى صفحة2لفــة)2(
إقــرار قصــاص األثــر املتضمــن: وبعــد وصولنــا الــى املوقــع شــاهدت اثــر 
شــخص حــايف االقــدام بداخــل احلــوش وخارجــه ومت تطبيقهــا علــى املتهــم 
ــار  ــى اآلث ــار عل ــق اآلث ــدى شــرطة الشماســية وتنطب ............ واملوقــوف ل
املوجــودة باحلــوش وخــارج احلــوش وعلــى هــذا جــرى التوقيــع مــن .......... 
.وعلــى صفحة16لفــة)6( محضــر قصــاص االثــر اقــر انــا قصــاص االثــر 
لــدى الســجن العــام  ........ املوجــود  اثــار املتهــم  انــه مت مشــاهدة   .......
ببريــدة ومت تطبيــق اثــاره واتضــح انهــا تنطبــق علــى اآلثــار التــي ســبق وان 
عاينتهــا يف منــزل املخبــر ......... هــذا مــا لــدي وعليــه جــرى التوقيــع كمــا 
جــرى االطــاع علــى مــا جــاء يف محضــر القبــض والتفتيــش علــى لفــة)1(
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ص6 وفيــه :يف يــوم االحــد 1432/11/25هـــ الســاعة السادســة صباحــا 
ويف بلــدة ...... ألقــي القبــض علــى املدعــى عليــه وبتفتيشــه عثــر علــى مبلــغ 
اثنــني وعشــرون الــف ريــال وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال مــا 
ذكــر غيــر صحيــح وصحيــح انــه قبــض علــي بالتاريــخ املذكــور قريبــا 
ــا الــذي  ــغ املذكــور وان مــن الســاعة الســابعة صباحــا وكان معــي املبل
اخرجــت مــا معــي مــن االغــراض ومنهــا املبلــغ املذكــور وذلــك لــدى 
واملبلــغ يخصنــي  الشــرطة عندمــا طلــب منــي ضابــط اخلفــر  مركــز 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال الصحيــح مــا جــاء يف دعــواي 
واكتفــي مبــا تقـــدم ورفعــت اجللســة لدراســة مــا مت ضبطــه0ويف يــوم 
االثنــني املوافق1433/06/09هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام واملدعــى عليــه فبعــد ســماعنا لدعــوى املدعي العــام وإجابة املدعى 
ودراســتها  القضيــة  تأمــل  وبعــد  املعاملــة  أوراق  علــى  واالطــاع  عليــه 
ــام إقامــة  ــب املدعــي الع ــه الدعــوى وقــد طل وحيــث أنكــر املدعــى علي
حــد الســارق وحيــث إن مــا قدمــه مــن بينــة ال يثبــت بهــا احلــد لعــدم 
اكتمــال البينــة ونظــرا لعــدم توفــر شــروط إقامــة احلــد وألن إنــكار 
املدعــى عليــه للدعــوى شــبهة يــدرأ بهــا احلــد وقــد انعقــد اإلجمــاع علــى أن 
احلــدود تــدرأ بالشــبهات غيــر أن املدعــى عليــه يســتحق العقوبــة التعزيرية 
الرادعــة لــذا قررنــا مــا يلــي :- اوال: درأنــا حــد الســارق عــن املدعــى عليــه 
لعــدم اكتمــال البينــة املوجبــة للحــد . ثانيــا: نظــرا لتوجــه التهمــة القويــة 
ضــد املدعــى عليــه وذلــك ملــا جــاء يف شــهادة الشــهود املعدلــني شــرعا مــن 
رؤيــة املدعــى عليــه داخــل البيــت وتعرفهــم عليــه وملــا تضمنــه محضــر 
قصــاص األثــر ومحضــر املعاينــة املرصــودة بعاليــه وملــا تضمنــه محضــر 
القبــض والتفتيــش املــدون بعاليــه ونظــرا لتكــرر ســوابق املدعــى عليــه 
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ــازل وحيــث ان مــا  ــع تهــم يف ســرقات ودخــول من ــه ارب حيــث ســجل علي
ــذا  ــر ل ــه انتهــاك حلرمــة مــال الغي ــه محــرم شــرعا وفي ــه املدعــى علي فعل
قررنــا تعزيــر املدعــى عليــه ......... وذلــك بالســجن ملــدة ســبع ســنوات تبــدأ 
مــن تاريــخ إيقافــه  الواقــع يف 1432/11/25هـــ وجلــده تســعمائة جلــدة 
مفرقــة علــى ثمانيــة عشــرة فتــرة مقــدار كل دفعــة خمســني جلــدة علنــا 
يف مــكان عــام بــني كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام . ثالثــًا: يؤخــذ التعهد 
علــى املدعــى عليــه بعــدم العــودة ملثــل ذلــك فــإن عــاد فســوف يعــرض 
ــدم وبــه  نفســه لعقوبــة أشــد مــن ذلــك هــذا مــا ظهــر لنــا يف كل مــا تقـ
حكمنــا وبعــرض احلكــم علــى أطــراف الدعــوى قــرر املدعــى عليــه 
قناعتــه باحلكــم وامــا املدعــي العــام فقــرر عــدم القناعــة وطلــب رفعــه 
حملكمــة االســتئناف مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وعليــه 
مراجعتنــا بتاريــخ 1433/6/11هـــ الســتام نســخة مــن احلكــم يقــدم 
بعدهــا مــا لديــه خــال مــدة ثاثــني يومــا وإن تأخــر عــن املــدة املذكــورة 
فســيتم تطبيــق التعليمــات اخلاصــة بذلــك ، وبــاهلل التوفيــق . حــرر يف 
ــى آلــه وصحبــه  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل 1433/06/09هـــ ، وصل

وسلم.
احلمــد هلل وحــده وبعــد لدينــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلنائيــة الثانيــة يف 
احملكمــة العامــة ببريــدة بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة برقــم ............ املشــار إليهــا بعاليــه ويف يــوم اإلثنــني 
وفيهــا  09.30ص  الســاعة   اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/10/09هـــ 
حضــر املدعــى عليــه ...... وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
قــرار  ومشــفوعها  1433/9/2هـــ  يف   331493564 برقــم  بالقصيــم 
ــا  ــة املختصــة بتدقيــق القضاي ــرة اجلزائي ــة قضــاة الدائ أصحــاب الفضيل
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اخلماســية مبحكمــة االســتئناف رقــم 33386166 يف 1433/8/20هـــ 
املتضمــن وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أن 
مــا حكــم بــه أصحــاب الفضيلــة علــى املدعــى عليــه مــن تعزيــر بالســجن 
قليــل خلطــورة مــا أقــدم عليــه وكونــه جمــع يف هــذه القضيــة أربــع قضايــا 
خطيــرة وقــوة القرائــن ووجــود ســت ســوابق عليــه أربــع منهــا ســرقة 
األمــر الــذي يــدل علــى اســتهتاره وعــدم مباالتــه وجرأتــه وأنــه البــد مــن 
جــزاء الــرادع لــه ولغيــره ممــن تســول لــه نفســه ســلوك مثــل مســلكه 
كمــا لوحــظ أنــه هنــاك اختــاف يف القــرار والضبــط يف قناعــة املدعــى 
عليــه فابــد مــن التصحيــح وعــدم اطــاع أحــد القضــاة املشــتركني 
علــى الائحــة املقدمــة مــن املدعــى العــام وتوقيعــه والبــد مــن ذلــك فعلــى 
أصحــاب الفضيلــة ماحظــة مــا ذكــر وإجــراء مــا يلــزم نحــوه ثــم إعــادة 
املعاملــة إلكمــال الزمهــا أ.هـــ . وعليــه جنيــب أصحــاب الفضيلــة .ونقــول 
نظــرا ملــا ذكــر وبعــد التأمــل يف ذلــك فقــد قررنــا زيــادة عقوبــة املدعــى 
عليــه .......... بالســجن ملــدة ســنتني إضافــة ملــا ســبق بحيــث يســجن ملــدة 
تســع ســنوات مــع اجللــد املوضــح بعاليــه وبــه حكمنــا وبعــرض احلكــم 
الئحــة  تقــدمي  مــع  باحلكــم  القناعــة  عــدم  قــرر  عليــه  املدعــى  علــى 
ــه جــرى تســليمه صــورة مــن القــرار يف  ــه وعلي ــة فأجيــب لطلب اعتراضي
هــذه اجللســة وامــا بخصــوص عــدم اطــاع أحــد القضــاة املشــتركني 
علــى الائحــة املقدمــة مــن املدعــى العــام وتوقيعــه فقــد جــرى إكمــال 
الــازم حيــال ذلــك مــن قبــل فضيلــة القاضــي املشــارك وأمــا بخصــوص 
القناعــة فقــد قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة وهــو منهيــا للخــاف 
الواقــع ســهوا وبــاهلل التوفيــق . حــرر يف  1433/10/09 هـــ ، وصلــى اهلل 

ــى آلــه وصحبــه وســلم0 ــا محمــد وعل ــى نبين عل



289

احلمــد هلل وحــده وبعــد لدينــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلنائيــة الثانيــة يف 
احملكمــة العامــة ببريــدة ويف يــوم األربعــاء املوافــق  1434/1/21هـــ 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا  وقــد  اجللســة  افتتحــت 
ومشــفوعاتها  1433/9/2هـــ   وتاريــخ   331493564 برقــم   بالقصيــم 
)قــرار تصديــق ( صــادر مــن قضــاة الدائــرة اخلماســية املختصــة بتدقيــق 
القضايــا اخلماســية يف احملكمــة املشــار إليهــا برقــم 33386166 وتاريــخ 
ولــذا جــرى   ) ) املصادقــة علــى احلكــم   : 1433/8/20هـــ  املتضمــن 
احلاقــه. وبــاهلل التوفيــق . حــرر يف  1434/01/21 هـــ. وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم0
احلمــد هلل وحــده وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة املختصــة 
بتدقيــق القضايــا اخلماســية مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم 
بـبـريـــدة  الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة  علــى املعاملــة 
بـــرقـــــــــم 331654124 وتـاريـــــخ 1433/11/16هـــ املرفــق بهــا القــرار 
رقــم 33290357  وتاريــخ 1433/6/10هـــ الصــادر مــن صاحب الفضيلة 
الشــيخ ........ القاضــي باحملكمــة باالشــتراك مــع صاحبــي الفضيلــة 
الشــيخ ........ مســاعد رئيــس احملكمــة والشــيخ .......... القاضــي بهــا 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد ........... التهامــه بانتهــاك حرمــة عــدة 
منــازل ودخولهــا ليــًا وترويــع ســاكنيها والســرقة منهــا وقــد تضمــن 
القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة بــدرء حــد الســارق عــن املدعــى عليــه 
لعــدم اكتمــال البينــة املوجبــة للحــد ولتوجــه التهمــة القويــة نحــو املدعــى 
عليــه قــرروا تعزيــره بالســجن واجللــد علــى النحــو املفصــل يف القــرار وقــد 
ســبق منــا دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى 
ــاًء  ــة وأحلقــوه بالقــرار وصــورة ضبطــه بن مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيل
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علــى قرارنــا رقــم 33386166 وتاريــخ 1433/8/20هـــ قررنــا املصادقــة 
علــى مــا حكــم بــه أصحــاب الفضيلــة بعــد اإلجراء األخيــر واهلل املوفق، 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 33462191 تاريخه :1433/11/22هـ 
رقم الدعوى :33247078

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34389112 تاريخه: 1434/12/26ه

ســرقة - انتهــاك حرمــة منــزل- ســرقة جــواالت مــن منــزل - اشــتراك 
يف ســرقة - ســرقة مــال محتــرم مــن حــرزه بالــغ النصــاب الشــبهة منــه- 
تســتر- طلــب إعــادة حتقيــق- اعتــراف حتقيقــًا- رجــوع عــن إقــرار- طلب 

إقامــة حــد الســرقة- درء حــد الســرقة- تعزيــر بالســجن واجللــد.

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ) ادرؤوا احلدود بالشبهات (.

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا بانتهاكهمــا حرمــة منــزل 
وســرقة جــواالت داخلــه وتســترهما علــى املتهــم الثالــث وطلــب إقامــة حــد 
الســرقة علــى أحدهمــا الــذي أقــر بالتهمــة لــدى جهــة التحقيــق وتعزيــر 
الثانــي وهــو الــذي أنكــر التهمــة لــدى جهــة التحقيــق، مت القبــض علــى 
املدعــى عليهمــا بعــد بــاغ مفــاده تعــرض أحــد املنــازل للســرقة وكان من 
ضمــن املســروقات جــواالت فتــم االتصــال علــى أحــد اجلــواالت املســروقة 
وتبــني أنــه مت بيعــه علــى أحــد األشــخاص الــذي قــام بالداللة علــى املدعى 
عليهمــا، أنكــر املدعــى عليهمــا، وجــد إقــرار حتقيقــًا مــن أحــد املدعــى 
عليهمــا مبــا نســب إليــه، رجــع املدعــى عليــه املقــر حتقيقــًا عــن إقــراره 
مدعيــًا أنــه صــدر منــه حتــت اإلكــراه،مت درء حــد الســرقة عــن املدعــى 
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عليــه املقــر حتقيقــًا لرجوعــه عــن اعترافه،حكمــت احملكمــة بتعزيــر 
املدعــى عليهمــا بالســجن واجللــد، مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد ففــي 
هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1433/6/17هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
العاشــرة صباحــا لدينــا نحــن القضــاة ..... و ..... و .... وبنــاء علــى املعاملــة 
الــواردة مــن رئيــس هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك برقــم 
برقــم  الرئيــس  فضيلــة  مــن  واحملالــة  1433/3/27هـــ  وتاريــخ   4443
33247078 وتاريــخ 1433/4/7هـــ واخلاصــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد 
كا مــن ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......( مــن 
مواليــد عــام 1406هـــ مــن ســكان تبــوك حــي ... تاريــخ القبــض عليــه 
1433/1/3هـ توجد ســابقة عليه اشــتباه ســكر جلده 60جلده مبوجب 
حكــم رقــم 138/3 وتاريخــه 1426/8/14هـــ مصــدره محكمــة تبــوك 
عــام  مواليــد  مــن   )....( رقــم  املدنــي  الســجل  و......  ســعودي مبوجــب 
1404هـــ مــن ســكان تبــوك حــي ..... وال توجــد ســوابق يف قضيــة انتهــاك 
حرمــة منــزل والســرقة عليــه فقــد حضــر املدعــي العــام وأدعــى قائــا 
بصفتــي مدعيــا عمــا بدائــرة االدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك أدعــي علــى 
املذكوريــن أعــاه فإنــه بتاريــخ 1432/12/20هـــ تقــدم املواطــن  ...... 
38 عامــًا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( ببــاغ 
زوجــة جــاره املجنــي عليهــا  ...... ،تفيــد فيــه تعــرض منزلهــا للســرقة 
وقــام بســرقة ســتة أجهــزة جــواالت دون  حيــث دخــل عليهــا شــخص 
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تعرضهــا ألي أذى كمــا ورد محضــر الدوريــات األمنيــة رقــم)....( بتاريــخ 
1432/12/20هـــ املتضمــن تلقــي شــكوى املجنــي عليهــا .......،بأنهــا 
تعرضــت للســرقة وقــد ســرق منهــا عــددًا مــن اجلــواالت وقامــت بالتنســيق 
معهــم بعــد اتصالهــا علــى أحــد جواالتهــا املســروقة واســتدراج مــن رد 
عليهــا أمــام ســوبر ماركــت .... بحــي ..... ، وعنــد حضــور الشــخص 
الــذي معــه اجلــوال مت القبــض عليــه واتضــح أنــه يدعــى ....... وباالنتقــال 
واملعاينــة ملنــزل املدعيــة الواقــع بحــي ...... و اتضــح أن البــاب اخلارجــي 
متعــرض للكســر ويوجــد بعثــرة بداخــل املنــزل ولــم يعثــر علــى أي آثــار 
تفيــد التحقيــق. وبســماع شــكوى املجنــي عليهــا ..... ، أفــادت أنــه بتاريخ 
1432/12/20هـــ ويف ســاعة متأخــرة مــن الليــل دخــل عليهــا شــخص 
أثنــاء نومهــا وقامــت بالصــراخ عنــد مشــاهدته فقــام بالهــرب وبتفقدهــا 
للمنــزل وجــدت بأنــه قــام بســرقة عــدد ســتة جــواالت اثنــني مــن نــوع ..... 
البيــت وقامــت باالتصــال علــى  .... وكذلــك مفتــاح  نــوع  مــن  وأربعــة 
جارهــا بالعمــارة  ...... ،كــون زوجهــا خــارج منطقــة تبــوك وذكــرت بــأن 
أوصــاف الســارق هــي )طويــل ومتــني ووجهــه دائــري ويرتدي بدله ســوداء 
اللــون حنطــي البشــرة ومغطــى الــرأس( وعندمــا حاولــت االتصــال بأحــد 
جواالتهــا والــذي يحمــل الرقــم ).......( قــام أحدهــم بالــرد وأخبرتــه بــأن 
اجلــوال لهــا وترغــب يف شــرائه منــه وطلبــت مقابلتــه أمــام ســوبر ماركــت 
..... ونســقت مــع دوريــات األمــن وعنــد حضــور الشــخص للموقــع ســلمها 
اجلــوال ومت القبــض عليــه وذكــرت بأنــه ليــس الشــخص الــذي دخــل 
عليهــا وال تتهمــه كونــه عندمــا أخبرتــه بــأن اجلــوال مســروق منهــا حضــر 
......30عامــًا ســعودي اجلنســية  لهــا. وبســماع أقــوال املواطــن   وســلمه 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( أفــاد بأنــه بتاريــخ 1432/12/20هـــ 
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وأثنــاء وجــوده أمــام منزلــه قابلــه املدعــى عليــه.....و ........وشــخص ثالــث 
ال يعرفــه وعرضــوا عليــه شــراء أجهــزة جــواالت معهــم وكان عددهــا 
ــني  ــة ....( فقــام بشــراء جوال ــا ... وأربع ــان منه ســتة أجهــزة جــواالت )اثن
منهــم مــن نــوع )....( و)...( مببلــغ وقــدره ســبعمائة وخمســني ريــال وبعدمــا 
ذهبــوا اتصلــت عليــه امــرأة علــى أحــد اجلوالــني وقالــت لــه إن اجلــوال 
الــذي معــه عائــد لهــا وأنــه مســروق وذهــب ملقابلتهــا إلرجــاع اجلــواالت 
وأخــذ املبلــغ الــذي دفعــه ومت القبــض عليــه أثنــاء حضــوره وذكــر بأنــه 
علــى اســتعداد بالتعــرف علــى مــن باعــه اجلوالــني .)مت حفــظ االتهــام 
بحقــه لعــدم كفايــة األدلــة اســتنادًا للمــادة )124( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائية(.وبنــاًء علــى مــا ورد بأقــوال املدعــو  ....... بأنــه اشــترى اجلوالــني 
مــن ثاثــة أشــخاص ، وبالبحــث والتحــري اتضــح أن أحدهــم يدعــى ...... 
ويلقــب )......( وبعــرض صورتــه يف النهايــة الطرفيــة تعــرف عليــه وجــرى 
التعميــم عنــه ومت القبــض عليــه مــن قبــل وحــدة البحــث مبركــز شــرطة 
..... بتاريــخ 1432/12/29هـــ . كمــا مت القبــض علــى املدعــى عليــه ..... 
بعــد طلبــه احلضــور ملركــز الشــرطة بتاريــخ 1433/1/3هـــ .كمــا جــرى 
أشــخاص  مجموعــة  ضمــن  املدعيــة  علــى   ...... عليــه  املدعــى  عــرض 
وتعرفــت عليــه وأفــادت أنــه الشــخص الــذي دخــل منزلهــا .كمــا جــرى 
عــرض املدعــى عليــه..... علــى املدعــى عليــه  ظاهــر ضمــن مجموعــة 
أشــخاص واســتطاع التعــرف عليــه وأنــه ضمــن األشــخاص الذيــن قامــوا 
ببيــع أجهــزة اجلــوال عليــه. كمــا جــرى عــرض املدعــى عليــه.... علــى 
املدعــى عليــه...... ضمــن مجموعــة أشــخاص واســتطاع التعــرف عليــه 
وأفــاد أنــه كان مــن ضمــن األشــخاص الذيــن قامــوا ببيــع اجلــوال عليــه. 
وقــد جــرى فــرز أوراق للمتهــم الهــارب .كمــا جــرى تســليم عــدد جهازيــن 
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جــوال مــن نــوع .... موديــل )...( و )...( للمــرأة ......... ،حســب احملضــر 
املــدون وبقــي أربعــة أجهــزة جــواالت لــم يتــم العثــور عليهــا .كمــا مت إيداع 
املدعــى عليهمــا للســجن العــام مبوجــب مذكرتــي التوقيــف رقــم )5-4( 
بتاريخ 1433/1/19هـ . وباســتجواب املدعى عليه الثاني .........،أنكر 
بتاريــخ  بأنــه  أفــاد  والقرائــن  باألدلــة  مواجهتــه  وبعــد  األمــر  بدايــة 
ــى ســرقة منــزل املــرأة ....... ومعــه كًا مــن  1432/12/20هـــ أقــدم عل
املدعــى عليــه ...... ،واملدعــى عليــه ...... ،حيــث أفــاد بأنــه يف ذات اليــوم 
وقبــل الفجــر حضــر لــه كًا مــن....... و .... ،عنــد املنــزل وطلبــا منــه 
مرافقتهمــا للتمشــية وأثنــاء مرورهــم مبنــزل املجنــي عليهــا قــام...... بدفــع 
البــاب لغــرض الســرقة وبقــي هــو ورفيقــه...... يراقبــان املنــزل مــن اخلــارج 
ــًا خــرج لهــم ....  وكان..... بالقــرب مــن البــاب وبعــد عشــر دقائــق تقريب
والذوا  النــوم(  مــن  اســتيقظت  )املــرأة  ويقــول  جوالــني  ومعــه  مســرعًا 
ــأن ...... مت القبــض  ــم ب ــام وبعــد اســتيقاظه عل ــه ون بالفــرار وذهــب ملنزل
......،عــدل املدعــى  الثانــي... باملدعــو  عليــه .ومبواجهــة املدعــى عليــه 
عليــه...... عمــا جــاء بأقوالــه مــن مشــاركة املدعــو  ..... لهــم بالســرقة 
وقصــد مــن ذلــك إدخالــه يف القضيــة .وباســتجواب املدعــى عليــه األول 
....... أنكــر قيامــه بالســرقة أو االشــتراك مــع املدعــى عليــه الثانــي فيهــا  
.ومبواجهتــه باملدعــو ..... أصــر كٌل منهمــا علــى أقوالــه الســابقة وملــا 
أشــير إليــه أقــرر توجيــه االتهــام للمتهمــني ...... و ..... بانتهاكهمــا حلرمــة 
داخلــه  مــن  جــواالت  أجهــزة  ســت  عــدد  .....وســرقة  املدعيــة  منــزل 
وتســترهما علــى املتهــم الثالــث الهــارب . وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
:1- مــا جــاء باعتــراف املدعــى عليــه....... املــدون علــى الصفحــات )15( 
مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )2( .2- مــا ورد بأقــوال ...... املنــوه عنــه 
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واملــدون علــى الصفحــة )14( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )3( .3- مــا 
جــاء مبحضــر العــرض والتعــرف املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة )16( 
مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )1( والصفحــة )13( لفــة )2( والصفحــة 
)13-15( لفــة )3(  .4- مــا جــاء مبحضــر املعاينــة واملتضمــن تعــرض بــاب 
املنــزل للكســر واملنــوه عنــه املــدون علــى الصفحة )2( مــن دفتر التحقيق 
املرفــق لفــة )3( .4- مــا جــاء مبحضــر املواجهــة املــدون علــى الصفحــة 
)14( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )1( والصفحــة )16( لفــة )3( .6- 
مــا جــاء باســتام املجنــي عليهــا اجلوالــني املســروقة املنــوه عنــه واملــدون 
علــى الصفحــة )12( مــن دفتــر التحقيــق لفــة )3( . وانتهــى التحقيــق إلــى 
توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا ..........  و ........... ،بانتهاكهمــا حلرمــة 
منــزل املجنــي عليهــا  ...... ،وســرقة عــدد ســت أجهــزة جــواالت مــن داخله 
عليــه  أقــدم  مــا  أن  .وحيــث  الهــارب  الثالــث  املتهــم  علــى  وتســترهما 
املذكــوران فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وهــو انتهــاك حلرمــة منــزل 
ــغ النصــاب ال شــبهة لهمــا فيــه وهمــا  وســرقة مــال محتــرم مــن حــرزه بل
مكلفــان غيــر مكرهــان لــذا أطلــب مايلــي : 1- إثبــات مــا أســند إليهمــا 
.2- احلكــم علــى املدعــى عليــه الثانــي....... ،بحــد الســرقة الــوارد يف 
ــى املدعــى  ــدة .3- احلكــم عل ــة الكرميــة رقــم )38( مــن ســورة املائ اآلي
بــأن احلــق اخلــاص ال زال  . )علمــًا  .......، بعقوبــة تعزيريــة  عليــه األول 
قائمــًا( هــذه دعــواي وأســألهما اجلــواب ، وبســؤال املدعــى عليهمــا عــن 
دعــوى املدعــي العــام أجــاب املدعــى عليــه األول ...... قائــا  إن مــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي العــام ضــدي فغيــر صحيــح فلــم أنتهــك حرمــة منــزل 
املدعيــة ..... ولــم أســرق اجلــواالت مــن منزلهــا املذكــور يف الدعــوى ولــم 
أشــترك يف ذلــك ولــم أتســتر علــى املتهــم الثالــث وال عاقــة لــي بهــذه 
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الدعــوى ال مــن قريــب وال مــن بعيــد ولــم أقابــل املدعــى عليــه الثانــي ...... 
يف يوم 1432/12/20هـ والصحيح أنني كنت بتاريخ 1432/12/20هـ 
مبنزلي بحي ..... ولم أخرج منه إال عصر اليوم الثاني 1432/12/21هـ 
وقــد كان عنــدي ليلــة الواقعــة التــي اتهمنــي بهــا املدعــي العــام اثنــني مــن 
أبنــاء عمومتــي ........ و ..... ولــم نتفــرق إال بعــد الســاعة السادســة صباحــا 
وبتاريــخ 1433/1/3هـــ حضــرت الدوريــات األمنيــة ملنــزل والدتــي بحــي 
.... ومت طلبــي لقســم شــرطة ..... وأبلغتنــي الوالــدة بذلــك وحضــرت لهــم 
ومت القبــض علــي هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي ........ 
قائــا إن مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ضــدي فغيــر صحيــح فلــم 
منزلهــا  مــن  اجلــواالت  أســرق  ولــم   ...... املدعيــة  منــزل  حرمــة  أنتهــك 
املذكــور يف الدعــوى ولــم أشــترك يف ذلــك ولــم أتســتر علــى املتهــم 
الثالــث وال عاقــة لــي بهــذه الدعــوى ال مــن قريــب وال مــن بعيــد ولــم 
أقابــل املدعــى عليــه األول ....... يف يــوم 1432/12/20هـــ والصحيح أنني 
كنــت بتاريــخ 1432/12/20هـــ مبنزلــي بحــي .... ولــم أخــرج منــه إال 
الدوريــات  حضــرت  1432/12/29هـــ  وبتاريــخ  الثانــي  اليــوم  عصــر 
األمنيــة ملنــزل والدتــي بحــي ..... ومت طلبــي لقســم شــرطة ..... ومت القبــض 
علــي هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه أجــاب قائــا إنهــا 
وضبطهــا  إليهــا  الرجــوع  وأطلــب  املعاملــة  طيــات  ضمــن  مرصــودة 
وعرضهــا علــى املدعــى عليهمــا 1- مــا جــاء باعتــراف املدعــى عليــه ....... 
املــدون علــى الصفحــات )15( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )2( وهــذا 
نصــه و باســتجواب املدعــى عليــه الثانــي ......،أنكــر بدايــة األمــر وبعــد 
مواجهتــه باألدلــة والقرائــن أفــاد بأنــه بتاريــخ 1432/12/20هـــ أقــدم 
علــى ســرقة منــزل املــرأة  ...... ومعــه كًا مــن املدعى عليه ..... ،واملدعى 
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عليــه .......،حيــث أفــاد بأنــه يف ذات اليــوم وقبــل الفجــر حضــر لــه كًا 
مــن ...... و........... عنــد املنــزل وطلبــا منــه مرافقتهمــا للتمشــية وأثنــاء 
مرورهــم مبنــزل املجنــي عليهــا قــام ......بدفــع البــاب لغــرض الســرقة 
وبقــي هــو ورفيقــه..... يراقبــان املنــزل مــن اخلــارج وكان ..... بالقــرب مــن 
ــًا خــرج لهــم..... مســرعًا ومعــه جوالــني  ــق تقريب ــاب وبعــد عشــر دقائ الب
ويقــول )املــرأة اســتيقظت مــن النــوم( والذوا بالفــرار وذهــب ملنزلــه ونــام 
وبعــد اســتيقاظه علــم بــأن...... مت القبــض عليــه .2- مــا ورد بأقــوال .....
املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة )14( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة 
)3( وهــذا نصــه وبســماع أقــوال املواطن........30،عامــًا ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( أفــاد بأنــه بتاريــخ 1432/12/20هـــ 
وأثنــاء وجــوده أمــام منزلــه قابلــه املدعــى عليــه ....... و...... ،وشــخص 
ثالــث ال يعرفــه وعرضــوا عليــه شــراء أجهــزة جــواالت معهــم وكان 
عددهــا ســتة أجهــزة جــواالت )اثنــان منهــا .... وأربعــة .... ( فقــام بشــراء 
ــغ وقــدره ســبعمائة وخمســني  ــوع ).....( و ).....( مببل جوالــني منهــم مــن ن
ريــال وبعدمــا ذهبــوا اتصلــت عليــه امــرأة علــى أحــد اجلوالــني وقالــت لــه 
إن اجلــوال الــذي معــه عائــد لهــا وأنــه مســروق وذهــب ملقابلتهــا إلرجــاع 
أثنــاء حضــوره  الــذي دفعــه ومت القبــض عليــه  اجلــواالت وأخــذ املبلــغ 
وذكــر بأنــه علــى اســتعداد بالتعــرف علــى مــن باعــه اجلوالــني3- مــا جــاء 
مبحضــر العــرض والتعــرف املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة )16( مــن 
لفــة )2( والصفحــة  لفــة )1( والصفحــة )13(  املرفــق  التحقيــق  دفتــر 
)13-15( لفــة )3( وهــذا نصــه جــرى عــرض املدعــى عليــه ...... ،علــى 
هــو  أنــه  وأفــادت  عليــه  وتعرفــت  أشــخاص  املدعيــة ضمــن مجموعــة 
الشــخص الــذي دخــل منزلهــا .كمــا جــرى عــرض املدعــى عليــه ...... 
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علــى املدعــي ...... ضمــن مجموعــة أشــخاص واســتطاع التعــرف عليــه 
وأنــه ضمــن األشــخاص الذيــن قامــوا ببيــع أجهــزة اجلــوال عليــه .كمــا 
مجموعــة  ضمــن   ...... املدعــى  علــى  عليــه......  املدعــى  عــرض  جــرى 
أشــخاص واســتطاع التعرف عليه وأفاد أنه كان من ضمن األشــخاص 
الذيــن قامــوا ببيــع اجلــوال عليــه .4- مــا جــاء مبحضــر املعاينــة واملتضمــن 
تعــرض بــاب املنــزل للكســر واملنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة )2( مــن 
دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )3(وهــذا نصــه محضــر انتقــال ومعاينــة أوليــة 
بتاريــخ 1432/12/21هـــ جــرى االنتقــال إلــى املنــزل واتضــح أنــه يقــع 
بحــي .... وبجــوار ...... وكان هنــاك تكســير يف البــاب اخلارجــي ووجــود 
ــار  ــارة عــن دور أرضــي وملحــق جــرى رفــع االث بعثــرة يف املنــزل وهــو عب
مــن قبــل فنــي األدلــة وحفظــا للواقــع نظــم هــذا احملضــر أـ هـــ 5- مــا جــاء 
مبحضــر املواجهــة املــدون علــى الصفحــة )14( مــن دفتــر التحقيــق املرفق 
لفــة )1( والصفحــة )16( لفــة )3( وهــذا نصــه ومبواجهــة املدعــى عليــه 
الثانــي ...... باملدعــو .....،عــدل املدعــى عليــه....... عمــا جــاء بأقوالــه مــن 
مشــاركة املدعــو ..... لهــم بالســرقة وقصــد مــن ذلــك إدخالــه يف القضيــة 
..... أصــر كٌل منهمــا علــى أقوالــه  ...... باملدعــو  . ومبواجهــه املدعــو 
الســابقة أ. هـــ 6- مــا جــاء باســتام املجنــي عليهــا اجلوالــني املســروقة 
املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة )12( مــن دفتــر التحقيــق لفــة )3( 
وهــذا نصــه كمــا جــرى تســليم عــدد جهازيــن جــوال مــن نــوع ..... موديــل 
).....( و )....( للمــرأة ..... حســب احملضــر املــدون وبقــي أربعــة أجهــزة 
ــى  ــة املدعــي العــام عل ــور عليهــا أ. هـــ .وبعــرض أدل ــم العث ــم يت جــواالت ل
املدعــى عليهمــا أجــاب املدعــى عليــه األول قائــا إن مــا جــاء يف األدلــة 
املوجهــة ضــدي فغيــر صحيــح وال أعلــم ملــاذا ذكــر ........ أثنــاء التحقيــق 
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مشــاركتي لــه يف بيــع أجهــزة اجلــوال املســروقة وأمــا مــا جــاء بأقــوال ...... 
قبــل  معــه  بســبب مضاربــة  عــداوة قدميــة  وبينــه  فبينــي  وتعرفــه علــي 
شــهرين مــن هــذه القضيــة هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه 
الثانــي قائــا إن مــا جــاء يف األدلــة املوجهــة ضــدي فغيــر صحيــح وســبب 
اتهــام .... لــي كونــي صديــق ...... ومــا جــاء مبحضــر تعــرف املدعيــة ...... 
علــي فســببه مــازم التحقيــق الــذي ذكــر لهــا اســمي وقــال لهــا دققــي 
زي النــاس وقــد كانــت متــرددة بــني عــدة أشــخاص  ثــم اتهمتنــي بهــذه 
التهمــه هكــذا أجــاب ورفعــت اجللســة للتأمــل و يف يــوم الثاثــاء املوافــق 
1433/07/08هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 11.45 وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام واملدعــى عليهمــا فســألنا املدعــي العــام عــن ..... فأجــاب قائــًا :  مت 
االتصــال عليــه عــدة مــرات ولــم يتجــاوب معنــا هكــذا أجــاب وملــا ظهــر 
لنــا مــن مجريــات التحقيــق وعــدم كفايــة األدلــة يف توجيــه االتهــام علــى 
 ...... مــع  وجــدت  املســروقات  بعــض  ولكــون  فقــط  عليهمــا  املدعــى 
وحفــظ االتهــام بحقــه ملجــرد دعــواه بأنــه اشــتراها مــن املدعــى عليهمــا 
وهــذا غيــر كاٍف يف حفــظ التهمــة علــى املذكــور ولكونــه قــد دعــي 
إلــى احلضــور لــإلدالء بإفادتــه يف احملكمــة ولــم يتجــاوب وألن املقصــود 
حتقيــق العدالــة والوصــول للحقيقة وملا جاء يف املادة اخلامســة والعشــرين 
ــا املدعــي  بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، ولــذا فقــد أفهمن
ــح  ــة التحقيــق واالدعــاء العــام إلعــادة فت ــة ســتعاد لهيئ ــأن املعامل العــام ب
ملــف التحقيــق فيهــا وإحضــار ............. وإعــادة التحقيــق معــه ثــم إعــادة 
املعاملــة لدينــا بعــد إكمــال مــا يلــزم ورفعــت اجللســة إلــى أن يكتــب 
ويــرد اجلــواب ويف يــوم االثنــني املوافــق 1433/11/22هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا وقــد اشــترك معنــا فضيلــة 
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القاضــي  الشــيخ ....... خلفــا لفضيلــة القاضــي الشــيخ ...... كونــه انتقــل 
إلــى احملكمــة العامــة باخلــرج وبتــاوة مــا مت ضبطــه يف القضيــة صــادق 
األطــراف عليــه وقــد وردتنــا املعاملــة مــن رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك برقــم 12553 وتاريــخ 1433/8/25هـــ 
ونــص احلاجــة منــه بنــاء علــى طلــب أصحــاب القضــاة إعــادة فتــح ملــف 
التحقيــق يف القضيــة والتحقيــق مــع املدعــو ..... عليــه نفيدكــم بأنــه 
وردنــا خطــاب ســعادة مديــر مركز شــرطة اخلالدية رقــم 27/3835/28 
....  يف  وتاريــخ 1433/8/19هـــ املتضمــن بأنــه تعــذر إحضــار املدعــو 
الفتــرة احلاليــة وجــرى فــرز أوراق مســتقلة لــه للبحــث عنــه وجــرى التعميم 
عنــه برقــم 2119 وتاريــخ 1433/8/18هـــ ويف حالــة القبــض عليــه ســوف 
يتــم إعــادة التحقيــق معــه وإشــعاركم بذلــك أ.هـــ، فســألنا املدعــى عليــه 
....... عمــا جــاء باعترافــه حتقيقــا فأجــاب قائــا إنــه غيــر صحيــح وقــد 
أخــذ منــي حتــت اإلكــراه وال بينــة لــي علــى ذلــك هكــذا أجــاب فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإنــكار املدعــى عليهمــا ملــا نســب 
إليهمــا ولكــون املدعــي العــام لــم يقــدم بينــة موصلــة تثبــت إدانــة املدعــى 
عليهمــا ملــا نســب إليهمــا  وملــا جــاء باعتــراف املدعــى عليــه ...... حتقيقــا 
ــد  ــخ 1432/12/21هـــ كان هــو و ...... و ....... عن ــه يف تاري املتضمــن أن
منــزل املجنــي عليهــا ...... وأن ظاهــر دخــل املنــزل وأخــرج منــه بعــض 
اجلــواالت املســروقة ورجوعــه عــن هــذا االعتــراف ودفعــه بأنــه أخــذ منــه 
ــى ذلــك وألن رجوعــه شــبهة واحلــدود  ــة عل باإلكــراه ولعجــزه إقامــة بين
تــدرأ بالشــبهات كمــا قــال املصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم وملــا جــاء 
مبحضــر العــرض والتعــرف املتضمــن تعــرف ...... صاحبة املنزل املســروق 
علــى املدعــى عليــه ..... وأنــه هــو الشــخص الــذي شــاهدته يف منزلهــا 
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وســرق جواالتهــا وملــا جــاء بإقــرار املدعــى عليــه ...... بــأن املدعــى عليــه 
....... كان معــه وقــت الســرقة وأنــه كان يقــف عنــد منــزل املجنــي عليها 
وتســتره علــى ذلــك وإن كان هــذا إقــرارا علــى الغيــر ومعلــوم أن اإلقــرار 
حجــة علــى صاحبــه إال أنــه يوجــه الشــبهة بحــق املدعى عليه ....... بتســتره 
علــى الســرقة وانتهــاك حرمــة منــزل ....... وأمــا مــا جــاء بإفــادة ....... 
واتهامــه للمدعــى عليهمــا وتعرفــه عليهمــا فهــذا غيــر مقبــول كونــه 
محــل تهمــة لوجــود املســروقات معــه وملــا تقــدم  فقــد توجهــت الشــبهة 
بحــق املدعــى عليــه األول ..... بالتســتر علــى ســرقة منــزل املجنــي عليهــا 
....... كمــا توجهــت الشــبهة علــى املدعــى عليه ...... بســرقة ســت جواالت 
مــن منــزل ....... وانتهــاك حرمــة املنــزل وجلميــع مــا تقــدم فقــد قررنــا مــا 
يلــي :أوال: درء حــد الســرقة عــن املدعــى عليــه........ ثانيــا: تعزيــر املدعــى 
عليــه األول ......... وذلــك بالســجن ملــدة ســنة حتســب مــن تاريــخ إيقافــه 
علــى ذمــة هــذه القضيــة وجلــده مائــة وخمســون جلــدة مفرقــه علــى ثــاث 
دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة وبــني كل دفعــة واألخــرى خمســة 
........ وذلــك بالســجن ملــدة ســنتني  عشــر يومــا وتعزيــر املدعــى عليــه 
حتســب مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وجلــده ثاثمائــة جلــدة 
ــدة وبــني كل دفعــة  ــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جل مفرقــة عل
واألخــرى خمســة عشــر يومــا وبذلــك حكمنــا وبعرضــه علــى املدعــي 
متييــز  وطلبــا  باحلكــم  قناعتهمــا  عــدم  قــررا  عليهمــا  واملدعــى  العــام 
ــى طلبهــم وجــرى  ــوا إل ــة فأجيب احلكــم ووعــدا بتقــدمي الئحــة اعتراضي
تســليمهم نســخة مــن احلكــم يف هــذا اليــوم وأفهمــوا مبقتضــى تعليمــات 
ــى اهلل  التمييــز وحســبت عليهــم املــدة مــن تاريخــه وبــاهلل التوفيــق وصل
يف  حــرر  أجمعــني  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  وســلم 
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1433/11/22هـ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد: ففــي 
هــذا اليــوم االحــد املوافــق 1434/06/04هـــ ويف متــام الســاعة التاســعة 
مــن  املعاملــة  وردتنــا  وقــد  اجللســة  افتتحــت  دقيقــة  وأربعــون  وخمســة 
محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك بخطــاب فضيلــة رئيســها املســاعد 
ــه قــرار املاحظــة رقــم  رقــم 34490035 يف 1434/03/24هـــ املرفــق ب
الدائــرة  قضــاة  مــن  الصــادر  1434/03/22هـــ   وتاريــخ   34168616
اخلماســية لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة ، ونــص احلاجــة منــه : وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا 
يلــي أواًل : أن مــا حكــم بــه أصحــاب الفضيلــة جتــاه املدعــى عليــه األول 
....... محــل نظــر ألنــه ال توجــد أدلــة ضــده أو قرائــن مبــا ينســب إليــه 
فليــس إقــرار ، ولــم تتعــرف عليــه املــرأة املدعيــة وإمنــا تعرفــت علــى الثانــي 
....... وأفــادت بأنــه هــو مــن يدخــل إليهــا وحــده فقــط ، وال يوجــد مــا 
يدينــه إال ذكــره علــى لســان املتهــم ...... وال يقبــل قولــه يف ذلــك ، ســيما 
وأنــه لــم ميثــل أمــام احملكمــة ويتجــاوب معهــا . ثانيــًا : عبــر أصحــاب 
الفضيلــة بــدرء احلــد ال يكــون إال بعــد الثبــوت . ملاحظــة ذلــك ، وإحلــاق 
مــا ُيجــرى علــى الضبــط والقــرار وصورتــه حســب التعليمــات ، ومــن ثــم 
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــة . واهلل املوفــق وصل إعــادة املعامل
وصحبــه وســلم . أ. هـــ عليــه جنيــب أصحــاب الفضيلــة وفقنــا اهلل وإياهــم 
فنقــول مســتعينني بــاهلل مســتمدين منــه العــون والســداد نحــن القاضيــني 
هــذه  نظــر  يف  معنــا  املشــارك   ....... الشــيخ  فضيلــة  بــأن   ...... ........و 
القضيــة واحلكــم فيهــا قــد انتقــل عملــه الــى احملكمــة العامــة باخلــرج 
وبنــاء علــى التعليمــات فقــد قررنــا إعــادة كامــل املعاملــة بعــد إكمــال 
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الــازم حملكمــة االســتئناف الطــاع أصحــاب الفضيلــة.
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد: ففــي هــذا 
العاشــرة  الســاعة  متــام  ويف  1434/11/05هـــ  املوافــق  األربعــاء  اليــوم 
والنصــف افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا 
وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك بخطــاب 
1434/7/10هـــ  وتاريــخ  رقــم34830171  املســاعد  رئيســها  فضيلــة 
واملرفــق بهــا قــرار املاحظــة رقــم  34251502 وتاريــخ 1434/06/26هـــ 
:وباالطــاع علــى  منــه  ونــص احلاجــة  الدائــرة اخلماســية  مــن  الصــادر 
رقــم  الدائــرة  قــرار  علــى  القضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  بــه  أجــاب  مــا 
فضيلــة  اشــتراك  الدائــرة  تقــرر  1434/3/22هـــ  وتاريــخ   34168616
...... املنقــول أو القائــم بعملــه يف نظــر القضيــة بعاليــة بنــاء علــى املــادة 
التاســعة والثمانــون بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ملاحظــة 
ذلــك واحلــاق مــا يجــري علــى الضبــط والقــرار وصورتــه حســب التعليمات 
ومــن ثــم اعــادة املعاملــة أ. هـــ وقــد اشــترك معنــا يف نظــر القضيــة فضيلــة 
الشــيخ ......خلفــا لفضيلــة الشــيخ ....... يف املشــترك القضائــي  ثــم جــرى 
تــاوة مــا مت ضبطــه يف القضيــة فصــادق األطــراف عليــه وعليــه جنيــب 
أصحــاب الفضيلــة وفقنــا اهلل وإياهــم للحــق وإصابتــه فنقــول مســتعينني 
بــاهلل مســتمدين منــه العــون والســداد جوابــا عــن املاحظــة األولــى :أنــه 
قــد ذكرنــا يف تســبيب احلكــم أن املدعــى عليــه ..... قــد توجهــت إليــه 
التهمــة بالتســتر علــى ســرقة بيــت املجنــي عليهــا ......بنــاء علــى مــا جــاء 
بإقــرار املدعــى عليــه ..... بــأن املدعــى عليــه ....... كان معــه عنــد منــزل 
املجنــي عليهــا وقــت الســرقة وهــذا اإلقــرار وإن كان علــى الغيــر اال أنــه 
يوجــه التهمــة بحــق املدعــى عليــه ..... بالتســتر علــى جرميــة الســرقة وأمــا 
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ــة  ــة ولوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيل اجلــواب عــن املاحظــة الثاني
فإنــه لــم يثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليهمــا مبــا نســبه اليهمــا املدعــي 
العــام وإمنــا توجهــت الــى املدعــى عليــه األول ..... بالتســتر علــى ســرقة 
بيــت املجنــي عليهــا ...... كمــا توجهــت التهمــة بحــق املدعــى عليــه ...... 
بســرقة ســت جــواالت مــن منــزل ..... وانتهــاك حرمــة املنــزل ومــا قررنــا 
مــن عقوبــة تعزيريــة بحــق املدعــى عليهمــا نــرى أنــه كاف هــذا مــا لــزم 
التقديــر  جوابــا علــى ماحظــات أصحــاب الفضيلــة ولهــم منــا فائــق 
واالحتــرام وقررنــا إعــادة كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف بتبــوك 
التوفيــق  وبــاهلل  املتبــع  احلكــم حســب  لتدقيــق  الــازم  إكمــال  بعــد 

ــه أجمعــني . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل وصل
احلمــد هلل وحــده وبعــد : اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اخلماســية لتدقيــق 
علــى  تبــوك  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  اجلزائيــة  القضايــا 
برقــم  بتبــوك  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/11/9هـــ ، املرفــق به 34830171وتاري
الشيخ.......،والشــيخ........ احملكمــة  يف  القضــاة  الفضيلــة  أصحــاب 
والشــيخ  ......... برقــم 33462191 وتاريــخ 1433/11/22هـــ ، واخلاصــة 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد ......... ورفيقــه يف قضيــة  ســرقة علــى النحــو 
الفضيلــة مبــا هــو  القــرار ، واملتضمــن حكــم أصحــاب  املوضــح يف 
ــة  مــدون ومفصــل فيــه. وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيل
ــى قــرار الدائــرة رقــم  34251502 وتاريــخ 1434/6/26هـــ  القضــاة عل
ورقــم34168616 وتاريــخ 1434/3/22هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكم 
بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وســلم . ــه وصحب آل
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رقم الصك:33217509 تاريخه :1433/4/27هـ 
رقم الدعوى :33272554

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3439716 تاريخه: 1434/2/17ه

ســرقة - ســرقة بعــض محتويــات منــزل - انتهــاك حرمــة منــزل - حدث- 
ســرقة مــال محتــرم مــن حــرز بالــغ النصــاب- رجــوع عــن إقــرار مصــدق 
شــرعا-عدم وجــود ســوابق- درء حــد الســرقة- تعزيــر بالســجن واجللــد.

- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: ) ادرؤوا احلدود بالشبهات (.

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا باالشــتراك بانتهــاك حرمــة 
منزلــني وســرقة مبلــغ مالــي وجهــاز حاســب آلــي وســرقة كاميرتــني 
ــري وســرقة نظــارة  ــي ث ــة وجهــاز أم ب وجهــاز جــوال مــن مدرســة ابتدائي
شمســية وعــدة وســيديات وكســر درج ســيارة وســرقة مابــس وأشــمغة 
مــن مغســلة مابــس وطلــب املدعــي العــام إقامــة حــد الســرقة ،مت القبض 
ــى املدعــى عليهمــا بعــد باغــات مفادهــا تعــرض مدرســة وســيارات  عل
ومســاكن للســرقة ومت جمــع املعلومــات وبالبحــث والتحــري مت القبــض 
إليهمــا  مــا نســب  املدعــى عليهمــا وباســتجوابهما صادقــا علــى  علــى 
،رجــع  الدعــوى  عليهمــا  املدعــى  ،أنكــر  شــرعًا  إقرارهمــا  وصــدق 
املدعــى عليهمــا عــن اإلقراريــن املنســوبني إليهمــا ، درء حــد الســرقة عــن 
املدعــى عليهمــا ، حكمــت احملكمــة بتعزيرهمــا بالســجن واجللــد ، مت 
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تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.    

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعده..وبعــد بنــاء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد 
ــوك برقــم  ــدة باحملكمــة العامــة بتب ــخ ......املقي ــوك برقــم ....... وتاري بتب
التحقيــق  هيئــة  فــرع  مــن  إلــى احملكمــة  واحملالــة  وتاريــخ........   .......
واالدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك برقــم .... يف.......هـــ ففــي يــوم الثاثــاء 
القضــاة  نحــن  لدينــا   10:00 الســاعة  اجللســة  املوافق.........فتحــت 
باحملكمــة العامــة بتبــوك .......... و........... و...... وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام ...... حامــل الســجل املدنــي رقــم ...... صــادر مــن تبــوك واملكلــف 
باإلدعــاء يف هــذه احملكمــة مبوجــب كتــاب مديــر فــرع هيئــة التحقيــق 
كتابــه  وقــدم  هـــ  يف.........  رقــم.....  تبــوك  مبنطقــة  العــام  واإلدعــاء 
الهيئــة  لفــرع  العــام  اإلدعــاء  بدائــرة  عامــًا  مدعيــًا  بصفتــي  املتضمــن 
ــن معــي  1- ...... ســعودي اجلنســية  ــى احلاضري مبنطقــة تبــوك أدعــي عل
اجلنســية مبوجــب  ...... 2-...... ســعودي  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
املواطن......،-يعمــل  تقــدم   ...... فبتاريــخ    ...... رقــم  املدنــي  الســجل 
ــدى مركــز شــرطة .... مفــاده تعــرض غرفــة مصــادر  مــدرس- ببــاغ ل
التعليــم ملدرســة ...... للســرقة حيــث ســرق منهــا كاميرتــني فيديــو مــن 
نــوع .... ويدعــى علــى احلــدث ..... بســرقتها . وباالنتقال واملعاينة للمدرســة 
تبــني أنهــا مدرســة ابتدائيــة تقــع بقريــة وهــي عبــارة عــن مبنــى يتكــون 
مــن دوريــن وكانــت الغرفــة بطــول 6،6 م تقريبــًا وتبــني أن اجلانــي دخــل 
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مــن أحــد النوافــذ ولــم ياحــظ أي شــي خــاف ذلــك ومت تصويــر املوقــع 
. وبتاريــخ 14/../..هـــ تقــدم املواطــن املجنــي عليــه/  ورفــع البصمــات 
................... ،بشــكوى لــدى مركــز شــرطة .... مفادهــا أنــه بتاريــخ 
.......... تعرضــت ســيارته نــوع ..... حتمــل اللوحــة رقــم ).... ... ( للســرقة 
حيــث ســرق منهــا جهــاز أم بــي ثــري ونظــارة شمســيه وأفــاد بــأن الســيارة 
كانــت مقفلــة واليدعــى علــى أحــدًا بالســرقة . وتقــدم املواطــن املجنــي 
عليــه/ .... .......، بشــكوى مفادهــا أنــه بتاريــخ ……….هـــ تعرضــت 
ســيارته نــوع ….. موديــل ).....( حتمــل اللوحــة رقــم  )…. …( للســرقة 
حيــث ســرق منهــا مبلــغ )…( ريــال وســيديات وكســر درج الســيارة 
وســرقة مبلــغ )...( ريــااًل كمــا أفــاد بــأن الســيارة كانــت مقفلة واليدعى 
علــى أحــدًا بالســرقة. وتقــدم املواطــن املجنــي عليــه /............. بشــكوى 
 )....( موديــل   ...... نــوع  ســيارته  تعرضــت  بتاريخ........هـــ  أنــه  مفادهــا 
ــى   للســرقة حيــث ســرق منهــا مجموعــة مفــكات ونظــارة واليدعــى عل
عليــه/.......   املجنــي  املقيــم  تقــدم   ......... وبتاريــخ   . بالســرقة  أحــدًا 
بشــكوى مفادهــا تعــرض شــقته للســرقة حيــث وجــد حقيبــة جهــاز 
احلاســب اآللــي مفتوحــة ومت بعثــرة مــا بداخلهــا ووجــد آثــار أقــدام يف 
النــوم وكانــت فتحــة املكيــف  أمــام غرفــة  الصالــة وعصــا خشــبية 
مكســورة وأفــاد بأنــه مت ســرقة جهــاز جــوال )... ( ومبلــغ مالــي قــدره 
)...( خمســمائة وخمســني ريــااًل كانــت موجــودة داخــل محفظتــه وال 
يدعــى علــى أحــدًا بالســرقة .  وباالنتقــال واملعاينــة تبــني أنهــا تقــع يف 
عمــارة مكونــة مــن دوريــن وأن الشــقة رقــم )1( الواقعــة بالــدور األرضــي 
نافــذة  طريــق  عــن  اجلنــاة  دخــول  وتبــني  للســرقة  تعرضــت  التــي  هــي 
املكيــف التــي كانــت مغطــاة بلــوح خشــبي ولــم يوجــد آثــار بعثــرة داخــل 
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الشــقة . وبتاريــخ ......... تقــدم املقيــم املجنــي عليــه/ .............،بشــكوى 
مفادهــا تعــرض شــقته للســرقة حيــث ســرق منهــا جهــاز حاســب آلــي 
ــد  ــوع )...( وذاكــرة جــوال )فــاش ميمــوري( )4( جيجــا وعن محمــول ن
تفقــده لشــقته وجــد مفتــاح علــى غــاز املطبــخ وكان شــباك املطبــخ 
مفتوحــًا كمــا أفــاد بــأن بــاب الشــقة كان مقفــًا وأفــاد بــأن قيمــة 
احلاســب اآللــي )1000( ألــف ريــال واليدعــى علــى أحــدًا بالســرقة . وقــد 
ورد محضــر التحــري والقبــض بتاريــخ .......الصــادر مــن البحــث اجلنائــي 
بتبــوك املتضمــن أنــه مت جمــع معلومــات عــن األشــخاص املشــبوهني  ومــن 
لهــم ســوابق يف قضايــا ســرقات وقــد توفــرت معلومــات عــن قيــام  احلــدث 
/.......... واحلــدث / ........... ،واحلــدث/........، بســرقة تلــك املســروقات 
فتــم اســتدعاء احلــدث/........، مــن قبــل والــده ومت إيداعــه الــدار بتاريــخ 
االحــداث  قاضــي  فضيلــة  توجيــه  علــى  بنــاًء  موقوفــًا  ............ومــازال 
أســتنادًا للمــادة )13( مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة. وبســماع أقــوال 
 ،  ........  / احلــدث  مــن  كل  أخبــره  بأنــه  ،أفــاد   ...........  / احلــدث 
واحلــدث/..............، أن احلــدث/........... واملتهــم الهــارب / ........... ،همــا 
من قاما بســرقة احلاســب اآللي من شــقة املقيم / .... وأنه قبل أســبوعني 
تقريبــًا إلتقــى باملتهــم الهــارب / .......... ،عنــد املستشــفى وطلــب منــه 
املتهــم  فذهــب  ذلــك  فرفــض  املابــس  مغســلة  لســرقة  معــه  الذهــاب 
الهــارب/..... إلــى منــزل احلــدث/.......... كمــا أفــاد احلــدث / ...........، 
أنــه بعــد يومــني إلتقــى باملتهم الهــارب/ .................واحلــدث/........ وكانا 
راكبــني ســيارة ..... بقيــادة املتهــم الهــارب / ....... وكان يرتــدي ثوبــًا 
جديــدًا وطلبــا منــه مرافقتهمــا للحديقــة فرفــض ذلــك كمــا أفــاد احلــدث 
/ ............، بأن املتهم الهارب / .....ذكر له بأنه قام هو واحلدث/........، 
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بســرقة مغســلة املابــس التــي بعمــارة .......... حيــث قامــا بســرقة مابــس 
وثــاث أشــمغة .وباســتجواب احلــدث/........، أقــر بقيامــه بســرقة شــقة 
املقيــم / .... وشــاركه يف ذلــك احلــدث الهــارب/ .......... ،حيــث قامــا 
بدخــول الشــقة عــن طريــق فتحــة املكيــف وقــام بســرقة جهــاز جــوال 
)...( وقــام احلــدث / ... بســرقة مبلــغ)550( خمســمائة وخمســني ريــااًل ثــم 
خرجــا مــن الشــقة عــن طريــق البــاب ثــم قامــا ببيــع جهــاز اجلــوال يف محــل 
اجلــواالت مببلــغ )320( ثاثمائــة وعشــرين ريــااًل وتقاســما املبلغ املســروق 
وكذلــك مبلــغ قيمــة اجلــوال كمــا أفــاد بأنــه اتفــق مــع احلــدث /......... 
ــوس يف احلــوش  ــم / ....... ،حيــث قــام هــو باجلل ــى ســرقة شــقة املقي ،عل
للمراقبــة بينمــا قــام احلــدث / ...، بدخــول الشــقة عــن طريــق تســلق 
املواســير والدخــول مــن النافــذة وجلــس عشــر دقائــق ثــم خــرج مــن نفــس 
النافــذة التــي دخــل منهــا ومعــه جهــاز احلاســب اآللــي احملمــول ثــم قــام هــو 
بأخــذ جهــاز احلاســب اآللــي احملمــول وأعطــى احملــدث / .... ،مبلــغ )50( 
خمســني ريــااًل كمــا أفــاد احلــدث/...........، بأنــه عندمــا كان جالســًا 
ســيارة  بســرقة  يقــوم  وهــو   ،.......... احلــدث/  شــاهد  منزلهــم  بســطح 
جارهــم وهــي مــن نــوع ....... وســرق منهــا جهــاز )أم بــي ثــري( ونظــارة 
شمســية ومبلــغ )60( ســتني ريــااًل وأخــذ هــو جهــاز )أم بــي ثــري( كمــا 
أفــاد احلــدث/...........، أنــه بتاريــخ ........... هـــ وبعــد صــاة العشــاء حضــر 
بالركــوب معــه يف ســيارته وشــاهد معــه  ........ ،وقــام  احلــدث /  لــه 
مــن مدرســة  ... ،بأنــه ســرقهما  احلــدث /  كامرتــني فيديــو وأخبــره 
ــغ قــدره )400(  ــى املدعــو / ................... ،مببل ........... وقامــا ببيعهــا عل
أربعمائــة ريــال كــم أفــاد بأنــه شــاهد احلــدث /.... ،أثنــاء قيامــه بســرقة 
املابــس مــن املغســلة وكاميرتــي الفيديــو مــن مدرســة .... اإلبتدائيــة 
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وأنكر قيامه بســرقة بقية املســروقات وقد قام احلدث/ ... واحلدث/..... 
،بالداللــة علــى منزلــي املقيمــني/........ ،و/......... ،وكيفيــة قيامهمــا 
بالســرقة. )وبالبحــث يف ســجاته لــدى دار املاحظــة اإلجتماعيــة بتبوك 
تبــني وجــود ســابقتني األولــى ســرقة ســيارة والثانيــة ســرقة(. وباســتجواب 
احلــدث/ ............ ،أفــاد بأنــه اتفــق مــع احلــدث /.........، علــى ســرقة شــقة 
املقيــم /.... حيــث قــام احلــدث /...... ،بتســلق املواصيــر ودخــل عــن طريــق 
النافــذة وبعــد مضــي عشــر دقائــق خــرج ومعــه جهــاز احلاســب اآللــي 
احملمــول وقــام بإعطائــه احلــدث/... ،ثــم  قــام احلــدث /........،بدخــول 
شــقة املقيــم /.... ،يف املوجــودة بالعمــارة التــي بهــا شــقة املقيــم/.... ،عــن 
طريــق فتحــة املكيــف ثــم خــرج  ومعــه مبلــغ قــدره )500( خمســمائة 
،يقــوم  احلــدث/...  دور  كان  بينمــا   )......( نــوع  جــوال  وجهــاز  ريــال 
باملراقبــة وأفــاد بأنهمــا قامــا ببيــع جهــاز اجلــوال علــى أحــد محــات بيــع 
اجلواالت كما أفاد بأنهما قاما بســرقة ســيارة نوع ....... تعود ملكيتها 
للمواطــن/ ...... أثنــاء توقفهــا حيــث ســرقا منهــا  مبلــغ )60( ســتني ريــال 
وجهــاز )أم بــي ثــري( وســيديات كمــا أفــاد بأنهمــا قامــا بســرقة مغســلة 
مابــس الواقعــة باملخطــط حيــث ســرقا منهــا ثــاث ثيــاب وثــاث أشــمغة 
كمــا أفــاد بأنهمــا قامــا بســرقة كاميرتــني فيديــو مــن مدرســة ..... 
االبتدائيــة والقــط وكرتــون عصيــر وقــام احلــدث /...... ، ببيعهــا علــى 
املواطــن/ ............، مببلــغ )400( أربعمائــة ريــال. وبســماع أقــوال املقيم/ 
 )..........( رقــم  اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب رخصــة  ........، بنجاديشــي 
أفــاد بأنــه يف شــهر )..( مــن عــام ....هـــ تعرضــت مغســلة املابــس التــي 
يعمــل بهــا للســرقة حيــث ســرق منهــا بعــض املابــس ال يعــرف عددهــا 
بالضبــط وال يعــرف اجلنــاة كمــا أفــاد بأنــه لــم يتقــدم ببــاغ بالواقعــة يف 
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 ........  / احلــدث  بــأن  أفــاد   ،.......... املواطــن/  أقــوال  حينــه.  وبســماع 
،حضــر إليــه باملنــزل وعــرض عليــه شــراء كاميرتــني فيديــو األولــى 
مســتعملة والثانيــة جديــدة وذكــر لــه احلــدث/ ... ،بــأن الكاميرتــني 
،بشــراء   ... املواطــن/  فقــام  للمــال  محتاجــني  وأنهــم  ألهلــه  تعــود 
الكاميرتــني مببلــغ )1000( ألــف ريــال فقــام بإعطائــه مبلــغ )200( 
ــأن  ــم ب ــه عندمــا عل ــال والباقــي آخــر الشــهر كمــا أفــاد  بأن ــني ري مائت
بتســليمها  قــام  املدرســة  مــن  الكاميرتــني  بســرقة  قــام   ،... احلــدث/ 
ملركــز الشــرطة . ومت عــرض الكاميرتــني علــى املواطــن /..........، 
ــه.  ــان ســرقتا مــن املدرســة وســلمتا ل ــأن الكاميرتــني همــا اللت وأفــاد ب
ومت .. جهــاز احلاســب اآللــي احملمــول للمقيــم /........، وهــو بحالــة ... 
ــال. )مت فــرز  ــة وســبعون ري وبلغــت قيمــة املســروقات )1170( ألــف ومائ
أوراق مســتقلة للحــدث الهــارب/................ وأنتهــى التحقيــق الــى توجيــه 
بانتهــاك  باالشــتراك   ،....... وللحــدث   .................... للحــدث   االتهــام 
ومبلــغ   )....( جهــاز  و.........،وســرقة  املقيمــني...........،  منزلــي  حرمــة 
)550( خمســمائة وخمســني ريــااًل وجهــاز احلاســب اآللــي احملمــول نــوع 
)....( وقيامــه بســرقة كاميرتــني نــوع ...... مــن املدرســة االبتدائيــة ب...... 
وســرقة جهــاز )إم بــي ثــري ( ونظــارة شمســية مــن ســيارة املواطــن.........، 
وســرقة  املواطــن.........،  ســيارة  مــن  شمســيه  ونظــاره  عــدة  وســرقة 
ســيارة  درج   وكســر  ريــااًل  وعشــرون  مائــة   )120( ومبلــغ  ســيديات 
املواطــن ..... ،وســرقة مابــس وأشــمغة مــن مغســلة مابــس حيــث بلغــت 
ألــف ومائــة وســبعني ريــال. وذلــك لألدلــة  قيمــة املســروقات )1170( 

والقرائن التالية : 
1- اعترافهمــا املصــدق شــرعا املــدون علــى الصفحــة رقــم )....( مــن 
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دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )...( ومــا جــاء باعترافهمــا املــدون  علــى 
الصفحــة رقــم )...( مــن دفتــر احلقيــق املرفــق لفــه رقــم ).......( ومــا جــاء 
التحقيــق  دفتــر  مــن   )....( رقــم  الصفحــة  احلدث........املدونــة  بأقــوال 

املرفــق لفــة رقــم )..(.
2- محاضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــة رقــم 
)..( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )..( والصفحــة رقــم ).( مــن دفتــر 

التحقيــق املرفــق لفــة رقــم ).(.
3- مــا جــاء بأقــوال عامــل املغســلة املــدون علــى الصفحــة رقــم )..( مــن 

ــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم)..(. دفت
4- مــا جــاء بأقــوال احلــدث ………….. املــدون علــى الصفحــة رقــم).( 

مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )....(.
5- ما جاء يف تقرير البحث والتحري املرفق لفة رقم )....(.

6- مــا جــاء يف تناقــض أقــوال احلــدث ........مــع احلــدث اآلخــر…. حيــث 
ذكــر احلــدث … بــأن .... هــو مــن قــام بتســلق منــزل املقيــم ... وســرقته 
وأن دوره كان املراقبــة فقــط وأنــه لــم يقــم بســرقة مغســلة املابــس 

وســيارة جــاره...... وأن .... هــو مــن قــام بذلــك يف
حــني ذكــر احلــدث ...بــأن احلــدث ... هــو مــن قــام بتســلق منــزل املقيــم... 
وســرقته وأن دوره هــو املراقبــة وأنــه قــام مبشــاركة... يف ســرقة مغســلة 
املابــس وســيارة ......... املــدون علــى الصفحتــني رقــم )4-5( مــن دفتــر 

التحقيــق.
علــى  املــدون  املســروقات  بعــض  علــى  التعــرف  جــاء مبحضــر  مــا   -7

رقــم )28(. لفــة  املرفــق  التحقيــق  دفتــر  مــن   )7( رقــم  الصفحــة 
8- مــا جــاء مبحضــر الداللــة املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )13-12( 
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مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )32(.وحيــث أن ماقــام بــه احلدثــني 
املذكوريــن فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا وهــو ســرقة مــال محتــرم 
مــن حــرزه بالــغ النصــاب ال شــبهة فيــه وهمــا مكلفــني غيــر مكرهــني  

لــذا أطلــب مايلــي:-
1-إثبات ما أسند إليه .

2-احلكــم عليــه بحــد الســرقة الــواردة  يف اآليــة الكرميــة رقــم )38( مــن 
ســورة املائــدة . 

) علما بأن جميع  احلقوق اخلاص انتهت بالتنازل (.
بقولهمــا  أجابــا  املدعــى عليهمــا  علــى  العــام  املدعــي  دعــوى  وبعــرض 
ــا  ــة وتفصيــا ونحــن أعترفن ــه جمل مــا ذكــره املدعــي العــام ال صحــة ل
باالكــراه هكــذا أجابــا وبعــرض إجابتهــم علــى املدعــي العــام قــال 
الصحيــح مــا جــاء يف دعــواي وأطلــب الرجــوع إلــى األدلــة التــي ذكرتهــا 
يف املعاملــة عليــه رفعــت اجللســة  للرجــوع إلــى أدلــة املدعــي العــام  وصلــى 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين اهلل عل
ويف جلســة أخــرى افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليهمــا وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة وجدنــا أدلــة املدعــي العــام تتمثــل 
يف اآلتي:1-اعترافهمــا املصــدق شــرعًا املــدون علــى الصفحــة رقــم)4-
7( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )21( ومــا جــاء باعترافهمــا 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )4-5(مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقم)5( 
ومــا جــاء بأقــوال احلــدث/... املدونــة علــى الصفحــة رقــم)11( مــن دفتــر 
التحقيــق املرفــق لفــه رقــم)53( .ونصــه إقــرار بتاريــخ 12/4/..هـــ  أقــر أنا 
احلــدث .............ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم............ 
شــرعًا  املعتبــرة  العقليــة  قــواي  بكامــل  وأنــا   ... مبحافظــة  أســكن 
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وبطوعــي وأختيــاري وبــدون أجبــار أو اكــراه مــن أحــد بأنــه قبــل حوالــي 
أســبوعني يف يــوم االربعــاء ليــًا أتفقــت انــا وصديقــي ............ بــأن نذهب 
إلــى منــزل الدكتــور املصــري فذهبنــا حتــى وصلنــا الــى املنــزل ودخلنــا  
املنــزل عبــر فتحــة املكيــف بعــد كســر خشــب املكيــف وقمــت أنــا 
باحلصــول علــى جهــاز جــوال ...... وقمــت بســرقته وقــام صديقــي باحلصول 
ــغ مالــي وقــدره)550( ريــال وقــام بســرقتها ووضعهــا يف جيبــه  علــى مبل
ومــن ثــم خرجنــا مــن املنــزل عــن طريــق البــاب وبالنســبة للمســروقات 
األخــرى أنــا لــم أقــم باالشــتراك بهــا والأعلــم عنهــا شــي علمــًا بــأن اجلهــاز 
اجلــوال الــذي قمــت بســرقته قمنــا ببيعــه أنــا وصديقــي... مببلــغ)320(
ريــال وقــد تقاســمنا املبلــغ وهــذا أقــرار صريــح منــي مبــا حصــل وعليــه 
............... احلــدث  أنــا  أقــر  بتاريخ.........هـــ  إقــرار  التوقيع.أ.هـــ   جــرى 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم.......... أســكن محافظــة 
... وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا ولســت مجبــرًا أو مكــره 
مــن أحــد بــل بطوعــي واختيــاري بأنــه قبــل حوالــي أســبوعني اتفقنــا أنــا 
وصديقــي ........ بأننــا نقــوم بســرقة منــزل الدكتــور ...... وقمنــا بدخــول 
املنــزل عــن طريــق فتحــة املكيــف الــذي قمنــا بكســره وعنــد دخولنــا 
قــام صديقــي ........ بأخــذ اجلــوال ..... وانــا قمــت بأخــذ املبلــغ 550 ريــال 
وقمنــا باخلــروج مــن املنــزل عــن طريــق البــاب وقمنــا ببيع اجلوال وتقاســمنا 
.......... بســرقة منــزل الدكتــور   .......  ....... أنــا  املبلــغ وكذلــك قمنــا 
......... وذلــك عــن طريــق فتحــة املكيــف قمنــا نحــن الثاثــة بالدخــول 
داخــل املنــزل وســرقة الب تــوب واخلــروج مــع نفــس فتحــت املكيــف وان 
الــذي قــام بأخــذ االب تــوب هــو ........... وكذلــك قمنــا بســرقة ســيارة .... 
أنــا ....... وقــام ..... .. بكســر زجــاج املثلــث اخللفــي وفتــح البــاب وســرقة 
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مابــي داخلهــا مــن األغــراض وهــذا إقــرار صريــح منــي مبــا حصــل وعليــه 
جــرى التوقيع.أ.هـــ س/ أنــت متهــم يف ســرقة مابــس من مغســلة مبركز 
... ومعــك احلــدث ......... ج/ أننــي لــم أقــم بــأي ســرقة مــن املغســلة س/مــن 
الــذي قــام بســرقة املغســلة ج/ اننــي ال أعلــم مــن قــام بســرقة املغســلة س/ 
لقــد ذكــر احلــدث ..... يف اعترافــه بأنــك كنــت معه أثناء ســرقة املغســلة 
وكذلــك ســرقة املدرســة فمــا قولــك بذلــك ج/نعــم أننــي كنــت معــه أم 
أثنــاء ســرقة املغســلة واملدرســة لــم أكــن معــه س/ لقــد أعتــرف املواطــن 
........ بأنــه أشــترى الكاميــرات مــن احلــدث ........... فمــا قولــك يف ذلــك 
ج/نعــم لقــد أخبرنــي احلــدث ......... بذلــك بأنــه بــاع الكاميــرات علــى 
املواطــن .......... س/ هــل تصــادق علــى اقوالــك ج/نعــم أ.هـــ 2-محاضــر 
االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــة رقــم )6( مــن دفتــر 
التحقيــق املرفــق لفــه رقــم)1( والصفحــة رقــم )1( مــن دفتــر التحقيــق 
ــم  ــة يف.......... هـــ نع املرفــق لفــه رقــم )3( ونصــه محضــر أنتقــال ومعاين
لقــد جــرى أنتقالنــا نحــن املدونة أســمائنا إلى مدرســة ..... ملعاينة الســرقة 
وبالوقــوف علــى طبيعــة املوقــع وهــي عبــاره عــن مدرســة مــن دوريــن ومت 
اســتداللنا عــن موقــع الســرقة وهــي عبــارة عــن غرفــة مكتبــة املدرســة 
ومت معاينــة املوقــع جيــدًا ومت العثــور علــى مدخــل اجلاني من أحد شــبابيك 
املكتبــه ولــم ناحــظ أي شــي خــاف ذلــك ومت تصويــر املوقــع ورفــع 
البصمــات وعلــى ذلــك نوقع.أ.هـــ محضــر معاينــة. مبعرفتــي انــا ضابــط 
خفــر لهــذا اليوم..........هـــ مت معاينــة منــزل املدعــي وتبــني انــه يقــع يف حــي 
..... وهــو عبــارة عــن عمــاره مكونــه مــن أربــع شــقق وهــو يســكن يف 
الشــقة رقــم )..( يف الــدور االرضــي وتبــني دخــول اجلنــاة عــن طريــق نافــذة 
املكيــف التــي كانــت مغطــاه بلــوح خشــبي بعــد كســر اللــوح اخلشــبي 
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هــذا  نظــم  للواقــع  وحفــظ  املنــزل  داخــل  بعثــرة  آثــار  أي  يوجــد  ولــم 
احملضر.أ.هـــ 3-ماجــاء بأقــوال عامــل املغســلة املــدون علــى الصفحــة 
انــا  أقــرر  نعــم  رقــم)54(  لفــه  املرفــق  التحقيــق  دفتــر  مــن  رقــم)2( 
رقــم............  اإلقامــة  مبوجــب  اجلنســية  بنجاديشــي  املقيــم/.......... 
بأقــراري هــذا وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا وبطوعــي 
واختيــاري بأنــه يف شــهر.. مــن العــام ....هـــ والأعــرف اليــوم بالتحديــد 
تعرضــت املغســلة التــي أعمــل بهــا للســرقه والعبــث وفقــدت بعــض الثياب 
واملناديــل والأعــرف عددهــا بالضبــط ولــم أقــم بتقــدمي بــاغ بالواقعــة يف 
حينهــا والأعــرف اجلنــاة وأننــي الأرغــب بإقامــة دعــوى ضــد كًا مــن 
.........واحلــدث ........ وانــا متنــازل عــن حقــي اخلــاص وهــذا إقرارمنــي 
بذلــك وعليــه أوقع.أ.هـــ4- ماجــاء بأقــوال احلــدث/......... املــدون علــى 
الصفحــة رقــم)3( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقم )5( محضر ســماع 
أقــوال يف............نعــم أقــر انــا الغــام/....... ســعودي اجلنســية بإقــراري 
ــه أخبرنــي كَا مــن الغــام ...... والغــام ........ والغــام ......... هــذا بأن
بــأن كًا ........ والغــام ...... همــا الذيــن قامــا بســرقة جهــاز الابتــوب 
مــن شــقة املقيــم .... وكذلــك انــه قبــل اســبوعني تقريبــًا قابلنــي الغــام 
لــي متشــي معــي نســرق مغســلة  وقــال  باملخطــط  املستشــفى  ......عنــد 
املابــس فرفضــت وقــال لــي نــاد لــي ... معــك فرفضــت فذهــب للمدعــو 
...... ودق عليــه البــاب وأنــا بعدهــا ذهبــت للمنــزل وبعــد يومــني قابلنــي 
مــن  قــد ســرقوا  و....  هــو  بأنهــم   ..... .......املذكــور وأخبرنــي  و   ........
مغســلة املابــس التــي بعمــارة .... ثيــاب وثبلثــة مناديــل وأننــي ال اعلــم عــن 
باقــي الســرقات أي شــي وهــذا مالــدي وعليــه أوقع.أ.هـــ 5- ماجــاء يف 
تقريــر البحــث والتحــري املرفــق لفــه رقــم)15( محضــر بحــث وحتــري 
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وقبــض بتاريخ.........هـــ نظــرًا لتكــرار الســرقات يف حــي ...... وحــي ...... 
مبركــز ... فقــد جــرى تكليــف أفــراد مــن ذوي الكفــاءات واخلبــرة يف 
االشــخاص  عــن  معلومــات  جمــع  ومت  والتحــري  البحــث  إجــراءات 
ــا الســرقات  املشــبوهني داخــل تلــك االحيــاء ومــن لهــم ســوابق يف قضاي
وقــد توفــرت معلومــات عــن قيــام بعــض االحــداث ببعــض تلــك الســرقات 
الشــباب  مــن  التجمعــات  تلــك  بــني  املصــادر  بعــض  نشــر  جــرى  فقــد 
وتوفــرت معلومــات بــأن مــن يقــوم بتلــك الســرقات هــم كًا مــن .......... 
أوليــاء أمورهــم وقــد مت احضــار  و............و........... وقــد مت اســتدعاء 
املدعــو/... عــن طريــق شــقيقه وبالنســبة للمدعو/...فقــد مت اســتدعاء 
والــده اكثــر مــن مــرة ومت إحضــاره ابنــه أمــا بالنســبة للمدعــو/.. فقــد مت 
االنتقــال ملنزلــه ولــم جنــده كــون والــده منفصــل عــن والدتــه منــذ ســنتني 
داخــل  لســياره  .....هـــ مت مشــاهدته مســتقًا  املوافــق  اليــوم  هــذا  ويف 
مركــز ... وعنــد محاولــة اســتيقافه الذا بالفــرار ومتــت متابعتــه حتــى مت 
القبــض عليــه وحفظــًا للواقــع جــرى اعــداد احملضــر .أ. هـــ 6- مــا جــاء يف 
تناقــض أقــوال احلــدث ...مــع احلــدث اآلخــر ... حيــث ذكــر احلــدث ..بــأن 
... هــو مــن قــام بتســلق منــزل املقيــم ... وســرقته وأن دوره كان املراقبــة 
فقــط وأنــه لــم يقــم بســرقة مغســلة املابــس وســيارة جــاره .... وأن ... هــو 
مــن قــام بذلــك يف حــني ذكــر احلــدث ... بــأن احلــدث ..هــو مــن قــام بتســلق 
منــزل املقيــم ... وســرقه وأن دوره هــو املراقبــه وأنــه قــام مبشــاركة ..يف 
ســرقة مغســلة املابــس وســيارة جــاره .. 7- ماجــاء مبحضــر التعــرف 
دفتــر  مــن   )7( رقــم  الصفحــة  علــى  املــدون  املســروقات  بعــض  علــى 
التحقيــق املرفــق لفــه رقــم)28( محضــر تعــرف أقــر أنــا املواطــن....... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 1042027357بإقــراري هــذا 
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وأنــا بكامــل قــواي العقليــه املعتبــرة شــرعًا وبطوعــي واختيــاري بــأن 
نفــس  هــي   ..... نــوع  مــن  وهــي  علــي  عرضــت  التــي  الكاميــرات 
الكاميــرات التــي ســرقت مــن املدرســة بتاريخ.....هـــ هــذا إقــراري وعليــه 
أوقــع أ. هـــ 8- مــا جــاء مبحضــر الداللــة املنــوه عنــه املرفــق صفحــة رقــم 
تدليــل  رقــم)32( محضــر  لفــه  املرفــق  التحقيــق  دفتــر  مــن   )13-12(
بتاريــخ .....هـــ ونصــه بتاريخــه أعــاه نحــن املوقعــني أدنــاه جــرى االنتقــال 
دار  منــدوب  رفــق   ........... واحلــدث   ............ احلــدث  مــن  كًا  رفــق 
املاحظــة االجتماعيــة للتدليــل والتمثيــل عــن كيفيــة ســرقتهم للمنــزل 
والســيارة وعنــد الوصــول إلــى مركــز ... مت االنتقــال إلــى موقــع الســرقة 
وهــو عبــارة عــن عمــارة مكونــة مــن دوريــن والعمــارة لهــا مدخلــني وتبــني 
أن اجلنــاة قامــوا بالدخــول مــن البــاب الرئيســي للعمــاره والدخــول مــع 
بــاب حديــد صغيــر متجــه الــى ســيب صغيــر ومــن ثــم قــام احلــدث .... 
الــى  مــع فتحــت املكيــف والغيــر محصنــة بشــبك والدخــول  بالقفــز 
الغرفــة التــي يســكن بهــا شــخص مصــري يقيــم بهــا مبفــرده وســرقة 
جــوال ومبلــغ مالــي ومــن ثــم الرجوع مع فتحة املكيف والشــقة املســروقة 
عبــارة عــن ثاثــة غــرف ومطبــخ ودورة ميــاه يف الــدور االرضــي وأمــا 
ــى الــدور  ــه .....قــام بتســلق ماســوره للصــرف الصحــي والصعــود ال زميل
الثانــي والدخــول مــع شــبك املطبــخ الغيــر محصــن والدخــول الــى داخــل 
الشــقه وســرقة جهــاز الب تــوب مــن غرفــة النــوم ورميــه مــن الشــباك علــى 
كنــب موضــوع يف الســيب ومــن ثــم الرجــوع بنفــس الطريقــه والشــقه يف 
الــدور الثانــي مكونــة مــن ثــاث غــرف ومطبــخ ودورة ميــاه ولها مدخلني 
حيــث مت التدليــل مــن قبــل احلدثــني املذكوريــن دون إكــراه وال اجبــار 
ومت تصويــر املوقــع وأماكــن الدخــول واخلــروج وحفــظ للواقعــة نظــم 
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هــذا احملضر.أ.هـــ وبعــرض األدلــة علــى املدعــى عليهمــا أجــاب املدعــى 
عليــه األول ... بقولــه مــن جهــة اعتــرايف املصــدق شــرعًا فنعــم انــا أعترفت 
امــام احملمكــة إلن احملقــق قــال لــي إذا اعترفــت ســنقوم بإخراجــك مــن 
الســجن ورغبــة منــي يف اخلــروج مــن الســجن اعترفــت مــع أن مااعترفــت 
بــه غيــر صحيــح ومحضــر االنتقــال واملعاينــة ال أعلــم عنــه شــيئًا وكذلــك 
أقــوال عامــل املغســلة أمــا أقــوال احلــدث ..ان ....... فنعــم هــو قــال الــكام 
هــذا وأعتــرف بــه  إلنــه كان يرغــب اخلــروج مــن الســجن ويضعنــي أنــا 
فيــه ويتخلــص هــو مــن القضيــة أمــا تقريــر البحــث والتحــري فهــو غيــر 
صحيــح ومــن جهــة تناقــض أقوالــي مــع أقــوال ..فاحملقــق هــو الــذي كان 
ميلــي علينــا الــكام ويطلــب منــا أن نقولــه ومــن جهــة تعــرف ....... علــى 
ــة والتمثيــل  ــه شــيئا ومــن جهــة محضــر الدالل ــم عن املســروقات فــا أعل
فنعــم أنــا قمــت بتمثيــل الســرقة ولكــن قمــت بهــا بنــاء علــى طلــب احملقق 
وإال فأنــا بــريء منهــا هكــذا اجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثانــي 
..بقولــه بــأن احملقــق ضحــك علــي وقــال لــي إذا اعترفــت أمــام احملكمــة 
فســوف نخرجــك مــن الســجن وصدقتــه مــع أنــي بــريء منهــا ومــن جهــة 
اعتــرايف حتقيقــا بــأن ... أخبرنــي ببيــع الكاميــرات فهــذا صحيــح وأنــا 
لــم أعلــم مــن أيــن أتــى بهــا وهــي كاميــره واحدةومحضــر االنتقــال 
واملعاينــة ال علــم  لــي بــه ومــن جهــة أقــوال عامــل املغســلة فــا علــم لــي بهــا 
أيضــًا وتقريــر البحــث والتحــري غيــر صحيــح ومــن جهــة تناقــض أقوالــي 
مــع احلــدث املدعــى عليــه الثانــي ... فأنــا أقــول مايطلــب منــي احملقــق 
قولــه ومــن جهــة تعــرف....... علــى املســروقات فــا علــم لــي بــه ومحضــر 
الداللــة والتمثيــل فنعــم أنــا قمــت بتمثيــل الســرقة ولكــن قمــت بهــا بنــاء 
علــى طلــب احملقــق وهددنــي بأنــي إذا لــم أقــم بهــا فســوف يضربنــي 
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هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن ســوابق املدعــى عليهمــا قــال 
ال يظهــر مــن املعاملــة والئحــة اإلدعــاء العــام وجــود ســوابق عليهمــا فبنــاء 
عليهمــا  املدعــى  وإجابــة  العــام  املدعــي  دعــوى  مــن  ماتقــدم  علــى 
وملــا قدمــه  الدعــوى جملــة وتفصيــًا  بإنكارهمــا بصحــة ماجــاء يف 
املدعــي العــام مــن أدلــة وقرائــن ضــد املدعــى عليهمــا ومنهــا اعتــراف 
املدعــى عليهمــا املصــدق شــرعًا بســرقة منــزل الدكتــور املقيــم وســرقة 
جــوال .... ومبلــغ خمســمائة ريــال وإلعتــراف املدعــى عليــه ..حتقيقــًا بــأن 
... أخبــره ببيــع كاميــرات ومصادقــة ..علــى ذلــك وملــا جــاء يف محضــر 
االنتقــال واملعاينــة وأقــوال عامــل املغســلة وأقــوال احلــدث ..أن ....... مــن أن 
... طلــب منــه الذهــاب معــه لســرقة مغســلة املابــس وملــا تضمنــه تقريــر 
البحــث والتحــري وتناقــض أقــوال احلدثــني وماجــاء يف محضــر الداللــة 
والتمثيــل مــن قيــام املدعــى عليهمــا بتمثيــل الســرقة ممــا يجعــل الشــبهة 
ــام بالســرقة املذكــوره يف دعــوى  متوجــه يف حــق املدعــى عليهمــا بالقي
املدعــي العــام ونظــرًا لرجــوع املدعــى عليهمــا عــن االعتــراف بالســرقة 
وهــذا االعتــراف يف حقهمــا شــبهة يــدرء بــه احلــد عنهمــا لقــول النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم)ادرؤ احلــدود بالشــبهات مــا اســتطعتم ( ونظــرًا 
النتشــار الســرقة يف هــذا الزمــان واملــكان وهــي مــن الكبائــر احملرمــة 
ــى حرمــة املــال وهــي ممــا  ــداء عل يف الشــريعة األســامية إذ فيهــا اإلعت
جــاء الديــن بحفظهــا وصيانتهــا وملــا تقــدم ذكــره فقــد حكمنــا مبــا يلــي 
اواًل: توجــه الشــبهه القويــة للمدعــى عليهمــا بقيامهمــا مبــا نســب إليهمــا 
يف الدعــوى ثانيــًا:درء حــد الســرقة عــن املدعــى عليهمــا ثالثًا:ســجن كل 
واحــد مــن املدعــى عليهمــا أربــع ســنوات وجلــد كل واحــد خمســني 
جلــده تتكررثمــان مــرات بــني كل مــرة والتــي تليهــا خمســة عشــر يومــًا 
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العــام واملدعــى عليهمــا عــدم  قــرر املدعــي  تعزيــرُا وبإعــان احلكــم 
قناعتهــم باحلكــم مــع تقــدمي لوائــح اعتراضيــة فأفهمــوا بــأن عليهــم 
مراجعــة احملكمــة يــوم الســبت املوافــق ........هـــ الســتام نســخة مــن 
احلكــم لتقــدمي اعتراضهــم وأن لــكل واحــد منهمــا ثاثــني يومــًا مــن 
اســتامه وعنــد تأخرهــم عــن ذلــك يســقط حقهــم يف اإلعتــراض وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 
رفــع احلكــم  فقــد جــرى  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل  يف 1433/4/27هـــ 
االســتئناف  محكمــة  إلــى  املعاملــة  أوراق  وكافــة  ضبطــه  وصــورة 
مبنطقــة اجلــوف فعــاد احلكــم بالقــرار رقــم ....... يف........هـــ متضمنــًا أن 
احلكــم التعزيــري الصــادر بحــق املدعــى عليهمــا كثيــر لكونهمــا وقــت 
الســرقة أحــداث واليوجــد لهمــا ســوابق إلعــادة النظــر وتخفيــف العقوبــة 
مــن  الســرقة  قضايــا  اهلل_أن  الفضيلة_ســلمهم  أصحــاب  وجنيــب 
القضايــا التــي يعانــي منهــا أهالــي منطقــة تبــوك مــن خــال مايعــرض 
علينــا مــن قضايــا ممــا يتطلــب معــه األمــر احلــزم يف العقوبــة والصابــة 
فيهــا كمــا إن املدعــى عليهمــا وإن كانــا وقــت اجلرميــة أحــداث إال أنهمــا 
يف ســن البلــوغ ومبــا أن أصحــاب الفضيلــة رأو باإلجمــاع التخفيــف يف 
العقوبــة فقــد رجعنــا عمــا حكمنــا بــه فيمــا يتعلق بســجن املدعى عليهما 
وحكمنــا بســجن كل واحــد منهمــا ثــاث ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ 
إيقافهــم وأمرنــا بإعــادة رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف مبنطقــة 
اجلــوف لتدقيقــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه وسلم.حرر يف .......هـ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد أطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
اخلماســية األولــى يف محكمــة االســتئناف باجلــوف علــى املعاملــة الــواردة 
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مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بتبــوك برقــم …….. وتاريــخ ......هـــ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة الشــيخ ...... والشــيخ 
1433/4/27هـــ  وتاريــخ   33217509 برقــم   .......... والشــيخ   ..........
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن .... ....... و ............ يف قضيــة 
ســرقة وقــد تضمــن القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيلــة القضــاة 
وأحلقــوه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا الســابق رقــم .... تقــرر 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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بالســجن واجللــد والغرامــة.

-قوله تعالى ) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين (
-قوله تعالى ) وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل(

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

-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال يحــل مــال امــرئ مســلم إال عــن طيــب 
نفــس منــه (

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهمــا بخطــف مبلــغ مالــي مــن أحــد 
العــام تعزيرهمــا ،أنكــر املدعــى عليهمــا  املقيمــني،  طلــب املدعــي 
مــا جــاء بدعــوى املدعــى العام،طلــب القاضــي مــن املدعــي العــام بينتــه 
علــى دعــواه عــدة مــرات ولــم يحضرهــا،مت االطــاع علــى طيــات املعاملــة 
فوجــد مــن ضمنهــا شــهادة ألحــد األشــخاص ضــد املدعــى عليهمــا تثبــت 
بتعزيــر  احملكمــة  العام،حكمــت  املدعــى  بدعــوى  جــاء  مــا  صحــة 
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املدعــى عليهمــا بالســجن واجللــد مــع تغرميهمــا مبلغــًا ماليــًا وإبعادهما عن 
البــاد بعــد انتهــاء محكوميتيهمــا، قنــع املدعــى عليهمــا باحلكــم بينمــا 
املدعــي العــام اعتــرض عليه،صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

اجلزئيــة  باحملكمــة  القاضــي   ..... أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد   
مبحافظــة جــدة حــااًل بنــاء علــى املعاملــة الــواردة لنــا بشــرح مســاعد 
رئيــس احملكمــة اجلزئيــة مبحافظــة جدة واملقيــدة برقم...يف......واملتعلقة 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا ..... و .... ومبوجبهــا ففــي 
هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق ...... ويف متــام الســاعة الواحــدة ظهــرًا حضــر 
املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام ...... املكلــف بالعمــل 
لــدى احملكمــة مبوجــب خطــاب رقــم ....يف ..... وحضــر حلضــوره املدعــى 
ــي  ــي اجلنســية مبوجــب االقامــة رقــم ..........، ..... إثيوب عليهمــا ..... إثيوب
اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ......وقــد أذنــت للمدعــي العــام 
بتحريــر دعــواه فأبــرز الئحــة جــاء فيهــا وقــد انتهــى وقــد أســفر التحقيــق 
عــن توجيــه االتهــام إليهمــا بخطــف مبلــغ مالــي قــدره )40،200( أربعــون 
ألفــًا ومائتــي ريــال مــن أحــد املقيمــني أثنــاء دخولــه ملقــر عملــه ، وذلــك 
ــة والقرائــن التاليــة:-1- مــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليهمــا املنــوه  لألدل
عنهــا املدونــة صفحــة ).... ( مبلــف إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــة )....( 
وصفحــة )....( مبلــف إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــة )..( .2- مــا جــاء 
يف محضــر القبــض املنــوه عنــه املــدون صفحــة )....( مبلــف إجــراءات 
الشــاهد/....،  شــهادة  يف  جــاء  .3-مــا   )....( لفــة  املرفــق  االســتدالل 
املنــوه عنهــا املدونــة صفحــة )....( مبلــف إجــراءات االســتدالل املرفــق 
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ــي  ــى املجن لفــة )....(.4- مــا جــاء يف محضــر عــرض املدعــى عليهمــا عل
عليــه املنــوه عنــه املــدون صفحــة )...( مبلــف إجــراءات االســتدالل املرفــق 
لفــة )...(.5- ضبــط مبلــغ مالــي قــدره )28.904( ريــال بحــوزة املدعــى 
عليــه الثانــي وهــو مقيــم بطريقــة غيــر نظاميــة وليــس لديــه مصــدر دخــل 
ثابــت وضبــط جهــازي جــوال بحوزتــه وثاثــة جــواالت بحــوزة املــرأة/....، 
تؤكــد صحــة مــا نســب إليهمــا.6- إقــرار األول بشــرائه ســيارة مــن نــوع 
....... مببلــغ )30.000( ثاثــني ألــف ريــال وبيعهــا وإرســال قيمتهــا لبــاده 
وهــو بــدون عمــل وليــس لــه مصــدر دخــل.... قويــة تؤكــد صحــة مــا نســب 
إليهمــا.7- تســجيل رقــم اجلــوال اخلــاص باملدعــى عليــه األول بعقــد إيجــار 
الســيارة املســتخدمة يف إرتــكاب اجلرميــة وإنــكاره مبعرفــة رقــم الهاتــف 
املذكــور ... تؤكــد أنــه مــن قــام باســتئجار الســيارة واســتخدامها يف 
ارتــكاب اجلرمية.وباإلطــاع علــى احلالــة اجلنائيــة للمدعــى عليهما/لــم 
يعثــر لهمــا علــى حــاالت جنائيــة مســجلة.وحيث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى 
عليهمــا وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا لــذا اطلــب إثبــات مــا اســند إليهمــا واحلكــم مبعاقبتهمــا 
بعقوبــة تعزيريــة رادعــه لقــاء ذلــك .))  علمــًا أن احلــق اخلــاص مــا زال 
قائمــًا  ((.هــذه دعــواي أطالبهمــا بهــا وأســألهما اجلــواب وبعــرض مــا جــاء 
يف دعــوى املدعــي العــام عليهمــا أجــاب األول قائــًا إن مــاورد بدعــوى 
املدعــي العــام مــن حيــث خطــف مبلــغ مالــي وقــدره أربعــون ألــف ومائتــي 
ــات صحــة مــا  ــى املدعــي العــام إثب ــح وعل ــال مــن املدعــي فغيــر صحي ري
يدعيــه هكــذا أجاب،وأجــاب الثانــي قائــا: إن مــاورد بدعــوى املدعــي 
العــام مــن حيــث  اشــتراكي مــع املدعــى عليــه األول يف خطــف مبلــغ 
مالــي وقــدره أربعــون ألــف ومائتــي ريــال مــن املدعــي فغيــر صحيــح وعلــى 
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املدعــي العــام إثبــات صحــة مــا يدعيــه هكــذا أجــاب فجــرى ســؤال 
املدعــي العــام هــل لديــك بينــة تشــهد طبــق دعــواك أجــاب قائــا نعــم 
لــدي واطلــب إمهالــي إلحضارهــا وعليــه وإلمهالــه إلحضــار بينتــه تأجلــت 
اجللســة إلــى يــوم األربعــاء املوافــق ......الســاعة احلاديــة عشــرة وأربعــني 
دقيقــة صباحــا واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى محمــد وعلــى الــه وصحبــه 
وســلم حــرر يف ..... احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األحــد املوافــق 
.... ويف متــام الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا افتتحــت اجللســة وفيهــا 
ــه  ــام عمــا اســتمهل مــن أجل حضــر الطرفــان فجــرى ســؤال املدعــي الع
فأجــاب قائــا لــم أمتكــن مــن إحضــار بينتــي وأطلــب إمهالــي مــرة أخــرى 
إلحضارهــا فجــرى إفهامــه برفــض طلبــه لكثــرة اســتمهاالته وجــرى 
االطــاع علــى األوراق فوجــد بطياتهــا شــهادة املدعــو .... بدفتــر التحقيــق 
صفحــة رقــم أثنــا عشــر لفــة رقــم ثاثــة وأربعــني  هــذا نصهــا )الســاعة 
للشــركة  اخلارجــي  البــاب  عنــد  واقفــا  والربــع ظهــرا كنــت  الثانيــة 
التــي اعمــل بهــا ألدخــن عندمــا قــدم زميلــي .... وركــن ســيارته بجــراج 
الطريــق  جهــة  مــن  الرئيســي  املدخــل  صعــود  إلــى  واجتــه  الشــركة 
العــام وعنــد وصولــه إلــى الدرجــة األولــى مــن الســلم وكنــت أحييــه 
وإذا بشــخص طولــه حوالــي مائــة وســتون ســم  ممتلــئ قليــا حنطــي 
اللــون لــه عيــون قريبــة مــن األســيوية يلبــس قبعــه صــوف وقميــص لــون 
ترابــي أو أحمــر عمــره حوالــي العشــرين تقــدم مــن خلفــه وســحب كيــس 
الباســتيك )النقــود( الــذي بيــده والتفــت عائــدا علــى الشــارع عندهــا 
زجــاج  غامــق  اللــون   .... ســيارة  ولكــن  باجتاهــه  و....  أنــا  ركضــت 
لــون اســود قــد خففــت ســرعتها وفتــح بابهــا اخللفــي اليمــني واســتطاع 
أحلرامــي ان يقفــز بالســيارة قبــل ان اســتطيع اإلمســاك بــه مبتريــن او 
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ثاثــة رقــم الســيارة.... توقفــت و... عــن الركــض خلــف الســيارة حيــث 
احــد املــارة بســيارته الفــورد توقــف واقلنــا لناحــق ســيارة الســارقني 
الحظــت بــأن الســائق لــه مامــح أفريقيــة غامــق البشــرة وأكبــر مــن 
اللحــاق  اخليــر محاولــني  فاعــل  بســيارة  انطلقنــا  بالســرقة  قــام  الــذي 
بهــم واســتطعنا أن نــرى الســيارة غــرب شــارع أم القــرى بإجتــاه مركــز 
حــرس احلــدود  ولكننــا  لــم نســتطع العثــور عليهــم وبالتالــي قــام فاعــل 
توقفنــا  وبالتالــي  باألمــر  وإعامهــم  بالشــرطة   باالتصــال    ..... اخليــر 
عــن البحــث عنــد قاعــة رهــام بشــارع األربعــني حيــث التقينــا بدوريــات 
ــى دعــوى املدعــي العــام  ــاًء عل الشــرطة وبذلــك أشــهد انتهــى وعليــه فبن
املرصــودة بعاليــه وإجابــة املدعــى عليهمــا وحيــث عجــز املدعــي العــام عن 
إثبــات دعــواه واســتنادا إلــى الشــهادة املرصــودة بدفتــر التحقيــق واملشــار 
إليهــا آنفــا ونظــرا إلــى محضــر القبــض ومحضــر عــرض املدعــى عليهمــا 
علــى املدعــي واملرفقــة يف طيــات املعاملــة وحيــث تعــرف املجنــي عليــه 
علــى املدعــى عليــه االول ونظــرا لوجــود مبلــغ قــدره ثمانيــة وعشــرون 
ألفــا تســعمائة وأربعــة ريــاالت بحــوزة املدعــى عليــه الثانــي  وحيــث إنــه 
يقيــم يف البــاد بطريقــة غيــر نظاميــة وليــس لــه مصــدر دخــل ثابــت ممــا 
يــورث الشــبهة علــى أنــه حصــل علــى املبلــغ بطريــق غيــر مشــروع ونظــرا 
إلقــرار األول املشــار إليــه باملعاملــة مــن أنــه بــاع ســيارة مببلــغ ثاثــني 
ألــف ريــال وأرســل قيمتهــا إلــى بــاده وليــس لديــه مصــدر ثابــت للدخــل 
أو عمــل مينحــه هــذا املبلــغ وحيــث إن رقــم جــوال املدعــى عليــه األول 
مســجا يف عقــد ايجــار الســيارة املســتخدمة يف ارتــكاب اجلرميــة ونظــرا 
إلنــكاره رقــم هاتفــه ممــا يــدل علــى كذبــه ومراوغتــه وحيــث أحــل 
اهلل الطيبــات وحــرم علينــا اخلبائــث وحيــث إن يف فعــل املدعــى عليهمــا 
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ترويــع لآلمنــني وأخــذ ألموالهــم وغصبهــا بغيــر وجــه حــق  واســتنادا إلــى 
قولــه تعالــى )وال تعتــدوا إن اهلل ال يحــب املعتديــن( اآليــة ولقولــه تعالــى 
وال تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل آاليــة وقــال النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم )كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه( وقــال 
عليــه الصــاة والســام)كل جســد نبــت مــن الســحت فالنــار أولــى بــه ( 
ولقولــه )ال يحــل مــال امــرئ مســلم إال عــن طيــب نفــس منــه(  لــذا فقــد 
ثبــت لــدي توجــه الشــبهة القويــة يف حــق  املدعــى عليهمــا بخطــف مبلــغ 
قــدره أربعــون ألفــا ومئتــا ريــال مــن أحــد املقيمــني وحكمــت عليهمــا 
مبــا يلــي:ـ أواًل: ســجن كل واحــد منهمــا ثــاث ســنوات تعزيــرا اعتبــارًا 
مــن تاريــخ دخولــه الســجن علــى ذمــة هــذه القضيــة ثانيــا: جلــد كل 
واحــد منهمــا ســبعني جلــدة تعزيــرًا مفرقــة علــى جميــع بدنــه علنــًا دفعــة 
واحــدة مكــررة عشــر مــرات ومــا بــني كل فتــرة والتــي تليهــا مــا ال 
يقــل عــن عشــرة أيــام ثالثــا :غرامــة ماليــة تعزيــرًا قدرهــا خمســة عشــر 
ألــف ريــال لــكل واحــد منهمــا معاملــة لهمــا بنقيــض قصدهمــا رابعــا: 
إبعادهمــا عــن اململكــة اتقــاء لشــرهما عقــب تنفيــذ محكوميتهمــا  
وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــرر املدعــي العــام عــدم 
ــه لطلبــه  ــه االعتراضيــة فأجبت القناعــة باحلكــم مســتعدا بتقــدمي الئحت
قناعتهمــا  عليهمــا  املدعــى  وقــرر  ففهــم  التمييــز  بتعليمــات  وأفهمتــه 
باحلكــم وأفهمــت املدعــي العــام بــأن عليــه إبــاغ املدعــي باحلــق اخلــاص 
برفــع دعــواه أمــام احملكمــة املختصــة إذا رغــب ففهــم وعليــه فقــد أمرت 
بتنظيــم هــذا القــرار مبوجبــه وبعثــه وصــورة ضبطــه والئحــة املدعي العام 
إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيقــه حســب املتبــع واهلل املوفــق حــرر يف 
......وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني .
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بعــده ، وبعــد  نبــي  مــن ال  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى 
:- فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس  احملكمــة اجلزائيــة املســاعد مبحافظــة جــدة برقــم ... 
وتاريــخ ..... هــــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي رقم  .... وتاريــخ ... هــ الصادر 
مــن فضيلــة الشــيخ .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة، 
اجلنســية  أثيوبيــني  ورفيقــه   ..... ضــد  العــام  املدعــي  دعــوى  املتضمــن 
املتهمــني بقضيــة ســرقة / نشــل احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه. وبدراســة 
احلكــم وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة قررنــا املوافقــة علــى 
احلكــم لقناعــة املدعــى عليهمــا ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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1-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) واهلل اليؤمــن واهلل ال يؤمــن قيــل مــن 
يارســول اهلل قــال الــذي ال يأمــن جــاره بوائقــه(.

2-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال يدخــل اجلنةمــن ال يأمــن جــاره 
.) بوائقــه 

3-قال ابن قدامه ) احلرز ماعد حرزا يف العرف (املغني 12/427.
4-قــال القــرايف يف الذخيــرة ) ضابــط احلــرز مــا اليعــد الواضــع فيــه 

مفرطــا ( 12/166.

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بانتهــاك حرمــة منــزل جــاره 
وســرقة مصوغــات ذهبيــة وجهــاز حاســب آلــي محمــول وأجهــزة هواتــف 
محمولــة، وســرقة حــرز بعــد هتكــه وبيعــه واالســتياء علــى ثمنــه، 
وطلــب إقامــة حــد الســرقة،مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد بــاغ 
مفــاده تعــرض أحــد املنــازل للســرقة وأن املبلــغ يتهــم جــاره وبعــد البحــث 
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احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فلدينــا كا مــن ......  و ....... و........ القائــم 
فــــــي  التاســع مبوجــب التكليــف رقــم 331021193  بعمــل املكتــب 
علــى  وبنــاء  باخلبــر،  العامــة  احملكمــة  يف  القضــاة  1433/06/1هـــ 
املعاملــة احملالــة للمكتــب الرابــع مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
يف اخلبر/املســاعد برقــم 33367340 وتاريــخ 1433/05/29 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331009441 وتاريــخ 1433/05/29 هـــ  ففــي يــوم  
  10 : الســاعة 45  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/06/16  االثنــني 
...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل  وفيهــا حضــر املدعــي العــام  
املدنــي  رقــم ......،  وادعــى علــى احلاضــر معــه ....... ســعودي مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ....... ، قائــا يف دعــواه عليــه : إنــه باالطــاع  علــى 
محضــر البــاغ املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي تبــني أنــه يف يــوم 
اخلميــس املوافــق 1433/1/13هـــ تقــدم املواطــن/ ...... ببــاغ يفيــد فيــه 

والتحــري قبــض علــى املتهــم وأقــر بالســرقة املنســوبة إليــه، أقــر املدعــى 
عليــه بالدعــوى وقــرر أن املنــزل لــم يكــن بــه أحــد وكانــت إحــدى 
النوافــذ مفتــوح شــباكها مــن الداخــل والشــبك احلديــدي املركــب مــن 
اخلــارج غيــر مثبــت مبســامير مــن األســفل ومثبــت مــن األعلــى، وقــد 
تنــازل املدعــي اخلــاص عــن حقــه، تقريــر ناظــري القضيــة عــدم توفــر 
كامــل شــروط الســرقة إذ اختــل فيهــا شــرط احلــرز حيــث إن صاحــب 
احلــق اخلــاص قــد حصــل منــه نــوع تفريــط يف حفــظ مالــه إذ لــم يحصــن 
بيتــه جيــدًا، درء حــد الســرقة عــن املدعــى عليــه، وتعزيــر املدعــى عليــه 

بالســجن واجللــد،مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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عــن تعــرض شــقته للســرقة فســرق منهــا شــنطة حتتــوي علــى مصوغــات 
ذهبيــة وجهــاز حاســب آلــي وأجهــزة هواتــف محمولــة ويشــك يف جــاره 
املجــاور لــه يف الســكن وباالطــاع علــى محضــر بحــث وحتــري وقبــض 
املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي تبــني أنــه يف يــوم اخلميــس املوافــق 
1433/3/1هـــ وبالتنســيق مــع املبلــغ هاتفيــا الــذي أفــاد أن مــن ضمــن 
املســروقات جهــاز...... يحمــل الرقــم التسلســلي )............( ومبخاطبــة 
إذا اســتخدمت أي شــريحة علــى هــذا  مــزودي اخلدمــة لإلفــادة عمــا 
اجلهــاز وأفــادت الشــركة أن الشــريحة رقــــــــم )............( اســتخدمت 
علــى اجلهــاز املســروق وتبــني أن مســتخدم اجلهــاز امــرأة وأفــادت أنهــا 
اشــترت اجلهــاز مــن محــل ).... للجــواالت( وبالتواصــل مــع صاحــب احملــل 
ــوع  املواطــن )..... وأفــاد أن اجلهــاز اشــتراه مــن شــخص يســتقل ســيارة ن
...... وذكــر أوصافــه التــي تنطبــق علــى املتهــم املذكــور،  وبالبحــث 
ــع اجلهــاز املســروق مــن  والتحــري عــن املتهــم املذكــور  تبــني قيامــه ببي
 ، للجــواالت(   .....( محــل  علــى  1433/2/27هـــ  بتاريــخ  املبلــغ  منــزل 
وقيامــه ببيــع تعاليــق وساســل وخــامت ذهــب علــى محــل ....... للذهــب 
آالف  خمســة  بقيمــة  1433/1/11هـــ  بتاريــخ  بالثقبــة  واملجوهــرات 
ــم/ .....   ــى املقي ــال ، وبعــرض صــورة املتهــم املذكــور عل وخمســمائة ري
صاحــب محــل اجلــواالت تعــرف عليــه ، وباســتدعاء املتهــم املذكــور 
ومناقشــته شــفهيا عــن اجلــوال أقــر بأنــه وجــده مرميــا يف العمــارة التــي 
يســكن بهــا وتصــرف ببيعــه ، وأثبــت محضــر انتقــال واملعــــــــــــــــاينة أنــه 
مبعاينــة الشــقة تبــني أنهــا بالــدور األرضــي مواجهــة للشــارع وبدخــول 
آلــي محمــول  الذهــب وجهــاز حاســب  التــي ســرق منهــا  النــوم  غرفــة 
ــه شــباك حرامــي  ــس النســاء أن ب ــرة وشــوهد مجل وجــدت الغرفــة مبعث
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ولوحــظ أن البلــوط قــد فـــــــــــــك ورفــع الشــباك ومنهــا دخــول اجلانــي إلــى 
ــذكور  الشــقة ،واثبــت محضــر العــرض بأنــه بعــرض صــور املتهــم املـــــ
علــى املقيــم/ .....  صاحــب محــل اجلــواالت تعــرف علــى صورتــه وأفــاد أن 
املتهــم املذكــور  قــام ببيعــه جهــاز هاتــف جــوال نــوع بــاك بيــري موديــل 
)............( يـــــــــوم الســـــــــبت بتاريخ 1433/2/27هـ . وأثبــــــــتت فـــــــــــاتورة 
شراء الصادرة من محل ..... للذهب واملجوهرات بتاريخ 1433/1/11هـ 
قيــام املتهــم املذكــور ببيــع تعاليــق وساســل وخــامت ذهــب وزنهــا )32,7( 
 ، ريــال  وخمســمائة  آالف  خمســة  قــدره  مببلــغ   )21( عيــار  جــرام 
وباســتجواب املتهــم ) ......(   أفــاد أنــه قــام بدخــول منــزل جــاره عــن طريــق 
خلــع مســامير شــباك  أحــــــــــــــــد النوافــذ ملنزلــه والدخول منهــا إلى املنزل 
وســرقة عشــر قطــع مــن الذهــب وجهازيــن هاتفــني محمولــني نــوع نوكيا 
واألخــر أيبــاد وجهــاز حاســب آلــي محمــول ثــم اجتــه لســوق الذهــب وبــاع 
الذهــب املســروق علــى دفعتــني بقيمــة أربعــة آالف ريــال ويف يــوم الســبت 
املوافــق  1433/2/27هـــ قــام ببيــع جهــاز هاتــف جــوال نـــــــــــــــــــــــوع بــاك 
مــن  أخـــــــــذت  فقــد  عنهــا  يعـــــــــــــــــرف  ال  املســروقات  وبقيــة  بيــري 
السيــــــــــــــارة أثنــاء نزولــه ملـــــــــــــحل الذهــب ونفــى مــا ســـــــــــوى ذلك، وبناء 
...... بانتهــاك حرمــة منــزل  عـــــــــلى مــا ذكــر أقــرر اتهــام املواطــن / 
املدعــي وســرقة مصوغــات ذهبيــه وجهــاز حاســب آلــي محمــول وأجهــزه 
هواتــف محمولــة منــه حــرز بعــد هتكــه , وبيعهــا واالســتياء علــى ثمنهــا 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- اعترافــه املنــوه عنــه املــدون علــى 
الصفحات  رقم )9 - 15( مبلف التحقيق. 2- محضر البحث والتحري 
والقبــض املنــوه عنــه املــدون علــى اللفتــني رقــم )12,12( ،3- محضــر 
االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحتــني رقــم )3,2( مــن 
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ملــف التحقيــق رقــم )1( لفــه رقــم )1(، 4- محضــر العــرض املنــوه عنــه 
ــا املرفقــة  ــوه عنه ــورة الشــراء املن ــى اللفــة رقــم )11( ،5- فات املــدون عل
علــى اللفــة رقــم ) 10( ، وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق عثــر لــه 
علــى ســابقتني األولــى شــرب مســكر ومخــدرات وقيــادة ســيارة وهــو 
بحالــة ســكر و الثانيــة تكســير زجــاج ســيارة وســرقة وحيــث أن مــا 
أقــدم عليــه املذكــور ـ وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا ـ فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا ممــا يتعــني معــه إحالتــه للمحكمــة العامــة باخلبــر 
اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )129  ( و   )126  ( للمادتــني  اســتنادًا 
إلثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد الســرقة الــوارد يف اآليــة 
الكرميــة رقــم )38( مــن ســورة املائــدة ،) علمــًا بــأن احلــق اخلــاص قــد 
ذكــره  مــا  قائــا  قــرر  عليــة  املدعــى  وباســتجواب  بالتنــازل(.  انتهــى 
العــام مــن قيامــي بالســرقة للمذكــورات فصحيــح وطريقــة  املدعــى 
الســرقة أننــي دخلــت منــزل جــاري اليــوم املذكــور وليــس فيــه أحــد 
وكان فيــه أحــد النوافــذ مفتــوح شــباكها مــن الداخــل وكان الشــبك 
احلديــدي املركــب مــن اخلــارج غيــر مثبــت مبســامير مــن األســفل وإمنــا 
هــو مثبــت مــن األعلــى فقــط فقمــت بخلعــه بيــدي ودخلــت وســرقت 
املجوهــرات مــن شــنطة كانــت علــى التســريحة وســرقت األجهــزة مــن 
الصالــة ثــم بعــت الذهــب وجهــاز البــاك بيــري فلمــا اشــتكاني جــاري 
ــه املســروقات  ــدت ل للشــرطة ومت اســتدعائي أقــررت بالســرقة وأعــــــــــــ
املتبقيــة وقيمــة مــا بعــت مــن الذهــب وجهــاز البــاك بيــري وتصاحلــت معــه 
ــى فعلتــي علمــا أن الســوابق  ــادم عل ــا تائــب ون ــي وأن ــازل عــن مطالبت وتن
ــا إقــرار  ــة ووجــد فيه ــي صحيحــة  فجــرى تصفــح أوراق املعامل ــي عل الت
املدعــى عليــه يف ص15 مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم)1( وهــذا نــص 
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احلاجــة منــه )أقــر أنــا املدعــو ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي 
رقــم ).......( أنــي قمــت بدخــول منــزل جــاري املدعــو ..... عــن طريــق نافــذة 
نــوع  مــن  األول  الذهــب وجوالــني  مــن  بأخــذ مجموعــة  املنــزل وقمــت 
مــن  والتــي كان  الســرقة  مــن  انتهائــي  وفــور  آيبــاد  والثانــي  نوكيــا 
ضمنهــا جهــاز كمبيوتــر البتــوب محمــول توجهــت مــن ليلتــي إلــى محــل 
ريــال  أربعــة آالف  بقيمــة  دفعتــني  علــى  الذهــب  ببيــع  وقمــت  الذهــب 
ســعودي وقمــت أيضــا يف يــوم الســبت املاضــي املوافــق 1433/2/27هـــ 
ببيــع جهــاز بــاك بيــري وأمــا بقيــة املســروقات وهــي كمبيوتــر محمــول 
وبعــض األغــراض ال أعرفهــا فقــد أخــذت مــن الســيارة أثنــاء نزولــي 
حملــات الذهــب وأن اعتــرايف هــذا مــن غيــر إجبــار مــن أحــد أو إكــراه 
أو ضغــوط أدليــت بــه وأنــا بكامــل قــواي الشــرعية وإرادتــي الطوعيــة( 
انتهــى نــص احلاجــة منــه فجــرى عرضــه عليــه فأجــاب قائــا مــا ورد فيــه 
صحيــح جملــة وتفصيــا كمــا جــرى االطــاع علــى تقرير األدلــة اجلنائية 
للقضيــة وقــد تضمــن أن املتهــم قــد جــرى اســتجوابه ومواجهتــه باألدلــة 
والقرائن فأقر مبا نســب إليه من تهم وأفاد بأنه بتاريخ 1433/1/13هـ 
أقــدم علــى دخــول منــزل جــاره عــن طريــق خلــع مســامير شــباك أحــد 
النوافــذ ملنــزل جــاره انتهــى مضمونــه كمــا يف اللفــة )57( مــن املعاملــة 
فجــرى عرضــه علــى املدعــى عليــه فأجــاب قائــا مــا ورد فيــه غيــر 
صحيــح فلــم أقــم بخلــع املســامير وإمنــا هــي يف األصــل غيــر مركبــة إذ إن 
العمــارة جديــدة هكــذا أجــاب فجــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه 
بينــة علــى أن املدعــى عليــه قــد خلــع مســامير نافــذة جــاره فقــال ال بينــة 
لــدي علــى ذلــك هكــذا أجــاب ، وقــد جــرى ســؤال كل واحــد مــن 
الطرفــني هــل لديهمــا مــا يريــدان إضافتــه علــى مــا ســبق فقــال كل 
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ــا ســوى مــا جــرى تقدميــه يف اجللســات الســابقة  واحــد منهمــا ليــس لدين
فجــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة ولــم جنــد فيهــا بينــة للمدعــي العــام 
الدعــوى  وبعــد ســماع  تقــدم  مــا  فبنــاء علــى  تقــدم ذكــره  مــا  ســوى 
واإلجابــة ومبــا أن املدعــي العــام قــد ادعــى بــأن املدعــى عليــه قــد ســرق 
مــن جــاره ذهبــا وأجهــزة جــوال وحاســب آلــي عــن طريــق دخولــه مــن 
إحــدى نوافــذ بيتــه بعــد فــك مســاميرها وقــد صــادق املدعــى عليــه علــى 
ذلــك كلــه مــا عــدا أنــه هــو الــذي فــك املســامير فدفــع بأنهــا مفكوكــة 
مــن األصــل وأنــه دخــل البيــت مــن طريــق النافــذة بعــد رفــع الشــبك 
العــام بينــة موصلــة علــى دعــواه مــن أن  احلديــدي ولــم يقــدم املدعــي 
املدعــى عليــه هــو الــذي فــك مســامير نافــذة جــاره وأمــا مــا جــاء يف تقريــر 
األدلــة اجلنائيــة مــن اتهــام املدعــى عليــه بأنــه هــو الــذي فــك املســامير 
فإنهــم اســتنتجوه مــن إقــرار املدعــى عليــه ولــم يــرد يف اإلقــرار مــا يفيــد 
ذلــك ومبــا أن املدعــي العــام قــد طلــب إقامــة حــد الســرقة علــى املدعــى 
عليــه وحيــث لــم تتوفــر كامــل شــروط إقامــة حــد الســرقة إذ اختــل فيهــا 
ــن قدامــة  ــه قــال اب ــاس علي ــر مبــا يتعــارف الن شــرط احلــرز واحلــرز معتب
العرف(]املغنــي 427/12[وقــال  مــا عــد حــرزا يف  رحمــه اهلل: )احلــرز 
القــرايف رحمــه اهلل يف الذخيــرة: )ضابــط احلــرز مــا ال يعــد الواضــع فيــه 
مفرطــا(]166/12[ وصاحــب احلــق اخلــاص يف هــذه القضيــة قــد حصــل 
منــه نــوع تفريــط يف حفــظ مالــه إذ لــم يحصــن بيتــه جيــدا فاختــل شــرط 
ــه إخــال  ــم وفي ــه جــرم عظي ــه املدعــى علي احلــرز ومبــا أن مــا أقــدم علي
باألمــن مــع أن املدعــى عليــه رجــل أمــن وممــن أوكل إليــه حفــظ األمــن 
وهــذا يقتضــي تشــديد العقوبــة يف حقــه ال ســيما وأن لــه ســوابق مماثلــة 
إضافــة إلــى أنــه قــد حصــل منــه انتهــاك حلرمــة بيــت جــاره وقــد قــال النبي 
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صلــى اهلل عليــه وســلم: ]واهلل ال يؤمــن واهلل ال يؤمــن واهلل ال يؤمــن[ 
قيــل: مــن يــا رســول اهلل؟ قال:]الــذي ال يأمــن جــاره بوائقــه[رواه البخــاري 
وقــال:]ال يدخــل اجلنــة مــن ال يأمــن جــاره بوائقــه[رواه مســلم فنفــي اإلميــان 
ودخــول اجلنــة عمــن فعــل مثــل هــذا الفعــل يــدل علــى عظــم ذنبــه ومبــا أن 
املدعــى عليــه قــد أظهــر النــدم والتوبــة على ما بدر منه وأعاد املســروقات 
مــا ســبق فقــد  العقوبــة عنــه ولــكل  لصاحبهــا فقــد قررنــا تخفيــف 
حكمنــا باإلجمــاع مبــا يلــي أوال صرفنــا النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
إقامــة حــد الســرقة علــى املدعــى عليــه .... لعــدم توفــر شــروط إقامــة احلــد 
كمــا ذكــر بعاليــه  ثانيــا: قررنــا تعزيــر املدعــى عليــه بســجنه ملــدة ثاث 
ســنوات حتتســب منهــا مــدة توقيفــه الســابقة علــى ذمــة هــذه القضيــة 
وجلــده ثاثمائــة جلــدة علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة وبني كل 
وبعرضــه علــى  وبــه حكمنــا  يومــا  تليهــا خمســة عشــر  والتــي  دفعــة 
الطرفــني قــرر كل واحــد منهمــا اعتراضــه علــى احلكــم وطلبــا رفعــه 
إلــى محكمــة االســتئناف بائحــة اعتراضية فأفهمــا مبقتضى تعليمات 
االســتئناف وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1433/7/1هـــ وصلــى اهلل علــى 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
املوافــق1434/01/18  األحــد  يــوم   ففــي  بعــد  أمــا  وحــده  احلمــد هلل 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة والربــع وقــد عــادت املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية مبوجــب خطــاب رئيســها رقــم 
اجلزائيــة  الدائــرة  قــرار  بــه  واملرفــق  331726723 يف 1434/1/10هـــ 
ــى رقــم 33480389 يف 1433/12/27هـــ ونــص احلاجــة  اخلماســية األول
منــه )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
للمدعــي  االعتراضيــة  الائحــة  إرفــاق  يتــم  لــم  أنــه  لوحــظ  املعاملــة 
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العــام وال بــد مــن ذلــك فعلــى أصحــاب الفضيلــة ماحظــة مــا ذكــر 
وإكمــال مــا يلــزم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا( انتهــى عليــه 
فنقــول جوابــا علــى ذلــك إن املدعــي العــام قــد اســتلم نســخة احلكــم 
يف1433/7/1هـــ ومضــت املــدة ولــم يقــدم الئحتــه االعتراضيــة فلــذا 
ســقط حقــه يف االعتــراض وقــد ســقطت اإلشــارة إلــى ذلــك يف الضبــط 
ــة املشــارك الثالــث الشــيخ .... قــد انتقــل  يف وقتــه ســهوا علمــا أن فضيل
إلــى محكمــة االســتئناف يف اجلــوف وأمرنــا بالتهميــش بذلــك علــى 
ــق  ــة حملكمــة االســتئناف لتدقي ــم إعــادة كامــل أوراق املعامل القــرار ث
ــا  احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبين
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/18 هـــ املتضمــن 
ــر قاضــي اســتئناف د ......  ــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخي املصادقــة عل
قاضــي اســتئناف ...... قاضــي اســتئناف ....... رئيــس اســتئناف ......... 
رئيــس الدائــرة ........(وحــرر لئــا يخفــى يف 1434/4/15هـــ وصلــى اهلل 

ــا محمــد. ــى نبين وســلم عل
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة اخلبــر  ــواردة مــن فضيل ــة ال املعامل
لــدى  واملقيــدة  1434/1/24هـــ  وتاريــخ   34/117393 برقــم  املســاعد 
احملكمــة برقــم 34/285161/خ1 وتاريــخ 1434/2/4هـــ املرفــق بهــا 
القــرار الشــرعي ذو الرقــم 33323065 والتاريــخ 1433/7/1هـــ الصــادر 
مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة الشــيخ/....... والشــيخ/....... 
قضيــة  يف  ضــد/......  العــام  املدعــي  بدعــوى/  اخلــاص  والشــيخ/....... 
ــة مبــا هــو مــدون  ســرقة وقــد تضمــن القــرار حكــم  أصحــاب الفضيل
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ومفصــل فيــه . وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب 
الفضيلــة علــى قرارنــا رقــم 33480389 وتاريــخ 1433/12/27هـــ قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

ــه وســلم حــرر يف 1434/4/1 هــــــــ . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل
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رقم الصك:33388499 تاريخه :1433/8/21هـ 
رقم الدعوى :33417918

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
:3416470 تاريخه :1434/1/19ه

 ســرقة- حــدث- ســرقة بعــض محتويــات ســيارة - كســر زجــاج ســيارة- 
اشــتراك يف ســرقة- تخطيــط للســرقة - انطبــاق بصمــات- مطالبــة 
حــد  درء   - الدعــوى  إنــكار  شــرعًا-  مصــدق  اعتــراف  الســرقة-  بحــد 

الســرقة- رد دعــوى - تعزيــر بالســجن واجللــد.

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

دعــوى املدعــي العــام ضــد ثاثــة أشــخاص أحدهمــا عمــره 18 عامــا 
إذ  عامــا   11 عمــره  حــدث  والثالــث  عامــا   17 عمــره  حــدث  والثانــي 
تشــاركوا يف التخطيــط وتكســير عــدد مــن الســيارات وســرقة مــا 
بداخلهــا مــن مبالــغ ماليــة وعينيــة وطلــب املدعــى العام إقامة حد الســرقة 
علــى املدعــى عليهمــا البالغــني وتعزيــر الثالــث بعقوبــة تناســب عمــره 
وإلــزام املدعــى عليــه الثانــي بإعــادة املبالــغ التــي ال يعلــم أصحابهــا إلــى 
بيــت املــال، مت القبــض علــى املدعــى عليهــم بعــد ورود باغــات بســرقة 
عــدد مــن الســيارات وســرقة مــا بداخلهــا وبعــد البحــث والتحــري قبــض 
ــرف أحــد املدعــى عليهــم حتقيقــًا كمــا  ــى املدعــى عليهــم وقــد اعت عل
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ــى بعــض البصمــات املرفوعــة مــن  انطبقــت بصمــات املدعــى عليهــم عل
محــل اجلرميــة، أنكــر املدعــى عليهــم للدعــوى، وجــد اعتــراف للمدعــى 
عليــه الثانــي مصــدق شــرعًا، وجــود تقاريــر فنيــة ملضاهــاة بصمــات 
انطبقــت  املثبتــة،  الســرقات  مــن  لعــدد  اجلرميــة  مســرح  مــن  مرفوعــة 
بصمــات األول والثانــي، وجــدت شــهادات مدونــة يف ضبــط القضيــة،مت 
درء حــد الســرقة عنهما،حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليهمــا 
العــام بخصــوص  املدعــي  بالســجن واجللــد، رد دعــوى  والثانــي  األول 

احلــدث الثالــث، تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن ..... و .... و ...... القضــاة باحملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33417918 وتاريــخ 
وتاريــخ   331169581 برقــم  باحملكمــة  واملقيــدة  1433/6/22هـــ 
1433/6/22هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق1433/07/23 هـــ أفتحــت 
ســعودي   ...... العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا   11  :  01 الســاعة  اجللســة 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( وادعــى قائــا بصفتــي مدعيًا 
عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبكــة املكرمــة ادعــي على كل مــن )......( 
إقامــة  مبوجــب  اجلنســية  فاســو  بوركينــا  العمر18عامــا  مــن  البالــغ 
نظاميــة رقــم )....( موقــوف بالســجن العــام مبكــة املكرمــة واحلــدث 
......... البالــغ مــن العمر17عامــا مالــي اجلنســية مبوجــب رخصــة إقامــة 
والــده رقــم ).....( موقــوف منــذ 1433/2/5هـ بــدار املاحظة االجتماعية 
ــغ مــن العمــر 11عامــا مالــي اجلنســية مبوجــب  بجــدة والغــام ....... البال
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منــذ  موقــوف  /1433/1هـــ  بتاريــخ19  رقــم2019  بديلــة  بطاقــة 
1433/2/5هـــ بــدار املاحظــة ب.... بأمــر قاضــي األحــداث حيث بتاريخ 
1431/9/19 تبلــغ مركــز شــرطة ...... عــن ســرقة ســيارة نــوع .... حتمــل 
اللوحــة ذات احلــروف واألرقــام )... ....( بعــد أن كســر اجلانــي زجــاج بــاب 
مســاعد الســائق وبتاريــخ 1431/10/29هـــ تبلــغ مركــز شــرطة ... عــن 
 ).... ..... حتمــل اللوحــة ذات احلــروف واألرقــام )...  ســرقة ســيارة نــوع 
وســرق منهــا جــوال أبــو كشــاف وثــاث بطائــق صــراف وبطاقــة أحــوال 
ورخصــة قيــادة وبتاريــخ 1432/4/17هـــ ابلــغ /...... مركــز شــرطة .....
عــن تعــرض ســيارة مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة ذات احلــروف واألرقــام )... 
....( لكســر الزجــاج وكذلــك تبلــغ املركــز ذاتــه مــن/...... عــن تعــرض 
ســيارته مــن نــوع ....... حتمــل ذات الرقــم )....( وقبــض علــى املدعــى عليــه 
الثانــي /...... داخــل الســيارة يفتــش بهــا وبتاريــخ 1432/11/8هـــ ابلــغ/ 
...... مركــز شــرطة ......عــن تعــرض ســيارته مــن نــوع ...... حتمــل اللوحــة 
ذات األرقــام واحلــروف )... ....( لكســر زجــاج الســائق وســرقة جهــاز أي 
بــاد وثاثمائــة ريــاال وبتاريــخ 1432/11/12هـــ ، ابلــغ /......  عــن تعــرض 
ســيارته مــن نــوع ......... حتمــل اللوحــة ذات احلــروف واألرقــام )... .... ( 
لكســر يف الزجــاج اخللفــي وســرقة ثــاث مائــة ريــال وابلــغ ...... عــن 
تعــرض ســيارته مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة ذات احلــروف واألرقــام)... ....( 
رســمية  كمبيــاالت  وســرقة  األميــن  اخللفــي  املثلــث  زجــاج  لكســر 
وباالنتقــال واملعاينــة بتاريــخ 1432/9/19هـــ ملعاينــة ســيارة مــن نــوع ..... 
حتمــل اللوحــة ذات احلــروف واألرقــام )... ....( اتضــح إن الزجــاج األمامــي 
وبتاريــخ  اآلثــار  رفــع  وجــرى  للكســر  تعــرض  للســائق  األميــن 
.... حتمــل  نــوع  1431/10/20هـــ جــرى االنتقــال ومعاينــة ســيارة مــن 
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لكســر  تعرضــت  إنهــا  واتضــح   )...( واألرقــام  احلــروف  ذات  اللوحــة 
وبتاريــخ  البصمــات  رفــع  وجــرى  للســائق  األمامــي  األميــن  الزجــاج 
1432/4/17هـــ جــرى معاينــة ســيارة مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة ذات 
احلــروف واألرقــام )... ....( واتضــح إنهــا تعرضــت لكســر زجــاج بــاب 
الســائق وكذلــك جــرى معاينــة ســيارة مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة رقــم 
)... ....( واتضــح أن زجــاج البــاب اخللفــي األميــن قــد تعــرض للكســر 
وبتاريــخ 1432/1/28هـــ جــرى االنتقــال إلــى حــي .... بجــوار مســجد ..... 
ومعاينــة الســيارة نــوع ..... تابــع لشــركة الكهربــاء رقــم اللوحــة )... ....( 
وقــد وجــد الزجــاج األمامــي للســائق مكســور ووجــد يف املوقــع نفســه 
ســيارة مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة رقــم)... ....( وقــد كســر زجــاج املثلــث 
ــوع  ــة ســيارة مــن ن ــخ 1432/11/8هـــ جــرى معاين اخللفــي األيســر وبتاري
....( واتضــح أن زجــاج   ...( اللوحــة ذات احلــروف واألرقــام  ...... حتمــل 
الســائق تعــرض للكســر وبتاريــخ 1432/11/14هـــ جــرى معاينــة ســيارة 
ــوع ..... حتمــل اللوحــة ذات األرقــام واحلــروف)... ....( واتضــح إنهــا  مــن ن
تعرضــت لكســر مثلــث الزجــاج اخللفــي األميــن وبتاريــخ 1433/1/18هـــ 
قبــض علــى املدعــى عليــه األول /.....  واملدعــى عليــه الثالــث /......  مــن 
قبــل الدوريــة األمنيــة يف موقــع ســرقة مــن داخــل ســيارة /......  وذكــرا 
إنهمــا يعرفــان مــن ســرق وجــرى االنتقــال برفقتهمــا إلــى حــي ..... فارشــد 
علــى املدعــى عليــه الثانــي /.......  وقبــض عليــه وبتفتيشــه وجــد معــه 
ــه باســم/.........  وكــرت  ــة وطني ــرة ســوداء بداخلهــا هوي محفظــة صغي
عائلتــه ورخصتــه وبطاقــة الصــراف اآللــي اخلاصــة بــه ملصــرف ............ 
وبســماع أقــوال/......  صاحــب البطاقــة التــي ضبطــت مــع الثالــث أفــاد 
بأنــه أدى صــاة الظهــر مبســجد ..... وعنــد خروجــه مــن املســجد وجــد 
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ثاثــة أشــخاص بجــوار ســيارته وزجــاج بــاب الســائق مكســور فقبــض 
علــى اثنــني منهــم وهــرب الثالــث وقــد ســرق مــن الســيارة )2000( ريــاال 
وهويتــه الوطنيــة وبطاقــة الصــراف اخلاصة به ملصــرف ............ والبطاقة 
ــه وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي احلــدث/....... اعتــرف  اخلاصــة لعمل
 ...../ األول  عليــه  املدعــى  برفقــة  الظهــر كان  وقــت صــاة  بأنــه يف 
واملدعــى عليــه الثالــث /...... عنــد مســجد ............ فكســر األول /...... 
زجــاج بــاب الســائق بحجــر وفتــح البــاب واخــذ منهــا محفظــة ســوداء 
بداخلهــا )2000( ألفــي ريــال فاخــذ األلفــني وأعطــاه احملفظــة وبهــا عــدد 
مــن البطاقــات وكان الثالــث / ..... يراقــب خــروج النــاس مــن صــاة 
الظهــر فأعطــاه إشــارة بانتهــاء الصــاة فهــرب وحضــر صاحــب الســيارة 
فقبــض علــى الثالــث/..... وعلــى األول ..... وهــرب هــو فقبــض عليــه مــن 
قبــل البحــث اجلنائــي يف عصــر اليــوم نفســه وأضــاف انــه ســبق أن ســرق 
)250( مائتــني وخمســني ريــاال مــن إحــدى الســيارات و)150( مــن ســيارة 
أخــرى ولفــة أســاك مــن عمــارة حتــت اإلنشــاء وانــه كذلــك كســر 
زجــاج إحــدى الســيارات لغــرض ســرقتها وقبــض عليــه مــن قبــل صاحبهــا 
عليــه  املدعــى  وباســتجواب  ســراحه  فأطلقــوا  املاحظــة  لــدار  وســلم 
الثالث.....  ذكر بأنه قبض عليه بجوار مســجد ...... الن معه شــخصني 
 ...... والثانــي  األول/........  وهمــا  منهــا  وســرق  ســيارة  زجــاج  كســرا 
وأضــاف ان الثانــي/ .... هــو مــن كســر زجــاج الســيارة بحجــر ثــم ســرق 
احملفظــة ومبضاهــاة بصمــات املدعــى عليهــم علــى احلــوادث اجلنائيــة 
علــى   ....../ األول  عليــه  املدعــى  انطبــاق  ثبــت  مجهــول  ضــد  املقيــدة 
حادثتــي ســرقة مــن داخــل ســيارتني األولــى بتاريخ1433/1/23هـــ ورد 
التقريــر الفنــي رقــم 23 لعــام 1433هـــ مثبتــا انطبــاق بصمــات األول.....  
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علــى حادثــة ســرقة ســيارة مــن نــوع ..... لوحــة رقــم )... ....( والثانيــة بتاريــخ 
1433/1/23هـــ ورد التقريــر الفنــي رقــم  24لعــام 1433هـــ مثبتــا انطباق 
بصمــات االول /......علــى حــادث ســرقة ســيارة مــن نــوع .... لوحــة رقــم )... 
....( وثبــت انطبــاق بصمــات الثانــي ..... علــى اربــع حــوادث ســرقة مــن 
داخــل ســيارات علــى النحــو االتــي: االولــى بتاريــخ 1432/11/16هـــ ورد 
التقريــر الفنــي رقــم 419 لعــام 1432هـــ مثبتــا انطبــاق بصمــات الثانــي 
/.... علــى حــادث ســرقة ســيارة مــن نــوع ...... لوحــة رقــم )... ....( والثانيــة 
الفنــي رقــم )420( لعام1432هـــ  التقريــر  بتاريخ1432/11/18هـــ ورد 
مثبتــا انطبــاق بصمــات الثانــي /...علــى ســيارة مــن نــوع ...... لوحــة رقــم)... 
ــام  ــي رقم)332(لع ــر الفن ــخ 1432/9/6هـــ ورد التقري ــة بتاري ....( والثالث
1432هـــ مثبتــا انطبــاق بصمــات الثانــي /... علــى حادثــة ســرقة مــن نــوع 
ســيارة .... لوحــة رقــم )... ....( والرابعــة بتاريــخ 1432/9/6هـــ ورد التقرير 
الفنــي رقــم )7( لعــام 1432هـــ مثبتــا انطبــاق بصمــات الثانــي /... علــى 
حادثــة ســرقة مــن ســيارة نــوع .... لوحــة رقــم )... ....( واســفر التحقيــق عــن 
توجيــه االتهــام للمدعــى عليهــم باالشــتراك يف التخطيــط وتكســير 
عــدد مــن الســيارات وســرقة مــا بداخلهــا مــن مبالــغ ماليــة وعينيــة وذلــك 
وفقــا لقــرار االتهــام رقــم )47/ لعام1433هـــ واملؤيــد بقــرار جلنــة ادارة 
ــة والقرائــن التاليــة: 1_ماجــاء  ــة رقــم)944/م( لعام1433هـــ لألدل الهيئ
باعتــراف املدعــى عليــه الثانــي املــدون  صفحــة )6(لفة)41(وصفحة)15(
ولفة)105(ولفــة)98(  شــرعا  صفحة)13(واملصــادق  لفة)33(واملــدون 
وصفحــة )16،15،14(مــن ملــف لفــة )42(2-ماجــاء يف محضــر القبــض 
علــى املدعــى عليــه الثانــي املرفــق لفة)45(ومحضــر الدوريــة بالقبــض 
علــى االول والثالــث واملرفــق لفــه)44(3- مــا جــاء يف محاضــر االنتقــال 
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 )1( ملــف   )2( صفحــة  املرفقــة  االســتدالل  بدفاتــر  املدونــة  واملعاينــة 
 )56( وصفحــة   )32( ملــف   )2( وصفحــة   )10( ملــف   )2( وصفحــة 
وصفحــة )3( ملــف )23( صفحــة )3( ملــف )33( 4- التقاريــر الفنــي 
ملضاهــاة البصمــات املرفوعــة مــن مســرح اجلرميــة لعــدد مــن الســرقات 
املثبتــة النطبــاق بصمــات االول لســرقتني لفــة )8-18( والثانــي ألربــع 
ســرقات املرفقــة لفــة )29-49-51-75-62(5- مــا جــاء يف اقوال /........ 
مــن قبضــه علــى املدعــى عليهمــا االول والثالــث بجــوار ســيارته املتعرضــة 
للســرقة املــدون صفحــه )2( لفــه )42( 6- محضــر القبــض لفــه )45(7- 
لفة)13-28-35-44-57-72(8-تســلم  األمنيــة  الدوريــات  تقاريــر 
املبلــغ/....... للمســروقات صفحــة )14( ملــف لفــه )33( و )13( ملــف لفــة 
)42( وبالبحــث عــن ســوابقهم لــم يعثــر لهــم عــن ســوابق مســجلة وحيــث 
ان مــا قــام بــه املدعــى عليهــم فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا لــذا 
اطلــب اثبــات ادانتهــم مبــا اســند اليهــم واحلكــم علــى االول والثانــي بحــد 
الســرقة الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقم)38(مــن ســورة املائــدة واحلكــم 
عمــره  تناســب  تعزيريــه  بعقوبــة  الثالــث  عليــه  املدعــى  الغــام  علــى 
واحلكــم علــى الثانــي بإعــادة املبالــغ التــي ســرقها وال يعلــم اصحابهــا 
لصالــح بيــت املــال وقدرهــا )350( ثاثــة مائــة وخمســون ريــاال وثمــن 
االســاك التــي ذكــر بانــه ســرقها مــن عمــارة حتــت االنشــاء )علمــا بــان 
احلــق اخلــاص مــازال قائمــا هــذه دعــواي وبعــرض  دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليهــم أجابــوا بقولهــم مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
غيــر صحيــح جملــه وتفصيــا ونحــن لــم نقــم بســرقة أي ســيارة مــن التــي 
ذكرهــا املدعــي العــام ومت القبــض علينــا بــدون أي وجــه حــق هكــذا 
أجابــوا وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال الصحيــح مــا ذكرتــه يف 
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دعــواي وبينتــي اعتــراف  املدعــى عليــه الثانــي املصــدق شــرعا وجــود 
بصمــات املدعــى عليــه االول والثانــي املذكــورة يف االدلــة والقرائــن 
وبالرجــوع الــى اعتــراف املدعــى عليــه الثانــي .... وجــد كمــا ذكــر 
املدعــي العــام كمــا وجــدت البصمــات املذكــورة وبعــرض االعتــراف 
ــى ان اوقــع  ــاري عل ــي واجب ــه مت ضرب ــي قــال ان ــه الثان ــى املدعــى علي عل
وانــا عمــري ثاثــة عشــر عامــا تقريبــا وليــس كمــا ذكــره املدعــي العــام 
بــان عمــري ســبعة عشــر عامــا وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــه قــال 
نعــم وقــد احضرتهــا واطلــب ســماع مــا لديهمــا وعليــه فقــد حضــر.... 
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( يف1393/7/1هـــ ...... ســعودي 
).....( يف 1422/5/17هـــ وبســؤالهم عــن  مبوجــب ســجل مدنــي رقــم 
الشــهادة التــي حضــرا ألدائهــا شــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــا 
عــن طريــق  بــاغ  العــام جاءنــا  هــذا  مــن  انــه يف شــهر محــرم  اشــهد 
العمليــات بوجــود ســرقة ســيارة يف حــي ...... وبالذهــاب الــى موقع احلادث 
ــوع  وجــد شــخص وســيارته مكســورة احــدى الزجاجــات وال نذكــر ن
الســيارة واي زجــاج مكســور وبســؤاله مــن قــام بســرقتها اشــار الــى 
شــخص وهــو املدعــى عليــه االول وقــال هــذا ايضــا ويقصــد املدعــى عليــه 
الثالــث واخبرنــا املدعــى عليهمــا ان الــذي قــام بالســرقة هــو املدعــى 
عليــه الثانــي ... ومت طلــب البصمــات هكــذا شــهدا وبســؤال املدعــي 
العــام هــل لديــه مزيــد بينــه قــال بينتــي مــا جــاء يف اوراق املعاملــة مــن 
االدلــة والقرائــن فجــرى الرجــوع اليهــا فوجــدت كمــا ذكــر املدعــي 
العــام فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وحيــث أنكــر املدعــى 
والقرائــن  األدلــة  العــام  ولضعــف  املدعــي  مــا جــاء يف دعــوى  عليهــم 
املقدمــة مــن املدعــي العــام يف حــق املدعــى عليــه الثالــث ولصغــر ســن 
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املدعــى عليهــم والن امــوال املســلم محترمــة لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
)إن دمائكــم واموالكــم واعراضكــم عليكــم حــرام ( ولتوجه التهمه 
يف حــق املدعــى عليــه االول والثانــي لذلــك كلــه فلــم يثبــت لدينــا مــا 
احلــد  عنهــم  ودرانــا  عليهــم  املدعــى  علــى  الســرقة  حــد  اقامــة  يوجــب 
وحكمنــا بتعزيرهــم وذلــك بســجن املدعــى عليــه االول ....... ســتة اشــهر 
مــن تاريــخ ايقافــه وجلــده مائــة جلــده مفرقــة علــى دفعتــني يف كل دفعــه 
خمســون مــرة بــني كل مــرة والتــي تليهــا عشــرة ايــام وســجن املدعــى 
عليــه الثانــي ثمانيــة اشــهر مــن تاريــخ ايقافــه وجلــده مائــة جلــده مفرقــه 
علــى مرتــني يف كل مــرة خمســون جلــده بــني كل مــرة والتــي تليهــا 
عشــرة ايــام وحكمنــا بــرد دعــوى املدعــي العــام فيمــا يخــص املدعــى 
القناعــة  قــرروا  عليهــم  املدعــى  علــى  احلكــم  وبعــرض  الثالــث  عليــه 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قرر عدم القناعة وطلب االســتئناف 
واجيــب لطلبــه وافهــم بتعليمــات االعتــراض وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر يف 1433/7/23هـ.
هـــ  املوافــق1433/11/21  األحــد  يــوم   ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
املعاملــة  اوراق  كامــل  رفــع  وبعــد   12.30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
رقــم 33439423  القــرار  الــى محكمــة االســتئناف عــادت وبرفقهــا 
يف1433/10/25هـــ وهــذا نصــه بعــد املقدمــة وبدراســة احلكــم وصــورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر اعادتهــا ألصحــاب الفضيلــة حــكام 
القضيــة ملاحظــة أن العقوبــة قليلــة ســجنا وجلــدا يف حــق املدعــى عليهــم 
مبــا فيهــم الثالــث ملاحظــة ذلــك . وبــاهلل التوفيــق قاضــي اســتئناف 
د...... ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف ...... ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف 
ــع رئيــس اســتئناف  ــم وتوقي ــع قاضــي اســتئناف ...... خت ــم وتوقي ...... خت
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..... ختــم وتوقيــع عليــه جنيــب اصحــاب الفضيلــة وفقنــا اهلل واياهــم ان 
املدعــي العــام لــم يقــدم ادلــه او قرائــن توجــب زيــادة يف الســجن واجللــد 
علــى مــا حكمنــا بــه وامــا املدعــى عليــه الثالــث فســبب رد الدعــوى 
هــو عــدم وجــود مــا يدينــه عليــه فلــم يظهــر لدينــا ســوى مــا حكمنــا 
بــه وامرنــا برفــع كامــل االوراق  املعاملــة الــى محكمــة االســتئناف 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  
1433/11/21 هـــ احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي 
بعــده ، وبعــد :- فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلماســية 
الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
برقــم 33/2029196 وتاريــخ 1433/12/20هـــ املرفــق بهــا القــرار رقــم 
33388499 وتاريــخ  1433/8/21هـــ الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة 
القضــاة باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة الشــيخ/ ...... والشــيخ...... 
بوركينــا   ...... ضــد/  العــام  املدعــي  دعــوى  املتضمــن   ....... والشــيخ 
فاســو اجلنســية ورفاقه،املتهمــني يف االشــتراك يف التخطيــط وتكســير 
عــدد مــن الســيارات وســرقة مــا بداخلهــا مــن مبالــغ ماليــة ، احملكــوم 
ــه بقــرار محكمــة االســتئناف رقــم  ــه. املاحــظ علي ــه مبــا دون باطن في
33439423 وتاريــخ 1433/10/25هـــ وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطه 
بعــد  احلكــم  علــى  املوافقــة  باألكثريــة  تقــرر  االعتراضيــة  والئحتــه 
اإليضــاح األخيــر. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك:33476192 تاريخه :1434/12/22هـ 
رقم الدعوى :33423216

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34226366 تاريخه: 1434/5/28ه

ســرقة - ســرقة منــزل - ســرقة مجوهــرات مــن داخــل املنــزل -ســرقة مــن 
حــرز - مقاومــة الفرقــة القابضــة ومحاولــة الهــرب منهــا - مطالبــة 
بإقامــة حــد الســرقة - احلكــم بإقامــة حــد الســرقة- الرجــوع عــن احلكم 
بإقامــة حــد الســرقة- رجــوع املدعــى عليــه عــن االعتــراف علــى زعــم 
ضغــط احملقــق وتأثيــر املــرض النفســي - درء حــد الســرقة- التعزيــر 

بالســجن واجللــد.

مبــا  جــزاء  أيديهمــا  فاقطعــوا  والســارقة  )والســارق  تعالــى  1-قولــه 
حكيــم(. عزيــز  واهلل  اهلل  مــن  نــكااًل  كســبا 

2-احلدود تدرأ بالشبهات.

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليه بســرقة مجموعة مــن املجوهرات 
املنــازل بالقفــز ومقاومــة الفرقــة  إلــى أحــد  مــن حرزهــا بعــد دخولــه 
القابضــة ومحاولــة الهــرب مــن الفرقــة، وطلــب املدعــى العــام إقامــة حــد 
الســرقة وتعزيــر املدعــى عليــه لقــاء مقاومتــه الفرقــة القابضــة ومحاولتــه 
الهــرب منهــا، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعد باغ مفــاده تعرض أحد 
املنــازل لســرقة املجوهــرات املوجــودة بداخلــه، وبعــد البحــث والتحــري 
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احلمد هلل وحده وبعد فلدينا نحن القضاة ........ والقاضي ....... والقاضي 
...... وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة العامــة 
باخلرج/املســاعد برقــم 33423216 وتاريــخ 1433/06/24 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331187899 وتاريــخ 1433/06/24 هـــ  ففــي يــوم  
الثاثــاء املوافــق1433/07/08 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعي 
العــام ..... وأدعــى علــى احلاضــر معــه ........ ســعودي مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ).......(  قائــا : فقــد تقــدم املواطــن/......، ببــاغ لشــرطة 
محافظــة اخلرج/مخفــر شــرطة الناصفــة ، مفــاده بأنــه خــرج مــن منزلــه 

ورد بــاغ مفــاده وجــود شــخص يف أســواق يحــاول بيــع بعــض املجوهــرات 
بــدون إثبــات وبعــد وصــول الدوريــات حــاول املدعى عليه الهــرب ومقاومة 
الفرقــة القابضــة إال أن الفرقــة متكنــت مــن القبــض عليــه وباســتجوابه 
أقــر بالســرقة املنســوبة إليــه، أقــر املدعــى عليــه بالدعــوى ثــم رجــع عــن 
اعترافــه املصــدق شــرعًا، تبــني وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه، صــدر 
احلكــم مــن ناظــري القضيــة بإقامــة حــد الســرقة لوجــود املــال املســروق 
واملــال محــرز يف بيــت مغلــق واملنــزل حــرز ملــا يف داخلــه واملــال املســروق 
بالــغ النصــاب واملدعــى عليــه عاقــل مكلــف مؤاخــذ بإقــراره، مت تقــدمي 
الائحــة االعتراضيــة علــى احلكــم وذكــر املدعــى عليــه يف الئحتــه أنــه 
تراجــع عــن أقوالــه، أفــاد املدعــى عليــه أن إقــراره صــدر باإلكــراه مــن 
احملققــني وحتــت تأثيــر املــرض النفســي، مت الرجــوع عــن احلكــم بإقامة 
حــد الســرقة، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد، تصديــق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .
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الواقــع مبحافظــة اخلــرج حــي ...... ، يــوم األربعــاء املوافــق 1433/1/5هـــ 
الثانيــة مســاًء وبعــد عودتــه ملنزلــه وجــد نافــذة )فتحــة(  الســاعة )2( 
مكيــف املطبــخ مكســورة وقــد ســرق مــن غرفــة نومــه مجوهــرات 
مختلفــة األنــواع تقــدر قيمتهــا بــــ)45000( خمســة وأربعــني ألــف ريــال 
وأنــه ال يتهــم أحــدًا بعينــه، وباالنتقــال ملنــزل املبلــغ ودخولــه اتضــح بــأن 
الدخــول حصــل عــن طريــق فتحــة املكيــف بعــد أن دفــع الســارق اللــوح 
النــوم.  مــن درج تســريحة غرفــة  ُأخــذت  بــه، وأن املســروقات  املغلقــة 
ــات باغــًا مفــاده  ــوم األحــد املوافــق 1433/2/21هـــ تلقــت العملي ويف ي
وجــود شــخص مبجمــع أســواق ... مبدينــة الريــاض وبحوزتــه كميــة مــن 
ــة ، ممــا يوحــي ذلــك بســرقتها،  الذهــب يحــاول بيعهــا دون إثبــات هوي
ــغ املواطــن.....   ــا باملبل ــة باملوقــع التقت وبوجــود فرقتــي )19( و)20( األمني
والــذي أفــاد بــأن املدعــى عليــه حضــر لــه وبحوزتــه كميــة مــن الذهــب 
ــع تلــك املجوهــرات  ــه بي ــه عــرض علي ــة وأن حــاول بيعهــا دون إثبــات هوي
دون إثبــات مقابــل )2000( ريــال مــن قيمتهــا وأنــه منــذ صــاة املغــرب 
وهــو يحــاول بيــع املجوهــرات. وبدخــول الفرقــة للمحــل شــاهدت املدعــى 
ــى األقــدام فيمــا  ــه حــاول الهــرب عل ــب إثبات ــه ذهــب وبطل ــه وبحوزت علي
قــاوم الفرقــة واعتــدى عليهــا فتــم القبــض عليــه ووجــد بحوزتــه مــن 
املجوهــرات الذهبيــة مــا وزنــه )86( ســتة وثمانــون جرامــًا تقــدر قيمتهــا 
اثنــني وعشــرين ألفــًا وســبعمائة ريــال. وبتفتيــش ســيارته  بـــ)22700( 
نــوع فــورد حتمــل اللوحــة رقــم )... ....( وجــد بهــا )2( ســاعتان واحــدة 
رجاليــة والثانيــة نســائية قيمتهمــا تقــدر )2500( ألفــني وخمســمائة ريــال 
وتعليقتــني ذهبيــة وفضيــة وخرصــان مــن الفضــة ، وجهــاز آيبــاد ، وقلــم 

ــة ، وبطاقــات صــراف آلــي. ــة أجهــزة نقال ماركــة ، وثاث
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 وبســماع أقــوال : ....... أفــاد بأنــه ســمع مــن أصحــاب احملــات املجــاورة 
لــه وجــود شــخص يتنقــل بينهــا طلبــًا يف بيــع مــا بحوزتــه مــن ذهــب دون 
إثبــات وأنــه طلــب مــن أصحــاب احملــات يف حالــة حضــوره لهــم توجيهــه 
ــب  ــه ومعــه الذهــب واألملــاس وبطل ــه فحضــر إلي ــه لوضــع كمــني ل حملل
إثباتــه أفــاد بعــدم وجــوده معــه وأن مــا بحوزتــه مــن ذهــب خــاص وعائــد 
لوالدتــه، وأضــاف )املبلــغ ( بــأن املدعــى عليــه قــدم لــه عمولــة وذلــك 
يف حالــة عــدم طلــب إثباتــه منــه وأنــه بعــد ذلــك أبلــغ اجلهــات األمنيــة 
امتثــال  الهــرب وقاومهــم ورفــض  إثباتــه حــاول  وبحضورهــم وطلبهــم 
يــوم 1433/1/5هـــ  بأنــه يف  أقــر  املدعــى عليــه  وباســتجواب  أمرهــم. 
الواقــع   .....  / املبلــغ  الثانيــة عشــرة مســاًء دخــل منــزل  الســاعة )12( 
مبحافظــة اخلرج/حــي الــورود مــن فتحــة مكيــف املطبــخ وأنــه اجتــه 
لغرفــة النــوم وأخــذ مــن درج تســريحتها مجموعــة مــن املجوهــرات وخــرج 
مــن حيــث دخــل وصــدق اعترافــه شــرعًا.  وبعــرض املجوهــرات املســروقة 
علــى املبلــغ وزوجتــه أفــادا بأنهــا هــي مجوهراتهمــا إال أنهمــا فقــدا منهــا 
حلــق وخــوامت بهــا فصــوص املاســية وقــد تســلم صاحبهــا مــن املدعــى 
عليــه بــداًل عنهــا )2000( ريــال فيمــا قــرر بأنــه لــم يبــق لــه شــيء مفقــود 
مــن مجوهراتــه. وقــد انتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام لــه بســرقة 
مجموعــة مــن املجوهــرات مــن حرزهــا بعــد دخولــه عــن طريــق القفــز إلــى 
أحــد املنــازل ومقاومتــه للفرقــة القابضــة ومحاولتــه الهــرب مــن الفرقــة 
وفــق قــرار االتهــام رقــم )132( لعــام 1433هـــ املراجــع مــن جلنــة إدارة هيئة 
ــق واالدعــاء العــام بقرارهــا رقــم )939/ر( لعــام 1433هـــ وذلــك  التحقي

ــة والقرائــن التاليــة: لألدل
1. إقــراره املصــدق شــرعًا املــدون علــى الصفحــة رقــم )8( مــن دفتــر 
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التحقيــق لفــه )9( .
2. محضر القبض املنوه عنه املرفق على اللفة رقم )3( .

3. محضــر االنتقــال واملعاينــة مــن ....... املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة 
رقــم )3( مــن دفتــر التحقيــق لفــه رقــم )9( .

4. شــهادة املبلــغ ..... عنهــا املدونــة علــى الصفحــة رقــم)1 ــــ 3( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــة رقــم )1( 

5. محضــر تعــرف صاحــب املســروقات عليهــا واســتامها املنــوه عنــه 
املــدون علــى الصفحتــني رقــم )5 ، 11 ( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى 

اللفــة رقــم )9( .
وبالبحــث عــن مــا إذا كان لــه ســوابق ُعثــر لــه علــى ثــاث ســوابق األولــى 
دخــول منــازل لغــرض ســيء والثانيــة ســرقة أمــوال مقترنــة بســرقة ذهــب 

والتهديــد وحــرق منــزل والثالثــة ســرقة مســاكن.
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه- وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وهــو ســرقة مــال محتــرم 
بالــغ النصــاب مــن حــرزه بعــد هتكــه ، وال شــبهة لــه فيــه ، وطالــب بــه 
صاحبــه أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي:

1. بحد السرقة الوارد يف اآلية الكرمية رقم)38( من سورة املائدة .
للفرقــة  مقاومتــه  لقــاء  لغيــره  ورادعــة  لــه  زاجــرة  تعزيريــة  بعقوبــة   .2
القابضــة ومحاولتــه الهــرب منها.)علمــًا بــأن احلــق اخلــاص منتــٍه(. وبــاهلل 
التوفيــق . ا - هـــ وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب 
بقولــة : انــه ومــن غيــر إرادة منــي وأنــا أســير علــى أقدامــي داخــل احلــي 
الــذي أســكنه مــع والــدي وزوجتــي دخلــت منــزل أحــد املواطنــني يف حــي 
ــر  ــة عشــر ليــا وذلــك مــن غي ــورود يف محافظــة اخلــرج الســاعة الثاني ال
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غــرض ومــن غيــر قصــد أي شــيء حيــث دخلــت عمــارة حتــت االنشــاء 
مجــاورة للمنــزل وقفــزت داخــل ســور منــزل املواطــن ووجــدت فتحــة 
مكيــف شــباك مفتوحــة فوجــدت مثــل الطاولــة الصغيــرة وصعــدت 
ــت داخــل  ــم جتول ــخ ث ــت مــع فتحــة املكيــف داخــل املطب ــم دخل ــا ث عليه
املنــزل حتــى وجــدت غرفــة نــوم مفتوحــة البــاب ووجــدت داخــل الــدرج 
)كمدينــة ( علبــة فيهــا عــدد مــن املجوهــرات عبــارة عــن ذهــب وســاعتني 
فأخذتهــا وعــدت مــن حيــث دخلــت أي مــن خــال الفتحــة التــي دخلــت 
والــدي  منــزل  قــرب  بدفنهــا  وقمــت  معــي  املجوهــرات  وأخــذت  معهــا 
وندمــت أشــد النــدم وهممــت بإعادتهــا لصاحــب املنــزل ولكنــي متــردد 
ــم تركتهــا يف مكانهــا وبعــد الســرقة بأســبوعني . والن لــي  وخائــف ث
موعــد يف مستشــفى ) ....... ( لألمــراض النفســية حيــث اتصلــت بــي 
املستشــفى وأخبرونــي باملوعــد وملعرفتــي ان املستشــفى يريــد مبلغــا مــن 
املــال بحثــت عــن أبــي آلخــذ منــه املــال فلــم أجــده فأخــذت الذهــب معــي 
للريــاض فحاولــت بيعــه فتــم القبــض علــي ومــا وجــد معــي يف ســوق ...... 
مــن ذهــب هــو الذهــب الــذي ســرقته مــن املنــزل يف حــي الــورود . ومت 
ارجاعــه ملالكــه ولــم أقــاوم الفرقــة القابضــة وال أعلــم أنهــم رجــال أمــن 
ــة التحقيــق أن الذهــب  ألنهــم يلبســون الثيــاب املدنيــة وذكــرت يف بداي
اعترفــت  رشــدي  الــى  وعــدت  االســتخارة  صليــت  أن  وبعــد  لوالدتــي 
أنــي ســارق للذهــب مــن املنــزل املذكــور وأنــا مريــض نفســي واعالــج 
عــن املــرض وصحيــح أنــه يوجــد علــي ســابقة دخــول منــزل لغــرض ســيئ 
قبــل زواجــي والســابقة الثانيــة متهــم فيهــا ولــم تثبــت التهمــة ومت احلكــم 
علــي بعشــر ســنوات أمضيــت منهــا خمــس ســنني وشــملني العفــو بحفــظ 
القــرآن وبعــد تســعة أشــهر مــن خروجــي مــن الســجن وقعــت يف هــذه 
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القضيــة وال صحــة ملــا جــاء يف ذكــر الســوابق انــي حرقــت املنــزل . وأنــا 
تائــب هلل جــل وعــا ولــن أعــود لشــيء مــن املعاصــي .هكــذا أجــاب . 
وباالطــاع علــى أوراق املعاملــة وجــد مــن بينهــا صحيفــة الســوابق املبينــة 
أن للمدعــى عليــه ثــاث ســوابق وهــي مطابقــة للســوابق املذكــورة يف 
دعــوى املدعــي العــام أعــاه ولاطــاع علــى بقيــة أوراق املعاملــة والتأمــل 
رفعــت اجللســة وعليــه حصــل التوقيــع .   احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا 
اليــوم الثاثــاء املوافــق 1433/11/21هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ........ وجــرى ســؤال هــل جد 
عنــده جديــد قــال ال جديــد عنــدي وجــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة 
ومــن بينهــا دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )1( ص 1 املتضمــن بــاغ يف 
يــوم األحــد 1433/11/21هـــ عــن شــخص يريــد بيــع كميــة مــن الذهــب 
يف محــات بيــع الذهــب يف أســواق طيبــة ومــن غيــر اثبــات هويــة وذكــر 
أن الذهــب لوالدتــه فابلــغ الدوريــات االمنيــة وأنــه بعــد حضــور الدوريــة 
األمنيــة وطلبهــا اثباتــه قــام بالهــرب ورفــض االنصيــاع . وجــاء علــى اللفــة 
رقــم 3 تقريــر حــادث علــى مطبوعــات قيــادة الدوريــات األمنيــة ويتضمــن 
أنــه مت القبــض علــى .......... ومعــه اثبــات هويتــه ومعــه مجوهــرات وزن 
86 جرامــا مــن الذهــب ويوجــد يف ســيارته عــدد ســاعتني املــاس .. الــخ 
. ومــن ضمــن أوراق املعاملــة دفتــر التحقيــق لفــة رقــم 9 جــاء علــى ص 
8 ويتضمــن اعتــراف املدعــى عليــه وهــذا نصــه ) نعــم أنــا ..... ســعودي 
ســجل مدنــي رقــم )......(أقــر بطوعــي واختيــاري وبــدون اكــراه مــن 
ــد الســاعة  ــاء املوافــق 1433/1/5هـــ وعن ــوم االربع ــي يف ي أحــد أقــر بان
الثانيــة عشــر ليــا قمــت بدخــول منــزل املدعــو ............ الواقــع بحــي ... 
عــن طريــق دريشــة مكيــف املطبــخ واجتهــت إلــى غرفــة النــوم وقمــت 
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بأخــذ مجموعــه مجوهــرات مــن درج التســريحة وخرجــت مــن نفــس 
املــكان الــذي دخلــت معــه ولــم أخــذ شــيئا آخــر غيــر ذلــك هــذا اقــرار 
ــه شــرعا مبــا نصــه :  ــع . أ ـ هـــ . ومصــادق علي ــه جــرى التوقي ــي وعلي من
حضــر لدينــا املذكــور أعــاه وبتــاوة اقــراره عليــه املــدون ص 8 مــن 
هــذا امللــف صــادق عليــه حرفيــا وأقــاد أن ســبب دخولــه للمنــزل هــي حالــة 
نفســية. ومــن ضمــن أوراق املعاملــة االفــادة الطبيــة الصــادرة مــن مكتــب 
أ . د ............ الطبيــة رقــم بــدون تاريــخ : 1433/2/25هـــ  وجــاء نصهــا: 
املذكــور أعــاه راجعنــا يف مركــز ..... ألول مــرة بتاريــخ 2011/6/22م 
حيــث كان يعانــي مــن اضطــراب وجدانــي ) ثنائــي القطــب ( وهــذه 
ــاك طــرق شــاذة  ــى تدهــور شــخصية الفــرد ويكــون هن ــؤدي ال ــة ت احلال
وغريبــة يف التفكيــر والســلوك واملشــاعر وميكــن أن يــرى مــن حولــه 
بصــورة غيــر ســوية وتهيمــن عليــه أفــكار غيــر واقعيــة وتبــدو أحيانــا 
تصرفاتــه متضاربــة ومتنافــرة ورمبــا ينقطــع عــن أهلــه ومعارفــة لدرجــة 
أن يبــدو عليــه وكانــه معــزول عــن الدنيــا وكانــت آخــر مراجعــة لــه 
بتاريــخ 2011/7/31م . ومــن ضمــن أوراق املعاملــة تقريــر بحث الســوابق 
املبــني وجــود عــدة ســوابق علــى املدعــى عليــه ومــن بينهــا الســابقة التــي 
تاريــخ  11/4/24/ض  برقــم  الصــادر  القــرار  مبوجــب  فيهــا  حكــم 
ونــوع اجلرميــة ســرقة مســاكن كمــا جــرى  احلكــم 1427/6/27هـــ 
االطــاع علــى صــورة القــرار املشــار إليــه يف صحيفــة الســوابق الصــادر 
مــن هــذه احملكمــة برقــم 11/4/24/ض يف 1427/6/27هـــ واملتضمــن 
إقامــة دعــوى مــن املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه هنــا ..... ويطالــب 
املدعــي العــام بإقامــة حــد احلرابــة علــى املدعــى عليــه التهــام املدعــى 
عليــه بدخــول املنــازل علــى ســبيل الغلبــة والقــوة والتهديــد بوجــود ســاح 
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معــه ومعاونــون آخــرون وانتهــى حكــم أصحــاب الفضيلــة ) وحيــث لــم 
يثبــت مــا يوجــب إقامــة حــد احلرابــة علــى املدعــى عليــه فقــد صرفنــا 
النظــر عــن طلــب املدعــي العــام بإقامــة حــد احلرابــة وقــرر أصحــاب 
الفضيلــة تعزيــره بالســجن ســبع ســنني مــن تاريــخ توقيفــه وجلــده ألفــي 
جلــدة ( واحلكــم مصــادق عليــه مــن محكمــة االســتئناف بالقــرار رقــم 
367/خ/أ يف 1428/3/13هـــ ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء 
يف القــرار الســابق فقــال أننــي تائــب نــادم علــى مــا مضــى وأنــا ابــن اليــوم 
وســبب عودتــي للســرقة يف هــذه القضيــة أننــي لــم أشــعر بنفســي ومــا 
فعلتــه مــن غيــر إرادة منــي . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي 
العــام وإلقــرار املدعــى عليــه أنــه دخــل أحــد العمائــر املجــاورة للمنــزل 
املســروق يف محافظــة اخلــرج ومــن ثــم قفــز داخــل ســور املنــزل املســروق 
وبحــث عــن مدخــل لداخــل املنــزل ووجــد فتحــة مكيــف وأحضــر مــا 
يرتفــع عليــه ليدخــل مــن خــال هــذه الفتحــة ودخــل داخــل املنــزل وجتــول 
يف البيــت املســروق ودخــل غرفــة النــوم وفتــح ) درج الكمدينــة( ووجــد 
فيــه علبــة فيهــا الذهــب والســاعتان فأخذهــا وخــرج مــن حيــث دخــل 
الريــاض  ثــم أخذهــا معــه ملدينــة  ملــدة اســبوعني  وأخفــى املســروقات 
وذهــب لســوق الذهــب يف اســواق ........ وعــرض الذهــب علــى أصحــاب 
احملــات وحــاول بيعــه وتتوجــه التهمــة عليــه مبقاومــة الفرقــة ولــو كان 
املدعــى عليــه مريــض مرضــا مســقطًا لكمــال أهليتــه ملــا صــدرت منــه 
هــذه األفعــال وألن األصــل اســتصحاب حــال الصحــة عنــد املدعــى عليــه 
ولوجــود ســابقة علــى املدعــى عليــه مت احلكــم عليــه فيهــا بحكــم بليــغ 
ولــم يرتــدع. وحيــث وجــد املــال املســروق بحــوزة املدعــى عليــه وألن املــال 
ــه هــذا احلــرز بالتســلق  ــه وانتهــك املدعــى علي ــق علي ــت مغل محــرز يف بي
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للســور اخلارجــي ومــن ثــم الدخــول داخــل املنــزل وألن املنــزل حــرز ملــا يف 
ــغ للنصــاب واملدعــى عليــه  ــه وألن املــال املســروق مــال محتــرم وبال داخل
عاقــل مكلــف مؤاخــذ بإقــراره وألن املدعــى عليــه بــاق علــى اقــراره وقــد 
صــدر منــه اإلقــرار وهــو بكامــل أهليتــه املعتبرة ولقوله تعالى) والســارق 
والســارقة فاقطعــوا أيديهمــا جــزاءًا مبــا كســبا نــكاال مــن اهلل واهلل 
ــى  ــا بإقامــة حــد الســرقة عل ــه فقــد حكمن ــم( لذلــك كل ــز حكي عزي
املدعــى عليــه ............ وذلــك بــأن تقطــع يــده اليمنــى مــن مفصــل الكــف 
مــادام بــاق علــى إقــراره ويكــون تعزيــره عــن تهمــة مقاومــة الفرقــة داخــل 
يف إقامــة احلــد عليــه وبــه حكمنــا وبعرضــه علــى املدعــى عليــه لــم يقنــع 
وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بائحــة اعتراضيــة وجــرى إفهامــه 
أنــه يتــم طلبــه مــن الســجن ويســلم نســخة مــن القــرار خــال مــدة أقصاها 
ــم يتقــدم باالعتــراض يف تلــك املــدة  ــه إن ل ثاثــون يومــا مــن تاريخــه وأن
يســقط حقــه يف االعتــراض ولــم يرغــب املدعــي العــام يف االعتــراض 

وصلــى وســلم علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 1433/12/21هـــ .
ــوم الســبت املوافــق1433/12/25 هـــ افتتحــت  احلمــد هلل وحــده ففــي ي
....... وجــرى تســليمه نســخة مــن  اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى عليــه 
القــرار وذلــك لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــال ثاثــني يومــا مــن تاريخه 
وإن لــم يتقــدم يف تلــك املــدة فإنــه يســقط حقــه يف االعتــراض ، ففــي يــوم 
الثاثــاء املوافــق 1434/3/3 هـــ افتتحــت اجللســة  بنــاء علــى الائحــة 
  34174980 برقــم   .......  / عليــه  املدعــى  مــن  املقدمــة  االعتراضيــة 
وتاريــخ 1434/1/20هـــ  وفيهــا حضــر املدعــى عليــه ............ وجــاء علــى 
الصفحــة األخيــرة يف الئحتــه قولــه ) ومبــا أننــي قــد أخطــأت يف فهــم 
مــا عــرض علــي مــن أســئلة ســواء مــن احملقــق أو فضيلــة القضــاة لــذا 
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فأننــي أتراجــع عــن كل مــا جــاء بأقوالــي ( ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليه 
عــن  مــا جــاء يف الئحتــه فقــال أننــي أقــرر رجوعــي عــن اعترافاتــي لــدى 
ــى ضغــط احملقــق  ــاء عل احملققــني ولديكــم وأنهــا قــد صــدرت منــي بن
وتأثيــر املــرض النفســي علــي ومــن غيــر أدراك . لــذا فأنــه ال صحــة ملــا 
جــاء يف دعــوى املدعــي العــام أننــي دخلــت املنــزل وســرقت منــه الذهــب 
ــى املدعــي العــام قــال الصحيــح مــا جــاء يف  هكــذا قــرر . وبعرضــه عل
الدعــوى ويف إقــراره لــدى جهــة التحقيــق ولديكــم ، فســألناه البينــة 
فقــال ليــس لــدي بينــه ســوى إقــراره لــدى جهــات التحقيــق ولديكــم ، 
وبنــاء عليــه وحيــث رجــع املدعــى عليــه عــن إقــراره وذكــر أنــه مصــاب 
مبــرض نفســي وأن لهــا أثــر يف إقــراره وأنــه لــم يــدرك مــا أقــر بــه وألن 
مــا حكمنــا  بالشــبهات لذلــك كلــه فقــد رجعنــا عــن  تــدرأ  احلــدود 
بــه مــن قطــع اليــد اليمنــى للمدعــى عليــه ولتوجــه التهمــة القويــة علــى 
املدعــى عليــه بإقــراره لــدى جهــات التحقيــق ولدينــا ولوجــود ســابقة مــن 
جنــس هــذه القضيــة قررنــا تعزيــر املدعــى عليــه بــأن يســجن ثمــان ســنني 
مــن تاريــخ القبــض عليــه وأن يجلــد ألــف جلــدة مفرقــة علــى عشــرين 
دفعــه كل دفعــه خمســني جلــدة بــني كل دفعــه وأخــرى خمســة أيــام ، 
وبــه حكمنــا وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قنــع بــه وبعرضــه علــى املدعــي 
العــام طلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف  بائحــة اعتراض وجــرى أفهامه 
ــم تســليمة نســخة مــن احلكــم لتقــدمي الئحــة اعتــراض عليهــا يف  ــه يت أن
مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــًا  ، واهلل املوفــق للصــواب  . وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 1434/3/3 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فقــد 
اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اخلماســية األولــى مبحكمــة االســتئناف 
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احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض 
وتاريــخ   331187899 برقــم   ........ الشــيخ/  املكلــف  باخلــرج  العامــة 
والقضــاة  فضيلتــه  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/4/22هـــ 
املشــاركني لــه باحملكمــة الشــيخ/ ...... والشــيخ / ..... املســجل برقــم 
العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  وتاريــخ 1433/12/22هـــ   33476192
ضــد/ ...... يف قضيــة ســرقة ، وقــد تضمــن القــرار حكــم أصحــاب 
ــة علــى النحــو املفصــل فيــه ، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  الفضيل
وأوراق املعاملــة نقــرر باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم األخيــر مــع 
تنبيــه أصحــاب الفضيلــة إلــى مصادقــة رئيــس احملكمــة علــى صحــة 
أختــام وتواقيــع  القضــاة  قبــل بعــث املعاملــة جلهــة التنفيــذ والتوقيــع 
مســتقبًا علــى الائحــة االعتراضيــة مبــا يفيــد االطــاع عليهــا . واهلل 

املوفــق .
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رقم الصك:33410091 تاريخه :1433/09/12هـ 
رقم الدعوى :33427209

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34177772 تاريخه: 1434/4/2ه

 ســرقة - ســرقة مطعــم - ســرقة مبالــغ ماليــة وأســطوانات غــاز مــن 
املطعــم - إقــرار حتقيقــًا - رجــوع عــن إقــرار - طلــب إقامــة حــد الســرقة- 

ــد. ــر بالســجن واجلل درء حــد الســرقة- التعزي

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم 
بينكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا يف شــهركم هــذا يف بلدكــم هــذا( 

متفــق عليــه.
2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 

ومالــه وعرضــه( رواه مســلم.

البــاب  قفــل  بكســر  عليهمــا  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  دعــوى 
الرئيســي ألحــد املطاعــم وســرقة صنــدوق احملاســبة منــه وســرقة مبلــغ 
مالــي وكســر قفــل صندوقــه وســرقة أســطوانات منــه، مــع حتريــز 
األســطوانات مبــا جــرت العــادة بــه . طلــب املدعــى العــام إقامــة حــد 
الســرقة،مت القبــض علــى املدعــى عليهمــا بعــد بــاغ يفيــد بتعــرض أحــد 
املطاعــم للســرقة وبعــد البحــث والتحــري مت االشــتباه باملدعــى عليهمــا 
وقبــض عليهمــا وباســتجوابهما أقــرا مبــا نســب إليهمــا حتقيقــًا، اعتــرف 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: فلدينــّا 
نحــن ...... و ...... و ...... القضــاة باحملكمــة العامــة باجلبيــل وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة برقــم 33427209 
وتأريــخ   331200046 برقــم  واملقيــدة   1433/06/25هـــ  وتاريــخ 
ــوم االثنــني 1433/07/21هـــ الســاعة العاشــرة   1433/06/25هـــ ويف ي
ــق واإلدعــاء  ــة التحقي ــام بهيئ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي الع
العــام مبحافظــة اجلبيــل ....... واملدعــى عليــه األول ........ ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( واملدعــى عليــه الثانــي ......... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وبســؤال املدعــي العــام عــن 

دعــواه قــدم الئحــة دعــوى عامــة وطلــب ضبطهــا وهــذا نصهــا: 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة اجلبيــل 

أدعــي علــى كل مــن املواطنــني :-
1- ......... ، مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......( البالــغ مــن العمــر )19( 
عامــًا ، موقــوف لــدى ســجن محافظــة اجلبيــل مبوجــب مذكــرة التوقيف 

رقــم )638/10/21/21/ م ف( وتاريــخ 1433/4/5هـ.
العمــر  مــن  البالــغ   ).......( رقــم  املدنــي  الســجل  ...........، مبوجــب   -2

املدعــى عليهمــا بالدعــوى دون كســر قفــل بــاب املطعــم، وجــد إقراريــن 
للمدعــى عليهمــا حتقيقــًا بكســر قفــل بــاب املطعــم، رجعــا عــن اإلقــرار 
حتقيقــًا، مت درء حــد الســرقة عــن املدعــى عليهمــا، وتعزيــر املدعــى 
عليهمــا بالســجن واجللــد، مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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)19( عامــًا ، موقــوف لــدى ســجن محافظــة اجلبيــل مبوجــب مذكــرة 
حيــث  1433/4/5هـــ.  وتاريــخ  ف(  م   /637/21/21( رقــم  التوقيــف 
»مصــري  املقيــم..........  مــن  بــاغ  ورد  1433/3/26هـــ   بتاريــخ  أنــه 
ــذي  ــه عــن تعــرض مطعــم ........ ال ــد في ــة يفي ــات األمني اجلنســية« للدوري
يعمــل بــه والواقــع ........ لكســر قفــل البــاب الرئيســي وســرقة عــدد 
يحتــوي  والــذي  )الكاشــير(  وصنــدوق  غــاز  )اســطوانات(  تســع   )9(
ــااًل وذلــك بعــد إغــاق  ــغ مالــي قــدره )1200( ألــف ومائتــني ري علــى مبل
احملــل نهايــة فتــرة عملهــم باملطعــم ، وبالبحــث والتحــري عــن املدعــى 
عليهمــا توفــرت معلومــات للبحــث اجلنائــي أن املدعــى عليــه األول قــام 
بتحميــل عــدد مــن )األســطوانات( رفــق شــخص آخــر والذا بالهــرب. 
وبتاريــخ 1433/3/27هـــ توفــرت معلومــات للبحــث اجلنائــي عــن قيــام 
املدعــى عليهمــا بتحميــل عــدد )9( تســع أســطوانات مــن ســيارة نــوع 
....... إلــى ســيارة مــن نــوع ........ وعنــد متابعتهمــا الذا بالفــرار ويشــتبه أن 
تكــون هــي نفــس اســطوانات الغــاز املســروقة مــن املطعــم. وباالنتقــال 
ومعاينــة موقــع املطعــم املذكــور اتضــح أنــه يقــع علــى الواجهــة البحريــة 
لكورنيــش ............. وبتاريــخ 1433/3/27هـــ مت القبــض علــى املدعــى 
عليــه الثانــي )......( وحضــر املدعــى عليــه األول ).....( وســلم نفســه بعــد 
أن علــم بحضــور أفــراد التحــري والبحــث اجلنائــي لطلبــه ، وبالتحقــق 
مــن الســيارة مــن نــوع )فــورد( حتمــل اللوحــة رقــم )... ....( تبــني أنهــا تعــود 
للمواطــن / ....... ، وأنــه ليــس لــه عاقــة بالقضيــة فجــرى تســليمها لــه.   
وباســتجواب املدعــى عليــه األول )....( أفــاد أنــه يف مســاء يــوم اجلمعــة 
املوافــق 1433/3/25هـــ اتفــق مــع زميلــه املدعــى عليــه الثانــي )......( على 
ســرقة بوفيــة )............( بالواجهــة البحريــة وتوجهــا ملوقــع )البوفيــة( عنــد 
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ــوع  ــا بســيارته مــن ن ــل وتوقف ــة بعــد منتصــف اللي الســاعة )2:00( الثاني
ــي  ــه الثان ــة وترجــا مــن الســيارة وقــام املدعــى علي )فــورد( أمــام البوفي
).....( بأخــذ مفتــاح العجــل ثــم توجهــا إلــى الصنــدوق احلديــدي الــذي 
يحتــوي علــى )اســطوانات( الغــاز وحــاول كســر قفلــه ولــم يســتطع ثــم 
قــام بخلــع بــاب )البوفيــة( مبفتــاح العجــل ودخــا لداخــل البوفيــة وقامــا 
بســرقة صنــدوق )الكاشــير( وخرجــا مــن )البوفيــه( وركبــا ســيارته 
ثــم توجهــا إلــى الكورنيــش وجلســا مقابــل ....... وقامــا بفتــح الصنــدوق 
وعثــرا بداخلــه علــى مبلــغ مالــي وقــدره )1300( ألــف وثاثمائــة ريــااًل 
تقريبــًا  ومجموعــة مــن املفاتيــح وصــور عمــال ثــم رجعــا مــرة أخــرى إلــى 
الــذي  باملفتــاح  )االســطوانات(  قفــل صنــدوق  بفتــح  وقامــا  )البوفيــة( 
عثــرا عليــه داخــل الصنــدوق وســرقا عــدد )9( تســع اســطوانات )غــاز( 
ــق قامــا برمــي  ــى ...... ويف الطري ــم توجهــا إل ووضعهــا بداخــل ســيارته ث
ــى املنــزل  ــا إل ــم ذهب صنــدوق )الكاشــير( بالقــرب مــن )كبــري( ..... ث
وتوقــف بالســيارة أمــا املنــزل و)االســطوانات( بداخلهــا ، وقــد تصــرف 

ــغ. ــة املبل ــه الثانــي )......( بقي ــغ بينمــا أخــذ املدعــى علي بجــزء مــن املبل
 وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي )......( أفــاد أنــه يف مســاء يــوم اخلميــس 
املوافــق 1433/3/24هـــ وأثنــاء مــروره بالقــرب مــن )بوفيــة ............( على 
الواجهــة البحريــة لفــت انتباهــه وجــود عــدد مــن )اســطوانات( الغــاز 
داخــل صنــدوق حديــدي )شــبك( بالقــرب مــن بــاب البوفيــة فقرر ســرقتها 
ويف اليــوم التالــي وعنــد الســاعة )2:00( الثانيــة ظهــرًا اتصــل باملدعــى 
بســرقتها  نيتــه  وعــن  )االســطوانات(  عــن  وأخبــره   )......( األول  عليــه 
وعــرض عليــه القيــام بالســرقة معــه فوافــق مباشــرة وتواعــدا بالليــل 
لســرقة )االســطوانات( وعنــد الســاعة )2:00( الثانيــة مــن فجــر يــوم 
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الســبت املوافــق 1433/3/26هـــ توجهــا ســويًا إلــى )البوفيــة( علــى ســيارة 
املدعــى عليــه األول ).....( مــن نوع........وقامــا بالتوقــف بجــوار )البوفيــه( 
ــاح العجــل مــن الســيارة وكســر قفــل )الشــبك( الــذي  وقــام بأخــذ مفت
)أســطوانات(  تســع   )9( عــدد  بســرقة  وقامــا  )االســطوانات(  بداخلــه 
غــاز مــن داخــل الصنــدوق ثــم قامــا بخلــع بــاب )البوفيــة( بواســطة مفتــاح 
ــم توجهــا  ــا ث ــر مــن داخله ــدوق حديــدي صغي العجــل وقامــا بســرقة صن
الصنــدوق  بكســر  وقامــا  الســفينة  دوار  مقابــل  )الكورنيــش(  إلــى 
وعثــرا بداخلــه علــى مبلــغ مالــي قــدره )1300( ألــف وثاثمائــة ريــال 
وصــور عمــال ومفاتيــح وتقاســما املبلــغ ورميــا املفاتيــح والصــور علــى 
)الكورنيــش( ثــم ركبــا الســيارة وســلكا طريــق )4( وقامــا برمــي 
املدعــى  منــزل  إلــى  توجهــا  ثــم  الفيحــاء  بجــوار )كبــري(  الصنــدوق 
عليــه األول )....(. وباالنتقــال للموقــع احملــدد مت العثــور علــى الصنــدوق 
املســروق ملقــى علــى األرض علــى بعــد عشــرة أمتــار تقريبــًا مــن الســياج 
احلديــدي بالقــرب مــن كبــري .......الفيحــاء املتقاطــع مــع طريــق )4( 
وهــو عبــارة عــن درع كاشــير مكــون مــن ثــاث قطــع منفصلــة عــن 
لونهــا  احلديــد  مــن  قطعتــني  األرض  علــى  ومتجــاورة  البعــض  بعضهــا 
باملوقــع  تصويرهــا  ومت  أســود  لونهــا  الباســتيك  مــن  وقطعــة  رمــادي 
ثــم أخذهــا والتحفــظ عليهــا وكانــت متعرضــة للغبــار ولــم يتــم العثــور 
علــى بصمــات عليهــا ومت إعــادة عــدد )9( تســع اســطوانات للمطعــم.   
وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لهمــا بكســر قفــل البــاب الرئيســي 
ألحــد املطاعــم وســرقة صنــدوق احملاســبة منــه وبــه مبلــغ مالــي قــدره 
ــز  ــدوق حتري ــه وكســر قفــل صن ــال واالســتياء علي ــة ري ــف وثاثمائ أل
اســطوانات الغــاز لذلــك املطعــم وســرقة عــدد )9( تســع اســطوانات غــاز 
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صغيــرة واالســتياء عليهــا ، وذلــك لألدلــة و القرائــن التاليــة :-
1- إقرارهمــا املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــات رقــم )5،6 ، 11،12( 

مــن دفتــر التحقيــق علــى اللفــة رقــم )2(. 
2- محضــر تنفيــذ املهمــة وتســليمها جلهــة االختصــاص املنــوه عنــه بشــأن 

بــاغ املقيــم ............ املرفــق علــى اللفــة رقــم )3(. 
عنــه  املنــوه  االختصــاص  جلهــة  وتســليمها  املهمــة  تنفيــذ  محضــر   -3
املتضمــن بتقريــر التحريــات والبحــث اجلنائــي بتوفــر معلومــات عــن قيــام 
املتهمــني املذكوريــن بتحميــل اســطوانات غــاز مــن ســيارة نــوع )فــورد( 

ــى اللفــة رقــم )4(.  املرفــق عل
4- محضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )2( 

مــن دفتــر التحقيــق علــى اللفــة رقــم )1( .
5- محضــر االنتقــال والعثــور علــى املســروقات املنــوه عنــه املــدون علــى 

الصفحــة رقــم )7( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )2(. 
ــى الصفحــة رقــم )12(  ــه املــدون عل ــوه عن 6- محضــر ســند اســتام املن

مــن دفتــر التحقيــق علــى اللفــة رقــم )1(. 
وبالبحــث عمــا إذا كان لهمــا ســوابق جنائيــة لــم يعثــر لهمــا علــى ســوابق 
مســجلة. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا ، وهمــا بكامــل 
أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وهــو ســرقة 
مــال محتــرم مــن حــرزه بعــد هتكــه يزيــد عــن النصــاب ال شــبهة لــه 
ــب  ــر مكــره أطل ــًا غي ــي مكلف ــه ولكــون اجلان ــه صاحب ــب ب ــه وطال في
إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بحــد الســرقة الــواردة يف اآليــة 
الكرميــة رقــم )38( مــن ســورة املائــدة ، )علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى 

ــازل(.  بالتن
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ا.هـــ هــذه دعــواي   ) املوفــق  الســبيل. ) واهلل  إلــى ســواء  الهــادي  واهلل 
وبتــاوة دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهمــا أجــاب املدعــى عليــه 
األول مبفــرده قائــا : مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيــح 
جملــة وتفصيــا غيــر أن احملــل وهــو املطعــم لــم يتــم كســره مــن قبلنــا 
بــل قــام صاحبــي ......  بوضــع رجلــه عليــه وانفتــح ، وقــد متــت ســرقة 
صنــدوق الكاشــير واملبلــغ املذكــور وقــد تصّرفــت أنــا واملدعــى عليــه 
الثانــي مببلــغ خمســني ريــال تقريبــا والباقــي موجــود حاليــا لــدى املدعــى 
عليــه الثانــي ...... ، وأمــا الصنــدوق احلديــدي والــذي يحتــوي علــى )13( 
قــام  اســطوانة غــاز فقــد أخذنــا منهــا تســع اســطوانات  فقــط وقــد 
املدعــى عليــه الثانــي بكســر قفــل هــذا الصنــدوق مبفتــاح عجــل وقــد 
مت حتميــل هــذه االســطوانات بســيارة والــدي وهــذا الصنــدوق يقــع خــارج 
احملــل هكــذا أجــاب . كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثانــي مبفــرده قائــًا 
: مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيــح جملــة وتفصيــا غيــر 
أنــي لــم أقــم بكســر قفــل احملــّل الداخلــي بــل قمــت أنــا بكســر قفــل 
الصنــدوق احلديــدي الــذي يحتــوي علــى )13( اســطوانة غاز وأخذت منها 
ــة  وصاحبــي ..... )9( تســع اســطوانات ألن املــكان ال يتســع حلمــل البقي
وهــذا الصنــدوق احلديــدي خــارج احملــل يــراه املــاّرة وقمــت بكســره عــن 
طريــق مفتــاح العجــل ، وأمــام بــاب املطعــم فإنــه كان مفتوحــا حيــث 
قمــت بــإدارة املقبــض فانفتــح معــي البــاب كمــا قمنــا بأخــذ صنــدوق 
الكاشــير واملبلــغ املذكــور وقــد كانــت االســطوانات محملــة بســيارة 
والــد املدعــى عليــه األول ....... هكــذا أجــاب .ثــم جــرى ســؤال املدعــى 
عليــه األول والثانــي عــن ســوابقهما : فأجــاب كل واحــد منهمــا مبفــرده 
بقولــه : ال توجــد لــدي أي ســابقة هكــذا أجابــا . وعليــه والنتهــاء الوقــت 
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احملــدد لهــذه اجللســة وملزيــد التأمــل رفعــت اجللســة . وكان ختــام هــذه 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينا محمد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني. حــرر يف 1433/07/21هـــ.
ــاء 1433/09/05هـــ  افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة  ــوم الثاث ويف ي
والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه األول والثانــي ثــم 
جــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة فوجدنــا فيهــا اإلقراريــن املنســوبني 
للمدعــى عليهمــا واملتضمنــان إقــرار املدعــى عليــه األول ...... بــأن املدعــى 
عليــه  الثانــي قــام بخلــع بــاب البوفيــة مبفتــاح العجــل وبقيــة إقــراره كمــا 
ذكــر املدعــي العــام وأقــر بــه املدعــى عليــه األول. وإقــرار املدعــى عليــه 
ض  الثانــي ....... بأنــه قــام بالتنســيق لعمليــة الســرقة وأنــه هــو مــن حــرَّ
املدعــى عليــه األول علــى ذلــك، وهــو مــن قــام بأخــذ مفتــاح العجــل 
ــه قــام بصــرف مــا معــه مــن مبلغ...إلــخ  وكســر قفــل بــاب الشــبك، وأنَّ
وبقيــة اعترافــه كمــا ذكــر أثنــاء اجللســة وكمــا جــاء يف الئحــة املدعــي 
العــام. كمــا جــرى االطــاع علــى بــاغ املدعــو ..... واملتضمــن أّن احملــل 
للمطعــم  الدخــول  طريقــة  وأنَّ  الُســّراق  قبــل  مــن  للتكســير  ض  تعــرَّ
كانــت عــن طريــق كســر قفــل البــاب األمامــي، كمــا جــرى االطــاع 
علــى احملاضــر املرفقــة وهــي محضــر تنفيــذ مهمــة، ومحضــر االنتقــال 
واملعاينــة، ومحضــر االنتقــال والعثــور علــى املســروقات ومحضــر ســند 
اآلنفــة  واحملاضــر  التقاريــر  عــن  عليهمــا  املدعــى  وبســؤال  االســتام 
الذكــر أجــاب كل واحــد منهمــا حيــث أجــاب ........ بقولــه: الصحيــح 
مــا ذكرتــه يف اجللســة املاضيــة مــن كــون البــاب لــم يكــن مقفــا بــل 
رفعــه املدعــى عليــه الثانــي..... وانفتــح هكــذا أجــاب وأجــاب ...... بقولــه: 
الصحيــح مــا ذكرتــه يف اجللســة املاضيــة ولــم أقــم بكســر قفــل البــاب 
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وإمنــا قمــت بكســر قفــل الصنــدوق احلديــدي مبفتــاح عجــل وأنــا مــن 
حــّرض املدعــى عليــه األول ...... علــى هــذه الســرقة فجــرى ســؤالهما عــن 
ســوابقهما فأجابــا: ال توجــد علينــا أّي ســابقة. وملزيــد التأمــل يف أوراق 
املعاملــة ولتــداول احلكــم قررنــا رفــع اجللســة وعليــه جــرى التوقيع وكان 
ختــام هــذه اجللســة الســاعة الثانيــة والنصــف وبــاهلل التوفيــق، وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1433/09/05هـــ
ويف يــوم األحــد 1433/09/12هـــ افتتحت اجللســة الســاعة الثانية عشــرة 
م  والربــع وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا فبنــاء علــى مــا تقــدَّ
مــن الّدعــوى واإلجابــة وملصادقــة املدعــى عليهمــا علــى مــا جــاء يف دعــوى 
املّدعــي العــام جملــة وتفصيــا ســوى قضيــة كســر قفــل بــاب املطعــم، 
قــال  حيــث  نظامــًا،  ومجــّرٌم  شــرعًا،  ٌم  محــرَّ العمــل  هــذا  مثــل  وألّن 
ــح : »فــإنَّ ِدَماَءُكــْم،  ــه وســلم يف احلديــث الصحي ــى اهلل علي بــي صلَّ النَّ
َوَأَمواَلُكــْم، َوَأعراَضُكــْم َبينُكــْم َحــَراٌم، َكُحْرَمــِة َيْوِمُكْم َهَذا، يِف 
َشــهِرُكْم َهــَذا، يِف َبَلِدُكــْم َهــَذا« متفــق عليــه مــن حديــث أبــي بكــرة 
وقــال : »ُكلُّ امُلســِلِم َعَلــى امُلســِلِم َحــَراٌم، َدُمــُه، َوَماُلــُه، َوِعْرُضــُه« رواه 
عــى عليهمــا أنكــرا كــون  مســلم مــن حديــث أبــي هريــرة ومبــا أنَّ املدَّ
نــٌة  بــاب املطعــم ُمحــرزا ومقفــا، أو أنَّهمــا قامــا بكســره، وال توجــد بيِّ
علــى ذلــك، ولكــون الصنــدوق الــذي وضــع بــه أســطوانات الغــاز غيــر 
ــا جعــل شــروط حــدِّ الســرقة ال  محــرز حيــث متَّ وضعــه أمــام املــاّرة؛ ممَّ
همــا، إضافــة لوجــود الشــبهة يف إجاباتهمــا املؤديــة لــدرء  تكتمــل يف حقِّ
عــى عليــه الثانــي أقــرَّ بكونــه هــو مــن بــادر باالتصال  ، ولكــون املدَّ احلــدِّ
ــه هــو مــن قــام بكســر قفــل  والتنســيق لهــذه اجلرميــة، كمــا أقــرَّ بأنَّ
عــى  ــا إدانــة املدَّ الصنــدوق احلديــدي عبــر مفتــاح العجــل فقــد ثبــت لدين
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عليهمــا بكســر قفــل الصنــدوق احلديــدي وســرقة تســع اســطوانات غــاز 
صغيــرة ودخــول املطعــم املذكــور وســرقة صنــدوق احملاســبة منــه ومبلــغ 
مالــي قــدره ألــف وثاثمائــة ريــال واالســتياء عليــه وحكمنــا باإلجمــاع 
بــدرء حــّد الســرقة عــن املدعــى عليهمــا كمــا حكمنــا عليهمــا تعزيــرا 
عــى عليــه الثانــي ........ ســنتني ونصــف  مبــا يلــي :- أوال/ ُيســجن املدَّ
عــى  تبــدأ مــن تأريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة . ثانيــا/ ُيســجن املدَّ
عليــه األول ....... ســنتني تبــدأ مــن تأريــخ إيقافــه علــى ذّمــة هــذه القضيــة 
قــة علــى عشــرين  عــى عليــه الثانــي ....... ألــف جلــدة مفرَّ ثالثــا/ ُيجلــد املدَّ
ة ال تقــلَّ  دفعــة كلُّ دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة واألخــرى مــدَّ
عــن أســبوعني. رابعــا/ ُيجلــد املدعــى عليــه األّول ...... ســبع مئــة جلــدة 
مفرقــة علــى أربعــة عشــر دفعــة كل دفعــة خمســون جلــدة  بــني كل 
دفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوعني مــع الوصّيــة بــأن تكــون آخــر 
عــى عليهمــا أمــام أقــرب جامــٍع للمطعــم  دفعتــني مــن اجللــد لــكلٍّ مــن املدَّ
املذكــور بعــد خــروج النــاس مــن صــاة اجلمعــة، وبعــرض ذلــك علــى 
ر املدعــي العــام االعتــراض ورغــب برفــع احلكــم بــدون  الطرفــني قــرَّ
ر املدعــى عليهمــا القناعــة . وكان ختــام هــذه  الئحــة اعتراضيــة  وقــرَّ
اجللســة الســاعة الواحــدة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/09/12 هـــ .
احلمد هلل وحده وبعد ويف يوم االثنني 1434/02/18 هـ افتتحت اجللسة 
الســاعة العاشــرة وقــد كانــت املعاملــة وردتنــا مــن محكمــة االســتئناف 
بالقــرار رقــم 33456837 وتاريــخ 1433/11/16هـــ واملتضمــن املاحظة 
ــي :))وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق  ــه مــا يل ونــص احلاجــة من
املعاملــة لوحــظ أن أصحــاب الفضيلــة درءوا حــد الســرقة عــن املدعــى 
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عليهمــا ألنهــا متــت مــن غيــر حــرز وهــذا محــل نظــر حيــث جــرت العــادة 
علــى حتريــز اســطوانات الغــاز مبثــل ذلــك ملاحظــة مــا ذكــر وإكمــال 
الــازم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق(( ا. هـــ 
وجوابــا علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة ســددهم اهلل وأعانهــم  نقــول 
إنــه جــرى الشــخوص إلــى موقــع اســطوانات الغــاز املذكــورة مــن قبــل 
رئيــس اجللســة فوجــدت خــارج املطعــم داخــل شــبك علــى الرصيــف ومثــل 
ذلــك ال يعــد حــرز االســطوانات الغــاز ألنــه جــرت عادتهــا أن تكــون 
داخــل امللــك ال خارجــة عنــه وحرزهــا مبثــل ذلــك وإن كان أســلم مــن 
األخطــار إال أنــه قريــب مــن أيــدي  اللصــوص واألشــرار وأقــل مــا يف 
ــه شــبهة واحلــدود تــدرأ بالشــبهات وألجــل ذلــك فقــد جــرى درؤ  ذلــك أن
حــد الســرقة عنهمــا وقررنــا رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف وأقفلــت 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/18 هـــ
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة اجلبيــل 
واملقيــدة  1434/2/23هـــ  وتاريــخ   332195890 برقــم  الشــيخ..........  
لــدى احملكمــة برقــم 34/492770/خ1 وتاريــخ 1434/2/26هـــ املرفــق 
بهــا القــرار الشــرعي ذو الرقــم 33410091 والتاريــخ 1433/9/12هـــ 
باحملكمــة  القضــاة  الفضيلــة  وأصحــاب  فضيلتــه  مــن  الصــادر 
املشــاركني لــه الشــيخ............... والشــيخ......... اخلــاص بدعــوى املدعــي 
تضمــن  وقــد  ســرقة  قضيــة  يف   ......-2 مــن:1-.......  كٍل  ضــد  العــام 
القــرار حكــم  أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وحيــث 
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ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى 
مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيلــة علــى قرارنــا رقــم 33456837/خ1/ب 
وتاريــخ 1433/11/16هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء 
األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/4/2 هــــــــ .
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رقم الصك:33463561 تاريخه :1433/11/23هـ 
رقم الدعوى :33454005

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:3454597 تاريخه: 1434/3/3ه

 ســرقة- ســرقة منــزل - ســرقة بعــض محتويــات املنــزل ومبلــغ مالــي - 
إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا - رجــوع عــن إقــرار- ادعــاء إكــراه بانتــزاع 

إقــراره- درء حــد الســرقة- التعزيــر بالســجن واجللــد .

قوله صلى اهلل عليه وسلم ) ادرؤوا احلدود بالشبهات (.

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بدخــول منــزل أحــد األشــخاص 
عــن طريــق كســر بــاب املنــزل وســرقة مبلــغ مالــي، وشاشــة بازمــا 
العــام  وجهــاز ريســيفر وجهــاز دي يف دي وســماعات، طلــب املدعــي 
إقامــة حــد الســرقة، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد بــاغ مــن أحــد 
وبعــد  عليــه  املدعــى  ويتهــم  للســرقة  منزلــه  بتعــرض  يفيــد  املواطنــني 
اســتجوابه أقــر مبــا نســب إليــه، أنكــر املدعــى عليــه للدعــوى، وجــد 
إقــرار للمدعــى عليــه حتقيقــًا، رجــع املدعــى عليــه عــن إقــراره، مت درء 
حــد الســرقة عــن املدعــى عليــه، وتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد، 

مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لدينــا نحــن ........ و ........ و .......... القضــاة يف 
احملكمــة العاّمــة باإلحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة االحســاء برقــم 33454005 وتاريــخ 
وتاريــخ   331285606 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/07/08هـــ  
1433/07/08هـــ  ففــي يــوم األربعــاء املوافــق1433/10/25 هـــ  حضــر 
املدعــي العــام ..... وادعــى علــى احلاضــر معــه ..... قائــا بصفتــي مدعيــًا 
عاًمــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى : ...... ، 
املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ، محصــن   ، عامــًا   24
رقــم )....( ، إنــه بتاريــخ 19 / 3 / 1433 هـــ تقــدم املواطــن .....  ببــاغ 
يتضمــن قيــام شــخص بالدخــول إلــى منزلــه الواقــع بحــي ...... وســرقة 
مبلــغ )7500( ســبعة آالف وخمســمائة ريــال وشاشــة ) بازمــا ( وجهــاز 
)ريســيفر ( وجهــاز ) دي يف دي ( وســماعات . وباالنتقــال واملعاينــة تبــني 
أن منــزل املبلــغ يقــع بحــي ........ وهــو عبــارة عــن منــزل قــدمي وقــد شــوهد 
بــأن اجلانــي متكــن مــن الدخــول للمنــزل عــن طريــق البــاب الرئيســي ، 
ومــن ثــم الدخــول إلــى داخــل املنــزل وســرقة األجهــزة الكهربائيــة وفتــح 
ريــال  آالف وخمســمائة  ســبعة   )7500( مبلــغ  وســرقة  الغــرف  إحــدى 
كانــت موضوعــة بداخــل درج إحــدى الطــاوالت ولــم يشــاهد أي آثــار 
للجنــاة وبضبــط أقــوال املبلــغ أفــاد أنــه بتاريــخ 1433/3/19هـــ توجــه إلى 
مقــر عملــه وبعــد عودتــه مــن العمــل اكتشــف بــأن هنــاك شــخص قــام 
بالدخــول إلــى منزلــه وســرق منــه مبلــغ )7500( ســبعة آالف وخمســمائة 
 ) ) ريســيفر ( وجهــاز ) دي يف دي  ) بازمــا ( وجهــاز  ريــال وشاشــة 
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وســماعات . وبتاريــخ 1433/3/26هـــ حضــر املبلــغ ملركــز شــرطة .... 
وقــرر اتهامــه ضــد املدعــى عليه يف ســرقة منزلــه . وبتاريخ 1433/5/5هـ 
مت إحضــار املدعــى عليــه مــن قبــل مركــز شــرطة .... . وباســتجواب 
 ...... إلــى حــي  بتاريــخ 1433/3/19 هـــ اجتــه  أنــه  أقــر  املدعــى عليــه 
مــن صاحبــه وشــاهد  أن تأكــد خلــوه  بعــد  املدعــي  ملنــزل  وحتديــًدا 
صاحــب املنــزل متوجًهــا إلــى عملــه ولوجــود معرفــة بينهمــا ســابقة فقــد 
قــام بكســر بــاب املنــزل والدخــول وســرقة شاشــة ) بازمــا ( وجهــاز 
)ريســيفر( وجهــاز ) دي يف دي ( وســماعات ومبلــغ مالــي قــدره )7500( 
ســبعة آالف وخمســمائة ريــال ، وقــام بتحميــل املســروقات يف ســيارته 
إحــدى  وباعهــا هنــاك علــى   ..... إلــى محافظــة  بهــا  والتوجــه  اخلاصــة 
احملــات التجاريــة مببلــغ )4500( أربعــة آالف وخمســمائة ريال وتصرف 
باملبلــغ . وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام لــه بدخــول منــزل 
أحــد األشــخاص عــن طريــق كســر البــاب وســرقة مبلــغ )7500( ســبعة 
ــاز دي يف  ــاز ريســيفر وجه ــال وشاشــة بازمــا وجه آالف وخمســمائة ري
دي وســماعات ؛ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1  إقــراره املنــوه عنــه 
ــق املرفــق لفــه رقــم  ــف التحقي ــى الصفحــات رقــم )3( مــن مل املــدون عل
)1( .2  محضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحتــني 
رقمــي )3.2( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )1( . 3   توافــق 
أقــوال املدعــى عليــه مــع مــا جــاء يف أقــوال املبلــغ قرينــة علــى صحــة مــا 
أســند إليــه . وبالبحــث عمــا إذا كان عليــه ســوابق عثــر له على ســابقتني 
مســجلتني عليــه األولــى محاولــة ســرقة ، والثانيــة النصــب واالحتيــال . 
ــرة  ــه املعتب ــه وهــو بكامــل أهليت ــه املدعــى علي وحيــث إن مــا أقــدم علي
ــرم  ــه شــرعًا لقيامــه بســرقة مــال محت شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب علي
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يزيــد عــن النصــاب مــن حــرزه بعــد هتكــه ال شــبهة لــه فيــه وطالــب بــه 
ــات مــا أســند  ــب إثب ــذا أطل ــر مكــره ؛ ل ــا غي ــه مكلًف ــه ولكون صاحب
إليــه ، واحلكــم عليــه بحــد الســرقة الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم )38( 
ــازل (  وبســؤال  ــا أن احلــق اخلــاص انتهــى بالتن مــن ســورة املائــدة . ) علًم
املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــا  مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه غيــر صحيــح والصحيــح أنــي  اســتأجرت للمدعــو ...... 
ســيارة نــوع ..... باســمي مــن شــركة الفــاح لتاجيــر الســيارات وســلمتها 
لــه لكونــه غيــر موظــف وتأخــر عــن ســداد إيجــار الســيارة فاتصلــت بــي 
الشــركة عــدة مــرات وطالبتنــي بســداد مبلــغ وقــدره أكثــر مــن عشــرة 
آالف ريــال وأخبرتــه بذلــك وطلبــت منــه ســداد الشــركة واتفقنــا علــى 
أن آخــذ شاشــة البازمــا مــن شــقته وأبيعهــا وأســدد مــن ثمنهــا للشــركة 
ويف يــوم 1433/3/19هـــ حضــرت لشــقته وفتحتها باملفتاح وكان يوجد 
لــدي نســخة مــن املفتــاح كمــا يوجــد مــع آخريــن غيــري لكوننــا جنتمــع 
فيهــا باســتمرار ونشــاهد املباريــات وهــو يســكن لوحــده وبــدون عائلتــه 
وأخــذت شاشــة البازمــا وبعتهــا مببلــغ ألــف ومائتــي ريــال وســددتها 
للشــركة وأمــا مــا ذكــر املدعــي العــام مــن أخــذي املبلــغ املالــي وبقيــة 
األجهــزة فغيــر صحيــح هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة 
علــى دعــواه قــال بينتــي مــا هــو موجــود يف أوراق املعاملــة  ثــم جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه عــن البينــة علــى مــا ذكــر مــن اتفاقــه مــع ..... علــى أخــذ 
شاشــة البازمــا مــن شــقته وبيعهــا وأخــذ ثمنهــا فقال ليس لــدي بينة على 
ــة جــرى االطــاع علــى إقــرار املدعــى  ذلــك وبالرجــوع إلــى أوراق املعامل
عليــه علــى صحيفــة رقــم )3( مــن ملــف التحقيــق لفــه رقــم )1( ونصــه 
)أقــر انــا املدعــو ..... 23ســنه ســعودي اجلنســية ســجل مدنــي رقــم )......( 
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بطوعــي واختيــاري ومــن دون اجبــار مــن أحــد وانــا بكامــل قــواي العقلية 
املعتبــرة شــرعًا بأنــه منــذ شــهرين مــن تاريــخ هــذا االعتــراف ذهبــت إلــى 
منــزل زميلــي ..... الواقــع بحــي......... بعــد أن قــام بالذهــاب إلــى عملــه 
فقمــت بكســر بــاب املنــزل املكــون مــن خشــب والدخــول وســرقت 
منــه شاشــة بازمــا وجهــاز دي يف دي وســماعات وقيمبــوي وريســيفر 
ــال شــاهدت بإحــدى  ــغ ســبعة آالف وخمســمائة ري وجهــاز ال بتــوب ومبل
دروج التســريحة وبعدهــا قمــت بأخــذ جميــع املســروقات والذهــاب بهــا 
إلــى محافظــة اجلبيــل وبيعهــا هنــاك مببلــغ اربعــة آالف وخمســمائة ريــال 
وتصــرف باملبلــغ وهــذا اعتــراف منــي بذلــك بــدون اجبــار مــن أحــد وعلــى 
هــذا اوقــع( أ. هـــ وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا مــا ذكــر يف 
اعتــرايف كلــه غيــر صحيــح وقــد انتــزع منــي بالقــوة واالكــراه هكــذا 
قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه 
دعــوى املدعــي العــام وألنــه ال بينــة للمدعــي العــام علــى دعــواه ســوى 
إقــرار املدعــى عليــه لــدى جهــات التحقيــق وقــد رجــع عنــه وحيــث جــاءت 
الشــريعة بحفــظ  الضــرورات اخلمــس ومنهــا املــال ولقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم ) ادرؤوا احلــدود بالشــبهات ( وألن رجوعــه عــن اعترافــه 
شــبهه توجــب درء احلــد عنــه فقــد قررنــا  درء حــد الســرقة عــن املدعــى 
عليــه وســجنه ســنتني اعتبــار مــن تاريــخ ايقافــه وجلــد ثاثمائــة جلــدة 
مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة خمســني جلــدة بــني كل دفعــة وأخــرى 
شــهر وبــه حكمنــا وبعــرض احلكــم قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم 
وقــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة فأفهمنــاه املراجعــة يف يــوم األحــد 
ــه  املوافــق 1433/11/21هـــ الســتام نســخة مــن احلكــم لتقــدمي الئحت
االعتراضيــة خــال ثاثــني يومــا وإال يســقط حقــه يف االعتــراض وترفــع 
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بــدون الئحــة اعتراضيــة ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى  املعاملــة 
. احلمــد هلل  اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/11/17هـــ 
وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــــرة اجلزائـيـــة اخلماسـيـــة 
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  األولــى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة األحســاء برقــم 
34/108329 وتاريــخ 1434/1/20هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
34/224896/خ1 وتاريــخ 1434/1/26هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي 
ذو الرقــم 33463561 والتاريــخ 1433/11/23هـــ الصــادر مــن أصحــاب 
ــة القضــاة باحملكمــة الشــيخ /........ والشــيخ / ...... والشــيخ /  الفضيل
.........اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام  ضــد /....... يف قضيــة ســرقة وقــد 
تضمــن القــرار حكــم  أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/3/3 هــــــــ.
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رقم الصك:33415014 تاريخه :1433/9/18هـ 
رقم الدعوى :33463366

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3463763 تاريخه :1434/03/16ه

ســرقة - انتهــاك حرمــة عــدة منــازل - ســرقة بعــض محتويــات املنــازل - 
ســرقة مــن بيــت اجلــار- إقــرار حتقيقــًا- مطالبــة بحــد الســرقة- تغليــظ 

العقوبــة- تعزيــر بالســجن واجللــد

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )يســرق الرجــل مــن عشــر أبيــات أيســر 
عليــه مــن أن يســرق مــن جــاره(.

2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال يدخــل اجلنــة مــن ال يأمــن جــاره 
بوائقــه(.

3- قــال يف كشــاف القنــاع ) فــإن وجــد حــرزًا مهتــوكًا فأخــذ منــه فــا 
قطــع أو وجــد بابــا مفتوحــًا فأخــذ منــه فــا قطــع لعــدم شــرطه( 134/6

4- قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة )وغلــظ املعصيــة وعقابهــا بقــدر 
.294 االختيــارات  واملــكان(  الزمــان  فضيلــة 

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بانتهــاك حرمــة عــدة منــازل 
غــاز  وأســطوانات  وجــواالت  محمولــة  آلــي  حاســب  أجهــزة  وســرقة 
وإســوارين ذهــب وأجهــزة كهربائيــة )كاميــرات- بــاي ستيشــن - 
وبعــض املقتنيــات اخلاصــة مــن حــرز بعــد هتكــه( منهــا وطلــب املدعــى 
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العــام إقامــة حــد الســرقة، وبعــد التحــري مت القبــض علــى املدعــى عليــه 
واعترافــه بســرقة عــدة منــازل ويشــاركه »حدثــان« فــرزت لهمــا أوراق 
مســتقلة،أقر املدعــى عليــه بســرقة بيــت واحــد دخلــه مــن البــاب اخللفــي 
الــذي يســحب ووجــد داخــل املنــزل جهــاز الب تــوب يف الصالــة وباعــه 
وأنكــر غيــر ذلــك، وجــود إقــرار للمدعــى عليــه حتقيقــًا، رجــع املدعــى 
عليــه عــن إقــراره حتقيقــًا، صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام ألن 
الســرقة مــن حــرز مهتــوك حيــث كان البــاب مفتوحًا،تعزيــر املدعــى 
عليــه بالســجن واجللــد، مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد:- فلدينا 
نحــن ...... و .... و ..... القضــاة باحملكمــة العامــة باجلبيــل وبنــاء علــى 
ــة رئيــس احملكمــة برقــم 33463366  ــا مــن فضيل ــة إلين ــة احملال املعامل
تأريخ1433/07/13هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم331316810  وتأريــخ 
الســاعة  1433/07/13هـــ  تاريــخ  األحــد  يــوم  ويف  1433/07/13هـــ  
الواحــدة والنصــف افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه ..... فجــرى ســؤاله عــن هويته فأجاب بأنها ليســت 
ــا مــن محضريــه  بحوزتــه كمــا أنهــا ليســت بحــوزة مــن أحضــره فطلبن
إحضــار هويتــه باجللســة القادمــة ورفعــت اجللســة لذلــك وأجلــت الــى يــوم 
غٍد االثنني 1433/07/14هـ وكان ختام هذه اجللســة الســاعة الواحدة 
وخمــس وأربعــني دقيقــة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/07/13 هـــ  ويف يــوم االثنــني 
1433/07/14هـــ الســاعة الواحــدة والربــع افتتحــت اجللســة وفيها حضر 
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 ...... العــام بهيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة اجلبيــل  املدعــي 
واملدعــى عليــه ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( 
وبســؤال املدعــي العــام عــن دعواه قدم الئحــة دعوى عامة وطلب ضبطها 
وهــذا نصهــا:    بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام 
مبحافظــة اجلبيــل أدعــي علــى املواطــن ......، مبوجــب الســجل املدني رقم 
ــغ مــن العمــر )18( عامــًا، موقــوف لــدى ســجن محافظــة  )......( ، البال
اجلبيــل مبوجــب مذكــرة التوقيــف رقــم )10073/21/21/ج( وتاريــخ 
1432/11/21هـــ حيــث أنــه بتاريــخ 1432/10/8هـــ ورد خطــاب ضابــط 
خفــر القاعــدة البحريــة عــن قيــام املدعــى عليــه واحلــدث  .....واحلــدث ......
بســرقة عــدة منــازل بالقاعــدة البحريــة )مت فــرز أوراق مســتقلة للحــدث 
).... ( واحلــدث )....( وإحالتهمــا لــدار املاحظــة االجتماعيــة بالدمــام( 
وبضبــط إفــادة املواطن.......أفــاد أنــه عــاد إلــى منزلــه يــوم األحــد املوافــق 
1432/10/6هـــ واكتشــف أن منزلــه تعــرض للدخــول مــن خــال البــاب 
اخللفــي للمنــزل وســرق منــه اســطوانتني غــاز وجهــاز )بــاي ستيشــن( 
وجهــاز هاتــف محمــول مــن نــوع .... وقــد أثبــت محضــر االسترشــاد مــن 
قبــل املدعــى عليــه إلــى منــزل املواطــن  ....... رقــم )20/13( حيــث ذكــر 
مــن داخلــه )كاميــرا( وجهــاز )البتــوب( وجهــاز )ســوني(  أنــه ســرق 
وجهــاز )بــاي ستيشــن( كمــا مت االسترشــاد إلــى املنــزل رقــم )18/12( 
واملنــزل رقــم )18/13( التــي ذكــر املتهــم بأنهــا خاليــة مــن الســكان 
أصــًا ولــم يســرق منهــا شــيء ، وكذلــك االسترشــاد إلــى منــزل رقــم 
)B /18( وذكــر بأنــه خالــي مــن الســكان ، وكذلــك االسترشــاد إلــى 
املنــزل رقــم )17/07( العائــد للمواطــن ...... ، واملنــزل رقــم )17/09( 
للمواطــن.....  العائــد   )17/12( رقــم  واملنــزل   ،...... للمواطــن  العائــد 
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وكانــت جميعهــا حتــت حراســة الشــرطة العســكرية بحــي ........ التابــع 
للقاعــدة البحريــة وبضبــط إفــادة املواطــن ..... أفــاد أنــه عــاد إلــى منزلــه 
ــق  ــه تعــرض للدخــول عــن طري ــخ 1432/10/12هـــ وتبــني أن منزل بتاري
البــاب اخللفــي للمنــزل وســرقة جهــاز حاســب آلــي محمــول وأســطوانتني 
غــاز وثاثــة أجهــزة هواتــف محمولــة نــوع..... وبضبــط إفــادة املواطــن 
....... أفــاد بأنــه يف يــوم األحــد املوافــق 1432/10/6هـــ وعنــد عودتــه مــن 
ــه قــد تعــرض للدخــول عــن طريــق أحــد النوافــذ  اإلجــازة وجــد أن منزل
وســرقة أســطوانة غــاز صغيــرة مــن داخــل املنــزل وبضبــط إفــادة املواطــن 
....... أفــاد أنــه عنــد عودتــه للمنــزل مــن إجازتــه الرســمية وجــد منزلــه 
تعــرض للدخــول عــن طريــق البــاب اخللفــي للمنــزل وســرقة جهــاز حاســب 
ــال( مــن نــوع  آلــي محمــول وأســوارتني ذهــب وكاميــرا تصويــر )ديجيت
)كانــون( والبــوم صــور عائليــة خاصــة وبضبــط إفــادة املواطــن..... أفــاد 
بأنــه اســتلم املنــزل يف أواخــر شــهر شــعبان ولــم يقــم بتأثيثــه أو ســكنه 
إلــى اآلن ولــم ياحــظ أي دخــول ملنزلــه ولــم يفتقــد أي شــيء كــون املنزل 
خالــي مــن األثــاث وبضبــط إفــادة املواطــن....... أفــاد بأنــه اســتلم املنــزل 
مــن القاعــدة البحريــة يف شــهر رمضــان ولــم يقــم بتأثيثــه أو ســكنه ولــم 
ياحــظ أي دخــول أو مفقــودات مــن املنــزل وال يوجــد أي تكســير أو 
عبــث وبضبــط إفــادة املواطــن ......... أفــاد أنــه اســتلم املنــزل مــن القاعــدة 
البحريــة يف شــهر شــعبان ولــم يقــم بتأثيثــه أو ســكنه وال حــظ أن البــاب 
مفتوحــًا وال يوجــد أي تكســير أو نحــوه وكان املنــزل خاليــًا مــن األثــاث 
وباســتجوابه أفــاد بأنــه قــام بالدخــول الغيــر مشــروع إلــى عشــر منــازل 
ــم  ــق الســور اخلارجــي ومــن ث ــك بالقفــز عــن طري برفــق احلــدث ....... وذل
الدخــول عبــر البــاب اخللفــي وأنــه قــام بالدخــول للمنــزل رقــم )20/13( 
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العائــد للمواطــن..... رفــق احلــدث ....... وقيامهمــا بســرقة جهــاز حاســب 
آلــي محمــول و)كاميــرا( تصويــر والبــوم صــور وإســوارتني ذهــب أطفــال 
وجهــاز )بــاي ستيشــن( وأنــه قــام ببيــع جهــاز احلاســب آلــي احملمــول 
...... يف محافظــة اجلبيــل  احلــدث  ريــااًل رفــق  مببلــغ )500( خمســمائة 
وأعطــى احلــدث ...... جهاز)البــاي ستيشــن( أمــا )الكاميــرا( فأخذهــا 
احلــدث ...... وباعهــا علــى املواطــن ...... مبحافظــة األحســاء وأمــا الصــور 
ــه قــام بالدخــول  ــزل ، كمــا أن ــه يف املن وأســوارتي الذهــب فتوجــد لدي
................ وكان خاليــًا ولــم  إلــى منــزل رقــم )18/12( رفــق احلــدث 
إلــى منــزل رقــم )18/13( رفــق  يســرق منــه شــيء ، وقــام بالدخــول 
احلــدث..................وكان خاليــًا ولــم يســرق منــه شــيء ، وقــام بالدخــول 
إلــى منــزل رقــم )B / 18( رفــق احلــدث ...........وكان خاليــًا ولــم يســرق 
منــه شــيء ، وقــام بالدخــول إلــى منــزل رقــم )17/07( العائــد للمواطــن 
............ وقــام بســرقة جهــاز )بــاي ستيشــن( وأنــه قــام ببيعــه مــع احلــدث 
....... وتقاســما املبلــغ بينهمــا ، وقــام بالدخــول إلــى منــزل رقــم )17/09( 
العائــد        للمواطــن  ...... رفــق احلــدث  ........ وقامــا بســرقة جهــاز 
حاســب آلــي محمــول وثاثــة أجهــزة هواتــف محمولــة وأخذهــا جميعهــا 
احلــدث......... ، وقــام بالدخــول إلــى منــزل رقــم )17/12( يعــود  للمواطــن 
......... رفــق احلــدث ......  وقامــا بســرقة عــدد )3( ثاثــة أجهــزة )بــاي 
ــا بنفســه وتقاســم  ــي محمــول وقــام ببيعه ستيشــن( وجهــازي حاســب آل
املبلــغ مــع احلــدث  ........ ، وقــام بالدخــول إلــى املنــزل رقــم )16/8( العائــد 
للمواطــن ...... رفعــه احلــدث ....... وســرقة اســطوانة غــاز مــن داخلــه مــن 
املنــزل رقــم )16/11( رفــق  إلــى  بالدخــول  ....... ، وقــام  احلــدث  قبــل 
احلــدث .......... وكان خاليــًا ولــم يســرق منــه شــيء ، وقــام بالدخــول إلــى 
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املنــزل رقــم )16/9( العائــد للمواطــن ......... رفــق احلــدث ........ وقامــا 
ــن  ــم أي بســرقة جهــاز )بــاي ستيشــن 2( مــن قبــل احلــدث .......... وال يعل
ذهــب بــه ونفــى مــا ســوى ذلــك وبضبــط إفــادة املواطــن........ أفــاد بأنــه 
قبــل عيــد الفطــر بيومــني تقريبــًا وجــد احلــدث ....... ومعــه )كاميــرا( 
تصويــر لونهــا أســود وقــال لــه بأنهــا لعائلتــه ويرغبــون ببيعهــا وعــرض 
ريــااًل فوافــق واشــتراها  عليــه شــراءها مببلــغ )120( مائــة وعشــرين 
منــه بذلــك املبلــغ ، وبعــد طلــب الشــرطة العســكرية لــه وســؤاله عنهــا 
أحضرهــا لهــم وأنــه عندمــا قــام بشــرائها مــن احلــدث ....... كانــت خاليــة 
ــم بأنهــا مســروقة وقــد أثبــت محضــر االســتام أن  ــم يعل مــن الصــور ول
املواطــن ........ قــد اســتلم )10( عشــر صــور عائليــة خاصــه بعــد التأكــد 
منهــا وتعرفــه عليهــا كاملــة وأســاور ذهــب صغيــرة بعــد التأكــد منهــا 
وأكــد بــأن جميعهــا تعــود لــه وأنهــا هــي التــي ســرقت مــن منزلــه بحــي 
الســام كمــا أثبــت محضــر االســتام. أن املواطــن ........ تســلم كاميــرا 
مــن نــوع )كانــون ديجيتــال( ســوداء اللــون وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام لــه بانتهــاك حرمــة عــدة منــازل والســرقة منهــا ألجهــزة حواســيب 
آليــة محمولــة وأجهــزة هواتــف محمولــة واســطوانات غــاز واســوارتني 
ذهــب وأجهــزة كهربائيــة )كاميــرات ، بايستيشــن( وبعــض املقتنيــات 

اخلاصــة مــن حــرز بعــد هتكــه ، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:-
1- اعترافــه املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــات رقــم )2 - 4 ، 9 - 
ــى  ــى اللفــة رقــم )2( وعل ــر التحقيــق املرفــق عل 10 ، 15 - 16( مــن دفت
الصفحــات رقــم )1 - 3 ، 6( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم 
ــى  ــق املرفــق عل ــر التحقي ــى الصفحتــني رقــم )9 - 10( مــن دفت )1( وعل

اللفــة رقــم )46(. 
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2- خطــاب ضابــط خفــر القاعــدة البحريــة املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة 
رقــم )14(.

الصفحتــني  علــى  املدونــني  عنهمــا  املنــوه  االسترشــاد  محضــري   -3
رقــم )13-14( مــن ملــف التحقيــق رقــم )1( علــى اللفــة رقــم )1( وعلــى 
الصفحــة رقــم )11( مبلــف التحقيــق رقــم )4( علــى اللفــة رقــم )46(.
4- محضــر اإلثبــات املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )4( مــن ملــف 

حتقيــق رقــم )2( علــى اللفــة رقــم )2(. 
5- محضــر ســند اســتام املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )5( مــن 

ملــف حتقيــق رقــم )2( علــى اللفــة رقــم )2(. 
6- مــا جــاء يف أقــوال الشــاهد املواطــن ............ املنــوه عنــه املدونــة علــى 
الصفحــات رقــم )2-4( مبلــف التحقيــق رقــم )4( علــى اللفــة رقــم )46(. 
7- محاضــر االنتقــال واملعاينــة املرفقــة علــى اللفــات رقــم )77-74(.     
وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق جنائيــة لــم يعثــر لــه علــى ســوابق 
ــه  ــه وهــو بكامــل أهليت ــه املدعــى علي مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم علي
املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليه شــرعًا وهو ســرقة مــال محترم 
مــن حــرزه بعــد هتكــه يزيــد عــن النصــاب ال شــبهة لــه فيــه وطالــب بــه 
صاحبــه ولكــون اجلانــي مكلفــًا غيــر مكــره أطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه بحــد الســرقة الــواردة يف اآليــة الكرميــة رقــم )38( 

مــن ســورة املائــدة، )علمــًا بــأن احلقــوق اخلاصــة ال تــزال قائمــة(.
دعــواي  هــذه  ا.هـــ   ) املوفــق  واهلل   ( الســبيل  ســواء  إلــى  الهــادي  واهلل 
ــه وســؤاله عنهــا أجــاب  ــى املدعــى علي وبتــاوة دعــوى املدعــي العــام عل
قائــا: مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه غيــر صحيــح جملــة 
مــن  فقــط   ..... رقــم   ........ منــزل  دخلــت  أننــي  والصحيــح  وتفصيــا 
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البــاب اخللفــي حيــث يســحب ســحب ووجــدت داخــل املنــزل » البتــوب« 
يف الصالــة وأخذتــه وبعتــه مببلــغ خمســمائة ريــال علــى محــل يف اجلبيــل 
مقابــل بنــده بحــي الدخــل احملــدود وأمــا بقيــة البيــوت فــا أعــرف عنهــا 
شــيء كمــا أننــي ال أعــرف املدعــو ....... كمــا أننــي ال أعــرف املدعــو 
....... جيــدا وقــد كنــت أشــاهده حــول بيتنــا هــو وأبنــاء عمومتــه وبينــي 
وبينهــم خصومــة هكــذا أجــاب . ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل 
لديــه بينــة علــى دعــواه مــن ســرقة املنــازل املذكــورة واألغــراض املفّصلــة 
يف الدعــوى واملقتنيــات  اخلاصــة ؟ فأجــاب : بينتــي مــا ذكــرت يف الئحــة 
الدعــوى ومــا هــو موجــود بــأوراق املعاملــة هكــذا أجــاب فرفعــت اجللســة 
ــة وســؤال املدعــى عليــه عنهــا وكان ختــام  لاطــاع علــى أوراق املعامل
هــذه اجللســة الســاعة الثانيــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه أجمعــني. حــرر يف 1433/07/14هـــ . ــه وصحب ــى آل وعل
ويف يــوم الثاثــاء 1433/09/05هـــ  افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة 
ــم جــرى  ــام واملدعــى عليــه ث عشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي الع
علــى  املــدون  االعتــراف  فيهــا  فوجدنــا  املعاملــة  أوراق  علــى  االطــاع 
الصفحــة )2- 4، 9- 10،15-16( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى 
التحقيــق  دفتــر  مــن   )6  ،  3-1( رقــم  والصفحــات   )2( رقــم  اللفــة 
ــر  ــى الصفحتــني رقــم )9-10( مــن دفت ــى اللفــة رقــم )1( وعل املرفــق عل
ــة إقــرار املدعــى عليــه  ــى اللفــة رقــم )46( واملتضمن التحقيــق املرفــق عل
بتفاصيــل الســرقات املثبتــة يف الئحــة الدعــوى وإقــراره بانتهــاك حرمــة 
عــدة منــازل كمــا أجــاب علــى ســؤال مــن قبــل احملقــق وهــذا نصــه س/ 
كيــف تقومــون بالدخــول إلــى املنــازل ؟ ج : عــن طريــق القفــز مــن الســور 
الــذي يكــون مقفــًا فنقــوم  البــاب اخللفــي  اخلارجــي ونقــوم بســحب 
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بســحبه حتــى يتــم فتحــه ونقــوم بالدخــول مــن خالــه للمنــزل ا.هـــ وبتــاوة 
جميــع مــا ذكــر مــن التقاريــر املدونــة بدفاتــر التحقيــق علــى املدعــى 
عليــه وســؤاله عنهــا أجــاب قائــًا : هــذا الــكام غيــر صحيــح ولــم اطلــع 
ــى خطــاب ضابــط  ــى بيــت ......  كمــا جــرى االطــاع عل احملقــق إال عل
ــة املرفــق مــع اللفــة رقــم )14(  واملتضمــن تســليم  خفــر القاعــدة البحري
املدعــى  عليــه مــع املدعويــن  ...... و ....... لضابــط خفــر شــرطة اجلبيــل 
... وبتــاوة  ذلــك علــى املدعــى عليــه وســؤاله عنــه أجــاب قائــا:- ال 
أعــرف الشــخصني املذكوريــن و ...... أراه بجــوار الســكن كمــا جــرى 
اال طــاع علــى محضــري االسترشــاد  املدونــني علــى اللفــة رقــم)1(، 
)46( واملتضمنــان الشــخوص مــن قبــل احملقــق إلــى املنــازل املســروقة 
برفقــة املدعــى عليــه ويرافقــه املدعــو ...... وبتــاوة ذلــك علــى املدعــى 
اجللســة  مــا ذكرتــه يف  الصحيــح  قائــًا:  أجــاب  عنــه  وســؤاله  عليــه 
املاضيــة وهــذا الــكام املتضمــن ســرقات كثيــرة غيــر صحيــح كمــا 
جــرى االطــاع علــى محضــر اإلثبــات علــى اللفــة رقــم )1(  واملتضمــن 
اســتام بعــض املســروقات مــن والــد املدعــى عليــه .......... وبتــاوة جميــع 
ذلــك علــى املدعــى عليــه وســؤاله عنــه أجــاب قائــًا: هــذا الــكام غيــر 
صحيــح ولــم أســرق اال مــن بيــت .....  كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر 
ســند االســتام املرفــق علــى اللفــة رقــم )2( واملتضمــن اســتام املواطــن 
....... لبعــض املســروقات اخلاصــة بــه، وبتــاوة ذلــك علــى املدعــى عليــه 
وســؤاله عنــه أجــاب قائــًا: هــذا يؤكــد مــا ذكرتــه أننــي لــم أســرق اال 
مــن بيــت .....  كمــا جــرى اال طــاع علــى أقــوال الشــاهد ...... واملــدون 
علــى اللفــة رقــم )46( واملتضمــن شــراء الشــاهد ..... كاميــرا مســروقة 
مــن املدعــو  ...... والــذي رافــق املدعــى عليــه يف الســرقة وبتــاوة ذلــك 
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علــى املدعــى عليــه  وســؤاله عنــه  أجــاب قائــًا : هــذا الــكام غيــر 
صحيــح و..... هــو الســارق وقــد أتيــت إليــه لبيعهــا ســويا هكــذا أجــاب  
كمــا جــرى االطــاع علــى محاضــر االنتقــال واملعاينــة ثــم جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه عــن ســوابقه فقــال:  ال يوجــد علــّي أي ســابقة ثــم جــرى 
ــت ........ املذكــور؟ فقــال :  ســؤاله عــن وقــت الســرقة وعــن مــكان بي
كانــت الســرقة يف العشــر االخيــر مــن رمضــان وبيــت ..... هــو جارنــا 
. وملزيــد التأمــل يف أوراق املعاملــة ولتــداول  املاصــق هكــذا أجــاب 
احلكــم قررنــا رفــع اجللســة وعليــه جــرى التوقيــع وكان ختــام هــذه 
اجللســة الســاعة الواحــدة والنصــف وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/09/05 هـــ ويف 
يــوم االثنــني 1433/09/18هـــ الســاعة احلاديــة عشــر والربــع افتتحــت 
م  اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدَّ
عــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى  عــوى واإلجابــة املتضمنــة إنــكار املّدً مــن الّدً
ــة وتفصيــا ســوى دخــول منــزل ........ وســرقة جهــاز  املّدعــي العــام جمل
ٌم  حاســب آلــي محمــول )الب تــوب( منــه، وألّن مثــل هــذا العمــل محــرَّ
بــي  شــرعًا، ومجــّرٌم نظامــًا، يســتحق فاعلــه التأديــب، حيــث قــال النَّ
ــى اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الصحيــح: »ُكلُّ امْلُْســِلِم َعَلــى امْلُْســِلِم  صلَّ
َحــَراٌم، َدُمــُه، َوَماُلــُه، َوِعْرُضــُه« رواه مســلم مــن حديــث أبــي هريــرة ومبا 
ــه قــام  عــى عليــه أنكــر كــون بــاب املنــزل املذكــور مقفــا، أو أنَّ أنَّ املدَّ
ا جعل شــروط حدِّ الســرقة ال تكتمل  نة على ذلك؛ ممَّ بكســره، وال بيِّ
ــُه  ــه قــال يف الكشــاف: ])َفــِإْن َوَجــَد ِحــْرًزا َمْهُتــوًكا ( َفَأَخــَذ ِمْن يف حقِّ
َفــَا َقْطــَع )َأْو( َوَجــَد )َباًبــا َمْفُتوًحــا َفَأَخــَذ ِمْنــُه َفــَا َقْطــَع( ِلَعــَدِم َشــْرِطِه[ 
134/6 .، إضافــة لوجــود الشــبهة يف أجوبــة املدعــى عليــه املؤديــة لــدرء 
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ــه ارتكــب هــذه اجلرميــة يف شــهر  عــى عليــه أقــرَّ بأنَّ ، ولكــون املدَّ احلــدِّ
رمضــان ويف العشــر األخيــر منــه؛ مــع قّلــة دواعــي املعصيــة، وكثــرة 
بواعــث الطاعــة، كمــا أقــّر بــأنَّ املنــزل املذكــور يف جوابــه والــذي أقــر 
بانتهــاك حرمتــه هــو منــزل اجلــار املاصــق لبيــت والــده؛ وكا هذيــن 
بــي صلَّــى اهلل عليــه  األمريــن مدعــاة لتشــديد العقوبــة عليــه حيــث قــال النَّ
وســلَّم:« » ...ألن يســرق الرجل من عشــر أبيات أيســر عليه من أن يســرق 
مــن جــاره » رواه اإلمــام أحمــد والبخــاري يف األدب املفــرد وصححــه ابــن 
حبــان واملنــذري واأللبانــي يف الصحيحــة وجــاء يف صحيــح مســلم َعْن َأِبي 
ــَة َمــْن  نَّ ُهَرْيــَرَة، َأنَّ َرُســوَل اهلِل صلَّــى اهلل َعَلْيــِه َوَســلََّم َقــاَل: }اَل َيْدُخــُل اجْلَ
اَل َيْأَمــُن َجــاُرُه َبَواِئَقــُه{ وقــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة: »وغلــظ املعصيــة 
وعقابهــا بقــدر فضيلــة الزمــان واملــكان« االختيــارات 294 ألجــل ذلــك 
كلــه وجلميــع مــا ســبق فقــد ثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليــه ...... بانتهــاك 
حرمــة منــزل جــاره، يف شــهر رمضــان املبــارك، وســرقة جهــاز حاســب 
آلــي محمــول منــه وحكمنــا عليــه مبــا يلــي:- أوال/ ُيســجن املّدعــى عليــه 
ســنتني تبــدأ مــن تأريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة .ثانيــا/ ُيجلــد 
قــة علــى عشــر دفعــات كل دفعــة  عــى عليــه خمســمائة جلــدة مفرَّ املدَّ
ة ال تقــلَّ عــن أســبوعني، مــع  خمســون جلــدة بــني كل دفعــة واألخــرى مــدَّ
اإليصــاء بــأن تكــون آخــر دفعتــني مــن اجللــد أمــام أقــرب جامــٍع للحــي 
ــى  ــه بعــد صــاة اجلمعــة، وبعــرض ذلــك عل ــذي يســكنه املدعــى علي ال
ر املدعــي العــام االعتــراض وطلــب رفــع احلكــم لاســتئناف  الطرفــني قــرَّ
ر املدعــى عليــه القناعــة وكان ختــام هــذه  بــدون الئحــة اعتراضيــة وقــرَّ
ــى  ــى اهلل عل ــق وصل ــاهلل التوفي ــع وب ــة عشــر والرب اجللســة الســاعة الثاني

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد :- ويف يــوم االثنــني 1434/02/18هـــ الســاعة 
التاســعة افتتحــت اجللســة لدينــا نحــن رئيــس احملكمــة العامــة باجلبيــل 
........ و ....... و ......... القاضيــان باحملكمــة العامــة باجلبيــل وقــد باشــر 
بتاريــخ  ابتــدأت  شــهرين  ملــدة  دورة   بعــد  عملــه   ..... الشــيخ  فضيلــة 
العــام وكانــت  املدعــي  اجللســة  حضــر  هــذه  ويف  1433/12/18هـــ  
رقــم  القــرار  بهــا  ومرفقــا  االســتئناف  مــن محكمــة  وردتنــا  املعاملــة 
33456744 وتأريــخ 1433/11/16هـــ ويتضمــن املاحظــة ونــص احلاجــة 
منــه مــا يلــي : ) وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ 
ــم يبــني احلــرز الــذي مت  أن املدعــي العــام طالــب بإقامــة حــد الســرقة ول
هتكــه حتــى يتــم نظرهــا مشــترك ملاحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــازم 
ــة إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق ( فجــرى عــرض  ومــن ثــم إعــادة املعامل
العــام  املدعــي  علــى  االســتئناف  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  ماحظــة 
فأجــاب : إنــه قــد ورد يف جــواب املدعــى عليــه هتــك احلــرز املرفــق بدفتــر 
التحقيــق رقــم )1( لفــة رقــم )2( صحيفــة رقــم )15( عنــد ســؤال احملقــق 
ــازل؟  ــى املن ــه الســؤال التالــي س: أفدنــي كيــف تقومــون بالدخــول إل ل
ج: عــن طريــق القفــز مــن الســور اخلارجــي ونقــوم بســحب البــاب اخللفــي 
الــذي يكــون مقفــا فنقــوم بســحبه حتــى فتحــه ونقــوم مــن خالــه 
بالدخــول للمنــزل . كمــا جــاء يف اللفــة رقــم )45( صحيفــة )2( بــاغ 
صاحــب املنــزل املســروق ...... حيــث جــرى ســؤاله مــن قبــل ضابــط خفــر 
املنــاوب الســؤال التالــي س: أفدنــي مبضمــون باغــك مفصــا ؟ ج : 
كنــا نســافر أنــا وعائلتــي خــارج اجلبيــل وعنــد عودتنــا للمنــزل اليــوم 
وجــدت البــاب اخللفــي للمنــزل مكســور والبيــت مســروق وقــد ســرق منــه 
ســوار ذهــب .... إلــخ وال شــك أن األبــواب املغلقــة حــرز لهــذه الــدور وأن 
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هتكهــا وكســرها يعــدُّ جرميــة حّديــة مــع باقــي الشــروط األخــرى ولــم 
تــرد اإلشــارة ملثــل ذلــك يف الئحــة املدعــي العــام ســهوا هكــذا أجــاب . 
وقررنــا رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيقهــا وكان ختــام هــذه 
اجللســة الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه أجمعــني . حــرر يف 1434/12/18هـــ ــه وصحب ــى آل وعل
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة اجلبيــل 
الشــيخ ....... برقــم 33/2134826 وتاريــخ 1434/2/23هـــ واملقيــدة لــدى 
احملكمــة برقــم 34/482930/خ1 وتاريــخ 1434/2/26هـــ املرفــق بهــا 
القرار الشرعي ذو الرقم 33415014  والتاريخ 1433/9/18هـ الصادر 
مــن فضيلتــه وصاحبــي الفضيلــة القضــاة باحملكمــة املشــاركني لــه 
الشــيخ  ......... والشــيخ ........ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام  ضــد  ........ 
يف قضيــة ســرقة وقــد تضمــن القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه . وحيــث ســبق دراســة القــرار وصورة ضبطــه وأوراق 
ــا  ــة علــى قرارن ــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيل ــة وباالطــاع عل املعامل
املصادقــة  قررنــا  1433/11/16هـــــ  وتاريــخ  33456744/خ1/ب  رقــم 
علــى احلكــم بعــد االيضــاح األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/3/16 هــــــــ .
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رقم الصك:33480442 تاريخه :1433/12/27هـ 
رقم الدعوى :33467073

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34243882 تاريخه :1434/6/18ه

ســرقة- اشــتراك يف ســرقة - ســرقة ســيارة ومركــز جتــاري و مقصــف 
مدرســة-تعاطي احلبــوب احملظــورة - ســرقة معــدات كهربائية- تهديد 
بالقتــل و مضايقــة الغيــر بالســيارة- رجــوع عــن إقــرار - - تطابــق أمناط 

وراثيــة - درء حــد الســرقة - تعزيــر بالســجن واجللــد.

1-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن أصــاب بفيــه مــن ذي حاجــة غيــر 
متخــذ خبنــة فــا شــيء عليــه ومــن خــرج بشــيء منــه فعليــه غرامــة 
مثليــه والعقوبــة ومــن ســرق منــه شــيئا بعــد أن يؤويــه اجلريــن فبلــغ 

ثمــن املجــن فعليــه القطــع(.
2-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 

ومالــه وعرضــه(.
3-قولــه عليــه الصــاة والســام )املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه 

ويــده (.
4-ماقــرره أهــل العلــم وحكــوه إجماعــًا مــن اشــتراط إخــراج الســارق 

للمســروق مــن حــرز مثلــه إلقامــة احلــد عليــه .
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دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا باالشــتراك يف جرميــة ســرقة 
صيدليتــني ومحتويــات كهربائيــة لعمــارة حتــت اإلنشــاء ومحتويــات 
مقصف مدرســة ومركز جتاري وأجهزة حاســب آلي وجواالت وتهديد 
األول ملواطــن بالقتــل وســرقة ســيارة ومضايقــة الثانــي بســيارته ملواطــن 
ــوب  ــل وتعاطــي احلب ــه يف ســاعة متأخــرة مــن اللي ــام وإفاقت ــق الع بالطري
احملظــورة وطلــب املدعــي العــام إقامــة حــد الســرقة علــى املدعــى عليهمــا 
ــل  ــر بالقت ــده للغي ــة لقــاء تهدي ــة تعزيري ــى األول بعقوب ــب احلكــم عل وطل
ــر يف ســاعة متأخــرة  ــه للغي ــي لقــاء مضايقت ــى الثان ــة عل ــة تعزيري وعقوب
مــن الليــل ، عــدل املدعــي العــام الئحتــه وأضــاف طلــب تعزيــر األول لقــاء 
تعاطيــه احلبــوب احملظورة،أقراملدعــى عليــه األول بســرقة ســيارة فقــط 
وإنــكاره مــا ســوى ذلك،أنكــر املدعــى عليــه الثانــي، وجــود إقــرارات 
حتقيقــًا للمدعــى عليــه األول بالســرقات، تطابقــت األمنــاط الوراثيــة 
لعينــات دم مــن املدعــى عليهمــا مــع عينــات أخــذت مــن مســرح اجلرائــم 
ملواقــع مختلفــة، رجــع املدعــى عليــه األول عــن إقــراره حتقيقــًا، درء حــد 
الســرقة للمدعــى عليــه األول، وتعزيــر املدعــى عليهمــا بالســجن واجللــد، 

مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لدينــا 
نحــن ).....( رئيــس احملكمــة العامــة بالباحــة ).....( القاضــي باحملكمــة 
العامــة بالباحــة و ).....( القاضــي باحملكمــة العامــة بالباحــة وبنــاء علــى 
املعاملــة الــواردة إلينــا مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بالباحــة برقــم 
يف   ).....( برقــم  باحملكمــة  واملقيــدة  1433/7/13هـــ  يف   ).....(
1433/7/15هـــ واحملالــة إلينــا برقــم 33467073 يف 1433/7/15هـــ 
ويف يــوم االثنــني املوافــق 1433/7/28هـــ افتتحت اجللســة األولى الســاعة 
العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام ).....( حامــل الســجل املدنــي رقــم 
).....( مبوجــب التكليــف رقــم هـــ ).....( يف 1430/12/28هـ وقدم الئحة 
الدعــوى العامــة رقــم 578 لعــام 1432هـــ واملرفقــة باملعاملــة علــى شــريط 
ســي دي والتــي جــاء فيهــا مــا نصــه » أدعــي علــى كل مــن 1/ ).....( 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( العمــر 19 عامــا 
ومهنتــه طالــب موقــوف مبوجــب األمــر رقم ).....( وتاريــخ 1433/3/11هـ 
بالســجن العــام بالباحــة 2/ ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
تاريــخ  مــن  موقــوف  طالــب  ومهنتــه   21 العمــر   ).....( رقــم  املدنــي 
1433/3/11هـــ بالســجن العــام بالباحــة فباالطــاع علــى محضــر تنفيــذ 
فــرق  إحــدى  قبــل  مــن  واملعــد  وتاريــخ 1428/2/8هـــ   ...... رقــم  مهمــة 
ـ   ).....(  /  ).....( موظــف  بــاغ  واملتضمــن  بالباحــة  األمنيــة  الدوريــات 
مصــري اجلنســيةـ  الواقعــه بالــــ ).....( أنــه عنــد الســاعه )8.45( مســاًء من 
يــوم االثنــني املوافــق 1428/2/8هـــ ورد بــاغ لغرفــة العمليــات مــن قبــل 
داخــل  املدعــي  وجــد  وباالنتقــال  الصيدليــة  ســرقة  بحــدوث  املدعــي 
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الصيدليــة ميــارس البيــع وأفــاد بفقــد الــدرج كامــًا وبعثرة بعــض األدراج 
ولــم يتضــح آثــار عنــف أو تكســير على باب الزجــاج اخلارجي والكيلون 
مقفــل وباالطــاع علــى محضــر االنتقــال واملعاينــة املعــد مــن قبــل رجــل 
عنــد  انــه  املتضمــن  بتاريــخ 1428/2/8هـــ  املختــص  اجلنائــي  الضبــط 
 ).....( بالــــ  الواقعــة   ).....( إلــى صيدليــة  اإلنتقــال  التاســعة مت  الســاعة 
والتــي تبــني أن لهــا بــاب مــن احلديــد املســحوب علــى اخلــارج وبــاب زجاجــي 
وبهــا أدويــة مختلفــة ويف منتصفهــا طاولــة زجاجيــة الســتام األدويــة مــن 
ــة خشــبية وكرســي يســتخدمه احملاســب يف  ــا طاول احملاســبني وخلفه
عملــه وتبــني أن البــاب اخلارجــي لــم يقفــل حــال اداء صــاة العشــاء وأقفــل 
البــاب الزجاجــي فقــط ولــم يظهــر بــه آثــار تكســير أو عنــف حيــث وجــد 
ــة  ــة القفــل وقــد تعرضــت طاول مفتــوح والقفــل خــارج مكانــه يف وضعي
احملاســبة للعبــث مبحتوياتهــا وفتــح األدراج اخلشــبية بخلعها من مكانها 
ولــم تكــن مقفلــة ولــم يعثــر علــى الدرج األوســط والذي به مبلــغ )4500( 
ــى  ــغ وباالطــاع عل ريــال أربعــة اآلف وخمســمائة ريــال حســب قــول املبل
التقريــر الســري املعــد مــن قبــل البحــث اجلنائــي بتاريــخ 1433/3/8هـــ 
ــة ســرقة ســيارة مــن خلــف فــرع البنــك ).....( بالــــ ).....(  املعــد عــن قضي
واملتضمــن أن املدعــى عليــه األول ســيء الســلوك ومــن أربــاب الســوابق 
ــا بالســجن ملــدة  ــه يف عــدة ســرقات حكــم فيه وقــد ســبق القبــض علي
عامــني ولــه عاقــة باملدعــى عليــه الثانــي واملواطــن / ).....( وهــم برفقــة 
بعــض حتــى يف أوقــات متأخــرة مــن الليــل وقــد ســبق أن وجــه لهــم االتهــام 
يف قضايــا ســرقات وللثانــي بالتســتر عليــه يف ســرقة محــل جتــاري وأن 
احملظــورة  احلبــوب  يتعاطــون   ).....(  / املواطــن  وكذلــك  املذكوريــن 
واحلشــيش املخــدر والعــرق املســكر  ويضطــرون للســرقة لعــدم وجــود 
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مصــادر دخــل ثابتــة وباالطــاع علــى محضــر تنفيــذ مهمــة رقــم ).....( 
وتاريــخ 1429/3/23هـــ واملعــد مــن قبــل إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة 
بالباحــة واملتضمــن انــه ورد بــاغ لغرفــة العمليــات مــن املبلــغ/ ).....(  
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( مديــر مدرســة بالــــ 
).....( عــن ســرقة املدرســة وباالنتقــال اتضــح وجــود بعــض الكســر يف 
بــاب املقصــف والبــاب الداخلــي ووجــد البــاب اخللفــي غيــر مؤمــن ووجــد 
آثــار إطــار ســيارة وفقــد أنبــوب غازوباالنتقــال واملعاينــة مــن قبــل رجــل 
الضبــط اجلنائــي املختــص إلى مدرســة بالــ ).....( االثنــني 1429/3/23هـ 
الســاعه )8.00( صباحــًا تبــني أنهــا تقــع يف ).....( وهــي مدرســة متوســطة 
وإبتدائيــة ثــاث أدوار وتبعــد عــن الشــارع العــام حوالــي )2( اثنــني كيلــو 
متــر محاطــه بســور مــن جميــع اجلهــات ولهــا مدخــل رســمي مــن اجلهــة 
الشــمالية ومدخــل فرعــي مــن اجلهــة اجلنوبيــة ومــن اجلهــة الشــرقية فنــاء 
بســهولة  املدرســة  لداخــل  الوصــول  وميكــن  أمــن  وغيــر  مكشــوف 
ــة تبــني أن اجلانــي اســتخدم ســيارة وأوقفهــا يف اجلهــة  ــة الداخلي وباملعاين
ــى جــوار املقصــف  ــزول إل ــة وصعــد مــن جهــة الســور اخللفــي والن اجلنوبي
إلــى داخــل  الــذي يدخــل  الفرعــي  البــاب  إلــى  بالفنــاء واجتــه  الواقــع 
ودخــل  البــاب  ودفــع  العلــوي  القفــل  وفتــح  الزجــاج  املدرســة وكســر 
املطبــخ وســرقة إســطوانتني وكســر بــاب املقصــف وســرق منــه مــواد 
بآلــة حديديــة  للمدرســة  البــاب اخللفــي  غذائيــة )بســكويتات( وفتــح 
وأخــرج منهاإلســطوانات وتركــه مفتــوح ووجــد آثــار دخــول شــخص 
كامــًا  املوقــع  تصويــر  ومت  األتربــة  لكثــرة  واضحــة  وغيــر  حــايف 
وباالطــاع علــى محضــر تنفيــذ مهمــة رقــم 854 وتاريــخ 1433/2/17هـــ 
واملعــد مــن قبــل إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة بالباحــة واملتضمــن أن 
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غرفــة العمليــات تلقــت باغــًا مــن قبــل املبلــغ/ ).....( ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( عــن ســرقة منزلــه وباالنتقــال إلــى 
بـــــ).....( تبــني أن الســرقة كانــت مــن داخــل عمــارة  املوقــع الكائــن 
مكونــه مــن أربعــة أدوار حتــت االنشــاء اليوجــد بهــا أبــواب داخليــة 
للغــرف ولهــا بــاب شــبك حديــد مقفــل بقفــل مت كســره وســرقة مجموعة 
مــن األســاك وأدوات ســباكة وســحب أســاك كهربائيــة مــن جــدار 
العمــارة وباالنتقــال واملعاينــة مــن قبــل رجــل الضبــط اجلنائــي املختــص 
إلــى العمــارة التــى حتــت االنشــاء يــوم االربعــاء 1433/2/17هـــ عنــد 
الســاعة )10( صباحــًا تبــني أنهــا مكونــة مــن أربــع أدوار بـــ ).....( تبعــد 
ــواب  ــًا وال يوجــد بداخلهــا أب ــر تقريب ــة مت عــن الطريــق العــام )100( مائ
ومبعاينــة الغرفــة التــي ســرق منهــا محتوياتهــا تبــني أنهــا بالــدور الثانــي 
ومقفلــة ببــاب حديــدي مــن نــوع شــبك وبــه قفــل وكان القفــل مكســور 
وبهــا أدوات ســباكه وأدوات كهربائيــة ويتضــح أن اجلانــي دخــل مــن 
للعمــارة  ســور  وال  خارجيــة  أبــواب  يوجــد  ال  حيــث  الرئيــس  البــاب 
)الكيابــل  املســروقات  ملــكان  اإلرشــاد  محضــر  علــى  وباالطــاع 
الكهربائيــة ( املــؤرخ يف 1433/2/10هـــ وبحضــور املدعــى عليــه األول 
الــدال علــى مكانهــا تبــني أنهــا تقــع بـــــــ).....( بــأرض زراعيــة بجــوار 
ورشــة عائــدة لوالــد املدعــى عليــه الثانــي ولــم يتــم العثــور علــى شــيء مــن 
بعــد )100( مائــة متــر تقريبــَا عثــر علــى  املســروقات األخــرى وعلــى 
بكرتــني ســوداء اللــون  ألســاك كهربائيــة خاليــة وثاثــة كراتــني 
تخــص تلــك البكــرات وباالطــاع علــى محضــر تنفيــذ مهمــة رقــم)959( 
وتاريــخ 1433/2/22هـــ واملعــد مــن قبــل إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة 
بالباحــة واملتضمــن انــه يف يــوم الثاثــاء 1433/2/23هـــ ورد بــاغ لغرفــة 
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العمليــات مــن قبــل ضابــط خفــر شــرطة املدينــة مفــاده ســرقة ســياره 
للمواطــن / ).....( مــن نــوع ).....( الصنــع ).....(م رقــم اللوحــة ).....( اللــون 
ومفتوحــة  بالـــــ).....(   ).....( مركــز  امــام  العثورعليهــا  مت  وقــد   ).....(
انتقــال  محضــر  علــى  وباالطــاع  عبــث  وبداخلهــا  والــدرج  األبــواب 
بعــد   12/24 الســاعة  عنــد  1433/2/23هـــ  الثاثــاء  ليــوم  ومعاينــة 
منتصــف الليــل عثــر علــى الســيارة املســروقة مــن نــوع ).....( الصنــع ).....(
م رقــم اللوحــة ).....( يف مــكان بالــــــ).....( مقابل احملل التجاري للـــــ).....( 
املســمى ).....( وباالطــاع علــى محضــر تنفيــذ مهمــة رقــم ).....( وتاريــخ 
1433/2/24هـــ واملعــد مــن قبــل إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة بالباحــة 
واملتضمــن انــه ورد بــاغ لغرفــة العمليــات مــن الوافــد/ ).....( -ميانــي 
زجــاج  تكســير  عــن   ).....( رقــم  اإلقامــة  رخصــة  -مبوجــب  اجلنســية 
مركــز ).....( وفقــد الكاشــير وبداخلــه )1000( الــف ريــال وباالنتقــال 
ملســرح اجلرميــة عثــر علــى األداة املســتخدمة يف اجلرميــة وجهــاز الكاشــير 
مرمــي خلــف املركــز وال يوجــد علــى زجــاج املركــز حاجــز حديــدي 
وباالطــاع علــى محضــر تنفيــذ مهمة رقم )1144( وتاريخ 1433/3/5هـ 
املعــد مــن قبــل إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة بالباحــة واملتضمــن أنــه ورد 
بــاغ إلحــدى الدوريــات مــن قبــل الوافــد / ).....( عــن ســرقة ســيارة 
كفيلــه مــن نــوع ).....( رقــم اللوحــة ).....( الصنــع ).....( بعــد أن أوقفهــا 
خلــف البنــك ).....( بالباحــًة بعــد صــاة الظهــر وعنــد الســاعة احلاديــة 
عشــر مســاًء مــن نفــس اليــوم لــم يجدهــا مكانهــا وبالبحــث والتحــري 
مــن قبــل اجلهــات املختصة مت مشــاهدة الســيارة من قبــل أحدى الدوريات 
فتــم  نســاء  ثــاث  ومعــه  األول  عليــه  املدعــى  قائدهــا  إســتيقاف  فتــم 
القبــض عليــه وأفــاد بــأن الســيارة طلبهــا مــن شــخص يدعــى / ).....( 
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تعــرف عليــه منــذ ثاثــة أشــهر وال يعــرف عنــه أي معلومــات وباالطــاع 
فــرق  إحــدى  قبــل  مــن  واملعــد   ...... رقــم  مهمــة  تنفيــذ  محضــر  علــى 
الدوريــات األمنيــة بالباحــة املتضمــن أنــه بتاريــخ 1433/3/10هـــ وعنــد 
الســاعة )9.30( صباحــا مت االشــتباه يف ســيارة مــن نــوع ).....( اللــون 
).....( الصنــع ).....(م رقــم اللوحــة  ).....( يف ســوق الـــــــ).....( متوقفــة بــدون 
لوحــة أماميــة وبحضــور صاحبهــا املدعــى عليــه الثانــي تبــني أنــه ال يوجــد 
لديــه إثبــات وقــد كان يف حالــة ارتبــاك وبســؤاله عــن أســباب عــدم 
وجــود لوحــة أماميــة أفــاد بأنــه أنزلهــا يف منزلــه وباالطــاع علــى محضــر 
تنفيــذ مهمــة رقــم )3236( وتاريــخ 1432/8/22هـــ املعــد مــن قبــل إحــدى 
فــرق الدوريــات األمنيــة بالباحــة املتضمــن انــه عنــد الســاعة )9.15( 
مســاء ورد بــاغ لغرفــة العمليــات مــن املبلــغ / ).....( - مصــري اجلنســية 
متضمــن ســرقة صيدليــة ).....( الواقعــة بالقــرب مــن ).....( وباالنتقــال 
أفــاد بســرقة مبلــغ )3000( ثاثــة اآلف ريــال مــن الصيدليــة وقــت صــاة 
البــاب  قفــل  أن  وتبــني  احلديــد  بالســياج  مقفلــة  تكــن  ولــم  العشــاء 
الزجاجــي مفتــوح وعثــر داخــل درج املكتبعلــى محفظــة تعــود للمبلــغ 
وبداخلهــا مبلــغ )200( مائتــا ريــال ومبلــغ )203( مائتــان وثاثــة ريــال يف 
درج آخــر وباالنتقــال واملعاينــة مــن قبــل رجــل الضبــط اجلنائــي املختــص 
بتاريــخ 1432/8/22هـــ عنــد الســاعة )9.40( لصيدليــة ).....( تبــني أنهــا 
ــاب الزجاجــي  ــوح وكان الب ــدي مفت ــاب احلدي تقــع بجــوار ).....( وأن الب
مقفــل وقــت صــاة العشــاء حســب قــول املبلــغ ولوحــظ آثر بســيط حملاولة 
درج  عنــف وكان  آثــر  ياحــظ  لــم  وبداخلهــا  الزجاجــي  البــاب  فتــح 
 ).....(  / املواطــن  بــاغ  علــى  وباإلطــاع  مفتــوح  للمحاســب  املكتــب 
واملقــدم لرجــل الضبــط اجلنائــي املختــص بشــرطة مدينــة الباحــة بتاريــخ 
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1432/8/11هـــ املتضمــن أن املدعــى عليــه األول / ).....( قــام بتهديــده 
وتاريــخ   )601( رقــم  مهمــة  تنفيــذ  محضــر  علــى  وباالطــاع  بالقتــل 
1433/2/5هـــ املعــد مــن قبــل إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة املتضمــن 
أنــه عنــد الســاعة 12.30 بعــد منتصــف الليــل مــن  يــوم اجلمعــة ورد بــاغ 
مــن املبلــغ ).....( مفــاده قيــام الثانــي: ).....( مبضايقتــه بســيارته أثنــاء 
قيــادة الســيارة ومعــه عائلتــه ، وكان املدعــى عليــه يقــود ســيارة مــن نــوع 
التقريــر  علــى  بنــاًء  القبــض عليهــم  وقــد مت   ).....( اللوحــة  رقــم   ).....(
الســري واملعــد مــن قبــل الباحــث اجلنائــي بتاريــخ 1433/3/8هـــ وبســماع 
أقــوال املدعــى عليــه األول/ ).....( أقــر بســرقة محافــظ عاملــني أثنــاء 
ــال وجهــاز  نومهمــا يف مســكنهما وكان بهــا )5000( خمســة آالف ري
جــوال مــن نــوع ).....( وســرقة مبلــغ )3000( ثاثــة اآلف ريــال من صيدلية 
).....( وذلــك بالدخــول مــن فتحــة صغيــرة للصيدليــة وســرقة ســيارة مــن 
نــوع ).....( مــن الشــارع العــام ويشــاركه يف جميــع تلــك الســرقات احلــدث 
املواطنــني  أحــد  عمــارة  مــن  كهربائيــة  أســاك  وســرقة   ).....(  /
ومبشــاركة مــن املدعــى عليــه الثانــي واحلــدث / ).....( وســرقة ثــاث 
أنبوبــات غــاز ومــواد غذائيــة مــن داخــل مدرســة بالــــــ).....( وذلــك بالقفــز 
علــى ســور املدرســة ويشــاركه يف ذلــك املدعــى عليــه الثانــي واحلــدث 
).....( وسرقة جهازين جوال من إسكانات عمال بالـــــــ).....( ويشاركه 
الثانــي  أقــوال  وبســماع   ).....( واحلــدث  الثانــي  عليــه  املدعــى  ذلــك  يف 
).....( أنكــر جرميــة  أقــوال احلــدث/  الســرقة وبســماع  أنكــر جرميــة 
الســرقة وباســتجواب املدعــى عليــه األول ومواجهتــه بالتهمــة املنســوبة 
إليــه اقــر بســرقة مركــز ).....( وكيابــل كهربائيــة مــن منــزل أحــد 
مدرســة  وســرقة   ).....( نــوع  مــن  ســيارة  وســرقة  بالــــــ).....(  املواطنــني 
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بالـــــ).....( االبتدائية واملتوســطة وصيدلية ).....( بالــــ).....( وســرقة مبالغ 
ماليــة مــن إســكان عمالــه وتهديــد مواطــن بالقتــل  وباســتجواب املدعــى 
عليــه الثانــي ومواجهتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه أنكــر مشــاركته يف 
الســرقات وأقــر بانحــراف ســيارته علــى مواطــن وهــو يقودهــا مــرارًا 
ومواجهتــه  اســتجوابه  وبإعــادة  عطانــه  لكونهــا  منــه  قصــد  بــدون 
بتقريــر األدلــة اجلنائيــة املطابــق لألمنــاط الوراثيــة لــه واملرفــوع مــن مســرح 
اجلرميــة أصــر علــى إنــكاره الســابق وباملواجهــة بــني املدعــى عليــه األول 
والثانــي ظهــر علــى األول الهــدوء وعــدم االرتبــاك وظهــر علــى الثانــي 
االنفعــال وباملواجهــة بــني املدعــى عليــه األول والثانــي  واحلــدث / ).....( 
أصــر كل منهــم علــى أقوالــه الســابقة وقــد ظهــر علــى املدعــى عليــه 
األول اخلــوف وعلــل ذلــك بأنــه يخشــى مــن ضربــه مــن قبــل املدعــى عليــه 
الثانــي و).....( وظهــر مــن املدعــى عليــه الثالــث رفــع الصــوت واالنفعــال 
مــن املدعــى عليــه األول وظهــر علــى / ).....( البــكاء وعلــل ذلك بخشــيته 
علــى مســتقبله ووالدتــه وبســماع شــهادة املواطــن / ).....( مــن أهالــي 
).....( يبلــغ مــن العمــر 19 عامــًا جــاء فيهــا ) انــه عنــد الســاعة 11.25 
مســاء تقابــل مــع املدعــى عليــه األول وطلــب منــه قــادح ) والعــة ( وســأله 
عــن / ).....()املبلــغ (وقــال لــه ملــاذا يتكلــم علــى أمه وأقســم بــاهلل ليذبحه 
باملســدس يربيــه وطلبــه رقــم جــوال / ).....( وأعطــاه إيــاه وعنــد مقابلــة 
الشــاهد / ).....( ظهــر لــه أنــه هاتفــه املدعــى عليــه األول علــى اجلــوال 
ــوع ).....(  ــه مــن ن ــى جهــاز جــوال املواطــن / ).....( تبــني أن وباالطــاع عل
ــخ )2011/7/12م(  ــرد عليهــا مــن  الرقــم ).....( بتاري ــم ي ــة ل ــه مكامل وب
بتاريــخ  الرقــم  نفــس  مــن  مســتلمه  ومكاملــة  مســاًء   11.49 الوقــت 
2011/7/12م الوقــت 11.50 مســاًء مــدة املكاملــة 1.15 دقيقــة وقــد 
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الــدم  عينــة  أن  وراثية/1433هـــ  فحــوص   /533( رقــم  التقريــر  أثبــت 
القياســية للمتهــم األول تطابــق األمنــاط الوراثيــة املرفوعــة مــن مســرح 
 /576 رقــم  التقريــر  أثبــت  وقــد  مــول  الباحــة  مركــز  ســرقة  جرميــة 
فحــوص وراثيــة /1433هـــ أن عينــة الــدم القياســية للمتهــم الثانــي تطابــق 
األمنــاط الوراثيــة املرفوعــة مــن مســرح جرميــة ســرقة مركــز ).....( )وقــد 
صــدر للحــدث/ ).....( أمــر حفــظ دعــوى اســتنادا للمــادة )124( من نظام 
اإلجــراءات اجلزائيــة حيــال جرميــة ســرقة محــات جتاريــة (  وقــد انتهــى 
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لــكل مــن :1- ).....( 2- ).....( باالشــتراك 
يف جرميــة ســرقة صيدليتــي ).....( ومحتويــات كهربائيــة مــن عمــارة 
 ).....( بـــ  بنــني  مدرســة  مقصــف  ومحتويــات  اإلنشــاء  حتــت  مواطــن 
ومركــز ).....( ومبالــغ ماليــة و)3( ثــاث أجهــزة جــوال من مقر إســكان 
 ).....( نــوع  مــن  بالقتــل وســرقة ســيارة  العمــال وتهديــد األول ملواطــن 
ومضايقــة الثانــي بســيارته ملواطــن بالطريــق العــام وإخافتــه يف ســاعة 
متأخــرة مــن الليــل وبرفقتــه عائلتــه وتعاطــي احلبــوب احملظــورة وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة:1- اعتــراف األول املنــوه عنــه املــدون )ص 3-1( 
مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )133(  وص )2ـ5( مــن دفتــر ملــف 
إجــراءات االســتدالل لفــة)111(. 2- اعتــراف الثانــي املنــوه عنــه املــدون 
)ص 12-13( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق  لفــة رقــم )251( )ص4-5( لفــة 
ــة  ــر رقــم )533/ فحــوص وراثي )133( و)ص3-4( لفــة )134( 3-التقري
1433هـــ( للمتهــم األول املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )361-357( 4- 
التقريــر رقــم )576/فحــوص وراثيــة / 1433هـــ(  للمتهــم الثانــي املنــوه 
عنــه املرفــق لفــة رقــم )343-347(  5- محضــر تنفيــذ مهمــة رقــم )374( 
رقــم  اجلنائــي املصــور  التقريــر  رقــم )12( 6-  لفــة  املرفــق  املنــوه عنــه 
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)1428/37هـــ( لفــة رقــم )2( 7-محضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه 
املــدون )ص2( مــن دفتــر تنظيــم محاضــر التحقيــق اجلنائــي لفــة رقــم )1( 
8-التقريــر الســري املنــوه عنــه املرفــق لفــة )48( 9- محضــر تنفيــذ مهمــة 
رقــم )2134( املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )58( 10-التقريــر اجلنائــي 
املصــور رقــم 1429/115هـــ املرفــق لفــة رقــم )50-52( 11- محضــر 
االنتقــال واملعاينــة ملدرســة بالـــــ).....( املنــوه عنــه املــدون )ص5( مــن دفتــر 
تقريــر املــوال املنيــة املوحــد لفــة رقــم )55( 12- محضــر تنفيــذ مهمــة رقــم 
)854( املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )73( 13- محضــر االنتقــال واملعاينــة 
ملبنــى املواطــن حتــت اإلنشــاء واملــدون )ص2-3( من دفتــر تقرير األحوال 
رقــم  املصــور  اجلنائــي  التقريــر   -14  )72( رقــم  لفــة  املوحــد  األمنيــة 
1433/96 املرفــق لفــة رقــم )74-80( 15- محضــر تنفيــذ مهمــة رقــم 
)959( واملنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )90(16- التقريــر اجلنائــي املصــور 
رقــم 1433/81هـــ املرفــق لفــة )91-95( 17-محضــر االنتقــال واملعاينــة 
للســيارة مــن نــوع ).....( لفــة رقــم )96(  18- محضــر تنفيــذ املهمــة رقــم 
)975( املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )101( 19- التقريــر اجلنائــي املصــور 
رقــم 1433/8هـــ املرفــق لفــة رقــم )187-194(20- محضــر تنفيــذ مهمــة 
رقــم )36 ، 32( املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )144( 21- محضر االنتقال 
التقريــر  لفــه)141(22-  واملدونــة )ص3-2(   ).....( واملعاينــة لصيدليــة 
اجلنائــي املصــور رقــم 1432/275هـــ املرفــق لفــة رقــم )153-148( 23- 
التقريــر اجلنائــي املصــور رقــم 1432/98هـــ املرفــق لفــة رقــم )201-197( 
24- محضــر تنفيــذ مهمــة رقــم )1209( املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم 
الكيابــل   ( املســروقات  مــكان  علــى  الداللــة  )114(  25- محضــر 
الكهربائيــة ( املــدون )ص8( مــن دفتــر ملــف اجــراءات االســتدالل  لفــة 
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رقــم )112( 26- محضــر البــاغ عــن تهديــد مواطــن املنــوه عنــه املــدون 
)ص1( مــن دفتــر ملــف إجــراءات االســتدالل رقــم )224( 27- محضــر 
تفريــغ ســجل جهــاز جــوال ملكاملــات واردة واملــدون ص)5( مــن دفتــر 
ملــف إجــراءات االســتدالل رقــم )224( 28- محضــر املواجهــة واملــدون 
ص )6( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )133( وص )5( مــن دفتــر 
التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )134( و)ص7( لفــه )112( وبالبحــث عــن 
عليــه  اقــدم  مــا  إن  وحيــث  ســوابق  علــى  لهمــا  يعثــر  لــم  ســوابقهما 
املذكــوران وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــر شــرعًا فعــل محــرم ومعاقب 
بعــد  مــن حرزهــا  أمــوال محترمــة  وهــو ســرقة  ونظامــًا  عليــه شــرعا 
اجلانيــان  ولكــون  فيهــا  لهمــا  شــبهة  ال  النصــاب  عــن  تزيــد  هتكهــا 
مكلفــان غيــر مكرهــان ممــا يتعــني معــه إحالتهمــا للمحكمــة العامــة 
اســتنادًا للمادتــني ) 126-129( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة إلثبــات 
اآليــة  يف  الــوارد  الســرقة  بحــد  عليهمــا  واحلكــم   إليهمــا  أســند  مــا 
بعقوبــة  األول  علــى  واحلكــم  املائــدة  ســورة  مــن   )38( رقــم  الكرميــة 
تعزيريــة لقــاء تهديــده ملواطــن بالقتــل وعلــى الثانــي بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
مضايقتــه ملواطــن بســيارته مــرارًا وإخافتــه وبرفقتــه عائلتــه وال زال احلــق 
اخلــاص قائــم جلميــع املدعــني مــا عــدا املدعــي مبضايقــة ســيارة املدعــى 
عليــه الثانــي لــه  فقــد تنــازل عــن حقــه اخلــاص وبــاهلل التوفيــق هكــذا 
ــى املدعــى عليهمــا  ــام عل ادعــى وبعــرض مــا جــاء يف دعــوى املدعــي الع
أجــاب املدعــي عليــه األول ).....( قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
اتهامــي باالشــتراك يف ســرقة صيدليتــي ).....( ومحتويــات كهربائيــة 
مــن عمــارة مواطــن حتــت اإلنشــاء ومحتويــات مقصــف مدرســة بنــني 
بـــــــ).....( ومركــز ).....( ومبالــغ ماليــة و)3( ثــاث أجهــزة جــوال مــن مقــر 
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إســكان العمــال وتهديــد مواطــن بالقتــل وســرقة ســيارة مــن نــوع ).....( 
كلــه غيــر صحيــح عــدا ســرقة الســيارة فأنــا لــم أســرقها وإمنــا اتصلــت 
بــي والدتــي وهــي مريضــة بالقلــب وكنــت علــى الشــارع العــام عنــد 
مطعــم ).....( وليــس معــي ســيارة فوجــدت ســيارة مــن نــوع ).....( موديــل 
عــام ).....(م مفتوحــة وعليهــا املفتــاح فأخذتهــا وأوصلــت أمــي ملستشــفى 
).....( وأمــا التهديــد بالقتــل للمدعــو ).....( فغيــر صحيــح وإمنــا تلفظــت 
عليــه بألفــاظ نابيــة ألنــه تلفــظ علــي وقــد انتهــت القضيــة بيننــا بالتنــازل 
مــا ذكــره  قائــا   ).....( الثانــي  املدعــى عليــه  أجــاب  و  هــذه إجابتــي 
 ).....( صيدليتــي  ســرقة  يف  باالشــتراك  اتهامــي  مــن  العــام  املدعــي 
ومحتويــات كهربائيــة مــن عمــارة مواطــن حتــت اإلنشــاء ومحتويــات 
مقصــف مدرســة بنــني بـــــــ).....( ومركــز ).....( ومبالــغ ماليــة و)3( ثــاث 
أجهــزة جــوال مــن مقــر إســكان العمــال ومضايقــة مواطــن بســيارتي يف 
الطريــق العــام يف ســاعة متأخــرة مــن الليــل وتعاطــي احلبــوب احملظــورة 
أننــي قمــت مبضايقــة أحــد  أمــا مــا ذكــره مــن  كلــه غيــر صحيــح 
غيــر  كانــت  ســيارتي  أن  بســبب  كان  فهــذا  بســيارتي  األشــخاص 
موزونــة األذرعــة وانحرفــت باخلطــأ إلــى هــذا الشــخص وقــد تنــازل عــن 
دعــواه بالشــرطة هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــك بينــة 
ــة أطلــب  ــى مــا جــاء بالدعــوى أجــاب قائــا لــدي مــا يف أوراق املعامل عل
أوراق  إلــى  للرجــوع  اجللســة  ثــم رفعــت  أجــاب  إليهــا هكــذا  الرجــوع 
1433/8/19هـــ  املوافــق  االثنــني  يــوم  إلــى  عليهــا  واالطــاع  املعاملــة 
الســاعة العاشــرة ويف املوعــد احملــدد افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر  
املدعــي العــام ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( 
مبوجــب خطــاب التكليــف الــوارد إلينــا مــن رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق 
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بالباحــة برقــم هـــ ب 5830/2/1 يف 1433/8/11هـــ وأحضــر املدعــى 
عليهمــا ، هــذا وقــد وردنــا خطــاب احملقــق أول ).....( املقيــد باحملكمــة 
العــام  املدعــي  أن  املتضمــن  برقــم 33/1510647 يف 1433/8/11هـــ 
).....( قــد قــام بتعديــل الئحــة الدعــوى للمدعــى عليهمــا يف هــذه الدعــوى 
وذلــك بتوجيــه االتهــام بتعاطــي احلبــوب احملظــورة للمدعــى عليــه األول 
وتعديــل الطلبــات بنــاء علــى ذلــك انتهــى مضمونــه وأرفــق بــه الئحــة 
الدعــوى املعدلــة كاملــة وبعــرض اخلطــاب والائحــة املرفقــة بــه علــى 
املدعــي العــام احلاضــر صــادق علــى صحــة ذلــك وطلــب تعديــل الدعــوى ، 
وبنــاء علــى املــادة الســتون بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة قررنا 
اإلذن للمدعــي العــام بتعديــل دعــواه ، وباطــاع علــى الائحــة املعدلــة 
وجدناهــا تضمنــت تعديــل االتهــام املوجــه للمدعــى عليهمــا مبــا نصــه » 
أقــرر اتهــام كل مــن: 1-).....( 2- ).....( باالشــتراك يف جرميــة ســرقة 
صيدليتــي ).....( ومحتويــات كهربائيــة مــن عمارة مواطن حتت اإلنشــاء 
ومحتويــات مقصــف مدرســة بنــني بــــــــ).....( ومركــز ).....( ومبالــغ ماليــة 
األول  وتهديــد  العمــال  إســكان  مقــر  مــن  جــوال  أجهــزة  ثــاث  و)3( 
ملواطــن بالقتــل وســرقة ســيارة مــن نــوع ).....( وتعاطــي احلبــوب احملظــورة 
ومضايقــة الثانــي بســيارته ملواطــن بالطريــق العــام وإخافتــه يف ســاعة 
متأخــرة مــن الليــل وبرفقتــه عائلتــه » كمــا تضمــن يف الطلبــات مــا نصه: 
»احلكــم عليهمــا بحــد الســرقة الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم )38( مــن 
ســورة املائــدة واحلكــم علــى األول بعقوبــة تعزيريــة لقــاء تهديــده ملواطــن 
بالقتــل وبالســجن وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )احلاديــة واألربعــني( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء تعاطيــه للحبــوب 
احملضــورة وعلــى الثانــي بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مضايقتــه ملواطن بســيارته 
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مــرارًا وإخافتــه وبرفقتــه عائلتــه » انتهــى نصــه ، ثــم جــرى عــرض مــا 
جــاء يف الدعــوى العامــة بعــد تعديلهــا علــى املدعــى عليــه األول).....( 
وجــرى إفهامــه بأنــه مت توجيــه تهمــة تعاطــي احلبــوب احملظــورة إليــه 
فأجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بتعاطــي احلبــوب 
غيرهــا  وال  احملظــورة  احلبــوب  أتعاطــى  فلــم  صحيــح  غيــر  احملظــورة 
هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن بيناتــه أجــاب قائــا ليــس 
لــدي ســوى مــا يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــا الرجــوع 
إلــى أوراق املعاملــة لاطــاع عليهــا فوجدنــا بــني طياتهــا وعلــى الصفحــة 
اســتجواب  133 محضــر  رقــم  املرفــق  التحقيــق  ملــف  مــن   3-1 رقــم 
للمدعــى عليــه األول ).....( تضمــن إجابتــه مبــا نصــه » قمــت مبشــاركة 
كًا مــن ).....( و).....( بســرقة مركــز ).....( بعــد كســر زجــاج احملــل 
اخلارجــي وقــد قمــت بأخــذ ثــاث جاكيتــات مــن احملــل وأمــا الكاشــير 
واملــال الــذي كان بــه فالــذي قــام بســرقته ).....( و).....( وأنــا كان دوري 
املراقبــة اخلارجيــة بعــد مــا أخــذت اجلاكيتــات والعطــور ومابــس داخليــة 
بســرقتها  قــام  املســروقات  جميــع  أن  تضمــن  كمــا  نصــه  انتهــى   «
باملشــاركة مــع ).....( و ).....( مــا عــدا ســرقة صيدليــة ).....( فــكان معــه 
).....( فقــط كمــا تضمــن إقــراره بتعاطــي احلبوب احملظورة منذ شــهرين 
ــى  ــه األول ).....( صــادق عل ــى املدعــى علي ــه وبعرضــه عل انتهــى مضمون
صــدوره منــه وعلــى وضــع بصمــة إبهامــه عليــه ثــم قــرر قائــا: مــا جــاء 
فيــه غيــر صحيــح وذلــك ألننــي أجبــرت علــى اإلقــرار بذلــك هكــذا 
أجــاب فســألناه عــن ماهيــة اإلجبــار الــذي يدعيــه فأجــاب قائــا لقــد 
طلــب منــي احملقــق أن أقــر وأوقــع علــى اإلقــرار وأننــي ســأخرج مــن 
القضيــة هكــذا أجــاب ونظــرا النتهــاء وقــت اجللســة قررنــا رفــع اجللســة 
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يــوم األربعــاء املوافــق  إلــى  الســتكمال االطــاع علــى أوراق املعاملــة 
1433/8/28هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة ويف املوعــد احملــدد افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر  املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا ثــم جــرى منــا 
االطــاع علــى محضــر ســماع أقــوال املدعــى عليــه األول ).....( املــدون 
علــى الصحيفــة رقــم 2-5 مــن ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 
111 فوجدنــاه تضمــن إقــراره بقيامــه بعــدة ســرقات وهــي كالتالــي 1- 
ســرقة محافــظ » حقيبــة جيــب » لعمالــة أجنبيــة مــن غــرف خاصــة بهــم 
وأن املبلــغ الــذي كان باحملفظــة الــذي أخذهــا قــدره خمســة آالف ريــال 
2- ســرقة مبلــغ ثاثــة آالف ريــال مــن صيدليــة ).....( الواقعــة قبــل إشــارة 
املستشــفى بالــــــ).....( باملشــاركة مــع املدعــو ).....( وذلــك عــن طريــق 
الدخــول إلــى الصيدليــة مــن الشــباك الصغيــر الــذي كان مفتوحــًا 3- 
ــى الشــارع العــام أمــام  ــوع ).....( كانــت متوقفــة عل ســرقة ســيارة مــن ن
صيدليــة ).....( ثــم التفحيــط عليهــا حتــى تعطلــت وتوقفــت علــى طريــق 
).....( وقــام بعدهــا بغســل الســيارة ومســحها مبــاء وصابــون حتــى يتــم 
يف  منــزل  ســرقة  يف   ).....( و   ).....( مشــاركته   -4 البصمــات  إخفــاء 
بالـــــــ).....( وكان دوره املراقبــة 5- مشــاركته للمدعــو ).....( يف ســرقة 
مدرســة بالــــــــ).....( االبتدائيــة واملتوســطة مرتــني ، يف األولى قام بســرقة 
اســطوانات غــاز ومــواد غذائيــة يف املقصــف وأمــا الثانيــة فقــام بســرقة 
مواد غذائية فقط 6- مشــاركته ).....( و).....( يف ســرقة ســكن عمال 
بالـــــــ).....( وكانــت املســروقات جهــاز جــوال ).....( وجهــاز ).....( ومبلــغ 
املدعــى عليــه األول  »انتهــى مضمونــه وبعرضــه علــى  ريــال  أربعمائــة 
ــى هــذا اإلقــرار  ــه لقــد مت تبصيمــي عل ــه وقــرر بقول أنكــر صــدوره من
بالقــوة حيــث أمرنــي احملقــق بــأن أضــع بصمــة إبهامــي عليــه لكــي 
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أخــرج مــن التوقيــف هكــذا قــرر ، كمــا جــرى االطاع على اســتجواب 
املدعــى عليــه الثانــي املــدون علــى الصحيفــة رقــم 4-5 مــن ملــف التحقيق 
علــى  املــدون  اســتجوابه  ومحضــر   133 رقــم  لفــة  باملعاملــة  املرفــق 
الصحيفــة رقــم 2-4 مــن ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 134 
فوجدناهــا تضمنــت إنــكاره الســرقة انتهــى مضمونهــا  كمــا جــرى 
االطــاع علــى ً التقريــر رقــم 533/ فحــوص وراثيــة /1433هـــ املرفــق 
باملعاملــة لفــة رقــم 357-361 فوجدنــاه تضمــن تطابــق األمنــاط الوراثيــة 
لعينــة الــدم املأخــوذة مــن املدعــى عليــه ).....( مــع األمنــاط الوراثيــة خلمــس 
عينــات لديهــم ممــا يثبــت أنــه هــو مصــدر تلــك اآلثــار احليويــة انتهــى 
ــى املدعــى عليــه األول أجــاب قائــل مــا جــاء فيــه  ــه وبعرضــه عل مضمون
غيــر صحيــح هكــذا أجــاب كمــا جــرى االطــاع علــى التقريــر رقــم 
ــة لفــة رقــم 346-343  ــة /1433هـــ املرفــق باملعامل 576/ فحــوص وراثي
مــن  املأخــوذة  الــدم  لعينــة  الوراثيــة  األمنــاط  تطابــق  تضمــن  فوجدنــاه 
املدعــى عليــه ).....( مــع األمنــاط الوراثيــة لتســع عينــات لديهــم ممــا يثبــت 
ــه نفــس  ــار وأن احتمــال وجــود شــخص آخــر ل ــه هــو مصــدر تلــك اآلث أن
منــط هــذه املورثــات هــو 1 إلــى 470 ألــف تلريــون انتهــى مضمونه وبعرضه 
علــى املدعــى عليــه الثانــي ).....( أجــاب قائــًا مــا جــاء يف التقريــر غيــر 
صحيــح هكــذا أجــاب كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر تنفيــذ مهمــة 
املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 12 فوجدنــاه تضمــن الشــخوص للصيدليــة 
ــف أو تكســير  ــار عن ــم يوجــد أي آث ــا ول ــغ عــن الســرقة فيه ووجــد املبل
علــى الزجــاج اخلارجــي وأن الكيلــون التابــع للزجــاج اخلارجــي مقفــل 
خــارج إطــار مجــراه انتهــى مضمونــه كمــا جــرى االطــاع علــى التقريــر 
اجلنائــي املصــور املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 2 كمــا جــرى االطــاع علــى 
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محضــر  االنتقــال واملعاينــة املــدون علــى الصحيفــة رقــم 2 مــن امللــف رقــم 
1 فوجدنــاه تضمــن معاينــة  الصيدليــة وأن البــاب الزجاجــي الصغيــر 
مفتوحــًا ولســان القفــل خــارج وأن طاولــة احملاســب مبعثــرة ولــم تكــن 
مقفلــة ولــم يعثــر علــى الــدرج األوســط انتهــى مضمونــه ثــم رفعــت اجللســة 
النتهــاء وقتهــا إلــى يــوم األثنــني املوافــق 1433/9/11هـــ الســاعة احلاديــة 
املدعــي  حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  احملــدد  املوعــد  ويف  عشــرة 
العــام...... واملدعــى عليهمــا ويف هــذه اجللســة جــرى اســتكمال االطــاع 
علــى أوراق املعاملــة فجــرى منــا االطــاع علــى محضــر الداللــة علــى 
ــى الصحيفــة رقــم 8  املســروقات املــؤرخ يف 1433/3/10هـــ واملــدون عل
مــن ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم 112 فوجدنــاه تضمــن أنــه 
بنــاء علــى اعتــراف املتهــم ).....( بقيامــه بســرقة كيابــل كهربائيــة مــن 
منــزل ).....(بـــــــ).....( وأنهــم قامــوا بوضــع تلــك الكيابــل بجــوار منــزل 
).....( املذكــور بعــد تغطيتهــا بــاألوراق وقــام املتهــم بالداللــة علــى موقــع 
الكيابــل وباالنتقــال وتفتيــش املوقــع لــم يتــم العثــور علــى شــيء مــن 
املســروقات ووجــد بكرتــني ســوداء اللــون عائــدة ألســاك كهربائيــة  
وجــدت خاويــة انتهــى مضمونــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه األول أجــاب 
قائــًا مــا جــاء يف احملضــر غيــر صحيــح فلــم أقــم بالداللــة علــى هــذا 
املوقــع وال غيــره وإمنــا خــرج احملقــق بــي إلــى هــذا املــكان وال أعلــم عنــه 
شــيئا هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــاع علــى صحيفــة ســوابق للمدعــى 
عليــه األول املرفــق باملعاملــة  لفــة رقــم 281-283 وعلــى اللفــة رقــم 219-
جتاريــة  محــات  ســرقة  ســابقة  تســجيل  تضمنــت  فوجدناهــا   221
واحلكــم عليــه بالســجن ســنتني واجللــد مائتــي جلــدة ا.هـــ وبعرضــه علــى 
أخــذ  قــد  وأنــه  الســابقة  صحــة  علــى  صــادق  األول  عليــه  املدعــى 
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محكوميتــه عليهــا وأضــاف قائــا إنــه حكــم علــي بالتهمــة ولــم تثبــت 
علــي الســرقة هكــذا قــرر وبالبحــث عــن صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه 
الثانــي لــم جندهــا مرفقــة باملعاملــة ، وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي عــن 
ســوابقه أجــاب بقولــه ليــس علــي ســوابق وقــد اتهمــت يف القضيــة التــي 
حكــم علــى املدعــى عليــه األول فيهــا ولكــن مت تبرئتــي ولــم يحكــم 
علــي بشــيء هكــذا أجــاب ، ثــم رفعــت اجللســة النتهــاء وقتهــا ويف يــوم 
االثنــني املوافــق 1433/12/27هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( مبوجب 
خطــاب التكليــف الــوارد إلينــا مــن رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق بالباحــة 
عليهمــا  املدعــى  وحضــر  1433/12/5هـــ  يف  ب8399/2/1  هـــ  برقــم 
املفــرج عنهمــا بخطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة رقــم 332034198 يف 
1433/11/16هـــ ويف هــذه اجللســة جــرى اطــاع احلاضريــن علــى مــا 
ســبق ضبطــه وصادقــوا عليــه ، ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام واملدعــى 
عليهمــا إن كان لــدى أي منهــم إضافــة علــى مــا ســبق ضبطــه فقــرروا 
بقولهــم ليــس لدينــا ســوى مــا ســبق ضبطــه هكــذا قــرروا فقفلنــا بــاب 
املرافعــة  وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى 
عليــه األول ).....( أقــر بقيامــه بســرقة الســيارة املوصوفــة بالدعــوى مــن 
غيــر حرزهــا وأقــر بتلفظــه بألفــاظ نابيــة علــى أحــد األشــخاص وأنكــر 
مــا عــدا ذلــك ممــا جــاء  يف دعــوى املدعــى العــام مــن الســرقات والتهديــد 
بالقتــل وتعاطــي احلبــوب احملظــورة ومبــا أن املدعــى عليــه الثانــي أنكــر 
جميــع مــا نســبه إليــه املدعــي العــام وأقــر مبضايقتــة بســيارته ألحــد 
األشــخاص ليــا مدعيــا أن ذلــك بســبب عطــل يف ســيارته ونظــرا إلــى أن 
مــا قدمــه املدعــي العــام مــن بينــات تعــد قرائــن تقــوي التهمة بحــق املدعى 
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عليهمــا مبــا نســب إليهمــا يف الســرقات وملــا جــاء يف إقــرار املدعــى عليــه 
األول لــدى جهــات التحقيــق واملــدون مضمونــه أعــاه واملتضمــن إقــراره 
الــواردة يف دعــوى املدعــى العــام إقــراره بتعاطــي احلبــوب  بالســرقات 
احملظــورة وحيــث ال بينــة لــه علــى مــا ادعــاه مــن اإلكــراه عليهمــا ، وملــا 
الســارق  ـ مــن اشــتراط إخــراج  ـ وحكــوه إجماعــا  العلــم  قــرره أهــل 
املســروق مــن حــرز مثلــه إلقامــة احلــد عليــه اســتنادا لقولــه عليــه الصــاة 
والســام يف احلديــث الــذي رواه أبــو داود يف ســننه عــن عبــد اهلل بــن 
عمــرو بــن العــاص رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
ســئل عــن الثمــر فقــال ))مــن أصــاب بفيــه مــن ذي حاجــة ، غيــر متخــذ 
ــه  ــه غرامــة مثلي ــه فعلي ــه ، ومــن خــرج بشــيء من ــة ، فــا شــيء علي خبن
والعقوبــة ، ومــن ســرق منــه شــيئا بعــد أن يؤويــه اجلريــن فبلــغ ثمــن املجــن 
فعليــه القطــع (( ، ونظــرا إلــى أن مــا توجهــت التهمــة بــه إلــى املدعــى 
عليهمــا عمــل محــرم شــرعا ومــن االعتــداء علــى األمــوال بغيــر حــق 
وإيــذاء للمســلمني، وقــد قــال عليــه الصــاة والســام : ) كل املســلم 
علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه ( ، وقــال عليــه الصــاة والســام 
)) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه ويــده ((  ونظــرا إلــى أن املدعــى 
إلــى أن  الشــرعية ونظــرا  للقواعــد  العقوبــة طبقــا  عليهمــا يســتحقان 
تفــاوت األفعــال توجــب تفــاوت األحــكام ونظــرا لوجــود ســابقه للمدعــى 
عليــه األول يف جرميــة ســرقة األمــر الــذي يؤخــذ يف االعتبــار عنــد تقديــر 
ــة املدعــى عليــه األول  ــا إدان العقوبــة ، ولــكل مــا تقــدم فقــد ثبــت لدين
).....( بســرقته للســيارة املوصوفــة بالدعــوى مــن غيــر حرزهــا وإدانتــه 
بالتلفــظ بألفــاظ نابيــة علــى أحــد األشــخاص وتوجيــه التهمــة القويــة إليه 
العــام  املدعــي  بدعــوى  إليهــا  املشــار  احملــات  ســرقة  يف  باالشــتراك 
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وتوجيــه التهمــة إليــه بتعاطــي احلبــوب احملظــورة كمــا توجهــت التهمــة 
للمدعــى عليــه الثانــي ).....( باالشــتراك يف ســرقة احملــات املشــار إليهــا 
بالدعــوى  ومضايقتــه ألحــد األشــخاص بواســطة ســيارته وحكمنــا مبــا 
لعــدم  يلــي: أوال / درء إقامــة حــد الســرقة علــى املدعــى عليــه األول 
اكتمــال شــروط إقامــة حــد الســرقة عليــه ، وصــرف النظــر عــن إقامــة 
حــد الســرقة علــى املدعــى عليــه الثانــي لعــدم ثبــوت موجبــه.  ثانيــا / 
تعزيــر املدعــى عليــه األول ).....( لقــاء إدانتــه بالســرقة مــن غيــر حــرز 
ولقــاء مــا توجهــت التهمــة إليــه وذلــك بســجنه مــدة ســنتني يحتســب منهــا 
ــى  ــدة مفرقــة عل ــة جل ــده أربعمائ ــة وجل مــدة إيقافــه بســبب هــذه القضي
ثمــان دفعــات قــدر كل دفعــة خمســون جلــدة  وبــني كل دفعــة وأخــرى 
عشــرة أيــام. ثالثــا/ تعزيــر املدعــى عليــه الثانــي ).....( لقــاء التهمة املوجهة 
إليــه وذلــك بســجنه مــدة تســعة أشــهر يحتســب منهــا مــدة إيقافــه بســبب 
هــذه القضيــة وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــه علــى أربــع دفعــات قــدر كل 
دفعــة خمســون جلــدة وبــني كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليهما قرر املدعــي العام اعتراضه 
علــى احلكــم مســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقــرر املدعــى عليهمــا 
اعتراضهمــا عليــه مســتعدين بتقــدمي لوائــح اعتراضيــة فأفهمــوا بأنــه 
ســيتم تســليمهما نســخة مــن صــك احلكــم هــذا اليــوم ولهمــا تقــدمي 
اعتراضهمــا عليــه خــال ثاثــني يومــا مــن تاريــخ هــذا اليــوم وإذا لــم 
يتقــدم أي منهمــا باعتراضــه خالهــا فســيتم رفــع املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف بــدون الئحتــه االعتراضيــة ففهمــوا ذلــك وختمــت اجللســة 

الساعة الثانية عشرة وصلى اهلل عليه وسلم . حرر 1433/12/27هـ
احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده ، وبعد :-
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فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائية اخلماســية األولــى مبحكمة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالباحــة برقــم وتاريــخ 1434/3/22هـــ 
املرفــق بهــا القــرار رقــم  وتاريــخ 1433/12/27هـــ الصــادر مــن أصحــاب 
والشــيخ   ).....( الشــيخ  بالباحــة  العامــة  باحملكمــة  القضــاة  الفضيلــة 
).....( والشــيخ ).....( املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد ).....( ورفيقــه 
املتهمــني يف ســرقة ، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه. املاحــظ عليــه 

بقــرار محكمــة االســتئناف رقــم 3450520 وتاريــخ 1434/2/30هـــ
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه وســلم.
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