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ســرقة- خلــع مكينــة صــراف آلــي - إحــداث تلفيات- تســتر علــى اجلناة- 
إقــرار قصــاص األثــر - القرينــة الظاهــرة القويــة - تعزيــر بالســجن 

واجللــد.

مــا ذكــره ابــن القيــم - رحمــه اهلل- يف الطــرق احلكيمــة ) ص 8 ومــا 
ــم«. ــد أهــل العل ــه عن ــة معمــول ب ــة القوي بعدهــا ( »أن احلكــم بالقرين

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا األول والثانــي بخلــع ماكينــة 
صــراف آلــي وســحبها بواســطة ســيارة ومحاولــة ســرقة مــا بداخلهــا 
ــه  ــى املدعــى علي ــه الثالــث عل ــات بهــا وتســتر املدعــى علي وإحــداث تلفي
األول والثانــي، حيــث ســمع »األفــراد املســتلمني« مبخفر الشــرطة صوت 
جــرس اإلنــذار اخلــاص بجهــاز الصــراف اآللــي ، وعنــد خــروج الدوريــة 
للموقــع شــوهدت ســيارة تقــوم بســحب جهــاز الصــراف، وقامــت الدوريــة 
مبطاردتــه ، ويف أثنــاء املطــاردة انفصــل الســلك املعدنــي املســتخدم يف 
الربــط بــني جهــاز الصــراف والســيارة ، وهربــت الســيارة، فتــم التعميــم 
عليهــا، وقبــض علــى صاحبهــا فاعتــرف أن األول والثانــي همــا اللذيــن 
قامــا بذلــك،  وطلــب املدعــي العــام  تعزيرهم ألجــل ذلك، أنكر املدعى 



6

ــه  ــام بينت ــب مــن املدعــى الع عليهــم مــا جــاء بدعــوى املدعــى العــام، طل
ــه الثالــث  ــى دعــواه ،  فوجــد إقــرار مصــدق شــرعًا مــن املدعــى علي عل
يتضمــن طبــق مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام ،  وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه الثالــث صــادق علــى إقــراره ، ودفــع  أن ذلــك كان باإلكــراه ، 
ولــم يســتطيع إثبــات مــا يدعيــه مــن اإلكــراه ، ثــم جــرى االطــاع علــى 
كافــة أوراق املعاملــة فوجــد مــن ضمنهــا قــرار قصــاص األثــر املتضمــن 
ــار املوجــودة عنــد  ــى اآلث ــار املدعــى عليهمــا األول والثانــي عل ــاق آث انطب
ــي بالســجن  ــى املدعــى عليهمــا األول والثان موقــع الصرافة،احلكــم عل
واجللــد واحلكــم باجللــد علــى املدعــى عليــه الثالــث ، قــرر املدعــى عليهــم 
ــة بينمــا املدعــي العــام قــرر  ــى احلكــم بائحــة اعتراضي ــراض عل االعت

االعتــراض بــدون الئحــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمة العامــة بينبع 
املســاعد برقــم .... وتاريــخ 1433/07/23هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
.... وتاريــخ 1433/07/21 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافق1433/09/10هـــ 
  .... العــام  املدعــي  وفيهــا  حضــر   12  :  15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم )...( املفــوض لــه إقامــة الدعــوى 
كمــا  1426/12/22هـــ   وتاريــخ   1433/2/2 د  هـــ  رقــم  بالتفويــض 
حضــر املدعــى عليهــم وقــرر املدعــي العــام قائــا بصفتــي مدعيــا عامــا 
بدائــرة االدعــاء العــام ادعــى علــي كا مــن 1-  ...33 عامــًا  ســعودي  
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي  رقــم )....( متســبب قبــض عليــه بتاريــخ 
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ــد التوقيــف رقــم  ــع مبوجــب أمــر متدي 1433/4/24هـــ  وأودع ســجن ينب
1560 يف 1433/5/25هـــ-2- ...29 عامــًا  ســعودي  اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي  رقــم )....( ، متســبب  قبــض عليــه بتاريــخ 1433/5/3هـــ  
يف   1561 رقــم  التوقيــف  متديــد  أمــر  مبوجــب  ينبــع  ســجن  وأودع 
1433/5/25هـــ-3- ...  26 عامــًا ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي  رقــم )....( متســبب  قبــض عليــه بتاريــخ 1433/4/17هـــ وأفــرج 
عنــه بالكفالــة احلضوريــة بتاريــخ 1433/5/26هـــ حيــث إنــه بتاريــخ 
1433/3/28هـ ســمع اإلفراد املســتلمني مبخفر شــرطة .... صوت جرس 
اإلنــذار اخلــاص بجهــاز الصــراف اآللــي اخلــاص ببنــك ... بجــوار محطــة 
القاضــي وعنــد خــروج الدوريــة إلــى املوقــع شــوهد ســيارة مــن نــوع .......
يقــوم بســحب جهــاز الصــراف اآللــي بعــد أن مت قلعــه مــن مكانــه وقامت 
الدوريــة مبطاردتــه وأثنــاء ذلــك انفصــل )الوايــر( الــذي مت ربطــه بجهــاز 
الصــراف ووقــع جهــاز الصــراف علــى األرض والذوا بالفــرار وقــد مت 
التعميــم عــن الســيارة .وقــدرت تلفيــات إصــاح اجلهــاز )136،643(مائــة 
وســتة وثاثــون آلــف وأربعمائــة وثاثــة وســتون ريال .وجــرى معاينة املوقع 
الــذي ســحب منــه جهــاز الصــراف اآللــي اخلــاص ببنــك ... واتضــح أنــه يقع 
بقريــة ...... علــى الطريــق العــام املــؤدي للـــ..... وأمــام محطــة الوقــود وان 
جهــاز الصــراف مت خلعــه مــن مكانــه حيــث أنــه مثبــت بأربعــة مســامير 
علــى صبــة خراســانية ولــم يتبقــى ســوى اجلــزء اخلــاص باإلضــاءة ووجــد 
باملوقــع قطعــة )وايــر بطــول أربعــة أمتــار( وسلســلة حديديــة بطــول متريــن 
ومت حتريزهــا ووجــد باملوقــع اثــر شــخصني واثــر ســيارة ..... وكذلــك 
عبــر  بــه  واالجتــاه  األصلــي  موقعــه  مــن  الصــراف  جهــاز  ســحب  اثــر 
الطريــق العــام اإلســفلتي مبســافة )700متــر( تقريبــًا باجتــاه مدخــل .... 
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وقامــوا باالنحــراف مــع طريــق صحــراوي يســار وأثنــاء ذلــك ســقط جهــاز 
ــت لهــا أوراق مســتقلة  ــة )فصل الصــراف وعــدد )9( طلقــات رشــاش حي
وبالبحــث   .) وتاريــخ 1433/7/13هـــ  رقــم 2/13/277/22  باخلطــاب 
التحــري مت القبــض علــى املدعــى عليــه الثالــث بتاريــخ 1433/4/17هـــ 
وباســتجوابه أفــاد انــه عندمــا كان ذاهبــًا ألخيــه مبنطقــة .....تقابــل مــع 
املدعــى عليهمــا األول والثانــي وكان الثانــي يقــود ســيارة مــن نــوع ...... 
وذكــرا لــه أنهمــا متجهــني لســرقة الصــراف اآللــي اخلــاص ببنــك ... 
ولــم يقــوم باإلبــاغ عنهمــا خوفــًا علــى نفســه. وبتاريــخ 1433/4/24هـــ 
ــي بعــد البحــث والتحــري  ــى املدعــى عليهمــا األول والثان مت القبــض عل
ــم يســبق أن  ــه ل وباســتجوابهما أنكــرا مــا نســب إليهمــا وأفــاد األول ان
اتصــل عليــه الثانــي وال يعــرف رقــم جوالــه وان معرفتهمــا ببعــض معرفــة 
ســطحية .وبالبحــث عــن املكاملــات الصــادرة والــواردة علــى جــوال األول 
والثانــي اتضــح وجــود مكاملــة صــادره مــن جــوال الثانــي ... رقــم )...( 
إلــى جــوال األول ... رقــم )...( وكذلــك مكاملــات صــادره مــن جــوال 
األول ... إلــى جــوال الثانــي .. وقــد اثبــت قصــاص األثــر تطابــق األثــر 
الــذي عثــر عليــه عنــد الصــراف وكذلــك األثــر املوجــود مبوقــع ســقوط 
الصــراف هــو نفــس اثــر املدعــى عليــه األول والثانــي وقــد اثبــت قصــاص 
األثــر انطبــاق اآلثــار املوجــودة مبوقــع الصــراف اآللــي علــى  أثــار إطــارات 
..... رقــم اللوحــة )... ...( والعائــد لوالــد املدعــى عليــه الثانــي وقــد انتهــى 
التحقيــق بتوجيــه االتهــام لــأول والثانــي بخلــع مكينــة صــراف آلــي 
وســحبها بواســطة ســيارة ومحاولــة ســرقة مــا بداخلهــا وإحــداث تلفيــات 
بهــا وتســتر الثالــث عليهمــا وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة :-1- مــا جــاء 
باعتــراف الثالــث واملصــدق عليــه شــرعًا املدونــة علــى ص )4-5( لفــه 
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)5( وعلــى ص)3( لفــه )4( -2- مــا جــاء بتناقــض أقــوال املدعــى عليهمــا 
األول والثانــي مــن أنهمــا ال يعرفــان بعــض ولــم يحصــل بينهمــا اتصــاالت 
هاتفيــة -3 - مــا جــاء باالطــاع علــى املكاملــات الــواردة والصــادرة مــن 
جــوال املدعــى عليهمــا األول والثانــي -4- مــا ورد بقصــاص األثــر املــدون  
علــى لفــة )1( وبالبحــث عــن ســوابقهم عثــر للثانــي علــى ســابقتني ســرقة 
وحيــازة واســتعمال مخــدرات ولــم يعثــر لــأول والثالــث علــى ســوابق 
مســجلة عليهمــا وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــورون فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم 
بعقوبــة تعزيريــة علمــا بــأن احلــق اخلــاص ال يــزال قائمــًا واهلل املوفق انتهى. 
ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليهــم الثاثــة عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
فأنكــروا جميعــا مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام وبســؤال املدعي العام 
عــن بينتــه أجــاب قائــا بينتــي مــا جــاء باملعاملــة ممــا ذكرتــه يف دعــواي 
ــن هكــذا أجــاب وألجــل قــرب وقــت صــاة الظهــر  ــة والقرائ مــن األدل
وألجــل الرجــوع إلــى املعاملــة وقراءتهــا رفعــت اجللســة  ويف يــوم الثاثــاء 
املوافــق 1433/10/17هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  11.00 وفيهــا حضر 
املدعــي العــام واملدعــى عليهــم ثــم جــرى الرجــوع إلــى املعاملــة ووجــد بهــا 
وعلــى ملــف التحقيــق لفــة رقــم )4( ص )3( إقــرار مــن املدعــى عليــه 
الثالــث بتاريــخ 1433/4/23هـــ ومصــادق عليــه شــرعا مــن احملكمــة 
مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ... املواطــن  أنــا  »أقــر  ونصــه:   ..... العامــة 
ــرة شــرعًا ال  ــة املعتب ــا بكامــل قــواي العقلي ــي رقــم .... وأن الســجل املدن
مجبــر وال مكــره وأنــه يف مســاء يــوم األحــد املوافــق 1433/3/27هـــ 
منزلنــا  مــن   ..... بســيارتي  ذهبــت  صباحــا  الثانيــة  الســاعة  متــام  ويف 
ــام والــدي بقصــد املبيــت عندهــا  الواقــع بالـــ... متجهــًا إلــى حظيــرة أغن
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...... وأثنــاء مــروري مــع االزفلــت  حتــى الصبــاح حيــث تقــع يف غــرب 
وبالتحديــد أمــام عمــارة الشــيخ .... قابلتنــي ســيارة مــن نــوع ......حيــث 
ــه وأشــروا لــي بالنــور ووقفــت بجانبهــم  إننــي لســت متأكــدًا مــن موديل
واتضــح أن الســيارة بقيــادة املواطــن ... وبجانبــه .... وشــخص ثالــث ال 
أعرفــه ولــم أتأكــد مــن أوصافــه وبادرتهــم بالســؤال مــاذا تريــدون فــرد 
علــي ... املذكــور بقولــه نريــد أن نســرق صرافــة بنــك ... وإذا شــفت 
أو شــاهدت أي شــخص أبلغنــا وقلــت لهــم خــاص موافــق علــى ذلــك 
وذهبــا مــن عنــدي وبعــد ذلــك ذهبــت مــن املوقــع خوفــا أن يحصــل شــيء 
وأكــون أنــا ضحيتــه أو أن يســيء إلــي املذكــورون بــأي شــيء جتاهــي 
فذهبــت إلــى حظيــرة أغنــام والــدي وواصلــت طريقــي بعــد ذلــك ملدينــة 
...... ووصلــت إلــى مدينــة ...... يف متــام الســاعة اخلامســة والنصــف صباحــا 
مــن يــوم االثنــني املوافــق 1433/2/28هـــ هــذا مــا حصــل بالتفصيــل وأن 
ســبب إخفائــي لهــذه املعلومــات مــن بدايــة التحقيــق معــي هــو خــويف مــن 
املذكوريــن أن يقومــوا بقتلــي كمــا أوكــد علــى نفســي بــأن جميــع مــا 
ذكــر أعــاه هــو الصحيــح وأن الذيــن قابلونــي هــم كا مــن املواطــن .... 
قائــد الســيارة ومعــه املواطــن .... وشــخص ثالــث ال أعرفــه وال أســتطيع 
ــرايف  ــق اعت ــًا ومســتعد بتصدي ــي متأكــد منهــم متام ــه وإنن التعــرف علي

هــذا شــرعًا وعليــه أوقــع« انتهــى. 
ــًا هــذا اإلقــرار  ــه الثالــث عــن اإلقــرار أجــاب قائ وبســؤال املدعــى علي
أخــذ منــي حتــت اإلكــراه هكــذا أجــاب وبســؤاله عــن البينــة أجــاب 
قائــًا ال بينــة لــدي ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه األول والثانــي عــن مــا 
ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن أنهمــا قــد ذكــرا أنهمــا ال يعرفــا 
بعضهــم البعــض ولــم يحصــل بينهــم اتصــاالت هاتفية فأجــاب كل واحد 
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منهمــا مبفــرده قائــًا لــم نذكــر أننــا ال يعــرف بعضنــا البعــض وكل 
مــا ذكرنــاه أنــه لــم يقــم أحدنــا باالتصــال علــى األخــر وأرقــام اجلــواالت 
التــي ذكرهــا املدعــي العــام يف دعــواه هــي عائــدة إلينــا وبيــان األمــر أن 
والــد املدعــى عليــه الثانــي تاجــر كبيــر معــروف عندنــا باملنطقــة والنــاس 
تتصــل علــى جــوال ابنــه ألنــه ال يحمــل جــوال فهــو كبيــر يف الســن ولرمبا 
أخــذ بعــض النــاس جــوال املدعــى عليــه األول واتصــل علــى جــوال املدعــى 
عليــه الثانــي ليكلــم أبــاه يف أمــور بيــع وشــراء هكــذا أجابــا كمــا وجــد 
باملعاملــة وعلــى ملــف التحقيــق املرفــق  لفــة رقــم )1( ص )16(إقــرار 
قصــاص األثــر املــؤرخ بتاريــخ 1433/5/5هـــ ونصــه كالتالــي: »أقــر أنــا 
قصــاص األثــر مبركــز ...... واملوقــع اســمي أدنــاه بأنــه وبنــاء ملعاينــة 
اآلثــار املوجــودة عنــد ســرقة صــراف ... ...... وبنــاء حملضــري املــدون علــى 
ص )7( مــن هــذا امللــف فعليــه إقــر بأنــه مت معاينــة اآلثــار املوجــودة باملوقع 
علــى أثــار املتهمــني كا مــن املواطــن / .... واملواطــن / .... واملواطــن .... 
واتضــح لــي مــن املعاينــة بــأن األثــار املوجــودة عنــد موقــع الصرافــة التــي 
بجانــب احملطــة هــي أثــار املواطــن .... حيــث انطبقــت متامــا علــى آثــاره أمــا 
بالنســبة لآلثــار املوجــودة خلــف مركــز التفتيــش مــن جهــة الشــرق وهــي 
ــا  ــد وقوعه ــة ربــط الصرافــة عن ــار لشــخصني عندمــا قامــا يف محاول أث
املواطــن  مــن  آثــار كل  علــى  املوجــودة عندهــا  اآلثــار  انطبقــت  وقــد 
.... واملواطــن .... حيــث أنهــا نفــس اآلثــار وبنــاء لذلــك مت إعــداد هــذا 
احملضــر وعليــه جــرى التوقيــع املقــر مبــا فيــه .... انتهــى . ثــم جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه الثانــي عــن الســابقتني املذكورتــني يف دعــوى املدعــي 
العــام أحدهمــا ســرقة واألخــرى حيــازة واســتعمال مخــدرات فصــادق 
عليهــا هــذا وألجــل دراســة القضيــة رفعــت اجللســة   ويف يــوم  االثنــني 
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املوافــق1433/11/01 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 10.30  وفيهــا حضر 
املدعــي العــام واملدعــى عليهــم هــذا وألجــل مــا جــاء يف الدعــوى واإلجابــة 
وملــا جــاء يف اعتــراف املدعــى عليــه الثالــث املصــدق شــرعا والــذي رجــع 
عنــه ولوجــود االتصــاالت بــني املدعــى عليــه األول واملدعــى عليــه الثانــي  
وملــا جــاء يف قــرار قصــاص األثــر املذكــور وألن املدعــى عليــه الثانــي 
عليــه ســابقتان إحداهمــا ســرقة وألن احلكــم بالقرينــة الظاهــرة القويــة 
ــة ألبــن القيــم ص 8 ومــا  ــم ) الطــرق احلكمي ــه عنــد أهــل العل معمــول ب
بعــده( فقــد ثبــت لــدي القرينــة القويــة علــى املدعــى عليهــم الثاثــة مبــا 
نســب إليهــم يف دعــوى املدعــي العــام وقــررت تعزيرهــم   مبــا يلــي أوال: 
احلكــم علــى املدعــى عليــه األول .... بالســجن ثاثــة ســنوات اعتبــارًا مــن 
ــدة مفرقــة  ــا جل ــده مائت ــه الســجن يف 1433/5/25هـــ  وجل ــخ دخول تاري
علــى أربــع دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة وأخــرى 
أســبوع ثانيــا: احلكــم علــى املدعــى عليــه الثانــي ... بالســجن ملــدة أربــع 
ــده  ــه الســجن يف 1433/5/25هـــ وجل ــارًا مــن تاريــخ دخول ســنوات اعتب
ثاثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جلــده بــني 
كل دفعــة وأخــرى أســبوع ثالثــا: احلكــم علــى املدعــى عليــه الثالــث .... 
ــه ألجــل احلــق  ــة واحــدة هــذا مــا حكمــت ب ــدة دفع ــده خمســون جل بجل
العــام وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر اعتراضــه بــدون الئحــة 
وقــرر املدعــى عليهــم الثاثــة اعتراضهــم بائحــة اعتراضيــة وأفهمــوا أن 
لهــم  مــدة ثاثــني يومــا مــن اســتام صــورة القــرار الشــرعي وإذا انتهــت 
املــدة ولــم يتقدمــوا باعتراضهــم فــإن القــرار  ســيرفع إلــى محكمــة 
االســتئناف  وبــاهلل التوفيــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم  حــرر يف  1433/11/01 هـــ
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احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده وبعد :-
محكمــة  يف  الثانيــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة  االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد بينبــع  برقــم 331371556 
فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/1/17هـــ  وتاريــخ 
الشــيخ..... القاضــي باحملكمــة العامــة بينبــع برقــم 33448617 وتاريــخ 
1433/11/9هـــ ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ ... ورفقــاه ، 
املتهمــني يف قضيــة ســرقة ، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه . وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 33376865 تاريخه : 1433/08/12هـ 
رقم الدعوى : 33491322

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3441032 تاريخه:1434/2/19هـ

ســرقة - كســر زجــاج ســيارة وســرقة محتوياتهــا- محاضــر اإلرشــاد - 
طلــب التشــديد يف العقوبــة - التعزيــر ألجــل الشــبهة القويــة- تشــكيل 
عصابــي - تشــديد العقوبــة- رجــوع عــن اإلقــرار بدعــوى اإلكــراه - 

التعزيــر بالســجن واجللــد وأخــذ التعهــد.

1-قول اهلل تعالى: ) َوال ُتْفِسُدوا يِف األرض َبْعدَ ِإْصالِحَها(
2-قوله تعالى: ) َواَل َتْعَتُدوْا ِإنَّ اهلّلَ اَل ُيِحبِّ امْلُْعَتِديَن(

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

توجيه االتهام للمدعى عليهم الثاثة بتكوين عصابة لسرقة السيارات 
وقيامهــم بالســرقة مــن عــدة ســيارات بعــد كســر زجاجها،حيــث وردت 
عــدة باغــات ملركــز الشــرطة عــن تعــرض ســيارات املبلغــني لكســر 
الزجــاج و ســرقة مــا بداخــل الســيارة و بعثــرة محتوياتهــا ، بعــد البحــث 
والتحــري مت القبــض علــى املدعــى عليهــم و اعترفــوا مبــا نســب إليهــم و 
قامــوا باإلرشــاد علــى مواقــع الســيارات التــي قامــوا بتكســير زجاجهــا 
والســرقة منهــا، طلــب املدعــي إثبــات مــا أســند إليهــم و احلكــم عليهــم 
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احلمــدهلل وحــده والصــاة والســام علــى َمــْن النبــي بعــده وبعــد فلــديَّ أنــا 
)....( القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  بنــاًء علــى املعاملــة الــواردة 
إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء برقــم هـ ف 
احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  وتاريخ1433/07/27هـــ   8371/2/2
إلينــا مــن فضيلــة  برقم331419157وتاريخ1433/07/28هـــ واحملالــة 
الرئيــس برقم33491322وتاريخ1433/07/28هـــ فتحت اجللســة األولى 
يــوم االربعــاء 1433/07/30هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وفيهــا 
أمــام احملكمــة طرفنــا  بالترافــع  امُلَعّمــد   )....( العــام  املدعــي  حضــر 
مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء ذي الرقــم )....( والتاريــخ  1431/1/5هـــ وقــّرر دعــواه قائــًا : 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي 
علــى كل مــن : 1 -)....(  ، البالــغ مــن العمــر )23( عامــًا، غيــر محصــن 

بعقوبــة تعزيريــة و التشــديد عليهــم لقــاء كثــرة وقــوع جرائــم ســرقة 
الســيارات يف الوقــت الراهــن و لكــون فعلهــم انطــوى علــى تكويــن 
عصابــي يف الســرقة،  أنكــر املدعــى عليهــم مــا نســب إليهــم ، اســتند 
املدعــي العــام يف دعــواه علــى اعترافاتهــم املصدقــة شــرعًا، رجــع املدعى 
عليهــم عــن اعترافاتهــم ودفعهــم بأنهــا صــدرت حتــت اإلكــراه، وصــدر 
احلكــم بعــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليهــم بتكويــن عصابــة لســرقة 
الســيارات و كســر زجاجهــا و ســرقة مــا بداخلهــا تعزيرهــم لتوجــه 
التعهــد ، صــدق احلكــم مــن  بالســجن واجللــد وأخــذ  القويــة  التهمــة 

محكمــة االســتئناف .
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، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( ، متســبب ، 
أوقــف بتاريــخ 1433/4/8هـــ وأحيــل لشــعبة ســجن محافظــة األحســاء 
نظــام  مــن   )112( املــادة  مبوجــب   )....( برقــم  لديهــم  نزيــًا  وســجل 
اإلجــراءات اجلزائيــة الفقــرة ) 5 ( مــن القــرار الــوزاري ) 1900 ( وتاريــخ 
1428/7/9هـــ يســكن )....(.2-)....( ، البالــغ مــن العمــر )22( عامــًا ، 
غيــر محصــن ، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( ، 
متســبب ، أوقــف بتاريــخ 1433/4/6هـــ وأحيــل لشــعبة ســجن محافظــة 
األحســاء وســجل نزيــًا لديهــم برقــم )....( مبوجــب املــادة )112( مــن 
ــوزاري ) 1900 (  ــة الفقــرة ) 5 ( مــن القــرار ال نظــام اإلجــراءات اجلزائي
وتاريــخ 1428/7/9هـــ يســكن )....(.3- )....( ، البالــغ مــن العمــر )22( 
عامــًا ، غيــر محصــن ، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)....( ، متســبب ، أوقــف بتاريــخ 1433/4/6هـــ وأحيــل لشــعبة ســجن 
املــادة  مبوجــب   )....( برقــم  لديهــم  نزيــًا  وســجل  األحســاء  محافظــة 
)112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الفقــرة ) 5 ( مــن القــرار الــوزاري 
ذات  القضيــة  )....(.وقائــع  يســكن  1428/7/9هـــ  وتاريــخ   )  1900  (
الرقــم )3339700408 ( : البــاغ األول : بتاريــخ 1433/3/13هـــ ورد 
تقريــر دوريــة األمــن رقــم )....( املتضمــن بــاغ )....( عــن تعــرض ســيارته 
التــي مــن نــوع )....( م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة )....( لكســر الزجاجة 
األماميــة مــن اجلهــة اليســرى أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....( وســرقة 
منهــا جــوال مــن نــوع )....(. املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع 
احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي )....( وشــوهدت الســيارة املذكــورة 
واقفــة أمــام منــزل املبلــغ املذكــور ، وشــوهدت الزجاجــة األماميــة جهــة 
اليســار لبــاب الســائق متعرضــة للكســر حيث شــوهد بعثــرة باحملتويات 
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الداخليــة للســيارة .املاحقــة والتحــري : 1ـ مت مكاتبــة شــعبة التحريــات 
والبحــث اجلنائــي برقــم......... يف 1433/3/13هـــ للتحــري عــن القضيــة 
ــر إدارة شــؤون األمــن رقــم  ــاب ســعادة مدي ــاة .2ـ ورد كت وكشــف اجلن
1524/9/21 يف 1433/3/30هـــ املتضمــن ورود معلومــات لديهــم تشــير 
إلى احتمالية تورط كٍل من املدعو/ )....( و/ )....( و/ )....( وشــخصان 
آخــران مجهــوالن بتلــك الســرقة .وبضبــط أقــوال املدعــو : )....( أفــاد عــن 
تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة )....( 
لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه 
بحــي )....( وســرقة منهــا جــوال مــن نــوع )....( .وباســتجواب املدعــى عليــه 
األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق 
زمائــه املدعــى عليهمــا واحلــدث/ )....( واحلــدث /)....( علــى دراجاتهــم 
الناريــة إلــى حــي )....( وكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى 
ــه بحــي )....( وســرقة  ــاء وقوفهــا أمــام منزل ــغ املذكــورة أثن لســيارة املبل
ــي أقــر  مبــا  ــه الثان ــوع )....(.وباســتجواب املدعــى علي ــا جــوال مــن ن منه
حيــث  مــن  األول  زميلــه  ألقــوال  مطابقــة  أقوالــه  وجــاءت  إليــه  نســب 
الوصــف والوقــت والكيفية.وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث أقــر مبــا 
نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران مــن حيث 
الوصــف والوقــت والكيفية.املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن املدعــى 
عليــه األول بزميليــه الثانــي والثالــث مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث أنكــر 
وباســتمرار   ، اتهــام  مــن  إليهمــا  نســب  مــا  البدايــة  يف  املذكــوران 
مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضية.وقائــع القضيــة ذات 
الرقــم )3339700417( :البــاغ الثانــي  : بتاريــخ 1433/3/20هـــ أبلــغ 
املواطــن/ )....( عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( 
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رقــم اللوحــة )....(  لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهة اليســرى وســرقة 
منهــا جوالــني نــوع )....( .املعاينــــة: مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع 
احلادثــة حيــث اتضــح أنــه يقــع )....( ، وشــوهدت الســيارة املذكــورة 
واقفــة أمــام منــزل املبلــغ املذكــور ، وشــوهدت الزجاجــة األماميــة جهــة 
اليســار لبــاب الســائق متعرضــة للكســر حيث شــوهد بعثــرة باحملتويات 
الداخلية للســيارة وبضبط أقوال املدعو : )....( أفاد عن تعرض ســيارته 
التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة )....( لكســر الزجاجــة 
األمامية من اجلهة اليسرى وسرقة منها جوالني نوع )....( .    وباستجواب 
املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ 
اجتــه رفــق زمائــه املدعــى عليهمــا واحلــدث/ )....( واحلــدث/ )....( علــى 
دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي )....( وكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة 
اليســرى لســيارة املبلــغ املذكــورة أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....( 
وســرقة منهــا جوالــني مــن نــوع )....( .وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن 
املدعــى عليــه األول بزميليــه الثانــي والثالــث مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي
مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعتــرف الثانــي بالقضيــة . )هــذا ومبا أن 
األســلوب اإلجرامــي للقضيتــني الســابقتني متماثلــني مت التحقيــق مــع 
األســلوب  وذات  مجهــول  ضــد  املســجلة  القضايــا  يف  عليهــم  املدعــى 
اإلجرامــي املماثــل لأســلوب املنتهــج مــن قبلهــم والتــي قــد أثــارت الرعــب 
للتكســير  املتعرضــة  الســيارات  وأصحــاب  املواطنــني  بــني  واخلــوف 
والســرقة، وبعــون مــن اهلل تعالــى اعتــرف املذكــورون بعــدة قضايــا علــى 
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النحــو التالي(:البــاغ األول  : بــاغ املواطــن/)....( يســكن حــي )....( 
ــون )....( رقــم اللوحــة  ــوع )....(م)....( الل ــي مــن ن عــن تعــرض ســيارته الت
)....(  لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى وســرقة منهــا مبلــغ 
ــة: مت  وقــدرة ســتمائة ريــال أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....(.املعاينــ
االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي )....( 
، وشــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل املبلــغ املذكــور ، 
متعرضــة  الســائق  لبــاب  اليســار  جهــة  األماميــة  الزجاجــة  وشــوهدت 
للكســر حيــث شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة .وبضبــط 
أقــوال املدعــو : )....( أفــاد عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( 
اللــون )....( رقــم اللوحــة )....(  لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة 
اليســرى وســرقة منهــا مبلــغ وقــدرة ســتمائة ريــال أثنــاء وقوفهــا أمــام 
ــي  ــه يف حوال ــه األول أقــر أن ــه بحــي )....(.وباســتجواب املدعــى علي منزل
البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/)....( و/)....(  يــوم  الثانيــة صبــاح  الســاعة 
واحلــدث/ )....( واحلــدث/ )....( علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي )....( 
وقامــوا بكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى لســيارة املبلــغ 
املذكــورة أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....( وســرقة منهــا مبلــغ 
ســتمائة ريــال. وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه 
وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث الوصــف 
والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب 
إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران مــن حيــث 
ــة : مت مواجهــة كا مــن املدعــى  الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـ
عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث أنكــر 
املذكــوران يف البدايــة مــا نســب إليهما من اتهام وباســتمرار مواجهتهما 
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بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة. البــاغ الثانــي:- بــاغ املواطــن/
نــوع )....( اللــون )....(م)....( رقــم  )....( عــن تعــرض ســيارته التــي مــن 
اللوحــة )....(  لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى وســرقة 
إثباتــات شــخصية للمبلــغ أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....( .املعاينــــة: 
مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي 
)....( شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل املبلــغ املذكــور 
متعرضــة  الســائق  لبــاب  اليســار  جهــة  األماميــة  الزجاجــة  وشــوهدت 
للكســر حيــث شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة .وبضبــط 
أقــوال املبلــغ : )....( أفــاد عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....( اللــون 
)....(م)....( رقــم اللوحــة )....(  لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة 
اليســرى وســرقة إثباتــات شــخصية للمبلــغ أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه 
بحــي )....(.وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة 
الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/)....( و/)....( واحلــدث/ 
وقامــوا   )....( حــي  إلــى  الناريــة  دراجاتهــم  علــى   )....( واحلــدث/   )....(
بكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى لســيارة املبلــغ املذكــورة 
أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....( وســرقة محفظتــه ، وبعــد التأكــد 
مــن عــدم وجــود مبالــغ بداخلهــا مت رميهــا. وباســتجواب املدعــى عليــه 
زميلــه  ألقــوال  مطابقــة  أقوالــه  وجــاءت  إليــه  نســب  مبــا  أقــر  الثانــي 
املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى 
عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه 
مت  املواجهـــة:  والكيفيــة.  والوقــت  الوصــف  حيــث  مــن  املذكــوران 
مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف 
اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البدايــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهام 
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وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة. البــاغ 
الثالــث : -بــاغ املواطــن/)....( عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(
م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة )....( لكســر الزجاجــة األماميــة مــن 
اجلهــة اليمنــى وســرقة محفظتــه وبداخلهــا اإلثباتــات الشــخصية أثنــاء 
وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....(.املعاينــــة: مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى 
موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي )....( وقــد شــوهدت الســيارة 
املذكــورة واقفــة أمــام منــزل املبلــغ املذكــور ، وشــوهدت الزجاجــة 
األماميــة جهــة اليمــني لبــاب الراكــب متعرضــة للكســر حيــث شــوهد 
بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة .وبضبــط أقــوال املبلــغ : )....( أفــاد 
  )....( اللوحــة  رقــم   )....( اللــون  )....(م)....(  نــوع  مــن  التــي  ســيارته  أن 
تعرضــت لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليمنــى وســرقة محفظتــه 
بحــي  منزلــه  أمــام  وقوفهــا  أثنــاء  الشــخصية  اإلثباتــات  وبداخلهــا 
)....(.وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة 
صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/)....( و/)....( واحلــدث)....( واحلدث 
/)....( علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي )....( وكســر الزجاجــة األماميــة 
مــن اجلهــة اليمنــى لســيارة املبلــغ املذكــورة أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه 
)....( وســرقة محفظتــه وبعــد التأكــد مــن عــدم وجــود مبالــغ  بحــي 
بداخلهــا مت رميهــا. وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه 
وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث الوصــف 
والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب 
إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران مــن حيــث 
ــة: مت مواجهــة كا مــن املدعــى  ــة. املواجهـ الوصــف والوقــت والكيفي
عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث أنكــر 
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املذكــوران يف البدايــة مــا نســب إليهما من اتهام وباســتمرار مواجهتهما 
بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة. البــاغ الرابــع : -بــاغ املواطــن/ 
نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم  )....( عــن تعــرض ســيارته التــي مــن 
وســرقة  اليمنــى  اجلهــة  مــن  اخللفيــة  الزجاجــة  لكســر   )....( اللوحــة 
اإلثباتــات الشــخصية أثنــاء وقوفهــا بحــي )....(.املعاينــــة: مت االنتقــال فــور 
ــا تقــع بحــي )....( شــوهدت  ــة حيــث اتضــح أنه ــى موقــع احلادث البــاغ إل
املبلــغ املذكــور ، وشــوهدت  الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل 
الزجاجــة اخللفيــة جهــة اليمــني لبــاب الراكــب متعرضــة للكســر حيــث 
شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة. وبضبــط أقــوال املبلــغ : 
)....( أفــاد أن ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة 
وســرقة  اليمنــى  اجلهــة  مــن  اخللفيــة  الزجاجــة  تعرضــت لكســر   )....(
اإلثباتــات الشــخصية أثنــاء وقوفهــا بحــي )....(. وباســتجواب املدعــى 
عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه 
رفــق زمائــه/)....( و/)....( واحلــدث/ )....( واحلــدث/ )....( على دراجاتهم 
اليمنــى  اجلهــة  مــن  اخللفيــة  الزجاجــة  )....( وكســر  إلــى حــي  الناريــة 
ــه بحــي )....( وســرقة  ــاء وقوفهــا أمــام منزل ــغ املذكــورة أثن لســيارة املبل
محفظتــه ، وبعــد التأكــد مــن عــدم وجــود أي مبالــغ بداخلهــا مت رميهــا. 
وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر  مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه 
مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفية. 
وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه 
والوقــت  الوصــف  حيــث  مــن  املذكــوران  زميليــه  ألقــوال  مطابقــة 
والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول بزميليه 
املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البدايــة 
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مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور 
اعترفــا بالقضيــة. البــاغ اخلامــس : بــاغ املواطــن/)....( عــن تعــرض 
ســيارته التــي مــن نــوع )....(و)....( اللــون )....(رقــم اللوحــة )....( لكســر 
الزجاجــة األماميــة مــن جهــة الســائق وســرقة منهــا محفظتــه وبداخلهــا 
بطاقــة األحــوال اخلاصــة بــه ورخصــة القيــادة واســتمارة الســيارة أثنــاء 
وقوفهــا بحــي )....(.املعاينــــة: مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة 
حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي )....( شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة 
أمــام منــزل املبلــغ املذكــور وشــوهدت الزجاجــة األماميــة جهــة اليســار 
باحملتويــات  بعثــرة  شــوهد  حيــث  للكســر  متعرضــة  الســائق  لبــاب 
الداخليــة للســيارة. وبضبــط أقــوال املبلــغ )....( أفــاد عــن تعــرض ســيارته 
التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة )....( لكســر الزجاجــة 
األماميــة مــن جهــة الســائق وســرقة منهــا محفظتــه وبداخلهــا بطاقــة 
األحــوال اخلاصــة بــه ورخصــة القيــادة واســتمارة الســيارة أثنــاء وقوفهــا 
بحــي )....(.وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة 
الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/)....( و/)....( واحلــدث/ 
إلــى حــي )....( وكســر  )....( واحلــدث/ )....( علــى دراجاتهــم الناريــة 
أثنــاء  املذكــورة  املبلــغ  لســيارة  اليمنــى  اجلهــة  مــن  اخللفيــة  الزجاجــة 
وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....( وســرقة محفظتــه ، وبعــد التأكــد مــن 
عــدم وجــود أي مبالــغ بداخلهــا مت رميهــا. وباســتجواب املدعــى عليــه 
زميلــه  ألقــوال  مطابقــة  أقوالــه  وجــاءت  إليــه  نســب  مبــا  أقــر  الثانــي 
املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى 
عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه 
مت  املواجهـــة:  والكيفيــة.  والوقــت  الوصــف  حيــث  مــن  املذكــوران 
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مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف 
اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البدايــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهام 

وباستمرار مواجهتهما بزميلهما املذكور اعترفا بالقضية.
البــاغ الســادس:ـ  بــاغ املواطــن/)....( عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع 
)....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة )....( لكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن 
اجلهــة اليمنــى وســرقة جهــاز كمبيوتــر )الب تــوب ( مــن نــوع )....( اللــون 
)....(أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....(. املعاينــــة : مت االنتقــال فــور 
ــا تقــع بحــي )....( شــوهدت  ــة حيــث اتضــح أنه ــى موقــع احلادث البــاغ إل
املبلــغ املذكــور ، وشــوهدت  الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل 
الزجاجــة اخللفيــة جهــة اليمــني لبــاب الســائق متعرضــة للكســر ، حيــث 
شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة .وبضبــط أقــوال املبلــغ : 
ــون  ــوع )....(م)....( الل ــي مــن ن ــذي أفــاد عــن تعــرض ســيارته الت )....( وال
)....( رقــم اللوحــة )....( لكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى 
وســرقة جهــاز كمبيوتــر ) الب تــوب ( مــن نــوع )....( اللــون )....( أثنــاء 
وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....(.وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر 
ــه/ ــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائ ــاح ي ــة صب ــي الســاعة الثاني ــه يف حوال أن
)....( و/)....(  واحلــدث/ )....( واحلــدث /)....( علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى 
حــي )....( وكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى لســيارة املبلــغ 
املذكــورة أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....( وســرقة جهــاز كمبيوتر 
)الب تــوب( مــن نــوع )....( اللــون )....(.وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران 
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مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة: مت مواجهــة كا مــن 
املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي
مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة. البــاغ الســابع: بــاغ 
املواطــن / )....( عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....( م)....(اللــون )....( 
رقــم اللوحــة )....( لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليمنــى وســرقة 
ــوع  )....(  ــوع )....( والثالــث مــن ن ــان مــن ن ــغ عــدد ثــاث جــواالت اثن مبل
وســرقة هاردســك خارجــي أثنــاء وقوفهــا أمــام منزله بحي )....( املعاينــــة: 
مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي، 
املذكــور  املبلــغ  منــزل  أمــام  واقفــه  املذكــورة  الســيارة  وشــوهدت 
وشــوهدت الزجاجــة األماميــة جهــة اليمــني متعرضــة للكســر حيــث 
شــوهدت بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة. وبضبــط أقــوال املبلــغ : 
)....( أفــاد عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم 
اللوحــة )....( لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليمنــى وســرقة مبلــغ 
عــدد ثــاث جــواالت اثنــان مــن نــوع )....( والثالــث مــن نــوع  )....( وســرقة 
هاردســك خارجــي أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....(.وباســتجواب 
املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ 
أجتــه رفــق زمائــه/)....( و/)....(  واحلــدث/ )....( واحلــدث/)....( علــى 
دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي )....( وكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة 
األماميــة اليمنــى ، وســرقة ثــاث جــواالت اثنــان مــن نــوع )....( والثالــث 
أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه  )....( وســرقة هاردســك خارجــي  نــوع  مــن 
بحي)....(.وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت 
أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت 
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إليــه  نســب  أقــر مبــا  الثالــث  املدعــى عليــه  وباســتجواب  والكيفيــة. 
وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران مــن حيــث الوصــف 
والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة: مت مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول 
بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف 
البدايــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام ، وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا 
املذكــور اعترفــا بالقضيــة. البــاغ الثامــن: بــاغ املواطــن /)....( عــن 
تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة)....( 
لكســر الزجاجــة األماميــة مــن جهــة الســائق وســرقة مبلــغ وقــدره مائتــا 
ريــال ومحفظتــه وبداخلهــا اإلثباتــات الشــخصية. املعاينــــة : مت االنتقــال 
فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي )....( حيــث 
 ، املذكــور  املبلــغ  منــزل  أمــام  واقفــة  املذكــورة  الســيارة  شــوهدت 
وشــوهدت الزجاجــة األماميــة جهــة اليســار متعرضــة للكســر ، حيــث 
ــغ  ــة للســيارة . وبضبــط أقــوال املبل ــات الداخلي ــره باحملتوي شــوهدت بعث
: )....(أفــاد عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( 
رقــم اللوحــة )....( لكســر الزجاجــة األماميــة مــن جهــة الســائق وســرقة 
الشــخصية  اإلثباتــات  وبداخلهــا  ومحفظتــه  ريــال  مائتــا  وقــدره  مبلــغ 
.وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة 
البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/)....( و/)....(  واحلــدث/ )....( يــوم  صبــاح 
واحلــدث / )....( علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي )....( وكســر الزجاجــة 
األماميــة مــن جهــة الســائق وســرقة مبلــغ وقــدره مائتــا ريــال ومحفظتــه 
وبداخلهــا اإلثباتــات الشــخصية ورمــي احملفظــة بعــد التأكــد مــن عــدم 
وجــود أي مبالــغ ماليــة بداخلهــا .وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر 
مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
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حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران 
مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا 
مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مباجــاء يف اعترافــه حيــث 
أنكــر املذكــوران يف البدايــة مانســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار 
مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة. البــاغ التاســع :بــاغ 
املواطــن )....(عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....( صنــع )....( اللــون 
)....( رقــم اللوحــة ).........( لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليمنــى 
وســرقة محفظتــه وبداخلهــا اإلثباتــات الشــخصية أثنــاء وقوفهــا بحــي 
)....(.املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح 
أنهــا تقــع بحــي ، وقــد شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل 
املبلــغ املذكــور ، وشــوهدت الزجاجــة األماميــة جهــة اليســار متعرضــة 
ــة للســيارة .وبضبــط  ــره باحملتويــات الداخلي للكســر حيــث شــوهد بعث
أقــوال املبلــغ : )....( أفــاد عــن تعــرض ســيارته التي من نوع )....( صنع عام 
)....( اللــون )....(رقــم اللوحــة )....( لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة 
اليمنــى وســرقة محفظتــه وبداخلهــا اإلثباتــات الشــخصية. وباســتجواب 
املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ 
اجتــه رفــق زمائــه/......... و/.........  واحلــدث/ ......... واحلــدث /......... 
األماميــة  الزجاجــة  )....(  وكســر  إلــى حــي  الناريــة  دراجاتهــم  علــى 
الشــخصية  اإلثباتــات  وبداخلهــا  وســرقة محفظتــه  اليســار  مــن جهــة 
ورمــي احملفظــة بعــد التأكــد مــن عــدم وجــود أي مبالــغ ماليــة بداخلهــا 
.وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه 
مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفية.
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وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه 
والوقــت  الوصــف  حيــث  مــن  املذكــوران  زميليــه  ألقــوال  مطابقــة 
والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول بزميليه 
ــة  املذكــوران مباجــاء يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البداي
مانســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور 

اعترفــا بالقضيــة.
التــي  تعــرض ســيارته  املواطــن /.........عــن  بــاغ   -  : العاشــر  البــاغ 
مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة ).........( لكســر الزجاجــة 
األماميــة مــن اجلهــة اليســرى أثنــاء وقوفهــا بحــي )....( وبعثــرة محتوياتــه 
مــن الداخــل .املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث 
اتضــح أنهــا تقــع بحــي )....( ، وشــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــه أمــام 
منــزل املبلــغ املذكــور ، وشــوهدت الزجاجــة األماميــة جهــة اليســار 
ــة للســيارة  ــات الداخلي ــرة باحملتوي متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعث
.وبضبــط أقــوال املبلــغ : )....( أفــاد عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع 
)....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة )....( لكســر الزجاجــة األماميــة 
مــن جهــة الســائق وســرقة مبلــغ وقــدره مائتــا ريــال ومحفظتــه وبداخلهــا 
اإلثباتات الشــخصية .وباســتجواب املدعى عليه األول أقر أنه يف حوالي 
الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/......... و/.........  
واحلــدث/ ......... واحلــدث /......... علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي .........  
وكســر الزجاجــة األماميــة مــن جهــة الســائق وســرقة مبلــغ وقــدرة مائتــا 
ريــال ومحفظتــه وبداخلهــا اإلثباتــات الشــخصية ورمــي احملفظــة بعــد 
التأكــد مــن عــدم وجــود أي مبالــغ ماليــة بداخلهــا .وباســتجواب املدعــى 
عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه 
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املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى 
عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه 
مت   : املواجهـــة  والكيفيــة.  والوقــت  الوصــف  حيــث  مــن  املذكــوران 
مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف 
اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البدايــة مانســب إليهمــا مــن اتهــام 
وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة. البــاغ 
احلــادي عشــر : -بــاغ املواطــن/......... عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع 
)....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة ......... لكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن 
اجلهــة اليمنــى وســرقة اإلثباتــات الشــخصية أثنــاء وقوفهــا بحــي .........  
إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح  البــاغ  .املعاينــــة : مت االنتقــال فــور 
.........  / وشــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام  أنهــا تقــع بحــي 
منــزل املبلــغ املذكــور وشــوهدت الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى 
ــة للســيارة  ــات الداخلي ــره باحملتوي متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعث
ــوع  ــي مــن ن ــغ : .........أفــاد عــن تعــرض ســيارته الت .وبضبــط أقــوال املبل
ــة مــن  ــون )....( رقــم اللوحة.........لكســر الزجاجــة اخللفي )....(م)....( الل
اجلهــة اليمنــى وســرقة محفظتــه وبداخلهــا اإلثباتــات الشــخصية أثنــاء 
أنــه يف  أقــر  املدعــى عليــه األول:  .وباســتجواب    ......... وقوفهــا بحــي 
حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/......... 
و.........  واحلــدث......... واحلــدث/......... علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي 
ــه  ــة مــن جهــة اليمــني وســرقة محفظت .........  وكســر الزجاجــة األمامي
وبداخلهــا اإلثباتــات الشــخصية ، وبعــد التأكــد مــن عــدم وجــود أي 
مبالــغ ماليــه بداخلهــا قامــوا برميهــا. وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 



30

حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. باســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران 
مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا 
مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مباجــاء يف اعترافــه حيــث 
أنكــر املذكــوران يف البدايــة مانســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار 
مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة. البــاغ الثانــي عشــر: 
)....( نــوع  التــي مــن  بــاغ املواطن/..................عــن تعــرض ســيارته   -
م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة......... لكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهــة 
اليمنــى  وســرقة منــه )ام بــي 3 ( وجــوال مــن نــوع )....( أثنــاء وقوفهــا أمــام 
منزلــه بحــي .........  .املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة 
حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي .........  شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة 
أمــام منــزل املبلــغ املذكــور وشــوهدت الزجاجــة اخللفية مــن اجلهة اليمنى 
ــة للســيارة  ــات الداخلي ــرة باحملتوي متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعث
ــوع  ــي مــن ن ــغ : .........أفــاد عــن تعــرض ســيارته الت .وبضبــط أقــوال املبل
)....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة......... لكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن 
اجلهــة اليمنــى  وســرقة منــه )ام بــي 3( وجــوال مــن نــوع )....( أثنــاء وقوفهــا 
أمــام منزلــه بحــي .........  . وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر أنــه 
يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/......... 
ــة إلــى  و/.........  واحلــدث/ ......... واحلــدث /......... علــى دراجاتهــم الناري
حــي .........  وكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن جهــة اليمــني وســرقة منــه 
)ام بــي 3 ( وجــوال مــن نــوع )....( .وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
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أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران 
مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا 
مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
أنكــر املذكــوران يف البدايــة مــا ُنســب إليهمــا مــن اتهــام ، وباســتمرار 

ــة.  مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضي
البــاغ الثالــث عشــر : ، باغ.........عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع 
)....(م)....( اللــون )....(رقــم اللوحــة ......... لكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن 
اجلهــة اليمنــى وســرقة منهــا عــدد جوالــني )....( أثنــاء وقوفهــا بحــي .........  
.املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا 
تقــع بحــي .........  ، وشــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل 
املبلــغ املذكــور وشــوهدت الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى متعــرض 
للكســر حيــث شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة. وبضبــط 
أقــوال املبلــغ : .........عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....( م)....( اللــون 
)....( رقــم اللوحــة ......... لكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى 
وســرقة منهــا عــدد جوالــني )....( أثنــاء وقوفهــا بحــي .........  .وباســتجواب 
يــوم  الثانيــة صبــاح  الســاعة  أنــه يف حوالــي  أقــر  األول  املدعــى عليــه 
البــاغ اجتــه رفــق زمائــه......... و.........  واحلــدث ......... واحلــدث ......... 
اخللفيــة  الزجاجــة  .........  وكســر  حــي  إلــى  الناريــة  دراجاتهــم  علــى 
ــاء وقوفهــا بحــي  ــني )....( أثن ــى وســرقة منهــا عــدد جوال مــن جهــة اليمن
......... .وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت 
أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت 
إليــه  نســب  أقــر مبــا  الثالــث  املدعــى عليــه  وباســتجواب  والكيفيــة. 
وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران مــن حيــث الوصــف 
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والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول 
بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران 
يف البدايــة مانســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا 
املذكــور اعترفــا بالقضيــة. البــاغ الرابــع عشــر : ـ املقيم.........أردنــي 
)....(م)....(  اللــون   )....( نــوع  مــن  التــي  تعــرض ســيارته  عــن  اجلنســية( 
رقــم اللوحــة......... لكســر الزجاجــة األماميــة وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء 
وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي .........  .املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى 
موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي .........  ، وشــوهدت الســيارة 
املذكــورة واقفــة أمــام منــزل املبلــغ ، وشــوهدت الزجاجــة األماميــة 
ــة للســيارة  ــات الداخلي ــره باحملتوي متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعث
.وبضبــط أقــوال املبلــغ: )....( عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....( 
اللــون )....(م)....( رقــم اللوحــة......... لكســر الزجاجــة األماميــة وبعثــرة 
مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي .........  وباســتجواب املدعــى 
عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه 
رفــق زمائــه......... و.........  واحلــدث......... واحلــدث......... علــى دراجاتهــم 
الناريــة إلــى حــي .........  وكســر الزجاجــة األماميــة للســيارة املذكــورة 
أثنــاء وقوفهــا بحــي ......... وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا 
نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث 
الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث أقــر 
مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن 
اعترافــه حيــث  بزميليــه املذكــوران مباجــاء يف  املدعــى عليــه األول 
أنكــرا املذكــوران يف البدايــة مانســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار 
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مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة. 
البــاغ اخلامــس عشــر : -بــاغ املواطــن.............. عــن تعــرض ســيارته 
لكســر   ).........( اللوحــة  رقــم  )....(م)....(  اللــون   )....( نــوع  مــن  التــي 
وبداخلهــا  محفظتــه  وســرقة  اليمنــى  اجلهــة  مــن  اخللفيــة  الزجاجــة 
ــة:  ــه بحــي .......... املعاينــ ــاء وقوفهــا أمــام منزل ــات الشــخصية أثن اإلثبات
مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي 
.........  حيــث شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل املبلــغ 
متعرضــة  اليمنــى  اجلهــة  مــن  اخللفيــة  الزجاجــة  وشــوهدت  املذكــور 
للكســر حيــث شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة. وبضبــط 
أقــوال املبلــغ : .........عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....( اللــون )....(
م)....( رقــم اللوحــة ......... لكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى 
وســرقة محفظتــه وبداخلهــا اإلثباتــات الشــخصية أثنــاء وقوفهــا أمــام 
منزلــه بحــي ......... . وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي 
الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/......... و/.........  
واحلــدث/ ......... واحلــدث /......... علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي .........  
ــاء  ــى للســيارة املذكــورة أثن ــة مــن اجلهــة اليمن وكســر الزجاجــة اخللفي
وقوفهــا بحــي .........  وســرقة محفظــة وبعــد التأكــد مــن عــدم وجــود 
أي مبالــغ ماليــة بداخلهــا مت رميهــا. وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران 
مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا 
مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
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أنكــر املذكــوران يف البدايــة مانســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار 
مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة.

البــاغ الســادس عشــر:- بــاغ املواطــن ......... عــن تعــرض ســيارته التــي 
مــن نــوع )....( اللــون )....( صنــع عــام )....( رقــم اللوحــة ).........( لكســر 
الزجاجــة األماميــة وبعثــرة مــا بداخلهــا .املعاينــــة : مت االنتقــال فــور الباغ 
إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي .........  ، وقــد شــوهدت 
وشــوهدت  املذكــور  املبلــغ  منــزل  أمــام  واقفــة  املذكــورة  الســيارة 
الزجاجــة األماميــة متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعثــره باحملتويــات 
تعــرض  عــن  .........أفــاد   : املبلــغ  أقــوال  وبضبــط  للســيارة.  الداخليــة 
ســيارته التــي مــن نــوع )....( اللــون )....( صنــع عــام )....( رقــم اللوحة ......... 
لكســر الزجاجــة االماميــة وبعثــرة مــا بداخلهــا .وباســتجواب املدعــى 
عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه 
رفــق زمائــه/......... و/.........  واحلــدث/ ......... واحلــدث / ......... علــى 
دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي .........  وكســر الزجاجــة األماميــة للســيارة 
املذكــورة أثنــاء وقوفهــا بحــي .........  .وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران 
مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا 
مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي

مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة. 
البــاغ الســابع عشــر : ـ بــاغ املواطــن/ .............. عــن تعــرض ســيارته 
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التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحة.........لكســر الزجاجــة 
اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى وســرقة محفظتــه وبداخلهــا اإلثباتــات،  أثنــاء 
وقوفهــا بحــي .......... املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة 
املذكــورة  الســيارة  وشــوهدت    ......... بحــي  تقــع  أنهــا  اتضــح  حيــث 
واقفــة أمــام منــزل املبلــغ ، وشــوهدت الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى 
متعرضــة للكســر ، حيــث شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة 
ــوع  ــي مــن ن ــغ : .........أفــاد عــن تعــرض ســيارته الت .وبضبــط أقــوال املبل
)....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة......... لكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن 
اجلهــة اليمنــى وســرقة محفظتــه وبداخلهــا اإلثباتــات أثنــاء وقوهــا بحــي 
......... .وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة 
يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه......... و.........  واحلــدث  الثانيــة صبــاح 
......... واحلــدث......... علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي .........  وكســر 
الزجاجــة اخللفيــة اليمنــى للســيارة املذكــورة وســرقة احملفظــة ورميهــا 
بعــد التأكــد مــن عــدم وجــود أي مبالــغ ماليــة فيهــا أثنــاء وقوفهــا بحــي 
......... وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت 
أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت 
والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث  أقــر مبــا نســب إليــه 
وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران مــن حيــث الوصــف 
والوقت والكيفية. املواجهـة : مت مواجهة كا من بزميليه املذكوران 
مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البدايــة مــا نســب 
إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا 

ــة.  بالقضي
البــاغ الثامــن عشــر : - بــاغ املواطــن/  .............. عــن تعــرض ســيارته 
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لكســر   ......... اللوحــة  رقــم   )....( اللــون  )....(م)....(  نــوع  مــن  التــي 
الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى وســرقة جــوال مــن نــوع )....( أثنــاء 
وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي .........  .املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ 
وشــوهدت    ......... بحــي  تقــع  أنهــا  اتضــح  حيــث  احلادثــة  موقــع  إلــى 
وشــوهدت  املذكــور،  املبلــغ  منــزل  أمــام  واقفــة  املذكــورة  الســيارة 
ــة اليســار متعرضــة للكســر حيــث شــوهد  ــة مــن جه الزجاجــة األمامي
بعثــره باحملتويــات الداخليــة للســيارة. وبضبــط أقــوال املبلــغ : )....( أفــاد 
عــن تعــرض ســيارته مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة .........
لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى وســرقة جــوال مــن نــوع 
)....( أثنــاء وقوفهــا بحــي ......... .وباســتجواب املدعــى عليــه األول  أقــر 
أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفق زمائــه......... 
و.........  واحلــدث ......... واحلــدث........ علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي 
.........  وكســر الزجاجــة اخللفيــة اليســار للســيارة املذكــورة وســرقة 
ــا  ــه فيه ــغ مالي ــا بعــد التأكــد مــن عــدم وجــود أي مبال احملفظــة ورميه
ــاء وقوفهــا بحــي .........  .وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا  إثن
نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث 
الوصــف والوقــت والكيفيــة .وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث أقــر 
مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن 
املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي

مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة.
الباغ التاســع عشــر : ـ باغ املواطن /.........عن تعرض ســيارته التي من 
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نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة......... لكســر الزجاجــة اخللفيــة 
مــن اجلهــة اليمنــى وســرقة جــوال مــن نــوع )....( ومحفظتــه وبداخلهــا 
اإلثباتــات الشــخصية العائــدة لــه إثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي .......... 
املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا 
.........  و شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل  تقــع بحــي 
املبلــغ املذكــور وشــوهدت الزجاجــة اخللفيــة مــن جهــة اليمنــى متعرضــة 
ــة للســيارة. وبضبــط  ــره باحملتويــات الداخلي للكســر حيــث شــوهد بعث
أقــوال املبلــغ : .........أفــاد عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( 
اللــون )....( رقــم اللوحــة .........لكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهة اليمنى 
وســرقة جــوال مــن نــوع )....( ومحفظتــه وبداخلهــا اإلثباتــات الشــخصية 
العائــدة لــه أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي ......... .وباســتجواب املدعــى 
عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه 
......... علــى  ......... واحلــدث/  رفــق زمائــه/......... و/.........  واحلــدث/ 
دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي .........  وكســر الزجاجــة اخللفيــة اليمنــى 
بداخلهــا  )....(ومحفظــة  نــوع  مــن  جــوال  وســرقة  املذكــورة  للســيارة 
ــغ  ــات الشــخصية ورميهــا بعــد التأكــد مــن عــدم وجــود أي مبال اإلثبات
ماليــة فيهــا أثنــاء وقوفهــا بحــي .........  .وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران 
مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا 
مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي
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مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة.
البــاغ العشــرون : ـ   بــاغ املواطنة/.........عــن تعــرض ســيارتها التــي مــن 
نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة ......... لكســر الزجاجــة اخللفيــة 
ــة : مت  ــه بحــي .......... املعاينــ ــاء وقوفهــا أمــام منزل ــى أثن مــن اجلهــة اليمن
االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي 
.........  وشــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل املبلــغ املذكــور 
وشــوهدت الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى متعرضــة للكســر حيــث 
شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة. وبضبــط أقــوال املبلغــة: 
نــوع )....( م)....( اللــون  ......... أفــادت عــن تعــرض ســيارتها التــي مــن 
)....( رقــم اللوحــة ......... لكســر الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى 
عليــه  املدعــى  وباســتجواب   .......... بحــي  منزلــه  أمــام  وقوفهــا  أثنــاء 
األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق 
دراجاتهــم  علــى   ......... واحلــدث   ......... واحلــدث  و.........   زمائــه......... 
للســيارة  اليمنــى  الزجاجــة اخللفيــة  .........  وكســر  إلــى حــي  الناريــة 
املذكــورة أثنــاء وقوفهــا بحــي .........  .وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران 
مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة: مت مواجهــة كا مــن 
املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي

مواجهتهمــا بزميلهمــا اعترفــا بالقضيــة.
البــاغ الواحــد والعشــرون : ـ بــاغ املواطــن .........عــن تعــرض ســيارته 
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لكســر   ).........( اللوحــة  رقــم   )....( اللــون  )....(م)....(  نــوع  مــن  التــي 
الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليمنــى وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا 
بقريــة .......... املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث 
ــة )....( شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام  اتضــح أنهــا تقــع بقري
منــزل املبلــغ، وشــوهدت الزجاجــة األماميــة مــن جهــة اليمــني متعرضــة 
ــة للســيارة. وبضبــط  ــره باحملتويــات الداخلي للكســر حيــث شــوهد بعث
أقــوال املبلــغ : .........عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....( م)....( اللــون 
)....( رقــم اللوحــة )......... لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليمنــى 
..........وباســتجواب املدعــى  وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا بقريــة 
عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه 
علــى  واحلــدث/.........   ......... واحلــدث/  و/.........   زمائــه/.........  رفــق 
مــن  األماميــة  الزجاجــة  ......... وكســر  قريــة  إلــى  الناريــة  دراجاتهــم 
اجلهــة اليمنــى وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا .وباســتجواب املدعــى 
عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه 
املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة 
كا مــن املدعــى عليــه بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي

مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعتــرف الثانــي بالقضيــة.
البــاغ الثانــي والعشــرون : ـ  بــاغ املواطن/.........عــن تعــرض ســيارته 
لكســر  اللوحــة.........  رقــم   )....( اللــون  )....(م)....(  نــوع  مــن  التــي 
الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليمنــى وســرقة جهــاز )الب تــوب( مــن نــوع 
)....( اللــون )....(وعــدد ثــاث جــواالت مــن نــوع )....( أثنــاء وقوفهــا بقريــة 
.......... املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح 
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ــزل  ــة .........شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام من أنهــا تقــع بقري
املبلــغ املذكــور وشــوهدت الزجاجــة األماميــة مــن جهــة اليمــني متعرضــة 
للكســر حيــث شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة .وبضبــط 
أقــوال املبلــغ : ......... أفــاد عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( 
اللــون )....( رقــم اللوحــة ).........( لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة 
اليمنــى وســرقة جهــاز )الب تــوب( مــن نــوع )....( اللــون )....( وعــدد ثــاث 
جــواالت مــن نــوع )....( أثنــاء وقوفهــا بقريــة ..........وباســتجواب املدعــى 
عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه 
......... واحلــدث /......... علــى  رفــق زمائــه/......... و/.........  واحلــدث/ 
مــن  األماميــة  الزجاجــة  .........وكســر  قريــة  إلــى  الناريــة  دراجاتهــم 
اجلهــة اليمنــى وســرقة جهــاز )الب تــوب( مــن نــوع )....( اللــون )....( وعــدد 
ثــاث جــواالت مــن نــوع )....( أثنــاء وقوفهــا بقريــة الشــقيق .وباســتجواب 
املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال 
زميلــه املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت 
مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف 
اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البدايــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهام 

وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعتــرف الثانــي بالقضيــة.
البــاغ الثالــث والعشــرون: -  بــاغ املواطــن ......... عــن تعــرض ســيارته 
التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقم اللوحة ......... لكســر الزجاجة 
اخللفيــة جهــة اليمــني وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بقريــة 
.......... املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح 
ــزل  ــة .........شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام من أنهــا تقــع بقري
املبلــغ ، وشــوهدت الزجاجــة اخللفيــة مــن جهــة اليمــني متعرضــة للكســر 
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أقــوال  للســيارة. وبضبــط  الداخليــة  بعثــره باحملتويــات  حيــث شــوهد 
املبلــغ : .............. أفــاد عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( 
اللــون )....( رقــم اللوحــة ......... لكســر الزجاجــة اخللفيــة جهــة اليمــني 
وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بقريــة .......... وباســتجواب 
املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ 
اجتــه رفــق زمائــه/......... و/.........  واحلــدث/ ......... واحلــدث/ ......... 
علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى قريــة ......... وكســر الزجاجــة اخللفيــة جهــة 
اليمــني أثنــاء وقوفهــا بقريــة )....(.وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر 
مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن 
املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
أنكــر املذكــوران يف البدايــة مانســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار 

مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعتــرف الثانــي بالقضيــة .
البــاغ الرابــع والعشــرون : ـ بــاغ املواطــن / .........عــن تعــرض ســيارته 
التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقم اللوحة ......... لكســر الزجاجة 
األماميــة مــن اجلهــة اليســرى وســرقة جــوال مــن نــوع )....( أثنــاء وقوفهــا 
ــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع  ــة ..........املعاينــ ــه بقري أمــام منزل
احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بقريــة .........شــوهدت الســيارة املذكــورة 
واقفــة أمــام منــزل املبلــغ ، وشــوهدت الزجاجــة األماميــة من جهة اليســار 
متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعثــره باحملتويــات الداخليــة للســيارة .
وبضبــط أقــوال املبلــغ : .........عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(
م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة ......... لكســر الزجاجــة األماميــة مــن 
ــه  ــا أمــام منزل ــاء وقوفه ــوع )....( أثن ــة اليســرى وســرقة جــوال مــن ن اجله
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حوالــي  يف  أنــه  أقــر  األول  عليــه  املدعــى  وباســتجواب   .......... بقريــة 
و.........   زمائــه.........  رفــق  اجتــه  البــاغ  يــوم  الثانيــة صبــاح  الســاعة 
واحلــدث ......... واحلــدث ......... علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى قريــة )....( 
وكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى وســرقة جــوال مــن نــوع 
)....( أثنــاء وقوفهــا بقريــة ..........وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر 
مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن 
املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي
.البــاغ  بالقضيــة  الثانــي  اعتــرف  املذكــور  بزميلهمــا  مواجهتهمــا 
اخلامــس والعشــرون : ـ  بــاغ املواطن.........عــن تعــرض ســيارته التــي مــن 
اليمنــى  اللوحة.........لكســر الزجاجــة األماميــة  )....(م)....( رقــم  نــوع 
وســرقة شاشــة املســجل أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بقريــة ..........املعاينــــة: 
مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح إنهــا تقــع بقريــة 
......... شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل املبلــغ املذكــور 
وشــوهدت الزجاجــة األماميــة مــن جهــة اليمنــى متعرضــة للكســر حيــث 
شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة. وبضبــط أقــوال املبلــغ: 
.............. عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( رقــم اللوحــة ....... 
لكســر الزجاجــة األماميــة اليمنــى وســرقة شاشــة املســجل أثنــاء وقوفها 
أمــام منزلــه بقريــة .......... وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف 
حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه ......... 
و.........  واحلــدث ......... واحلــدث ......... علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى قريــة 
......... وكســر الزجاجــة األماميــة اليمنــى وســرقة شاشــة املســجل أثنــاء 
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وقوفهــا بقريــة ..........وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب 
إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث الوصــف 
ــي أقــر مبــا نســب  ــه الثان ــة. وباســتجواب املدعــى علي والوقــت والكيفي
إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث الوصــف 
والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا املدعــى عليــه األول 
بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران 
يف البدايــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا 
املذكــور اعتــرف الثانــي بالقضيــة . املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن 
اعترافــه حيــث  بزميليــه املذكــوران مباجــاء يف  املدعــى عليــه األول 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي

مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعتــرف الثانــي بالقضيــة.
البــاغ الســادس والعشــرون : ـ  بــاغ املواطن/.........عــن تعــرض ســيارته 
لكســر   ).........( اللوحــة  رقــم  )....(م)....(  اللــون   )....( نــوع  مــن  التــي 
الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا 
بقريــة ..........املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث 
اتضــح أنهــا تقــع بقريــة .........شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام 
منــزل املبلــغ ، وشــوهدت الزجاجــة األماميــة مــن جهــة اليســار متعرضــة 
للكســر حيــث شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة . وبضبــط 
أقــوال املبلــغ : .........عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(اللــون )....(
م)....( رقــم اللوحــة......... لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى 
وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا بقريــة .......... وباســتجواب املدعــى 
عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه 
......... علــى  ......... واحلــدث/  رفــق زمائــه/......... و/.........  واحلــدث/ 
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دراجاتهــم الناريــة إلــى قريــة .........وكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة 
اليســرى إثنــاء وقوفهــا بقريــة )....( .

البــاغ الســابع والعشــرون : ـ  بــاغ املواطــن / .........عــن تعــرض ســيارته 
لكســر  اللوحــة.........  رقــم  م)....(   )....( اللــون   )....( نــوع  مــن  التــي 
الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا 
بقريــة .......... املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث 
اتضــح أنهــا تقــع بقريــة .........شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام 
منــزل املبلــغ ، وشــوهدت الزجاجــة األماميــة مــن جهــة اليســار متعرضــة 
للكســر حيــث شــوهد بعثــره باحملتويــات الداخليــة للســيارة . وبضبــط 
أقــوال املبلــغ : ......... أفــاد عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(  اللــون 
اجلهــة  مــن  األماميــة  الزجاجــة  اللوحــة......... لكســر  رقــم  )....(م)....( 
)....(.وباســتجواب  أثنــاء وقوفهــا بقريــة  مــا بداخلهــا  اليســرى وبعثــرة 
املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ 
اجته رفق زمائه/......... و/.........  واحلدث/ ......... واحلدث/ ......... على 
دراجاتهــم الناريــة إلــى قريــة .........وكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة 
اليســرى أثنــاء وقوفهــا بقريــة ..........وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور 
مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا 
مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي

ــة . مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعتــرف الثانــي بالقضي
 البــاغ الثامــن والعشــرون : ـ  بــاغ املواطن/.........عــن تعــرض ســيارته 
التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة  .............. ،لكســر 
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الزجاجة اخللفية من جهة اليمني وســرقة نظارة شمســية رميوت الكراج 
أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي ..........املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ 
إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي .........شــوهدت الســيارة 
املذكــورة واقفــة أمــام منــزل املبلــغ ، وشــوهدت الزجاجــة اخللفيــة مــن 
جهــة اليمــني متعرضــة للكســر حيث شــوهد بعثــره باحملتويات الداخلية 
للســيارة . وبضبــط أقــوال املبلــغ : بــاغ .........أفــاد عــن تعــرض ســيارته 
التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحة.........لكســر الزجاجــة 
اخللفيــة مــن جهــة اليمــني وســرقة نظــارة شمســية رميــوت الكــراج اثنــاء 
وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي .......... وباســتجواب املدعى عليه األول أقر أنه 
يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ أجتــه رفــق زمائــه/......... 
ــة إلــى  و/.........  واحلــدث/ ......... واحلــدث/ ......... علــى دراجاتهــم الناري
حــي .........وكســر الزجاجــة اخللفيــة اليمنــى للســيارة املذكــورة وســرقة 
منــه نظــاره شمســيه أثنــاء وقوفهــا بحــي .......... وباســتجواب املدعــى 
عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه 
املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى 
عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه 
مت   : املواجهـــة  والكيفيــة.  والوقــت  الوصــف  حيــث  مــن  املذكــوران 
مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء 
يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البدايــة مــا نســب إليهمــا مــن 

اتهــام وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة.
ــي اجلنســية ( عــن  ــم/.........) مين ــاغ املقي البــاغ التاســع والعشــرون : ـ  ب
تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....(اللــون )....( رقــم اللوحــة ......... 
لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء 
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وقوفهــا بحــي .......... املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة 
حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي .........شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة 
أمــام منــزل املبلــغ املذكــور وشــوهدت الزجاجــة األماميــة مــن جهــة 
اليســرى متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعثــره باحملتويــات الداخليــة 
للســيارة .وبضبــط أقــوال املبلــغ : .........عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع 
)....(م)....(اللــون )....( رقــم اللوحــة......... لكســر الزجاجــة األماميــة مــن 
اجلهة اليســرى وبعثرة ما بداخلها اثناء وقوفها بحي .......... وباســتجواب 
املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ 
اجتــه رفــق زمائــه/......... و/.........  واحلــدث/ ......... واحلــدث/ ......... 
األماميــة  الزجاجــة  .........وكســر  حــي  إلــى  الناريــة  دراجاتهــم  علــى 
اليســرى للســيارة املذكــورة أثنــاء وقوفهــا بحــي .......... وباســتجواب 
املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال 
ــة. وباســتجواب  ــه املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفي زميل
املدعــى عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال 
زميليــه املذكــوران مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : 
مت مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء 
يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البدايــة مــا نســب إليهمــا مــن 

اتهــام وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة.
البــاغ الثاثــون : ـ  بــاغ املقيــم/.........) ســوري اجلنســية ( عــن تعــرض 
لكســر   ).........( اللوحــة  رقــم   )....( اللــون  )....(م)....(  التــي  ســيارته 
ــاء وقوفهــا  ــة مــن اجلهــة اليمنــى وســرقة جهــاز )...( أثن الزجاجــة األمامي
ــى موقــع  ــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إل أمــام شــقته بحــي .......... املعاينــ
احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي .........شــوهدت الســيارة املذكــورة 
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املبلــغ ، وشــوهدت الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة  أمــام منــزل  واقفــة 
اليمنــى متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعثــرة باحملتويــات الداخليــة 
للســيارة . وبضبــط أقــوال املبلــغ : .........أفــاد عــن تعــرض ســيارته التــي 
)....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة ).........( لكســر الزجاجــة األماميــة 
مــن اجلهــة اليمنــى وســرقة جهــاز )...( أثنــاء وقوفهــا أمــام شــقته بحــي 
.......... وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة 
الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/......... و/.........  واحلــدث/ 
ــة إلــى حــي .........وكســر  ــى دراجاتهــم الناري ......... واحلــدث/ ......... عل
ــاء وقوفهــا  ــة مــن اجلهــة اليمنــى وســرقة جهــاز )...( أثن الزجاجــة األمامي
أمــام منزلــه بحــي .......... وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا 
نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث 
الثالــث أقــر  الوصــف والوقــت والكيفيــة. باســتجواب املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن 
املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي

مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة.
البــاغ الواحــد والثاثــون : ـ بــاغ املقيــم/.........) مصــري اجلنســية (عــن 
تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحـــــــــــة 
.........لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى وســرقة مبلــغ وقدره 
أربعــة آالف وســبعمائة وواحــد عشــرين ريــااًل أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه 
بحــي .......... املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث 
ــا تقــع بحــي .........شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام  اتضــح أنه
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منــزل املبلــغ املذكــور وشــوهدت الزجاجــة األماميــة مــن جهــة اليســرى 
متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعثــره باحملتويــات الداخليــة للســيارة .
وبضبــط أقــوال املبلــغ : .............. أفــاد عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع 
)....( م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة ......... لكســر الزجاجــة األماميــة 
مــن اجلهــة اليســرى وســرقة مبلــغ وقــدره أربعــة آالف وســبعمائة وواحــد 
عشــرين ريــال أثنــاء وقوفهــا أمــام منزله بحي .......... وباســتجواب املدعى 
عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه 
......... علــى  ......... واحلــدث/  رفــق زمائــه/......... و/.........  واحلــدث/ 
دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي .........وكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة 
اليســرى للســيارة املذكــورة وســرقة مبلــغ وقــدرة أربعــة آالف وســبعمائة 
وواحــد عشــرين ريــااًل أثنــاء وقوفهــا أمــام منزله بحــي ..........وباســتجواب 
املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال 
ــة. وباســتجواب  ــه املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفي زميل
املدعــى عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال 
زميليــه املذكــوران مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : 
مت مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء 
يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البدايــة مــا نســب إليهمــا مــن 

اتهــام وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة.
البــاغ الثانــي والثاثــون : ـ  بــاغ املقيم/.........ســوري اجلنســية ( عــن 
تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة......... 
لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليمنــى وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء 
وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي .......... املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى 
الســيارة  .........شــوهدت  تقــع بحــي  أنهــا  موقــع احلادثــة حيــث أتضــح 
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املذكــورة واقفــة أمــام منــزل املبلــغ ، وشــوهدت الزجاجــة األماميــة 
مــن جهــة اليمنــى متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعثــره باحملتويــات 
تعــرض  عــن  .........أفــاد   : املبلــغ  أقــوال  وبضبــط   . للســيارة  الداخليــة 
ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة......... لكســر 
الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليمنــى وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا 
ــه بحــي .......... وباســتجواب املدعــى عليــه األول  أقــر أنــه يف  أمــام منزل
حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ أجتــه رفــق زمائــه/......... 
ــة الــى  و/.........  واحلــدث/ ......... واحلــدث/ ......... علــى دراجاتهــم الناري
حــي .........  وكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليمنــى أثنــاء وقوفهــا 
أمــام منزلــه بحــي .......... وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا 
نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث 
الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث أقــر 
مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن 
املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي

مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة.
البــاغ الثالــث والثاثــون : ـ  بــاغ املواطن/.........عــن تعــرض ســيارته 
مــن نــوع )....( اللــون )....(صنــع عــام )....( رقــم اللوحــة......... لكســر 
الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى ولــم يســرق منهــا شــي وبعثــرة مــا 
بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا بالقــرب مــن .......... املعاينــــة : مت االنتقــال فــور 
البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي .........شــوهدت 
الزجاجــة  املبلــغ ، وشــوهدت  منــزل  أمــام  واقفــة  الســيارة املذكــورة 
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األماميــة مــن اجلهــة اليســرى متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعثــره 
باحملتويــات الداخليــة للســيارة . وبضبــط أقــوال املبلــغ : .........أفــاد عــن 
تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....( م)....( رقــم اللوحــة......... لكســر 
الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى ولــم يســرق منهــا شــي وبعثــرة مــا 
بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا بالقــرب مــن .......... وباســتجواب املدعــى عليــه 
األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق 
زمائه/......... و/.........  واحلدث/ ......... واحلدث/ ......... على دراجاتهم 
ــة مــن اجلهــة اليســرى  ــى حــي .........وكســر الزجاجــة األمامي ــة إل الناري
أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي .......... وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران 
مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا 
مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي

ــة. ــا بالقضي مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترف
البــاغ الرابــع والثاثــون : ـ   بــاغ املواطــن /.........عــن تعــرض ســيارته 
لكســر  اللوحــة.........  رقــم   )....( اللــون  )....(م)....(  نــوع  مــن  التــي 
الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى ولــم يســرق منهــا شــي وبعثــرة 
مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بالقــرب مــن .......... املعاينــــة : مت 
االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي 
.........شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل املبلــغ ، وشــوهدت 
الزجاجــة األماميــة مــن جهــة اليســرى متعرضــة للكســر حيــث شــوهد 
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بعثــره باحملتويــات الداخليــة للســيارة . وبضبــط أقــوال املبلــغ : .........
ــون )....( رقــم اللوحــة  ــوع )....(م)....( الل ــي مــن ن عــن تعــرض ســيارته الت
).........( لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى ولــم يســرق منهــا 
شــي وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بالقــرب مــن ..........
وباســتجواب املدعى عليه األول أقر أنه يف حوالي الســاعة الثانية صباح 
يــوم البــاغ اجتــه رفق زمائــه/......... و/.........  واحلدث/ ......... واحلدث/ 
......... علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي .........وكســر الزجاجــة األماميــة 
مــن اجلهــة اليســرى أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي .......... وباســتجواب 
املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال 
ــة. وباســتجواب  ــه املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفي زميل
املدعــى عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال 
زميليــه املذكــوران مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : 
مت مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء 
يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البدايــة مــا نســب إليهمــا مــن 

اتهــام وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة.
ــون : ـ  بــاغ املواطن/.........عــن تعــرض ســيارته  البــاغ اخلامــس والثاث
التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقم اللوحة ......... لكســر الزجاجة 
ــه بالقــرب ..........  ــاء وقوفهــا أمــام منزل ــة مــن اجلهــة اليســرى أثن األمامي
املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا 
تقــع بحــي .........شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منــزل املبلــغ، 
اليســرى متعرضــة للكســر  وشــوهدت الزجاجــة األماميــة مــن جهــة 
حيــث شــوهد بعثــره باحملتويــات الداخليــة للســيارة . وبضبــط أقــوال 
املبلــغ : ......... عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( 
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رقــم اللوحــة .........لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى أثنــاء 
عليــه  املدعــى  وباســتجواب   .......... مــن  بالقــرب  منزلــه  أمــام  وقوفهــا 
األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق 
زمائه/......... و/.........  واحلدث/ ......... واحلدث/ ......... على دراجاتهم 
ــة مــن اجلهــة اليســرى  ــى حــي .........وكســر الزجاجــة األمامي ــة إل الناري
أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي ..........وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن 
حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران 
مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا 
مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث 
ــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار  أنكــر املذكــوران يف البداي
الســادس  البــاغ  بالقضيــة.  اعترفــا  املذكــور  بزميلهمــا  مواجهتهمــا 
والثاثــون : ـ  بــاغ املواطــن/.................. عــن تعــرض ســيارته التــي )....(
م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة ......... لكســر الزجاجــة األماميــة مــن 
اجلهــة اليســرى وســرقة مبلــغ وقــدره ثاثمائــة وخمســون ريــال وبطاقــات 
صــراف بنكيــة أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بالقــرب مــن .......... املعاينــــة : 
مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي 
......... شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة أمــام منزل املبلغ ، وشــوهدت 
الزجاجــة األماميــة مــن جهــة اليســرى متعرضــة للكســر حيــث شــوهد 
بعثــرة باحملتويــات الداخليــة للســيارة . وبضبــط أقــوال املبلــغ : .........
ــون )....( رقــم اللوحــة ).........(  أفــاد عــن تعــرض ســيارته )....( م)....( الل
لكســر الزجاجــة األماميــة مــن اجلهــة اليســرى وســرقة مبلــغ وقــدرة 
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ثاثمائــة وخمســون ريــال وبطاقــات صــراف بنكيــة أثنــاء وقوفهــا أمــام 
منزلــه بالقــرب مــن .......... وباســتجواب املتهــم األول أقــر أنــه يف حوالــي 
الســاعة الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/......... و/.........  
واحلــدث/ ......... واحلــدث/ ......... علــى دراجاتهــم الناريــة إلــى حــي .........
مالــي  مبلــغ  وســرقة  اليســرى  اجلهــة  مــن  األماميــة  الزجاجــة  وكســر 
حوالــي ثاثمائــة ريــال أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي )....(. وباســتجواب 
املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال 
ــة. وباســتجواب  ــه املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفي زميل
املدعــى عليــه الثالــث أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال 
زميليــه املذكــوران مــن حيــث الوصــف والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : 
مت مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء 
يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف البدايــة مــا نســب إليهمــا مــن 

اتهــام وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا املذكــور اعترفــا بالقضيــة.
البــاغ الســابع والثاثــون : ـ  بــاغ املواطن/.........عــن تعــرض ســيارته 
التــي مــن نــوع )....(م)....( اللــون )....( رقــم اللوحــة......... لكســر الزجاجة 
اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه 
بالقــرب مــن ..........املعاينــــة : مت االنتقــال فــور البــاغ إلــى موقــع احلادثــة 
حيــث اتضــح أنهــا تقــع بحــي ......... شــوهدت الســيارة املذكــورة واقفــة 
اليمنــى  جهــة  مــن  اخللفيــة  الزجاجــة  وشــوهدت   ، املبلــغ  منــزل  أمــام 
متعرضــة للكســر حيــث شــوهد بعثــره باحملتويــات الداخليــة للســيارة .
وبضبــط أقــوال املبلــغ : .........عــن تعــرض ســيارته التــي مــن نــوع )....(
الزجاجــة اخللفيــة مــن  ......... لكســر  اللوحــة  )....( رقــم  اللــون  م)....( 
اجلهــة اليمنــى وبعثــرة مــا بداخلهــا أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بالقــرب 



54

مــن .........وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر أنــه يف حوالــي الســاعة 
الثانيــة صبــاح يــوم البــاغ اجتــه رفــق زمائــه/......... و/.........  واحلــدث/ 
ــة إلــى حــي .........وكســر  ــى دراجاتهــم الناري ......... واحلــدث/ ......... عل
الزجاجــة اخللفيــة مــن اجلهــة اليمنــى ريــال أثنــاء وقوفهــا أمــام منزلــه بحــي  
............... وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر مبــا نســب إليــه وجــاءت 
أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميلــه املذكــور مــن حيــث الوصــف والوقــت 
إليــه  نســب  أقــر مبــا  الثالــث  املدعــى عليــه  وباســتجواب  والكيفيــة. 
وجــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال زميليــه املذكــوران مــن حيــث الوصــف 
والوقــت والكيفيــة. املواجهـــة : مت مواجهــة كا مــن املدعــى عليــه األول 
بزميليــه املذكــوران مبــا جــاء يف اعترافــه حيــث أنكــر املذكــوران يف 
البدايــة مــا نســب إليهمــا مــن اتهــام وباســتمرار مواجهتهمــا بزميلهمــا 
املذكــور اعترفــا بالقضيــة. محاضــر اإلرشــاد يف القضية :- مت اإلرشــاد 
مــن قبــل املدعــى عليهــم يف القضيــة علــى مواقــع الســيارات التــي قامــوا  
بتكســير زجاجهــا والســرقة منهــا بحــي .........  وقريــة .........وحــي.........

ــى النحــو اآلتــي: و.........و......... : وكانــت عل
أنــه  اتضــح  والــذي  األول  املوقــع  علــى  عليهــم  املدعــى  أرشــد   : األول 
مجموعــة الســيارات التــي مت تكســيرها بحــي .........  حيــث ذكــروا 
أنهــم قدمــوا إلــى احلــي مــن اجلهــة الشــمالية عبــر طريــق فرعــي مســاحته 
مــا يقــارب )20م( ميتــد إلــى داخــل احلــي وشــاهدوا مجموعــة ســيارات مــا 
يقــارب إحــدى عشــرة ســيارة بجــوار بعــض ، فأقدمــوا علــى تكســير 

زجاجهــا وتفتيشــها والســرقة منهــا.
الثانــي : أرشــد املدعــى عليهمــا األول والثانــي علــى املوقــع الثانــي والــذي 
اتضــح أنــه مجموعــة الســيارات التــي مت تكســيرها بقريــة .........حيــث 
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ذكــر املدعــى عليهمــا أنهمــا قدمــا إلــى قريــة .........مــن اجلهــة الشــرقية 
عبــر الطريــق الرئيســي وبالوصــول إلــى منتصــف القريــة مت الدخــول إلــى 
اجلهــة الشــمالية منهــا عبــر طريــق فرعــي مســاحته مــا يقــارب ) 15م ( 

ميتــد إلــى داخــل اجلهــة الشــمالية منهــا وشــاهدا مجموعــة ســيارات 
مــا يقــارب ثمــان ســيارات فأقدمــا علــى تكســير زجاجهــا وتفتيشــها 

والســرقة منهــا.
الثالــث : أرشــد املدعــى عليهــم علــى املوقــع الثالــث والــذي يتكــون مــن 

ثاثــة مواقــع علــى النحــو اآلتــي:
أ( اتضــح أن املوقــع يعــود ملجموعــة الســيارات التــي مت تكســيرها بحــي 
......... حيــث ذكــر املدعــى عليهــم أنهــم قدمــوا إلــى احلــي مــن اجلهــة 
الشــمالية عبــر الطريــق الرئيســي القــادم مــن مدينــة  .............. ومــن ثــم 
إلــى طريــق فرعــي مــن اجلهــة الشــمالية منهــا حيــث أقدموا على تكســير 

مــا يقــارب أربــع ســيارات يف أنحــاء متفرقــة مــن احلــي. 
التــي مت تكســيرها  ب( اتضــح أن املوقــع يعــود ملجموعــة الســيارات 
بحــي .........حيــث ذكــر املدعــى عليهــم أنهــم قدمــوا إلــى احلــي مــن اجلهــة 
 )....( إلــى   )....( القــادم مــن مدينــة  الرئيســي  الشــمالية عبــر الطريــق 
ومــن ثــم إلــى طريــق فرعــي مــن اجلهــة الغربيــة منهــا حيــث أقدمــوا علــى 

تكســير مــا يقــارب خمــس ســيارات يف أنحــاء متفرقــة مــن احلــي.
ج( اتضــح أن املوقــع يعــود ملجموعــة الســيارات التــي مت تكســيرها بحــي 
......... حيــث ذكــر املدعــى عليهــم أنهــم قدمــوا إلــى احلــي مــن اجلهــة 
الشــمالية الغربيــة عبــر الطريــق الرئيســي القــادم مــن مدينــة.............. 
ومــن ثــم إلــى طريــق فرعــي مــن اجلهــة الغربيــة منهــا حيــث أقدمــوا علــى 

تكســير مــا يقــارب ثاثــة ســيارات يف أنحــاء متفرقــة مــن احلــي.
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) مت فرز أوراق مستقلة للحدثني ......... و......... (.
ــة  ــه االتهــام لهــم بتكويــن عصاب وقــد أســفر التحقيــق معهــم عــن توجي
لســرقة الســيارات وقيامهــم بالســرقة مــن عــدة ســيارات بعــد كســر 

زجاجهــا، وذلــك لأدلــة والقرائــن األتيــة:-
1. مــا جــاء يف إقراراتهــم املصدقــة شــرعًا واملنــوه عنهــا، املــدون علــى 
الصفحــة رقــم )7،9( مــن دفتــر التحقيــق رقــم )2(، والصفحــة رقــم )6، 

8 ، 11 ، 14( مــن دفتــر التحقيــق رقــم ) 1 (.
2. مــا ورد يف باغــات املواطنــني واملقيمــني املذكوريــن عــن تعــرض 
ســيارتهم لتكســير زجاجهــا والســرقة منهــا وتطابــق ذلــك مــع إقــرارات 
املدعــى عليهــم .3.مــا جــاء يف محاضــر املعاينــة املنــوه عنهــا ، واملدونــة 
علــى الصفحــة رقــم )2 ـ 3( مــن دفاتــر التحقيــق املرفقــة ) 6 ، 30 ( 
4. تطابــق األســلوب اإلجرامــي يف ارتــكاب هــذه الســرقات التــي ثبــت 

تورطهــم بهــا يدعــم توجيــه االتهــام ضدهــم بتلــك الســرقات .
5. محاضــر اإلرشــاد املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة رقــم )11 ، 13( 
ــر  ــق رقم)2(.وبالبحــث عمــا إذا كان لهــم ســوابق عث ــر التحقي مــن دفت
لــأول علــى ســابقتي ســرقة ، وعثــر للثانــي علــى ســابقة ســرقة، ولــم 

يعثــر للثالــث علــى ســوابق مســجلة عليــه حتــى تاريخــه.
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــورون ـ وهــم بكامــل قواهــم العقليــة 
ــب إثبــات  ــذا أطل ــه شــرعا ، ل ــرة شــرعًا ـ فعــل محــرم ومعاقــب علي املعتب
مــا أســند إليهــم واحلكــم  عليهــم بعقوبــة تعزيريــة لقــاء مــا أســند إليهــم 
والتشــديد عليهــم لقــاء كثــرة وقــوع جرائــم ســرقة الســيارات يف الوقــت 
الراهــن ولكــون فعلهــم انطــوى علــى تكويــن عصابــي يف الســرقة ممــا 

يســتلزم معــه التشــديد عليهــم يف العقوبــة لقــاء ذلــك.
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عــى ؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى عليهــم وبعــد التأكــد مــن  هكــذا ادَّ
هوياتهــم جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليهــم فأجــاب املدعــى عليــه 
األول .........قائــاً : ماذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بتكوين عصابة 
معهمــا  وقيامــي  والثالــث  الثانــي  عليهمــا  املدعــى  الســيارات  لســرقة 
بالســرقة مــن عــدة ســيارات بعــد كســر زجاجهــا فغيــر صحيــح وال 
عاقــة لــي بــأيِّ ســرقة مــن هــذه الســرقات وصحيــح نســبة الســابقتني لــي 
وقــد أخــذت محكوميتهمــا هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه 
بتكويــن  اتهامــي  مــن  العــام  املدعــي  ماذكــره   : .........قائــًا  الثانــي 
عصابــة لســرقة الســيارات مــع املدعــى عليهمــا األول و الثالــث وقيامــي 
معهمــا بالســرقة مــن عــدة ســيارات بعــد كســر زجاجهــا فغيــر صحيــح 
وال عاقــة لــي بــأيِّ ســرقة مــن هــذه الســرقات وصحيــح نســبة الســابقة 
لــي وقــد أخــذت محكوميتهــا هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه 
الثالــث ......... قائــًا : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بتكويــن 
عصابــة لســرقة الســيارات مــع املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث وقيامــي 
معهمــا بالســرقة مــن عــدة ســيارات بعــد كســر زجاجهــا فغيــر صحيــح 
ــأيِّ ســرقة مــن هــذه الســرقات هكــذا أجــاب وبطلــب  ــي ب وال عاقــة ل
البينــة مــن املدعــي العــام علــى دعــواه قــال : ليــس لــديَّ ســوى مــا يف أوراق 
ــى  ــم جــرى االطــاع عل ــب الرجــوع إليهــا هكــذا أجــاب ث ــة وأطل املعامل
جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا إقــرار املدعــى عليه األول  .............. املصادق 
ــق لفــة)1(  ــف التحقي ــى الصحيفــة 6- 7مــن مل ــه شــرعًا املوجــود عل علي
ــة رقــم  ــا املدعــو .........ســعودي اجلنســية هوي ــه : »نعــم أن املتضمــن ماَنصُّ
).........( أقــرُّ وأنــا بكامــل قــواي املعتبــرة أوصافهــا شــرعًا وبطوعــي 
ــه يف حوالــي الســاعة  واختيــاري وبــدون إكــراه مــن أحــٍد أو إجبــار إنَّ
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الثانيــة صباحــًا مــن يــوم األحــد املوافــق 1433/3/13هـــ اجتهــت رفــق 
زمائــي كل مــن املدعــو .........واملدعــو ......... واملدعــو ......... واملدعــو 
......... علــى دراجاتنــا الناريــة إلــى حــي .........   حــي ......... لغرض الســرقة 
وحينمــا وصلنــا إلــى احلــي حتديــدًا بداخــل احلــي شــاهدنا ســيارات األولــى 
: مــن نــوع )....()....( م اللــون )....( والثانيــة : )....( اللــون )....( موديــل )....( 
م والثالثــة : )....(اللــون )....(موديــل )....(م والرابعــة : )....(موديــل )....(م 
 )....(  : السادســة  )....(م  )....(موديــل  )....(اللــون   : )....(اخلامســة  اللــون 
اللــون )....(موديــل )....(والســابعة )....(املوديــل )....(م اللــون )....(الثامنــة : 
)....( )....(موديــل  )....(اللــون   : )....(التاســعة  )....(موديــل  )....(اللــون 
العاشــرة : )....()....(م اللــون )....(احلاديــة عشــر : نــوع )....()....(م اللــون 
)....(الثانيــة عشــر : )....()....(م اللــون )....(الثالثــة عشــر : )....( اللــون 
)....(موديــل )....(م الرابعــة عشــر : )....(اللــون )....()....(م اخلامســة عشــر 
: )....(م )....(اللون )....( السادســة عشــر : )....(اللون )....()....(م الســابعة 
عشــر : )....()....(م اللــون )....( الثامنــة عشــر : )....(اللــون )....(موديــل 
)....()....(م   : العشــرون  اللــون)....(  م   )....()....(  : عشــر  التاســعة   )....(
اللــون)....( الواحــدة والعشــرون : )....()....(م اللــون )....( والتــي كانــت 
واقفــة بنفــس احلــي بعضهــا بجــوار بعــض حيــث قمنــا بتكســير زجاجهــا 
مــن جهــة نافــذة الســائق وأخــرى مــن جهــة الراكــب وذلــك بــأداة حديديــة 
ــا قــام بكســر زجــاج حوالــي ثاثــة إلــى  كانــت بحوزتنــا كل واحــد منَّ
أربــع ســيارات والســرقة مــن داخلهــا مبالــغ ماليــه مــا يقــارب خمســمائة 
ريــال وتقاســمهما فيمــا بيننــا كمــا إنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة مــن 
فجــر يــوم األحــد املوافــق 1433/3/20هـــ قمــت أنا وزمائــي املذكورين 
باالجتــاه  أيضــًا إلــى قريــة .........وشــاهدنا مجموعــة ســيارات واقفــة 
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بداخــل احلــي وقمنــا بتكســيرها بــأداة حديديــة وهــي مايقــارب ثمانيــة 
ــة وقدرهــا مــا يقــارب  ــغ مالي ــا بالســرقة مــن داخلهــا مبال ســيارات وقمن
خمســمائة ريــال تقاســمانها فيمــا بيننــا وهــذا إقــرار منــي لذلــك وعليــه 
متَّ التوقيــع .......... كمــا جــرى االطــاع علــى إقــراره املصــادق عليــه 
حتقيقــًا املوجــود علــى الصحيفــة4-5 مــن ملــف التحقيــق لفــة2 املتضمــن 
ــه : أنــا املدعــو .........ســعودي اجلنســية هويــة رقــم ).........( أقــرُّ وأنــا  مانصُّ
بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة أوصافهــا شــرعها وبطوعــي واختيــار 
وبــدون إكــراه منــي أو إجبــار بأنــي يف حوالــي الســاعة الثانيــة مــن فجــر 
يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/3/15هـــ اجتهــت رفــق زمائــي كًا مــن 
املدعو .........  واملدعو ......... واملدعو ......... واملدعو .........على دراجاتنا 
الناريــة مــن قريــة .........إلــى حــي .........و.........و.........وقمنــا بتكســير 
زجــاج مــا يقــارب عــدد عشــر ســيارات األولــى مــن نــوع )....(اللــون )....( 
بفتحهــا  وقمنــا  بحوزتنــا  ب.........بــأداة حديديــة كانــت   )....( موديــل 
.........قمنــا  بحــي   )....( اللــون   )....( والثانيــة  داخلهــا  مــن  والســرقة 
بتكســير زجــاج النافــذة والســرقة مــن داخلهــا وأيضــا ســيارة مــن نــوع 
)....()....(م اللــون )....( ب.........والســرقة مــن داخلهــا وأيضــا ســيارة مــن 
نــوع )....( اللــون )....()....(م والســرقة مــن داخلهــا وســيارة مــن نــوع )....( 
ــوع )....()....(م يف  ــا وســيارة مــن ن ــون )....()....(م والســرقة مــن داخله الل
)....()....(م  )....(اللــون  نــوع  مــن  وســيارة  داخلهــا  مــن  .........والســرقة 
والســرقة مــن داخلهــا .........وســيارة مــن نــوع )....(اللــون )....()....(م حــي 
.........والســرقة مــن داخلهــا وســيارة نــوع )....(اللــون )....()....(م حي .........
والســرقة مــن داخلهــا وســيارة نــوع )....( اللــون )....()....(م والســرقة مــن 
داخلهــا حــي .........  ومــن ضمــن املســروقات أغــراض شــخصية ألصحاب 
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ريــال تقريبــًا ومســجل  إلــى ســبعمائة  الســيارات ومبالــغ ماليــة تصــل 
ســيارة منهــا مــا تقاســمناه فيمــا بيننــا وقمنــا بتصريفــه أمــا املســجل 
اعتقــد أنــه لــدى زميلــي .........  مبنــزل ذويــه يف قريــة .........  وهــذا إقــرار 
هذيــن  وبعــرض  وبصمتــه  فيــه  مبــا  املقــرُّ   . أوقــع  وعليــه  بذلــك  منــي 
اإلقراريــن علــى املدعــى عليــه األول قــال صحيح صدور هذيــن اإلقرارين 
منــي ولكننــي أقــررُت بســبب الضــرب الــذي القيتــه عنــد جهــة التحقيــق 
هكــذا قــرر فجــرى ســؤاله هــل لديــه بينــة علــى ذلــك فقــال : ال بينــة لــي 
علــى ذلــك هكــذا أجــاب كمــا جــرى االطــاع علــى إقــرار املدعــى عليــه 
الثانــي .........  املصــادق عليــه شــرعًا املوجــود علــى الصحيفــة 6- 9مــن 
ــه : » نعــم أنا املدعــو .................. ملــف التحقيــق لفــة )2( املتضمــن مــا َنصُّ
ــرة  ــا بكامــل قــواي املعتب ــة رقــم ).........( أقــرَّ وأن ســعودي اجلنســية هوي
أوصافهــا شــرعًا وبطوعــي واختيــاري وبــدون إكــراه مــن أحــد أو أجبــار 
املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  فجــرًا  الثانيــة  الســاعة  حوالــي  يف  بأنــي 
1433/3/13هـــ اجتهــت رفــق زمائــي كل مــن املدعــو .........واملدعــو 
الناريــة مــن  ......... مســتقلني دراجاتنــا  ......... واملدعــو  ......... واملدعــو 
قريــة .........  إلــى حــي .........  حتديــدًا بداخــل احلــي الســكني حيــث 
قمنــا بتكســير زجــاج واحــد وعشــرون ســيارة متوقفــة والســرقة مــن 
داخلهمــا هــي كالتالــي األولــى )....()....(م اللون)....(الثانيــة )....()....(م 
اللون)....(الثالثــة )....()....(م اللــون )....( الرابعــة )....()....( م اللــون)....( 
اخلامســة )....()....(م اللــون)....( السادســة )....()....(م اللــون)....( الســابعة 
)....()....(م اللــون)....( الثامنــة )....()....(م اللــون )....(التاســعة )....()....(م 
اللــون)....(  )....()....(م  عشــر  احلاديــة  )....()....(م  العاشــرة   )....( اللــون 
ــون)....()....(م  ــة عشــر )....(الل ــون)....( الثالث ــة عشــر )....()....(م الل الثاني
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الرابعــة عشــر )....()....(م اللــون )....( اخلامســة عشــر )....(اللــون)....()....(
)....()....(م  عشــر  الســابعة  اللــون)....(  )....()....(م  عشــر  السادســة  م 
اللــون)....( الثامنــة عشــر )....()....(م اللــون التاســعة عشــر )....()....(م 
العشــرون )....()....(مــا للــون )....( واحــد عشــرون )....()....(م اللــون)....( 
حيــث قمنــا بتكســير زجــاج نوافذهــا بــأداة حديديــة وباحلجــارة كل 
منــا قــام بكســر مــا يقــارب أربــع ســيارات وســرقة مبالــغ ماليــة وأغــراض 
شــخصية عثــر عليهــا بداخــل الســيارات حيــث أن املبالــغ تقاســمناها 
فيمــا بيننــا ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/3/15هـــ يف حوالــي الســاعة 
الثانيــة فجــرًا اجتهنــا نحــن اخلمســة أيضــا  مــن قريــة .........  على دراجاتنا 
الناريــة وقمنــا بســرقات متفرقــة مــن ســيارات كالتالــي األولــى مــن نــوع 
بحــي  م  )....(اللــون)....()....(  والثانيــة   )....( بحــي  )....(اللــون)....()....(م 
.........  والثالثــة )....(اللــون)....()....(م ب.........والرابعــة )....()....(م حــي 
.........  واخلامســة )....(اللــون)....()....(م ب.........والسادســة )....()....( م 
بحــي .........الســابعة )....(اللــون)....()....(م بــــ)....( الثامنــة )....(اللــون)....( 
والعاشــرة    ......... بحــي  )....(اللــون)....()....(م  والتاســعة  )....(م  موديــل 
)....(اللون)....(املوديــل )....( بحــي .........  حيــث قمنــا بتكســير نوافذهــا 
بــأداة حديديــة وباحلجــارة كانــت بحوزتنــا كل واحــد منا قام بتكســير 
ســيارتني وســرقة مــن داخلهمــا مبالــغ ماليــة وأغــراض شــخصية ومســجل 
إحــدى الســيارات فيمــا تقاســمنا املبالــغ وقمنــا ببيــع املســجل ويف حوالــي 
ــوم األحــد املوافــق 1433/3/20هـــ اجتهــت  ــة مــن فجــر ي الســاعة الثاني
ورفقائــي املذكوريــن أيضــًا علــى دراجتنــا الناريــة واجتهنــا إلــى قريــة 
.........وقمنا بتكســير عدد زجاج ثمانية ســيارات بواســطة أداة حديدية 
وحجــارة وقمنــا بســرقة منهــا مبالغ مالية وأغراض شــخصية تقاســمناها 
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فيمــا بيننــا وهــذا إقــرار منــي بذلــك وعليــه مت التوقيــع . املقــر مبــا فيــه 
.........  وبصمتــه وبعــر ض هــذا اإلقــرار علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا: 
صحيــح صــدور منــي ولكــنَّ مــا فيــه غيــر صحيــح وقــد أخــذ منــي 
باإلكــراه هكــذا قــرر فجــرى ســؤاله هــل لديــه بينــة علــى ذلــك فقــال ال 
بينــة لــدي علــى ذلــك هكــذا أجــاب  كمــا جــرى االطــاع علــى إقــرار 
علــى  املوجــود  شــرعًا  عليــه  املصــادق   ......... الثالــث   عليــه  املدعــى 
ــه : » نعــم  الصحيفــة 11- 14مــن ملــف التحقيــق لفــة )2( املتضمــن مــا َنصُّ
أنــا املدعــو .........ســعودي اجلنســية هويــة رقــم ) .........( أقــر وأنــا بكامــل 
ــدون أي  ــاري وب ــرة أوصافهــا شــرعًا بطوعــي واختي ــة املعتب قــواي العقلي
ــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة مــن صبــاح  إكــراه أو أجبــار مــن أحــد إنَّ
اليــوم األحــد املوافــق 1433/3/13هـــ اجتهــت رفــق كٍل مــن زمائــي 
.........  و.........و......... و......... علــى دراجتنــا الناريــة مــن قريــة .........  إلــى 
وقمنــا  الســكني  احلــي  بداخــل   )......... حــي   ( حتديــدًا    ......... حــي 
بتكســير الزجــاج عــدد واحــد وعشــرون ســيارة والســرقة منهــا وهــي 
كالتالــي األولــى :- مــن نــوع )....()....(م اللــون )....( والثانيــة )....(اللــون 
)....()....(م والثالثــة )....(اللــون )....()....(م والرابعــة : )....(موديــل )....(م 
)....( اللــون   )....( والسادســة  )....(م  )....(موديــل  )....(اللــون  واخلامســة 

 )....( )....(والثامنــة  اللــون  )....(م  )....( موديــل  والســابعة  )....(م  موديــل 
)....( )....(موديــل  )....(اللــون   -: والتاســعة  )....(م  )....(موديــل  اللــون 
ــون )....( ــة عشــر )....()....(م الل ــون )....(احلادي العاشــرة :- )....()....(م الل
ــون )....( ــة عشــر :- )....(الل ــون)....( الثالث الثانيــة عشــر:- )....()....(م الل
)....( م والرابعــة عشــر )....(اللــون)....()....(م اخلامســة عشــر :- )....()....(

م اللــون)....( والسادســة عشــر : )....(اللــون)....()....(م والســابعة عشــر 
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)....()....(م اللــون)....( الثامنــة عشــر )....(اللــون )....(موديــل )....( التاســعة 
اللــون)....(  )....()....(م  العشــرون  اللــون)....(  )....(م  )....( موديــل  عشــر 
وبطاقــات  ريــال  خمســمائة  بقيمــة  ماليــة  مبالــغ  بســرقة  قمنــا  حيــث 
صــراف ومســجات مــن حوالــي ســيارتني أمــا املبالــغ تقاســمناها فيمــا 
ــا برميهــا هــذا  ــا ببيعهــا وبطاقــات الصــراف قمن ــا واملســجات قمن بينن
كمــا أقــر إنــه يف حوالــي الســاعة الثانيــة فجــر يــوم الثاثــاء املوافــق 
و.........  و.........و.........    ......... وزمائــي  أنــا  قمــت  1433/3/15هـــ 
.........وقمنــا  و.........وحــي    ......... حــي  إلــى  الثانيــة  للمــرة  باالجتــاه 
بتكســير زجــاج الســيارات مــا يقــارب عشــر ســيارات يف أنحــاء متفرقــة 
مــن تلــك األحيــاء وقمنــا بســرقة مبالــغ ماليــة منهــا بقيمــة مــا يقــارب 
خمســمائة ريــال ومســجات بعــدد مــا يقــارب ســيارتني وقمنــا بتقســيم 
بقيمتهــا  والتصــرف  املســجات  بيــع  مت  كمــا  بيننــا  فيمــا  املبالــغ 
)....(لــون  نــوع  )....(اللــون)....()....( م والثانيــة  نــوع  والســيارات األولــى 
)....(حــي .........  والثالثــة مــن نــوع )....()....(م اللــون )....(ب.................. 
)....( واخلامســة  بــــــ..............  )....()....(م  )....(اللــون  نــوع  مــن  والرابعــة 
اللــون)....()....(م ب.........والسادســة مــن نــوع )....( موديــل )....(م بحــي 
.........والســابعة نوع )....( اللون )....(موديل )....(م ب......... .........والثامنة 
ــل )....( حــي .........   ــون)....( مودي ــون)....()....(م والتاســعة )....(الل )....(الل
ــه بحوالــي الســاعة  وســيارة نــوع )....(اللــون)....()....(م هــذا كمــا أقــرَّ إنَّ
الثانيــة مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق 1433/3/20هـــ اجتهــت أيضــًا 
رفــق زمائــي املذكوريــن إلــى قريــة .........وقمنــا بعــدة ســرقات مــن ثماِن 
ســيارات مــن داخــل احلــي الســكني األولــى مــن نــوع )....(اللــون)....(
موديــل )....(م الثانيــة )....(اللــون)....()....(م الثالثــة )....()....(م اللــون )....(
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)....( السادســة  )....()....(م  اخلامســة  اللــون)....(  )....()....(م  الرابعــة 
أســلوبنا  إن  حيــث  للــون)....(  )....()....(مــا  الســابعة  اللــون)....()....(م 
اإلجرامــي يف ارتكابنــا لتلــك الســرقات هــو أن نقــوم بتكســير زجــاج 
بفتحهــا  نقــوم  ثــم  ومــن  وباحلجــارة  حديديــة  بــأدوات  الســيارات  تلــك 
وتفتيشــها وســرقة مــا بداخلهــا وهــذا إقــرار منــي بذلــك وعليــه مت التوقيع  
وبعــرض هــذا اإلقــرار علــى املدعــى عليــه الثالــث أجــاب قائــًا : صحيــح 
صــدور هــذا اإلقــرار منــي ولكننــي أقــررُت بســبب الضــرب عنــد جهــة 
نــي يف تاريــخ ســرقة ......... التحقيــق وال بينــة لــدي علــى ذلــك كمــا إنَّ
كنــُت موقوفــًا يف شــرطة  .............. وأطلــب الكتابــة لهــم للتأكــد مــن 
ذلــك هكــذا قــرر وقــد جــرت الكتابــة لشــرطة املبــرز للتأكــد مــن 
إيقــاف املدعــى عليــه الثالــث مــن عدمــه يف تاريــخ ســرقة .........مبوجــب 
خطابهــم  فوردنــا  رقم331447609وتاريخ1433/08/04هـــ  خطابنــا 
رقم.........وتاريــخ 1433/08/06هـــ املتضمــن أنَّ املدعــى عليــه الثالــث 
أوقــف لديهــم مــن تاريخ1433/03/19هـــ إلــى تاريخ1433/03/21هـــ 
كمــا جــرى االطــاع علــى كــروت ســوابق املدعــى عليهــم املتضمنــة 
وجــود ســابقتي ســرقة علــى املدعــى عليــه األول ووجــود ســابقة ســرقة 
علــى الثانــي وعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه الثالــث كمــا جــرى 
أن األول  املتضمنــة  املدعــى عليهــم  إيقــاف  االطــاع علــى مذكــرات 
بتاريــخ  أوقفــا  والثالــث  الثانــي  وأن  بتاريخ1433/04/08هـــ  أوقــف 
1433/04/6هـــ فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر 
يف حــال املدعــى عليهــم والتأكــد مــن أهليتهــم ومبــا أنَّ املدعــى عليهــم 
لســرقة  عصابــة  بتكويــن  باتهامهــم  العــام  املدعــي  دعــوى  أنكــروا 
الســيارات وقيامهــم بالســرقة مــن عــدة ســيارات بعــد كســر زجاجهــا وال 
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إقراراتهــم  ســوى  عليهــم  املدعــى  نفــاه  مــا  علــى  العــام  للمدعــي  بينــة 
عــوا اإلكــراه عليهــا ومبــا  املصــادق عليهــا شــرعًا وقــد رجعــوا عنهــا وادَّ
هــم يتهمــون بذلــك ويــدلُّ عليــه إقراراتهــم املصــادق عليهــا شــرعًا ومبــا  أنَّ
ْرِض  أنَّ مــا يتهمــون بــه مــن احملــرم شــرعًا قال تعالى : }َواَل ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــَن {  َبْعــَد ِإْصَاِحَهــا { وقــال تعالــى : }َوال َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ
وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم : ))كلُّ املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه 
ــُه وعرُضــه(( ممــا يســتوجب تعزيرهــم ويتوجــه أن يكــون املدعــى  وماُل
عليــه الثالــث أقلهــم عقوبــة ألنــه ال ســوابق لــه ولعــدم توجــه التهمــة عليــه 
ــه موقوفــًا يف تاريــخ  ــة .........كون أصــًا يف الســرقات التــي متــت يف قري
حدوثهــا لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام حكمــُت علــى املدعــى عليهــم مبــا 
يلــي : أواًل / لــم يثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليهــم بتكوين عصابة لســرقة 
ــا  الســيارات وقيامهــم بالســرقة مــن عــدة ســيارات بعــد كســر زجاجه
وقــررُت ردَّ عــوى املدعــي العــام بإثبــات ذلــك .ثانيًا / يعــزر املدعى عليهما 
القويــة بســجن كل واحــٍد  التهمــة  .........  ألجــل  .........والثانــي  األول 
منهمــا ملــدة ســنتني وبجلــده ثاثمائــة جلــده مفرقــة علــى ســت دفعــات 
كل دفعــة خمســون جلــدة وبــني كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن 
عشــرة أيــام. ثالثــًا / يعــزر املدعــى عليــه الثالــث ......... بســجنه ملــدة ســنة 
وســتة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة القضيــة وبجلــده مائتــي جلــدة 
مفرقــة علــى أربــع دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة وبــني كل دفعــة 
وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام .رابعــًا / يؤخــذ عليهــم التعهــد بعــدم 
العــودة ملثــل مــا يتهمــون بــه وبتــاوة احلكــم علــى الطرفني وإفهــام املدعى 
عليهمــا بحقهــم  يف متييــز احلكــم قــرروا القناعــة بــه وطلــب املدعــي العــام 
رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون 
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الئحــٍة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة 
الســاعة الواحــدة ظهــرًا وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه أجمعني. ُحِرَر يف 1433/08/12هـ.
احلمــدهلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي يــوم 
الثاثاء1433/12/21هـــ فتحــت اجللســة الرابعــة الســاعة احلاديــة عشــر 
والنصــف وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد عــادْت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية مبوجــب خطــاب فضيلــة رئيســها رقــم 
331614732وتاريخ1433/11/28هـــ مرفقــًا بــه قــرار الدائــرة اجلزائيــة 
املتضمــن  رقم33452989وتاريخ1433/11/14هـــ  األولــى  الثاثيــة 
ــه : » وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أنَّ  مانصُّ
ماحكــم بــه فضيلتــه علــى املدعــى عليهــم قليــل جــدًا وذلــك لشــناعة 
مــا أقــرَّ بــه املدعــى عليهــم يف اعترافاتهــم وجرأتهــم علــى أمــوال النــاس 
إتافًا وأخذا وانتشــار هذه الظاهرة يف أوســاط الشــباب ووجود ســوابق 
علــى املدعــى عليهمــا األول والثانــي ممــا يســتوجب تعزيرهــم بتعزيــر بليــغ 
ملاحظــة ذلــك وإكمــال الــازم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفق« ا.هـ 
عليــه ُأِجْيــُب مشــايخي نفعنــي اهلل بعلمهــم وقــدم ســابقتهم يف القضــاء: 
فــإنَّ احملكمــة ارتــأت هــذا احلكــم بعــد دراســة متأنيــة لهــذه القضيــة 
ــَب عــدة يف ذلــك ومنهــا حــال املدعــى عليهــم وصغــر  ونظــرت إلــى جوان
ســنهم واحتمــال صدقهــم فيمــا دفعــوا بــه الســيما وأنَّ إقــرار املدعــى 
عليــه الثالــث غيــر قــوي إذ هــو مخالــف للواقــع يف بعــض أجزائــه ممــا 
قــد يجعــل إقــرار املدعــى عليهمــا األول والثانــي فيــه شــيء مــن الضعــف 
ولكــن بعــد تأمــل مــا ســبق ورجوعــًا إلــى قــول مشــايخي وهــم أعلــم منــي 
ــا حكمــت بــه علــى املدعــى عليهم  وأفقــه وأصــوب نظــرة فقــد رجعــت عمَّ
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يف الفقرتــني الثانيــة والثالثــة وقــررت تعزيــر املدعــى عليهمــا األول .........
والثانــي .........  بســجن كل واحــد منهمــا ملــدة ســنتني وثمانيــة أشــهر مــن 
ــد كل واحــد منهمــا خمســمائة  ــة وبجل ــى ذمــة القضي ــخ إيقافــه عل تاري
جلــدة مفرقــة علــى عشــر دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة وبــني كل 
دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام ويعــزر املدعــى عليــه الثالــث 
......... بســجنه ملــدة ســنتني وثاثــة أشــهر تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة القضيــة 
وبجلــده ثاثمائــة وخمســون جلــدة مفرقــة علــى ســبع  دفعــات كل دفعــة 
خمســون جلــدة وبــني كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام 
وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم عليهمــا قنــع بــه املدعــى عليهــم وأمــا 
بالتهميــش  وأمــرُت  ســابقًا.  عليــه  مــا كان  علــى  فهــو  العــام  املدعــي 
علــى قــرار احلكــم مبــا طــرأ عليــه ومــن ثــّم إعــادة املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية لتدقيــق احلكــم وأقفلــت اجللســة الســاعة 
الثانيــة ظهــرًا وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــني ُحــِرَر يف1433/12/21هـــ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  االحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  1434/1/6هـــ   وتاريــخ   332152654
34/63136/ج1 وتاريــخ 1434/1/10هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصادر من 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ .........املســجل برقــم 33376865 
وتاريــخ 1433/8/12هـــ  اخلــاص بدعوى/املدعــي العام ضــد/1- .........- 
.........- .........يف قضيــة ســرقه وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا 
هــو مــدون ومفصــل فيــه . حيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
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وأوراق املعاملــة واالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه 
بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم 33452989/ج1/ب يف 
ــر  ــى احلكــم بعــد االجــراء االخي ــا املصادقــة عل 1433/11/14هـــ قررن
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/2/17هـــ.
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رقم الصك:33465260 تاريخه :1433/11/24هـ 
رقم الدعوى :33556797

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
تاريخه:1434/3/3هـ  3454473

ســرقة - انتهــاك حرمــة منــزل- دخــول منــزل لغــرض الســرقة- ســرقة 
بعــض محتويــات املنــزل - تصريــف مســروقات- إقــرار حتقيقــًا- مطالبة 
املدعــي العــام بحــد الســرقة- درء حــد الســرقة لتنــازل املســروق منــه 
عــن حقــه اخلــاص - صــرف نظــر عــن مطالبــة بحــد الســرقة - تعزيــر 

بالســجن واجللــد - ظــروف مخففــة للعقوبــة.

قــال يف كشــاف القنــاع ) ويشــترط أن يطالــب املســروق منــه مبالــه أو 
يطالــب بــه وكيلــه ألن املــال يبــاح بالبــذل واإلباحــة (.

منــزل  حرمــة  بانتهــاك  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  دعــوى 
بالدخــول إليــه بالقفــز علــى الســور اخللفــي وســرقة أجهــزة كهربائيــة 
وأكسســورات نســائية وســاعات وتصريــف املســروقات، طالــب املدعي 
العــام بحــد الســرقة، مت القبــض علــى املدعى عليــه بعد البحث والتحري 
بنــاًء علــى بــاغ مفــاده تعــرض أحــد املنــازل للســرقة ، تنــازل صاحــب 
احلــق اخلــاص عــن حقــه اخلــاص، إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى، صــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــى العــام، إقامــة حــد الســرقة لتنــازل املســروق 
منــه عــن حقــه اخلــاص، درء حــد الســرقة، صــدر احلكــم بتعزيــر املدعــى 
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عليــه بالســجن واجللــد، مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن ............. و.............و............ القضــاة 
باحملكمــة العامــة مبحافظــة األحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة برقــم ........ وتاريــخ .......هـــ واملقيــدة برقــم 
ــاء ..........هـــ انعقــدت اجللســة  ــوم األربع ــه يف ي ــخ ..........هـــ أن ......... وتاري
وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ..............  ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......... وقــال املدعــي العــام فبصفتي مدعيًا 
عاًمــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى ............. ، 
19 عامــًا ، غيــر محصــن ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم )...............( ، طالــب ، أوقــف بتاريــخ ........هـــ ، ومت بعثــه إلى شــعبة 
ســجن محافظــة األحســاء وســجل نزيــًا لديهــم برقــم ) ....... ( اســتناًدا 
للمــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الفقــرة ) 1 ( مــن القــرار 
الــوزاري ) 1900 ( املــؤرخ يف 9 / 7 /......، يســكن محافظــة األحســاء 
رقــم  باألحســاء  األمــن  دوريــة  تقريــر  ورد  بتاريخ.........هـــ  إنــه   .... حــي 
)7683( املتضمــن بــاغ املواطــن  ......... )ســعودي( عــن تعــرض منزلــه 
وكاميرتــا  البتــوب  كمبيوتــر  أجهــزة   أربعــة  منــه  وســرقة  للدخــول 
تصويــر وســاعات ومجموعــة أكسســوارات نســائية ، وال يتهــم أحــدًا 
بذلــك . ومبعاينــة املوقــع اتضــح بــأن املنــزل يقــع بحــي ).....( فلــه )000( 
ــزل عــن  ــي متكــن مــن دخــول املن ــأن اجلان ــف مســجد .... ، واتضــح ب خل
طريــق القفــز مــن علــى الســور اخلارجــي والدخــول إلــى التهويــة وفتــح 
قفــل بــاب األملنيــوم بعــد كســره واملــؤدي علــى داخــل املنــزل وفتــح أربعــة 
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غــرف مخصصــة للنــوم وبعثــرة محتوياتهــا وســرقة منهــا أربعــة أجهــزة 
إكسســوارات  ومجموعــة  وســاعات  تصويــر  وكاميرتــا  كمبيوتــر 
نســائية وجــرى تصويــر املوقــع ورفــع بعــض اآلثــار . بعــد تلقــي البــاغ مت 
مكاتبــة شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي برقــم .... يف ........هـــ للبحــث 
والتحــري عــن القضيــة والقبــض علــى اجلنــاة . وقــد ورود تقريــر مــن دورية 
البحــث اجلنائــي رقــم )...( يف ........هـــ يفيــد القبــض علــى املدعــى عليــه 
بتهمــة ســرقة منــزل املدعــو  ....... ، وقــد جــرى ضبــط جهازيــن كمبيوتر 
)البتــوب( وكاميرتــا تصويــر وجهــاز هاردســك وجهــاز ألفــا وســماعات 
ــازة وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر  كمبيوتــر وشــاحن كمبيوتــر بحي
بأنــه يف يــوم األربعــاء املوافــق ....... هـــ وعندمــا كان مبنزلــه املجــاور 
ملنــزل املدعــو  ..... ، وكان معــه ابــن خالــه املدعــو ........ قــام بوضــع ســلم 
علــى ســور منــزل جــاره ، والدخــول إلــى املنــزل بعــد فتــح بــاب األملنيــوم 
ــا أربعــة  ــح الغــرف وتفتيشــها وســرقة منه ــزل وفت ــى داخــل املن املــؤدي إل
أجهــزة كمبيوتــر البتــوب وكاميرتــا تصويــر وجهــاز هاردســك وجهــاز 
ألفــا وشــاحن كمبيوتــر ومجموعــة ســاعات وإكسســوارات نســائية ، 
ويف اليــوم التالــي توجــه إلــى ســوق اخلــردة وقــام ببيــع جهازيــن كمبيوتــر 
علــى شــخص مجهــول مببلــغ ســبعمائة ريــال والتصــرف بالقيمة وضبطت 
باقــي املســروقات التــي بحوزتــه والقبــض عليــه مــن قبــل شــعبة التحريــات 
والبحــث اجلنائــي وتســليمه ملركــز الشــرطة .وقــد أســفر التحقيــق عــن 
توجيــه االتهــام لــه بانتهــاك حرمــة منــزل املواطــن  ..... بالدخــول للمنــزل 
بعــد  نســائية  وإكسســوارات  وســاعات  كهربائيــة  أجهــزة  وســرقة 
متكنــه مــن القفــز علــى الســور اخللفــي وتصريــف بعــض املســروقات ؛ 
وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة : 1 - إقــراره املنــوه عنــه املــدون علــى 
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الصفحــات رقــم ) 12 ( مــن ملــف التحقيــق رقــم )2(.2- محضــر املعاينــة 
املنــوه عنــه، املــدون علــى الصفحــات رقــم ) 2 ، 3 ( مــن ملــف التحقيــق 
رقــم )1( . 3- تطابــق أقــوال املدعــى عليــه عــن كيفيــة ارتكابه للســرقة 
مــع مــا جــاء يف البــاغ ومحضــر املعاينــة .4- محضر القبــض على املدعى 
عليــه مــن قبــل شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي لقيامــه بدخــول منــزل 
املدعــو  ...... والســرقة منــه وضبــط املســروقات بحيازتــه ، املــدون علــى 
اللفــة رقــم )13( .5- بــاغ املدعــو ....... عــن تعــرض منزلــه للســرقة أثنــاء 
ســفره خــارج احملافظــة وســرق منــه أربعــة أجهــزة كمبيوتــر البتــوب 
ــر  ــا وشــاحن كمبيوت ــاز ألف ــاز هاردســك وجه ــر وجه ــا تصوي وكاميرت
بذلــك ،  أحــًدا  نســائية واليتهــم  ومجموعــة ســاعات وإكسســوارات 
املــدون علــى اللفــة رقــم )1(  .6- ضبــط املســروقات بحيــازة املدعــى عليــه 
وهــي جهازيــن كمبيوتــر البتــوب وكاميرتــا تصويــر وجهــاز هاردســك 
وجهــاز ألفــا وســماعات كمبيوتــر وشــاحن كمبيوتــر وتعــرف عليهــا 
املبلــغ بأنهــا املســروقات التــي أوردهــا وقــت تقــدمي البــاغ يــدل بأنــه مــن 
قــام بالســرقة ، املــدون علــى اللفــة رقــم )13(. وبالبحــث عمــا إذا كان 
عليــه ســوابق عثــر لــه علــى ســابقة  إزعــاج .وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا لقيامــه بســرقة مــال محــرم يزيــد عــن النصــاب مــن حــرزه 
بعــد هتكــه ال شــبهة لــه فيــه  وطالــب بــه صاحبــه ولكونــه مكلًفــا غيــر 
مكــره ؛ لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه  . واحلكــم عليــه بحــد الســرقة 
ــا أن احلــق  ــدة علًم ــة الكرميــة رقــم ) 38 ( مــن ســورة املائ ــوارد يف اآلي ال
اخلــاص انتهــى بالتنــازل هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليــه احلاضــر أجــاب قائــا الصحيــح أننــي دخلــت ثــاث غــرف 



73

ولــم يقبضــوا علــي بــل أنــا ذهبــت بنفســي ..... واملســروقات املذكــورة 
أخذتهــا مــن البيــت وأنــا تائــب واإلقــرار صحيــح ويف اليــوم التالــي بعــد أن 
بعــت بعــض املســروقات ذهبــت لصاحــب املنــزل واعتــذرت منــه وأنــا تائــب 
هلل عــز وجــل هكــذا أجــاب و يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام و 
املدعــى عليــه و يف وقــت ســابق جــرى دراســة الدعــوى و مــا ذكــر فيهــا 
مــن أدلــة و حتقيقــات و محاضــر و تبــني أن حــد الســرقة لــم يثبــت الثبــوت 
الشــرعي لكــون صاحــب احلــق اخلــاص تنــازل و هــذا الشــرط متفــق عليــه 
عنــد جمهــور أهــل العلــم مــن احلنابلــة والشــافعية و غيرهــم قــال صاحــب 
ــه أو يطالــب  ــاع )و يشــترط أن يطالــب املســروق منــه مبال كشــاف القن
ــي أوال:  ــا مبــا يل ــاح بالبــذل و اإلباحــة( وحكمن ــه ألن املــال يب ــه وكيل ب
صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام بإقامــة حــد الســرقة و درء احلــد 
عــن املدعــى عليــه لعــدم حتقــق الشــروط ثانيــا : حكمنــا بتعزيــر املدعــى 
عليــه بالســجن ملــدة ســنة تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه و يجلــد ثاثمائــة جلــدة 
مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــني الدفعــة و التــي  
تليهــا مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام يف مــكان عــام و جــرى تخفيــف 
العقوبــة لكــون املدعــى عليــه مــازال صغيــر الســن و ليــس عليــه ســوابق 
و قــد أبــدى أســفه و ندمــه ممــا يرجــى لــه الصــاح و االســتقامة و بعــرض 
احلكــم علــى األطــراف اعتــرض املدعــي العــام و قنــع بــه املدعــى عليــه 
ــون يومــا إذا  ــة مدتهــا ثاث ــة اعتراضي ــه مهل ــأن ل فأفهــم املدعــي العــام ب
لــم يتقــدم خالهــا بائحتــه االعتراضيــة ســوف يرفــع احلكــم حملكمــة 
االســتئناف لتقــرر مــا تــراه وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينا محمد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  .........هـــ الســاعة 9:40.
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
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علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة 
األحســاء املســاعد برقــم ......... وتاريــخ ......هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة 
برقــم ......... وتاريــخ ......هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي ذو الرقــم ......... 
والتاريــخ ......هـــ الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة 
الشــيخ/.......... والشيخ/.........والشــيخ/.......... اخلــاص بدعــوى/ املدعــي 
العــام ضــد/...... يف قضيــة انتهــاك حرمــة منــزل وســرقه وقــد تضمــن 
 . فيــه  ومفصــل  مــدون  هــو  مبــا  الفضيلــة  أصحــاب  حكــم   القــرار 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف ........ هــــــــ .
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رقم الصك : 33412831  تاريخه : 
1433/09/17هـ  رقم الدعوى : 33567286

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:   
34186594 تاريخه: 1434/4/14ه

 - بالــغ  وشــخص  أحــداث  عليهــم  املدعــى   - ســيارة  ســرقة   - ســرقة   
التفحيــط بالســيارة املســروقة - املراقبــة للســرقة - االعتــراف حتقيقــًا 
- إقــرار غيــر املكلــف غيــر معتبــر- الدعــوى علــى الصبــي تســمع بالبينــة 
- التعزيــر بالســجن واجللــد - التكليــف شــرط لصحــة اإلقــرار - أســباب 
تخفيــف العقوبــة - شــبهة ضعيفــة - ال أثــر للشــبهة إذا لــم تكــن قويــة.

1-قاعدة : ) اإلقرار حجة على املقر ( .
2-قاعدة : ) ال عذر ملن أقر ( .

ــأن مــن ادعــى علــى صبــي فــإن  3-مــا قــرره األصحــاب رحمهــم اهلل : )ب
دعــواه تســمع بالبينــة ( .

4-مــا قــرره األصحــاب رحمهــم اهلل : ) أن مــن شــرط صحــة اإلقــرار 
التكليــف ( . جــاء يف املقنــع املطبــوع مــن الشــرح الكبيــر )142/30(؛ 
)يصــح اإلقــرار مــن كل مكلــف مختــار غيــر الصبــي واملجنــون فــال 
يصــح إقرارهمــا ، إال أن يكــون الصبــي مأذونــًا لــه يف البيــع والشــراء 
فيصــح إقــراره يف قــدر مــا أذن لــه دون مــا زاد . وقــال يف الشــرح : فأمــا 
والنائــم  املبرســم  إقرارهمــا وكذلــك  يصــح  فــال  واملجنــون  الطفــل 

واملغمــى عليــه ، ال نعلــم يف هــذا خالفــًا (. 
ــزم مــن  ــزم مــن عدمــه العــدم وال يل 5-الشــرط عنــد األصوليــن مــا يل
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وجــوده وجــود وال عــدم لذاتــه .
6-قرر الســيوطي رحمه اهلل يف األشــباه والنظائر : ) انه ال اثر للشــبهة 

إذا لــم تكــن قويــه ( .

ادعــى املدعــي العــام علــى عــدة أشــخاص أحدهــم بالــغ والباقــي أحــداث 
مواطنــني  تقــدم  حيــث  عليهــا،  والتفحيــط  ســيارتني  بســرقة  قصــر، 
ببــاغ ملركــز الشــرطة عــن تعــرض ســيارتهم للســرقه أثنــاء وقوفهــا 
أمــام املنــزل، قبــض علــى املدعــى عليهــم مــن قبــل أحــد املواطنــني بعدمــا 
ــادوا أحــدى الســيارتني املســروقتني، قامــوا  اشــتبه بهــم وشــاهدهم يقت
بالفــرار علــى الطريــق الســريع، طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا نســب 
إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة )علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى(  
أنكــر البالــغ الســرقة، واقــر باملراقبــة وقيــادة الســيارة والتفحيــط، 
أقــر القصــار مبــا نســب إليهــم، صــدر احلكــم بتعزيــر البالــغ بالســجن 
عشــرين يومــًا واجللــد ثاثــني جلــده، خففــت عنــه العقوبــة لصغــر ســنه 
ولعــدم وجــود ســوابق، صــرف النظــر عــن بقيــة املدعــى عليهــم القصــار 
ألن مــن شــرط صحــة اإلقــرار التكليــف، لوحــظ علــى احلكــم ـ ثــم 

صــدق مــن محكمــة االســتئناف.
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........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا 
علــى  ........وبنــاء  الشــيخ  القاضــي  فضيلــة  بعمــل  والقائــم  بالقطيــف 
املعاملــة احملالــة إلــى فضيلتــه مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 33567286 
ــاب رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء  ــواردة بكت يف 9 / 1433/9هـــ وال
العــام مبحافظــة القطيــف ذي الرقــم هـــ ق2507/2/4 يف 1433/9/9هـــ 
حضــر املدعــي العــام ع ..............  مبوجــب كتــاب التكليــف رقــم هـــ ق 
2156/2/4 يف 1431/9/15هـ وادعى على احلاضر معه ........السعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ........املولــود يف 1417/11/22هـــ و........الســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ........املولــود يف 1419/4/25هـــ بصحبــة والدهمــا 
........و........ الســعودي بالســجل  ........الســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
املدني رقم ........املولود يف 1422/10/5هـ بصحبة والده ........السعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ........وعلــى و........الســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
........املولــود يف 1419/7/26هـــ بصحبــة والــده ........الســعودي بالســجل 
املدني رقم ........وكان تاريخ والدة كل منهم حسب ما أثبت يف سجل 
أســرة والــد كل منهــم قائــًا يف دعــواه إنــه بتاريــخ  1433/4/9هـــ تقــدم 
لضابــط خفــر شــرطة مركــز ......../........بباغــه عــن تعــرض ســيارته 
ــد إيقافهــا  ــون للســرقة عن ــوع ......... لوحــه رقــم )........( بيضــاء الل مــن ن
ــه  ــة صباحــًا وعنــد خروجــه مــن منزل ــه يف متــام الســاعة الثالث أمــام منزل
لــم يشــاهد ســيارته يف مكانهــا كمــا تقــدم /........بباغــه عــن تعــرض 
ســيارته مــن نــوع ......لوحــه رقــم )........( للســرقة عنــد إيقافهــا أمام منزله 
ــة عشــر مســاًء وعنــد خروجــه مــن منزلــه يف متــام  يف متــام الســاعة احلادي
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الســاعة الســابعة صباحــًا للذهــاب لعملــه لــم يشــاهد ســيارته يف مكانها 
وبتاريــخ 1433/4/9هـــ قبــض علــى املدعــى عليهــم مــن قبل/........بعدمــا 
اشــتبه بهــم وشــاهدهم علــى ســيارة ........ حتمــل لوحــة رقــم....... وقامــوا 
بالفــرار علــى الطريــق الســريع وباســتجواب املدعــى عليــه األول )........( 
أفــاد بأنــه يف يــوم اجلمعــة املوافــق 1433/4/8هـــ كان مــع املدعــو/ ........
....... هــو وشــقيقه/........و........و........  نــوع  مــن  علــى ســيارة مســروقة 
واجتهــوا إلــى قريــة ........مبحافظــة ........وقــام ... بفتــح ســيارة أخــرى مــن 
نــوع ..... نفــس النــوع والشــكل ثــم تولــى قيادتهــا شــقيقه/........وذهبوا 
إلــى ســاحة التفحيــط وهنــاك قــام ........بالتفحيــط بالســيارة األولــى وقام 
بتقطيــع الكفــرات بواســطة ســكني وذهبــوا مــن املوقــع ومت القبــض 
ــت الســيارة عليهم،وصــدق اعترافــه  ــق ........حيــث تعطل عليهــم يف طري
شــرعًا وباســتجواب بقيــة املدعــى عليهــم جــاءت أقوالهــم مطابقــة ألقــوال 
املدعــى عليــه األول وصــدق اعترافهــم شــرعًا وقــد انتهــى التحقيــق معهــم 
إلــى توجيــه االتهــام لهــم بســرقة ســيارتني وحيــث أن مــا أقــدم عليــه 
املذكــورون، وهــم بكامــل قواهــم العقليــة املعتبــرة شــرعًا-فعل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات مــا نســب إليهــم واحلكــم عليهــم 
بعقوبــة تعزيريــه تزجرهــم وتــردع غيرهــم )علمــًا أن احلــق اخلــاص انتهــى( 
هــذا مــا ادعــى بــه وبعرضــه علــى املدعــى عليهــم وبســؤالهم عنــه أجــاب 
املدعــى عليــه ........قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي مــن 
قيامــي بســرقة ســيارتني غيــر صحيــح والصحيــح أنــي خرجــت مــع كل 
مــن ........و........ وقامــا بفتــح ســيارة مــن نــوع ......اللــون...... وكان دوري 
محصــورًا باملراقبــة لهــم فقــط ثــم قــدت الســيارة وكان معــي كل مــن 
........و........ ثــم بعــد تعطلهــا ورجوعنــا قمــت  بقيــادة ســيارة أخــرى مــن 
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نــوع ...... بعــد أن قــام ........بفتــح فراملهــا وقــد كانــت الســيارة مفتوحــة 
وقمــت بالتفحيــط بهــا وكان معــي بقيــة املدعــى عليهــم حتــى ........إذ 
مررنــا بــه الحقــًا هــذا مــا أجــاب بــه وأجــاب املدعــى عليــه ....... قائــًا مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي بالســرقة صحيــح فقــد حضــرت مــع ..... 
وذكرنــا ل........ بأنــا سنســرق أحــد الســيارات وأبــدا اســتعداده بقيــادة 
الســيارة وقمــت بفتــح الســيارة مــع ........وقــد كانــت مفتوحــة وقــام ........
بتشــغيلها ثــم بعــد تعطلهــا حاولــت فتــح فرامــل  الســيارة الثانيــة التــي مــن 
نــوع ...... إال أنــي لــم أمتكــن وقمــت بتحريكهــا مســافة قصيــرة جــدًا 
هــذا مــا أجــاب بــه وأجــاب املدعــى عليــه ........قائــًا مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن قيامــي بالســرقة صحيــح فقــد قمــت رفــق ........بفتــح الســيارة 
ســيارة  فتحــت  تعطلهــا  بعــد  ثــم  بتشــغيلها  وقمــت  مفتوحــة  وكانــت 
ــا هــذا مــا أجــاب  ــت مفتوحــة وقمــت بالتفحيــط عليه أخــرى وقــد كان
بــه وأجــاب املدعــى عليــه ........قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
ضــدي مــن قيامــي بالســرقة غيــر صحيــح ولقــد مــر بــي املدعــى عليهــم 
بالســيارة التــي مــن نــوع ...... وكنــت أعلــم بقيامهــم بســرقتها وقمــت 
بالتفحيــط عليهــا هــذا مــا أجــاب بــه وبــرده علــى املدعــي العــام أفــاد 
قائــًا إنــكار املنكــر غيــر صحيــح والصحيــح مــا جــاء يف دعــواي هــذا 
مــا أفــاد بــه وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه علــى طبــق دعــواه يف حــق 
مــن أنكــر ويف حــق مــن لــم ينكــر لقصورهــم عــن ســن الرشــد ســوى 
املدعــى عليــه األول ........فقــرر قائــًا لــدي شــاهد واحــد واعترافــات 
املدعــى عليهــم هــذا مــا قــرره وباالطــاع علــى اعتــراف املدعــى عليــه 
األول املــدون علــى الصحيفــة رقــم 9 مــن ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملــة 
رقــم 10-11  املدونــة علــى الصحيفــة  الشــاهد  وإفــادة  رقــم 1  باللفــة 
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ــة باللفــة رقــم 4 ولــم أجــد فيهمــا مــا  مــن ملــف التحقيــق املرفــق باملعامل
يثبــت دعــوى املدعــي العــام فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وإلقــرار املدعــى عليــه األول ........يف إجابتــه عــن الدعــوى وهــو بالــغ 
عاقــل بقيامــه باملراقبــة يف الســرقة وبتفحيطــه علــى ســيارة مســروقة 
وألن اإلقــرار حجــة علــى املقــر وال عــذر ملــن أقــر وألن مــن شــرط صحــة 
اإلقــرار أن يكــون مــن مكلــف ولعــدم حتقــق شــرط التكليــف يف حــق 
كل مــن املدعــى عليــه ........و........و........وملــا قــرره األصحــاب رحمهــم 
اهلل بــأن مــن ادعــى علــى صبــي فــإن دعــواه تســمع بالبينــة وألنــه ال بينــة 
تامــة يف هــذه الدعــوى إذ أقاريــر املدعــى عليهــم قــد اختــل شــرطها ســوى 
مــا كان مــن إقــرار املدعــى عليــه األول وإفــادة الشــاهد لــم تتضمــن قيــام 
املدعــى عليهــم بالســرقة وعلــى فــرض تضمنهــا فهــي شــهادة لــم يكمــل 
نصابهــا لــذا وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي مراقبــة املدعــى عليــه األول 
........يف الســرقة وتفحيطــه علــى ســيارة مســروقة وقــررت أواًل تعزيــر 
املدعــى عليــه األول ........بســجنه مــدة عشــرين يومــًا يحتســب منهــا مــدة 
إيقافــه بســبب هــذه القضيــة وجلــده ثاثــني جلــدة دفعــة واحــدة ثانيــًا 
صــرف النظــر عــن تعزيــر بقيــة املدعــى عليهــم لعــدم الثبــوت ومبــا ذكــر 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني اعتــرض عليــه املدعــي العــام 
وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقنــع بــه املدعــى عليهــم 
وســيتم بعــث كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم 
حســب املتبــع  وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــني .
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اجلزائيــة  باحملكمــة  ........القاضــي  أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  احلمــدهلل 
بالقطيــف وبنــاء علــى قــرار التكليــف رقــم 33/18 يف 1433/12/18هـــ 
بالقيام بعمل املكتب القضائي الرابع مدة خمسة أيام ابتداء من تاريخ 
1433/12/18هـــ لقــد عــادت املعاملــة من محكمة االســتئناف باملنطقة 
الشرقية بكتاب فضيلة رئيسها رقم ........ يف 1433/11/10هـ املقيدة 
يف هــذه احملكمــة برقــم  ........ يف 1433/11/14هـــ واحملالــة من فضيلة 
الرئيــس وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة 
اجلزائيــة الثانيــة رقــم  ........ يف 1433/10/18هـــ ونصــه بعــد املقدمــة 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي أواًل 
مــا حكــم بــه فضيلتــه علــى املدعــى عليهــم الثاثــة وهــم ........ و........ 
و........مــن صــرف النظــر محــل نظــر حيــث أن لهــم اعترافــات حيــث ان 
ــرف بعلمــه بالســرقة  كل مــن ........و........ اعترفــا بالســرقة و........ اعت
وقــام بالتفحيــط بالســيارة املســروقة وكونهــم أحــداث ال يعفيهــم مــن 
العقوبــة ثانيــا مــا حكــم بــه فضيلتــه علــى املدعــى عليــه ........قليــل جــدًا 
فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــازم ومــن ثــم إعــادة 
املعاملــة إلكمــال الــازم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم قاضــي 
اســتئناف ........ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ........ختمــه وتوقيعــه 
الفضيلــة  وأجيــب أصحــاب  أ.هـــ  وتوقيعــه  ........ختمــه  الدائــرة  رئيــس 
ــه ســبق  ــة الصــواب عمــا ذكــروه يف أواًل بأن وفقنــي اهلل وإياهــم إلصاب
وأن ذكــرت يف تســبيب احلكــم بأنــه وإن اعتــرف غيــر احملكــوم عليــه 
يف هــذه القضيــة بعقوبــة باجلنايــة املنســوبة إليهــم إال أن اعترافهــم بهــا 
اعتــراف لــم يكتمــل شــرطه مــن تكليــف املقــر ولــذا فــا يعتــد بــه مــع 
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اختــال الشــرط ولــم يحضــر املدعــي العــام أي بينــة تعضــد دعــواه ســوى 
أقاريرهــم وقــد علــم مــا فيهــا فــا يصــح أن تكــون مســتندًا للحكــم 
عليهــم وقــد قــرر األصحــاب رحمهــم اهلل أن مــن شــرط صحــة اإلقــرار 
التكليــف جــاء يف املقنــع املطبــوع مــع الشــرح 142/30 : يصــح اإلقــرار 
مــن كل مكلــف مختــار غيــر الصبــي واملجنــون فــا يصــح إقرارهمــا 
إال أن يكــون الصبــي مأذونــًا لــه يف البيــع والشــراء فيصــح إقــراره يف 
قــدر مــا أذن لــه دون مــا زاد أ.هـــ وقــال يف الشــرح فأمــا الطفــل واملجنــون 
فــا يصــح إقرارهمــا وكذلــك املبرســم والنائــم واملغمــى عليــه ال نعلــم يف 
هــذا خًافــًا أ.هـــ وأجيــب عمــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة عمــا ذكــروه 
يف ثانيــًا بــأن احملكــوم عليــه جــرى التخفيــف عنــه حلداثــة ســنه وصغــره 
ولعــدم وجــود ســوابق جنائيــة عليــه وهمــا ســببان للتخفيــف واملقصــود 
مــن العقوبــة إصــاح اجلانــي ويف القــدر احملكــوم بــه مــع حداثــة ســنه ردع 
لــه مــن العــود ملثــل مــا بــدر منــه أو نظيــره ال ســيما مــع مــا ظهــر مــن يف 
مجلــس احلكــم مــن نــدم وتأثــر بعــد إعامــه باحلكــم هــذا مــا لــزم جوابــًا 
علــى ماحظــة أصحــاب الفضيلــة ولفضيلتهــم فائــق التقديــر واالحتــرام 
وللبيــان حــرر يف 1433/12/22هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني .
احلمــد هلل وحــده وبعــد لقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
يف   )..............( رقــم  رئيســها  فضيلــة  بكتــاب  الشــرقية  باملنطقــة 
يف   )..............( برقــم  احملكمــة  هــذه  يف  واملقيــدة  1434/3/2هـــ 
ــة الرئيــس وبرفقهــا القــرار الصــادر  ــة مــن فضيل 1434/3/7هـــ واحملال
مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة  الثانيــة برقــم  .............. 
يف 1434/2/24هـــ ونصــه بعــد املقدمــة وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
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و اوراق املعاملــة وباإلطــاع علــى مــا اجــاب بــه فضيلتــه علــى قرارنــا رقــم  
.............. /ج2/ب وتاريــخ 1433/10/18هـــ وبعــد االطــاع علــى خطــاب 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالقطيــف املشــار إليــه اعــاه فــإن 
الدائــرة تقــرر أن علــى مــن اصــدر احلكــم ابتــداء اجلــواب علــى املاحظــة 
ثــم اعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/2/24هـــ قاضــي اســتئناف 
رئيــس  وتوقيعــه  ........ختمــه  اســتئناف  قاضــي  وتوقيعــه  ........ختمــه 
الدائــرة ........ختمــه وتوقيعــه أ.هـــ وبرفقهــا قــرار اصحــاب الفضيلــة رقــم  
.............. يف 1434/1/20هـــ ونصــه بعــد املقدمــة لوحــظ أن مــا اجــاب بــه 
فضيلتــه عــن املاحظــة األولــى غيــر مقنــع ألنــه وإن ســلمنا بــأن املدعــي 
ــراف املدعــى عليهــم وإن  ــم يحضــر مــا يعضــد دعــواه إال أن اعت ــام ل الع
لــم يكتمــل شــرطه لإلثبــات فانــه يوجــه التهمــة عليهــم مبــا نســب اليهــم 
ويوجــب تعزيرهــم فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإكمــال مــا يلــزم 
ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/1/20هـــ قاضــي اســتئناف ........
ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ........ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
........ختمــه وتوقيعــه أ. هـــ وأجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقنــي اهلل وإياهــم 
إلصابــة الصــواب بــأن االعتــراف مبفــرده مــع اختــال شــرطه ال يوجــب 
توجــه الشــبهة كــون الشــرط عنــد االصوليــني مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم 
وال يلــزم مــن وجــوده وجــود وال عــدم وعليــه فــإذا عــدم الشــرط لــم يقــم 
للمشــروط قائمــة ولــذا فــا تتجــه الشــبهة بــه مبفــرده مــا لــم يعضــد 
بعاضــد وعلــى فــرض توجــه الشــبهة بــه مــع فقــد شــرطه فهــي شــبهة 
ضعيفــة وقــد قــرر الســيوطي رحمــه اهلل يف أشــباهه بأنــه ال أثــر للشــبهة 
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اذا لــم تكــن قويــة هــذا مــا لــزم جوابــًا علــى ماحظــة أصحــاب الفضيلــة 
ولفضيلتهــم فائــق التقديــر واالحتــرام وللبيــان حــرر يف 1434/3/21هـــ 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني.
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الثانيــة 
املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 34/853246/ج2 وتاريــخ 1434/4/8هـــ 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف برقــم 
مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/4/3هـــ  وتاريــخ   34582659
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .......... املســجل برقــم  .............. 
كٍل  ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1433/9/17هـــ  وتاريــخ 
مــن1/........و2/........و3/........ و4/........يف قضيــة ســرقة وقــد تضمــن 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
وتاريــخ 1434/2/24هـــ وقرارنــا  .............. ج2/ب  رقــم   علــى قرارنــا 
رقــم  .............. وتاريــخ 1434/01/20هـــ وقرارنــا رقــم  .............. وتاريــخ 
1433/10/18هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر. 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1434/4/13هـــ.
 



85

رقم الصك : 34183961  تاريخه : 1434/4/9هـ   
رقم الدعوى : 33581292

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34384288  تاريخه: 1434/12/23هـ

ســرقة - نشــل - نشــل نقــود مــن بيــت اهلل احلــرام - تشــكيل عصابــي - 
رجــوع عــن إقــرار - وجــود ســوابق قضائيــة - درء حــد الســرقة - تعزيــر 
بالســجن واجللــد والتشــهير ومصــادرة املبالــغ وإيــداع املبالــغ يف اخلزنــة 

العامــة للدولــة.

املادة)50( من النظام األساسي احلكومي.. 1
 املادة)3( من نظام اإلجراءات اجلزائية.. 2
املادة)159( من نظام اإلجراءات اجلزائية.. 3
املادة)205( من نظام اإلجراءات اجلزائية.. 4
املادة)219( من نظام اإلجراءات اجلزائية.. 5
ومــن املتقــرر أن التعزيــر عقوبــة مفوضــة للقضــاة واحلــكام قــدًرا . 6

بهــم  املنــوط  فهــم  لنظرهــم،  خاضعــة  أنهــا  دام  ومــا  وحتديــًدا، 
وضــع  يرجــع  وإليهــم  واعتمــاده،  وتقديــره  املناســب  مالحظــة 
العقوبــة املالئمــة للظــروف، واحملققــة للمقاصــد حســب األحــوال 
ــر بالضــرب أو احلبــس أو التوبيــخ أو  املختلفــة. فقــد يكــون التعزي
التشــهير أو ببعضهــا أو بهــا جمعيــا وغيــر ذلــك، حســب اختــالف 
مراتــب النــاس، واختــالف املعاصــي، واختــالف اإلعصــار واألمصــار. 
أن  احلاكــم  علــم  إذا  جائــز  بالتشــهير  فالتعزيــر  ذلــك  وعلــى 
املصلحــة فيــه، وهــذا احلكــم هــو بالنســبة لــكل معصيــة ال حــد فيهــا 
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وال كفــارة يف اجلملــة. ينظــر يف تقريــر هــذا املعنــى ـ أي تفويــض 
العقوبــة التعزيريــة للقضــاء قدًرا وحتديًدا :- )السياســة الشــرعية، 
البــن تيميــة ص 91، حاشــية ابــن عابديــن 3 / 183، ونهايــة احملتــاج 
للرملــي 7 / 174 - 175، واألحــكام الســلطانية للمــاوردي ص 224، 

واحلســبة البــن تيميــة ص 38 (.
قــال املــاوردي - رحمــه اهلل -: ) لألميــر إذا رأى مــن الصــالح يف ردع . 7

الســفلة: أن يشــهرهم وينــادي عليهــم بجرائمهــم، ســاغ لــه ذلــك ( 
] األحــكام الســلطانية للمــاوردي ص 221ٍ [. وقــال أيضــا: ) يجــوز يف 
نــكال التعزيــر أن يجــرد مــن ثيابــه، إال قــدر مــا يســتر عورتــه، ويشــهر 

يف النــاس، وينــادى عليــه بذنبــه إذا تكــرر منــه ولــم يتــب (.
النــاس . 8 تفســد  التــي   - القــوادة   (  :- اهلل  رحمــه  البهوتــي-  وقــال 

والرجــال - أقــل مــا يجــب فيهــا الضــرب البليــغ، وينبغــي شــهرة 
ذلــك بحيــث يســتفيض يف الرجــال والنســاء لتجتنــب ( ) كشــاف 

.) القنــاع 6/127 
قــال: املوفــق ابــن قدامــه- رحمــه اهلل -: ) فمتــى ثبــت عنــد احلاكــم . 9

عــن رجــل أنــه شــهد بــزور عمــدا عــزره وشــهره يف قــول أكثــر أهــل 
وبــه يقــول شــريح  العلــم، روي ذلــك عــن عمــر رضــي اهلل عنــه، 
أبــي  بــن عبــد اهلل واألوزاعــي وابــن  بــن محمــد وســالم  والقاســم 
ليلــى ومالــك والشــافعي وعبــد امللــك بــن يعلــي قاضــي البصــرة ( 

] املغنــي يف شــرح مختصــر اخلرقــي 261/9.
التعزيــر . 10 عليــه  وجــب  مــن  عــزر  )إذا  اهلل:  رحمــه  البهوتــي  وقــال 

وجــب علــى احلاكــم أن يشــهره ملصلحــة كشــاهد زور ليجتنــب(. 
.]127-125/6 القنــاع  ]كشــاف 



87

قــال القــرايف رحمــه اهلل: )إن التعزيــر يختلــف باختــالف األعصــار . 11
واألمصــار، فــرب تعزيــر يف بلــد يكــون إكراًمــا يف بلــد آخــر، كقطــع 
الطيلســان ليــس تعزيــًرا يف الشــام فإنــه إكــرام، وكشــف الــرأس 
باألندلــس ليــس هوانــا ومبصــر والعــراق هــوان ( نقلــه ابــن فرحــون 
ثــم عقــب عليــه بقولــه: )والتعزيــر ال يختــص بفعــل معــن وال قــول 
معــن فقــد عــزر رســول اهلل - بالهجــر، وذلــك يف حــق الثالثة الذين 
ذكرهــم اهلل تعالــى يف القــرآن الكــرمي، فهجــروا خمســن يوًمــا ال 

يكلمهــم أحــد( ]تبصــرة احلــكام، البــن فرحــون 296، 295 / 2 [.
وقــال الشــربيني رحمــه اهلل: )يجتهــد اإلمــام يف جنــس التعزيــر . 12

وقــدره، ألنــه غيــر مقــدر شــرًعا فيجتهــد يف ســلوك األصــح فلــه 
أن يشــهر يف النــاس مــن أدى اجتهــاده إليــه( ]مغنــى احملتــاج شــرح 

للشــربيني4/192[. املنهــاج 
مــا نصــت عليــه املــادة العشــرين مــن نظــام مكافحــة الغــش التجــاري . 13

الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: م /11 يف 1404/5/29هـــ: )تشــهر وزارة 
التجــارة باملخالــف الصــادر ضــده قــرار نهائــي باإلدانــة طبًقا ألحكام 
هــذا النظــام والئحتــه بوســيلة علــى األقــل مــن وســائل اإلعــالم(، 

ويكــون النشــر علــى نفقــة احملكــوم عليــه.
مــا نصــت عليــه املــادة الرابعــة مــن نظــام مكافحــة التســتر الصــادر . 14

باملرســوم امللكــي رقــم م/22 يف 1425/5/4هـــ: )ينشــر منطــوق قــرار 
العقوبــة يف واحــدة أو أكثــر مــن الصحــف احملليــة علــى نفقــة 

املخالــف(.
 مــا جــاء يف املــادة احلاديــة والعشــرون بعــد املائــة مــن نظــام األوراق . 15

التجاريــة املضافــة باملرســوم امللكــي رقــم م/45 يف 1409/9/12هـــ: 
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)يجــوز احلكــم بنشــر أســماء األشــخاص الذيــن يصــدر بحقهــم 
ــة ذلــك(. ــة مبوجــب هــذا النظــام، ويحــدد احلكــم كيفي حكــم اإلدان

مجلــس . 16 قــرار  علــى  أيًضــا  مســتند  التشــهير  بعقوبــة  احلكــم  إن 
القضــاء األعلــى بهيئتــه العامــة رقم 40/ 187 يف 1414/3/2هـ املبلغ 
للمحاكــم بتعميــم وزارة العــدل رقــم 8 - /ت/158 يف 1414/5/8هـــ 
ــى  ــا خطــاب ســماحة رئيــس مجلــس القضــاء األعل ونصــه: )تلقين
بهيئتــه  املجلــس  قــرار  ومشــفوعة  1414/3/28هـــ  يف   1/387 رقــم 

العامــة رقــم 187/40 يف 1414/3/2هـــ املتضمــن:
1- أن القضــاة إذا نصــوا يف األحــكام الصــادرة منهــم علــى تعيــن 

مــكان اجللــد فينبغــي األخــذ بــه.
2- ينبغــي عنــد إصــدار مثــل هــذه األحــكام مراعــاة كالم أهــل 
العلــم يف ذلــك ومراعــاة مــا يناســب اجلرميــة مــن التشــهير إذ 
كان املقــام يســتدعي ذلــك حســب شــناعة اجلرميــة أو ســوابق 
املجــرم ودرجــة انتشــار اجلرميــة مــع مراعــاة تــرك تعيــن املــكان 
إذا كانــت العقوبــة خفيفــة أو كانــت حــال إيقاعهــا تقتضــي 
غيــر التعيــن وذلــك مــرده لنظــر القاضــي واجتهــاده (. يراجــع 

التصنيــف املوضوعــي لتعاميــم وزارة العــدل: 1/785.
أن أوجــه احلكــم بعقوبــة التشــهير علــى املدعــى عليهــم والتشــديد . 17

عليهــم بهــا مــع مــا تقــرر بحقهــم مــن عقوبــات تعزيزيــة أخــرى، هــو 
الظــروف املشــددة التــي حلقــت بجنايتهــم وبيانهــا كمــا يلــي: أن 
املدعــى عليهــم لــم يراعــو حرمــة املــكان فقــد قامــوا باجلرميــة يف 
البيــت احلــرام، وقــد قــال اهلل تعالــى: )إن الذيــن كفــروا ويصــدون 
ســواء  للنــاس  جعلنــاه  الــذي  احلــرام  واملســجد  اهلل  ســبيل  عــن 
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العاكــف فيــه والبــاد ومــن يــرد فيــه باحلــاد بظلــم نذقــه مــن عــذاب 
أليــم ( ]احلــج آيــة25[  قــال القرطبــي رحمــه اهلل: )وهــذا اإلحلــاد 
والظلــم يجمــع جميــع املعاصــي مــن الكفــر إلــى الصغائــر، فلعظــم 
حرمــة املــكان توعــد اهلل تعالــى علــى نيــة الســيئة فيــه( ]اجلامــع 
ألحــكام القــرآن 12/36[ ونقــل عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا يف 
تفســير هــذه اآليــة: )هــو أن تســتحل مــن احلــرم مــا حــرم اهلل عليــك 
مــن لســان أو قتــل، فتظلــم مــن ال يظلمــك وتقتــل مــن ال يقتلــك 
فــإذا فعــل ذلــك فقــد وجــب لــه العــذاب األليــم( ]تفســير ابــن كثيــر 

. ] 5/411
ارتــكاب اجلرميــة املعاقــب عليهــا مــن خــالل عصابــة منظمــة لهــذا . 18

الغــرض.
ــاة يف . 19 ــة بحــق اثنــن مــن اجلن ســبق صــدور أحــكام قضائيــة باإلدان

جرائــم مماثلــة.
انتشــار هــذه اجلرميــة يف بنــي جنســهم، والتشــهير بهــم يف وســائل . 20

اإلعــالم الصــادرة بلغــة مقــروءة لهــم، تــردع مــن تســول لــه نفســه 
ــة. ــام مبثــل هــذه اجلناي منهــم القي

ــة للنشــل يف  ــن عصاب ــى املدعــى عليهــم بتكوي ــام عل ادعــى املدعــي الع
املســجد احلــرام، وذلــك بقيــام املدعــى األول بالنشــل مــن زوار بيــت اهلل 
احلــرام، وقيــام الثانــي باســتام مــا يتــم نشــله وإخفــاؤه يف مابســه، 
والثالــث بــدور املراقبــة والتغطيــة عليهمــا أثنــاء النشــل ، حيــث تضمــن 
القبــض علــى املدعــى عليهــم أعــاه مشــاهدتهم مــن قبل مأمــوري البحث 
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عندمــا كان املدعــى عليهــم  األول ميــد يــده اليمنــى إلــى اجليــب األيســر 
للمجنــي عليــه ، ثــم رفــع محفظتــه وأخذهــا بيــده اليســرى وأعطاهــا 
ــه اخللفــي، وكان  ــذي وضعهــا يف جيــب بنطال ــي ال ــه الثان للمدعــى علي
املدعــى عليــه الثالــث يتســتر عليهمــا ، وعند القبــض عليه وجد احملفظة 
بحــوزة املدعــى عليــه الثانــي كمــا وجــد معــه رخصــة اإلقامــة، وبطاقــة 
التعريــف اخلاصــة باملجنــي عليــه، كمــا وجــد مــع املدعــى عليــه األول 
ــة وعمــات مختلفــة، وهاتــف نقــال، وبطاقــات ال تخصــه،  ــغ مالي مبال
ووجــد مــع املدعــى عليــه الثالــث مبالغ مالية وهاتــف نقال ، طلب املدعي 
العــام إقامــة حــد الســرقة علــى املدعــى عليهــم األول والثانــي ، وتعزيــر 
املدعــى عليــه الثالــث لقــاء مــا نســب إليــه، واحلكــم بإيــداع مــا مت ضبطه 
بحوزتهــم مــن مبالــغ ماليــة وهاتــف نقــال يف بيــت مــال املســلمني ، أنكــر 
املدعــى عليهــم مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ، طلــب مــن املدعــي 
العــام البينــة علــى دعــواه، فأحضــر شــاهًدا - معروًفــا بالعدالــة - شــهد 
بصحــة الواقعــة ، أنكــر املدعــى عليهــم مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد ، 
ــة ومــن ضمنهــا إقــرارات املدعــى عليهــم  ــى أوراق املعامل مت االطــاع عل
حتقيًقــا وبعرضهــا عليهــم أنكــروا مــا جــاء فيهــا ، حكمــت احملكمــة 
بــرد طلــب املدعــي العــام إقامــة حــد الســرقة علــى املدعــى عليهــم األول 
والثانــي، وقضــت بتعزيــر املدعــى عليهــم بالســجن واجللــد واملصــادرة ملــا 
مت ضبطــه معهــم، التعزيــر بالتشــهير والتوصيــة باإلبعــاد عــن البــاد بعــد 
انتهــاء محكوميتهــم، قنــع املدعــى عليهــم باحلكــم  وقــرر املدعــي العــام 
اعتراضــه علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة عــادت املعاملــة مــن محكمة 
االســتئناف باملاحظــة ومتــت اإلجابــة عليهــا، ومت تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن القضــاة باحملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم  يف 
برقــم  يف 1433/9/19هـــ  بهــذه احملكمــة  واملقيــدة  1433/9/19هـــ 
اجللســة  افتتحــت  1433/10/18هـــ  املوافــق  االربعــاء  يــوم  ففــي  عليــه 
الســاعة التاســعة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــى العــام بهــذه احملكمــة 
املكلــف باالدعــاء العــام مبوجــب خطــاب التكليــف الصــادر مــن رئيــس 
يف  م41010/1/1  برقــم  املكرمــة  مبكــة  التحقيــق  هيئــة  فــرع 
عامــا  مدعيــا  بصفتــي   : فيهــا  جــاء  محــررة  بدعــوى  1431/11/1هـــ 
بدائــرة اإلدعــاء العــام مبكــة املكرمــة أدعــي علــى :1 /........، )32( 
ســنة ، بنجاديشــي اجلنســية ، مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم )........(، 
موقــوف بســجون مكــة املكرمــة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف للمــرة 
الثانيــة رقــم )7/4/20/176( وتاريــخ 1433/7/20هـــ ، واعتبــار توقيفه 
مــن تاريــخ القبــض عليــه يف 1433/7/18هـــ .2 /........، )48( ســنة ، 
بنجاديشــي اجلنســية ، مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم )........(، موقــوف 
بســجون مكــة املكرمــة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف للمــرة الثانيــة 
رقــم )7/4/20/177( وتاريــخ 1433/7/20هـــ ، واعتبــار توقيفــه مــن 
 ، ســنة   )49(  ،......../  3. 1433/7/18هـــ  يف  عليــه  القبــض  تاريــخ 
بنجاديشــي اجلنســية ، مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم )........(، موقــوف 
بســجون مكــة املكرمــة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف للمــرة الثانيــة 
رقــم )7/4/20/178( وتاريــخ 1433/7/20هـــ ، واعتبــار توقيفــه مــن 
تاريــخ القبــض عليــه يف 1433/7/18هـــ . وبتاريــخ 1433/7/18هـــ تســلم 
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مخفــر شــرطة احلــرم كتــاب قائــد القــوة اخلاصــة ألمــن املســجد احلــرام 
أعــاه  عليهــم  املدعــى  علــى  القبــض  املتضمــن  م س(   /1224( رقــم  
ــل مأمــوري البحــث رقــم )778( ورقــم )444( ورقــم  ملشــاهدتهم مــن قب
)152( ورقــم )2054( عندمــا كان املدعــى عليــه األول ميــد يــده اليمنــى 
إلــى اجليــب األيســر  للمجنــي عليــه ، مصــري اجلنســية ، ثــم رفع محفظته 
وأخذهــا بيــده اليســرى وأعطاهــا للمدعــى عليــه الثانــي الــذي وضعهــا يف 
ــه اخللفــي ، وكان املدعــى عليــه الثالــث يتســتر عليهمــا ،  جيــب بنطال
وعنــد القبــض عليهــم كانــت احملفظــة املنشــولة بحــوزة املدعــى عليــه 
ــة  ــي ، وبتفتيشــها وجــد بهــا رخصــة إقامــة وبطاقــة تعريــف مصري الثان
ــه ، وبتفتيشــهم وجــد مــع املدعــى  ــي علي وبعــض األوراق اخلاصــة باملجن
عليــه األول محفظــة ســوداء اللــون بهــا مبلــغ مالــي قــدرة )3255( ثاثــة 
آالف ومائتــان وخمســة وخمســون ريــااًل ســعوديًا ، ومبلــغ )67( ســبعة 
وســتون دوالرًا أمريكيــًا ، ومبلــغ )3500( ثاثــة آالف وخمســمائة عملــة 
اللــون ، ونظــارة  نــوع )....( اســود  بنجاديشــية ،  وهاتــف نقــال مــن 
شمســية. ووجــد مــع املدعــى عليــه الثانــي بجيــب بنطالــه الداخلــي مبلــغ 
قــدره )1460( ألــف وأربعمائــة وســتون ريــااًل ســعوديًا ، وبجيــب بنطالــه 
ومبلــغ  أمريكيــًا ،  أربعمائــة دوالرًا  قــدره )400(  مالــي  مبلــغ  األميــن 
)140000( مائــة وأربعــون ألــف دينــارًا عراقيــًا ، ومحفظــة ســوداء اللــون 
بهــا مبلــغ مالــي قــدره )2( ريــاالن ســعوديان ، ومبلــغ )689( ســتمائة 
 ، برونــاى  دوالر عملــة   )1( ومبلــغ   ، ماليزيــة  وثمانــون عملــة  وتســعة 
ــزي اجلنســية ، صــادرة مــن بــاده ، كمــا  وبطاقــة باســم /........، مالي
وجــد يف جيبــه األيســر محفظــة ســوداء اللــون بهــا مبلــغ مالــي قــدره 
 )325( ومبلــغ   ، ســعوديًا  ريــااًل  وأربعــون  وخمســة  خمســمائة   )545(
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ثاثمائة وخمســة وعشــرون عملة ســنغافورية ومبلغ )10( عشــرة رياالت 
قطريــة ، وصــورة بطاقــة باســم /........ ، وبطاقــة صــرف )فيــزا( ، كمــا 
بهــا مبلــغ مالــي قــدره )562(  اللــون  بنيــة  وجــد معــه محفظــة أخــرى 
رخــص  أربــع   )4( وعــدد   ، ســعوديًا  ريــااًل  وســتون  واثنــان  خمســمائة 
إقامــات للمدعــو / ........وعائلتــه ، كمــا وجــد معــه محفظــة ثالثــة بنيــة 
اللــون بهــا مبلــغ مالــي قــدره )1775( ألــف وســبعمائة وخمســة وســبعون 
ريــااًل ســعوديًا ، ومبلــغ )1000( ألــف درهــم إماراتــي ، وبطاقــة صــراف، 
وهاتــف نقــال مــن نــوع )....( اســود اللــون. ووجــد مــع املدعــى عليــه الثالــث 
بجيــب ثوبــه العلــوي مبلــغ مالــي قــدره )89( تســعة وثمانــون ريــااًل ســعوديًا 
، ويف ســرواله الداخلــي  مبلــغ )800( ثمامنائــة ريــااًل ســعوديًا ، وهاتــف 
نقــال مــن نــوع )....( .)جــرى فــرز أوراق مســتقلة إلقامتهــم بالبــاد بطريقة 
عليهــم  املدعــى  بحــوزة  املضبوطــة  احملافــظ  وبعــرض  نظاميــة(.  غيــر 
تعــرف املجنــي عليــه ........ علــى احدهــا )جــرى تســليم احملفظــة املنشــولة 
للمجنــي عليــه ........ مــن قبــل مــن قبل اجلهة القابضة لفة )4( ، واحملفظة 
املنشــولة األخــرى للمجنــي عليــه ........ لفــة )2( ص3(.وبضبــط أقــوال 
املجنــي عليــه ........ ، أفغانــي اجلنســية أفــاد بأنــه فقــد محفظــة بنيــة اللون 
وبهــا مبلــغ مالــي قــدره )562( خمســمائة واثنــان وســتون ريــااًل ســعوديًا ، 
وعــدد )4( رخــص إقامــات لــه ولعائلتــه وباســتجواب املدعــى عليــه األول 
يــده اليمنــى علــى اجليــب األيســر ألحــد املعتمريــن ورفــع  أقــر بوضــع 
بيــده اليســرى وإعطائهــا لزميلــه اآلخــر )املدعــى  محفظتــه وأخذهــا 
عليــه الثانــي( ، وذكــر أن املضبوطــات التــي وجــدت بحوزتــه تخصــه 
ولكنــه لــم يتعــرف عليهــا ، كمــا ذكــر انــه يعــرف املدعــى عليهمــا 
الثانــي والثالــث مــن الســابق ، ويســكنون مبدينــة جــده ، وتقابلــوا 
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جميعــًا قبــل صــاة اجلمعــة أمــام شــركة ....، واتفقــوا علــى ممارســة 
النشــل داخل املســجد احلرام ، وبعد الصاة قاموا بالنشــل يف الســاحات 
الغربيــة أمــام البــاب رقــم )86( . وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر 
النشــل  ممارســة  علــى  والثالــث  األول  عليهمــا  املدعــى  مــع  باالتفــاق 
باملســجد احلرام ، وكان دوره حفظ ما يتم نشــله ، كما أقر باســتام 
احملفظــة املنشــولة مــن قبــل زميلــه )املدعــى عليــه األول( ووضعهــا يف 
جيــب بنطالــه اخللفــي ، وذكــر أن مــا يخصــه مــن املضبوطــات التــي 
وجــدت بحوزتــه مبلــغ وقــدره )1550( ألــف وخمســمائة وخمســون ريــااًل 
. املعتمريــن  مــن  نشــله  مت  ممــا  واحملافــظ  األخــرى  املبالــغ  وباقــي   ،
وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث اقــر باالتفــاق مــع املدعــى عليهمــا 
األول والثانــي علــى ممارســة النشــل باملســجد احلــرام ، وانــه مت حتديــد 
موعــد املقابلــة أمــام ، وكان دوره التســتر عليهمــا أثنــاء عمليــة النشــل ، 
انتهــى  تخصه.وقــد  بحوزتــه  وجــدت  التــي  املضبوطــات  أن  وذكــر 
التحقيــق إلــى توجيــه اإلتهــام للمدعــى عليــه بتكويــن عصابــة للنشــل يف 
املســجد احلــرام ، وذلــك بقيــام املدعــى عليــه األول بالنشــل مــن زوار بيــت 
اهلل احلــرام ، وقيــام الثانــي باســتام مــا يتــم نشــله وإخفائــه مبابســه ، 
املراقبــة  بــدور  الثالــث  وقيــام   ، عليــه  القبــض  عنــد  بحوزتــه  وجــدت 
ــة رقــم  ــة إدارة الهيئ ــد بقــرار جلن ــاء النشــل ، واملؤي ــة عليهمــا أثن والتغطي
ــــ  مــا جاء  )1800/ م( لعــام 1433هـــ ، وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة: 1ـ 
بإقراراتهــم املدونــة بالصفحــة رقــم )2 ـ 3( لفــة رقــم )1(.2 ـــــ  مــا جــاء 
املدونــة  ورقــم........   ورقــم........  رقــم........   البحــث  مآميــر  بشــهادة 
ــــ مــا جــاء يف محضر  مبحضــر القبــض ، املرفــق ص )6 ، 10( لفــة )3(.3ـ 
تســليم املجنــي عليهمــا حملفظتهمــا املنشــولة لفــة )4( و لفــة )2( ص3 . 
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وبالبحــث عــن ســوابقهم عثــر للمدعــى عليــه الثانــي علــى ثــاث ســوابق 
اثنتــني منهــا نشــل إحداهمــا مقترنــة بعــودة بعــد إبعــاد والثالثــة تكويــن 
عصابــة للنشــل مقترنــة بعــودة بعــد إبعــاد ، وعثــر للمدعــى عليــه الثالــث 
علــى أربــع ســوابق اثنتــني نشــل واثنتــني عــودة بعــد إبعــاد ، ولــم يعثــر 
للمدعــى عليــه األول علــى ســوابق مســجلة . وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى 
لبعــض  التعــرض  مــن  املعتبــرة شــرعًا  أهليتهــم  وهــم بكامــل  عليهــم 
قاصــدي بيــت اهلل احلــرام بأخــذ مــا يف جيوبهــم مــن أمــوال دون مراعــاة 
حلرمــة املــكان فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ، وهــو ســرقة مــال 
ــى النصــاب ال شــبهة لهــم فيــه  محتــرم مــن حــرزه بعــد هتكــه يزيــد عل
لــذا اطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم ، واحلكــم علــى املدعــى عليهمــا األول 
والثانــي بحــد الســرقة الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم )38( مــن ســورة 
يف   )46/421( رقــم  األعلــى  القضــاء  مجلــس  قــرار  ضــوء  يف  املائــدة 
1418/11/17 هـــ ، وعلــى املدعــى عليــه الثالــث بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
مــا نســب إليهــم ، واحلكــم بإيــداع مــا مت ضبطــه بحوزتهــم )ثاثــة عشــر 
ــون ،  ــل )....( اســود الل ــوع )....( مودي ــال ســعودي ، جــوال مــن ن ــف ري أل
وهاتــف نقــال مــن نــوع )....( موديــل ).... ( اســود وفضــي اللــون ، وهاتــف 
جيبــي نقــال مــن نــوع )....( موديــل ).....( بيــت مــال املســلمني اســتنادا 
للمــادة )92( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة .)علمــًا بأنــه احلقــوق اخلاصــة 
مازالــت قائمــة وانتهــت بحــق املجنــي عليهمــا ........ و ........( هــذه دعــواي 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــم بواســطة مترجــم احملكمــة ........
باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة االقامــة رقــم........  أجــاب األول 
بواســطة املترجــم نفســه قائــًا : مــا ذكــره املدعــي العــام مــن دعــواه 
ــة وتفصيــًا والصحيــح أنــه خرجــت مــن احلــرم  ــه غيــر صحيــح جمل كل
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ووجــدت محفظــة ملقــاة علــى األرض ونزلــت ألخذها ثــم أخذتها وعرفت 
بهــا ملــن هــذه وكان املدعــى عليــه الثانــي بجــواري فقــال لــي : أرنــي 
أنظــر إليهــا فأخذهــا وليــس لــي عاقــة باملدعــى عليهمــا اآلخريــن قبــل 
ولــم أرهمــا مــن قبــل أو اتصــل بهمــا أو ســكنا ســويًا وأول مشــاهدة لهــم 
يف وقــت القبــض واملبلــغ املقبــوض معــي لــي هكــذا أجــاب كمــا اجــاب 
املدعــى عليــه الثانــي قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه غيــر 
صحيــح جملــة وتفصيــًا والصحيــح أنــي رأيــت املدعــى عليــه األول أثنــاء 
ــه : أرنــي أنظــر إليهــا  خروجــي مــن احلــرم ينــادي علــى محفظــة فقلــت ل
وأثنــاء تفحصهــا وهــي يف يــدي قبــض عليــه ، وليــس عاقــة باملدعــى 
عليهمــا وال أعرفهمــا مــن قبــل وأمــا املبلــغ فليــس لــي منــه ســوى 400 
ــال ســعودي والباقــي  ــة وســتون ري ــة دوالر و1460 ألــف واربعمائ اربعمائ
ليــس معــي وال أعــرف كيــف وضــع لــي ، وأمــا الســوابق فهــي صحيحــة 
إال أنهــا كانــت تهمــة هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى عليــه الثالــث 
بواســطة املترجــم نفســه : ماذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه غيــر 
صحيــح جملــة وتفصيــًا وال أعــرف املدعــى عليهمــا وليــس لــي بهمــا أي 
ــغ املوجــود معــي ملكــي وقــد قبــض علــي لكونــي قريــب  عاقــة واملبل
فهــي  الســوابق  وامــا  القبــض علــي  أثنــاء  وذلــك  لبيتــي  ذاهــب  منهمــا 
صحيحــة إال أنهــا كانــت تهمــة هكــذا أجــاب كمــا جــرى منــا الرجــوع 
ألوراق املعاملــة ووجــد مــن بينهــا إقــرارات املدعــى عليهــم املدونــة مبلــف 
التحقيــق املرفــق باملعاملــة لفــه رقــم )1( وصحيفــة رقــم ) 2، 3، 4 ( 
بتاريــخ 1433/7/18هـــ ونصــه  إقــرار اعتــراف  أنهــا تتضمــن  وجــدت 
))أقــر أنــا املوقــع اســمي أدنــاه املدعــو /........ بنقالــي اجلنســية ابلــغ مــن 
العمــر 32ســنه ال أحمــل هويــه واعطــي بطاقــة بديلــة برقــم........  مــن قبــل 
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مخفــر شــرطة احلــرم بأننــي وبكامــل قــواي العقليــة املعتبــره شــرعا بغيــر 
اكــراه منــي وال إجبــار بأننــي يف هــذا اليــوم قمــت بوضــع يــدي اليمنــى 
جتــاه اجليــب االميــن ألحــد املعتمريــن وقمــت بأخذهــا بيــدي اليســرى 
وإعطائهــا الــى املدعــو ........ بنقالــي اجلنســية وقــام بوضعهــا يف جيــب 
بنطلونــه اخللفــي كمــا انــه كان يوجــد اتفــاق بيننــا بأننــا نقــوم بعمليــة 
جــرى  وعليــه  بذلــك  منــي  إقــرار  وهــذا  احلــرم  اليــوم يف  هــذا  النشــل 
بتاريــخ  اإلعتــراف  إقــرار  علــى  اإلطــاع  جــرى  كمــا  التوقيــع.(( 
 ........ 1433/7/18هـــ ونصــه )) أقــر أنــا املوقــع اســمي أدنــاه املدعــو 
بنقالــي اجلنســية ابلــغ مــن العمــر 48ســنة ال أحمــل هويــة وأعطــي بطاقــة 
بديلــة رقــم  بأننــي وبكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعا بغيــر إكــراه 
منــي وال إجبــار بأننــي قمــت مبســاعدة املدعــو........ يف عمليــة النشــل 
ــا أقــوم بوضــع احملافــظ املنشــولة يف  حيــث كان هــو يقــوم بالنشــل وأن
جيوبــي وقــد كان بيننــا اتفــاق مســبق بأننــا يف هــذا اليــوم نقــوم بالنشــل 
داخــل احلــرم وهــذا إقــرار منــي بذلــك وعليــه جــرى التوقيــع(( كمــا جــرى 
اإلطــاع علــى إقــرار اإلعتــراف بتاريــخ 1433/7/18هـــ ونصــه )) أقــر أنا 
املوقــع إســمي أدنــاه املدعــو ........ بنقالــي اجلنســية ال أحمــل هويــة وأعطــي 
بطاقــة بديلــة برقــم صــادرة مــن مخفــر شــرطة احلــرم بأننــي وبكامــل 
قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعا بغيــر إكــراه منــي وال إجبــار بأننــي كنــت 
أقوم بالتســتر على كا من املدعو ........ واملدعو ........ بنقالي اجلنســية 
لكــي يتمكنــوا مــن النشــل  وال أحــد يراهــم كمــا أنــه كان يوجــد 
بيننــا إتفــاق مســبق بــأن نقــوم بالنشــل لهــذا اليــوم داخــل احلــرم وهــذا 
إقــرار منــي بذلــك وعليــه جــرى التوقيــع . (( أ. هـــ وبعرض هــذه االقرارات 
علــى املدعــى عليهــم أجابــوا جميعــًا بواســطة املترجــم : بــان مــا جــاء يف 
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هــذه االقــرارات غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرناه يف إجابتنا الســابقة 
وقــد كان االقــرار حتــت اإلكــراه والضــرب هكــذا أجابــوا كمــا 
املرفــق  احلقيــق  مبلــف  املــدون  القبــض  محضــر  علــى  االطــاع  جــرى 
باملعاملــة لفــه ) 3( وصحيفــة رقــم )6( ونصــه )) أنــه يف الســاعة الثانيــة 
ظهــرا يــوم اجلمعــة املوافــق 1433/7/18هـــ ويف الســاحات الغربيــة أمــام 
باب 86 مت مشــاهدة املدعو ........ بنقالي اجلنســية 32ســنة حســب أقواله 
مــن قبــل مأمــور بحــث رقــم  وهــو يقــوم بوضــع يــده اليمنــى علــى اجليــب 
ــد  ــه وعن ــا مــن جيب األيســر للمدعــو ........ مصــري اجلنســية وقــام برفعه
خروجهــا قــام بأخذهــا بيــده اليســرى وإعطائهــا شــخص كان معــه 
واتضــح أنــه يدعــى........  48ســنه حســب أقوالــه وقــام بوضعهــا يف جيــب 
معهــم  عليهــم كذلــك شــخص كان  يســتر  اخللفــي وكان  بنطلونــه 
وأتضــح أنــه يدعــى........ 49 ســنه حســب أقوالــه ومت القبــض عليهــم 
مبســاندة الزمــاء مآميــر البحــث رقــم واحملفظــة بحــوزة املدعــو........ 
وبتفتيــش احملفظــة املنشــولة وجــد بداخلهــا رخصــة إقامــة رقــم  وبطاقــة 
تعريــف مصريــة وأوراق خاصــة فقــط (( أ. هـــ . وبعرض ذلك على املدعي 
العــام أجــاب بقولــه : الصحيــح مــا جــاء يف الدعــوى العامــة ولــدي البينــة 
علــى ذلــك وأحضــر ........ســعودي بالســجل املدنــي رقــم........   ويعمــل 
مأمــور بالبحــث والتحــري يف شــرطة احلــرم وباستشــهاد شــهد قائــًا : 
أنــه يف منتصــف شــهر رجــب الفائــت وبعــد صــاة اجلمعــة ويف ســاحات 
احلــرم يف مشــاية شــاهدت املدعــى عليــه هــذا احلاضــر - وأشــار إليــه  وهــو 
يتلمــس جيــوب املصلــني ويطالــع فيهــا ثــم تفــرق أصحابــه االثنــني عنهــم ، 
واتصــل عليهــم بالهاتــف وحضــروا إليــه ثــم خرجــوا واجتهــوا ناحيــة بــاب 
امللــك الفهــد وامــام مشــربيات ســلم بــاب شــاهدت املدعــى عليــه وهــو 
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يرفــع محفظــة مــن جيــب أحــد املــارة وشــاهدت احملفظــة يف يــده بعــد 
إخراجهــا وســلمها لصاحبــه املدعــى عليــه الثانــي .... ووضعهــا يف جيبــه 
اخللفــي مباشــرة ، وكان املدعــى عليــه الثالــث يراقــب الوضــع ويتســتر 
عليهــم أثنــاء حصــول النشــل ، ثــم انتظــرت حضــور بقية أعضــاء الفرقة، 
فلمــا حضــروا قبضنــا عليهــم وبتفتيــش املدعــى عليــه الثانــي وجــد معــه 
احملفظــة املنشــولة وبداخلهــا رخصــة إقامــة وبطاقــة تعريــف مصريــة 
وأوراق خاصــة فقــط وليــس فيهــا مبلــغ مالــي كمــا وجــد معــه محافــظ 
أخــرى ومبالــغ ماليــه هــذا مــا لــدي مــن شــهادة كمــا حضــر ســعودي 
بالهويــة الوطنيــة رقــم  ويعمــل مأمــور بالبحــث والتحــري بشــرطة احلــرم 
وباستشــهاده شــهد قائــًا : ))إنــي قــد تلقيــت اتصــااًل مــن الشــاهد زميلنــا 
يف الفرقــة وعلــى إثــره حضــرت إلــى الســاحات الغربيــة للحــرم وقبضــت 
علــى املدعــى عليهــم وبتفتيــش املدعــى عليــه الثانــي وأشــار إليــه وجــدت 
معــه عــدة محافــظ منهــا محفظــة لشــخص أفغانــي فيهــا أربــع إقامــات 
وجــه  علــى  أعلــم مقدارهــا  ال  ماليــه  مبالــغ  علــى  معــه  كمــا وجدنــا 
التحديــد هــذا مــا لــدي مــن شــهادة (( وبعرضــه علــى املدعــى عليهــم 
أجابــوا بواســطة املترجــم نفســه : ال صحــة ملــا ذكــره الشــاهد جملــة 
وتفصيــًا والصحيــح مــا ذكرتــه وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة 
بينــة قــال : ليــس لــدي ســوى مــا أحضــرت وقــد جــرى ســؤال املدعــى 
ــًا بعــدم  عليهــم عــن عاقتهــم ببعــض قبــل وقــت القبــض فأفــادوا جميع
معرفتهــم ببعــض قبــل وقــت احلــادث هكــذا أفــادوا عنــد ذلــك ســألت 
املدعــي العــام هــل لديــه مــا يبــني عاقتهــم ببعــض مــن بيــان باالتصــاالت 
بينهــم ؟ فأجــاب : ليــس يف املعاملــة مايفيــد ذلــك وأطلــب مهلــة للكتابــة 
جلهــات االختصــاص لافــادة عــن ذلــك وســأزودكم بصــورة مــن خطابــي 
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يــوم  اليــوم االثنــني املوافــق 1434/04/08هـــ  ثــم يف  طلــب االفــادة ، 
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة صباحــًا ومبشــاركة القاضــي 
بهــذه احملكمــة ، وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهــم واملترجــم 
بعاليــه وباإلطــاع علــى خطــاب املشــرف علــى مكتــب  املنــوه عنهــم 
اإلدعــاء العــام باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم هـــ م / 2/ ب / 
296 يف 1 / 3 / 1434هـــ املبنــي علــى خطــاب مديــر مخفــر شــرطة احلــرم 
املبنــي علــى خطــاب مديــر شــعبة  برقــم 180828 يف 1434/3/1هـــ  
التحريــات والبحــث اجلنائــي برقــم 501652 يف 1434/1/26ه املتضمــن 
بأنــه مت مخاطبــة شــركات االتصــاالت ومت اإلفــادة كمــا هــو موضــح 
يف النشــرة املرفقــة وباالطــاع علــى النشــرة املرفقــة مــن شــركة موبايلي 
وجدنــا اإلفــادة بـــ) ال يوجــد ( . وبعــد دراســة القضيــة وتأملهــا ومــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليهــم أنكــروا  مــا نســبه لهــم 
ــام  ــة لنشــل زوار بيــت اهلل احلــرام وقي املدعــي العــام مــن تكويــن عصاب
املدعــى عليــه األول بالنشــل داخــل املســجد احلــرام وقيــام املدعــى عليــه 
الثانــي باســتام مــا يتــم نشــله وإخفــاؤه مبابســه ، وقيــام املدعــى عليــه 
ــاء النشــل ، وحيــث  أن مــا  الثالــث بــدور املراقبــة والتغطيــة عليهمــا أثن
قدمــه املدعــي العــام مــن بينــات وقرائــن الســيما مــا جــاء يف  شــهادة 
الشــاهد املدونــة شــهادته ، والــذي ظهــر يف عــدة قضايــا عدالتــه وضبطه 
قيامهــم  مــن  املدعــى عليهــم حتقيقــا  إقــرار  جــاء يف  ومــا   ، للشــهادة 
بالنشــل داخــل املســجد احلــرام ومــا قبــض بحوزتهــم مــن عمــات متفرقــة 
وأوراق ثبوتيــة ليســت بعائــدة لهــم ، مــع أن للمدعــى عليــه الثانــي ثــاث 
ــة وللمدعــى عليــه  ســوابق منهــا ســابقتني نشــل وســابقة تكويــن عصاب
الثالــث أربــع ســوابق منهــا ســابقتني نشــل وســابقتني عــودة بعــد إبعــاد 
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وهــذا يــدل علــى امتهانهمــا لذلــك وعــدم توبتهمــا منهــا ولســوابق املدعــى 
عليهمــا و والتــي أقــرا بصحتهــا كلــه يســتوجب معهــا تعزيرهــم ، وبنــاء 
علــى املــادة )159( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائية املجيــزة ملقام احملكمة 
تعديــل الوصــف اجلرمــي مبــا يتفــق والفعــل الثابــت بحــق املدعــى عليــه ، 
لذلــك كلــه فقــد قررنــا مــا يلــي : أواًل : لــم يثبــت لدينــا مــا يوجــب إقامــة 
حــد الســرقة علــى املدعــى عليهمــا األول والثانــي ورددنــا دعــوى املدعــي 
العــام طلبــه ذلــك . ثانيــًا : ثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليهــم بتكويــن 
عصابــة للنشــل يف املســجد احلــرام وقررنــا تعزيرهــم مبــا يلــي :ـ بســجن 
املدعــى عليــه ســت ســنوات ابتــداًء مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة القضيــة 
وجلــده ألــف وخمســمائة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات متســاوية يف كل 
دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة والتــي تليهــا مــدة ال تقــل عــن خمســة 
عشــر  يومــًا وســجن املدعــى عليهمــا ....... و.......... ثــاث ســنوات ابتــداًء 
ــدة  ــد كل منهمــا ألــف جل ــة وجل ــى ذمــة القضي ــخ إيقافهمــا عل مــن تاري
ــدة بــني كل  ــة خمســون جل ــى دفعــات متســاوية يف كل دفع مفرقــة عل
وحكمنــا  يومــا  عشــر  خمســة  عــن  تقــل  ال  مــدة  تليهــا  والتــي  دفعــة 
ــة  ــغ املوجــودة بحــوزة املدعــى عليهــم وإيداعهــا يف اخلزان مبصــادرة املبال
العامــة يف الدولــة كمــا حكمنــا بــأن يشــهر باملدعــى عليهــم بذكــر مــا 
يف  الصــادرة  اجلرائــد  مــن  جريدتــني  يف  وصورهــم  بــه  إدانتهــم  ثبــت 
اململكــة العربيــة الســعودية بغيــر اللغــة العربيــة ، وذلــك جــزاًء لهــم 
وردعــًا ألمثالهــم ، ومبــا تقــدم حكمنــا ونوصــي بإبعادهــم عــن البــاد 
بعــد انتهــاء فتــرة محكوميتهــم اتقــاء لشــرهم و بإعــان احلكــم علــى 
الطرفــني قــرر املدعــى عليهــم القناعــة بــه واملدعــي العــام اإلعتــراض  
وطلــب االســتئناف بائحــة اعتراضيــة وجــرى تســليمه  نســخه مــن القرار 
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املنظــوم بهــذه القضيــة وإفهامــه بــأن عليــه تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة 
ــه إذا مضــت املــدة فســيرفع  ــخ تســليمه وإن خــال ثاثــني يومــًا مــن تاري
احلكــم بــدون الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر يف 1434/04/08هـ .
 : وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  احلمــد هلل 
ففــي هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1434/07/05هـــ افتتحــت اجللســة 
وكان قــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
برقــم  يف 1434/06/24هـــ  واملاحــظ عليهــا بقــرار الدائــرة اجلزائيــة 
رقــم  يف  املكرمــة  االســتئناف مبكــة  الثانيــة مبحكمــة  اخلماســية 
وصــورة  احلكــم  وبدراســة   ((  : منــه  احلاجــة  ونــص  1434/06/17هـــ 
ضبطــه تقــرر باألكثريــة إعادتهــا ألصحــاب الفضيلــة حــكام القضيــة 
ملاحظــة مــا يلــي : احلكــم بــأن يشــهر املدعــى عليهــم وصورهــم يف 
جريدتــني بغيــر اللغــة العربيــة يف غيــر محلــه ؛ ألن فيــه تكلــف ، وحكم 
متعــد ، وغيــر واضــح ، فمــا هــي اجلريدتــان ، ومــا حجــم اإلعــان ، ومــن 
يدفــع الثمــن، وهــذا احلكــم فيــه جهالــة ومــن األولــى تركــه ، وبــاهلل 
التوفيــق (( ، وعليــه جنيــب أصحــاب الفضيلــة ، وفقهــم اهلل وســددهم: 
بــأن احلكــم بالتشــهير يف محلــه، وموافــق للقواعــد الشــرعية، والعــادة 
النظاميــة الــواردة يف عــدد مــن األنظمــة املرعيــة، واملبــادئ القضائيــة 
ــة :  ــه يف األوجــه التالي وليــس فيــه تعــٍد أو غمــوض و بيــان ذلــك وتفصيل
األول :- أن احلكــم بتشــهير املدعــى عليهــم علــى الوجــه املســطور يف 
منطــوق احلكــم هــو مــن بــاب التعزيــر ، ومــن املتقــرر أن التعزيــر عقوبــة 
خاضعــة  أنهــا  ومــادام  وحتديــدًا،  قــدرًا  واحلــكام  للقضــاة  مفوضــة 
لنظرهــم، فهــم املنــوط بهــم ماحظــة املناســب وتقديــره واعتمــاده ، 
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وإليهــم يرجــع وضــع العقوبــة املائمــة للظــروف ، واحملققــة للمقاصــد 
حســب األحــوال املختلفــة. فقــد يكــون التعزيــر بالضــرب أو احلبــس 
أو التوبيــخ أو التشــهير أو ببعضهــا أوبهــا جميعــًا وغيــر ذلــك، حســب 
اختــاف مراتــب النــاس ، واختــاف املعاصــي ، واختــاف األعصــار 
واألمصــار . وعلــى ذلــك فالتعزيــر بالتشــهير جائــز إذا علــم احلاكــم أن 
املصلحــة فيــه ، وهــذا احلكــم هــو بالنســبة لــكل معصيــة ال حــد فيهــا 

وال كفــارة يف اجلملــة .
ينظــر يف تقريــر هــذا املعنــى ، أي تفويــض العقوبــة التعزيريــة للقضــاة 
قــدرًا وحتديــدًا: )) السياســة الشــرعية، البــن تيميــة ص91، حاشــية ابن 
عابديــن 183/3 ، ونهايــة احملتــاج للرملــي 7 / 174 ـ 175، واألحــكام 

الســلطانية للمــاوردي ص 224 ، واحلســبة البــن تيميــة ص 38(( .
وقــد ذكــر الفقهــاء التشــهير مــن احلاكــم كعقوبــة يلجــأ إليهــا يف 
التعازيــر، قــال املــاوردي -رحمــه اهلل-: ) لأميــر إذا رأى مــن الصــاح 
يف ردع الســفلة : أن يشــهرهم وينــادي عليهــم بجرائمهــم، ســاغ لــه ذلــك( 
)يجــوز يف  أيضــًا:  وقــال  للمــاوردي ص 221[.  الســلطانية  ]األحــكام 
نــكال التعزيــر أن يجــرد مــن ثيابــه ، إال قــدر مــا يســتر عورتــه ، ويشــهر 
يف النــاس ، وينــادى عليــه بذنبــه إذا تكــرر منــه ولــم يتــب( ]املرجــع 
الســابق ص 239[، وقــال ابــن فرحــون ،رحمــه اهلل-: ) إن رأى القاضــي 
املصلحــة يف قمــع الســفلة بإشــهارهم بجرائمهــم فعــل( ]تبصــرة احلــكام 
البــن فرحــون، 126/2 [. وقــال البهوتــي ،رحمــه اهلل: )القــوادة - التــي 
تفســد النســاء والرجــال - أقــل مــا يجــب فيهــا الضــرب البليــغ ، وينبغــي 
شــهرة ذلــك بحيــث يســتفيض يف الرجــال والنســاء لتجتنــب( ]كشــاف 
القنــاع 127/6 [ . ويقــول املوفــق ابــن قدامــة ،رحمــه اهلل-: )فمتــى ثبــت 
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عنــد احلاكــم عــن رجــل أنــه شــهد بــزور عمــدا عــزره وشــهره يف قــول 
أكثــر أهــل العلــم . روي ذلــك عــن عمــر رضــي اهلل عنــه ، وبــه يقــول 
شــريح والقاســم بــن محمــد وســالم بــن عبــد اهلل واألوزاعــي وابــن أبــي 
ليلــى ومالــك والشــافعي وعبــد امللــك بــن يعلــى قاضــي البصــرة( ]املغنــي 
يف شــرح مختصــر اخلرقــي 9 / 261 [ وقــال البهوتــي -رحمــه اهلل-: )إذا 
عــزر مــن وجــب عليــه التعزيــر وجــب علــى احلاكــم أن يشــهره ملصلحــة 
كشــاهد زور ليجتنب(. ]كشــاف القناع 6 / 125 ـ 127[. قال القرايف 
-رحمــه اهلل- : )إن التعزيــر يختلــف باختــاف األعصــار واألمصــار ، 
فــرب تعزيــر يف بلــد يكــون إكرامــا يف بلــد آخــر ، كقطــع الطيلســان 
ليــس تعزيــرا يف الشــام فإنــه إكــرام ، وكشــف الــرأس باألندلــس ليــس 
هوانــا ومبصــر والعــراق هــوان( نقلــه ابــن فرحــون ثــم عقــب عليــه بقولــه: 
ــر ال يختــص بفعــل معــني وال قــول معــني ، فقــد » عــزر رســول  )والتعزي
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم بالهجــر« ، وذلــك يف حــق الثاثــة الذيــن 
ذكرهــم اهلل تعالــى يف القــرآن الكــرمي ، فهجــروا خمســني يومــا ال 
يكلمهــم أحــد( ]تبصــرة احلــكام؛ البــن فرحــون 295،296/2[. وقــال 
الشــربيني ،رحمــه اهلل-: )يجتهــد اإلمــام يف جنــس التعزيــر وقــدره ؛ 
ألنــه غيــر مقــدر شــرعا ، فيجتهــد يف ســلوك األصــح ، فلــه أن يشــهر يف 
النــاس مــن أدى اجتهــاده إليــه( ]مغنــي احملتــاج شــرح املنهــاج للشــربيني 

. ]192/4
العقوبــات  التشــهير مــن  تــدل علــى أن  الفقهيــة  النصــوص  كل هــذه 
الشــرعية يف التعازيــر، وأنهــا ليســت متكلفــة، وهي مــن جنس ماجاءت 
به الشــريعة املطهــــــرة، وليس يف كتاب اهلل أو ســنة رســوله،صلى اهلل 
عليــه وســلم- أو يف كام فقهــاء الشــريعة املعتبريــن مايــدل علــى فســاد 
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العقوبــة بالتشــهير بــل إنهــا يف كثيــر مــن األحيــان أكثــر نكايــة وأبلــغ 
مــن العقوبــات املعتــادة. والشــك أن القاضــي يجــب أن يكــون علــى فهــم 
بالواقــع حتــى يوقــع العقوبــة علــى الوجــه الشــرعي، فليــس مــن املناســب 
مــع تقــدم الزمــان أن يكــون بتجريــد الثيــاب أو قطــع الطيلســان أو 
تســويد الوجــه والطــواف بــه يف البلــدان، بــل إن الوســائل اإلعاميــة 
الشــرعية،  العقوبــة  هــذه  مــن  املقصــد  حتقــق  والتلفــاز  كالصحــف 

ويرتــدع بهــا مــن تســول لــه نفســه القيــام مبثــل هــذا العمــل املشــني .
ــة التشــهير ليســت بدعــًا يف األنظمــة الســعودية، فقــد  الثانــي: أن عقوب
وردت يف عــدد مــن األنظمــة املرعيــة ممايــدل علــى أن الدوائــر التنظيميــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، رأت جــدوى ذلــك يف بعــض ماســنته 
مــن أنظمــة، وأثــره يف ضبــط األفعــال املخلــة مبصلحــة اجلماعــة، ومــن 
ذلـــك علــى ســبيل املثــال : أ- مــا نصــت عليــه املــادة العشــرين مــن نظــام 
مكافحــة الغــش التجــاري الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: م/11 يف 
ر وزارة الِتجــارة بامُلخاِلــف الصــاِدر ضــده قــرار  1404/5/29هـــ: ) ُتشــهِّ
نهائــي باإلدانــة ِطبقــًا ألحــكام هــذا الِنظــام والئحتــه بوســيلة علــى األقــل 

مــن وســائل اإلعــام. ويكــون النشــر علــى نفقــة احملكــوم عليــه(.
ب- مــا نصــت عليــه املــادة الرابعــة مــن نظــام مكافحــة التســتر الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم: م/22 يف1425/5/4هـــ : )... ت- ينشــر منطــوق 
قــرار العقوبــة يف واحــدة أو أكثــر الصحــف احمللية علــى نفقة املخالف(.
ت، مــا جــاء يف املــادة احلاديــة والعشــرون بعــد املائــة مــن نظــام األوراق 
التجاريــة املضافــة باملرســوم امللكــي رقــم م / 45 يف 1409/9/12هـــ : 
)يجــوز احُلكــم بنشــر أســماء األشــخاص الذيــن يصــُدر بحِقهــم ُحكــم 
باإلدانــة مبوجــب هــذا الِنظــام ، وُيحــِدد احُلكــم كيفيــة ذلــك( . ومــن 
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مجمــوع هــذه النصــوص النظاميــة، وغيرهــا يتبــني أن ثمت عــادة نظامية 
مســتقرة يف  تضمــني بعــض النصــوص العقابيــة، احلكــم بالتشــهير، 

فمــن أيــن أتــى التعــدي أو الغمــوض إذًا!!.
الثالــث: أن احلكــم بعقوبــة التشــهير مســتنٌد أيضــًا علــى قــرار مجلــس 
القضــاء األعلــى بهيئتــه العامــة رقــم 40/187 يف 1414/3/2هـــ، املبلــغ 
للمحاكــم بتعميــم وزارة العــدل رقــم 8ـ/ت/158 يف 1414/5/8هـــ، 
ونصــه: )) تلقينــا خطــاب ســماحة رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى رقــم 
387/1 يف 1414/3/28هـــ ومشــفوعه قــرار املجلــس بهيئتــه العامــة رقــم 
نصــوا يف  إذا  القضــاة  أن   -1... املتضمــن  40/187 يف 1414/3/2هـــ 
األحــكام الصــادرة منهــم علــى تعيــني مــكان اجللــد فينبغــي األخــذ بــه. 
2- ينبغــي عنــد إصــدار مثــل هــذه األحكام مراعــاة كام أهل العلم يف 
ذلــك ومراعــاة مــا يناســب اجلرميــة مــن التشــهير إذ كان املقــام يســتدعي 
ذلــك حســب شــناعة اجلرميــة أو ســوابق املجــرم ودرجــة انتشــار اجلرميــة مــع 
مراعــاة تــرك تعيــني املــكان إذا كانــت العقوبــة خفيفــة أو كانــت حــال 
إيقاعهــا تقتضــي غيــر التعيــني وذلــك مــرده لنظــر القاضــي واجتهــاده(. 

يراجــع ] التصنيــف املوُضوِعــي لتعاميــم وزارة العــدل: 785/1 [
ــة بالتشــهير هــي  ــة املشــار إليهــا أن العقوب فتبــني إذًا؛ مــن الوجــوه الثاث
عقوبــة ليــس فيهــا تعــٍد أو متكلفــة ، وأنهــا علــى هــدٍي مــن الشــريعة 
املطهــرة، وســن مــن األنظمــة املرعيــة، وأســاٍس مــن املبــادئ القضائيــة 
الرابع: أن وجه احلكم بعقوبة التشــهير على املدعى عليهم، والتشــديد 
عليهــم بهــا، مــع ماتقــرر بحقهــم مــن عقوبــات تعزيريــة أخــرى، هـــو 

الظــروف املشــددة التــي حلقــت بجنايتهــم وبيانهــا كمايلــي:
1- أن املدعــى عليهــم لــم يراعــو حرمــة املــكان فقــد قامــوا باجلرميــة يف 
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وَن َعــْن  ِذيــَن َكَفــُروا َوَيُصــدُّ البيــت احلــرام، وقــد قــال اهلل تعالــى: ))ِإنَّ الَّ
ــِه  ــَواًء اْلَعاِكــُف ِفي ــاِس َس ــاُه ِللنَّ ــِذي َجَعْلَن ــَراِم الَّ ِد احْلَ ِ َوامْلَْســجِ ــِبيِل اهللَّ َس
ــة  ــٍم (( ]احلــج آي ــَذاٍب َأِلي ــْن َع ــُه ِم ــٍم ُنِذْق ــاٍد ِبُظْل ــِه ِبِإحْلَ ــِرْد ِفي ــْن ُي ــاِد َوَم َواْلَب
25[ قــال القرطبــي -رحمــه اهلل-: ))وهــذا اإلحلــاد والظلــم يجمــع جميــع 
املعاصــي مــن الكفــر إلــى الصغائــر، فلعظــم حرمــة املــكان توعــد اهلل 
تعالــى علــى نيــة الســيئة فيــه(( ]اجلامــع ألحــكام القــرآن 36/12[، ونقــل 
ــة: )) هــو أن  ــن عبــاس ،رضــي اهلل عنهمــا- يف تفســير هــذه اآلي عــن اب
تســتحل مــن احلــرم مــا حــرم اهلل عليــك مــن لســان أو قتــل، فتظلــم مــن ال 
يظلمــك، وتقتــل مــن ال يقتلــك، فــإذا فعــل ذلــك فقــد وجــب لــه العــذاب 

األليــم(( ]تفســير ابــن كثيــر 411/5[.
ــة منظمــة  ــاة اجلرميــة املعاقــب عليهــا مــن خــال عصاب 2- ارتــكاب اجلن

لهــذا الغــرض.
3- ســبق صــدور أحــكام قضائيــة باإلدانــة بحــق اثنــني مــن اجلنــاة يف 

جرائــم مماثلــة.
4- انتشــار هــذه اجلرميــة يف بنــي جنســهم، والتشــهير بهــم يف وســائل 
ــه نفســه منهــم  ــردع مــن تســول ل ــة مقــرؤة لهــم، ت اإلعــام الصــادرة بلغ

القيــام مبثــل هــذه اجلنايــة.
الرابع: أن وجه احلكم بعقوبة التشــهير على املدعى عليهم، والتشــديد 
عليهــم بهــا، مــع ماتقــرر بحقهــم مــن عقوبــات تعزيريــة أخــرى، هـــو 

الظــروف املشــددة التــي حلقــت بجنايتهــم وبيانهــا كمايلــي:
اخلامــس: أن احلكــم بالتشــهير وفــق املنطــوق أعــاه منضبــط وميكــن 
تنفيــذه ، وإختيــار اجلريدتــان وحجــم االعــان هــو مــن إجــراءات تنفيــذ 
األحــكام اجلزئيــة ، ومردهــا للحاكــم اإلداري ال احملكمــة، وكــون 
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العقوبة املقرة ليســت على وجه العقوبات املعروفة -الســجن أو اجللد- ال 
يعنــي أن هــذا ال ميكــن تنفيــذه ، بــل لــدى احلاكــم اإلداري طــرق لتنفيــذ 
التشــهير واســتيفاء ثمنــه مــن اجلنــاة ، وممــا يــدل علــى ذلــك إعانــات 
التشــهير املتكــررة يف الصحــف ، والواجــب علــى احلاكــم اإلداري أن 
يتخــذ اإلجــراءات الازمــة لتنفيــذ احلكــم اجلزائــي، وقــد نصــت املــادة 
)219( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة علــى أن: )يرِســل رئيــس احملكمــة 
احُلكــم اجلزائــي الواِجــب التنفيــذ الصــاِدر مــن احملكمــة إلــى احلاِكــم 
اِتخــاذ  اإلداري  احلاِكــم  وعلــى  تنفيــِذه.  إجــراءات  الِتخــاذ  اإلداري 

اإلجــراءات الاِزمــة لتنفيــذ احُلكــم فــورًا(.
وعليــه وملــا تقــدم فإنــا النــزال علــى ماحكمنــا بــه ســابقا، وقررنــا إحلــاق 
ذلــك وبعثهــا حملكمــة االســتئناف الكمــال الزمهــا وفــق املــادة )205( 
ــدب ملــدة  ــة الشــيخ فهــو منت ــة، أمــا فضيل ــام اإلجــراءات اجلزائي مــن نظـ
شــهرين يف دورة القضــاء املتخصــص، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبه أجمعني حــرر يف 1434/07/05هـ.
 : وبعــد  بعــده  النبــي  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
ففــي هــذا اليــوم اخلميــس املوافــق 1434/09/17هـــ افتتحــت اجللســة 
يف متــام الســاعة الثانيــة ظهــرًا لدينــا نحــن كل مــن وكان قــد وردتنــا 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم يف 1434/07/26هـــ واملقيــدة 
باحملكمــة برقــم  يف 1434/08/02هـــ  واملاحــظ عليهــا بقــرار الدائــرة 
احلاجــة  ونــص  1434/07/22هـــ  يف  رقــم   الثانيــة  اخلماســية  اجلزائيــة 
منــه: )) وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر 
ــة ملاحظــة أن  ــة حــكام القضي ــة إعادتهــا ألصحــاب الفضيل باألكثري
جــواب صاحبــي الفضيلــة غيــر مقنــع ، وعليهــم النظــر والتأمــل واإلجابــة 
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مــن كامــل األعضــاء ، وألن التشــهير مــن اختصــاص جهــات التنفيــذ، 
وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  التوفيــق  وبــاهلل 
ــة ــــــ حفظهــم اهلل ـــــ بــأن ماجــاء  وســلم(( عليــه جنيــب أصحــاب الفضيل
يف قــرار أصحــاب الفضيلــة بــأن اجلــواب غيــر مقنــع هــو كام مرســل إذ 
لــم يبينــوا وجــه عــدم اإلقنــاع فيــه ســيما وأّنــا قــد ســقنا إليهــم حشــدًا مــن 
األقــوال الفقهيــة واملبــادئ القضائيــة والنصــوص النظاميــة وأوضحنــا 
مســتند حكمنــا بأوضــح عبــارة وأبينهــا ، واملــادة اخلامســة بعــد املائتــني 
ــان  ــة قــد ألزمــت محكمــة اإلســتئناف بي مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي
مســتند املاحظــة ولــم جنــد أصحــاب الفضيلــة قــد بينوهــا لنرجــع إلــى 
قولهــم إن كان موافقــًا لأصــول الشــرعية ، فاحلــق أحــق أن يتبــع ، 
وأمــا ماجــاء يف قــرار أصحــاب الفضيلــة بــأن علينــا النظــر والتأمــل فقــد 
جــرى منــا بحمــد اهلل النظــر والتأمــل قبــل إصــدار احلكــم، دينــًا نديــن 
اهلل بــه أواًل، ورعايــة للعدالــة وحفظــًا للحقــوق مبــا فيهــا حــق جماعــة 
املســلمني والتــي رأينــا أن يصــان جنابــه بالتشــهير باملدعــى عليهــم لثبــوت 
إدانتهــم بتشــكيل عصابــة للنشــل يف بيــت اهلل احلــرام، أمــا ماذكــره 
فــإن  األعضــاء  كامــل  مــن  اإلجابــة  كــون  مــن  الفضيلــة  أصحــاب 
القاضــي ........ كان منتدبــًا يف حينــه يف دورة تدريبيــة ملــدة شــهرين، 
وظــروف القضيــة وكــون املدعــى عليهــم مســاجني اســتدعى اجلــواب 
مــن البقيــة وعليــه جــرى العمــل، وأمــا مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة 
بقولهــم )) وألن التشــهير مــن اختصــاص جهــات التنفيــذ (( فهــو لفــظ 
مجمــل يحتمــل معنيــني: فــإن كان املقصــود هــو إيقــاع عقوبــة التشــهير 
ــة مــن نظــام  ــًى مــردود بنــص املــادة الثالث دون نــص يف احلكــم فهــو معن
اإلجــراءات اجلزائيــة ونصهــا: )) ال يجــوز توقيــع عقوبــة جزائيــة علــى أي 
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شــخص إال علــى أمــر محظــور ومعاقــب عليــه شــرعًا أو نظامــًا وبعــد 
ــرى وفقــًا  ثبــوت  إدانتــه  بنــاًء علــى حكــم نهائــي بعــد محاكمــة جُتْ
التشــهير  عقوبــة  تنفيــذ  أن  املقصــود  كان  وإن  الشــرعي((،  للوجــه 
بعــد احلكــم بهــا مــن اختصــاص جهــات التنفيــذ فــإن هــذا هــو مقتضــى 
املــادة ) 50( مــن النظــام األساســي للحكــم ، واملــادة )219( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة ، وعقوبــة التشــهير يف هــذه احلــال أســوة العقوبــات 
واجللــد،  الفضيلــة كالســجن  أصحــاب  أذهــان  املعهــودة يف  األخــرى 
وال مســتثٍن لعقوبــة التشــهير فيمــا نعلــم والقاعــدة أن األصــل العمــوم 
وعلــى مدعــي االســتثناء الدليــل، وإن كان لــدى أصحــاب الفضيلــة 
دليــل الســتثناء عقوبــة التشــهير وكــون إيقاعهــا مــن اختصــاص جهــات 
التنفيــذ فليبــرزه لنــا؛ لنرجــع إليــه، وعليــه فإنــه بعــد دراســة املعاملــة مــن 
كافــة جوانبهــا ومــا أجبنــا بــه أخيــرًا وبعــد التأمــل واملداولــة فإنــا نقــرر 
جميعــًا بأنــه لــم يظهــر لنــا ســوى مــا حكمنــا بــه ســابقًا وقررنــا إعادتهــا 
ألصحــاب الفضيلــة قضــاة محكمــة االســتئناف وفقهــم اهلل وســددهم 
إلكمــال الزمهــا وفــق املــادة اخلامســة بعــد املائتــني مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة  واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــني حــرر يف 1434/09/17هـــ .
احلمــد هلل  وحــده وبعــد: ففــي يــوم اخلميــس املوافــق 1435/01/11هـــ 
برقــم   املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت 
وتاريــخ 1435/01/02هـــ واملقيــدة بأســاس هــذه احملكمــة برقــم وتاريخ 
وتاريــخ 1434/12/23هـــ  رقــم   القــرار  بهــا  املرفــق  1435/01/08هـــ 
واملــدون علــى ظهــر الصــك املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم مــن الدائــرة 
اجلزائيــة اخلماســية الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة . لــذا 
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ــى اهلل  ــاهلل التوفيــق وصل ــى ال يخفــى وب ــر ذلــك وإحلاقــه حت جــرى حتري
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1435/01/11هـــ.
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رقم الصك :33471840  تاريخه :1433/12/1هـ     
رقم الدعوى :33589234

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:   
34245303  تاريخه: 1434/06/19ه

ســرقة - ســرقة ســيارة- بيــع ســيارة مســروقة- شــراء ســيارة مســروقة- 
مقاومــة  مســروقة-  ســيارة  بيــع  يف  وســاطة  مســروقة-  ســيارة  قيــادة 
قــوات األمــن - تســتر - ممارســة تفحيــط - عــدم وجــود ســوابق- رجــوع 
عــن إقــرار مصــدق شــرعًا - التعزيــر بالســجن واجللــد- تــرك عقوبــة 
التفحيــط للجهــة املختصــة - مراعــاة تخفيــف التعزيــر لصغــر الســن

ــه املرســوم امللكــي رقــم م/85 يف 1428/10/26هـــ،  نظــام املــرور الصــادر ب
ونــص احلاجــة مــن النظام)ثانيــًا اســتمرار اجلهــات التــي تتولــى حاليــًا 
الفصــل يف املنازعــات والقضايــا املروريــة مهمتهــا حلــن مباشــرة الدوائر 

املختصــة بذلــك يف احملاكــم العامــة(.

والثانــي  األول  عليهــم  املدعــى  مواطنــني  تســعة  الدعــوى ضــد  الئحــة 
والثالــث والرابــع ســجناء، املدعــى عليهــم اخلامــس والســادس والســابع 
والثامــن والتاســع مفــرج عنهــم بالكفالــة، تضمنت الئحــة الدعوى اتهام 
الرابــع بســرقة ســيارة وبيعهــا وقيــام األول والثانــي والثالــث بشــرائها 
اخلامــس  وقيــام  األمــن  رجــال  مــن  الهــروب  األول  ومحاولــة  وقيادتهــا 
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املســروقة  الســيارة  ذات  بيــع  يف  الوســاطة  بــدور  والســابع  والســادس 
وحضورهــم مــع الثامــن والتاســع ملشــاهدة التفحيــط وتوجيــه االتهــام لهــم 
ــات مــا أســند  ــام إثب ــب املدعــي الع ــى بعضهــم وطل ــًا بتســترهم عل جميع
إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة والفصــل يف الدعــوى حيــال قيــام 
األول والثانــي والثالــث بالتفحيــط، وقــد مت القبــض علــى املدعــى عليهــم 
بعــد بــاغ ســرقة ســيارة جــرى التعميــم عليهــا ، قبــض علــى املدعــى 
عليــه األول والســيارة بقيادتــه ثــم مت القبــض علــى بقيــة املدعــى عليهــم 
لتفــاوت مســؤوليتهم فيمــا نســب إليهــم مــن جــرم ، ومت ســماع الدعــوى 
يف حــق املدعــى عليهــم الســجناء األول والثانــي والثالــث والرابــع ، وأقــر 
األول والثالــث بالدعــوى كمــا أقــر الثانــي بالدعــوى ســوى مــا يتعلــق 
بقيــادة الســيارة والتفحيــط عليهــا، ومــع إنــكار الرابــع للدعــوى إال 
أنــه تبــني وجــود إقــرار مصــدق شــرعًا للرابــع كمــا تبــني عــدم وجــود 
بينــة للمدعــي العــام علــى مــا أنكــر الثانــي فيمــا يتعلــق بقيــادة الســيارة 
والتفحيــط عليهــا، ومت تعزيــر املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث 
والرابــع بالســجن واجللــد، وثبــت إدانــة األول والثانــي والثالــث مبمارســة 
التفحيــط وتــرك عقابهــم للجهــة املختصــة ومت إرجــاء محاكمــة مــن لــم 
يحضــر حتــى حضــوره ومت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........   القاضــي يف احملكمة اجلزائية 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    ........ وتاريــخ   ...... برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة 
ــاء املوافــق.......... هـــ  ــوم  الثاث ــخ ........... هـــ  ففــي ي برقــم ............ وتاري
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ........... 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه األول ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب 
بطاقــة الســجني رقــم 2/33/442 واملدعــى عليــه الثانــي ........  ســعودي 
اجلنســية مبوجــب بطاقــة الســجني رقــم ...... واملدعــى عليــه الثالــث ........  
ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الســجني رقم.....واملدعــى عليــه الرابــع 
................  ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الســجني رقم........وادعــى 
العــام مبدينــة  واالدعــاء  التحقيــق  قائــا  بصفتــي عضــو هيئــة  األول 

الريــاض ادعــي علــى /
1ـ ........ البالــغ مــن العمــر)19( عامــًا ،ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة 
الريــاض  مبدينــة  يقيــم  ،عاطــل،  متعلــم   ، رقم).............(،أعــزب  
مذكــرة  مبوجــب  امللــز  ســجن  لشــعبة  وأحيــل  بتاريخ.......هـــ  ،أوقــف 
التوقيــف رقم)......(وتاريخ.......هـــ اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم)1900( 

املبنــي علــى املــادة رقــم )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. ، 
2ـ ........ ، البالغ من العمر)22( عامًا ، ســعودي اجلنســية مبوجب الهوية 
رقــم)..........(، يقيــم مبدينــة الريــاض  ،أوقــف بتاريخ.........هـــ وأحيــل 
لشــعبة ســجن امللــز مبوجــب مذكــرة التوقيــف رقم).....(وتاريخ........هـــ 
اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم)1900( املبنــي علــى املــادة رقــم )112( مــن 

نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. ، 
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3ـ .......... ، البالــغ مــن العمــر)18( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب 
بتاريخ........هـــ  ،أوقــف  الريــاض   مبدينــة  يقيــم  رقــم)...........(  الهويــة 
وأحيــل لشــعبة ســجن امللــز مبوجــب مذكــرة التوقيــف رقــم)............(
وتاريخ..........هـــ اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم)1900( املبنــي علــى املــادة 

رقــم )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. ، 
4ـ ............، البالغ من العمر)21( عامًا ، سعودي اجلنسية مبوجب الهوية 
بتاريخ1433/7/2هـــ  الريــاض  ،أوقــف  يقيــم مبدينــة  رقــم)...........(، 
رقــم).........( التوقيــف  امللــز مبوجــب مذكــرة  ســجن  لشــعبة  وأحيــل 
وتاريخ......هـــ اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم)1900( املبنــي علــى املــادة 

ــة.  رقــم )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي
الهويــة  مبوجــب  اجلنســية   ، عامــًا  العمــر)18(  مــن  البالــغ   ،.......... 5ـ 
اســتنادا  بالكفالــة  عنــه  مفــرج  الريــاض  مبدينــة  رقم)..........(،يقيــم 

  .، اجلزائيــة.  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )120( للمــادة 
6ـ ............، البالــغ مــن العمــر)23( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الهويــة رقــم)............(، يقيــم مبدينــة الريــاض ،مفــرج عنــه بالكفالــة 

اســتنادا للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.
7ـ ......... ، البالــغ مــن العمــر)21( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الهويــة رقــم)............(، يقيــم مبدينــة الريــاض مفــرج عنــه بالكفالــة 

اســتنادا للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.
ــغ مــن العمــر)20( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب  8ـ ............ ، البال
الهويــة رقــم)...........(، يقيــم مبدينــة الريــاض، مفــرج عنــه بالكفالــة 

اســتنادا للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. ،
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9ـ ................ ،البالــغ مــن العمــر)19( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب 
بالكفالــة  الريــاض مفــرج عنــه  يقيــم مبدينــة  رقــم)...........(،  الهويــة 

اســتنادا للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.
بتاريــخ  ......هـــ ابلــغ املواطــن / ........ عــن ســرقة ســيارته مــن نــوع .... اللــون 
أزرق موديــل 2009 لوحــة  رقــم) .... ...( العائــد ة ملكيتهــا لشــركه .....
جــرى التعميــم عــن الســيارة والتحــري عــن اجلانــي وبتاريــخ .....هـــ ورد 
كتــاب مركــز شــرطة الســويدي رقــم .......... املتضمــن القبــض علــى / 
........ 19عــام هويــة رقــم ).......( مــن قبــل دوريات االمن لقيامه بالتفحيط 
علــى ســيارة مــن نــوع ....اللــون أزرق لوحــة رقــم ) ... ....( ومحاولــة الهــروب 
وصــدم ســيارة أخــرى مــن نــوع .... لوحــة رقــم )... ....( وباالستفســار عــن 
الســيارة أتضــح إنهــا مســروقه ومعمــم عنهــا .ومت القبــض علــى بقيــة 
املدعــى عليهــم الحقــا مــن قبــل البحــث والتحــري، وضبــط يف جيــب 
الســادس حشــيش مخــدر )فــرزت اوراق مســتقلة لقضيــة حيــازة احلشــيش 
املخــدر (،ومبعاينــة الســيارة اتضــح وجــود غطــاء البنزيــن مخلــوع وفيــه 
خــدش باجلانــب االميــن واملــرآة اليمنــى محطمــة وكذلــك أثــر خــدوش 
صدمــه  ووجــود  االمامــي  االميــن  البــاب  وحتــت  االمامــي  بالصــدام 
بالصــدام اخللفــي والبــاب االيســر االمامــي وكذلــك االســطبات اخللفيــة  
والهيــكل اخلارجــي للســيارة االمامــي وفــوق مقصــورة القيــادة بــه اثــار 
ضربــات واتضــح ان اجلنــط االيــس اخللفــي واالميــن مكســر وان ثــاث 

عجــات للســيارة مت تغيرهــا وليســت االصليــة .  
  وباســتجواب املدعــى عليــه/ ........ أفــاد أنــه يف يــوم الثاثــاء 5/25/...... 
الســاعة الثالثــة عصــرًا كان مــع صديقــه .......... يتجــوالن علــى ســيارة 
مــن نــوع .... بحــي الســويدي وأثنــاء ذلــك أتصــل / ........ علــى ....... وابلغــه 
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بوجــود ســيارة مســروقة لديــه مــن نــوع .... وطلــب منــه عــرض الســيارة 
ــك فوافــق  ــره .... بذل ــال ملــن يرغــب بشــرائها فأخب ــة االف ري ــغ ثاث مببل
........واخبــره عــن العــرض  علــى هــذا العــرض واتصــل علــى صديقــه 
فاتفقــا علــى توفيــر املبلــغ مناصفــًة ثــم توجــه مــع ....... الــى اســتراحة 
........ بحــي ...... وقابــاه واعطــاه املبلــغ وأحضــر لهــم مفتــاح الســيارة 
وركباهــا وفــى يــوم الســبت .......هـــ  مــارس التفحيــط ويرافقــه / ....... 
وألقــي القبــض عليــه مــن قبــل دوريــات األمــن وهــرب / ....... وصدقــت  

ــه بذلــك شــرعًا  . اقوال
 وباســتجواب  املدعــى عليــه / ........  أفـــــــاد أنــــــه فـــــي يــــــوم الثاثـــــاء 
ــل عليــه /........ وعــرض عليــه ســيارة مســروقه  1433/5/25هـــ أتصـــــــــ
ــه  ــون أزرق مــن أجــل التفحيــط عليهــا فرفــض وابلغــه بأن ــوع ....الل مــن ن
ال يســتخدم الســيارات املســروقة بالتفحيــط وبعــد ذلــك أتصــل عليــه  
...... وأثنــاء احلديــث معــه ذكــر لــه بأنــه عرضــت عليــه ســيارة مســروقه 
مقابــل ثاثــة االف ريــال   فذكــر/ ........ بــأن صديقــه ........  يرغــب 
بشــراء الســيارة املســروقة وبعــد حوالــى ســاعه حضــر /.... ويرافقــه ........ 
الــى اســتراحته بحــي ....فأعطــاه ......... املبلــغ وطلــب منــه مفتــاح الســيارة 
فاحضــره عــن طريــق ........ وأخبــره مبوقــع الســيارة  وصدقــت أقوالــه 

بذلــك شــرعًا 0
وباســتجواب املدعــى عليــه /........ أفــاد أنــه يف يــوم الثاثــاء .........هـ ورده 
اتصــال مــن / ........ وأبلغــه عــن ســيارة مســروقه عنــد  ........ يريــد بيعهــا 
مببلــغ وقــدره ........ وطلــب منــه مشــاركته بدفــع املبلــغ فوافــق علــى ذلــك 
واعطــاه نصــف املبلــغ ويف نفــس اليــوم أحضــر ........ الســيارة املســروقة 
وأوقفهــا عنــد مســجد ....... بالقــرب مــن منزلــه بحــي ....وســلمه املفتــاح 
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وفــى يــوم االربعــاء .......هـــ أخــذ الســيارة املســروقة ومــارس بهــا التفحيــط 
وكان برفقته........ وصدقت أقواله بذلك شــرعًا.  وباســتجواب املدعى 
عليــه  ........... أفــاد أنــه يف صبــاح يــوم الســبت .......هـــ كان يتجــول علــى 
ســيارة والــده مــن نــوع ....بشــارع قــرب شــارع ....وكان متعاطيــًا ملــادة 
ســيارة  فشــاهد  املخــدرات(  لتعاطيــه  مســتقلة  اوراق  الروش)فــرزت 
ــة  ــدوران للجهــة املقابل ــون ازرق بوضــع التشــغيل فقــام بال ــوع ....الل مــن ن
وأوقــف ســيارة والــده التــي كان يقودهــا ثــم ذهــب للســيارة ....وســرقها 
متجهــًا الــى حــي ....واوقفهــا مبواقــف اســواق ....ثــم أســتقل ســيارة اجــره 
وذهــب الــى املوقــع الســابق واخــذ ســيارة والــده وأوقفهــا عنــد منزلــه بحي 
....ثــم عــاد للســيارة املســروقة وبقيــت معــه ويف يــوم الثاثــاء .......هـــ ذهــب 
بهــا الــى..... وطلــب منــه عرضهــا للبيــع بقيمــة خمســمائة ريــال وبعدهــا 
ــذي وافــق  ــاح لكــي يســلمه ل........ ال ــغ واخــذ املفت ــه ...... املبل احضــر ل

علــى شــراءها وصدقــت  اقوالــه بذلــك شــرعًا.
وباســتجواب املدعــى عليــه ....... افــاد أنــه يف يــوم الثاثاء 1433/5/25هـ 
عنــد الســاعة الرابعــة عصــرًا كان يرافقــه ........ يتجــوالن  علــى ســيارته 
ــه  ــه بأن ــه  ........ وذكــر ل ــاء ذلــك أتصــل علي ــوع .... يف حــي ....وأثن مــن ن
ــة  ــغ ثاث ــه شــرائها مببل ــوع ....وعــرض علي توجــد ســيارة مســروقه مــن ن
االف ريــال فرفــض ذلــك وكان ........ يســمع املكاملــة  فقــال لــه بأنــه 
يرغــب باحلصــول علــى الســيارة فأخبــر ........ بــأن شــخص  يرغــب بشــراء 
هــذه الســيارة وأتصــل ........ علــى ..... وعــرض عليــه الســيارة فاتفقــا علــى 
شــرائها مناصفــًة وبعدهــا ذهــب هــو و........ الــى اســتراحة ........ وأعطــوه 
املبلــغ املتفــق عليــه  وقــام بتســليمهما املفتــاح وأخبرهمــا مبوقــع الســيارة 

فذهــب ........ وأخــذ الســيارة.
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 وباســتجواب املدعــى عليــه /...... افــاد بأنــه يف يــوم الثاثاء .......هـ اتصل 
عليــه /....... وعــرض عليــه شــراء ســيارة مســروقه مــن نــوع ....اللــون ازرق 
كحلــــــــي بقيمــة  خمســمائة ريــال فأتصــل علــى ........ وعــرض عليــه 
ــه وبعدهــا ذهــب  ــغ املتفــق عليــه وســلمه ل الســيارة فوافــق و احضــر املبل
الــى ...... واســتلم منــه مفتــاح الســيارة وأخبــره مبوقعهــا وســلمه املبلــغ ثــم 
ذهــب ل........ وســلمه مفتــاح الســيارة وأنكــر ركوبــه بهــا.  وباســتجواب 
املدعــى عليــه........  أفــاد بأنــه يف يــوم الثاثــاء ........ هـــ حضــر لديــه ........ 
علــى ســيارة ....اللــون ازرق كحلــي عنــد منزلــه بحــي .... واخبــره بــأن 
الســيارة مســروقه ويرغــب أن يقــوم بعرضهــا للبيــع علــى  ........ بقيمــة 
خمسمائــــة ريــال فوافــق علــى ذلــك وقــام باالتصــال علــى.... وأخبــره 
وأبلغــه  املفتــاح  وســلمه  عليــه  املتفــق  املبلــغ   ...... إليــه  بذلــك فأحضــر 
ــه ........ اعتــرف  ــغ لـــ...... . وباســتجواب املدعــى علي مبوقعهــا وســلم املبل
حتقيقــا بركوبــه مــع الثالــث يف ســيارة .... وهــو يعلــم بانهــا مســروقه 
حيــث اخبــره الثالــث بــان الســيارة مســروقة ولــم يبلــغ اجلهــات االمنيــة عن 
ســرقة الســيارة وتســتر علــى اجلنــاة. وباســتجواب املدعــى عليــه ..... أفــاد 
أنــه يف يــوم االربعــاء ......هـــ الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا ركــب 
مــع  ....... علــى الســيارة املســروقة .وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن 
توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه الرابــع بســرقة ســيارة  وبيعهــا وقيــام االول 
والثانــي والثالــث بشــرائها وقيادتهــا  ومحاولــة االول الهــروب مــن رجــال 
االمــن ،وقيــام اخلامــس والســادس والســابع بــدور الوســاطة يف بيــع ذات 
الســيارة املســروقة وحضورهــم والثامــن والتاســع ملشــاهدة التفحيــط 
وتوجيــه االتهــام لهــم جميعــا بتســترهم علــى بعضهــم البعــض وتعاونهــم 
علــى االثــم والعــدوان املعاقــب علــى ذلــك شــرعا. وتوجيــه االتهــام لــأول 
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ذلــك  علــى  املعاقــب  التفحيــط  مبمارســة  بقيامهــم  والثالــث  والثانــي 
مبوجــب املــرور. وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة :-

الصفحــات  علــى  املــدون  عنــه  املنــوه  االول  اعتــراف  تضمنتــه  مــا   -1
.)3( رقــم  اللفــات  علــى  املرفقــة  االســتدالل  رقم)13-14(مبلــف 

ــى الصفحــة رقــم  ــه املــدون عل ــوه عن ــي املن ــراف الثان ــه اعت 2- مــا تضمن
)4( مبلــف االســتدالل املرفــق علــى اللفــة )9( .

3- اعتــراف الثالــث املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )1-2( مبلــف 
االســتدالل املرفــق علــى اللفــة )1(.

4- اعتــراف الرابــع املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )11-10( 
مبلــف االســتدالل املرفــق علــى اللفــة )4(.

املنــوه  5- اعترافــات اخلامــس والســادس والســابع والثامــن والتاســع  
عنهــا املــدون علــى الصفحــات رقــم )1-3( مبلــف االســتدالل املرفــق علــى 
اللفــة )8( والصفحــات رقــم )6-8( لفــة)9( والصفحتــني رقــم )10-8( 

لفــة رقــم)10( والصفحــات رقــم )7-12( لفــة )11( .
رقــم  اللفــة  علــى  املرفقــة  القبــض  محاضــر  تضمنــه  مــا   -6

. )4 4 ، 2 9 ، 2 2 ، 2 1 ، 1 3 (
7ـ مــا تضمنــه بــاغ املبلــغ املنــوه املطابــق العتــراف الرابــع يف اجلملــة املنــوه 

عنــه املــدون علــى الصفحتــني)10-11( املرفــق لفــه رقــم)6( .
وببحــث ســوابقهم اتضــح خلــو صحيفــة ســوابقهم مــن أي ســابقة ماعــدا 
املدعــى عليــه الثامــن والتاســع فلــم تــرد صحيفــة ســوابقهم. وببحــث 
دخوالتهــم لــدار املاحظــة االجتماعيــة اتضــح ان الثانــي ســبق ان اوقــف 
ــام وثــاث ســيارات وتفحيــط ،واتضــح ان  ــة ســرقة اغن ــدار يف قضي بال
الثالــث ســبق ان اوقــف بالــدار يف قضيــة اطــاق نــار. وحيــث إن مــا أقـــدم 
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علـــيه الـــمذكورون فـــعل مـــحرم ومـــعاقب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات 
مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم باالتــي 

1ـ بعقوبــة تعزيريــة بحقــه تزجــره وتــردع غيرهــم وتشــديد العقوبــة علــى 
االول والثانــي والثالــث والرابــع خلطــورة مــا أقدمــوا عليــه 

2ـ  اطلــب الفصــل يف الدعــوى حيــال مــا أقـــدم علـــيه الـــمذكورون االول 
والثانــي والثالــث مبمارســة التفحيــط لكونه موجب ملســؤليتهم مبوجب 
املــادة )60(مــن نظــام املــرور الصــادر باملرســوم امللكــي رقم)85(وتاريــخ 
1426/10/28هـــ وفقــا للفقــرة )ثانيا(مــن النظــام مــن النظــام املشــار 
بالتنــازل هــذه دعــواي وبســؤال  انتهــى  اخلــاص  احلــق  بــان  اليــه. علمــا 
املدعــى عليهــم عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب األول ........قائــا صحيــح 
أننــي اشــتريت الســيارة محــل الدعــوى مــن نــوع ....اللــون أزرق وال أعــرف 
موديلهــا مببلــغ وقــدره ثاثــة اآلف ريــال وكنــت أعلــم أنهــا مســروقة 
واشــتريتها مــن املدعــى عليــه الثانــي ........ وصحيــح أننــي قمــت بقيــادة 
الســيارة والتفحيــط عليهــا وهربــت مــن  رجــال األمــن وتســترت علــى مــن 
معــي وتعاونــت معهــم علــى اإلثــم والعــدوان وأنــا نــادم أشــد النــدم علــى مــا 
فعلــت هكــذا أجــاب وأجــاب الثانــي ........ قائــا صحيــح أننــي اشــتريت 
الســيارة مــع علمــي بأنهــا مســروقة وتســترت علــى مــن معــي وتعاونــت 
معهــم علــى اإلثــم والعــدوان ولكننــي لــم أقــد الســيارة ولــم أفحــط عليهــا 
وأنــا نــادم علــى مــا فعلــت وتائــب إلــى اهلل تعالــى هكــذا أجــاب وأجــاب 
بأنهــا  علمــي  مــع  الســيارة  اشــتريت  أننــي  قائــا صحيــح   ..... الثالــث 
مســروقة وتســترت علــى مــن معــي وتعاونــت معهــم علــى اإلثــم والعــدوان 
وصحيــح أننــي قــدت الســيارة و قمــت بالتفحيــط  عليهــا وأنــا نــادم علــى 
مــا فعلــت وتائــب إلــى اهلل تعالــى هكــذا أجــاب وأجــاب الرابــع ..... قائــا  



122

ــة وتفصيــا هكــذا  ــه غيــر صحيــح جمل مــا ذكــره املدعــي العــام كل
أجــاب  فجــرى ســؤال املدعــي العــام البينــة علــى قيــادة الثانــي للســيارة 
املســروقة والتفحيــط عليهــا وعلــى ســرقة الرابــع للســيارة وبيعهــا وتســتره 
علــى مــن معــه والتعــاون معهــم علــى اإلثــم والعــدوان فقــال أطلــب تأجيــل 
اجللســة إلحضارهــا لــذا رفعــت اجللســة إلــى يــوم األربعــاء املوافق.......هـــ 
الســاعة 11 وأقفلــت اجللســة الســاعة  10.00ص وبــاهلل التوفيــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني حــرر يف ....هـــ
افتتحــت  1433/12/1هـــ  االربعــاء  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  اهلل  احلمــد 
اقــرار املدعــى  بينتــي  العــام  اجللســة وحضــر االطــراف وقــال املدعــي 
عليــه ونصــه »انــه يف صبــاح يــوم الســبت 1433/05/22هـــ كنــت اجتــول 
علــى ســيارة والــدي مــن نــوع .... بشــارع قــرب .... وكنــت متعاطيــًا ملــادة 
التشــغيل  بوضــع  ازرق  اللــون   .... نــوع  مــن  ســيارة  فشــاهدت  الــروش 
التــي كان  والــدي  وأوقفــت ســيارة  املقابلــة  للجهــة  بالــدوران  فقمــت 
ــى حــي .... واوقفتهــا  ــًا ال ــم ذهبــت للســيارة ....وســرقتها متجه أقودهــا ث
مبواقــف اســواق ....ثــم أســتقلت ســيارة اجــره وذهبــت الــى املوقــع الســابق 
واخــذت ســيارة والــدي وأوقفتهــا عنــد منزلــي بحــي .... ثــم عــدت للســيارة 
املســروقة وبقيــت معــي ويف يــوم الثاثــاء 1433/5/25هـــ ذهبــت بهــا 
ــال وبعدهــا  ــع بقيمــة خمســمائة ري ــا للبي ــه عرضه ــى /...... وطلبــت من ال
احضــر لــي / ...... املبلــغ واخــذت املفتــاح لكــي أســلمه ل..... الــذي وافــق 
علــى شــرائها انتهــى وقــد صــدق مــن قبــل فضيلــة رئيــس احملكمــة 
بتاريــخ 1433/7/5هـــ  وبعرضــه علــى املدعــى عليــه الرابــع ..... قــال هــذا 
االعتــراف كلــه غيــر صحيــح والبصمــة هــي بصمتــي وكان منتزعــا 
منــي باإلكــراه مــن قبــل الضابــط ........ فجــرى ســؤاله هــل ذكــرت 
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ذلــك لفضيلــة رئيــس احملكمــة الــذي قــام بتصديــق هــذا االعتــراف 
فقــال ال هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا 
إلقــرار املدعــى عليــه  األول والثالــث بدعــوى املدعــي العــام كاملــة 
ــق بقيــادة الســيارة  وإلقــرار الثانــي بدعــوى املدعــي العــام ســوى مــا يتعل
والتفحيــط عليهــا ولعــدم البينــة علــى ذلــك كمــا مضــى رصــده  ونظــرا 
إلنــكار املدعــى عليــه الرابــع دعــوى املدعــي العــام كاملــة وبنــاء علــى 
االعتــراف املصــدق شــرعا وحيــث أن الســرقة للســيارة وهــي بوضــع 
التشــغيل ونظــرا لصغــر ســنهم ولعــدم وجــود ســوابق عليهــم جميعــا وملــا 
أظهــره األول والثانــي والثالــث مــن توبــة والنتهــاء احلــق اخلــاص بالتنــازل 
وألن مــا أقــدم عليــه املذكــورون فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا فقــد 
ثبــت لــدي مــا أســند إلــى املدعــى عليهــم يف دعــوى املدعــي العــام مــن قيــام 
الرابــع بســرقة ســيارة  وبيعهــا وقيــام االول والثانــي والثالــث بشــرائها 
وقيــادة األول والثالــث لهــا  ومحاولــة االول الهــروب مــن رجــال االمــن  
االثــم  علــى  وتعاونهــم  البعــض  بعضهــم  علــى  بتســترهم  ولهــم جميعــا 
والعــدوان املعاقــب علــى ذلــك شــرعا. وتوجيــه االتهــام لــأول والثالــث 
بقيامهــم مبمارســة التفحيــط املعاقــب علــى ذلــك مبوجــب املــرور ولــم 
يثبــت لــدي قيــادة الثانــي للســيارة املســروقة والتفحيــط عليهــا  وحكمت 
عليهــم مبــا يلــي أوال : حكمــت علــى كل واحــد مــن  املدعــى عليهــم 
ــرا بالســجن ملــدة ســنة مــن  األول ........ والثانــي ........والثالــث ......  تعزي
تاريــخ توقيــف كل واحــد منهــم  حتســب منهــا مــدة التوقيــف وجلــد كل 
واحــد منهــم  تعزيــرا مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات كل دفعــة 
خمســون جلــدة بــني كل دفعــة وأخــرى مــدة أســبوع  ثانيــا :حكمــت 
علــى املدعــى عليــه الرابــع ....  تعزيــرا بالســجن ملــدة ســنة وســتة أشــهر من 
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تاريــخ توقيفــه  حتســب منهــا مــدة التوقيــف وجلــد ه تعزيــرا مائتــي جلــدة 
مفرقــة علــى أربــع دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة 
وأخــرى مــدة أســبوع ثالثــا :ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه األول ........ 
والثالــث ..... مبمارســة التفحيــط املعاقــب عليــه بنظــام املــرور وأفهمتهمــا 
بــأن العقوبــة عائــدة إلــى اجلهــة املختصــة  ولــم تثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه الثانــي ........ بالتفحيــط هــذا مــا حكمــت بــه وبعرضــه عليهــم 
قــرر املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث القناعــة وقــرر املدعــي العــام 
عــدم القناعــة مكتفيــا بائحــة االدعــاء وقــرر املدعــى عليــه الرابــع عــدم 
القناعــة وطلــب تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجيــب إلــى طلبــه وأفهــم بــأن 
مــدة االعتــراض ثاثــون يومــا تبــدأ مــن تاريــخ تســليم صــورة احلكــم يف 
هــذا اليــوم  وإذا لــم يتقــدم خالهــا فيســقط حقــه يف االعتــراض وترفــع 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف دون الئحتــه  ففهــم ذلــك وعليــه جــرى 
التوقيــع  وأرجــأت احلكــم علــى البقيــة حلــني حضورهــم  وأقفلــت اجللســة 
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل الســاعة10.30 وبــاهلل التوفيــق ، وصل

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر ونطــق احلكــم يف  ........ هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق...... هـــ افتتحــت اجللســة 
الساعة11.00   وفيها حضر ........... سجله املدني ...... الوكيل عن ...... 
بالوكالــة رقــم .... يف .......هـــ الصــادرة مــن كاتــب عــدل وزارة الداخليــة 
املكلــف ولــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار واســتام 
الصكــوك واالعتــراض علــى األحــكام وقبولهــا وتقــدمي اللوائــح وحيــث 
أن القــرار تأخــر وروده مــن قســم الوثائــق فقــد جــرى تســليم املدعــى 
عليــه وكالــة صــورة مــن القــرار الشــرعي مــن أجــل إعــداد الائحــة ومت 
احتســاب املــدة النظاميــة مــن هــذا اليــوم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
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علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  ...... هـــ
القاضــي يف احملكمــة     ............. أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
اجلزائيــة بالريــاض واملكلــف باملكتــب القضائــي )........(  و يف يــوم  
األربعــاء املوافــق....... هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 11،15  وفيهــا قــدم 
وقيــدت  صفحــات   )7( مــن  املكونــة  االعتراضيــة  الئحتــه  املعتــرض 
باحملكمــة بتاريــخ ......هـــ يف وقــت إجازتــي الرســمية وباالطــاع عليهــا 
لــم أجــد مــا يؤثــر علــى حكمــي الســابق وقــررت رفعهــا إلــى محكمــة 
االســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  ...... هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
..... يف.....هـــ حيــث ال حــظ أصحــاب  رقــم  بقرارهــم  ماحظــًا عليهــا 
ــة اآلتــي :ـ »أثبــت فضيلتــه إدانــة املدعــى عليهمــا األول والثالــث  الفضيل
مبمارســة التفحيــط وإفهامهمــا بــأن عقابهمــا عائــد للجهــة املختصــة 
وهــذا إفهــام غيــر متوجــه إذ أن املتعــني احلكــم علــى املدعــى عليهمــا 
ــادة  ــك وفقــا ملقتضــى امل مبــا يتناســب مــع جرمهمــا وتعزيرهمــا لقــاء ذل
)69( مــن نظــام املــرور وبــاهلل التوفيــق« عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة 
أن املرســوم امللكــي رقــم م/ 85 يف 1428/10/26هـــ قــد نــص علــى مــا 
يلــي:  ثانيــا : اســتمرار اجلهــات التــي تتولــى حاليــا الفصــل يف املنازعــات 
والقضايا واملخالفات املرورية يف مباشرة مهماتها حلني مباشرة الدوائر 
املختصــة بذلــك يف احملاكــم العامــة أنتهــى . لــذا وحيــث أن العمــل قبــل 
صــدور هــذا النظــام علــى إثبــات اإلدارة وتــرك العقوبــة للجهــة املختصــة 
فإنــه ال وجــه لتقريــر العقوبــة مــن قبلنــا لــذا فإننــي الزلــت علــى حكمــي 

الســابق، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
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احلمــد هلل وحــده أطلــع قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى علــى املعاملــة 
الــواردة مــن احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم...... تاريــخ ........ واملرفــق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي ...... برقــم ...... وتاريــخ .......هـــ 
واخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد ........ ورفقــاه  وموضوعهــا ســرقه 
وتفحيــط وبعــد التدقيــق يف إجابــة فضيلــة ناظــر القضيــة وفقــه اهلل علــى 
قــرار محكمــة االســتئناف الســابق تقــرر املصادقــة علــى احلكــم لعــدم 

موجــب املاحظــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد واهلل املوفــق.
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رقم الصك : 34173949  تاريخه :1434/03/28هـ        
رقم القضية: 33589458

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:   
34238667  تاريخه: 1434/06/12هـ

ســرقة - ســرقة دواجــن ودراجــة ناريــة وجــوال وبطاريــة ســيارة ومضخــة 
ميــاه - املشــاركة يف الســرقة - الرجــوع عــن قــرار مصــدق شــرعا - درء 
حــد الســرقة بالشــبهة - وجــود ســابقه للمدعــى عليــه الثالــث - التعزيــر 

بالســجن واجللــد - صــرف نظــر عــن مصــادرة الســيارة .

قوله صلى اهلل عليه وسلم: ))ادرؤوا احلدود بالشبهات(( .. 1
مــا ذكــره أهــل العلــم أن الرجــوع عــن اإلقــرار شــبهة توجــب درء . 2

احلــد.
الشريعة جاءت بحفظ الضرورات اخلمس ومنها املال.. 3

ادعى املدعي العام على األول  باالشــتراك يف ســرقة حمام من مزرعة، 
وســرقة جهــاز هاتــف محمــول ، وغيرهــا مــن املســروقات ،  والثانــي 
والثالــث  بالقيــام بالقفــز إلــى داخــل عــدة مــزارع باالشــتراك يف ســرقة 
حمــام ، ودجــاج منهــا ، وغيرهــا مــن املســروقات ، حيــث تقــدم أحــد 
األشــخاص ببــاغ الشــرطة يفيــد فيــه ســرقة عــدد مــن الدجــاج واحلمــام 
مــن احلــوش التابــع لــه ، كمــا تقــدم شــخص آخــر يفيد فيه بســرقة حمام 
مــن مزرعتــه ، كمــا تقــدم شــخص ثالــث يفيــد فيــه عــن ســرقة حمــام 
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ودجــاج مــن احلــوش التابــع لــه ، كمــا تقــدم شــخص رابــع  يفيــد بســرقة 
مائــة وخمســني دجاجــة مــن مزرعتــه ، كمــا تقــدم شــخص خامــس يفيد 
بســرقة دراجتــني ناريتــني مــن منزلــه ، كمــا تقــدم شــخص ســادس يفيــد 
بســرقة جــوال مــن احملــل الــذي يعمــل فيــه ، كمــا تقــدم شــخص ســابع 
يفيــد بســرقة عــدد مــن الدجــاج واحلمــام مــن مزرعتــه ، وباالطــاع علــى 
خطــاب شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي ، مت القبــض علــى املدعــى 
عليهــم لقيامهــم بعــدة ســرقات يف أماكــن مختلفــة ن وباالنتقــال ملنــزل 
املدعــى عليــه الثانــي ، عثــر علــى ماطــور املــاء الــذي متــت ســرقته مــن 
أحــد املنــازل حتــت اإلنشــاء ، وطلــب املدعــي العــام إقامــة حــد الســرقة 
ارتــكاب  الســيارة املســتخدمة يف  بحــق املدعــى عليهــم ، ومصــادرة 
اجلرائــم ، أنكــر املدعــى عليهــم مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام وبطلــب 
البينــة مــن املدعــي العــام علــى دعــواه ذكــر إقــرارات املدعــى عليهــم 
حتقيقــًا مبــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام ، قضــت احملكمــة بــدرء حــد 
الســرقة عــن املدعــي عليهــم واحلكــم بتعزيــر املدعــى عليهــم  بالســجن 
واجللــد كمــا قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن طلــب  املدعــي العــام 
مصــادرة الســيارة املوصوفــة يف الدعــوى لعــدم ثبــوت موجبــه ، قنــع 
املدعــى عليهــم باحلكــم ، وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم 

بائحــة اعتراضيــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده لدينــا نحــن و  و القضــاة يف احملكمــة العامــة باألحســاء 
وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
مبحافظــة األحســاء برقــم/ 33589458وتاريــخ 1433/10/08هـ  حضر 
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علــى  وادعــى  رقــم.....  املدنــي  بالســجل  ســعودي   ..... العــام  املدعــي 
احلاضريــن معــه قائــًا بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء العــام 
مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى كل مــن : 1 ـ .....، البالــغ مــن العمــر 
).....( عامــًا  ، غيــر محصــن ، الديانــة مســلم ، ســوداني اجلنســية ، 
مبوجــب جــواز الســفر رقــم ).....( ، طالــب ، أوقــف بتاريخ 1433/5/9هـ 
ثم أفرج عنه بتاريخ 1433/5/17هـ وأعيد إيقافه بتاريخ 1433/9/4هـ 
وأحيــل إلــى شــعبة ســجن محافظــة األحســاء وســجل نزيــًا لديهــم برقــم 
).....( مبوجــب املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الفقــرة ) 
األولــى ( مــن القــرار الــوزاري ) 1900 ( وتاريــخ 1428/7/9هـــ .2ـ .....، 
البالــغ مــن العمــر )21( عامــًا ، غيــر محصــن ، ســعودي اجلنســية ، 
بتاريــخ  أوقــف   ، متســبب   ،  ).....( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
1433/5/10هـــ ثــم أفــرج عنــه بتاريــخ 1433/5/17هـــ وأعيــد إيقافــه 
األحســاء  محافظــة  ســجن  شــعبة  إلــى  وأحيــل  1433/9/4هـــ  بتاريــخ 
نظــام  مــن   )112( املــادة  مبوجــب   ).....( برقــم  لديهــم  نزيــًا  وســجل 
اإلجــراءات اجلزائيــة الفقــرة ) األولــى ( مــن القــرار الــوزاري ) 1900 ( 
وتاريــخ 1428/7/9هـــ 3 ـ ..... ، البالــغ مــن العمــر )33( عامــًا ، غيــر 
محصــن ، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( ، 
بتاريــخ  عنــه  أفــرج  ثــم  1433/5/9هـــ  بتاريــخ  أوقــف   ، متســبب 
1433/5/17هـــ وأعيــد إيقافــه بتاريــخ 1433/9/4هـــ وأحيــل إلــى شــعبة 
ســجن محافظــة األحســاء وســجل نزيــًا لديهــم برقــم ).....( مبوجــب 
املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الفقــرة ) األولــى ( مــن القرار 
علــى محضــر  .فباالطــاع  وتاريــخ 1428/7/9هـــ   )  1900  ( الــوزاري 
البــاغ : املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي تبــني أنــه يف يــوم الســبت 
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املوافــق 1433/5/15هـــ تقــدم املواطــن/..... ببــاغ يفيــد فيــه عــن ســرقة 
عــدد مــن الدجــاج واحلمــام تقــدر قيمتهــا مببلــغ مائتــا ريــــ 200ــــــــــال مــن 
احلــوش العائــد لــه الواقــع خلــف .... بــال.... .كمــا أنــه باالطــاع علــى 
محضــر البــاغ : املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي تبــني أنــه يف يــوم 
الســبت املوافــق 1433/5/15هـــ تقــدم املواطــن/..... ببــاغ يفيــد فيــه عــن 
بألــف  قيمتهــا  تقــدر   ..... بحــي  الواقعــة  مزرعتــه  مــن  حمــام  ســرقة 
ــال .وباالطــاع علــى محضــر البــاغ : املعــد مــن  وخمســمائة ريــ1500ـــــــ
املوافــق  الســبت  يــوم  يف  أنــه  تبــني  اجلنائــي  الضبــط  رجــال  قبــل 
1433/5/15هـــ تقــدم املواطــن/..... ببــاغ يفيــد فيــه عــن ســرقة دجــاج 
وحمــام مــن احلــوش التابــع لــه الواقــع علــى امتــداد طريــق قريــة ..... تقــدر 
قيمتهــا بســبعمائة ريـــ700ـــــــــال .كمــا أنــه باالطــاع علــى محضر الباغ 
: املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي تبــني أنــه يف يــوم الســبت املوافــق 
1433/5/15هـــ تقــدم  املواطــن/..... ببــاغ يفيــد فيــه عــن ســرقة عــدد 
مائــة وخمســون دجاجــة  مــن مزرعتــه الواقعــة خلــف .....  تقــدر قيمتهــا 
بخمســة االف ريـــ5000ــــــــــال .كمــا أنــه باالطــاع علــى محضــر البــاغ 
: املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي تبــني أنــه يف يــوم األحــد املوافــق 
1433/5/16هـــ تقــدم املواطــن/ ببــاغ يفيــد فيــه عــن ســرقة دراجتــني 
ناريتــني األولــى مــن نــوع ) .... ( والثانيــة نــوع ) ...... ( مــن منزلــه تقــدر 
قيمتهــا بألفــني وخمســمائة ريـــــ 2500ـــــــــــــــال .كمــا أنــه باالطــاع علــى 
محضــر البــاغ املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي تبــني أنــه يف يــوم 
األحــد املوافــق 1433/5/16هـــ تقــدم املقيم/..... )بنجاديشــي اجلنســية( 
ببــاغ يفيــد فيــه عــن ســرقة جهــازه اجلــوال مــن نــوع ) ..... ( مــن احملــل 
ــال .كمــا أنــه باالطــاع  الــذي يعمــل بــه وتقــدر قيمتــه بثاثــون ريــ30ـــــ
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علــى محضــر البــاغ املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي تبــني أنــه يف 
يــوم الثاثــاء املوافــق  1433/5/18هـــ تقــدم املواطــن/..... ببــاغ يفيــد 
ــه الواقعــة خلــف  فيــه عــن ســرقة عــدد مــن الدجــاج واحلمــام مــن مزرعت
ملعــب األســتاد الرياضــي تقــدر قيمتهــا بخمســة آالف ريـــ5000ــــــــال. 
ــل إحــدى  ــذ مهمــة املعــد مــن قب ــى محضــر تنفي ــه باالطــاع عل كمــا أن
الفــرق األمنيــة تبــني أنــه يف يــوم األحــد املوافــق 1433/5/9هـــ وأثنــاء 
قيامهــم مبهامهــم مت  القبــض علــى املدعــى عليهــم بنــاء علــى خطــاب 
بتاريــخ   ) التحريــات والبحــث اجلنائــي رقــم ) 9/21/ص/358  شــعبة 
1433/5/8هـــ لقيامهــم بعــدة ســرقات يف أماكــن مختلفــة. وباالنتقــال 
ملنــزل املدعــى عليــه الثانــي وتفتيشــه عثــر علــى ) ماطــور املــاء ( الــذي متــت 
ســرقته مــن املنــزل الــذي حتــت اإلنشــاء والواقــع خلف مركــز مكافحة 
التدخــني) .... (. وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر أنــه منــذ أربعــة 
أشــهر قــام املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث باحلضــور لديــه عنــد املنــزل 
بحــي .... يف وقــت متأخــر مــن الليــل واجتهــوا ســويًا علــى ســيارة الثالــث 
نــوع ) .... ( إلــى مزرعــة بحــي .... وقامــوا بالقفــز داخــل املزرعــة وأحضــروا 
قفصــني كبيريــن بهمــا عــدد كبيــر مــن احلمــام وكان يراقــب لهمــا 
املــكان يف اخلــارج فيقــوم بالتصفيــر لهمــا يف حــال حضــور أي شــخص. 
وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي أقــر أنــه منــذ فتــرة قــام باالشــتراك مــع 
املدعــى عليــه الثالــث واحلــدث ) فــرزت لــه أوراق مســتقلة وأحيلــت لــدار 
املاحظــة ( يف عــدة ســرقات منهــا ســرقة دبــاب لــون ســماوي مــن منــزل 
بحــي ....  فقــام احلــدث .... بالقفــز وفتــح بــاب املنــزل لهــم وقــام بتحميلــه 
مــع الثالــث بســيارته نــوع )..... ( ، وقــام الثالــث بالقفــز وفتــح بــاب املنــزل 
املنــزل وقــام بســرقة ) ماطــور ( مــاء لونــه أصفــر  إلــى داخــل  ودخــل 
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ووضعــه يف منزلــه ، وقــام باالشــتراك مــع الثالــث واملتهــم ) فــرزت لــه 
أوراق مســتقلة كونــه هــارب ( يف ســرقة حمــام مــن مزرعــة علــى طريــق 
..... وكان عــدد احلمــام ) 50 ( حمامــة ودوره يف الســرقة مراقبــة املزرعــة 
، وقــام باالشــتراك مــع األول والثالــث يف ســرقة ) ثاثــني ( حمامــة مــن 
داخــل مزرعــة بالـــ.... حيــث  قــام الثالــث بالقفز واســتخراج احلمام وكان 
دوره مراقبــة املوقــع مــع األول ، وقــام باالشــتراك مــع الثالــث يف ســرقة 
دجــاج مــن مزرعــة بحــي ...... وعددهــا غيــر معــروف وكان دوره املراقبــة 
فيمــا قــام الثالــث بالقفــز وســرقة الدجــاج ، وقــام باالشــتراك مــع الثالــث 
يف ســرقة دجــاج وحمــام مــن مزرعــة قــرب ..... ودوره املراقبــة أمــا الثالــث 
فقــد قــام بقــص الشــبك والدخــول معــه ، وقــام باالشــتراك مــع الثالــث 
بســرقة ثاثــة مــزارع وســرقا منهــا عــدد ) 100 ( حمامــة غاليــة الثمــن 
وعــدد )20 ( دجاجــة غاليــة الثمــن وعــدد ) 15 ( دجاجــة وجميعهــا واقعــة 
والســرقة. القفــز  الثالــث  ودور  املراقبــة  هــو  ودوره   ..... طريــق  علــى 
وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث أقــر أنــه منــذ فتــرة شــاهد احلــدث..... 
وبحوزتــه دراجــة ناريــة وقــام بإيصالــه ملنــزل الثانــي الواقــع بحــي ...... 
أنــه قبــل  لــه أوراق مســتقلة ( أفــاد  وباســتجواب احلــدث..... ) املفــرزة 
حوالــي أربعــة أســابيع رغــب يف شــراء دراجــة ناريــة فقــام شــخص بإخباره 
أنــه يوجــد دراجــه لــدي الثانــي ، فتوجــه إليــه ويف أثنــاء احلديــث معــه 
حضــر الثالــث وأبلغــه بأنــه يوجــد لديــه دراجــة ناريــة وأنهــا موجــودة يف 
منــزل أهلــه الواقــع يف حــي ..... فذهــب معــه وعنــد وصولهمــا للمنــزل 
أخــذ بالتحــدث عــن طريــق اجلــوال ثــم ذكــر لــه بــأن أهلــه اآلن غيــر 
موجوديــن ومســافرين خــارج املنطقــة وأمــره بــأن يقفــز إلــى املنــزل وقــام 
ثــم دخــل وقــام بإخــراج  لــه  بالقفــز لداخــل املنــزل وقــام بفتــح البــاب 
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دراجتــني مــن  املنــزل وقــام بوضعهمــا يف ســيارته التــي مــن نــوع ) ..... ( ثــم 
غــادر املــكان وتركــه يف الشــارع .وباالنتقــال رفــق املدعــى عليــه األول 
والثاني لإلرشاد عن مواقع األماكن التي قاموا بسرقتها وباالستدالل 
عليهــا تطابقــت تلــك املواقــع مــع اعترافاتهــم والباغــات املنــوه عنهــا. 
وقــد أســفر التحقيــق معهــم عــن توجيــه االتهــام لــأول باالشــتراك يف 
ســرقة حمــام مــن مزرعــة وســرقة جهــاز هاتــف محمــول وبســرقة بطاريــة 
ســيارة نــوع ..... وآلــة قطــع حديــد ) فرنــدل ( ،  وتوجيــه االتهــام للثانــي 
والثالــث بالقيــام بالقفــز إلــى داخــل عــدة مــزارع وســرقة أعــداد كبيــرة 
مــن الدجــاج واحلمــام بعضهــا غاليــة الثمــن وبالقفــز إلــى داخــل منــزل أحد 
املواطنــني وســرقة دراجــة ناريــة منــه وســرقة )ماطــور( مــاء مــن منــزل 
حتــت اإلنشــاء،  وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة : ـ إقــرارات املدعــى 
عليهــم املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــات رقــم ) 10 ، 11 ، 12 ، 13 
، 16 ( مبلــف التحقيــق رقــم ) 3 ( لفــة رقــم ) 3 ( وعلــى الصفحــات رقــم 
) 1 ـ 9 ( مبلــف التحقيــق رقــم ) 5 ( لفــة رقــم ) 5 ( .2ـ مــا جــاء يف أقــوال 
ــى الصفحــات رقــم )1 ـ 6(  ــة عل ــا ، واملدون ــوه عنه ــد املن احلــدث..... حدي
مبلــف التحقيــق رقــم ) 7 ( لفــة رقــم ) 7 ( قرينــة قاطعــة علــى صحــة 
االتهــام 3ـ محضــر اإلرشــاد املنــوه عنــه املتضمــن قيــام األول والثانــي 
باإلرشــاد إلــى أماكــن الســرقات التــي ارتكبوهــا ، واملــدون علــى اللفــة 
رقــم ) 62 ( . وبالبحــث عمــا إذا كان لهــم ســوابق عثــر للثالــث علــى 
ســابقة مقاومــة رجــال األمــن والهــروب مــن الســلطة ولــم يعثــر لــأول 
والثانــي علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه . وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكوريــن فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا وهــو ســرقة مــال محتــرم 
مــن حــرزه بعــد هتكــه ويزيــد عــن النصــاب ال شــبهة لهــم فيــه وطالــب بــه 
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أصحابــه ولكــون اجلنــاة مكلفــون غيــر مكرهــني ،لــذا  أطلــب إثبــات 
مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم مبــا يلــي : ـ 1 ـ بحــد الســرقة الــواردة يف 
اآليــة الكرميــة رقــم ) 38 ( مــن ســورة املائــدة .2 ـ مصــادرة الســيارة مــن 
نــوع .... والعائــدة ملكيتهــا للثالــث الســتخدامها يف ارتــكاب اجلرائــم . 
) علمــًا بــأن احلقــوق اخلاصــة مــا زالــت قائمــًا ( أ.هـــ وبســؤال املدعى عليهم 
ــا مــا ذكــره  ــه األول قائ ــام أجــاب املدعــى علي عــن دعــوى املدعــي الع
املدعــي العــام يف دعــواه غيــر صحيــح والصحيــح أنــه حضــر إلــي املدعــى 
عليهمــا الثانــي والثالــث وركبــت معهــم ألجــل شــراء دبــاب مــن .... ويف 
الطريــق توقفنــا عنــد مزرعــة بحــي .... ونــزال وبقيــت يف الســيارة ثــم 
حضــرا ووضعــا شــيئُا يف صنــدوق الســيارة ال أعلــم مــا هــو ومــا ذكــر مــن 
ســرقتي جلهــاز جــوال وبطاريــة ..... كلهــا غيــر صحيــح أيضــا هكــذا 
أجــاب وأجــاب املدعــى عليــه الثانــي قائــُا مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر 
املــزارع  بــأن  أوهمنــي  الثالــث  عليــه  املدعــى  أن  والصحيــح  صحيــح 
املذكــورة يف الدعــوى ألقاربــه وأعمامــه وطلــب منــي الذهــاب معــه لهــا 
قــام هــو بأخــذ احلمــام والدجــاج منهــا أنــا بقيــت يف الســيارة وال أعلــم أنــه 
يقــوم بالســرقة ومــا ذكــر مــن أنــي قمــت بالقفــز إلــى داخــل منــزل أحــد 
املوطنــني وســرقة دراجــة ناريــة ومــا طــور مــاء غيــر صحيــح هكــذا أجاب 
غيــر  العــام  املدعــي  مــا ذكــره  قائــا  الثالــث  عليــه  املدعــى  وأجــاب 
صحيــح جملــة وتفصيــا ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام عــن البينــة علــى 
دعــواه قــال بينتــي مــا يف أوراق املعاملــة  وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة 
جــرى االطــاع علــى اعتــراف املدعــى عليــه األول علــى صحيفــة )13( 
لفــه )3( ونصــه ) أقــر أنــا املدعــو ..... ســوداني اجلنســية رقــم اجلــواز  وأنــا 
بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا غيــر مكــره وال مجبــر بأننــي 
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منــذ أربــع أشــهر مــن تاريــخ هــذا االعتــراف قــام املدعــو و باحلضــور لــدي 
عنــد املنــزل بحــي .... يف وقــت متأخــر يف الليــل واجتهنــا ســويا على ســيارة 
املذكــور وهــي نــوع ..... لــون ابيــض موديلهــا قدميــة واجتهنــا إلــى مزرعــة 
بحــي .... حيــث قــام بالقفــز داخــل املزرعــة وإحضــار قفصــني كبيريــن 
بهــا عــدد كبيــر مــن احلمــام فيمــا كنــت أراقــب لهمــا املكان مــن اخلارج 
حيــث أقــوم بالتصفيــر لهــم يف حــال حضــور اي شــخص وهــذا اعتــرايف 
وعليــه جــرى التوقيع(أ.هـــ كمــا جــرى االطاع علــى اعترافه يف صحيفة 
)16( لفــه )3( املتضمــن قيامــه بســرقة بطاريــة ســيارة نــوع ...  وســرقة آلــة 
حديــد نــوع .... مــن حــي .... كمــا قــام باملشــاركة يف ســرقة جــوال نــوع 
.... مــن محــل النجاريــن كمــا جــرى االطــاع علــى اعتــراف املدعــى عليــه 
الثانــي صحيفــة )6( لفــه )5( ونصــه )أقــر أنــا املدعــو ســعودي اجلنســية 
ســجل مدنــي وانــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا غيــر مكــره 
وال مجبــر بأننــي منــذ فتــره قمــت باالشــتراك يف عــدت ســرقات منها أواًل 
ســرقة دبــاب لــون ســماوي مــن منــزل بحــي ..... وذلــك باالشــتراك مــع 
ــا حيــث  ــزل لن ــاب املن ــح ب املدعــو/..... حيــث قــام  املذكــور بالقفــز وفت
قمــت بتحميلــه مــع بســيارته نــوع .... لــون أبيــض وقــام بأخــذه وبعدهــا 
بفتــرة أي ))ثانــي (( الســرقات قمــت بالذهــاب مــع املذكــور مــع ســيارته 
وذهبنــا إلــى منــزل حتــت اإلنشــاء وقــام بالقفــز وفتــح بــاب املنــزل فيمــا 
ــه اصفــر ووصفــه يف  ــزل وقمــت بســرقة ماطــور مــاء لون ــى املن ــت إل دخل
منزلــي ثالثــًا قمــت باالشــتراك يف ســرقة حمــام مــن مزرعــة علــى طريــق 
....  باالشــتراك مــع  و  وكان عــدد احلمــام )50( حمامــة وكان دوري 
ــون حمامــه يف  ــًا قمــت باالشــتراك يف ســرقة ثاث ــة للمزرعــة رابع مراقب
داخل مزرعة بالـ..... وكان يرافقني الذي بدوره قام بالقفز واســتخراج 
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احلمــام فيمــا كنــت مراقبــة للموقــع ومعــي الســوداني خامســا قمــت 
باالشــتراك يف ســرقة دجــاج مــن مزرعــة بحــي .... وعددهــا غيــر معــروف 
وكان يرافقنــي وكان دوري هــو املراقبــة فيمــا كان يقفــز ويســرق 
الدجــاج سادســًا قمــت باالشــتراك يف ســرقة دجــاج + حمــام مــن مزرعــة 
قــرب ..... وكان دوري هــو املراقبــة فيمــا كان يقــوم بقــص الشــبك 
والدخــول معــه ســابعًا وثامنــًا وتاســعًا قمــت باالشــتراك مــع املذكــور 
بســرقة ثاثــة مــزارع وســرق منهــا عــدد )100( حمامــه غاليــة الثمــن 
وعــدد)20( دجاجــه وهــي غاليــة الثمــن نــوع حباحــب وعــدد)15( دجاجــه 
وجميعهــا واقعــة علــى طريــق ..... حيــث كان دوري هــي املراقبــة كذلك 
أمــا دوري هــو القفــز والســرقة وهــذا اعتــراف وعليــه جــرى التوقيع(أ.هـــ  
كمــا جــرى االطــاع علــى اعتــراف احلــدث علــى صحيفــة )5( لفــه 7 
املتضمــن مشــاركة املدعــى عليــه الثالــث يف عــدة ســرقات  فبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أنكــر املدعــى عليهــم دعــوى 
املدعــي العــام وألنــه ال بينــة للمدعــي العــام ســوى اقراراتهــم التــي رجعــوا 
عنهــا وحيــث أقــر املدعــى عليــه األول والثانــي حتقيقــا بقيامهــم بعــدة 
عــن  الرجــوع  بإقرارهــم وألن  لهــم  أعــاه ومؤاخــذه  ســرقات مفصلــه 
اإلقــرار شــبهه توجــب درء احلــد لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ادرؤوا 
الثالــث  عليــه  املدعــى  حــول  تــدور  الشــبهة  ( وألن  بالشــبهات  احلــدود 
إلقــرارات املدعــى عليهــم مبشــاركته ولوجــود عــدة ســوابق عليــه وحيث 
وحرمــت  املــال  ومنهــا  اخلمــس  الضــرورات  بحفــظ  الشــريعة  جــاءت 
االعتــداء عليهــا فقــد قررنــا مــا يلــي أواًل / درء حــد الســرقة عــن املدعــى 
عليهــم األول والثانــي والثالــث ثانيــًا / تعزيــر املدعــى عليــه األول وذلــك 
ــدة مفرقــة  ــده مائتــي جل ــارًا مــن تاريــخ ايقافــه وجل بســجنه ســنتني اعتب
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علــى دفعــات كل دفعــه خمســني جلــده وبــني كل دفعــه وأخــرى شــهر 
ثالثــًا / تعزيــر املدعــى عليــه الثانــي ..... وذلــك بســجنه خمــس ســنوات 
اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده خمســمائة جلــده مفرقــة علــى دفعــات 
كل دفعــة خمســني جلــدة وبــني كل دفعــه وأخــرى شــهر رابعــًا / تعزيــر 
املدعــى عليــه الثالــث وذلــك بســجنه ســنتني اعتبــارا مــن تاريــخ ايقافــه 
وجلــده مائتــي جلــده مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــه خمســني جلــده وبــني 
كل دفعــه وأخــرى شــهر خامســًا / صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي 
العــام مبصــادرة الســيارة املوصوفــة يف الدعــوى العائــدة للمدعــى عليــه 
الثالــث لعــدم ثبــوت موجبــه وبــه حكمنــا وبعــرض احلكــم قــرر املدعــى 
عليهــم القناعــة واملدعــي العــام عدهــا فأفهمنــاه باملراجعــة يف يــوم األثنني 
الئحتــه  لتقــدمي  احلكــم  مــن  نســخة  الســتام  1434/4/1هـــ  املوافــق 
االعتراضيــة خــال ثاثــني يومــا وإال يســقط حقــه يف االعتــراض إن لــم 
يتقــدم بشــيء  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه وسلم . حرر يف  1434/03/25 هـ
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 34/1117072 وتاريــخ 1434/5/21هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة 
برقــم 34/1274544/خ1 وتاريــخ 1434/5/26هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الصــادر  1434/3/28هـــ  والتاريــخ   34173949 الرقــم  ذو  الشــرعي 
والشــيخ.....  الشــيخ.....  باحملكمــة  القضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  مــن 
والشــيخ.....اخلاص بدعــوى..... املدعــي العــام ضــد..... كل مــن 1-..... 
2-..... 3-..... يف قضيــة ســرقه وقــد تضمــن القــرار حكــم  أصحــاب 
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الفضيلــة مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم. 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/6/12هـــ.
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رقم الصك : 33430566     تاريخه :1433/10/18هـ           
رقم الدعوى :33589804

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  349813       
تاريخه: 1434/01/12ه

ســرقة - ســرقة إبل - مشــاركة يف ســرقة - إقامة بطريقة غير مشــروعة 
- انتحــال شــخصية الغيــر- ادعــاء اإلكــراه يف انتــزاع إقــرار مصــدق 
شــرعًا - طلــب بينــة علــى ادعــاء اإلكــراه يف انتــزاع إقــرار مصــدق شــرعًا 
- إدانــة املدعــى عليــه بنــاء علــى اإلقــرار املصــدق شــرعًا - إنــكار الســرقة 
- تشــديد عقوبــة الســرقة النتشــارها درء حــد الســرقة النعــدام هتــك 

احلــرز - التعزيــر بالســجن واجللــد والتوصيــة باإلبعــاد عــن البــالد.

عدم توفر شروط السرقة إذا لم يكن هناك هتك حرز.

غيــر مشــروعة(  بطريقــة  )مقيــم  عليــه  املدعــى  الدعــوى ضــد  الئحــة 
بســرقة إبــل مــن حــوش صاحــب اإلبــل الــذي يعمــل لديــه مبشــاركة 
راعــي اإلبــل وشــخص ثالــث، وانتحالــه لشــخصية الغيــر، وطلــب املدعي 
العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة مشــددة، مت 
القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد بــاغ مــن أحــد األشــخاص يفيــد بتعــرض 
أربعــة مــن إبلــه للســرقة و يتهــم املدعــى عليــه كونــه راعيــًا لديــه واختفــى 
عــن األنظــار بعــد حادثــة الســرقة، أنكــر املدعــى عليــه الدعــوى ووجــود 
إقــرار للمدعــى عليــه مصــدق شــرعًا، إال أنــه ادعــى اإلكــراه يف انتــزاع 
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ............   القاضي يف احملكمة اجلزائية 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم ..... وتاريــخ ......هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
...... وتاريــخ....... هـــ  ففــي يــوم  االثنــني املوافــق ......... هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 30 : 01 وفيهــا حضــر ......... عضــو هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
العــام بالريــاض وادعــى علــى/ ....... )36 عامًا( ســوداني اجلنســية يقيم يف 
البــاد بطريقــة غيــر مشــروعة أوقــف بالســجن العــام مبوجــب مذكــرة 

رقــم 1866 وتاريــخ 1433/3/7هـــ.
بتاريــخ ......هـــ حضــر للمركــز/ ........ مبلغــًا عــن تعــرض احلــوش التابــع 
لــه والواقــع بطريــق اخلــرج لســرقة أربــع رؤوس مــن اإلبــل مختلفــة األنــواع 
وتقــدر قيمتهــا اإلجماليــة مببلــغ مائتــان وثاثــة وعشــرين ألــف ريــال 
ــه الــذي اختفــى عــن أنظــاره بعــد ارتــكاب  ويتهــم الراعــي املدعــى علي

الســرقة .
 ....... .... كتــاب مركــز شــرطة  ........هـــ ورد ملركــز شــرطة  بتاريــخ 
املتضمــن حضــور ابــن املبلــغ لديهــم ...... مفيــدا بــأن عثــر علــى أحــد اإلبــل 
التابعــة لوالــده لــدى ....... وبتتبــع ذلــك مت التوصــل للــدالل ........... الــذي 

اإلقــرار املصــدق شــرعًا، عــدم وجــود بينــة علــى اإلكــراه، ثبــت إدانــة 
املدعــى عليــه، عــدم إقامــة حــد الســرقة ألنــه لــم يكــن هنــاك هتــك 
للحــرز ، حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد 
وتشــديد العقوبــة النتشــارها والتوصيــة بإبعــاد املدعــى عليــه عــن البــاد 

اتقــاء لشــره، مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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يعمــل بحــراج ســوق اإلبــل مبنطقــة .... وبســماع أقوالــه أفــاد بأنه اشــتراها 
مــن شــخص ســوداني اجلنســية يدعــى/ ..... وكان يرافقــه قائــد ســيارة 
..... لوحــة رقــم )....( يدعــى/ .... وعندمــا ســوره الشــك بــأن تلــك اإلبــل 
مســروقة تقــدم ملركــز شــرطة ..... وأبلغهــم مبــا لديــه وبالتنســيق مــع مت 
القبــض علــى البائــع الرئيســي املدعــى عليــه والــذي ادعــى بــأن اســمه/ 
 .... أنــه ورده اتصــااًل مــن زميلــه  ..... وباســتجواب املدعــى عليــه أفــاد 
وطلــب منــه إحضــار ســيارة .... مفيــدًا بــأن لديــه عــدد أربعــة رؤوس مــن 
اإلبــل يرغــب ببيعهــا يف الســوق وقــام هــو بــدوره باالتصــال علــى رفيقــه.... 
وطلــب منــه إحضــار ســيارته نــوع ... وحضــر إليــه واجتهــا إلــى رفيقــه...... 
بأحــد األحــواش الواقعــة بطريــق اخلــرج منطقــة ... وقامــوا بتحميــل عــدد 
ــاء  ــوع عفــراء وأثن ــل ثــاث منهــا نــوع مجاهيــم والرابعــة ن أربعــة مــن اإلب
ــل ومت  ــم بســوق اإلب ــى بيعهــا مبنطقــة القصي ــق اتفقــوا جميعــًا عل الطري
بيعهــا مببلــغ واحــد وأربعــون ألــف ريــال )41.000( ألــف ريــال وتوزيــع 
املبلــغ بينهمــا حيــث ان نصيــب كل منهمــا مبلــغ اثنــي عشــر ألــف ريــال 
واملتبقــي خمســة آالف ريــال قيمــة إيجــار الســيارة .... .ورد كتــاب مديــر 
إدارة الوافديــن رقــم 6329 وتاريــخ 1433/5/3هـــ بشــأن إقامــة املدعــى 
عليــه يف البــاد بطريقــة غيــر مشــروعة املتضمــن الســجن ملــدة شــهر 

وترحيلــه عــن البــاد.
ـ جــرى فــرز أوراق مســتقلة بشــأن الهاربــني كل مــن... و.... للتحقيــق 

معهمــا حــال القبــض عليهمــا.
وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا بســرقة اإلبــل 

وانتحــال شــخصية الغيــر وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة:
1ـ اعترافه املصدق شرعًا املرفق لفة رقم )6(.
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2ـ ما جاء يف أقوال املبلغ املرفق لفة رقم )5(.
3ـ ما جاء يف باغ الدالل ........... .

وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة عليــه حتــى 
ــه فعــل محــرم ومعاقــب  ــه املدعــى علي تاريخــه. وحيــث أن مــا أقــدم علي
عليــه شــرعًا أطلــب احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة مشــددة لقــاء مــا أســند 

إليــه )علمــًا أن احلــق اخلــاص مــا زال قائمــًا(.
ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
ــأن مــا ذكــره املدعــي العــام  ــه ب ــه أجــاب املدعــى علي ــى املدعــى علي عل
مــن اتفاقــي مــع ........ علــى بيــع عــدد مــن اإلبــل وحضــوري مــع زميلــي 
..... إلــى احلــوش الــذي يعمــل فيــه ...... وقيامنــا بتحميــل أربعــة رؤوس 
مــن اإلبــل وبيعهــا يف منطقــة .... باملبلــغ املذكــور فهــذا صحيــح وقــد 
اســتلم املبلــغ ..... وأعطانــي منــه ألفــان وخمســمائة ريــال )2500( ووعــد 
بــأن يعطينــي مــن املبلــغ اثنــا عشــر ألــف ريــال )12000( وكان ذلــك 
ــم أقصــد ســرقة هــذه اإلبــل كمــا أن مــا ذكــره  ــي معــه ول ــل عمل مقاب
املدعــي العــام مــن انتحالــي الســم غيــر اســمي فهــو صحيــح وقــد اشــتهر 
اســمي عنــد زمائــي ومــن أعمــل عندهــم باســم .... ولــم أقصــد انتحــال 
ــه  ــه قــال مــا ذكرت اســم شــخص آخــر وبســؤال املدعــي العــام عــن بينت
مــن األدلــة والقرائــن وباالطــاع عليهــا وجــدت اعتــراف املدعــى عليــه 
املصــدق شــرعا واملــدون علــى الصفحــة )6( مــن ملــف التحقيــق املرفــق 
علــى لفــه )6( املتضمــن إقــرار املدعــى عليــه بتلقيــه اتصــال مــن صديقــه 
....... والــذي طلــب منــه إحضــار ســيارة ..... لبيــع عــدد مــن اإلبــل وقيامــه 
باالتصــال بصديقــه ............ وطلبــه إحضــار ســيارته وقيامــه مــع زمائــه 
بتحميــل أربعــة رؤوس مــن اإلبــل الــذي يعمــل فيــه ..... والتوجــه بهــا إلــى 
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ســوق اإلبــل يف بريــدة وبيعهــا مببلــغ وقــدرة واحــد وأربعــون ألــف ريــال 
)41000( وأنــه قــام باســتامها مــن يــد الــدالل وبعــد اخلــروج مــن الســوق 
قــام بتســليم كامــل املبلــغ .... وقــام ... بإعطائــه مبلــغ اثنا عشــر ألف ريال 
)12000( وأعطــى ..... نفــس املبلــغ وأخــذ الباقــي وذكــر بأنــه لــم يعلــم 
بــأن اإلبــل مســروقة بعــد البيــع كمــا جــرى االطــاع علــى أقــوال الــدالل 
فوجدتهمــا مطابقــني ملــا ذكــره املدعــي العــام وبعــرض هــذه األدلــة 
علــى املدعــى عليــه قــال أمــا مــا ورد يف االعتــراف املصــدق شــرعا فغيــر 
ــى هــذا اإلقــرار  ــه ســابقا وقــد وقعــت عل ــح مــا ذكرت ــح والصحي صحي
بإكــراه مــن احملقــق حيــث قــام بضربــي وبســؤاله هــل لديــه بينــه علــى 
اإلكــراه قــال ليــس لــدي بينــه وبنــاءا علــى الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
أنكــر املدعــى عليــه ســرقته لإلبــل محــل الدعــوى مــع زمائــه وبنــاًء علــى 
مــا قدمــه املدعــي العــام مــن أدلــة أقواهــا اإلقــرار املصــدق شــرعا الصادر 
مــن املدعــى عليــه وقــد ادعــى املدعــى عليــه بأنــه قــد أكــره عليــه وال 
بينــه لديــه علــى ذلــك فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بســرقة اإلبــل 
محــل الدعــوى وانتحالــه شــخصية الغيــر ولعــدم توفــر شــروط إقامــة حــد 
الســرقة ألنــه لــم يكــن فيــه هتــك للحــرز حيــث أن أحــد املشــاركني يف 
ــه  ــه وحيــث أن مــا أقــدم علي ــذي أخــذت من الســرقة يعمــل يف احلــوش ال
املدعــى عليــه محــرم شــرعا وموجــب لتشــديد العقوبــة النتشــاره وملــا فيــه 
مــن تعــٍد علــى أمــوال اآلخريــن فقــد حكمــت عليــه تعزيــرًا بســجنه ثــاث 
ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده خمســمائة جلــده مفرقــة علــى 
دفعــات كل دفعــة خمســون جلــده كل عشــرة أيــام وأوصــي بإبعــاده 
ــه بالعــودة إتقــاءًا  ــه وعــدم الســماح ل عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميت
القناعــة  عليــه  املدعــى  قــرر  الطرفــني  علــى  احلكــم  وبعــرض  لشــره 
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وقــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة واكتفــى بائحــة الدعــوى كائحــة 
اعتراضيــة . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/10/16 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيس احملكمة اجلزائيــة بالرياض برقم ...... وتاريخ 
.......هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة 
الشــيخ / ...... املســجل برقــم ...... وتاريــخ ........هـــ  اخلــاص بدعــوى العــام 
ضــد/ ........ ) ســوداني اجلنســية ( يف قضيــة ســرقة علــى النحــو املوضــح 
بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون و مفصــل بــه  بدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لــم يظهــر لأكثريــة مــا يوجــب 
املاحظــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى تصحيــح األخطــاء يف 
الصفحــة األولــى مــن القــرار. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34353817  تاريخه : 1434/11/09ه

ســرقة - ســرقة حقيبــة مــن داخــل ســيارة مشــتملة علــى أوراق رســمية 
- حتليــل عينــة دم املدعــى عليــه - تطابــق أمنــاط وراثيــة - محضــر 
انتقــال ومعاينــة - وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه - عــدم تداخــل 
العقوبــات - عــدم انطبــاق حكــم حــد الســرقة إذا لــم يكــن املســروق مــااًل- 

كســر زجــاج ســيارة.

إذا لم يكن املسروق مااًل فال تنطبق عليه أحكام حد السرقة .

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليــه بكســر زجــاج ســيارة وســرقة 
حقيبــة حتتــوي أوراقــًا رســمية وبطاقــات أحــوال ، وطلــب املدعــي العــام 
إثبــات إدانتــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة ، قبــض علــى املدعــى عليــه 
بعــد إدانتــه يف قضيــة ســرقة وبتحليــل عينــة مــن دمــه أثبتــت الفحوصــات 
الوراثيــة تطابــق األمنــاط الوراثيــة لعينــة دم املدعــى عليــه ، وقــد أقــر 
املدعــى  علــى  وجــود ســوابق قضائيــة  وتبــني  بالدعــوى  عليــه  املدعــى 
عليــه، ولــم تنطبــق أحــكام حــد الســرقة علــى املســروق إذا لــم يكــن 
مــااًل ، لــذا حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد ، 

ومت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.



146

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33591190 وتاريخ 1433/10/09هـ الـمقـيـــدة 
بالـمـحـكـمـــة بـرقـــــم 331769804 وتــاريـــــخ 1433/10/09هـــ فـفـــي 
يــــوم  االثـنـــني الـمـوافـــق 1434/02/25هـــ افـتـتــحــــت اجلـلــســــة السـاعــــة 
00 : 01 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..... وادعــى علــى  ........،27 عامــا، 
ســعودي اجلنســية ، مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).........( أوقــف بتاريــخ 
1433/2/22هـــ علــى ذمــة قضيــة ســرقة وأحيــل إلــى ســجن امللــز مبوجب 
للبنــد  اســتنادًا  1433/2/27هـــ  وتاريــخ   )138( رقــم  التوقيــف  أمــر 
خامســًا مــن القــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي 
ــة وقيــد ســجينًا برقــم  ــى املــادة ) 112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي عل
)..........(.قائــا يف دعــواه عليــه انــه بتاريــخ 1432/2/22هـــ قبــض علــى 
املدعــى عليــه مــن قبــل إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة التهامــه بالســرقة 
مــن داخــل ســيارة  حتمــل اللوحــة رقــم ) .......( [صــدر بحقــه الئحــة دعــوى 
عامــة وأحيلــت  إلــى احملكمــة اجلزئية بالريــاض باخلطاب رقم )46029( 
وتاريــخ 1433/4/20هـــ ]، وبتحليــل عينــة دمــه أثبــت تقريــر الفحــوص 
الوراثيــة رقــم )910-11فحــوص وراثيــة لعــام 1433هـــ( تطابــق األمنــاط 
الوراثيــة لعينــة دم املدعــى عليــه مــع عينــة مســحة دم رفعــت مــن املقعــد 
اخللفــي األميــن للســيارة حتمــل اللوحــة رقــم )... ....( العائــدة لـــ...... واملعمــم 
عــن كســر زجاجهــا وســرقة حقيبــة بداخلهــا عــدد )3( جــوازات ســفر 
إحداهــا عائــد للـــ...... وعــدد )3( بطاقــات أحــوال عائــدة ..... ووالدتــه 
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وابنــه وصــورة دفتــر عائلــة ..... مطبوعــات  رســمية لـــ..... وأوراق متنوعــة 
تابعــة ملكتــب ...... وبســماع أقــوال املبلــغ ....... »ســوري اجلنســية« مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة رقــم ).......( يعمــل حتــت كفالــة ..... أفــاد أنــه أوقــف  
الســيارة التــي بقيادتــه  حتمــل اللوحــة رقــم ).......( العائــدة ملكيتهــا 
لــــ...... أمــام شــقته وبعــد نومــه طــرق عليــه جــاره البــاب وأخبــره بــأن 
الســيارة تعرضــت لكســر الزجــاج األميــن اخللفــي واتضــح أنــه ســرق منهــا 
عــدد )3( جــوازات ســفر إحداهــا عائــد لـــ..... وعــدد )3( بطاقــات أحــوال 
عائــدة لـــ..... ووالدتــه وابنــه وصــورة دفتــر عائلــة ..... مطبوعــات رســمية 
ملعاينــة  للموقــع  وباالنتقــال   ...... ملكتــب  تابعــة  متنوعــة  وأوراق  لـــ..... 
الســيارة حتمــل اللوحــة رقــم )............( اتضــح تعــرض الزجــاج اخللفــي 
األميــن للكســر والزجــاج متناثــر علــى املرتبــة ووجــدت بقعــة دم علــى 
املرتبــة وكذلــك الــدرج األمامــي مفتــوح ومت رفــع اآلثــار مــن قبــل األدلــة 
اجلنائيــة. وباســتجوابه أقــر أنــه أثنــاء مــروره وبقيادتــه ســيارة مــن نــوع  
بأحــد الشــوارع توقــف بجانــب ســيارته فشــاهد بداخــل الســيارة حقيبــة 
ســوداء فأخــرج مــن ســيارته مفــك العجــات وكســر الزجــاج األميــن 
وســرق احلقيبــة وعثــر بداخلهــا علــى أوراق رســمية عائــدة لـــ ......وصــور 
بطاقــات ..... ووالدتــه وابنــه وجــواز ســفر وبطاقــة عائلــة .....وقــام برميهــا 
يف أحــد أوعيــة النفايــات وصــادق علــى ذلــك شــرعًا . وقد أســفر التحقيق 
عــن اتهــام املدعــى عليــه بكســر زجــاج ســيارة عائــدة لــــ ...... وســرقة 
حقيبــة حتــوي أوراق رســمية وبطاقــات أحــوال وجــوازات ســفر ، وذلــك 
لأدلــة والقرائــن التاليــة: أواًل: مــا جــاء إقــرار املصــدق شــرعًا املــدون 
علــى الصفحــة رقــم )15( مــن ملــف التحقيــق رقــم )1(.ثانيــًا : مــا تضمنــه 
تقريــر الفحــوص الوراثيــة رقــم )910-11/ فحــوص وراثيــة /1433هـــ ( 
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واملرفــق علــى اللفــات رقــم )16-18(.ثالثــًا: مــا جــاء يف محضــر االنتقــال 
واملعاينــة املــدون علــى الصفحتــني رقــم )2-3( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق 
لفــة رقــم )1(. رابعــًا: مــا جــاء يف احملضــر املعــد مــن قبــل الفرقــة املرفــق 
علــى اللفــة رقــم )7(. وببحــث ســوابقه اتضــح وجــود أربــع ســوابق اثنتــان 
منهــا حيــازة مخــدرات اقترنــت إحداهــا باســتعمال املخــدرات والثالثــة 
شــرب املســكرات والرابعــة ســرقة ســيارات مســجلة عليــه حتــى تاريخه. 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة بليغــة زاجــرة 
لــه رادعــة لغيــره لقــاء مــا أســند إليــه والتشــديد عليــه مبــا يردعــه لقــاء  
ذلــك ولعــدم ارتداعــه مــن عقوبــات ســوابقه ))علمــًا بــأن احلــق اخلــاص 
مــازال قائمــًا(( . وبــاهلل التوفيــق. أ هـــ . وبعــرض دعــوى املدعــي العام على 
املدعــى عليــه ........... _ ســعودي بالهويــة رقــم ..... اجــاب قائــا مــا جــاء 
يف دعــوى املدعــي العــام كلــه صحيــح فقــد قمــت بكســر زجــاج ســيارة 
ــه  ــه اوراق رســمية فأخذت ــوع ..... ووجــدت بداخلهــا كيــس بداخل مــن ن
وملــا لــم أجــد فيــه مبالــغ ماليــة قمــت برميــه يف برميــل النفايــات والســوابق 
املذكــورة يف دعــوى املدعــي العــام صحيحــه وقــد نلــت عقابــي عليهــا 
ــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام وحيــث  ــاء عل هكــذا أجــاب. فبن
صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام وحيــث ان املســروق ليــس 
ــه املدعــى  ــه أحــكام حــد الســرقة وألن مــا قــام ب ــق علي مــاال فــا تنطب
عليــه جــرم عظيــم يوجــب تعزيــره . فعليــه فقــد ثبــت لــدي قيــام املدعــى 
عليــه بكســر زجــاج ســيارة واخــذ كيــس بداخلــه أوراق رســمية وقــررت 
ايقافــه وجلــده  تاريــخ  مــن  ثــاث ســنوات  بســجنه  ذلــك  لقــاء  تعزيــره 
ثاثمائــة جلــده مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جلــده بــني 
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كل دفعــة واخــرى عشــرة ايــام وبذلــك حكمــت . وبعرضــه علــى املدعــي 
العــام قــرر االعتــراض مكتفيــا بائحــة الدعــوى امــا املدعــى عليــه فقــد 
قــرر القناعــة باحلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
ويف يــوم األحــد 1434/6/11هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه .... وقــد عــادت املعاملــة حملكمــة 
القــرار رقــم 34205524 وتاريــخ 1434/5/5هـــ  االســتئناف وبرفقهــا 
ونــص احلاجــة منــه: وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
قررنــا إعادتهــا ملاحظــة االتــي: جــاء يف دعــوى املدعــي العــام قوله )صدر 
بحقــه( اي بحــق املدعــى عليــه دعــوى عامــة وأحيلــت الــى احملكمــة 
اجلزئيــة بالريــاض باخلطــاب رقــم )46029( وتاريــخ 1434/4/20هـــ فهــل 
مــا صــدر بحقــه هــو يف نفــس هــذه الدعــوى او غيرهــا علــى فضيلتــه 
التحقــق مــن ذلــك فــإن كانــت هــي نفــس هــذه الدعــوى بوقائعهــا وزمنهــا 
فمــا وجــه تكــرار الدعــوى عليــه .أ هـــ . فعليــه اجيــب اصحــاب الفضيلــة 
ــة  ــأن القضي ــة إلدارة احملكمــة عــن ذلــك فاتضــح ب ــه جــرى الكتاب بأن
املذكــورة يف القــرار احيلــت للمكتــب القضائــي رقــم 26 وصــدرت 
حملكمــة االســتئناف برقــم 33/772795 يف 1433/6/1هـــ وبســؤال 
املدعــى عليــه عــن ذلــك قــال نعــم لقــد حكمــت يف قضيــة ســرقة ســيارة 
هكــذا   ..... الشــيخ  لــدى   ..... رقــم  القضائــي  املكتــب  يف    ..... نــوع 
اجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام أجــاب بقولــه ان دعــواي يف 
ســرقة ســيارة نــوع  والعائــدة ..... هكــذا أجــاب. فعليــه فلــم يظهــر لــي ان 
مــا حكــم بــه علــى املدعــى عليــه يف القضيــة املنظــورة لــدي لــه عاقــة 
بالقضيــة التــي باملكتــب القضائــي رقــم ..... لكــون املدعــى عليــه قــام 
بســرقتني لســيارتني كل ســرقة واقعــة ومنفصلــة عــن االخــرى فأمــرت 
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بإحلــاق ذلــك يف القــرار وإعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
االجــراء حســب املتبــع .واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
ويف يــوم االثنــني 1434/8/8هـــ افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة 
يف   34267458 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  االســتئناف  محكمــة  مــن 
1434/7/12هـــ ونــص احلاجــة منــه: وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــي مــا أجاب به فضيلته علي قرارنا 
رقــم 34205524 وتاريــخ 1434/5/5هـــ لوحــظ مــا يلــي ذكــر املدعــى 
عليــه أنــه حكــم عليــه قبــل هــذه القضيــة يف قضيــة ســرقة وصــدرت 
قضيتــه حملكمــة االســتئناف برقــم 772795/33 وتاريــخ 1433/6/1هـ 
وقــد جعــل فضيلتــه بدايــة ســجن املدعــى عليــه يف هــذه القضيــة التــي بــني 
يديــه مــن تاريــخ توقيفــه مــع أن املدعــي عليــه محكــوم عليــه يف قضيــة 
ســرقة ســابقا ولــم يتحقــق فضيلتــه مــن صفــة احلكــم الســابق حتــي ال 
تتدخــل عقوبــة الســجن يف هــذه القضيــة مــع القضيــة الســابقة لــو كان 
مســجونا فيهــا. واهلل املوفــق أ هـــ . فعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه 
حضــر املدعــى عليــه وجــرى ســؤاله عــن القضيــة الســابقة فأجــاب بقولــه 
لقــد حكــم علــي فضيلتــه القاضــي .... يف القضيــة االولــى بالســجن ملــدة 
ســنتني واجللــد ثاثمائــة جلــده هكــذا أجــاب فعليــه فقــد قــررت بــأن 
يبــدا احلكــم بســجن املدعــى عليــه يف القضيــة املنظــورة لــدي مــن تاريــخ 
انتهــاء محكوميتــه االولــى والتــي صــدر فيهــا حكمــا مــن الشــيخ ..... 
وبذلــك حكمــت وبعــرض علــي املدعــى عليــه قــرر القناعــة بذلــك ثــم 
حضــر املدعــي العــام وبعــرض ذلــك عليــه قــرر بأنــه معترضــا فأمــرت 
بإحلــاق ذلــك يف القــرار وإعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
ــا محمــد. حــرر  ــي نبين ــي اهلل وســلم عل ــع. واهلل املوفــق وصل حســب املتب
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1434/8/8هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة بالريــاض برقــم 341858169 
فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/10/14هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ   3461346 برقــم  املســجل   ....... الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي 
1434/3/14هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد ..... هويــة رقــم )......( 
ــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم  ــة ســرقة عل التهامــه بقضي
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه علــى 
قرارنــا رقــم 34205524 وتاريــخ 1434/5/5هـــ قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . محمــد وعل
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رقم الصك : 3433258  تاريخه :1434/02/9هـ       
رقم القضية : 33593795

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:   
34185475  تاريخه: 1434/04/13هـ

ســرقة - شــروع يف ســرقة أســالك كهربائيــة - إقــرار املدعــى عليــه - 
وجــود ســوابق قضائيــة علــى املدعــى عليــه - إدانــة املدعى عليه بالســرقة 

- التعزيــر بالســجن واجللــد- التوصيــة باإلبعــاد عــن البــالد.

املرء مؤاخذ بإقراره .

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه نــازح بالشــروع يف ســرقة كيابــل مــن 
ــه واحلكــم  ــات مــا أســند إلي ــام إثب ــب املدعــي الع موقــع شــركة ، وطل
عليــه بعقوبــة تعزيريــة ، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد بــاغ مفــاده 
وجــود املدعــى عليــه يف إحــدى غــرف الكهربــاء حيث كان يريد ســرقة 
إقــرار  القضيــة  تضمنــت  ،وقــد  قطعهــا  بعــد  الكهربائيــة  األســاك 
املدعــى عليــه بالدعــوى ، حكمــت احملكمــة بالتعزيــر بالســجن واجللــد 
والتوصيــة باإلبعــاد عــن البــاد ، ومت تصديــق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ    1433/10/10 وتاريــخ   ...... برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة 
باحملكمــة برقــم .......... وتاريــخ 1433/10/10 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء 
املوافــق1434/01/21 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 10  وفيهــا قــدم 
املدعــي العــام الئحــة دعــوى عامــة ضــد / ........... )30( عامــًا )نــازح( يقيم 
يف مدينــة الريــاض موقــوف بتاريــخ 1433/5/12هـــ مبوجــب مذكــرة 
التوقيــف رقــم .... وتاريــخ 1433/6/1هـــ أنــه بتاريــخ 1433/5/12هـــ ورد 
ملركــز شــرطة العزيزيــة تقريــر دوريــات األمــن .... املتضمــن بــاغ/ ...... 
الوكيــل الشــرعي لشــركة ...... والــذي يفيــد فيــه انــه أثنــاء تواجــده 
بالشــركة تفاجــأ بانقطــاع التيــار الكهربائــي وعنــد ذهابــه إلــى غرفــة 
الكهربــاء شــاهد شــخص بداخلهــا واتضــح أنــه املدعــى عليــه وأبلــغ 
دوريــات األمــن ومت القبــض عليــه وكان يرافقــه شــخص آخــر ارتكــب 
الفــرار وعثــر يف املوقــع علــى منشــار ومفــك ثقيــل وكشــف صغيــر جــرى 
اســتامه وإيقافــه رهــن التحقيــق وباالنتقــال للموقــع اتضــح أنــه يقــع 
بطريــق ..... شــركة ال..... حيــث لوحــظ وجــود قطــع يف احــد الكيابــل 
التابعــة للشــركة وتبــني بأنــه الســبب يف انقطــاع التيــار اتخــذ الــازم 
مبعرفــة املختصــني. وبســماع أقوالــه اعتــرف بأنــه حضــر إلــى مســتودع 
لغرض الســرقة للســكراب املوجود داخل املســتودع وكان معه منشــار 
حديــد وصــدق اعترافــه شــرعًا بذلــك. وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام للمدعــى عليــه بالشــروع يف ســرقة كيابــل مــن شــركة ال......
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الواقعــة بطريــق اخلــرج.
وذلك لأدلة والقرائن التالية :/

1ـ اعترافــه املصــدق شــرعًا املثبــت مبلــف التحقيــق بالصفحــة رقــم ) 2 ( 
مــن ملــف التحقيــق لفــه رقــم ) 1 ( .

2ـ محضر القبض املرفق لفة رقم ) 3 (.
وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقتني حيازة مخدرات.

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ــة لقــاء  ــة تعزيري ــه بعقوب ــه واحلكــم علي ــات مــا اســند إلي ــب إثب ــذا أطل ل
ــق وبعــرض  ــاهلل التوفي ــأن احلــق اخلــاص مــا زال قائمــًا( وب ــًا ب ــك )علم ذل
ذلــك علــى املدعــى عليــه صــادق علــى الدعــوى جملــة وتفصيــًا إال يف 
وجــود شــخص آخــر معــه فقــال لــم يوجــد شــخص معــي وقــد شــرعت 
الدعــوى  ورد يف  املذكــورة كمــا  الشــركة  مــن  ســرقة كيابــل  يف 
فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه مبــا 
ــة  ــدي إدان ــت ل جــاء يف الدعــوى ))وألن املــرء مؤاخــذ بإقــراره(( فقــد ثب
املدعــى عليــه بالشــروع يف ســرقة كيابــل مــن شــركة ال..... الواقعــة 
أحــد عشــر  بســجنه  ذلــك  لقــاء  عليــه  اخلــرج وحكمــت  علــى طريــق 
شــهرًا تبــدأ مــن تاريــخ اإليقــاف وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع 
دفعــات أمــام النــاس كل دفعــة خمســون جلــدة وبــني كل دفعتني عشــرة 
أيــام وأوصــي بإبعــاده عــن البــاد بعــد تصفيــة مــا لــه وعليــه مــن حقــوق 
وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه القناعــة واملدعــى العــام االعتــراض 
مكتفيــا بائحــة الدعــوى وكان النطــق باحلكــم يف 1434/1/20هـــ 
وأغلقــت اجللســة الســاعة العاشــرة وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة  الرابعة 
مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  برقــم ..... وتاريــخ 3/9/ 1434هـــ املرفــق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ ....... املســجل برقــم 
........  وتاريــخ 1434/2/9هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام  ضــد......... 
ــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم  ــة ســرقة عل التهامــه بقضي
فضيلتــه مبــا هــو مــدون بــه، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
ــة قــررت الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه أنــه  املعامل
البــد مــن ذكــر اســم املدعــي العــام يف أول الدعــوى وياحــظ ذلــك 
مســتقبًا . و اهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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ســرقة - ســرقة أســالك نحاســية - االشــتراك يف ســرقة أســالك نحاســية 
- شــرب املســكر - قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر - إقــرار املدعــى 
عليهمــا املصــدق شــرعًا - الرجــوع عــن اإلقــرار بالســرقة واإلقــرار بشــرب 
املســكر -  صــرف النظــر عــن إقامــة حــد الســرقة - التعزيــر بالســجن 

واجللــد وأخــذ التعهــد.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهمــا باالشــتراك يف ســرقة أســاك 
نحاســية مــن مســتودع بعــد هتــك احلــرز و التســتر مــع شــريكهما و قيــادة 
ــة و اتهــام  ــة غيــر طبيعي األول الســيارة حتــت تأثيــر املســكر وهــو بحال
الثانــي باالشــتراك مــع آخــر يف ســرقة بازمــا وجهــاز القــط مــن إحــدى 
االســتراحات، حيــث تقــدم أحــد األشــخاص ببــاغ للشــرطة يفيــد أن 
هنالك أربعة أشــخاص يســتقلون ســيارة قاموا بتكســير القفل اخلارجي 
للمســتودع وســرقة تســعة صناديــق أجهــزة كهربائيــة وعندمــا شــاهدوه 
هربــوا علــى الســيارة ، وطلــب املدعــي العــام إقامــة حــد الســرقة عليهما، 
وعقوبــة تعزيريــة لقــاء تســترهم علــى املشــاركني معهمــا، وإدانــة األول 

ما ذكره أهل العلم أن الرجوع عن اإلقرار شبهة يف إسقاط احلدود 
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ــد  ــة ذلــك عائ ــر املســكر و إفهامــه أن عقوب ــادة الســيارة حتــت تأثي بقي
للجهــة املختصــة، وقــد أنكــر املدعــى عليــه األول دعــوى املدعــي العــام 
واعتــرف بشــرب املســكر، والثانــي أنكــر مــا جــاء بدعــوى املدعــي 
العــام واعتــرف بشــرب املســكر فقــط، وعندمــا ُطلــب مــن املدعــي 
ــى دعــواه ذكــر إقــرار املدعــى عليهمــا املصــدق شــرعًا  ــه عل ــام بينت الع
واملتضمــن  طبــق مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام و بســؤالهما عــن ذلــك 
دفعــا أن ذلــك كان باإلكــراه وال بينــة لهمــا علــى اإلكــراه ، لــذا مت 
احلكــم بصــرف النظــر عــن حــد الســرقة لعــدم حتقــق شــروطه ، وبجلــد 
املدعــى عليهمــا حــد املســكر ثمانــني جلــدة ، واحلكــم بإدانــة املدعــى 
عليــه األول  بقيــادة ســيارة حتــت تأثيــر املســكر ، وإفهامــه أن عقابــه 
علــى ذلــك عائــد للجهــة املختصــة ، احلكــم بتعزيــر املدعــى عليهمــا 
بالســجن و اجللــد لقــاء توجــه الشــبهة بحقهمــا مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
العــام، وقنــع املدعــى عليهمــا باحلكــم ، واملدعــي العــام قــرر اعتراضــه 
علــى احلكــم بــدون الئحــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن كل مــن  .....   و.... و..... القضــاة  
يف احملكمــة العامــة بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد برقــم ..... وتاريــخ 
.....  املقيــدة باحملكمــة برقــم ..... وتاريــخ ....  ففــي يــوم  اإلثنــني املوافق...
افتتحــت اجللســة الســاعة 9.45 قــدم املدعــي  العــام بدائــرة التحقيــق 
واالدعــاء العــام .....الئحتــه االدعائيــه ضــد كل مــن ....  و.....واملتضمنــة 
مانصــه .....إنــه بتاريــخ .... ورد ملركــز شــرطة امللــز تقريــر إحــدى دوريات 
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األمــن رقــم )....( املتضمــن تلقيهــم بــاغ مــن غرفــة العمليــات مفــاده وجود 
ســرقة بحــي ... وبوصــول الفرقــة للموقــع قابلــت املبلــغ/ .... وقــد أفــاد 
اللوحــة  ...  حتمــل  نــوع  ســيارة  يســتقلون  أشــخاص  أربعــة  أن  الفرقــة 
رقــم )....( قامــوا بتكســير القفــل اخلارجــي للمســتودع وســرقة تســعة 
كراتــني أجهــزة كهربائيــة وعندمــا شــاهدوه هربــوا علــى الســيارة. 
ومبعاينــة املســتودع تبــني أنــه عبــارة عــن حاويــة بضائــع).......( بالقــرب 
مــن منــزل املبلــغ وبــه أســاك ووضــع علــى بابــه ساســل حديــد. وبتاريــخ 
..... حضــر ملركــز شــرطة ..... املواطــن .... مخبــرًا عــن ســرقة شاشــة 
بازمــا )42( بوصــة وجهــاز القــط مــن اســتراحته بحــي ...... وباالنتقــال 
لاســتراحة اتضــح أنهــا مكونــة مــن ثــاث غــرف وقــد ســرق منهــا 
ــل وحــدة  ــن مــن قب ــى املذكوري ــخ 26... قبــض عل شاشــة بازمــا. وبتاري
البحــث والتحــري وهمــا علــى الســيارة الــوارد أوصافهــا أعــاه. وبســماع 
أقــوال املتهــم األول أقــر أنــه بتاريــخ ... بعــد منتصــف الليــل كان يرافقــه 
املتهــم الثانــي واملدعــو... )فــرزت لــه أوراق مســتقلة حلــني القبــض عليــه( 
علــى ســيارته مــن نــوع ...... وكانــا بحالــة غيــر طبيعيــة )ســكر( وأثنــاء 
جتولهــم بحــي ..... شــاهدوا مســتودع واتفقــوا علــى ســرقته فقــام املتهــم 
دخــل  ثــم  عتلــة حديديــة  بواســطة  اخلارجــي  البــاب  بتكســير  الثانــي 
املســتودع مــع... أمــا هــو فــكان بداخــل الســيارة ثــم خرجــا املتهــم الثانــي 
و....وهمــا يحمــان ثاثــة كراتــني بهــا أســاك كهربائيــة وأثنــاء ذلــك 
شــاهدوا صاحــب املســتودع فهربــوا ، ثــم قــام بإنــزال املســروقات بســيارة 
...... وصــادق علــى إقــراره شــرعًا. وبســماع أقــوال  املتهــم الثانــي نــوع 
املتهــم الثانــي أقــر أنــه بتاريــخ .... كان برفقــة املتهــم األول واملدعــو/.... 
وكانــا بحالــة غيــر طبيعيــة علــى ســيارة املتهــم األول مــن نــوع .... الــوارد 
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وصفهــا أعــاه وأثنــاء جتولهــم شــاهدوا مســتودع واتفقــوا علــى ســرقته 
فقــام/.... بتكســير البــاب اخلارجــي بواســطة عتلــة حديديــة ثــم ســرقوا 
شــاهدوا  مغادرتهــم  وعنــد  كهربائيــة  أســاك  بهــا  كراتــني  ثاثــة 
ســيارة تراقبهــم فرمــوا املســروقات بــأرض فضــاء بحــي .... أو ..... وال 
يعلــم هــل عــاد لهــا املتهــم األول أم ال ، كمــا أقــر أنــه يف أحــد األيــام 
ورده اتصــال مــن/... والــذي ميتهــن ســرقة االســتراحات وأخبــره بأنــه 
موجــود عنــد إحــدى االســتراحات بحــي ....... فذهــب إليــه وعنــد وصولــه 
قــام ... بإخــراج شاشــه بازمــا )42( بوصــه مــن خلــف األشــجار ووضعهــا 
بســيارته ثــم ســأله عــن الشاشــة فأجابــه / .... بأنــه ســرقها مــن إحــدى 
االســتراحات يف ذلــك احلــي وصــادق علــى إقــراره شــرعًا ، ويف إقــراٍر 
لــه ســابق أقــر أنــه هــو مــن قــام بكســر قفــل املســتودع. جــرى عــرض 
املتهمــني علــى العامــل/ ... واســتطاع التعــرف علــى املتهــم الثانــي وأضــاف 
بأنــه هــو مــن حمــل املســروقات يف شــنطة الســيارة ..... وبتفتيــش ســيارة 
املتهــم األول الــوارد وصفهــا أعــاه تبــني وجــود آثــار حتميــل وخــدوش 
علــى جانــب الشــنطة مــن الداخــل كمــا عثــر علــى قطــع صغيــرة مــن 
األســاك ممــا يؤكــد قيامــه بالســرقة. بعــرض ســيارة املتهــم األول علــى 
ــل إدارة  ــا. جــرى االنتقــال مــن قب ــغ األول..... اســتطاع التعــرف عليه املبل
التحريــات والبحــث اجلنائــي رفــق املتهمــني ومتكينهمــا مــن الداللــة علــى 
املوقعــني املســروقة حيــث قــام األول بالداللــة علــى موقــع املســتودع أمــا 

الثانــي فدلهــم علــى موقــع االســتراحة. 
وبالبحــث عــن ســوابقهما عثــر لــأول علــى ســابقة حيــازة واســتعمال 
املخــدرات وعثــر للثانــي علــى ســابقة ترويــج املخــدرات واســتعمالها. وقــد 
أســفر التحقيــق عــن اتهامهمــا باالشــتراك يف ســرقة أســاك نحاســية 
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مــن مســتودع بعــد هتــك احلــرز بكســر قفله،والتســتر علــى شــريكيهما 
غيــر  بحالــة  وهــو  الســيارة  األول  وقيــادة  املســكر  وشــرب  الهاربــني 
طبيعيــة واتهــام الثانــي باالشــتراك مــع أخــر يف ســرقة شاشــة بازمــا 
وجهــاز القــط مــن إحــدى االســتراحات وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة :
املــدون علــى الصفحــة رقــم)..(  إقــرار األول املصــدق عليــه شــرعًا  1ـ 
املــدون  حتقيقيــًا  وإقــراره  رقــم)...(  لفــة  املرفــق  التحقيــق  ملــف  مــن 
علــى الصفحــة رقــم)...( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم)...( وعلــى 

الصفحــة رقــم)...( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم)..(. 
2- إقــرار املتهــم الثانــي املصــدق عليــه شــرعًا املــدون علــى الصفحــة 
رقــم)...( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم)..( وعلــى الصفحــة رقــم)..( 
ــى  ــًا املــدون عل مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم)..( وإقــراره حتقيقي
الصفحــة رقــم)..( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم)..( وعلــى الصفحة 

رقــم)..( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم)..(.
3ـ ما ورد بتقرير دوريات األمن.

4ـ محضــر تعــرف/... علــى املتهــم الثانــي املــدون علــى الصفحــة رقــم)..( 
مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم)..(.

5ـ محضــر تفتيــش ســيارة املتهــم األول املــدون علــى الصفحــة رقــم)..( مــن 
ملــف التحقيــق املرفــق لفة رقــم)..(.

6ـ تناقض أقوالهم يف التصرف باملسروقات.
7- محضرا الداللة على موقعي السرقة.

8- محضــرا املعاينــة املدونــني علــى الصفحــة رقــم)..( مــن ملفــي التحقيــق 
املرفقــني لفة رقــم)...(.

وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املتهمــان فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
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وهــو ســرقة مــال محتــرم مــن حــرزه بعــد هتكــه ال شــبهة لهمــا فيــه 
وبلــغ النصــاب أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بحــد 
الســرقة الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم )38( مــن ســورة املائــدة واحلكــم 
عليهمــا بحــد املســكر واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة تزجرهمــا 
وتــرع غيرهمــا وفقــًا للمــادة)127( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة لقــاء 
ــادة املتهــم األول للســيارة وهــو  ــى الهاربــني والفصــل يف قي تســترهما عل
حتــت تأثيــر املســكر مبوجــب الفقــرة )ثانيــا( مــن نظــام املــرور الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/85( وتاريــخ 1428/10/26هـــ )علمــا بــان 
احلــق اخلــاص مــازال قائمــا    وقــد حضــر  الســجينان  ....مبوجــب بطاقــة 
نزيــل صــادرة مــن ســجن  امللــز برقــم  ....  يف ....   كمــا حضــر مــن 
اســمى نفســه....  اليحمــل هويــه وبعــرض الدعــوى  علــى املدعــى عليــه 
...  قــال ماذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح  والصحيــح  اننــي  قــد 
شــربت املســكر  فقــط وماعــدا ذلــك فــا صحــة  لــه  وقــد ســلمت نفســي 
للشــرطة   هكــذا أجــاب  وقــد جــرى افهــام املدعــى عليــه  ... باحضــار 
هويــة لــه  يف اجللســه القادمــة فاســتعد بذلــك ورفعــت اجللســه لذلــك ويف 
يــوم  اإلثنــني املوافــق ... افتتحــت اجللســة الســاعة    12.37    وحضــر 
الســجني  ...  والســجني  ...  مبوجــب بطاقــة نزيــل  ....   والصــادر مــن  
شــرطة  امللــز  يف ...  وبعــرض الدعــوى عليــه اجــاب  ... قائــا ماذكــره 
املدعــي العــام غيــر صحيــح والصحيــح   اننــي  كنــت  مــع ....  وكنــت 
ســكرانا وعلــي  هــو مــن قــام بالســرقة وامــا انــا  فنزلــت مــن الســيارة ثــم 
ركبتهــا  ولــم اســرق شــيء  هكــذا اجــاب  وبســؤال املدعــي العــام  عــن 

البينــه قــال  ماتضمنتــه اوراق املعاملــة واطلــب اطاعكــم عليهــا
ويف يــوم اإلثنــني املوافق.....افتتحــت اجللســة الســاعة10.00  ومبشــاركة 
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فضيلــة الشــيخ .... حيــث  باشــر   بعــد دورتــه التدريبيــة بــدال عــن .....  
وباالطــاع علــى املعاملــة  وجدناهــا تتضمــن ضمن طياتها  ملف التحقيق  
وقــد تضمــن يف الصحيفــة رقــم  ... اقــرارا مصدقــا شــرعا تضمــن مانصه 
أقــر  أنــا  ....  مــن دون جبــر أو إكــراه باننــي قمــت  بتاريــخ ...   وبعــد 
منتصــف الليــل بالذهــاب  رفــق ....  و....الــى حــي امللــز علــى  الســيارة  
العائــدة لــي  ونحــن بحالــه غيــر طبيعيــه ســكر  وأثنــاء جتولنــا  شــاهدنا 
اخلارجــي  البــاب  بتكســير   .... وقــام  ســرقته  علــى  واتفقنــا  مســتودع 
بواســط عتلــة حديديــه حتــى  نتمكــن مــن الدخــول  رفــق  ...  وأنــا أمــام   
مقــود الســيارة  وقامــوا بســرقة عــدد ثــاث كراتــني مليئــه  باســاك 
كهربائيــه وبعدهــا  متــت  مشــاهدتنا ومطاردتنــا  مــن قبــل  صاحــب 
املســتودع  وارتكبــت الفــرار  وبعدهــا قمــت  بإنــزال املســروقات بســيارة 
..  وهــي مــن نــوع فــورد ولــم يكــن لــي  نصيــب  مــن تلــك املســروقات   
كمــا جــرى االطــاع علــى ملــف اســتكمال محاضــر االســتدالل وقــد 
تضمــن بالصحيفــة.. أثنــاء اســتجواب املدعــى عليــه ..مــن قبــل احملقــق 
عــن ســبب القبــض عليــه حيــث أجــاب  قائــا بســبب قيامــي أنــا وزمائــي 
....و....  بســرقة عــدد ثــاث كراتــني مــن احــدى املســتودعات بحــي امللــز  
وقــد تضمنــت إجابتــه أن املســروقات 3 كراتــني أســاك كهربائيــه 
وقــد أفــاد أنــه أثنــاء الســرقة  لــم يكــن بحالــة طبيعيــه  وعلــى هــذه 
ملــف  علــى  االطــاع    جــرى  إليــه كمــا  منســوبة  بصمــة  االفــادات  
التحقيــق  مــن الصحيفــة رقــم 3 مــن ملــف التحقيــق وقــد  اشــتملت علــى 
ــه  ...  تضمــن مانصــه  أقــر أنــا ...   إقــرار  مصــدق شــرعا  للمدعــى علي
بطوعــي واختيــاري بانــه ورد اتصــال  علــى  جوالــي مــن احــد رفاقــي  
ويدعــى ... والــذي ميتهــن ســرقة االســتراحات واخبرنــي انــه  متواجد  عند 
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إحــدى االســتراحات  بحــي .......... وقمــت بالذهــاب إليــه وعنــد وصولــي 
ــه قــام بإخــراج  شاشــة بازمــا مــن خلــف إحــدى األشــجار ووضعهــا  إلي
معــي يف ســيارتي وعنــد ســؤال  عــن تلــك الشاشــة أخبرنــي بأنــه قــام 
بســرقتها  مــن اســتراحة مــن ذلــك احلــي وهــذا إقــرار منــي بذلــك كمــا 
تضمــن ملــف التحقيــق يف الصحيفــة رقــم )3( وقــد تضمــن إقــرار لـــ.... 
تضمــن أقــر أنــا ... بطوعــي واختيــاري باننــي رفــق زمائــي ... و... بتاريــخ 
...  كنــا بحالــة ســكر وكنــت برفقــة زمائــي علــى ســيارة تعــود لـــ..... 
وأثنــاء جتولنــا بحــي .....  شــاهدنا مســتودع واتفقنــا علــى ســرقته وقــام ... 
بتكســير البــاب اخلارجــي بواســطة عتلــة حتــى متكنــا مــن ســرقة ثاثــة 
كراتــني  أســاك وعندمــا غادرنــا املوقــع شــاهدنا ســيارة تراقبنــا وقمنــا 
برمــي املســروقات بــأرض فضــاء بحــي .... أو ...... ال اعلــم بالتحديــد هــذا 
إقــراري بطوعــي واختيــاري وهــو مصــدق شــرعًا كمــا جــرى االطــاع 
علــى محضــر عــرض مــؤرخ يف .... حيــث مت عــرض املدعــى عليهمــا علــى 
.....يف مركــز الشــرطة بصفتــه احــد العمالــة الذيــن شــاهدوا اجلنــاه وقــد 
تضمــن احملضــر انــه اســتطاع التعــرف علــى املدعــى عليــه الثانــي   .... 
واكــد انــه مــن قــام بتحميــل املســروقات بشــنطة الســيارة ..... وذلــك 
بنســبة مائــة باملائــة وقــد دون ذلــك احملضــر علــى الصحيفــة رقــم ... مــن 
ملــف التحقيــق كمــا جــرى االطــاع  علــى الصحيفــة رقــم .... مــن ذات 
امللــف وقــد تضمنــت محضــر تفتيــش مــؤرخ يف .... وقــد تضمــن انــه جــرى 
مــن قبــل احملقــق تفتيــش  الســيارة ...... ولــم يتــم العثور علــى أي ممنوعات 
أو محرمــات داخــل الســيارة وبتفتيــش شــنطة الســيارة جــرى  ماحظــة 
وجــود آثــار حتميــل وخــدوش مــن الشــنطة مــن الداخــل ممــا يــدل علــى 
حتميلهــا باملســروقات كذلــك عثــر علــى قطــع صغيــره مــن األســاك   
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داخــل شــنطة الســيارة ممــا يوكــد قيامهــم بالســرقة وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليهمــا   قــاال إمنــا ذكرنــاه هــو الصحيــح وماعــدا ذلــك فــا 
صحــة لــه وهــذه اإلقــرارات أخــذت منــا عــن طريــق اإلكــراه عــن طريــق 
احملققــني وال بينــة لدينــا  علــى اإلكــراه بســؤال املدعــي العــام  هــل لديــه 
مزيــد بينــه  قــال ليــس لــدي ســوى ماتضمنتــه أوراق املعاملــة ورفعــت 
اجللســة النتهــاء الوقــت احملــدد لهــا ويف يــوم  اإلثنــني املوافق....افتتحــت 
اجللســة الســاعة   12.38  وفيهــا حضــر  املدعــي العــام  والســجينان 
املدعــى عليهمــا   وجــرى ســؤال الســجيينني عــن ســوابقهما  فقال املدعى 
عليــه .... ان لــدي  ســابقة اســتعمال مخــدرات وقــال املدعــى عليــه ... ان 
لــدي  ســابقة حيــازة  مخــدرات بقصــد االســتعمال  فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا ان املدعــى عليهمــا انكــرا مــا نســب إليهمــا 
مــن القيــام  بالســرقة وأقــرا بتعاطــي املســكر وملــا تضمنــه إقــرار همــا 
املصــدق شــرعا  ومبــا أن  الرجــوع عــن اإلقــرار  شــبه يف إســقاط احلــدود  
وملــا تقــدم جميعــه فقــد قررنــا مايلــي أوال صرفنــا النظــر عــن دعــوى 
املدعــي العــام  إقامــة حــد الســرقة ضــد املدعــى عليهمــا  لعــدم حتقــق 
شــرطه ثانيــا إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليهمــا وذلــك بجلــد 
ــام   ــا قي ــت لدين ــا  ثب ــة واحــده  ثالث ــدة دفع ــني جل كل واحــد منهمــا ثمان
املدعــى عليــه .... بقيــادة الســيارة وهــو حتــت تأثيــر املســكر  وأفهمنــاه 
بــان عقوبــة ذلــك راجــع للجهــة املختصــة  رابعــا  تعزيــر املدعــى عليهمــا 
بســجن  كل واحــد منهمــا ثــاث ســنوات ونصــف مــن تاريــخ إيقــاف 
كل واحــد منهمــا  وجلــد كل واحــد منهمــا  ثاثمائــة وخمســني جلــده 
مفرقــه علــى فتــرات  كل مــره  خمســون جلــده بــني كل مــره وأخــرى 
مــا ال يقــل عــن أســبوعني خامســًا أخــذ التعهــد عليهمــا بالتوبــة إلــى اهلل  
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وعــدم العــودة ملــا بــدر منهمــا  وبذلــك حكمنــا وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليهمــا واملدعــي العــام قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة وطلــب 
االســتئناف  بــدون الئحــه كمــا قــرر املدعــى عليهمــا القناعــة وامرنــا  
بتنظيــم القــرار الــازم  ورفعــه حملكمــة االســتئناف  لتدقيقــه وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  الســاعة  

12.47 مــن يــوم  االثنــني املوافــق .... هـــ  وبــاهلل التوفيــق.
ــوم  األحــد املوافق....هـــ افتتحــت اجللســة  احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي ي
الســاعة 45 : 01 وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطــاب 
رئيســها رقــم   ....   يف  ....  وقــد صــدر فيهــا قــرار الدائــرة الثانيــة لتمييــز 
القضايــا اخلماســية  رقــم  ....  يف ...... واملتضمــن مــا نصــه: وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
وأمــرت بإحلــاق ذلــك بالضبــط  وســجل القــرار وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  .... هـــ 
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:   
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ســرقة - ســرقة ســيارة - اســتغالل العمــل يف الســرقة - حتريــف أرقــام 
هيــاكل الســيارات - بيــع ســيارات مســروقة - مقاومــة قــوات الشــرطة - 
مســكر - حيــازة مســكر بقصــد الشــرب - رجــوع عــن إقــرار مصــدق شــرعًا 
- تســتر علــى أحــد اجلنــاة - إحضــار بينــة علــى دعــوى إكــراه بانتــزاع 
اإلقــرار - األخــذ بالقرائــن علــى انتــزاع اإلقــرار باإلكــراه - التعزيــر 

بالســجن واجللــد.

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه باالشــتراك مــع شــخص هــارب يف 
ــة لســرقة الســيارات وأجزائهــا وتصريــف املســروقات،  ــن عصاب تكوي
ــه يف الورشــة التــي  وقيامــه بســرقة عــدد مــن الســيارات واســتغال عمل
يعمــل بهــا ثــم إحضــار الســيارات للورشــة وحتريــف أرقــام هياكلهــا 
وتركيبهــا علــى ســيارات أخــرى وبيعهــا وأكل ثمنهــا وحيــازة املســكر 
بقصــد التعاطــي والهــروب مــن الفرقــة القابضــة وتســتر الثانــي علــى 
األول ممــا جعــل املدعــى عليــه يــوكل يف أعمالــه اإلجراميــة ، وطلــب 

مــا قــرره الفقهــاء مــن أن الســجن حــال التحقيــق وســيلة مــن وســائل 
اإلكــراه.
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املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة ، 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد ورود باغــات بســرقة ســيارات وبعــد 
البحــث والتحــري مت القبــض علــى املدعــى عليــه حيــث توجهت لــه التهمة 
باالشــتراك يف تكويــن عصابــة الســرقة وباســتجوابه اعتــرف مبــا نســب 
ــه  ــه الدعــوى، تبــني وجــود إقــرار للمدعــى علي ــه، أنكــر املدعــى علي ل
مصــدق شــرعًا، ادعــى املدعــى عليــه بــان إقــراره انتــزع منــه باإلكــراه، 
كمــا أحضــر شــاهدين علــى انتزاع اإلقــرار باإلكراه، األخــذ بالقرائن 
علــى انتــزاع اإلقــرار باإلكــراه ، توجيه التهمــة للمدعى عليه، حكمت 
احملكمــة تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد، وتوجيــه املدعــي العــام 
بإحضــار املدعــى عليــه الهــارب، ومت تصديــق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.

القاضــي يف احملكمــة     ............. أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
ــة رئيــس  ــة احملالــة لنــا مــن فضيل اجلزائيــة بالريــاض   وبنــاء علــى املعامل
هـــ    1433/10/14 وتاريــخ   ....... برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة  احملكمــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم .......... وتاريــخ 1433/10/14 هـــ  ففــي يــوم  
األربعــاء املوافــق1433/10/18 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 02  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..... وادعــى بقولــه  بصفـــتي مدعيـــًا عامـــًا يف 

ــاء العـــام مبدينــة الريــاض أدعـــي علــى : دائـــرة االدعـ
1-الوافــد / ........... 38 ســنة ســوري اجلنســية مبوجــب رخصــة االقامــة 
العــام  الــى الســجن  رقــم ).......( اوقــف بتاريــخ 1433/3/1هـــ واحيــل 
مبوجــب امــر االيقــاف رقــم ....... وتاريــخ 1433/3/19هـــ اســتنادا للبنــد 
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خامســا مــن القــرار الــوزاري رقــم 1900 وتاريــخ 1428/7/9هـــ وقيــد 
ســجينا برقــم ).............( .

رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ســعودي  ســنة   51  ............-2
. بالكفالــة  عنــه  مفــرج   )...........(

انــه بتاريــخ 1433/3/1هـــ قبــض علــى املدعــى عليــه االول مــن قبــل ادارة 
التحريــات والبحــث اجلنائــي وبتاريــخ 1433/1/15هـــ قبــض علــى الثانــي 
بعــد ورود عــدة باغــات ملراكــز الشــرط عــن ســرقة مجموعــة كبيــرة 

مــن الســيارات كالتالــي :
1- تقــدم املواطــن / ......... ببــاغ لــدى مركــز شــرطة العليــا بتاريــخ 
لشــركة  ملكيتهــا  العائــدة  الســيارة  تعــرض  عــن  1432/11/25هـــ 
ــون فضــي ســنة صنعهــا  ............ لتأجيــر الســيارات للســرقة نــوع ..... الل

2011م لوحــة رقــم)......( وهــي مقفلــه .
2-وورد بــاغ الوافــد / ....... .... 29 ســنة امريكــي اجلنســية مبوجــب 
بتاريــخ  املعــذر  شــرطة  مركــز  لــدى   ).......( رقــم  االقامــة  رخصــة 
1433/1/3هـــ عــن تعــرض ســيارته نــوع .... اللــون ابيــض ســنة صنعهــا 

....( للســرقة وهــي مقفلــه .  ...( 2011م لوحــة رقــم 
مبوجــب  اجلنســية  مصــري  ســنة   30  .........  / الوافــد  بــاغ  3-وورد 
رخصــة االقامــة رقــم )............( لــدى مركــز شــرطة البطحــاء بتاريــخ 
.... العائــدة ملكيتهــا ملؤسســة  1433/1/10هـــ عــن تعــرض الســيارة 
لتأجيــر الســيارات نــوع ..... اللــون ابيــض ســنة صنعهــا 2010م لوحــة رقــم 

)... ....( للســرقة وهــي مقفلــه .
4-وورد بــاغ منــدوب شــركة ال.... لتأجيــر الســيارات لــدى مركــز 
شــرطة امللــز عــن تعــرض الســيارة نــوع ..... اللــون فضــي ســنة صنعهــا 
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2005م لوحــة رقــم )... ....( للســرقة وهــي مقفلــه .
5-وورد بــاغ منــدوب الشــركة ال.... للبيــع بالتقســيط لــدى مركــز 
شــرطة النســيم عــن تعــرض الســيارة نــوع ...... اللــون ازرق فــاحت ســنة 

صنعهــا 2007م لوحــة رقــم )... ....( للســرقة وهــي مقفلــه .
6-وورد بــاغ منــدوب شــركة ال.... لتأجيــر الســيارات لــدى شــرطة 
مطــار امللــك خالــد عــن تعــرض الســيارة نــوع ..... اللــون اخضــر ســنة 

صنعهــا 2009م لوحــة رقــم )... ....( للســرقة وهــي مقفلــه .
7-وورد بــاغ منــدوب شــركة ال....... لاســتثمار لــدى شــرطة منطقــة 
حائــل / مركــز شــرطة عــن تعــرض الســيارة نــوع ..... اللــون ابيــض ســنة 

صنعهــا 2008م لوحــة رقــم )... ....( للســرقة وهــي مقفلــه .
جــدة  محافظــة  شــرطة  لــدى  ســعودي  ســنة   63........... بــاغ  8-وورد 
مركــز شــرطة جــدة اجلديــد عــن تعــرض ســيارته نــوع .... اللــون ابيــض 

ســنة صنعهــا 2010م لوحــة رقــم )... ....( للســرقة وهــي مقفلــه .
9-وورد بــاغ منــدوب الشــركة ال.... للبيــع للتقســيط لــدى مركــز 
شــرطة امللــز عــن تعــرض الســيارة نــوع .... اللــون ابيــض ســنة صنعهــا 

2010م لوحــة رقــم )... ....( للســرقة وهــي مقفلــه .
لــدى  للمواصــات  الدوليــة  ال....  الشــركة  منــدوب  بــاغ  10-وورد 
مركــز شــرطة املربــع عــن تعــرض الســيارة نــوع ..... اللــون ازرق ســنة 

...( للســرقة وهــي مقفلــه . صنعهــا 2009م لوحــة رقــم )... 
11-وورد بــاغ منــدوب شــركة ال.... املصرفيــة لاســتثمار لــدى مركز 
شــرطة النســيم عــن تعــرض الســيارة نــوع ..... اللــون اســود ســنة صنعهــا 

2011م لوحــة رقــم ).... ...( للســرقة وهــي مقفلــه .
12-وورد بــاغ منــدوب الشــركة ال.... للبيــع بالتقســيط لــدى مركــز 
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ــون ازرق ســنة صنعهــا  ــوع .....الل شــرطة الروضــة عــن تعــرض الســيارة ن
ــه . 2010م لوحــة رقــم )... ....( للســرقة وهــي مقفل

13-وورد بــاغ منــدوب .......... للبيــع بالتقســيط لــدى مركــز شــركة 
النســيم عــن تعــرض الســيارة نــوع .....اللــون فضــي ســنة صنعهــا 2008م 

لوحــة رقــم )... ....( للســرقة وهــي مقفلــه .
14-وورد بــاغ منــدوب الشــركة .......... للبيــع بالتقســيط لــدى مركــز 
شــرطة محافظــة جــدة مركــز شــرطة الصفــا عــن تعــرض الســيارة نــوع 
.....اللــون فضــي ســنة صنعهــا 2011م لوحــة رقــم )... ....( للســرقة وهــي 

مقفلــه .
15-وورد بــاغ منــدوب شــركة ....... لــدى مركــز شــرطة امللــز مــن 
ــون ابيــض ســنة صنعهــا 2010م لوحــة رقــم  تعــرض الســيارة نــوع ..... الل

)... ....( للســرقة وهــي مقفلــه
لــدى مركــز شــرطة  ...... 28 ســنة ســعودي اجلنســية  بــاغ  16-وورد 
النســيم بتاريــخ 1432/8/27هـــ عــن تعــرض ســيارته نــوع .....اللــون ابيض 

ــه . ســنة صنعهــا 2011م لوحــة رقــم ).......( للســرقة وهــي مقفل
17-وورد بــاغ ....... 43 ســنة ســعودي اجلنســية لــدى مركــز شــرطة 
النســيم عــن تعــرض الســيارة املســتأجرة مــن شــركة ............ لتأجيــر 
الســيارات نــوع .....اللــون ابيــض ســنة صنعهــا 2010م لوحــة رقــم ).......( 

ــه . للســرقة وهــي مقفل
فــرق  مــع  بالتنســيق  البحثيــة  االجــراءات  مــن  جملــة  اتخــاذ  مت  عليــه 
وأماكــن  الصناعيــة  يف  الــورش  واخضــاع  الســرية  األمــن  دوريــات 
التشــاليح للمراقبــة وماحظــة املتردديــن عليهــا حيــث توفــرت معلومــات 
لــدى دوريــات االمــن الســرية عــن وجــود أشــخاص ميتهنــون تلــك الســرقات 
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ويتــرددون علــى ورشــة ....... بصناعيــة النســيم وبإخضاعهــا للمراقبــة 
والرصــد مت مشــاهدة وافديــن أحدهمــا ارتكــب الفــرار بعــد مشــاهدته 
للفرقــة والثانــي يدعــى  .... 32 ســنة ســوري اجلنســية إقامــة رقــم ).....( 
ــة  ــة االدل )مت حفــظ االتهــام بحقــه مــن قبــل جهــة التحقيــق لعــدم كفاي
بحقــه وفقــًا للمــادة 124 مــن نظــام االجــراءات( وبتاريــخ 1433/1/13هـــ 
مختلفــة  ســيارات  ثــاث  علــى  بداخلهــا  للورشــة وضبــط  االنتقــال  مت 
االنــواع منزوعــة الهيــاكل واتضــح بعــد االستفســار عنهــا أنهــا مســروقة 
واملوضــح معلوماتهــا يف البــاغ رقــم )1 ــــ 2 ــــ 3( كمــا عثــر علــى ثــاث 
نــوع  نــاري  هيــاكل ســيارات منزوعــة االرقــام ودون لوحــات وســاح 
مســدس يحمــل الرقــم ).....( وعــدد )55( طلقــة حيــة )فــرزت لــه اوراق 
واحيلــت الــى اجلهــة املختصــة( وعــدد اربــع عشــرة اســتمارة لســيارات 
متنوعــة وتســع عشــرة لوحــة لســيارات متنوعــة وجهــاز لســبك هيــاكل 
الســيارات وجهــاز برمجــة ســيارات وزجاجتــي مســكر  مصنــع خارجيــًا 
لســيارات مختلفــة  مفاتيــح  وعــدة  املســكرة  املــادة  مــن  النصــف  بهــا 
وثاثــة وثاثــون شــريحة هيــكل معدنيــة اتضــح ان عــدد منهــا عائــدة 
لســيارات مســروقة واملوضــح معلوماتهــا يف ســياق البــاغ رقــم )4 حتــى 
17( وبالبحــث والتحــري عــن مــن لــه عاقــة باملتهمــني اســفرت اجلهــود 

ــى كا مــن : عــن القبــض عل
1-....... 21 سنة سوري اجلنسية اقامة رقم ).......( .
2-....... 53 سنة سوري اجلنسية اقامة رقم ).......( .

3-....... 41 سنة مصري اجلنسية اقامة رقم ).......( .
)مت حفــظ االتهــام بحقهــم مــن قبــل جهــة التحقيــق لعــدم كفايــة االدلــة 

اســتنادا للمــادة )124( مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة( .
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ــرف  ــي / ...... اعت ــة الثان وباســتجواب االول / ......... يعمــل حتــت كفال
علــى النحــو التالــي :

1-انــه قبــل ســنتني تقريبــا مــن تاريــخ القبــض عليــه حضــر لــه زبــون يف 
الورشــة التــي يعمــل بهــا وبقيادتــه ســيارة نــوع .....لونهــا ابيــض موديــل 
2008م ال يذكــر رقــم لوحتهــا وكان بهــا عطــل ميكانيكــي وطلــب 
منــه ان يحضــر بعــد يومــني الســتامها وقــام بتركيــب جهــاز تتبــع عليهــا 
وبعدمــا اســتلم الزبــون ســيارته حــدد موقعهــا وكلــف ....... )فــرزت لــه 
اوراق للقبــض عليــه( بإحضارهــا وبالفعــل احضرهــا ودفــع لــه مقابــل 
ــال وقــام بقــص رقــم هيكلهــا واخــراج منهــا  ــغ ســبعة االف ري ــك مبل ذل
املاكينــة والقيــر وباقــي الســيارة ظلــت يف الورشــة الــى ان مت القبــض 

عليــه .
2-قبــل ســنة تقريبــا مــن تاريــخ القبــض عليــه احضــر لــه ..... ســيارة 
مســروقة نــوع ..... لونهــا اســود موديــل 2011م ال يذكــر رقــم لوحتهــا ولــم 
يخبــره مــن ايــن او كيــف ســرقها واخذهــا منــه ودفــع مبلــغ مالــي وقــدره 

ســتة االف ريــال وقــام بقــص الســيارة وبيعهــا كقطــع غيــار .
3-وبعــد ذلــك بشــهرين تقريبــا احضــر لــه ...... ســيارة مســروقة نــوع .....
ازرق فــاحت موديــل 2010م ال يذكــر رقــم لوحتهــا ولــم يخبــره مــن ايــن او 
ــه تغييــر رقــم هيــكل  كيــف ســرقها واحضــر معــه هيــكل وطلــب من
ــه واعطــاه مقابــل  هــذه الســيارة وتركيــب الهيــكل الــذي معــه مكان
ذلــك مبلــغ مالــي وقــدره الــف ريــال ثــم اخــذ الســيارة وذهــب بهــا وال يعلــم 

مصيرهــا بعــد ذلــك .
4-بعــد ذلــك بثاثــة اشــهر تقريبــا احضــر لــه ...... ســيارة نــوع ..... لونهــا 
لشــخص  انهــا  اخبــره  لوحتهــا  رقــم  يذكــر  موديــل 2008م ال  فضــي 



173

وعليــه  بالتمليــك  املنتهــي  التأجيــر  بنظــام   ..... شــركة  مــن  اخذهــا 
اقســاط متأخــرة ويرغــب يف التخلــص منهــا فأخذهــا منــه مقابــل مبلــغ 
وقــدره ثمانيــة االف ريــال ثــم قــام بقــص الســيارة وبيعهــا كقطــع غيــار .
...... ســيارة  لــه  لعــام 1432هـــ احضــر  الفطــر  ايــام عيــد  ثالــث  5-يف 
مســروقة نــوع ..... لونهــا فضــي موديــل 2011م ال يذكــر رقــم لوحتهــا 
ــزع رقــم هيكلهــا  ــه ن ــب من ــم يخبــره مــن ايــن او كيــف ســرقها وطل ول
وقــام بذلــك مقابــل مبلــغ وقــدره الــف ريــال ثــم ذهــب بالســيارة وال يعلــم 

مصيرهــا بعــد ذلــك .
6-بعــد ذلــك بأســبوعني تقريبــا احضــر لــه ...... ســيارة مســروقة نــوع ..... 
لونهــا ابيــض موديــل 2011م ال يعــرف مــن ايــن او كيــف ســرقها واخذها 
منــه مقابــل مبلــغ مالــي وقــدره عشــرة االف ريــال وكان يوجــد لديــه 
ســيارة مصدومــة اشــتراها مــن التشــليح مطابقــة ملواصفاتهــا فقــام بقــص 
رقــم الهيــكل الســيارة املصدومــة وتركيبــه مــكان هيــكل الســيارة 

املســروقة ثــم قــام ببيعهــا .
ــوع .....  ــه ...... ســيارة ن ــة شــهر شــوال لعــام 1432هـــ احضــر ل 7-يف نهاي
ــه تغييــر  ــب من ــل 2010م ال يذكــر رقــم لوحتهــا وطل لونهــا ابيــض مودي
رقــم هيكلهــا وقــام بذلــك مقابــل مبلــغ الــف ريــال ثــم ذهــب بالســيارة وال 

يعلــم مصيرهــا بعــد ذلــك .
8-بعــد ذلــك بعشــرة ايــام تقريبــا احضــر لــه ...... ســيارة مســروقة نــوع 
..... لونهــا ازرق فــاحت موديــل 2009م ال يذكــر رقــم لوحتهــا ولــم يخبــره 
مــن ايــن او كيــف ســرقها وطلــب منــه تغييــر رقــم هيكلهــا فقــام بذلــك 
مقابــل مبلــغ الــف ريــال ثــم ذهــب بالســيارة وال يعلــم مصيرهــا بعــد ذلــك .
ســيارة   ...... لــه  احضــر  1432هـــ  لعــام  القعــدة  ذي  شــهر  نهايــة  9-يف 
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مســروقة نــوع .....لونهــا ابيــض موديــل 2010م ال يذكــر رقــم لوحتهــا 
ولــم يخبــره ايــن او كيــف ســرقها واخذهــا منــه مقابــل مبلــغ مالــي وقــدره 

ســتة االف ريــال وقــام بقــص الســيارة وبيعهــا كقطــع غيــار .
10-يف نهايــة عــام 1432هـــ احضــر لــه ...... ســيارة مســروقة نــوع ..... 
لونهــا فضــي موديــل 2011م ال يذكــر رقــم لوحتهــا ولــم يخبــره مــن ايــن 
ــغ وقــدره عشــرة االف  او كيــف ســرقها وقــام بأخذهــا منــه مقابــل مبل

ريــال وظلــت الســيارة يف الورشــة الــى ان مت القبــض عليــه .
11-يف نهايــة عــام 1432هـــ حضــر لــه يف الورشــة زبــون ....... امريكــي 
اجلنســية وبقيادتــه ســيارة نــوع ..... لونهــا ابيــض موديــل 2011م ال يذكــر 
ــب  ــا فطل ــب اصاحه رقــم لوحتهــا وكان بهــا صدمــه يف الرفــرف وطل
منــه ان يحضــر بعــد يومــني الســتامها وعندمــا ذهب قام بنســخ مفتاحها 
وكان يوجــد بهــا جهــاز تتبــع اخــذ رقمــه ويف اليــوم الثانــي حضــر الزبــون 
واســتلم ســيارته وذهــب وبعدهــا بحوالــي عشــرة ايــام حــدد موقعهــا عــن 
طريــق جهــاز التتبــع وكلــف ...... بإحضارهــا وبالفعــل احضرهــا واعطــاه 
مقابــل ذلــك مبلــغ وقــدره ثمانيــة االف ريــال وظلــت الســيارة لديــه الــى ان 

مت القبــض عليــه .
ســيارة   ...... لــه  احضــر  لعــام 1433هـــ  محــرم  شــهر  منتصــف  12-يف 
مســروقة نــوع ..... لونــا بيــج موديــل 2009م ال يذكــر رقــم لوحتهــا ولــم 
يخبــره مــن ايــن او كيــف ســرقها واخذهــا منــه واوقفهــا بحــي ....... ولــم 

ــك . ــل ذل ــه قب ــه مت القبــض علي ــغ كون ــا أي مبل ــه مقابله يدفــع ل
13-بعــد ذلــك بثاثــة ايــام تقريبــا احضــر لــه ...... ســيارة مســروقة نــوع 
..... لونهــا ابيــض موديــل 2010م ال يذكــر رقــم لوحتهــا ولــم يخبــره مــن 
ايــن او كيــف ســرقها واخذهــا منــه ولــم يدفــع لــه مقابلهــا شــيء كونــه 
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مت القبــض عليــه وهــي يف الورشــة .
واضــاف ان املدعــو  ...... احضــر لــه يف فتــرات مختلفــة مكائــن ســيارات 
مــن نــوع ..... ..... وعددهــا ســبع مكائــن ال يعــرف مصدرهــا قام بشــرائها 
منــه   .كمــا اضــاف انــه طلــب مــن كفيلــه / ...... منــذ مــدة صــورة 
بطاقــة احوالــه وقــام بنســخها عــدة نســخ واســتخدمها يف عمليــة بيــع 
........ اجلنســية واملدعــو /  وشــراء الســيارات كمــا اقــر ان املدعــو / 
....... ســوري اجلنســية واملدعــو  / ....... ســوري اجلنســية لــم يكــن لديهــم 
أي علــم مبــا يقــوم بــه او بالســيارات املســروقة التــي كانــت لديــه وقــد 
ــي  ــي املســكر الت ــه شــرعا ومبناقشــته عــن عبوت ــى اعترافات صــادق عل
عثــر عليهــا بالورشــة افــاد انــه عثــر عليهــا يف احــدى الســيارات التــي 

اشــتراها مــن املــزاد .
وباســتجواب الثانــي / ......... صاحــب الورشــة وكفيــل االول / ..... وزوج 
شــقيقته افــاد ان الورشــة التــي يعمــل بهــا مكفولــه ...... عائــدة لــه وقــام 
بفتــح الورشــة بنــاءًا علــى طلــب مــن ..... كونــه شــقيق زوجتــه وانــه هــو 
املســئول عنهــا بشــكل كامــل )فــرزت اوراق خاصــة بالتســتر التجــاري 

واحيلــت الــى اجلهــة املختصــة( .
ومبناقشــته عن عدد تســعة وخمســون ســيارة نقلت من اســمه ألشــخاص 
اخريــن افــاد بانــه علــى علــم ببعضهــا حيــث انــه يشــرف علــى الورشــة مــن 
فتــرة ألخــرى والبعــض االخــر يتــم نقلــه مــن قبــل ..... واضــاف ان .....كان 
يقــوم بشــراء الســيارات املصدومــة مــن املــزاد ويقــوم بإصاحهــا ومــن 
ثــم بيعهــا ومبناقشــته عــن  كيفيــة نقلهــا افــاد انــه يف بدايــات افتتاحــه 

للورشــة طلــب منــه .... صــورة البطاقــة إلبرازهــا للجهــات الرســمية .
وباســتجواب ........... 21 ســنة ســوري اجلنســية اقامــة رقــم )........( يعمــل 
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ــه يقــوم بتحميــل ســيارات بطلــب مــن االول  ــة  ....... افــاد ان حتــت كفال
..... علــى الســطحة التــي يعمــل بهــا ويقــوم بإحضارهــا مــن التشــاليح 
وايصالهــا للورشــة التــي يعمــل بهــا .... يف صناعيــة النســيم ومبناقشــته 
عــن عــدد الســيارات التــي قــام بتحميلهــا افــاد بانــه ال ميكنــه احصائهــا 
كونــه يعمــل منــذ وقــت طويــل مع .... حوالي الســنة والنصف ومبناقشــته 
عــن نوعيــة الســيارات التــي يقــوم بتحميلهــا افــاد انــه مختلفــة االنــواع 

ومعظمهــا مصدومــة.
الورشــة ملركــز  التــي مت ضبطهــا داخــل  وببعــث زجاجتــي املســكر 
الســموم والكيميــاء الشــرعية للكشــف عــن ايجابيتهــا ملــادة الكحــول 
االيثيلــي مــن عدمــه ثبتــت ايجابيتهــا ملــادة الكحــول بنســبة 36% العينــة 

ــة ثبتــت ايجابيتهــا ملــادة الكحــول بنســبة %34 . الثاني
وقــد اســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــأول ....... باالشــتراك مــع ......  
يف تكويــن عصابــه لســرقة الســيارات واجزائهــا وتصريــف املســروقات 
وقيامــه بســرقة عــدد  )ســبعة عشــر ســيارة( واســتغال عملــه يف الورشــة 
هياكلهــا  ارقــام  وحتريــف  للورشــة  احضارهــا  ثــم  بهــا  يعمــل  التــي 
وحيازتــه  ثمنهــا  واكل  وبيعهــا  اخــرى  ســيارات  علــى  وتركيبهــا 
للمســكر بقصــد تعاطيــه وهروبــه مــن الفرقــة القابضــة وتســتر الثانــي 
ــة  ــة وذلــك لأدل ــه اإلجرامي ــى االول ممــا جعــل االول يوغــل يف اعمال عل

والقرائــن التاليــة:
1-مــا جــاء يف اعتــراف املــدون علــى الصفحــات رقــم )1  ــــ 5( مــن ملــف 
 )1( رقــم  الدوســية   )14( لفــة  املتضمــن   )2( لفــة   )2( رقــم  التحقيــق 
املتضمــن قيامــه باالشــتراك مــع املتهــم الهــارب ...... بســرقة الســيارات 

وحتريــف هياكلهــا واالســتفادة مــن ثمنهــا واملصــدق شــرعًا .
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2- مــا جــاء يف محضــر القبــض املتضمــن العثــور علــى ثــاث ســيارات 
داخــل الورشــة التــي يعمــل بهــا والتــي اتضــح أنهــا مســروقة والعثــور علــى 
بــدون لوحــات وال أرقــام هيــكل  ثــاث ســيارات هيــاكل لســيارات 
لوحــة  عشــرة  وتســع  متنوعــة  ســيارات  اســتمارة  عشــرة  أربــع  وعــدد 
ســيارات متنوعــة وثاثــة وثاثــني شــريحة هيــكل معدنيــة وجهــاز لســبك 
هيــاكل الســيارات وســاح نــاري نــوع مســدس املرفــق لفــة )16( مــن 

الدوســية رقــم )1(
3-مــا جــاء يف اقــوال الثانــي ........ انــه املســئول عــن الورشــة وتطابــق ذلــك 
ــق  ــر التحقي ــى صفحــة )1 ـــــ 5( مــن دفت مــع مــا ذكــره االول املــدون عل

رقــم )7( املرفــق لفــة رقــم )7( مــن الدوســية رقــم )1( .
4-مــا جــاء يف نتيجــة فحــص الســيارات التــي عثــر عليهــا بالورشــة التــي 
يعمــل بهــا مــن قبــل األدلــة اجلنائيــة املتضمــن وجــود ثــاث ســيارات مت 

فحصهــا اتضــح ان هياكلهــا محرفــه .
5-مــا جــاء يف محضــر االنتقــال واملعاينــة املتضمــن العثــور علــى ثــاث 
هيــاكل ســيارات مفككــة والعثــور علــى عدد مــن قصاصات هياكل 

ســيارات متنوعــة ولوحــات ســيارات وزجاجتــي املســكر.
6-قيامــه بشــراء مائــة وســبعة وعشــرين ســيارة ومــن ثــم بيعهــا كمــا 
يتضــح جلهــة التحقيــق بعــد االستفســار عنــه ممــا يــدل علــى متاجرتــه 

بالســيارات بطريقــة غيــر نظاميــة.
7-مــا جــاء يف محضــر دوريــات األمــن الســرية املتضمــن هروبــه مــن 
بتلــك  تورطــه  علــى  يــدل  ممــا  الورشــة  مــن  اســتدعائه  اثنــاء  الفرقــة 

.)1( رقــم  الدوســية  مــن   )16( رقــم  لفــة  املرفــق  الســرقات 
8-ما جاء يف اقوال / ..... ســوري اجلنســية قائد ســيارة )ســطحة( ســحب 
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ســيارات بقيامــه بنقــل ســيارات مصدومــة مــن الورشــة التــي يعمــل بهــا / 
.... وارســاله للتشــاليح بأمــر  وبشــكل مســتمر ممــا يــدل علــى مترســه 
لعمليــات تشــليح الســيارات واالســتفادة مــن أجزائهــا وال يســتبعد جلهــة 
التحقيــق أن تكــون تلــك الســيارات مســروقة املدونــة علــى صفحــة رقــم 
)1 ــــ 8( مــن دفتــر التحقيــق رقــم )14( املرفــق لفــة رقــم )2( مــن الدوســية 
رقــم )1( -مــا جــاء يف اقــوال الثانــي املتضمنــة قيامــه باســتئجار الورشــة 
ملكفولــة / ..... طوعــًا منــه واعطائــه الصاحيــات الكاملــة بالتصــرف 
ــــ 5( من الدفتر رقم )7( من الدوســية  بهــا املدونــة علــى الصفحــة رقــم )1ـ 

رقــم )1( .
العائــدة  الورشــة  العمــل يف  ..... املتضمــن  اعتــراف /  10-مــا جــاء يف 
لكفليــه دون معرفــة كفيلــة نشــاط الورشــة او مــا يحــدث بهــا املدونــة 

علــى الصفحــة )1 ــــ 5( مــن الدفتــر رقــم )2( مــن الدوســية رقــم )1( .
11-مــا جــاء يف اقــوال الثانــي املتضمنــة تســليمه صــورة هويتــه ملكفولــة 
ـــــ 5( مــن دفتــر  .... دون ابــداء مبــرر لذلــك صفحــة رقــم )1  املتهــم / 

التحقيــق رقــم )7( الدوســية رقــم )1( .
تبــني عــدم وجــود ســوابق مســجله عليهمــا حتــى  وببحــث ســوابقهما 

. تاريخــه 
وحيــث ان مــا اقــدم عليــه املدعــى عليهمــا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعا اطلــب اثبــات مــا اســند اليهمــا واحلكــم بتعزيرهمــا مبــا يردعهمــا 
والتشــديد علــى االول لقــاء مــا اقــدم عليــه مــن جــرم يعــد انتهــاكًا ألمــن 
البــاد )علمــا بــان احلــق اخلــاص مــا زال قائمــًا( هــذه دعــواي وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه طلــب صــورة مــن الئحــة الدعــوى لإلجابــة عــن 
الدعــوى يف اجللســة القادمــة ثــم رفعــت اجللســة لذلــك  وبــاهلل التوفيــق، 
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. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 
1433/10/18 هـــ .

املوافــق1433/11/13 هـــ  الســبت  يــوم   وبعــد ففــي  احلمــد هلل وحــده 
افتتحت اجللسة الساعة 11.30 وفيها حضر املدعي العام واملدعى عليه 
وبعــرض مــا ورد يف الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره 
املدعــي العــام غيــر صحيــح ألنــي ال أســتلم ســيارات بــل أنــا ميكانيكــي 
وال عاقــة لــي بالســمكرة وقــص الهيــاكل وجميــع االعترافــات الواردة 
يف الائحــة أخــذت منــي علــى ســبيل اإلكــراه وبالقــوة والضــرب والســب 
والتهديــد هكــذا أجــاب ثــم رفعــت اجللســة لاطــاع علــى االعترافــات 
وتأمــل مــا جــاء فيهــا ويف يــوم  اإلثنــني املوافــق1434/01/19 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 11.30   وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
وبســؤال املدعــي العــام عــن ســبب عــدم إحضــار الســجني وقــد مت طلبــه 
أكثــر مــن مــرة ســابقا فأجــاب بأنــه مت طلبــه عــن طريــق املســؤول عــن 
إحضــار الســجناء حســب إفــادة احملضــر إال أنــه لــم يحضــر وقــد جــرى 
االطــاع علــى إقــراره املدعــى عليــه املصــادق عليهــا شــرعا املدونــة مبلــف 
التحقيــق الثانــي التــي تتضمــن إقــراره مبــا جاء مفصــا يف الئحة االدعاء 
العــام وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بــأن كل ذلــك حصــل 
عــن طريــق اإلكــراه بالضــرب بكيابــل الكهربــاء والعصــي واملســاومة 
ــن يخــرج إال بعــد أن أقــر  ــة ل ــع مــن ســجن بســبب هــذه القضي ــأن جمي ب
مبــا أســند إلــي ويصــدق اعتــرايف مــن قبــل احملكمــة هكــذا أجــاب 
وبســؤاله البينــة علــى اإلكــراه قــال لــدي بينــة وهــم .......... و......و......
وســوف أحضرهــا يف اجللســة القادمــة ثــم رفعــت اجللســة إلحضــار البينــة 
احملــدد  املوعــد  ويف  1434/1/20هـــ  املوافــق  الغــد  يــوم  حتــى  وذلــك 
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ــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره ............  افتتحــت اجللســة وفيه
الســعودي بالســجل رقــم ........... وبســؤاله عمــا لديــه أجــاب بقولــه بأنــي 
نســيب للمدعــى عليــه والورشــة كانــت باســمي وقــد ســجنت بســبب هذه 
القضيــة ملــدة شــهرين وأشــهد أن أحــد الضبــاط ال أذكــر اســمه أحضــر 
املدعــى عليــه عندمــا كنــت ســجينا وقــال لــه هــذا رحيمــك إن أردت أن 
نطلقــه فاعتــرف باالتهامــات املوجهــة ضــدك هكــذا شــهد كمــا حضــر 
...... مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ........... وبســؤاله عمــا لديــه 
قــال انــي ســجنت بســبب هــذه القضيــة ملــدة شــهر بســبب تعاماتــي مــع 
املدعــى عليــه حيــث انــي أعمــل يف مكتــب للخدمــات العامــة وأســتلم 
ويقــوم  املــرور  مبراجعــة  املكتــب  صاحــب  يقــوم  لكــي  أوراقــا  منــه 
بنقــل ملكيــة الســيارات اخلاصــة باملدعــى عليــه وأشــهد أن الضابــط 
الــذي يحقــق يف القضيــة يقــول للمدعــى عليــه امامــي لــن يخــرج زميلــك 
وكان يقصدنــي إال إذا اعترفــت وصدقــت اعترافاتــك مــن احملكمــة 
هكــذا شــهد ثــم رفعــت اجللســة إلحضــار املدعــى عليــه ويف يــوم  الثاثــاء 
املوافــق1434/02/19 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  11.55 وفيهــا حضر 
املدعــى العــام واملدعــى عليــه األول وبســؤال املدعــى عليــه عــن الســيارة 
التــي يشــرف عليهــا أجــاب  الورشــة  املنزوعــة هياكلهــا املوجــودة يف 
بقولــه بأنــي ميكانيكــي وال عاقــة لــي بهــذا األمــر فهــو مــن اختصاص 
الســمكري هكــذا أجــاب وبتأمــل مــا ســبق وحيــث أن هنــاك طرفــا 
لــم يتــم القبــض عليــه ليتــم أخــذ أقوالــه وهــو الهــارب ...... حتــى يتضــح 
حقيقــة األمــر وحيــث أن إفــادة املذكوريــن تطعــن يف صحــة اإلقــرار مــع 
أن أحدهمــا وهــو املدعــى عليــه الثانــي ....... متهمــا يف نفــس القضيــة إال 
أنــه يعضــد أقوالــه مــا جــاء يف أمــر اإلفــراج الصــادر بعــد املصادقــة علــى 
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إقــرار املدعــى عليــه األول وملــا قــرره الفقهــاء رحمهــم اهلل مــن أن الســجن 
حــال التحقيــق وســيلة مــن وســائل اإلكــراه إال أن إقــراره بأنــه املشــرف 
علــى الورشــة ولوجــود أكثــر مــن ســيارة مســروقة منزوعــة الهيــكل يف 
الورشــة مــع إقــراره وإن كان فيــه مــا فيــه قرائــن تســتوجب توجــه التهمــه 
ضــده يف املشــاركة يف ســرقة الســيارات املذكــورة لذلــك كلــه فقــد 
حكمــت بــرد دعــوى املدعــى العــام يف مطالبتــه بإثبــات إدانــة املدعــى 
عليــه األول .......احلاضــر وحكمــت بتعزيــره لقــاء توجــه التهمــة ضــده 
يف املشــاركة بســرقة الســيارات املذكــورة بســجنه ملــدة ســنة وثاثــة 
أشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده مائــة وخمســون جلــده علــى أن 
تكــون كل دفعــة خمســون جلــدة ومــا بــني كل دفعــة واألخــرى مــدة ال 
ــى  ــه إقامــة الدعــوى عل تقــل عــن اســبوعني وأفهمــت املدعــي العــام أن ل
ــى الطرفــني قــرر  ــه الثانــي حــال حضــوره وبعــرض ذلــك عل املدعــى علي
الطرفــان عــدم القناعــة وطلبــا متييــز احلكــم بــدون الئحــة اعتراضيــة 
وبــاهلل التوفيــق  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف  1434/02/19 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/05/07 هـــ 
محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  1.45وقــد  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
االســتئناف بالريــاض وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة رقــم ......
يف 1434/4/20هـــ املتضمــن أن صــورة ضبــط القــرار ناقصــة ويتعــذر 
دراســتها أ.هـــ عليــه فقــد مت إكمــال الــازم حيــال ذلــك وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

هـــ  1434/05/07
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  ...فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
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لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
 ...... برقــم  بالريــاض  اجلزئيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
وتاريــخ 1434/5/22هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
1434/2/23هـــ  وتاريــخ   ........ برقــم  املســجل  الشــيخ......  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن 1/ ...... )ســوري اجلنســية( 
2 / ...... التهامهــم بســرقة ســيارة علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه علــى 
ــا املصادقــة علــى  قــرار الدائــرة رقــم........ وتاريــخ 1434/4/20هـــ قررن
احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 

وصحبــه أجمعــني .
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رقم الصك :3344793    تاريخه :1434/11/08هـ      
رقم الدعوى :33601903

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
3422526  تاريخه: 1434/01/25هـ

ســرقة - ســرقة ســيارة - إحــداث تلفيــات يف ســيارة مســروقة- تصــرف يف 
بضاعــة مســروقة- توجيــه تهمــة بالقرائــن- تعزيــر بالســجن واجللــد 

وأخــذ تعهــد بعــدم العــودة ملــا اتهــم بــه.

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

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

4-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم فــإن دماءكــم وأموالكــم وإعراضكــم 
عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا يف شــهركم هــذا يف بلدكــم هــذا (
5-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )إن املســلم أخــو املســلم فليــس املســلم 

يحــل مــن أخيــه شــيء إال مــا حــل لــه مــن نفســه (.

بطلــب   ....... مواطــن   ....... عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  دعــوى 
مبــا  والتصــرف  بهــا  تلفيــات  وإحــداث  ســيارة  بســرقة  إدانتــه  إثبــات 
احلكــم  وطلــب  عــن كماليــات  عبــارة  بضاعــة  مــن  كانــت حتتويــه 
بعقوبــة تعزيريــة، حيــث مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد بــاغ مفــاده 
للبيــع  للســرقة وبهــا بضاعــة معــدة   تعــرض ســيارة أحــد األشــخاص 
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وبعــد  بعــده  نبــي  ال  َمــْن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
ــى  ــاًء عل ــة باألحســاء  بن ــا ............ القاضــي باحملكمــة اجلزائي ــديَّ أن فل
املعاملــة الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء برقــم ........ وتاريخ..........واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم..........
وتاريخ.........واحملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس برقم........وتاريــخ.........
فتحــت اجللســة األولــى يــوم األربعــاء ......الســاعة العاشــرة والنصف وفيها 
أمــام احملكمــة طرفنــا  بالترافــع  امُلَعّمــد   ........ العــام  املدعــي  حضــر 
مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء ذي الرقم هـ ق137/2/2 والتاريخ  1431/1/5هـ وقّرر دعواه 
قائــًا : بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء العام مبحافظة األحســاء 

وقــد شــاهد أحــد أقــارب ســائق الســيارة املتهــم يف أحــد احملــات يقــوم 
بعــرض البضاعــة حيــث تعــرف عليهــا الشــاهد وبعــد البحــث والتحــري 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه إال أنــه أنكــر وذكــر أنــه اشــترى مــن 
أخيــه بعــض الكماليــات، وذكــر املدعــي العــام بيناتــه وهــي موجــودة 
يف لفــات املعاملــة منهــا شــهادة شــاهد، ومحضــري عــرض، وتقريــر 
عليــه  املدعــى  أن  ومضمونــه  اجلنائــي  والبحــث  التحريــات  شــعبة  مــن 
ســيء الســلوك وكثيــر للتجــوال آخــر الليــل وكذلــك محاولــة تضليــل 
جهــة التحقيــق واملراوغــة، وقــد تقــرر عــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه 
وتوجيــه التعزيــر ألجــل التهمــة، وحكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى 
عليــه بالســجن واجللــد وأخــذ التعهــد، مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.
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أدعــي علــى: ......... ، البالــغ مــن العمــر )29( عامــًا ، ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).........( أعــزب ، متســبب ، قبــض عليــه 
بتاريــخ ........وأحيــل إلــى شــعبة ســجن محافظــة األحســاء مبوجــب القــرار 
الــوزاري رقــم )1900( الفقــرة اخلامســة، وســجل نزيــل لديهــم برقــم)....(. 
انــه بتاريــخ ........هـــ قبــض عليــه مــن قبــل إحــدى فــرق الدوريــات األمنيــة 
مبحافظــه اإلحســاء اثــر البــاغ املقــدم مــن الوافــد ....... هنــدي اجلنســية  
عــن تعــرض ســيارة كفيلــه التــي بقيادتــه مــن نــوع   موديــل )..( لوحــة 
رقــم )......( للســرقة أثنــاء وقوفهــا أمــام مقــر ســكنه بحــي .......  ، حيــث 
قــام بإيقــاف ســيارة كفيلــه أمــام مقــر ســكنه بحــي   يف متــام الســاعة 
الثانيــة عشــر صباحــًا مــن يــوم األحــد املوافــق.........ويف متامــا الســاعة 
الثامنــة صباحــًا مــن نفــس اليــوم وعنــد خروجــه مــن منزلــه ملزاولــة عملــه 
لــم يعثــر عليهــا واتضــح لــه بأنهــا قــد تعرضــت للســرقة مضيفــًا بأنهــا 
حتتــوي علــى بضاعــة عبــارة عــن مجموعــة مــن املســتلزمات الكماليــة 
)شــامبو ؟ وألعــاب أطفــال ؟ معجــون أســنان( تقــدر قيمتهــا بحوالــي 
ســتة وخمســون ألــف ريــال وال يتهــم أحــدًا بتلــك الســرقة. وباالنتقــال 
ومعاينــة الســيارة بعــد العثــور عليهــا اتضــح وجــود تلفيــات بهــا قــدرت 
مببلــغ ثمانيــة آالف وثمامنائــة وخمســون ريــال وســلمت لصاحبهــا بحالتهــا 
هنــدي  ســنة   )43(  ........ املدعــو/  الشــاهد  أقــوال  وبضبــط  الراهنــة. 
اجلنســية  والــذي أفــاد بوجــود صلــة قرابــة بينــه وبــني/ ....... املذكــور 
ويعلــم عــن تعــرض ســيارته املشــار إليهــا للســرقة ويعلــم عــن مواصفــات 
البضاعــة التــي بالســيارة عنــد الســرقة كونهمــا يعمــان ســويًا بنقــل 
البضائــع وذكــر بأنــه بتاريــخ ........هـــ يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر 
صباحــًا وأثنــاء ذهابــه ألحــد البقــاالت ال يعــرف اســمها ............ شــاهد 
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شــخص ســعودي اجلنســية خــارج مــن تلــك البقالــة وبحوزتــه كيــس أزرق 
اللــون وبــه مجموعــة مــن املقصــات والســكاكني وأغــراض أخــرى قــام 
ــل الشــاهد  ــك البضاعــة مــن قب ــع وعندمــا شــاهد تل ــه للبي بعرضهــا علي
املذكــور تعــرف عليهــا بأنهــا البضاعــة املســروقة والتــي كانــت بســيارة 
املبلــغ املذكــور وقــت الســرقة وعندمــا شــعر ذلــك الشــخص بأنــه علــم 
عــن مصــدر تلــك البضاعــة تراجــع عــن البيــع وقــام بالركــوب بســيارته 
التــي مــن نــوع ....... اللــون فضــي لوحــة رقــم ).....( وذهــب جلهــة غيــر 
معلومــة وأقــر بأنــه يســتطيع التعــرف علــى ذلــك الشــخص عنــد عرضــه 
عليــه. وبعــرض صــورة املدعــى عليــه/ ..........  علــى الشــاهد املذكــور 
واســتطاع التعــرف عليــه بنســبة )100%( وذكــر بأنــه الشــخص الــذي 
قــام بعــرض البضاعــة عليــه. وبعــرض املدعــى عليــه/ .... املذكــور علــى 
الشــاهد/ ..... املذكــور عرضــًا قانونيــًا واســتطاع التعــرف عليــه بنســبة 
)100%( وذكــر بأنــه الشــخص الــذي قــام بعــرض البضاعــة املســروقة 
عليــه. وبضبــط أقــوال املدعــى عليــه األولى/أعتــرف بأنــه فعــًا قــام 
ــى الوافــد/.... .  ومبواجهــة الشــاهد/ ..... املذكــور  بعــرض بضاعــة عل
باملدعــى عليــه وأفــاد الشــاهد مبثــل مــا أفــاد بــه بشــهادته وباســتجوابه 
املدعــى عليــه/ أقــر بأنــه فعــًا قــام بعــرض تلــك البضاعــة علــى الشــاهد 
لشــرائها ولكنــه أفــاد بأنــه حصــل عليهــا مــن شــقيقه/ ........ حيــث قــام 
بشــرائها منــه بقيمــة مائــة وثمانيــة وســبعني ريــال واتضــح مــن املواجهــة 
ارتبــاك املدعــى عليــه وخوفــه وتخبطــه يف الــكام. ومبواجهــه املدعــى 
عليــه/ .... بشــقيقه املدعــو/ .... وذلــك داخــل ســجن محافظــة األحســاء
وأفــاد املدعــى عليــه ............ بأنــه حصــل علــى تلــك البضاعــة املســروقة 
وســبعني  وثمانيــة  مائــة  مببلــغ  بشــرائها  قــام  حيــث   ... شــقيقه/  مــن 
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ــه  ــًا وذكــر بأن ــة وتفصي ــال وبســماع شــقيقه/ ... ذلــك أنكــره جمل ري
شــقيقه/ .... مــراوغ ويريــد تبرئــه نفســه خوفــًا مــن العقوبــة وتبــني مــن 
ــه/ .... وعــدم اســتطاعته إكمــال  املواجهــة ضعــف موقــف املدعــى علي
املواجهــة. وباالطــاع علــى فواتيــر مــن قبــل املبلــغ موضحــًا بهــا قيمــة 
البضاعــة املســروقة واتضــح مببلــغ وقــدره ســتة وخمســون ألــف وســتمائة 
ــال كذلــك مت إحضــار فواتيــر موضحــًا  ــة وعشــرون )56623( ري وثاث
بهــا قيمــة إصــاح املركبــة بعــد العثــور عليهــا واتضــح بــأن التكلفــة 
اإلجماليــة مببلــغ وقــدره ثمانيــة آالف وثمامنائــة وخمســون )8850( ريــال 
وذلــك حســب الفواتيــر املرفقــة بــاألوراق. وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن 
توجيــه االتهــام لــه  بســرقة ســيارة الوافــد/ .......و ...... هنــدي اجلنســية 
ــغ  وقــدره  ــات بهــا تقــدر مببل ــوع )000 0000( وأحــداث تلفي ــي مــن ن الت
التصــرف  كذلــك  ريــال   )8850( وخمســون  وثمامنائــة  آالف  ثمانيــة 
مبــا كانــت حتتويــه مــن بضاعــة عبــارة عــن كماليــات تقــدر قيمتهــا 
ــااًل ، وذلــك لأدلــة  بســتة وخمســني ألــف وســتمائة وثاثــة وعشــرين ري

والقرائــن التاليــة:-
1-ماجــاء يف أقــوال الشــاهد/...... املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة 

رقم)11(مــن دفتــر التحقيــق رقــم)2(
2-محضــر عــرض صــورة املدعــى عليــه علــى أنظــار الشــاهد والــذي 
اســتطاع بــه التعــرف علــى املدعــى عليــه/ ..... بنســبة )100%( وذكــر 
بأنــه مــن قــام بعــرض البضاعــة املســروقة عليــه املنــوه عنــه واملــدون علــى 

الصفحــة رقم)16(مــن ملــف االســتدالل رقــم)2(.
3-محضــر عــرض املدعــى عليــه علــى أنظــار الشــاهد عرضــا قانونيــا 
والــذي اســتطاع التعــرف عليــه بنســبة )100%( وذكــر بأنــه مــن قــام 
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بعــرض البضاعــة املســروقة عليــه املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة 
رقم)9(مــن ملــف االســتدالل رقــم)1(.

4- كتــاب شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي رقــم )822/9/21س( 
ــى اللفــة رقــم)27( ــخ ........هـــ املرفقــة عل وتاري

5-محاضــر املواجهــة والــذي تبــني منهــا قــوة حجــة الشــاهد/ ..... كذلك 
قــوة حجــة شــقيقه املدعــو/ ... وضعــف موقــف املدعــى عليــه املنــوه عنهــا 

واملدونــة علــى الصفحتــني رقم)13-16(مــن ملــف االســتدالل رقــم)1(
6-مــا جــاء بالفواتيــر التــي احضرهــا املبلــغ والتــي تثبــت قيمــة البضاعــة 
وكذلــك فواتيــر إصــاح الســيارة املســروقة بعــد العثــور عليهــا املرفقــة 

علــى اللفــات رقــم)63-41(
7- إنــكاره الشــديد ملــا نســب إليــه جملــة وتفصيــًا وتراجعــه عــن ذلــك 
اإلنــكار بعــد مواجهتــه بالشــاهد واعترافــه بأنــه فعــًا عــرض عليــه 
تلــك البضاعــة حيــث قــام بشــرائها مــن شــقيقه/.... مببلــغ وقــدره مائــة 
وثمانيــة وســبعني )178( ريــااًل دليــل علــى قيامــه بالســرقة ومراوغتــه 

ــة. ــق لإلفــات مــن العقوب ــة التحقي ــل جه محــاواًل تضلي
8-كــون مقــر ســكن املدعــى عليــه املذكــور قريــب جــدًا مــن ســكن 
املبلــغ ممــا ال يســتبعد قيامــه بالســرقة كونــه وأشــقائه مــن املشــبوهني 
اتضــح خلــو  لــه ســوابقه  إذا كان  وبالبحــث عمــا  بالســرقات.  لدينــا 
ســجله مــن الســوابق .وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور - وهــم بكامــل 
أهليتــه املعتبــرة شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب 

إثبــات مــا أســند إليــه
واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجرهــم وتــردع غيرهــم. علمــًا بــأن احلــق 
اخلــاص ال يــزال قائمــًا عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد 
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مــن أهليتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــًا : مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي بســرقة ســيارة الوافــد ........ مــن نــوع   
وإحــداث تلفيــات بهــا تقــدر مببلــغ ثمانيــة آالف وثمامنائــة وخمســني ريــااًل 
والتصــرف مبــا كانــت حتويــه مــن بضاعــة كماليــات تقــدر قيمتهــا 
ــر  ــااًل كل ذلــك غي ــة وعشــرين ري بســتة وخمســني ألــف وســتمائة وثاث
صحيــح فلــم أقــم بســرقة أي ســيارة وال أعــرف مــن ســرقها وإمنــا اشــتريت 
مــن أخــي    بعــض الكماليــات وأردت بيعهــا كعادتــي وتفاجــأت بذلــك 
العامــل يقــول إن هــذه البضاعــة مســروقة وأنــا ال علــم لــي بســرقتها وإمنــا 
أخذتهــا مــن أخــي هكــذا أجــاب وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام علــى 
دعــواه قــال ليــس لــديَّ ســوى مــا يف أوراق املعاملــة وأطلــب الرجــوع إليهــا 
هكــذا أجــاب  ثــم جــرى االطــاع علــى جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا : 
أقــوال الشــاهد ....... املدونــة علــى الصحيفــة)11( مــن دفتــر التحقيــق 
ــه : أقــرُّ أنــا املوقــع أدنــاه ..... 43ســنة هنــدي  رقــم)2( املتضمــن مــا نصُّ
املعتبــرة  العقليــة  قــواي  وأنــا بكامــل  أقــرُّ  إقامــة رقــم)......(  اجلنســية 
شــرعًا وبطوعــي واختيــاري بأننــي أعمــل ســائق لســيارة نقــل بضائــع مــن 
نــوع ...... مــع ابــن أخــي بنقــل البضائــع للمحــات التجاريــة وأفيدكم بأن 
ســيارة ابــن أخــي مــن نــوع....... تعرضــت للســرقة وبهــا بضاعــة كماليــات 
تقــدر قيمتهــا بخمســني ألــف ريــال وال نعلــم مــن الــذي قــام بســرقتها 
لكــن يف يــوم أمــس وأثنــاء ذهابــي إلحــدى البقــاالت شــاهدت شــخص 
ســعودي اجلنســية -وذكــر أوصافــه- خــارج مــن البقالــة وبيــده أغــراض 
احلاجــة  نــص  ا.هـــ  املســروقة  البضاعــة  مــن  أنهــا  اتضــح  وبعــد رؤيتهــا 
منــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : مــا ذكــره الشــاهد 
يف شــهادته صحيــح وقــد أخــذت البضاعــة مــن أخــي وال عــن ســرقتها 
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شــيئًا هكــذا قــرر كمــا جــرى االطــاع علــى كتــاب شــعبة التحريــات 
ــه  والبحــث اجلنائــي رقــم).......( وتاريخ........هـــ املتضمــن أن املدعــى علي
ســيء الســلوك وكثيــر التجــول يف آخــر الليــل ا.هـــ وبعرضــه علــى املدعى 
عليــه أجــاب قائــًا : مــا ذكــر يف التقريــر غير صحيح فأنــا أعمل أعمال 
حــرة أتــرزق مــن ورائهــا وعنــد الســاعة الثانيــة عشــرة أكــون يف املنــزل 
هكــذا قــرر كمــا جــرى االطــاع علــى محاضــر املواجهــة بــني املدعــى 
عليــه وبــني صاحــب احلــق اخلــاص وشــاهده املتضمنــة ظهــور قــوة موقــف 
األخيريــن وضعــف جانــب املدعــى عليــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــًا : مــا ذكــر يف احملاضــر غيــر صحيــح فأنــا لــم أخــف مــن 
أحــد ولــم أســرق أيَّ شــيء وإذا كان أخــي قــد ســرق البضاعــة فــا علــم 

لــي بذلــك مــع علمــه بــأنَّ أخــي صاحــب ســوابق هكــذا قــرر
كمــا جــرى االطــاع علــى كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن عــدم 
ــى املدعــى عليــه كمــا جــرى االطــاع علــى مذكــرة  وجــود ســوابق عل
إيقــاف املدعــى عليــه املتضمنــة أنــه أوقــف بتاريــخ...... هـــ فبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليــه 
والتأكــد مــن أهليتــه وبعــد دراســة أوراق املعاملــة ودراســتها ومبــا أنَّ 
املدعــى عليــه أنكــر دعــوى املدعــي العــام باتهامــه بســرقة ســيارة الوافــد 
ــة  ــغ ثمانيــة آالف وثمامنائ ....... مــن نــوع وإحــداث تلفيــات بهــا تقــدر مببل
وخمســني ريــااًل والتصــرف مبــا كانــت حتويــه مــن بضاعــة كماليــات 
تقــدر قيمتهــا بســتة وخمســني ألــف وســتمائة وثاثــة وعشــرين ريــااًل وال 
بينــة للمدعــي العــام علــى ذلــك ممــا يســتوجب عــدم إثبــات إدانــة املدعــى 
ــه يتهــم بذلــك ويــدلُّ لــه وجــود البضاعــة املســروقة  عليــه بذلــك ومبــا أنَّ
ــه صاحــب ســوابق وشــهادة الشــاهد  معــه وأخذهــا مــن أخيــه مــع علمــه بأنَّ
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مــا  أنَّ  اجلنائــي ومبــا  البحــث  وتقريــر  املواجهــة  املذكــورة ومحاضــر 
ــَد  ْرِض َبْع ــُدوا يِف اأْلَ ــى : }َواَل ُتْفِس ــه مــن احملــرم شــرعًا قــال تعال يتهــم ب
َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــَن { وقــال  ِإْصَاِحَهــا { وقــال تعالــى : }َوال َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ
صلــى اهلل عليــه وســلم : ))كلُّ املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه وماُلــُه 
وعرُضــه((  وقــال عليــه الصــاة والســام :))َفــِإنَّ ِدَماَءُكــْم َوَأْمَواَلُكــْم 
َوَأْعَراَضُكــْم َحــَراٌم َعَلْيُكــْم َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــْم َهــَذا ، يِف َشــْهِرُكْم 
َهــَذا ، يِف َبَلِدُكــْم َهــَذا ((  وقــال عليــه الصــاة والســام : ))َأال ِإنَّ 
امْلُْســِلَم َأُخــو امْلُْســِلِم ، َفَلْيــَس َيِحــلُّ مِلُْســِلٍم ِمــْن َأِخيــِه َشــْيٌء ِإال َمــا َحــلَّ َلــُه 
ِمــْن َنْفِســِه (( ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه لــذا كلــه وألجــل احلــق 
العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي : أواًل / لــم يثبــت لــديَّ إدانــة 
املدعــى عليــه بســرقة ســيارة الوافــد ...... مــن نــوع....... وإحــداث تلفيــات 
بهــا تقــدر مببلــغ ثمانيــة آالف وثمامنائــة وخمســون ريــال والتصــرف مبــا 
كانــت حتويــه مــن بضاعــة كماليــات تقــدر قيمتهــا بســتة وخمســني 
ــااًل وقــررُت ردَّ دعــوى املدعــي العــام  ألــف وســتمائة وثاثــة وعشــرين ري
بإثبــات إدانــة املدعــى عليــه بذلــك . ثانيــًا / يعــزر ألجــل التهمــة بســجنه 
ملــدة ســبعة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة القضيــة وبجلــده مائــة 
قــة علــى ثــاث دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة  وخمســني جلــدة مفرَّ
وبــني كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام. ثالثــًا / يؤخــذ عليه 
ــى الطرفــني  ــاوة احلكــم عل ــه وبت ــل مــا يتهــم ب التعهــد بعــدم العــودة ملث
وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف متييــز احلكــم قــرر القناعــة بــه وطلــب 
املدعــي العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف دون 
الئحــة اعتراضيــة مكتفيــًا مبــا ورد يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــة عشــرة والنصــف وصل الســاعة احلادي
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وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني حــرر يف 1433/11/21هـــ .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة االحســاء  برقــم ........ 
وتاريــخ .......هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم ...... وتاريــخ .......هـــ املرفــق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ........... 
العــام  اخلــاص بدعوى/املدعــي  .........هـــ  وتاريــخ   ......... برقــم  املســجل 
ضــد/...............  يف قضيــة ســرقة وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف ..... هـــ
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رقم الصك :3433183  تاريخه :1434/2/9هـ    
رقم الدعوى  :33604661

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34201241  تاريخه: 1434/4/29هـ

ســرقة - ســرقة ســيارة - مشــاركة آخــر يف الســرقة - تســتر علــى أحــد 
اجلنــاة - تعزيــر بالقرائــن - تغييــر لوحــة ســيارة مســروقة - مشــروعية 

التعزيــر بالقرائــن - تعزيــر بالســجن واجللــد - التوصيــة باإلبعــاد.

1-حبــس النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم رجــاًل يف تهمــة رواه أبــو داود 
وقــال حديــث صحيــح. والترمــذي 

2-مشروعية التعزير بالقرائن.
3-األصل البراءة.

دعــوى املدعــي العــام ضــد مقيــم يعمــل يف ورشــة بســرقة ســيارتني مت 
تســتر  آخريــن  أشــخاص  ســيارة مبشــاركة  لوحــة  وســرقة  وصفهــا، 
عليهــم، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكم عليــه بعقوبة 
تعزيريــة، وقــد قبــض علــى املدعــى عليــه بعــد باغــات بســرقة ســيارات 
عثــر عليهــا يف ورشــة يعمــل بهــا املدعــى عليــه، لكــن أنكــر املدعــى 
عليــه وذكــر أنــه مت القبــض عليــه لوجــود ســيارة يف الورشــة التــي يعمــل 
بهــا أحضرهــا لــه شــخص آخــر لــم يكــن يعلــم أن الســيارة مســروقة إال 
بعــد القبــض عليــه، ونظــرًا لوجــود القرائــن الدالــة علــى صحــة الدعــوى 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .........   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ    1433/10/16 وتاريــخ   ...... برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة 
باحملكمــة برقــم ........ وتاريــخ 1433/10/16 هـــ  ففــي يــوم  األحــد 
املوافــق1434/01/25 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 11  وفيهــا قــدم 
املدعــي العــام الئحــة دعــوى عامــة ضــد .... 22 ســنة أفغانــي اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )...( أوقــف بتاريــخ 1433/6/17هـــ وأحيــل 
إلــى الســجن العــام مبوجــب أمــر اإلحالــة رقــم .... وتاريــخ 1433/6/30هـــ 
أنــه  حيــث  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )120( للمــادة  اســتنادًا 
بتاريــخ 1433/6/17هـــ أبلــغ املواطــن ........ مالــك مؤسســة ...... لتأجيــر 
الســيارات مركــز شــرطة .... عــن تعــرض الســيارة التابعــة ملؤسســته مــن 
ــوع ...... حتمــل اللوحــة رقــم )... ....( للســرقة مــن أمــام املؤسســة بحــي  ن
الـــ..... وبتاريــخ 1433/6/17هـــ ورد ملركــز شــرطة ..... خطــاب مديــر 
.... يف 1433/6/17هـــ املتضمــن بــاغ..........  .... رقــم  مركــز شــرطة 
الوكيــل الشــرعي عــن مؤسســة ..... لتأجيــر الســيارة عــن تعــرض ســيارة 
املؤسســة مــن نــوع ..... لوحــة رقــم )... ....( للســرقة مــن أمــام مكتــب 

يعمــل  التــي  الشــركة  ســيارات  بإصــاح  خاصــة  الورشــة  أن  ومنهــا 
بهــا املدعــى عليــه وتناقــض أقــوال املدعــى عليــه لــدى جهــة التحقيــق 
ومخالفــة العــرف، وملشــروعية التعزيــر بالقرائــن فقــد مت احلكــم عليــه 
بالســجن واجللــد والتوصيــة باإلبعــاد عــن البــاد ومت تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.
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املؤسســة الواقــع بحــي الـــ.... وبعــد تتبعهــا مــن قبــل منــدوب املؤسســة 
بواســطة شــريحة تتبــع ســبق أن مت وضعهــا يف الســيارة قبــل ســرقتها 
مت العثــور عليهــا يف إحــدى الــورش اخلاصــة بســيارات األجــرة العامــة 
بحــي ..... فتــم التنســيق مــع دوريــات األمــن والقبــض علــى املدعــى عليــه 
والــذي يعمــل بنفــس الورشــة وهــو يقــوم بفــك بعــض القطــع مــن املركبــة 
املســتبدل لوحاتهــا بلوحــات غيــر عائــدة لهــا حتمــل رقــم ).......( وبتاريــخ 
1432/4/28هـــ حضــر ملركــز شــرطة ...../ ........ بصفتــه وكيــًا عــن 
شــركة الـــ.... مبلغــا عــن فقــدان لوحــة ســيارة ....... حتمــل الرقــم ).......( 
وباســتجواب املدعــى عليــه أفــاد أن الســيارة ... ذات الرقــم ).......( عثــر 
عليهــا داخــل الورشــة التــي يعمــل بهــا وأن شــخص ســوداني ال يعرفــه 
أحضرهــا لــه وطلــب منــه إصاحهــا وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه 
االتهــام للمدعــى عليــه بســرقة ســيارتني األولــى مــن نــوع .... لوحــة رقــم 
).......( والثانيــة مــن نــوع ...... رقــم ).......( وســرقة لوحــة حتمــل الرقــم 
....... مبشــاركة أشــخاص تســتر عليهــم وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة: 

1ـ اعترافه املصدق شرعًا املدون لفة رقم )9( ص )8(.
2ـ  ما جاء يف محضر القبض املرفق لفة رقم )7(.

3ـ تبريــر املدعــى عليــه بــأن الســيارة مت إحضارهــا لــه مــن قبــل شــخص 
ســوداني دون أي عنــوان أو اســم أو الداللــة عليــه.

4ـ العثــور علــى الســيارة الثانيــة املســروقة بجــوار الورشــة التــي يعمــل بهــا 
املدعــى عليــه يــدل علــى ضلوعــه يف ســرقتها.

5ـ العثــور علــى لوحــة مســروقة مركبــة علــى الســيارة املســروقة يــدل 
علــى ضلــوع املدعــى عليــه يف ســرقة اللوحــة. وبالبحــث عــن ســوابقه لــم 

يعثــر لــه علــى ســوابق حتــى تاريخــه.
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وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
اطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره 
ــه أجــاب  ــى املدعــى علي ــك عل ــق وبعــرض ذل ــاهلل التوفي ــره. وب ــردع غي وت
قائــا إن مــا ذكــره املدعــي العــام مــن وجــود ســيارة ... داخــل الورشــة 
التــي أعمــل فيهــا صحيــح وقــد مت القبــض علــي وعلمــت بعــد القبــض أن 
هــذه الســيارة مســروقة وقــد أحضرهــا لــي شــخص ســوداني زبــون عنــدي 
ولــم أكــن موجــودًا حــني أحضرهــا وقــام بإدخالهــا للورشــة ثــم حضــر لي 
بعــد ذلــك وطلــب منــي إصــاح الســيارة ولــم أكــن أعلــم أنهــا مســروقة 
ولــم أشــترك يف ســرقتها هكــذا أجــاب وباالطــاع علــى إقــراره املصــدق 
شــرعًا املــدون علــى ص 8 لفــة ) 9 ( ألفيــت متضمنــًا قولــه إن شــخصًا 
ســودانيًا أحضــر لــه الســيارة .... لوحــة ) ... ....( وأن املدعــى عليــه قــام 
بإدخالهــا الورشــة دون علــم صاحــب الورشــة إلصاحهــا وأن لــم يفــك 
الســيارة ولــم ينــزل لوحتهــا أ . هـــ بتصــرف وبعــرض عليــه قــال الصحيــح 
مــا ذكــرت يف مجلــس احلكــم علمــًا أن أحــد لوحتــي الســيارة مفقــودة 
ثــم جــرى ســؤاله هــل الورشــة خاصــة فقــال نعــم هــي خاصــة مبكتــب 
ال... لتأجيــر الســيارات وال تصلــح فيهــا غيــر ســيارات املكتــب ثــم جــرى 
عــرض قولــه املــدون علــى ص 13 لفــة ) 1 ( أنــه ال يعــرف الســوداني بينمــا 
ذكــر يف مجلــس احلكــم أنــه مــن زبائنــه فقــال ال هــو زبــون هكــذا 
أجــاب فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه 
بعلمــه بســرقة الســيارة التــي يف ورشــته بعــد القبــض عليــه وألن األصــل 
البــراءة ولقيــام القرائــن الدالــة علــى تعاونــه يف الســرقة إمــا مشــاركة أو 
تواطــؤًا بالتســتر وهــي وجــود الســيارة يف ورشــته التــي أقــر أنهــا خاصــة 
بســيارات الشــركة التــي وتناقضــه يف معرفــة مــن يدعــي أنــه أحضرهــا 
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بعــدم وجــود أحــد  وإقــراره  الورشــة  مــن أدخلهــا  وتناقضــه يف ذكــر 
لوحتيهــا ومخالفــة العــرف يف عــدم معرفــة عنــوان مــن يحضــر الســيارة 
لإلصــاح وملشــروعية التعزيــر بالقرائــن كمــا حبــس النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم رجــًا يف تهمــة رواه أبــو داود والترمــذي وقــال حســن صحيــح 
وألن محضــر القبــض املذكــور لــم يتضمــن إال وجــود ســيارة واحــدة 
فإنــه لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى وإمنــا قامــت 
القرائــن علــى اتهامــه بســرقة ســيارة وتغييــر لوحتهــا وحكمــت عليــه 
لقــاء ذلــك بســجنه ثمانيــة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ اإليقــاف وجلــده مائــة 
وعشــرين جلــدة أمــام النــاس مفرقــة علــى دفعتــني كل دفعة ســتون جلدة 
وبينهمــا عشــرة أيــام وأوصــي بإبعــاده عــن البــاد بعــد تصفيــة مــا لــه ومــا 
عليــه مــن حقــوق وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه القناعــة واملدعــي 
العــام االعتــراض مكتفيــا بائحــة الدعــوى وكان النطــق باحلكــم يف 
25 / 1 / 1434 هـــ وأغلقــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وعليــه جــرى 

التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
الدائــرة اجلزائيــة   ...وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة  احلمــد هلل وحــده 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  الرابعــة 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  برقــم .......... وتاريــخ 4/1/ 
ــة القاضــي باحملكمــة     ــا القــرار الصــادر مــن فضيل 1434هـــ املرفــق به
اخلــاص  1434/2/9هـــ  وتاريــخ  برقــم.......  املســجل    .........  / الشــيخ 
بدعــوى املدعــي العــام  ضــد /..... )أفغانــي اجلنســية( يف قضيــة ســرقة 
ســيارة علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل بــه، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
ــه  ــه فضيلت ــى احلكــم مــع تنبي ــة املصادقــة عل ــرة باألكثري قــررت الدائ
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إلــى إضافــة أن املدعــى عليــه يتحــدث العربيــة بالضبــط والقــرار قبــل 
بعــث املعاملــة جلهــة التنفيــذ . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل وعل
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رقم الصك : 33453198   تاريخه: 1433/11/14هـ  
رقم الدعوى :33611773

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3443007  تاريخه: 1434/2/20هـ

ســرقة - ســرقة مســجل وســماعات ومضخــم صــوت مــن داخــل ســيارة - 
مراقبــة للســرقة - مشــاركة يف ســرقة - رجــوع عــن إقــرار مصــدق شــرعًا 

-  تعزيــر بالســجن واجللــد.

1-مــا نقلــه ابــن قدامــة رحمــه اهلل مــن اإلجمــاع علــى أن حقــوق اهلل 
التــي ال تــدرأ بالشــبهات ال يقبــل رجــوع املقــر بإقــراره فيهــا.
2-ما قرره السيوطي يف أشباهه أن التعزير يثبت مع الشبهة.

دعــوى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليه باملشــاركة يف ســرقة مســجات 
ــة وتعزيــر املدعــى عليــه ،  وســماعات مــن ســيارات وطلــب إثبــات اإلدان
مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد أن الحظــت إحــدى الدوريــات ســيارة 
يســتقلها املذكــور ومعــه آخريــن واســتدعى األمــر إلــى إيقــاف الســيارة 
وبتفيشــها عثــر معــه علــى مســجات وســماعات وأداة لكســر الزجــاج 
وبعــد مراجعــة الباغــات اخلاصــة بالســرقة تبــني أن مــا يحــوزه املدعــى 
عليــه مــن املســروقات التــي مت اإلبــاغ عنهــا مســبقًا، أنكــر املدعــى 
عليــه للدعــوى ، وجــد إقــرار مصــدق شــرعًا للمدعــى عليــه بصحــة 
إقــراره املصــدق  ثبــت إدانــة املدعــى عليــه مبوجــب  الدعــوى ضــده - 



200

شــرعًا، حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد ، 
صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .......... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
بالقطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلــي مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 
دائــرة  رئيــس  بكتــاب  والــواردة  يف1433/10/18هـــ   33611773
التحقيق واالدعاء العام مبحافظة القطيف ذي الرقم ه ق2701/2/4 يف 
1433/10/17هـــ حضــر املدعــي العــام ........ مبوجــب كتــاب التكليف 
رقــم هـــ ق 2156/2/4 يف 1431/9/15هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه 
........... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم )....( قائــًا يف دعــواه إنــه بتاريــخ 
1433/2/8هـــ قبــض علــى املدعــى عليه أثناء قيــام دورية البحث اجلنائي 
بشــرطة مركــز ..... بعملهــا وماحظتهــا لســيارة مــن نــوع )...( موديــل 
ــه  ).....( حتمــل اللوحــة رقــم )......( كان يســتقلها املدعــى عليــه وبرفقت
شــخصني املدعــو ).......( واملدعــو )......( فتــم االشــتباه بهــم وعنــد تفتيــش 
ــى ثــاث مســجات وخمــس ســماعات موجــودة  ــور عل ســيارتهم مت العث
داخــل الســيارة وأداة لكســر الزجــاج وبضبــط بــاغ /.....  البالــغ مــن 
العمــر )26( ســنة هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ).......( 
أفــاد بأنــه يف متــام الســاعة الرابعــة فجــرًا مــن يــوم األحــد 1433/2/7هـــ 
خــرج مــن منزلــه والحــظ بــأن الزجــاج األيســر اخللفــي لســيارته مكســور 
اللوحــة  ..... حتمــل  نــوع  الســيارة مــن  وقــد ســرق املســجل مــن داخــل 
رقــم )......( وبضبــط بــاغ املواطــن .............. ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم )...( أفــاد  بــأن مســجل ســيارته مــن نــوع )......( لوحــة 
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رقــم )..........( قــد ســرق مــن داخلهــا عندمــا كانــت متوقفــة أمــام منزلــه 
وبضبــط بــاغ املواطــن/ ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي 
رقــم ).........( أفــاد بــان زجــاج ســيارته مــن نــوع ..... لوحــة رقــم )........( قــد 
تعــرض للكســر وســرقة مســجل الســيارة وعــدد )8( ســماعات خلفيــة 
وعــدد )2( مضخــم صــوت وباســتجواب رفيقيــه املتهمــني بنفــس القضيــة 
ــادة  ــاء ســرقه املســجل قي ــه أثن ــأن دور املدعــى علي )...... و .......( أفــادا ب
الســيارة كمــا أقــرا بســرقة ســيارة مــن نــوع ).....(وأقــرا بســرقة .... اللــون 
)......( وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر مبشــاركته يف ســرقة املســجات 
مــن داخــل عــدد )3( ثــاث ســيارات وأنــه كان يقــود الســيارة ودوره 
املراقبــة لزميليــه عنــد قيامهمــا بكســر زجــاج الســيارات والســرقة منهــا 
وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه باملشــاركة 
يف ســرقة عــدد )3( مســجات وعــدد )5( ســماعات صــوت مــن ثــاث 
ســيارات وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور، وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا  لــذا أطلــب إثبــات مــا 
نســب إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجره وتردع غيــره )علمًا بأن 
احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل( هــذا مــا ادعــى بــه وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه وبســؤاله عنــه أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
ضــدي مــن اتهامــي باملشــاركة يف الســرقة غيــر صحيــح والصحيــح 
ــم  ــًا مــع املذكوريــن لغــرض إيصالــي ولــم أكــن أعل أنــي كنــت راكب
بقيامهمــا بالســرقة وال حتــى برغبتهمــا فيهــا هــذا مــا أجــاب بــه وبســؤال 
املدعــي العــام عــن بينتــه علــى طبــق دعــواه أجــاب قائــًا بينتــي مــا جــاء 
يف أوراق املعاملــة وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة جــرى االطــاع علــى 
اعتــراف املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا املــدون علــى الصحيفــة رقــم 4 
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مــن ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملــة باللفــة رقــم 1 ويتضمــن مــا عطفــه 
املدعــي العــام مــن اســتجواب للمدعــى عليــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه 
أفــاد قائــًا إننــي لــم أقــم بقيــادة الســيارة ولــم أقــم باملراقبــة للمذكوريــن 
لكونــي لــم أكــن أعلــم بقيامهــم بالســرقة ومــا ذكــر يف اعتــرايف غيــر 
ــق إقــراره  ــه جــرى تصدي ــه فجــرى إفهامــه بأن صحيــح هــذا مــا أجــاب ب
عنــد فضيلــة قاضــي األحــداث فأفــاد مبــا أفــاد بــه فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه مــا نســبه لــه املدعــي العــام 
وملــا جــاء يف إقــرار املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا مــن قيامــه باملراقبــة يف 
جرميــة الســرقة وألنــه أقــر مبــا يوجــب تعزيــرًا و عدولــه عنــه غيــر مقبــول 
وقــد نقــل ابــن قدامــة رحمــه اهلل اإلجمــاع علــى أن حقــوق اهلل التــي ال 
تــدرأ بالشــبهات ال يقبــل رجــوع املقــر بإقــراره فيهــا وألن التعزيــر يثبت مع 
الشــبهة ملــا قــرره الســيوطي رحمــه اهلل يف أشــباهه وحلداثــة ســن املدعــى 
عليــه ولعــدم وجــود ســوابق جنائيــة عليــه لــذا وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت 
لــدي مراقبــة املدعــى عليــه يف جرميــة الســرقة وقــررت تعزيــره بجلــده 
تســعني جلــدة مفرقــة علــى دفعتــني كل دفعــة عــدد خمســة وأربعــني 
بــني كل دفعــة وأخــرى مــدة أســبوعني وســجنه مــدة شــهرين  جلــدة 
يحتســب منهــا مــدة إيقافــه بســبب هــذه القضيــة ومبــا ذكــر حكمــت 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني اعترضــا عليــه وطلبــا اســتئنافه دون 
تقــدمي الئحــة اعتراضيــة مــن املدعــي العــام ومــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
مــع املدعــى عليــه وجــرى تســليمه صــورة مــن إعــام احلكــم هــذا اليــوم 
وجــرى إفهامــه بــأن لــه مــدة ثاثــني يومــًا لتقــدمي الئحــة اعتراضــه وأنه إذا 
لــم يقدمهــا خالهــا فســيتم بعــث كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم خــال خمســة وأربعــني يومــًا مــن تأريــخ النطــق بــه بنــاء 
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علــى املــادة اخلامســة والتســعني بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
ففهمــه وللبيــان حــرر يف 1433/11/14هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني .
احلمــد هلل وحــده وبعــد لقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بالدمــام بكتــاب فضيلــة رئيســها رقــم 34132343 يف 1434/2/26هـــ  
املقيــدة يف هــذه احملكمــة برقــم 34531938 يف 1434/3/1هـ  واحملالة 
برقــم  منــي  الصــادر  احلكــم  إعــام  وبرفقهــا  الرئيــس  فضيلــة  مــن 
الفضيلــة  أصحــاب  قــرار  وبرفقهــا  1433/11/14هـــ  يف   33453198
1434/2/20هـــ   يف   3443007 رقــم  االولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة 
ونصــه بعــد املقدمــة وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه واوراق املعاملــة 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/2/19هـــ قاضــي اســتئناف د. 
...........ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف .............ختمــه وتوقيعــه رئيــس 
الدائــرة ....... ختمــه وتوقيعــه أ. هـــ وللبيــان حرر يف 1434/3/2هـ  وصلى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني .
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رقم الصك :33438406   تاريخه :1433/10/25هـ     
رقم الدعوى :33615824

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3438556  تاريخه: 1434/2/17هـ

ســرقة - ســرقة أغنام - قيام راعي بالســرقة - قص شــبك أغنام وكســر 
بــاب شــبك للســرقة - تعــرف علــى املســروق مــن قبــل صاحبــه - عــدم 

ثبــوت إدانــة - إخــالء ســبيل - تخلــف أحــد املدعــى عليهــم باحلضــور.

 األصل براءة الذمة .

ــة حضــر  الئحــة الدعــوى ضــد خمســة أشــخاص يحملــون بطاقــات بديل
منهــم أربعــة وتخلــف خامــس عــن احلضــور ومت ســماع الدعــوى ضــد مــن 
حضــر، ادعــى املدعــى العــام بــان املدعــى عليهــم اخلمســة قامــوا بســرقة 
مجموعــة أغنــام مــن حظيــرة، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند 
إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة ، مت القبــض علــى املدعــى عليهــم 
ــى شــكوى مــن أحــد األشــخاص عــن تعرضــه لســرقة أغنامــه  ــاًء عل بن
مــن حوشــه ويتهــم أحــد املدعــى عليهــم الــذي كان يعمــل لديــه، مت 
االشــتباه باملدعــى عليهــم وعرضهــم علــى املبلــغ فاســتطاع التعــرف علــى 
أحــد املدعــى عليهــم الــذي كان يعمــل عنــده قبــل الســرقة بيــوم واحــد، 
إنــكار املدعــى عليهــم، لــم تثبــت اإلدانــة يف حــق املدعــى عليهــم األربعــة 
عليــه  املدعــى  محاكمــة  الدعــوى-  مــن  ســبيلهم  واخلــي  احلاضريــن 
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اخلامــس حــني حضــوره، مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائية يف محافظة االحساء برقم 33615824 وتاريخ 1433/10/22هـ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331860550 وتاريــخ 1433/10/22 هـــ  ففــي 
يــوم  األحــد املوافــق1433/10/22 هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة 
العاشــرة وخمســة عشــر دقيقــة وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...... املعمــد 
بالترافــع أمــام هــذه احملكمــة مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة 
التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة االحســاء ذي الرقــم هـــ ق 137/2/2 
والتاريــخ 1431/1/5هـــ   واحضــر معــه كل مــن ......... مينــي اجلنســية 
ــة رقــم  9/21/ش خ/1380 ........مينــي اجلنســية  مبوجــب البطاقــة البديل
مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم 9/21/ش خ / 1619 و ........مينــي اجلنســية 
مينــي   .......... و   1618/ خ  9/21/ش  رقــم  البديلــة  البطاقــة  مبوجــب 
اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم 9/21/ش خ /1617  وتخلــف 
املدعــى عليــه الرابــع املدعــو ....... عــن احلضــور  وادعــى املدعــي العــام 
قائــا يف دعــواه أنــه بتاريــخ 1432/4/1هـــ ورود بــاغ لرجــل الدوريــات 
األمنيــة مــن املوطــن/ ......... مفــاده تعــرض شــبك أغنامــه للســرقة وســرق 
منــه عــدد )160( مائــة وســتون رأس مــن األغنــام وباالنتقــال للموقــع 
اتضــح أن الشــبك قــد مت قصــه وأن بــاب الشــبك مكســور وبعــرض مــا 
عــدده )29( مــن األغنــام علــى املبلــغ أفــاده بأنهــا تعــود لــه ومــن أغنــام 
التــي مت ســرقها وبعــرض املدعــى عليهــم علــى املبلــغ تعــرف املبلــغ علــى 
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املدعــى عليــه الرابــع وأفــاد بأنــه قــام بالعمــل لديــه قبــل ســرقة األغنــام 
بيــوم واحــد وباســتجواب املدعــى عليــه األول أقــر بأنــه كان يعمــل راعــي 
غنــم لــدى املواطنــة/ ....... وقــام بســرقة مــا عــدده )115( مــن األغنــام 
وبيعهــا علــى املدعــى عليــه اخلامــس وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي 
أفــاد بأنــه قــام بعمــل شــبك لأغنــام املســروقة بطلــب مــن املدعــى عليــه 
اخلامــس دون علمــه أنهــا مســروقة وباســتجواب املدعــى عليــه اخلامــس 
أفــاد بأنــه قــام بشــراء مجموعــة أغنــام مــن املدعــى عليــه  االول وال يعلــم 
بأنهــا مســروقة وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام لهــم بســرقة 
مجموعــة أغنــام مــن حظيــرة املبلــغ وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة :-1- 
محضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )3-2( 
مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم )1( -2-  مــا جــاء يف اقــوال املبلــغ املدونــة 
علــى الصفحــة رقــم )1( مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم )1( -3- مــا جــاء 
يف محضــر التعــرف علــى االغنــام املدونــة علــى الصفحــة رقــم )10( مــن 
دفتــر التحقيــق لفــة رقــم )1( -4- مــا جــاء يف محضــر التعــرف علــى 
املدعــى عليــه الرابــع املدونــة علــى الصفحــة رقــم )15( مــن دفتــر التحقيق 
لفــه رقــم )57( وبالبحــث عمــا إذا كان عليهــم ســوابق لــم يعثــر لهــم علــى 
ســوابق مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهــم وهــو بكامــل 
ــب  ــذا أطل ــه شــرعا ل ــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب علي أهليتهــم املعتب
إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة رادعــة لهــم 
وزاجــرة لغيرهــم لقــاء مــا اســند إليهــم مــن اتهــام )علمــا أن احلــق اخلــاص 
مــازال قائــم ( هــذه دعــواي و قــد اطلعــت علــى القــرار الصــادر مــن هــذه 
املكتســب  1433/4/11هـــ  والتاريــخ   33183041 برقــم  احملكمــة 
الرقــم  ذي  االســتئناف  بقــرار محكمــة  وتصديقــه  بتأييــده  القطعيــة 
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33317170 والتاريــخ 1433/6/28هـــ املتضمــن كــون النظــر يف هــذه 
الدعــوى مــن اختصــاص املكتــب القضائــي الثامــن وبنــاء عليــة فقــد 
قــررت النظــر يف هــذه الدعــوى وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه 
األول ...... أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح فلــم اســرق 
أغنــام ... وال صلــة لــي بهــا وال ادري مــن الســارق هكــذا أجــاب وبعــرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه الثانــي ...... أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي 
العــام غيــر صحيــح فلــم اســرق هــذه األغنــام هكــذا أجــاب وبعــرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه الثالــث ...... أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي 
العــام غيــر صحيــح فلــم اســرق هــذه األغنــام هكــذا أجــاب وبعــرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه الرابــع ....... أجــاب قائــا ماذكــره املدعــي 
ــام هكــذا أجــاب وقــد قــرر  ــم اســرق هــذه األغن العــام غيــر صحيــح فل
كل مــن املدعــى عليهــم قائــا إن املدعــى عليــه اخلامــس ....... أفــرج عنــه 
منــذ ســتة أشــهر وال نــدري عنــه هكــذا قــرر كل منهــم وبســؤال املدعــي 
ــب الرجــوع  ــه أعــاه واطل ــي مــا ذكرت ــه قــرر قائــا بينت العــام عــن بينت
إليــه هكــذا قــرر وبالرجــوع إليــه اطلعــت علــى محضــر االنتقــال الســريع 
واملعاينــة األوليــة املــدون علــى الصفحتــني 2.3 مــن اللفــة االولــى وأقــوال 
املبلــغ املدونــة علــى الصفحــة األولــى مــن اللفــة األولــى فوجدتهــا تتضمــن 
مــا ذكــره املدعــي العــام كمــا تضمنــت اتهــام املدعــي يف احلــق اخلــاص 
..........حلــارس مينــي .... بســرقة هــذه األغنــام كمــا اطلعــت علــى محضــر 
التعــرف علــى األغنــام املــدون علــى الصفحــة العاشــرة مــن اللفــة األولــى 
ــه يتضمــن اســتام املدعــي باحلــق اخلــاص تســعة وعشــرون رأس  فوجدت
مــن األغنــام عــن طريــق البحــث اجلنائــي التابــع لشــرطه منطقــة الريــاض 
عقــب القبــض علــى ..........ورفقــاه بعــد تعرفــه علــى تلــك األغنــام وأنهــا 
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مــن جملــة الغنــم املســروقة البالــغ عددهــا مائــة وتســعة وســتون رأس 
مــن حظيــرة والدتــه الواقعــة يف حــي ...... كمــا اطلعــت علــى الصفحــة 
اخلامســة عشــرة مــن اللفــة 57 فوجدتهــا تتضمــن محضــر عــرض املدعــى 
باحلــق  املدعــي  .....وكــون  اخلــاص  باحلــق  املدعــي  أنظــار  عليهــم علــى 
اخلــاص..... تعــرف علــى املدعــى عليــه الرابــع ........الــذي قــام بالعمــل 
لــدى ..... قبــل ســرقة األغنــام بيــوم واحــد وبعرضهــا علــى املدعــى عليهــم 
قــرر كل منهــم قائــا ال صلــة لــي بســرقة هــذه األغنــام ولــم اكســر 
بــاب الشــبك ولــم أقــم بقصــه ولــم اســرق غنمــا هكــذا قــرر كل منهــم 
وأضــاف املدعــى عليــه الرابــع قائــا لــم اعمــل لــدى ......... وال ادري عــن 
ســبب اتهامــه لــي هكــذا قــرر كمــا أضــاف املدعــى عليــه األول قائــا 
ــام ..... بهــذه القضيــة وقــد حكــم علــي بســجني  ــة لســرقتي ألغن ال صل
ســنة وثاثــة أشــهر يف احلــق العــام هكــذا أضــاف كمــا أضــاف املدعــى 
عليــه الثانــي قائــا لــم اعمــل شــبكا األغنــام وإمنــا عملتــه يف قضيــة 
أخــرى بأجــرة مــن .... وعمتــه الســهلية مببلــغ مئــة ريــال يف قضيــة أخــرى 
ال صلــة لهــا بهــذه الدعــوى مــن غيــر علــم منــي بكــون تلــك األغنــام 
ثبــوت  بعــدم  تلــك القضيــة بإخــاء ســبيلي  مســروقة وقــد حكــم يف 
الدعــوى هكــذا أضــاف وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــة زيــادة بينــه 
قــرر قائــا ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت هكــذا قــرر وقــد اطلعــت علــى 
ــب بهــذه احملكمــة برقــم 33155156  القــرار الصــادر مــن هــذا املكت
وتاريــخ 1433/3/26هـــ املتضمــن احلكــم علــى املدعــى عليــه األول ....... 
بســجنه ملــدة ســنه وثاثــة أشــهر وجلــده مائــة وخمســني جلــده علــى النحــو 
املوضــح يف القــرار كمــا تضمــن عــدم ثبــوت الدعــوى ضــد كل مــن ...... 
و .... و...... وإخــاء ســبيل كل منهــم كمــا تضمــن عقوبــة املدعــى عليــه 
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....... بســجنه ســنه وجلــده مائــة جلــده علــى النحــو املوضــح يف القــرار وال  
ــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة  يــزال خاضــع لاســتئناف وبنــاء عل
وإنــكار املدعــى عليــه للدعــوى جملــة وتفصيــا ونظــرا لكــون األدلــة 
التــي ذكرهــا املدعــي العــام ال تثبــت دعــوى وال توجــه تهمــه واألصــل 
بــراءة الذمــة حتــى تثبــت اإلدانــة وبنــاء علــى ذلــك كلــه فقــد قــررت مــا 
ــي  ــة املدعــى عليهــم األول........ . والثان ــدي إدان ــت ل ــم يثب ــي :- أوال/ ل يل
......... والثالــث ........... والرابــع ......... و اخليــت ســبيل كل منهــم مــن 
هــذه الدعــوى . ثانيــا / قــررت محاكمــة املدعــى عليــه اخلامــس ....... 
حــني حضــوره ومبــا تقــدم حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى عليهــم قــرروا 
قناعتهــم بــه وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة وطلــب 
االســتئناف مكتفيــا مبــا قــدم عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــه فأجبتــه 
باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  إلــى  املعاملــة  بعــث  وقــررت  لطلبــه 
الشــرقية حســب التعليمــات وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة وخمســة 
واربعــون دقيقــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/10/22هـــ  
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/2/10هـــ  وتاريــخ  34/337698/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء برقــم 
331860550 وتاريــخ 1434/2/6هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ...... املســجل برقــم 33438406  فضيل
وتاريــخ 1433/10/25هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/كٍل مــن 
قضيــة  يف  اجلنســية(  )مينــي   ........./5........./4......../3......./2  ....../1
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ســرقة وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف 1434/2/16هـــ.
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رقم الصك :33438692  تاريخه :1434/10/25هـ    
رقم الدعوى :33618702    

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3436999  تاريخه: 1434/2/13هـ

ســرقة - ســرقة ســيارة - حــدث - جتــول يف ســيارة مســروقة - إخفــاء 
ســيارة مســروقة - مشــاركة يف ســرقة - تخطيــط يف ســرقة - إحــداث 
تلفيات - هروب من الســلطة - قيادة ســيارة مســروقة - تعزير بالســجن 

واجللــد.

1-التعزير مشروع يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة.
2-مــا جــاء يف كتــاب كشــاف القنــاع لإلمــام البهوتــي يف 14 ص 49 
بعــد أن ســاق جملــة مــن موجبــات التعزيــر قــال مــا نصــه ) الســرقة فيمــا 

ال قطــع فيــه(.

دعــوى املدعــى العــام ضــد ثاثــة أشــخاص بتهمــة االشــتراك يف ســرقة 
ســيارة والتجــول بهــا وإخفائهــا والتخطيــط ســويًا لذلــك واالصطــدام 
بســيارة أخــرى كانــت متوقفــة والهــروب مــن املوقــع، وطلــب املدعــي 
العــام اثبــات مــا أســند إليهــم و احلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــه ، مت 
القبــض علــى املدعــى عليهــم بعــد وقــوع حــادث مــروري بــني ســيارتني 
إحداهمــا املســروقة ، حيــث كان املدعــى عليهــم بداخلهــا يقودهــا 
أحدهــم ، ثــم هربــوا بعــد وقــوع احلــادث ثــم عــاد أحدهــم بعــد أن نســي 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــة  ــى املعامل ــاء عل ــا األحــداث وبن ــف بنظــر قضاي ــورة واملكل ــة املن باملدين
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/10/23هـــ  وتاريــخ   33618702
األربعــاء  يــوم  ففــي  1433/10/23هـــ  وتاريــخ   331872143
املوافق1433/10/25هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10 وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام بهيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام باملدينــة املنــورة ...... وادعــى 
علــى احلاضريــن معــه يف مجلــس احلكــم األحــداث : 1-......  تشــادي 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن جــوازات املدينــة املنــورة برقــم 
)....( واحلــدث 2-........ تشــادي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن 
ــورة برقــم )......( واحلــدث 3-......... تشــادي اجلنســية  ــة املن جــوزات املدين
مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن جــوزات املدينــة املنــورة برقــم )......( قائــًا 
يف حتريــر دعــواه إنــه بتاريــخ 08/9/ 1433هـــ تســلمنا محضــر دوريــات 
األمــن رقــم ) 21280( وبرفقــة املدعــي....... ســعودي اجلنســية واملدعــى 
عليــه...... تشــادي اجلنســية وقــد تضمــن احملضــر أنــه أثنــاء عمــل الدوريــة 
األمنيــة يف الدائــري الثانــي الحظــت وقــوع حــادث مــروري بــني ســيارتني 
األولــى مــن نــوع .... لوحــة رقــم )... ....( تعــود ملكيتهــا للمدعــي واألخــرى 

حذائــه فتــم القبــض عليــه و بعــد ذالــك مت القبــض علــى رفيقيــه بعــد أن 
قــام بداللــة الســلطات األمنيــة عليهمــا ، أقــر املدعــى عليهــم بالدعــوى، 
مت   ، واجللــد  بالســجن  عليهــم  املدعــى  بتعزيــر  احملكمــة  حكمــت 

تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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مــن نــوع ... لوحــة رقــم ).......( ولوحــظ أن قائــد الســيارة ...... قــد هــرب 
مــن املوقــع وســلم احلــادث لدوريــة املــرور وأثنــاء التســليم حضــر املدعــى 
عليــه ..... حــايف القدمــني يبحــث عــن حذائــه يف الســيارة ومت القبــض 
عليــه مــن قبــل دوريــات األمــن ومــن ثــم حضــر املدعــي وأفــاد أن الســيارة 
ــه واتضــح أن .......  ــه وأنهــا ســرقت مــن أمــام منزل ..... تعــود ملكيتهــا ل
هــو مــن يقــود الســيارة ........ املســروقة عنــد وقــوع احلــادث ومت ســحب 
عليــه ملركــز  املدعــى  املدعــي  وتســليم  املــرور  إلــى حجــز  الســيارات 
شــرطة ...... وبســماع أقــوال ...... ذكــر أنــه بتاريــخ 1433/08/29 هـــ 
عنــد حوالــي الســاعة الرابعــة فجــرًا أخبــره ابنــه ..... أنــه شــاهد ســيارته 
مــن نــوع ...... لوحــة رقــم )... ....( مصدومــة علــى طريــق الدائــري الثانــي 
وأضــاف أنــه كان قــد أوقــف ســيارته يف املســاء أمــام منزلــه يف حــي ...... 
وهــي ســليمة ولــم يقــم بإعطائهــا أحــد ويدعــي أنهــا ســرقت مــن أمــام 
منزلــه ويتهــم الشــخص الــذي مت القبــض عليــه مــن قبــل الدوريــات األمــن 
ــه يدعــى.....  ــه فيمــا بعــد أن جــوار الســيارة بعــد احلــادث والــذي اتضــح ل
وباســتجواب املدعى عليه ..... أفاد أنه بتاريخ 1433/08/29هـ الســاعة 
 ..... حــي  الواقعــة يف   ...... يجلــس يف حديقــة  الواحــدة صباحــًا كان 
واتصــل عليــه صديقــه املدعــى عليــه...... وســأله عــن مــكان تواجــده 
ــه  ......  ــه املدعــى علي ــه وكان برفقت ــه يف احلديقــة فحضــر ل ــره أن فأخب
وميتطــون ســيارة مــن نــوع ...... يقودهــا ..... وبعــد ركوبــه معهــم أخبــره 
...... أن الســيارة مســروقة هــو مــن قــام بســرقتها وتوجهــوا إلــى اســتراحة 
يف طريــق ..... يف ..... مســتأجرة تلــك الليلــة مــن قبــل أصدقائهــم يف احلــي 
وقبيــل وصولهــم لاســتراحة قامــوا بإخفــاء الســيارة بــني األشــجار لكي 
ال يشــاهدها أصحابهــم ومكثــوا عــدة دقائــق عنــد االســتراحة ثــم عــادوا 
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للســيارة وركبــوا بهــا وقــام هــو بقيادتهــا وتوجهــوا إلــى حــي ...... يريــدون 
إعــادة الســيارة إلــى املوقــع الــذي ســرقوها منــه وعنــد وصولهــم إلــى 
طريــق الدائــري الثانــي مقابــل مجمــع ..... التجــاري وقــع لهــم حــادث 
مــروري حيــث انحرفــت بهــم الســيارة واصطدمــت بســيارة أخــرى مــن 
نــوع ..... كانــت متوقفــة بجانــب الطريــق ثــم نزلــوا مــن الســيارة وهربــوا 
جميعــًا وعــاد هــو للموقــع ألخــذ جوالــه مــن نــوع .... الــذي ســقط منــه يف 
األمــن  دوريــات  قبــل  مــن  عليــه  القبــض  فتــم  احلــادث  أثنــاء  الســيارة 
وباستجواب احلدث .... أفاد بأنه يف يوم الثاثاء املوافق 1433/08/27هـ 
عثــر علــى مفتــاح ســيارة ســاقطا علــى األرض جــوار بقالــة آيســكرمي ..... 
يف حــي .... الــذي يســكن بــه وذهــب إلــى حديقــة ...... يف احلــي ذاتــه 
وتقابــل مــع صديقــه  ...... وأخبــره عــن املفتــاح وطــرح عليــه فكــرة ســرقة 
أي ســيارة واتفقــا ســويًا علــى ســرقة أي ســيارة علــى أن تكــون الســرقة 
فجــر اخلميــس لكــي يذهبــوا علــى الســيارة املســروقة إلــى اســتراحة تقــع 
يف طريــق ...... سيســتأجرها بعــض أصدقائهــم يف احلــي تلــك الليلــة وعنــد 
حوالــي الســاعة الواحــدة مــن فجــر يــوم اخلميــس املوافــق 8/29/ 1433هـ 
تقابــل مــع صديقــه املدعــى عليــه ....... حســب االتفــاق جــوار احلديقــة 
وكان يرتــدي بجامــة نــوم بنيــة اللــون ويرتــدي صديقــه ..... بنطــال أســود 
وفانيلــة تشــبه بلونهــا فانيلــة نــادي ....... وقامــوا بالبحــث عــن أي ســيارة 
لســرقتها حامــًا معــه مفتــاح الســيارة الــذي وجــده علــى األرض ســابقًا 
ووجــدوا ســيارة مــن نــوع ...... متوقفــة جــوار أحــد املنــازل يف حــي .... 
فحــاول هــو فتــح بــاب الســيارة باملفتــاح لكنــه لــم يســتطع ثــم حــاول 
صديقــه ...... فتــح الســيارة باملفتــاح فلــم يســتطع فعــاود هــو احملاولــة 
ــادة  ــه وقــام....... بقي ــاح ذات ــاح وقــام بتشــغيلها باملفت ــح الســيارة باملفت ففت
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الســيارة وركــب هــو معــه واتصــل ....... علــى صديقــه ....... وأخبرهــم 
أنهــم قامــوا بســرقة ســيارة وذهبــوا لــه عنــد احلديقــة وركــب  ...... معهــم 
وتوجهــوا لاســتراحة الواقعــة يف طريــق املطــار يف ..... وقبــل وصولهــم 
لاســتراحة قامــوا بإخفــاء الســيارة بــني األشــجار كــي ال يشــاهدها 
ــم عــادوا للســيارة  ــق ث ــد االســتراحة عــدة دقائ ــوا عن أصدقائهــم ومكث
وركبــوا بهــا يريــدون العــودة للحــي وبطريــق العــودة كان يقــود الســيارة 
...... وعنــد وصولهــم لطــرق الدائــري الثانــي علــى طريــق اخلدمــة مــن 
الســيارة  بهــم  انحرفــت  التجــاري   ...... ملجمــع  املقابلــة  األخــرى  اجلهــة 
ــوا مــن الســيارة  ــت متوقفــة ونزل ــوع ..... كان واصطدمــوا بســيارة مــن ن
وهربــوا جميعــًا ثــم عــاد ..... إلــى املوقــع للبحــث عــن جوالــه الــذي فقــده 
يف الســيارة ومت القبــض عليــه وباســتجواب احلــدث....... أفــاد بأنــه يف يــوم 
الثاثــاء املوافــق 1433/08/27هـــ كان يجلــس يف حديقــة .... وحضــر 
لــه صديقــه ...... وأخبــره أنــه وجــد مفتــاح ســيارة ســاقط علــى األرض 
وطــرح عليــه فكــرة ســرقة ســيارة واتفقــا ســويًا علــى ســرقة أي ســيارة 
لكــي يذهبــوا عليهــا إلــى اســتراحة تقــع يف طريــق ....... سيســتأجرها 
بعــض أصدقائهــم يــوم اخلميــس علــى أن يعيــدوا الســيارة بعــد ذلــك إلــى 
موقعهــا ويف مســاء يــوم األربعــاء املوافــق 1433/08/28هـــ تقابــل مــع 
أســود  بنطــاال  يرتــدي حينهــا  االتفــاق وكان  ...... حســب   / صديقــه 
وفنيلــة مقلمــة تشــبه بلونهــا فنيلــة نــادي .... وقامــوا بالبحــث عــن أي 
ســيارة لســرقتها ووجــدا ســيارة مــن نــوع ...... متوقفــة جــوار أحــد املنــازل 
يف حــي .... فحــاول صديقــه ............ فتــح بــاب الســيارة باملفتــاح الــذي 
عثــر عليــه ســابقا لكــن لــم يســتطع ثــم حــاول هــو أن يفتــح الســيارة فلــم 
وقــام  باملفتــاح  الســيارة  وفتــح  احملاولــة  صديقــه.....  فعــاود  يســتطع 
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بتشــغيلها باملفتــاح ذاتــه وقــام هــو بقيــادة الســيارة وذهبــا علــى الســيارة 
واتصــل علــى صديقــه / ..... وأخبــره أنهــم قامــوا بســرقة ســيارة وأنهــم 
يريــدون الذهــاب بهــا إلــى اســتراحة يف طريــق املطــار فطلــب منهــم / ...... 
الذهــاب معهــم فذهبــوا لــه حيــث كان يجلــس يف حديقــة ...... وركــب 
معهــم وتوجهــوا لاســتراحة الواقعــة يف طريــق املطــار يف ...... وقبيــل 
وصولهــم لاســتراحة قامــوا بإخفــاء الســيارة بــني األشــجار كــي ال 
يشــاهدها أصدقائهــم ومكثــوا عنــد االســتراحة عــدة دقائــق ثــم عــادوا 
للســيارة وركبــوا بهــا يريــدون العــودة للحــي وبطريــق العــودة كان يقــود 
الســيارة / ...... وعنــد وصولهــم لطريــق الدائــري الثانــي علــى طريــق 
اخلدمــة مــن اجلهــة األخــرى املقابلــة ملجمــع ..... التجــاري انحرفــت بهــم 
الســيارة واصطدمــوا بســيارة مــن نــوع .... كانــت متوقفــة ونزلــوا مــن 
الســيارة وهربــوا جميعــًا ثــم عــاد / ....... إلــى املوقــع للبحــث عــن جوالــه 
الــذي فقــده يف الســيارة ومت القبــض عليــه وجــرى االنتقــال مــع املدعــى 
عليهــم كا علــى حــده وطلــب منهــم اإلرشــاد إلــى موقــع االســتراحة 
التــي ذهبــوا لهــا بواســطة الســيارة ...... املســروقة واملوقــع الــذي يدعــي 
أنهــم أخفــوا الســيارة بــه وكذلــك اإلرشــاد علــى موقــع احلــادث الــذي 
وقــع لهــم أثنــاء قيادتهــم تلــك الســيارة املســروقة فأرشــد كا منهــم إلــى 
اســتراحة يف طريــق املطــار يف ..... عبــارة عــن ملعــب كــرة قــدم مــزروع 
محــاط بســياج حديــدي كمــا أرشــد علــى موقــع علــى بعــد عــدة أمتــار 
قبيــل االســتراحة يشــبه املوقــف اجلانبــي محــاط باألشــجار وذكــر بأنــه 
هــو املوقــع الــذي أخفــوا فيــه الســيارة وبالنســبة ملوقــع احلــادث الــذي وقــع 
ــى موقــع يقــع يف الطريــق الدائــري الثانــي مقابــل مجمــع  لهــم أرشــد عل
....... التجــاري وقــد انتهــى التحقيــق علــى توجيــه االتهــام إلــى املدعــى 
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عليهــم باالشــتراك يف ســرقة ســيارة مــن نــوع ...... والتجــول بهــا وإخفائهــا 
والتخطيــط ســويا علــى ذلــك واالصطــدام بســيارة أخــرى كانــت متوقفة 
جــاء  مــا  أوال:  التاليــة  والقرائــن  لأدلــة  وذلــك  املوقــع  مــن  والهــروب 
باعتــراف املتهــم ...... عليــه شــرعا املــدون علــى صفحــة )11_14( مــن 
ملــف التحقيــق رقــم 3 ثانيــا: مــا جــاء باعتــراف املتهــم ......عليــه شــرعا 
املــدون علــى صفحــة 1و 2 مــن ملــف التحقيــق رقــم 4  ثالثــا: مــا جــاء 
........عليــه شــرعا املــدون علــى صفحــة 3 مــن ملــف  باعتــراف املتهــم 
التحقيــق  رقــم 6 رابعــا: مــا جــاء يف محاضــر االســتدالل املدونــة علــى 
صفحــة 7/6/5 مــن ملــف التحقيــق رقــم 6 خامســا: مــا جــاء يف محضــر 
ــر للثانــي علــى ســابقة ســرقة ولــم  دوريــات األمــن وببحــث ســوابقهم عث
يعثــر لــأول والثالــث علــى ســوابق مســجله وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكــورون فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب إثبــات مــا أســند 
إليهــم واحلكــم بتعزيرهــم علمــا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل وهــم 
ســجناء علــى ذمــة هــذه القضيــة بتاريــخ 1433/9/5هـــ وبســؤال املدعــى 
عليهــم عمــا جــاء بدعــوى املدعــى العــام أجابــوا وهــم ينطقــون بالعربيــة  
قائلــني مــا ذكــره املدعــى العــام يف دعــواه صحيــح جملــة وتفصيــا ففــي 
إحــدى  ســرقة  علــى  جميعــا  اتفقنــا  الدعــوى  يف  املذكــور  التاريــخ 
الســيارات فوجــد أحدنــا مفتــاح ســيارة ملقــى علــى األرض فأخــذه ثــم 
قمنــا مبحاولــة فتــح الســيارة املذكــورة يف الدعــوى فلــم تنفتــح فتناوبنــا 
عليهــا حملاولــة فتحهــا فتــم فتحهــا ألحدنــا وتناوبنــا جميعــا يف قيدتهــا 
الدعــوى وجــرى  إلــي االســتراحة املذكــورة يف  وذهبنــا عليهــا ســويا 
يف  بزمائنــا  التقينــا  ثــم  األشــجار  بــن  االســتراحة  بجانــب  إخفائهــا 
االســتراحة املذكــورة وهــم ال يعلمــون عــن الســيارة ثــم ذهبنــا ســويا علــى 
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ــري  ــق الدائ ــى الطري ــا حــادث مــروري عل الســيارة املســروقة ووقــع علين
بجــوار أســواق ... ب......حيــث صدمنــا ســيارة نــوع ..... وحلــق بالســيارتني 
تلــف فهربنــا مــن املوقــع بعــد احلــادث كمــا أردف املدعــى عليــه ..... قائــا 
إنــه بعــد وقــوع احلــادث وهروبنــا مــن املوقــع  تذكــرت أن جوالــي ســقط 
داخــل الســيارة فرجعــت ألخــذه عندهــا قبــض علــى رجــال األمــن وقمــت 
بإرشــادهم علــى املدعــى عليهمــا اآلخريــن فتــم القبــض عليهمــا هكــذا 
أجابــوا هــذا وبالرجــوع إلــى املعاملــة وجــد بهــا تنــازل صاحــب احلق اخلاص 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليهــم 
صادقــوا علــى دعــوى املدعــى العــام فأقــروا بســرقة الســيارة املذكــورة 
بينهــم  فيمــا  التنــاوب  و  مقفلــة  وكانــت  بفتحهــا  وذلــك  الدعــوى  يف 
بقيادتهــا ووقــوع حــادث مــروري عليهــم بهــا بصدمهــم بســيارة أخــرى و 
إحلــاق تلــف بالســيارتني والهــروب مــن املوقــع ومبــا أن مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليهــم اعتــداء بغيــر حــق علــى ملــك اآلخريــن وهــى متقومــة 
علــى  للنــاس  إخافــة  فيهــا  ومثياتهــا  اجلنايــة  هــذه  أن  ومبــا  محترمــة 
أموالهــم وانتهــاك حلرمــة هــذا البلــد املبــارك الــذي حرمــه اهلل وتوعــد 
بالعقــاب علــى مــن انتهــك محارمــه  ومبــا أن التعزيــر يشــرع يف كل 
األحــوال  باختــاف  يختلــف  وهــو  كفــارة  وال  فيهــا  حــد  ال  معصيــة 
واألشــخاص والزمــان واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع إلــى نظــر احلاكــم 
مبــا يــراه محققــا للزجــر والــردع جلميــع مــا ذكــر فقــد حكمــت بتعزيــر 
املدعــى عليهــم وذلــك بجلــد كل واحــد منهــم ثاثمائــة وخمســني جلــدة 
تقــع علــى بــدن كل واحــد منهــم علــى ســبع دفعــات متســاويات وبــني 
كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام ويســجن كل واحــد منهــم  تســعة أشــهر 
كاملــة ابتــداء مــن تاريــخ إيقافهــم ويؤخــذ عليهــم التعهــد بعــدم العــودة 
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ملثــل ذلــك وبعــرض احلكــم قــرر املدعــى عليهــم القناعــة بــه وقــرر املدعــي 
العــام عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وأغلقــت اجللســة الســاعة 00 : 11 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حرر يف 1433/10/25هـ
1433/12/18هـــ  الســبت  اليــوم  هــذا  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــر وقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة 
مــن أصحــاب  الصــادر  بالقــرار  مــزودة  االســتئناف مبكــة املكرمــة 
الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  يف  االســتئناف  محكمــة  قضــاة  الفضيلــة 
برقــم 33457136 وتاريــخ 17/ 1433/11هـــ املتضمــن بعــد املقدمــة أنــه 
بدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه تقــرر إعادتهــا لفضيلــة ناظــر القضيــة 
ملاحظــة أن القاضــي لــم يوضــح أن مــا حكــم بــه لقــاء ثبــوت إدانــة 
املدعــى عليهــم بالســرقة أم للتهمــة وإذا أثبــت الســرقة فهــل هــي مــن 
حــرز فــإن كانــت كذلــك فهــي ليســت مــن اختصاصــه وإن كانــت 
مــن غيــر حــرز فهــي مــن اختصاصــه فيلــزم اإليضــاح يف ذلــك قبــل إيقــاع 
العقوبــة واهلل املوفــق  عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن املدعــى عليهــم 
أقــروا بســرقة الســيارة املذكــورة يف الدعــوى وهــي واقفــة عنــد أحــد 
املنــازل مبفتــاح كان معهــم وهــذا هــو الــذي جــاء يف ملخــص التحقيــق 
العامــة ومــن املعلــوم أن هــذه الســرقة واحلالــة  ومــا تضمنتــه الدعــوى 
هــذه ليســت مــن حــرز والتعزيــر كان لذلــك وقــد نــص العلمــاء علــى 
ــة ال حــد فيهــا وال كفــارة وأمــا مــا  ــر مشــروع يف كل معصي أن التعزي
ذكــره أصحــاب الفضيلــة مــن إثبــات ذلــك فعليــه أجيــب بــأن تســبيب 
احلكــم يغنــي عــن هــذا فلــو لــم تثبــت جنايتهــم مــا مت تعزيرهــم وقــد 
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نصيــت علــى احلكــم وهــو أقــوى صيغــة يف األحــكام وهــو يغنــي عــن 
غيــره مــن األلفــاظ وال مشــاحة يف االصطاحــات وعلــى هــذا فإننــي 
علــى حكمــي الســابق وقــد انتهــت اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر 
والربــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1433/12/18هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/02/02 هـــ 
ــة مــن محكمــة  افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09 حيــث عــادت املعامل
االســتئناف مــن مكــة املكرمــة مــزودة بالقــرار الصــادر مــن أصحــاب 
الفضيلــة قضــاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة الرابعــة برقــم 3410497 
يف 1434/1/12هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة أنــه بدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه تقــرر إعادتهــا إلــى فضيلــة حاكمهــا ملاحظــة أن مــا أجــاب بــه 
ــر  ــخ 1433/11/17هـــ غي ــا رقــم 33457136 وتاري ــى قرارن ــه عل فضيلت
مــاق وعليــه التمشــي مبــا جــاء بــه القــرار وبــاهلل التوفيــق وعليــه أجيــب 
الســيارة   بســرقة  أقــروا   قــد  املدعــى عليهــم  بــأن  الفضيلــة  أصحــاب 
املبينــة يف الدعــوى وهــي  ليســت مــن حــرز وتعزيرهــم كان ألجــل ثبــوت 
هــذه اجلنايــة  وقــد نــص العلمــاء علــى أن التعزيــر يشــرع يف كل معصيــة 
الحــد فيهــا وال كفــارة جــاء يف كشــاف القنــاع ج14 ص49 لإلمــام 
ــة مــن موجبــات التعزيــر قــال مــا  البهوتــي رحمــه اهلل بعــد أن ســاق جمل
نصــه )وكســرقة مــا ال قطــع فيــه( والتعزيــر مــن اختصــاص احملاكــم 
اجلزائيــة وعلــى هــذا فإنــي علــى حكمــي الســابق وقــد انتهــت اجللســة يف 
متــام الســاعة 10:9  وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/02/02هـــ
... نحــن رئيــس  احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد 



221

وقضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقة مكة 
املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى القــرار رقــم 33438692 وتاريــخ 
1433/10/25هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ...... القاضــي باحملكمــة 
ضــد.......  العــام  املدعــي  دعــوى  املتضمــن  املنــورة،  باملدينــة  اجلزائيــة 
تشــادي اجلنســية ورفقــاه املتهمــني يف ســرقة ســيارة، احملكــوم فيــه مبــا 
دون باطنــه املاحــظ عليــه بقــرار3410497 وتاريــخ 1434/1/12هـــ. 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد 
اإليضــاح األخيــر، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 3435727  تاريخه : 1434/02/11هـ  
رقم الدعوى :33619160 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34246460  تاريخه : 1434/06/20هـ

ســرقة - ســرقة ســيارة - تســبب يف ســرقة - إهمــال وتفريــط - شــبهة 
ســرقة - تعزيــر بالســجن واإلبعــاد عــن البــالد.

- قــول اهلل تعالــى ) وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى و ال تعانــوا علــى اإلثــم 
والعدوان(.

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

بديلــة  املدعــى عليهمــا يحمــان بطاقــة  العامــة ضــد  الدعــوى  الئحــة 
وطلــب إثبــات إدانتهمــا باســتام ســيارة مــن شــخص مــع مفتاحهــا أثنــاء 
عملهــا يف مغســلة ســيارات لغــرض غســلها وتركهــا أمــام املغســلة ممــا 
تســبب يف ســرقتها منهمــا أو مــن غيرهمــا وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا 
ــى املدعــى  ــة - قبــض عل ــة تعزيري أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوب
عليهمــا بعــد بــاغ مــن أحــد األشــخاص أنــه ســلم ســيارته لهمــا مبغســلة 
الســيارات التــي يعمــان بهــا وعنــد رجوعــه الســتامها لــم يجــد الســيارة 
يف مكانهــا واتهــم املدعــى عليهمــا بســرقتها ، وأنكــر املدعــى عليهمــا 
الســرقة ونظــرًا إلقــرار املدعــى عليهمــا باســتام الســيارة ومفتاحهــا 
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عرضــة  مفتاحهــا  جعــل  ممــا  باملغســلة  طويلــة  مــدة  الســيارة  وبقيــت 
ثبــت إدانــة املدعــى عليهمــا باســتام الســيارة مــع  لــذا فقــد  للضيــاع 
مفتاحهــا أثنــاء عملهــا باملغســلة لغــرض غســلها باإلهمــال والتفريــط يف 
الســيارة ممــا تســبب يف ســرقتها والشــبهة بحقهمــا بســرقتها وحكمــت 
البــاد ، مت تصديــق احلكــم مــن  بالســجن واإلبعــاد عــن  احملكمــة 
3424646 يف  رقــم  بالقــرار  املكرمــة  االســتئناف مبكــة  محكمــة 

1434/6/20هـــ.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ  برقــم.......  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
1433/10/23 هـ  املقيدة باحملكمة برقم ....... وتاريخ 1433/10/17 
هـــ  ففــي يــوم  االثنــني املوافــق1433/11/08 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
00 : 01  وفيهــا حضــر  املدعــي   العــام ...... املكلــف باالدعــاء العــام 
وتاريــخ   ..... رقــم  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  خطــاب  مبوجــب 
االدعــاء  بدائــرة  عامــًا  مدعيــًا  بصفتــي  قائــا  وأدعــى  1433/3/6هـــ 
العــام مبحافظــة جــدة أدعــي علــى ....... ،28 عامــًا املهنــة عامــل صومالــي 
اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ).........( موقــوف بســجون جــدة 
مبوجــب امــر متديــد رقــم ......... وتاريــخ 1432/12/11هـــ علــى 3333 25 
عامــًا املهنــة عامــل صومالــي اجلنســية مبوجب البطاقــة البديلة رقم )......( 
موقــوف بســجون جــدة بأمــر متديــد رقــم ...... وتاريــخ 1432/12/11هـــ 
ــة املواطــن/........  ــغ مركــز شــرطة اجلنوبي ــخ 1432/11/26هـــ ابل بتاري
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عــن ســرقة ســيارته مــن نــوع رقــم اللوحــة ).......( لــون    بعــد إحضارهــا 
إلــى مغســلة ســيارات بحــي  مــن قبــل مكفولــه املدعــو....... باكســتاني 
اجلنســية لغــرض غســلها وقــام بتســليم مفتاحهــا إلــى املدعــى عليــه الثانــي 
الــذي بــدوره ســلم املفتــاح للمدعــى عليــه األول وعنــد رجوعــه الســتامها 
مت إباغــه مــن قبــل املذكوريــن عــن عــدم عثورهــم علــى مفتــاح الســيارة 
وعنــد قيامــه بإحضــار املفتــاح االحتياطــي لــم يجــد الســيارة يف مكانهــا 
ويتهــم املدعــى عليهمــا بســرقتها وباســتجواب املدعــى عليــه...... افــاد 
املدعــو......  الســيارة  مالــك  مكفــول  قــام  يومــًا  عشــرين  منــذ  بانــه 
بإحضــار ســيارة مــن نــوع  وبهــا عطــل باملاكينــة وطلــب منــه غســلها 
يف املغســلة التــي يعمــل بهــا وهــي مقفلــة بعــد ان قــام باســتام مفتــاح 
الســيارة وتركهــا منــذ ذلــك احلــني ولــم يرجــع الســتامها وقــام بإبــاغ 
مالــك الســيارة عــن فقــده مفتــاح الســيارة بعــد ان قــام بتســليمه للثانــي 
وبعــد عــدة أيــام فوجــى بعــدم وجــود الســيارة وظــن ان مالكهــا حضــر 
الســتامها وفوجــئ بعــد ذلــك برجــال البحــث اجلنائــي باحلضــور والقبــض 
عليــه وباســتجواب املدعــى عليــه..... تطابقــت أقوالــه مــع مــا جــاء يف 
أقــوال املدعــى عليــه األول وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى 
عليهمــا )1( ...... )2( ..... باســتام ســيارة املواطــن/........... مــع مفتاحهــا 
أثنــاء عملهمــا مبغســلة بحــي  لغــرض غســلها ومــن ثــم تركهــا أمــام 
املغســلة ممــا تســبب يف ســرقتها منهمــا او مــن غيرهمــا وذلــك لأدلــة 
والقرائــن التاليــة مــا جــاء بدعــوى املدعــي مالــك الســيارة عــن ســرقة 
ســيارته بعــد تســليمها للمذكوريــن مــع املفتــاح اخلــاص بهــا لفــه )8( مــا 
جــاء بأقوالهمــا اســتام الســيارة مــع مفتاحهــا ومــن ثــم ادعائهمــا بفقــدان 
مفتــاح الســيارة لفــه رقــم 8 ص 1-11وبالبحــث عــن ســوابقهما لــم يعثــر 
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لهمــا علــى ســوابق مســجلة وحيــث ان مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا اطلــب إثبــات مــا اســند إليهمــا 
وتعزيرهمــا لقــاء ذلــك )علمــًا بــان احلــق اخلــاص ال زال قائمــًا( وبعــرض مــا 
ورد بدعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهمــا احلاضريــن يف املجلــس 
الشــرعي قــرر كل واحــد منهمــا علــى انفــراد قائــًا  مــا ورد يف دعــوى 
املدعــي  العــام مــن توجيــه االتهــام لــي  لنــا باســتام ســيارة املواطــن.......... 
مــع مفتاحهــا أثنــاء عملنــا مبغســلة بحــي   لغــرض غســلها ومــن ثــم تركها 
أمــام املغســلة ممــا تســبب يف ســرقتها منــا او مــن غيرنــا علــى الصفــة 
املتقدمــة يف الدعــوى فغيــر صحيــح والصحيــح أن الســيارة املشــار إليهــا 
قــد أحضرهــا إلينــا شــخص باكســتاني اجلنســية وتعطلــت عنــد وصولهــا 
للمغســلة وتركهــا وكان املفتــاح بحوزتنــا وفقــد منــا املفتــاح فحضــر 
إلينــا الشــخص الباكســتاني وطلــب أن نتحمــل تكلفــة املفتــاح فوافقنــا 
علــى ذلــك فوجدنــا مفتــاح قمنــا بتجربتــه علــى الســيارة فقــام بفتــح 
الســيارة ولــم يقــم بتشــغيلها فقــال  بــأن املفتــاح يحتــاج إلــى برمجــه فقلنــا 
ــاح معــه ألجــل  ــا مســتعدين بتحمــل تكلفــة البرمجــة فأخــذ املفت ــه بأن ل
أن يقــوم بالبرمجــة ولــم يعــد بعــد ذلــك هــذا جوابــي علــى الدعــوى عليــه 
فقــد جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــه علــى مــا ذكــر قــال نعــم 
وبينتــي تتمثــل يف مــا جــاء بدعــوى املدعــي مالــك الســيارة عــن ســرقة 
ســيارته بعــد تســليمها للمذكوريــن مــع املفتــاح اخلــاص بهــا لفــه )8( مــا 
جــاء بأقوالهمــا اســتام الســيارة مــع مفتاحهــا ومــن ثــم ادعائهمــا بفقــدان 
مفتــاح الســيارة لفــه رقــم 8 ص 1-11 عليــه فقــد جــرى ســؤاله هــل لديــة 
زيــادة بينــه قــال ال يوجــد لــدي ســوى مــا قدمــت  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليهمــا باســتام الســيارة ومفتاحهــا 
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وحيــث ان الســيارة قــد بقيــت مــده طويلــه يف املغســلة كمــا ورد يف 
أقــوال املدعــي يف محضــر التحقيــق املرفــق باملعاملــة علــى اللفــة )8(و)9( 
ممــا يجعــل مفتاحهــا عرضــة للضيــاع ولقولــه تعالــى } وتعاونــوا علــى 
ــا يف فعــل املدعــى  ــم والعــدوان { ومل ــى اإلث ــوا عل ــر والتقــوى وال تعاون الب
عليــه مــن عصيــان هلل ولرســوله ولولــي األمــر ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم  )كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه ( وجلميــع مــا 
تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهمــا ............ و ............ باســتام 
ســيارة املواطــن........... مــع مفتاحهــا أثنــاء عملهمــا مبغســلة بحــي  لغــرض 
غســلها باإلهمــال والتفريــط يف الســيارة ممــا تســبب يف ســرقتها ووجــود 
الشــبهة يف حقهمــا بســرقة الســيارة املذكــورة وحكمــت عليهمــا لقــاء 
ذلــك مبــا يلــي أواًل ســجن كل واحــد منهمــا ملــده عشــرة أشــهر حتســب 
ــة وإبعادهمــا عــن البــاد بعــد  ــى ذمــة هــذه القضي منهــا مــده إيقافــه عل
تنفيــذ محكوميتهمــا وعــدم الســماح لهمــا بالعــودة إليهــا مــرة أخــرى 
وبعرضــه علــى  الطرفــني قــرر املدعــى عليهمــا القناعــة وقــرر املدعــي 
العــام عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وســيجري اتخــاذ 
الــازم حســب التعليمــات  جــرى النطــق باحلكــم يف متام الســاعة الواحدة 
والربــع ظهــرا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف  1433/11/08 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــني املوافــق 1434/7/10هـــ الســاعة 
 ........... انــا  لــدي  اجللســة  فتحــت  دقيقــة  وأربعــون  وخمــس  الثامنــة 
ــم بعمــل القاضــي  ــة مبحافظــة جــده والقائ القاضــي باحملكمــة اجلزائي
1434/7/8هـــ  .............يف  رقــم  التكليــف  خطــاب  مبوجــب   .........
وجــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة وكانــت قــد عــادت املعاملــة مــن 
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محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة وبرفقهــا قرارهــا رقــم ........يف 
1434/6/20هـــ باملصادقــة علــى احلكــم ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة 
علــى  املوافقــة  تقــرر  االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  القــرار 
احلكــم واهلل املوفــق (وموقــع ومختــوم مــن اصحــاب الفضيلــة أعضــاء 
الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة وهــم كا مــن الشــيخ ........ والشــيخ .......... 
والشــيخ.............. فجــرى تدوينــه حفظــا للواقــع وجــرى قفلهــا يف متــام 
الســاعة التاســعة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 3447287  تاريخه: 1434/2/25هـ   
رقم الدعوى:33656547

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35119440  تاريخه: 1435/1/17هـ

ســرقة - اختــالس - خيانــة أمانــة - اســتغالل موظــف عملــه يف مصــرف 
لالختــالس والســرقة - تضمــن املثــل يف احلــق اخلــاص - ســماع دعــوى 
احلــق اخلــاص مــع احلــق العــام - عــدم قبــول رجــوع املقــر عــن إقــراره يف 
احلــق اخلــاص - األصــل تضمــن املختلــس الربــح الفائــت باختالســه 
- توافــق داللــة ظاهــر احلــال مــع أصــل االختيــار والرضــى يف أقــوال 
املكلــف - حكــم بتســليم مبلــغ للمدعــى اخلــاص - ثبــوت إدانــة - تعزيــر 
بالســجن واجللــد يف مــكان عــام - أســباب تشــديد العقوبــة - ثبــوت إدانــة 
مصــرف باإلهمــال مبراقبــة حســابات العمــالء بشــكل دوري ممــا تســبب 
اللــوم للمصــرف  يف حتويــالت غيــر شــرعية وغيــر نظاميــة وتوجيــه 

بســبب ذلــك - عــدم ثبــوت إدانــة - صــرف نظــر . 

أن األصــل يف الضمــان ضمــان املثــل كمــا هــو مــروي عــن اإلمــام مالــك 
و الشــافعي وهــو روايــة عــن اإلمــام أحمــد اختارهــا شــيخ اإلســالم و ابــن 
القيــم و الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم و قضــى بــه شــريح و أفتــى بــه 
الزهــري . ينظــر :  املنتقــى للباجــي )272/5( و فتــح البــاري ) 150/5( 
و املغنــي ) 361/7( و الفــروع ) 507/4( مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم 
حاشــية   )438/6  ( احمللــى   )324-322/1( املوقعــن  إعــالم   )563/20(

الــروض املربــع ) 406/5(.
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اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليهــم األول والثانــي باســتغال وظيفتهمــا 
لــدى مصــرف .... وقيامهمــا باختــاس مبلــغ مالــي مــن حســاب عميــل 
والتنســيق  التخطيــط  بعــد  وذلــك  املصــرف  إدارة  علــم  أو  علمــه  دون 
املســبق بينهمــا وقيــام الثانــي بســرقة األرقــام الســرية لبعــض موظفــي 
البنــك ومراقبــي الفــروع إلجنــاز تلــك التحاويــل الغيــر مشــروعة للحســاب 
الشــخصي لزميلــه األول واتهــام الثالــث والرابــع واخلامــس والســادس 
بإعطــاء حريــة التصــرف لــأول بحســاباتهم الشــخصية ممــا ســهل عليــه 
عمليــة اختــاس تلــك األمــوال مــن حســاب العميــل دون علمــه واتهــام 
ــة حســابات العمــاء بشــكل دوري  إدارة مصــرف .... باإلهمــال مبراقب
ممــا تســبب ذلــك بإجــراء عــدة عمليــات حتاويــل مــن حســاب العميــل 
لديهــم إلــى حســابات أخــرى دون اكتشــاف ذلــك إال بعــد وقــت متأخــر 
يطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة ، حيــث 
إنــه بتاريــخ 1431/1/4هـــ ورد ملركــز شــرطة .... تقريــر دوريــات األمــن 
مبنطقــة الريــاض رقــم )1005( املتضمــن القبــض علــى األول والثانــي 
 ... .... املصرفيــة  الشــرعي لشــركة  بــاغ الوكيــل  بنــاء علــى  وذلــك 
لقيامهمــا باالتفــاق واالشــتراك ســويا باختــاس مبلــغ مالــي مــن البنــك 
مقــداره )17.306.602.70( ســبعة عشــر مليونــًا وثاثمائــة وســتة آالف 
وســتمائة وريــاالن وســبعون هللــة مــن حســاب العميــل لديهــم ... وذلــك بعد 
قيــام األول بإنشــاء اشــتراك انترنــت حملفظــة العميــل دون علمــه ومــن ثــم 
الطلــب مــن زميلــه بتنفيــذه عــدة عمليــات بيــع ألســهم العميــل بحجــة أن 
العميــل طلــب منــه ذلــك مــع وعــده لهــم بإحضــاره مســتند أمــر بيــع موقــع 
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مــن العميــل وبعــد أن يتــم بيــع األســهم يطلــب منهــم حتويــل مبالــغ البيــع 
إلــى حســاب العميــل اجلــاري املربــوط علــى احملفظــة ومــن ثــم يأتــي دور 
شــريكه الثانــي إجــراء عمليــات حتويــل مــن حســاب العميــل حلســاب 
منهــم  لســحبها  متهيــدا  لــأول  أقربــاء  آخريــن  عمــاء  وحلســاب  األول 
وتســليمها لــأول وكذلــك قيــام الثانــي بســرقة األرقــام الســرية لزمائــه 
الصرافــني ســواء الــذي يعملــون معــه بنفــس الفــرع بحــي ...... أو بالفــروع 
األخــرى وكذلــك ســرقة األرقــام الســرية ملراقبــي الفــروع حتــى يتمكــن 
مــن تنفيــذ تلــك احلــواالت الغيــر مشــروعة ،  أقــر املدعــى عليــه األول مبــا 
جــاء يف الدعــوى ، أقــر املدعــى عليــه الثانــي بتحويــل املبالــغ وأنكــر 
ــه  ــرأة موكل ــه تب ــب وكيل ســرقة األرقــام الســرية ملوظفــي البنــك ويطل
مــن الدعــوى، أقــر املدعــى عليــه الثالــث بدخــول مبالــغ يف حســابه عــن 
طريــق املدعــى عليــه األول وأنكــر علمــه بالتفاصيــل وأعادهــا حلســاب 
األول،أقــر املدعــى عليــه الرابــع مبــا جــاء يف جــواب الثالــث، أقــر املدعى 
عليــه اخلامــس مبــا جــاء يف جــواب الثالــث والرابــع ، أقــر املدعــى عليــه 
الســادس مبــا جــاء يف جــواب الســابقني وأنــه هــو الــذي قــام بتبليــغ ابــن 
الشــخص املختلــس منــه موضــوع االختــاس وأحضــر بينــة علــى ذلــك، 
األرقــام  ســرقة  الثانــي  عليــه  املدعــى  نفــي  علــى  العــام  املدعــي  دليــل 
الســرية للعمــاء إقــراره بذلــك ودفــع املدعــى عليــه بأنــه اعتــرف تغريــرا 
مــن محقــق املصــرف ، حضــر املدعــي يف احلــق اخلــاص عــن شــركة .... 
وادعــى ضــد املدعــى عليهــم جميعــا بــأن  الشــركة املصرفيــة موكلتــه 
قامــت بشــراء أســهم  بعــدد األســهم املســروقة ونوعهــا وتســليمها حملفظــة 
املختلــس منــه ونتــج عــن ذلــك دفــع موكلتــي مبلــغ خمســة و عشــرين 
مليونــًا و ســتمائة وخمســة وثاثــني ألــف وســبعمائة وســتة و أربعــني ريــااًل 
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وخمــس و خمســني هللــة، اســتعد املدعــى عليــه األول بتحمــل املبلــغ 
كامــا وبــرأ البقيــة مــن املبلــغ ،أنكــر البقيــة أنهــم أخــذوا شــيئا مــن 
األمــوال احملولــة حلســاباتهم،فبناء علــى مــا تقــدم وإلقــرار املدعــى عليــه 
األول وإقــرار املدعــى عليــه الثانــي بالتحويــل ولعــدم قبــول رجوعــه عــن 
إقــراره يف ســرقة األرقــام الســرية وخليانــة األمانــة ولكبــر املبالــغ ، ثبوت 
واالشــتراك  باســتغال وظيفتهمــا  والثانــي  األول  املدعــى عليــه  إدانــة 
يف اختــاس مبلــغ مالــي مــن حســاب عميــل دون علمــه أو علــم إدارة 
املصــرف و إدانــة املدعــى عليــه ... باســتخدام األرقــام الســرّية لبعــض 
موظفــي املصــرف دون إذنهــم أو علمهــم إلجــراء حتويــات غيــر شــرعية 
و ال نظاميــة و إدانــة املصــرف  باإلهمــال مبراقبــة حســابات العمــاء 
بشــكل دوري ممــا تســبب بإجــراء عــدة حتويــات مــن حســاب العميــل 
لديهــم إلــى حســابات أخــرى دون اكتشــاف لذلــك إاّل بعــد وقــت متأخــر 
و لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهــم البقيــة  بإعطائهــم حريــة التصــرف 

للمدعــى عليــه .... احلكــم مبــا يلــي :
 أ/ يف احلق العام :

1 - ســجن املدعــى عليــه األول  ثمــان ســنوات و جلــده ثمامنائــة جلــدة 
مفرقــة علــى عشــر دفعــات كل دفعــة ثمانــون جلــدة يف مــكان عــام.
2- ســجن املدعــى عليــه الثانــي ثــاث ســنوات و جلــده مائتــي جلــدة 
مفرقــة علــى أربــع دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة يف مــكان عــام .

3- توجيه اللوم الشديد للمصرف .
4-  براءة باقي املدعى عليهم. 

ب/ يف احلق اخلاص :
1- إلــزام املدعــى عليــه األول بتســليم املدعــي اخلــاص املصــرف  ثاثمائــة 
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واثنــني و ثاثــني ألــف و مائــة و أربعــة و ثمانــني ســهمًا مــن أســهم املصــرف  
ودفــع ســبعمائة ريــال أجــرة إنشــاء احملفظــة و دفــع أربعمائــة و ثمانيــة و 
عشــرين ألــف و تســعمائة و ثمانيــة و ثاثــني ريــااًل و واحــد و ســتني هللــة 

باقــي األربــاح بعــد خصــم املبلــغ املوجــود يف احلســاب .
2- صــرف النظــر عــن عمــا عــدا  ذلــك ممــا ورد يف دعــوى املدعــي 
اخلــاص ووكيــل املدعــى عليــه .. الثانــي و أفهمــت وكيــل املدعــي اخلــاص 
للمصــرف  بــأن لــه أخــذ أميــان املدعــى عليهــم عــدا األول علــى نفــي أخــذ 
شــيء مــن املبالــغ الناجتــة عــن االختــاس محــل الدعــوى متــى مــا أراد .
احلــق  املدعــي يف  وقــرر  الئحــة  بــدون  االعتــراض  العــام  املدعــي  قــرر 
اخلــاص واملدعــى عليهمــا األول والثانــي االعتــراض بائحــة وقــرر البقيــة 

القناعــة، تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33656547 وتاريــخ 1433/11/15 هـــ املقيــدة 
يــوم  وتاريــخ 1433/11/15 هـــ ففــي  برقــم 332029054  باحملكمــة 
الثاثــاء املوافــق20 /1434/01هـــ  قــدم املدعــي العــام ....  الئحــة دعــوى 
ــغ مــن العمــر 30 عامــًا ، ســعودي اجلنســية  عامــة ضــد / 1- ....  ، البال
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....(أوقــف بتاريــخ  1431/1/4هـــ وأحيــل 
للســجن العــام مبوجــب مذكــرة التوقيــف رقــم )17/6/1/19( وتاريــخ 

1431/1/24هـ 
2- .......  ، البالــغ مــن العمــر 25 عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم )....(أوقــف بتاريــخ  1431/1/4هـــ وأحيــل للســجن 
وتاريــخ   )17/6/1/19( رقــم  التوقيــف  مذكــرة  مبوجــب  العــام 

1431/1/24هـــ
3-  .... مبوجب السجل املدني رقم )....( مفرج عنه بالكفالة.

4- ...... مبوجب السجل املدني رقم )......( مفرج عنه بالكفالة.
5- ..... مبوجب السجل املدني رقم ).....( مفرج عنه بالكفالة.
6- .... مبوجب السجل املدني رقم )....( مفرج عنه بالكفالة.

 حيــث إنــه بتاريــخ 1431/1/4هـــ ورد ملركــز شــرطة ..... تقريــر دوريــات 
األمــن مبنطقــة .... رقــم )1005( املتضمــن القبــض علــى األول والثانــي 
وذلــك بنــاء علــى بــاغ الوكيــل الشــرعي لشــركة ... املصرفيــة / ... 
لقيامهمــا باالتفــاق واالشــتراك ســويا باختــاس مبلــغ مالــي مــن البنــك 
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قــدره )17.306.602.70( ســبعة عشــر مليونــًا وثاثمائــة وســتة آالف 
وســتمائة وريــاالن وســبعون هللــة مــن حســاب العميــل لديهــم / ... وذلــك 
بعــد قيــام األول بإنشــاء اشــتراك انترنــت حملفظــة العميــل دون علمــه 
ــل  ــع ألســهم العمي ــات بي ــذه عــدة عملي ــه بتنفي ــب مــن زميل ــم الطل ومــن ث
بحجــة أن العميــل طلــب منــه ذلــك مــع وعــده لهــم بإحضــاره مســتند أمــر 
بيــع موقــع مــن العميــل وبعــد أن يتــم بيــع األســهم يطلــب منهــم حتويــل 
مبالــغ البيــع إلــى حســاب العميــل اجلــاري املربــوط علــى احملفظــة ومــن ثــم 
يأتــي دور شــريكه الثانــي إجــراء عمليــات حتويــل مــن حســاب العميــل 
حلســاب األول وحلســاب عمــاء آخريــن أقربــاء لــأول متهيــدا لســحبها 
منهــم وتســليمها لــأول وكذلــك قيــام الثانــي بســرقة األرقــام الســرية 
لزمائــه الصرافــني ســواء الــذي يعملــون معــه بنفــس الفــرع بحــي .... أو 
بالفــروع األخــرى وذلــك ســرقة األرقــام الســرية ملراقبــي الفــروع حتــى 

يتمكــن مــن تنفيــذ تلــك اجلــواالت الغيــر مشــروعة .
 وباســتجواب األول اعتــرف مبــا نســب إليــه حيــث أفــاد انــه كان يقــوم 
باالتصــال علــى زميلــه املدعــى عليــه الثانــي بطلــب حتويــل مبالــغ ماليــة 
متفرقــة مــن حســاب العميــل / .... إلــى حســابه الشــخصي كونــه يعمــل 
وســيط أســهم وكذلــك إلــى حســابات أخــرى تعــود ألقربائــه وكانــت 

كالتالــي : 
1- حتويــل مبلــغ قــدره )237.000( مائتــني وســبعة وثاثــون ألــف ريــال 

إلــى حســابه الشــخصي بتاريــخ 1429/10/19هـــ
2- حتويــل مبلــغ قــدره )47.000( ســبعة وأربعــون ألــف ريــال إلــى حســابه 

الشــخصي بتاريخ 1429/10/25هـ .
3- حتويــل مبلــغ قــدره )340.000( ثاثمائــة وأربعــون ألــف ريــال إلــى 
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حســابه الشــخصي بتاريــخ 1429/11/4هـــ
4- حتويــل مبلــغ قــدره )612.834( ســتمائة واثنــا عشــر ألــف وثمامنائــة 

وأربعــة وثاثــون ريــال إلــى حســابه الشــخصي بتاريــخ 1429/11/4هـــ
5- حتويــل مبلــغ قــدره )309.300( ثاثمائــة وتســعة آالف وثاثمائــة 

ريــال إلــى حســابه الشــخصي بتاريــخ 1429/11/17هـــ
إلــى حســابه  ألــف ريــال  6- حتويــل مبلــغ قــدره )600.000( ســتمائة 

1429/11/19هـــ بتاريــخ  الشــخصي 
7- حتويــل مبلــغ قــدره )577.000( خمســمائة وســبعة وســبعون ألــف 

ريــال إلــى حســابه الشــخصي بتاريــخ 1429/11/21هـــ
إلــى حســابه  ألــف ريــال  8- حتويــل مبلــغ قــدره )600.000( ســتمائة 

1429/12/29هـــ بتاريــخ  الشــخصي 
ــة  ــغ قــدره )590.812( خمســمائة وتســعون ألــف وثمامنائ 9- حتويــل مبل

واثنــا عشــر ريــال إلــى حســابه الشــخصي بتاريــخ 1429/12/29هـــ
10- حتويــل مبلــغ قــدره )783.059( ســبعمائة وثاثــة وثمانــون ألــف 
وتسعة وخمسون ألف ريال إلى حسابه الشخصي بتاريخ 1430/1/3هـ
11- حتويــل مبلــغ قــدره )989.061( تســعمائة وتســعة وثمانــون ألــف 

وواحــد وســتون ريــال إلــى حســابه الشــخصي بتاريــخ 1430/1/7هـــ
12- حتويــل مبلــغ قــدره )674.000( ســتمائة وأربعــة وســبعون ألــف ريــال 

إلى حســابه الشــخصي بتاريــخ 1430/2/21هـ
13- حتويــل مبلــغ قــدره )755.282( ســبعمائة وخمســة وخمســون ألــف 

واثنــني وثمانــون ريــال إلــى حســابه الشــخصي بتاريــخ 1430/2/22هـــ
ــغ قــدره )839.274( ثمامنائــة وتســعة وثاثــون ومائتــني  14- حتويــل مبل
وأربعة وسبعون ألف ريال إلى حسابه الشخصي بتاريخ 1430/2/28هـ
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ــى  ــال إل ــف ري ــة وســبعون أل ــغ قــدره )870.000( ثمامنائ ــل مبل 15- حتوي
ــخ 1430/5/27هـــ حســابه الشــخصي بتاري

16- حتويــل مبلــغ قــدره )980.000( تســعمائة وثمانــون ألــف ريــال إلــى 
قريبــه / .... بتاريــخ 1430/10/14هـــ

17- حتويــل مبلــغ قــدره )980.000( تســعمائة وثمانــون ألــف ريــال إلــى 
قريبــه / ....... بتاريــخ 1430/10/12هـــ

18-  حتويــل مبلــغ قــدره )2.640.000.00( مليونــان وســتمائة وأربعــون 
ألــف ريــال إلــى  حســاب قريبــه/ ..... علــى فتــرات متفرقــة .

19- حتويــل مبلــغ قــدره )8.435.000.00( ثمانيــة مايــني وأربعمائــة 
وخمســة وثاثــون ألــف ريــال مــن حســابه الشــخصي إلــى حســاب شــقيقه  

..... علــى فتــرات متفرقــة .
دون   ....  / العميــل  حســاب  مــن  متــت  العمليــات  تلــك  جميــع  وأن 
علمــه وأنــه تصــرف بجميــع تلــك املبالــغ املاليــة والتــي بلــغ إجماليهــا 
ريــال  آالف  وســتة  وثاثمائــة  مليونــًا  ســبعة عشــر   )17.306602.70(
وســتمائة وريــاالن وســبعون هللــة علــى نفســه حيــث قــام بتســديد ديــون 
خاصــة عليــه وعلــى بعــض أقاربــه وأن املســئولية علــى حتمــل ذلــك املبلــغ 

تقــع عليــه دون غيــره وصــدق اعترافــه شــرعًا بذلــك .
وباســتجواب الثانــي جــاءت أقوالــه مطابقــة ألقــوال األول وأفــاد أيضــا 
أنــه كان يقــوم بتحويــل تلــك املبالــغ حلســاب زميلــه األول وبعــض اقاربــه 
عــن طريــق قســائم حتويــل مــن حســاب إلــى حســاب ويقــوم بالتوقيــع علــى 
ــب منــه كمــا أضــاف  ــة عــن العميــل دون علمــه بطل ــل نياب ــك التحاوي تل
ــة باســتخدام  أيضــا أنــه كان يقــوم بجميــع عمليــات التحاويــل البنكي
األرقــام الســرية للصرافــني ومــدراء العمليــات دون علمهــم بذلــك وأن 
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أجمالــي املبالــغ بعــد تدقيقهــا مــن قبــل مدققــي حســابات البنــك بلغــت 
)17.30660270( ســبعة عشــر مليونــًا وثاثمائــة وســتة آالف وســتمائة 

وريــاالن وســبعون هللــة وصــدق اعترافــه بذلــك شــرعًا 
وبإحضار كا من :الثالث والرابع واخلامس والسادس .

تلــك  مبصــدر  علمهــم  عــدم  حيــال  متطابقــة  جميعــا  أقوالهــم  جــاءت 
األمــوال التــي حتــول إلــى حســاباتهم ســوى أنهــم يعلمــون بأنهــا كانــت 
تتــم بواســطة قريبهــم / .... كونــه معلــوم لديهــم بأنــه يعمل وســيط أســهم 
لــدى البنــك وأنــه يطلــب منهــم ذلــك ويقــوم بســحبها منهــم حــال حتويلهــا 

إلــى حســاباتهم وعــدم اســتفادتهم مــن تلــك املبلــغ.
وبإحضار موظفي شركة .... املصرفية كل من : 

1- ...... أفــاد بعــدم علمــه بتلــك التحاويــل البنكيــة التــي كانــت تتــم عــن 
طريــق الرقــم الســري اخلــاص بــه إال بعــد أن مت إباغــه مــن قبــل البنــك 
وأن الثانــي أبلغــه بأنــه قــام بســرقة الرقــم الســري اخلــاص بــه واســتخدامه 

بتلــك التحاويــل .
2- ..... أفــاد أنــه ســبق وأن ورده اتصــال هاتفــي مــن قبــل األول يطلــب 
منــه أن يقــوم بإجــراء عمليــة بيــع أســهم للعميــل / .... وأنــه قــام بإرســال 
أوامــر البيــع وأوامــر التحويــل إليــه وأنــه لــم يكــن يعلــم بــأن املتهــم قــام 

ــم العميــل . بالتوقيــع علــى تلــك األوامــر دون عل
3- ..... جاءت أقواله مطابقه ألقوال زميله / ... .

التحاويــل  بتلــك  علمهــم  عــدم  عــن  متطابقــة  أقوالهــم  أيضــا  جــاءت 
البنكيــة التــي كانــت تتــم بواســطة أرقامهــم الســرية . وقــد أســفر 
التحقيــق عــن اتهــام األول والثانــي باســتغال وظيفتهمــا لــدى مصــرف 
.... وقيامهمــا باختــاس مبلــغ مالــي مــن حســاب عميــل دون علمــه أو 
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علــم إدارة املصــرف وذلــك بعــد التخطيــط والتنســيق املســبق بينهمــا 
وقيــام الثانــي بســرقة االرقــام الســرية لبعــض موظفــي البنــك ومراقبــي 
الغيــر مشــروعة للحســاب الشــخصي  التحاويــل  تلــك  الفــروع إلجنــاز 
بإعطــاء  والســادس  واخلامــس  والرابــع  الثالــث  واتهــام  األول  لزميلــه 
حريــة التصــرف لــأول بحســاباتهم الشــخصية ممــا ســهل عليــه عمليــة 
إدارة  واتهــام  العميــل دون علمــه  مــن حســاب  األمــوال  تلــك  اختــاس 
مصــرف .... باإلهمــال مبراقبــة حســابات العمــاء بشــكل دوري ممــا 
تســبب ذلــك بإجــراء عــدة عمليــات حتاويــل مــن حســاب العميــل لديهــم 
إلــى حســابات أخــرى دون اكتشــاف ذلــك إال بعــد وقــت متأخــر وذلــك 

لأدلــة والقرائــن التاليــة :-
1ـ اعترافاتهــم املصدقــة  شــرعا املــدون علــى الصفحــة رقــم ).....( مــن 

دفتــر التحقيــق املرفــق رقــم )......(.
2- مــا ورد يف أقــوال شــقيق األول املــدون علــى الصفحــة رقــم ).....( مــن 

دفتــر التحقيــق املرفــق رقــم ).....(.
3ـ مــا ورد يف أقربــاء األول لــكل مــن / .... و....بقيــام األول بتحويــل مبالــغ 

مالية لســحابهم .
4- مــا ورد بأقــوال موظــف املصــرف ...... بقيــام الثانــي باالعتــراف لديــه 
بأنــه قــام بســرقة الرقــم الســري اخلــاص بــه واســتخدامه بتلــك التحاويــل .
5- مــا ورد يف أقــوال املوظــف / ... املــدون علــى الصفحــة رقــم ).....( مــن 

دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم ).....(
6- مــا ورد يف أقــوال املوظــف / ... املــدون علــى الصفحــة رقــم ).....( مــن 

دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم ).....(
7- مــا ورد يف بيــان التحاويــل البنكيــة املقدمــة مــن املصــرف بقيمتهــا 
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املــدون أعــاه وتطابــق ذلــك مــع ورد باعترافهــم.
8- عــدم قيــام املصــرف بإتبــاع اللوائــح والقوانــني الصــادرة مــن مؤسســة 

النقــد العربــي الســعودي .
لتلــك  باالنتبــاه  للمصــرف  الداخلــي  التدقيــق  قســم  قيــام  عــدم   -9

. الضخمــة  التحاويــل 
تاريخــه.  أتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة  وببحــث عــن ســوابقهم 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــورون فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك 
)علمــا بــأن احلــق اخلــاص مــا زال قائمــا هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى 
ــه  ــي كل ــام عن ــًا إن مــا ذكــره املدعــي الع ــه ....أجــاب قائ املدعــى علي
ــة و تفصيــًا فقــد اســتغللت وظيفتــي حيــث كنــت أعمــل  صحيــح جمل
مشــرف صالــة األســهم يف مصــرف .... فــرع الــورود ثــم انتقلــت لفــرع ..... 
ثــم فــرع ..... و قمــت بإنشــاء حســاب إنترنــت حملفظــة العميــل ..... دون 
علمــه و إذنــه عــن طريــق املوظــف .... حيــث كانــت محفظتــه مجمــدة و 
ذات مبالــغ طائلــة وهــو مشــغول عنهــا و كنــت أجــرى عمليــات بيــع أســهم 
و أســيلها حلســاب ... اجلــاري املربــوط باحملفظــة و أطلــب مــن املدعــي عليه 
... حتويلهــا حلســابي حيــث أفهمــت املدعــى عليــه ... ان ... مــن أقاربــي و 
اطمــأن للوضــع ثقــة بــي و لطــول الفتــرة دون ظهــور شــكاوى ضــدي و 
ــه ...  ــب مــن املدعــى علي ــم بــدأت أطل ــة الســنة ث اســتمر احلــال ذلــك قراب
حتويــل املبالــغ املســيلة مــن أســهم احملفظــة املذكــورة لبعــض أقاربــي 
وهــم املدعــى عليهــم شــقيقي .. و ابــن .. و ... و ... حيــث حولــت لهــم املبالــغ 
املذكــورة يف الدعــوى دون علمهــم أو إذنهــم حيــث إني كلما حولت لهم 
مبلغــًا طلبــت منهــم حتويلــه حلســابي أو تســليمه لــي نقــدًا دون أن يأخــذوا 
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منــه شــيئًا إاّل شــقيقي ... فقــد فتحــت لــه حســابا باســمه و أنــا الــذي أوقــع 
عنــه ومعــي بطاقتــه وال يعلــم عنــه شــيئًا و أنــا الــذي أخذت املــال املذكور 
ــه هكــذا أجــاب و  ــن عاقــة ب كامــًا و ليــس للمدعــى عليهــم اآلخري
أجــاب املدعــى عليــه ... قائــًا إن مــا ذكــره املدعــي العام منــه الصحيح و 
منــه غيــر الصحيــح و الصحيــح أن املدعــى عليــه .... كان زميــل عمــل لــي 
حيــث كنــت آتيــه لبيــع أســهمي اخلاّصــة و كنــت أعمــل يف مصــرف .... 
يف غيــر الفــرع الــذي يعمــل املدعــى عليــه وكان يتصــل بــي و يطلــب منــي 
حتويــل املبالــغ املســيلة مــن بيــع األســهم يف محفظــة .... حلســابه و حســاب 
أقاربــه وكان دوري كتابــة أوراق التحويــل للموظفــني ليقوموا بعمليات 
التحويــل ولــم أقــم منهــا إاّل بعمليتــي حتويــل األولــى حلســاب املدعــى عليــه 
... بتســعمائة و ثمانــني ألــف و الثانيــة بتســعمائة و ثمانــني حلســاب املدعــى 
عليــه .... و قــد وقعــت يف خانــة العميــل عــدة مــرات يف عمليــات التحويــل 
و أمــا مــا ذكــره مــن ســرقة األرقــام الســرّية لزمائــي الصرافــني أو 
بالفــروع األخــرى أو املراقبــني فغيــر صحيــح و قــد اعترفــت بذلــك تغريــرا 
ــه  مــن محقــق املصــرف الــذي حقــق معــي هكــذا و أجــاب املدعــى علي
.... . باملصادقــة علــى حتويــل املدعــى عليــه ... علــى حســابه تســعمائة 
و ثمانــني ألــف ريــال دون علمــه وقــال .... لــي إنهــا أرباحــه يف األســهم 
و طلــب منــي تســليمها لــه عــن طريــق حتويــل تســعمائة ألــف حلســابه يف 
بنــك ........ و ثمانــون ألــف ســلمتها لــه نقــدا ولــم آخــذ منهــا شــيئًا علمــًا 
ان تســليمي املبلــغ و حتويلــي لــه للمدعــى عليــه ... كان بعــد حتويلــه لــي 
مباشــرة هكــذا أجــاب و أجــاب املدعــى عليــه ... باملصادقــة علــى حتويــل 
املدعــى عليــه .... علــى حســابه مبالــغ علــى ثــاث دفعــات مجموعهــا مبلغــًا 
قــدره مليونــان و ســتمائة و أربعــون ألــف ريــال و أضــاف أن بــني كل 
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حتويلــني قرابــة شــهرين وهــو قريــب لــي و عنــد حتويلــه املبلــغ يتصــل بــي 
مباشــرة ويقــول إنهــا أربــاح لــه يف األســهم و يطلــب منــي حتويلهــا حلســابه 
و أحولــه مباشــرة و لــم آخــذ منهــا شــيئًا علمــًا أنــي لــم أطلــب منــه و لــم آذن 
ــه بــي هكــذا أجــاب و أجــاب  ــه إاّل بعــد اتصال ــم ب ــه بالتحويــل وال أعل ل
املدعــى عليــه وكالــة .... يحمــل ســجل مدنــي رقــم ) .... ( الوكيــل عــن 
املدعــى عليــه ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب وزارة الداخليــة 
املكلــف برقــم 359 يف 1433/03/14هـــ املخــول لــه فيهــا حــق املطالبــة  
و املرافعــة  وحضــور اجللســات إلــخ باملصادقــة علــى حتويــل املدعــى عليــه 
.... حلســاب موكلــه ... مبلــغ تســعمائة و ثمانــني ألــف يف شــهر ذي احلجــة 
بــدون علمــه وال أذنــه وطلــب منــه حتويلهــا لــه وقــام موكلــي مباشــرة 
بكتابــة شــيك باملبلــغ ثــم طلــب املدعــى عليــه .... مــن موكلــي حتويلهــا 
حلســابه عــن طريــق التحويــل فحولهــا موكلــي لــه و علــم موكلــي أثنــاء 
التحويــل أن املبلــغ املذكــور قــد حــول حلســابه مــن حســاب ..... فحــول 
املبلــغ للمدعــى عليــه .... ثــم ذهــب موكلــي إلــى .... وهــو مــن أقاربــه 
فســأله هــل بينكــم و بــني املدعــى عليــه .... تعامــات مالّيــة فقــال ال 
فأخبــره موكلــي باخلبــر فانكشــف أمــره حينمــا تقــدم ... بشــكواه و 
كان موكلــي هــو الــذي اكتشــف هــذا االختــاس ولــم يأخذ مــن املبلغ 
شــيئًا هكــذا أجــاب علــى ذلــك طلــب احلاضــر .... حامــل الســجل املدنــي 
رقــم  ) ... ( حــال كونــه وكيــًا عــن املدعــى عليــه احلاضــر ... مبوجــب 
صــك الوكالــة رقــم 331 يف 1431/3/29هـــ الصــادرة مــن كاتــب عدل 
وزارة الداخليــة و املتضمنــة حــق املرافعــة و املدافعــة و اإلقــرار و اإلنــكار 
ــي  ــخ وقــال إن مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهــام موكل ــح ...إل و الصل
بســرقة األرقــام الّســرية ملوظفــي املصــرف و مراقبيــه غيــر صحيــح ألنهــا 
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تخالــف نظــام املصــرف الــذي ينــص علــى أن مــا زاد علــى مبلــغ التحويــل 
علــى خمســني ألــف ريــال البــد مــن توقيــع املشــرف عليــه يدويــًا و كذلــك 
ميكــن كشــف تلــك احلقيقــة عــن طريــق كاميــرات املراقبــة املوجــودة  
باملصــرف و يــدل الســتبعاد االتهــام أن موكلــي قــد عمــل يف فرعــني 
مختلفــني للبنــك فكيــف يجــري عمليــات التحويــل مــن أرقــام املوظفــني 
دون ان يفتضــح طيلــة هــذه الفتــرة التــي جتــاوزت ســنة كاملــة كمــا 
أن هنــاك أطرافــًا لــم تتــم إدانتهــم مــع وضــوح مشــاركتهم يف جرميــة 
االختــاس وهــم موظفــون يف مصــرف .... وهــم .... الــذي أنشــأ بطلــب 
مــن املدعــى عليــه ... حســاب إنترنــت حملفظــة ... و املوظــف .... و ... و 
... و ....   وهــؤالء جميعــًا قامــوا بعمليــة بيــع و شــراء و حتويــل مــن و إلــى 
محفظــة ... االســتثمارية دون علمــه و بتوجيــه مــن املدعــى عليــه .... وهــي 
أخطــر عمليــة يف االختــاس وعليــه فأطلــب تبرئــة موكلــي أســوة بهــم 
هكــذا قــرر وقــدم مذكــرة بذلــك جــرى إرفاقهــا باملعاملــة كمــا طلــب 
املدعــى عليهــم ...و ... و .... اإلضافــة ملــا ذكــر فــأذن لهــم فقالــوا نحــن ال 
تلحقنــا إدانــة يف هــذه القضّيــة لعــدم علمنــا أو رضانــا بعمليــات التحويــل 
التــي قــام بهــا املدعــى عليــه .... و لتســاهل البنــك و تفريطــه حيــث لــم 
يشــعرنا بدخــول هــذه املبالــغ يف حســابنا مــع كثرتهــا و لــم يقــم مبراقبــة 
احلســابات و طول فترة االختاس دون أن يكتشــفها إال بعد اكتشــاف 
ــه  ــه ... لهــا و متكــني موظفــني مــن حســابات العمــاء و علي املدعــى علي
فنطلــب إثبــات براءتنــا هكــذا قــرروا و قدمــوا مذكــرة جــرى إرفاقهــا 
باملعاملــة كمــا حضــر  .... حامــل الســجل املدنــي رقــم ) ... ( و ....حامــل 
الســجل املدنــي ر قــم ) ... ( حــال كونهمــا وكيلــني عــن .... بصفتــه 
وكيــًا عــن ... .... و .... و ... و .... .... و .... و .... و .... .... و .. .... بصفتــه 
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مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة ...... مبوجــب صــك الوكالــة رقــم 
7189 و 7190 وكاهمــا يف 1432/12/24هـــ والصــادران مــن كاتــب 
عــدل وزارة التجــارة والصناعــة واملتضمنتــان حــق املرافعــة واملدافعــة 
األولــى  والوكالــة  واالعتراض....إلــخ  والتعديــل  واجلــرح  واملخاصمــة 
وادعيــا   ... بالوكيــل  الثانيــة خاّصــة  والوكالــة   ... بالوكيــل  خاّصــة 
قائلــني لقــد قــام املدعــى عليــه .... باختــاس ثاثمائــة واثنــني وثاثــني 
ألــف ومائــة وأربعــة وثمانــني ســهمًا مــن أســهم مصــرف.... مــن محفظــة .... 
التــي يف مصــرف .... وتســييلها و أخــذ قيمتهــا بالتعــاون مــع باقــي املدعــى 
عليهــم و قــد قامــت الشــركة موكلتــي بشــراء أســهم بعــدد األســهم 
املســروقة و نوعهــا و تســليمها حملفظــة ... املذكــور ونتــج عــن ذلــك دفــع 
موكلتــي مبلــغ خمســة وعشــرين مليونــًا وســتمائة و خمســة وثاثــني ألف 
و ســبعمائة وســتة و أربعــني ريــااًل وخمــس وخمســني هللــة تفصيلهــا علــى 
ما يلي : 1/ خمســة وعشــرين مليونًا ومائتان وســتة آالف و مائة و ســبعة 
آالف وثــاث و تســعون هللــة قيمــة األســهم املشــتراة . 2/ ســبعمائة ريــال 
أجــرة اإلنترنــت لهــذه العمليــة. 3/ مليــون و مائــة واثنــان و تســعون ألفــًا 
وائتــان و ثــاث و عشــرون ريــااًل وخمــس وعشــرون هللــة أربــاح األســهم 
املســروقة يــوم توزيــع األربــاح الــذي اعتمــده مجلــس اإلدارة وقــد خصــم 
منــه مبلــغ ســبعمائة و ثاثــة و ســتني ألــف و مائتــني وأربعــة و ثمانــني 
ألــف ريــال وأربــع و ســتني هللــة وهــو مبلــغ بــاٍق يف احلســاب االســتثماري 
للعميــل .... املذكــور ومجمــوع مــا تطلبــه الشــركة موكلتنــا مبلغًا قدره 
خمســة و عشــرون مليونــًا وســتمائة وخمســة وثاثــون ألفــًا وســبعمائة 
وســتة وأربعــون ريــااًل  وخمســة و خمســون هللــة نطلــب إلــزام  املدعــى 
للشــركة موكلتنــا هــذه دعوانــا وبعــرض  بالتضامــن  عليهــم دفعهــا 
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ذلــك علــى املدعــى عليهــم صــادق املدعــى عليــه ... علــى دعــوى املدعــي 
اخلــاص جملــة و تفصيــًا و نفــى اشــتراك باقــي املدعــى عليهــم معــه وقــال 
إننــي أحتّمــل كامــل املبلــغ الــذي يدعيــه املدعــي اخلــاص و ليــس لباقــي 
املدعــى عليهــم عاقــة بــه ألنــي أحــول لهــم و أطلــب حتويلــه حلســابي أو 
نقــدَا و آخــذه منهــم هكــذا أجــاب و بســؤال  املدعــى عليهــم الباقــني عــن 
ــم يدخــل يف  ــه ل ــًا إن ــه ... قائ دعــوى املدعــي اخلــاص أجــاب املدعــى علي
حســابي مــن املبالــغ التــي يدعيهــا املدعــي اخلــاص شــيء و أجــاب باقــي 
املدعــى عليهــم عــدا ... و .. قائلــني نعــم لقــد أدخــل املدعــى عليــه .... يف 
حســاباتنا مــا ذكرنــاه يف جــواب الدعــوى العامــة و قــد ســلمناها لــه 
كاملــة و ليــس يف ذمتنــا منهــا شــيء هكــذا أجابــوا ثــم أضــاف املدعــى 
عليــه وكالــة ... الوكيــل عــن املدعــى عليــه ... قائــًا إن هنــاك أطرافــًا 
لــم يشــملهم االتهــام يف الدعــوى العامــة كمــا ذكرتهــم وهــم مــن أجــرى 
التحويــات و كذلــك املدققــون للحســابات اليوميــة يف البنــك و أطلــب 
تبرئــة موكلــي مــن احلــق اخلــاص كمــا لــم يطالــب املدعــي اخلــاص هــؤالء 
و أطلــب املدعــي اخلــاص بكشــوفات احلســابات اليومّيــة للنظــر يف عملية 
التدقيــق و غيرهــا و كذلــك املخالفــة بــني توقيــع محولــي املبالــغ مــن 
حســاب ...حلســابات املدعــى عليهــم التــي تخالــف توقيــع ... و كيــف مت 
الســكوت علــى ذلــك مــن قبــل املصــرف هكــذا قــرر  ثــم جــرى ســؤال 
املدعــي اخلــاص وكالــة ألديــك تفصيــل لعمليــات التحويــل مــن حســاب 
... إلــى حســابات املدعــى عليهــم و حركتهــا فقــال نعــم أمــا املدعــى عليــه 

....... فقــد ُحــّول إلــى حســابه مــن حســاب ................      
ريــال ومت  ألــف  ثمانــون  و  تســعمائة  قــدره  مبلغــًا  يف 6 /1430/12هـــ 
ــى حســابه  ــه .... فقــد حــول إل ســحبه بشــيك مصــريف وأمــا املدعــى علي
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مــن حســاب ... يف 14 /1430/10هـــ مبلغــًا قــدره تســعمائة و ثمانــون 
ألــف ريــال ســحبت يف نفــس اليــوم بأمــر صــرف نقــدًا و أمــا املدعــى 
عليــه .... فقــد حــول لــه مــن حســاب .... يف 25 /1430/7هـــ مبلغــًا قــدره 
ثمامنائــة وثمانــون ألــف ريــال حــول يف نفــس اليــوم مائــة ألــف ريــال ل...و 
ســبعمائة و ثمانــون ألــف ريــال ســحبت يف نفــس اليــوم بأمــر صــرف 
نقــدًا و يف 1430/7/27هـــ حــول يف حســابه مــن حســاب ...ثمامنائــة و 
ثمانــون ألــف ريــال ســحبت يف نفــس اليــوم  ســتمائة و ثمانــون ألــف ريــال 
ومائــة وتســعة و تســعون ألــف ريــال كاهمــا بأمــر صــرف نقــدًا و بقــي 
.... ثمامنائــة  يــوم 1430/9/3هـــ حــول حلســابه مــن حســاب  ألــف و يف 
وثمانــون ألــف ريــال ســحبت يف نفــس اليــوم  ثاثــون ألــف و ثمامنائــة و 
ــه أمــا املدعــى  ــال نقــدًا بأمــر صــرف أمــا املدعــى علي خمســون ألــف ري
عليــه .... فلــم يحــول مــن حســاب ... حلســابه شــيء هكــذا أجــاب ثــم 
جــرى ســؤال املدعــي اخلــاص هــل ميكــن ألحــد موظفــي املصــرف أن 
يدخــل حلســاب أحــد العمــاء ويجــري عليــه عمليــات مصرفيــة دون إذن 
صاحبــه أو علمــه فقــال نعــم ولكنهــا مــن بــاب خيانــة األمانــة و البنــك 
مينــع ذلــك أشــد املنــع ويحاســب عليــه ثــم جــرى ســؤال املدعــي اخلــاص 
هــل ميكــن ألحــد موظفــي املصــرف أن ينشــأ حســابًا ألحــد األشــخاص 
دون علــم هــذا الشــخص و يوقــع عنــه و يجــري العمليــات عليــه فقــال نعــم 
إذا كان هنــاك صــورة لبطاقــة األحــوال و لكــن هــذا أيضــًا مــن بــاب 
خيانــة األمانــة  و كذلــك املصــرف مينــع ذلــك و يحاســب عليــه ثــم جــري 
ســؤاله كيــف اكتشــفت عمليــة االختــاس محــل الدعــوى و متــى فقــال 
اكتشــفت حــني قــدم ... شــكوى بذلــك وكان ذلــك بعــد أحــد عشــر 
شــهرًا مــن بدايــة عمليــات االختــاس هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال 
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املدعــى عليــه ... هــل أجريــت عمليــات مصرفيــة علــى حســابك الــذي 
ــم  ــه .. فقــال ل ــذي أنشــأه و اســتعمله شــقيقك املدعــى علي تذكــر أن ال
أجــر أي تعامــل إاّل مــرة واحــدة اتصــل بــي املدعــى عليــه أخــي .. و قــال 
احضــر لــي يف مصــرف .... فــرع ..... و ســلمني طلــب صــرف و قــال ســلمه 
لقســم التميــز فســلمته لهــم و أعطونــي مائــة ألــف ريــال و طلــب منــي 
املدعــى عليــه أخــي ... أن أســلم هــذا املبلــغ لشــخص وصــف لــي مكانــه 
فذهبــت لــه و أعطيتــه و كنــت وقتهــا طالبــًا يف الكليــة التقنيــة و ليــس 
ــم عــن  لــدي حســاب إاّل حســاب طالــب يف بنــك ........ و اهلل إننــي ال أعل
حســابي الــذي يف مصــرف .... فــرع .... و إمنــا لــي حســاب يف  مصــرف .... 
فــرع .... و التحويــات التــي يف حســابي يف مصــرف .... فــرع ...... جميعهــا 
ــه أخــي ... و ليــس فيهــا حتويــل مــن حســاب ...  مــن حســاب املدعــى علي
و املدعــى عليــه أخــي ... هــو الــذي ابتانــي هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
ســؤال املدعــى عليــه .... هــل كنــت تعــرف حــال املدعــى عليــه ... مــن 
وقــت طويــل فقــال نعــم هــو قريبــي و أعــرف أن حالتــه املاديــة متوســطة 
ثــم بــدأ يشــتغل يف األســهم و بــدأت أحلــظ مــن خــال كامــه أن حالتــه 
ميســورة و ذلــك قبــل القضّيــة بســنة أو ســنتني هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
ســؤال املدعــى عليــه وكيــل ... هــل لديــك البينــة علــى إخبــار موكلــك 
.... بتحويــل املدعــى عليــه .... مــن حســاب ... حلســابك فقــال نعــم و ســوف 
أحضرهــا يف اجللســة القادمــة ثــم جــرى ســؤال وكيــل املصــرف املدعيــني 
باحلــق اخلــاص هــل تعلمــان مــن هــو الــذي أخبــر ... بحقيقــة االختــاس مما 
ــى تقــدمي الشــكوى للمصــرف فقــال ال كمــا قــدم املدعــى  ــه إل حــدا ب
عليــه وكالــة ... مذكــرة بتفصيــل مــا ذكــره يف اجللســة و جــرى إرفاقهــا 
باملعاملــة  و إلحضــار بينــة املدعــى عليــه ...  جــرى رفــع اجللســة و أجلــت 
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ليــوم الثاثــاء القــادم الســاعة العاشــرة و وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/20 هـــ احلمــد هلل وحــده 
وبعــد فلــدي أنــا ....  القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض ففــي يــوم 
األحــد 1434/1/25هـــ افتتحــت اجللســة الثانيــة و النصــف ظهــرًا و فيهــا 
حضــر املدعــى عليــه ... وأحضــر شــاهدًا هــو .... يحمــل ســجل مدنــي رقــم 
)....( و طلــب ســماع مــا لديــه و بســؤاله عمــا لديــه أجــاب قائــًا عمــري 
ــان وأربعــون ســنة و أســكن يف الريــاض و أعمــل يف األعمــال احلــرة  اثن
و أحمــل املؤهــل الثانــوي و ال تربطنــي باملدعــى عليهــم عاقــة و أشــهد 
بــاهلل أن املدعــى عليــه ... أتانــي يف مكتبــي و ســألني قائــًا هــل بــني 
والديــك و املدعــى عليــه .... أي تعامــل مالــي فقلــت ال فأخبرنــي أنــه قــد 
جــاءه حتويــل مالــي مببلــغ تســعمائة ألــف ريــال تقريبــًا و أن املدعــى عليــه 
.... اتصــل بــه و طلــب منــه حتويلــه حلســابه و كتــب لــه شــيكًا باملبلــغ 
و عندمــا ســأل املدعــى عليــه ... عــن التحويــل أفيــد مــن البنــك أنــه مــن 
حســاب والــدي فلمــا أخبرنــي بذلــك أخبــرت والــدي و تقدمنــا بشــكوى 
ملصــرف .... وأشــهد بــاهلل أن الــذي اكتشــف عمليــة االختــاس هــو 
.... بطلــب  الّســابق الشــيخ  .... و قــد حضــرت للقاضــي  املدعــى عليــه 
تبرئتــه و إخراجــه مــن الّســجن و كذلــك ذهبــت حملكمــة االســتئناف 
لهــذا الغــرض هــذا مــا لــدي و بــه أشــهد و لطلــب باقــي أطــراف الدعــوى 
جــرى رفــع اجللســة إلــى يــوم الثاثــاء 1434/1/27هـــ  و أغلقــت اجللســة 
الســاعة الواحــدة ظهــرًا وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه 
و صحبــه  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف  1434/01/25هـــ ويف جلســة اخــرى حضــر .... بالهويــة رقــم 
... و .... بالهويــة رقــم .... وشــهدا بعدالــة وثقــة الشــاهد .... وإلحضــار 
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املدعــى عليهــم جــرى رفــع اجللســة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/01/27هـــ

ــا .....   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
بالريــاض   ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/01/27 هـــ  وفيهــا حضــر 
... بالهويــة رقــم .... و .... بالهويــة رقــم ....وشــهدا بعدالــة وثقــة الشــاهد 
.... وإلحضــار املدعــى عليهــم جــرى رفــع اجللســة وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/01/27هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالرياض افتتحت اجللسة الساعة الواحدة ظهرًا و فيها حضر األطراف 
احلاضــرون يف اجللســة الســابقة و حضــر .... يحمــل ســجل مدنــي رقم )....( 
الوكيل عن .... بصفته وكيًا عن ..... .... و .... و .... و.... و ... و .... و .... 
و.... بصفتــه مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة .... املصرفّيــة لاســتثمار 
مبوجــب صــك الوكالــة رقــم )7192( يف 1432/12/24هـــ جلــد 261 
والصــادرة مــن كاتــب عــدل وزارة التجــارة و الصناعــة و املتضمنــة حــق 
املرافعــة و املدافعــة و املخاصمــة و اجلــرح و التعديــل و االعتــراض ....إلــخ 
و جــرى عــرض الدعــوى العامــة علــى وكيلــي مصــرف .... و أنكــرا 
إهمــال املصــرف و قــال إن الســبب احلقيقــي للجرميــة هــو ضعــف نفــس 
املدعــى عليهــم موظفــي املصــرف ... و ... و خيانتهــم و أن املصــرف ال 
يتحمــل شــيئًا  هكــذا أجــاب و بعــرض شــهادة الشــاهد .... علــى املدعــي 
اخلــاص وكالــة قــال ال أعــرف الشــاهد و ال أقــول يف شــهادته شــيئًا 
فجــرى ســؤاله هــل ترغبــون يف أخــذ أميــان املدعــى عليهــم عــدا ... علــى 
عــدم أخذهــم شــيئًا مــن املبالــغ الناجتــة  عــن االختــاس فقــال ال نرغــب 
ذلــك جــرى االطــاع علــى إقــرار املدعــى عليــه ... املصــّدق شــرعًا علــى 
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ــه مبلــغ ســبعة عشــر مليــون و  صفحــة )12( لفــة )11( و املتضمــن حتويل
ســتة آالف و ســتمائة و ريالــني و ســبعني هللــة مــن حســاب .... بعــد طلــب 
املدعــى عليــه .... و أن طريقــة التحويــل عــن طريــق قســائم حتويــل مــن 
حســاب إلــى حســاب و أنــه كان يقــوم بالتوقيــع مــكان العميــل و علــى 
ضــوء ذلــك يتــم التحويــل و كان التحويــل حلســاب ... و بعــض أقاربــه 
إ.هـــ بتصــرف كمــا ألفيــت قولــه علــى صفحــة )7( لفــة رقــم )1( أنــه 
يقــوم بالتحويــل عــن طريــق الصرافــني ملعرفــة الرقــم الّســري اخلــاّص بهــم 
وذلــك بحكــم مبــدأ الثقــة بينهــم إ.هـــ بتصــرف و بعرضــه عليــه قــال ذلــك 
كلــه غيــر صحيــح و إمنــا هــو تغريــر مــن محقــق البنــك ثــم جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه .... هــل تعلــم بتصــرف أخيــك املدعــى عليــه ... بالتصــرف 
ــى مــا ســلف مــن  ــاء عل ــة فبن ــم إاّل بعــد القضّي ــم أعل بحســابك فقــال ال ل
الدعــوى و اإلجابــة و إلقــرار املدعــى عليــه ... مبــا جــاء يف الدعــوى العاّمــة 
واخلاّصــة مــن اســتغاله وظيفتــه و اختاســه ثاثمائــة و اثنــني و ثاثــني 
ألــف و مائــة و أربعــة و ثمانــني ســهمًا مــن أســهم .... مــن محفظة .... وإقرار 
املدعــى عليــه ... باســتغال وظيفتــه و اســتخدامه األرقــام الّســرية لبعــض 
موظفــي املصــرف دون علمهــم و رجوعــه عــن إقــراره و لظهــور اشــتراكه 
مــع املدعــى عليــه ... يف االختــاس املذكــور عــن طريــق التحويــات التــي 
أجراهــا مــن حســاب ... حلســابات املدعــى عليــه ... و ... و ... وفــق إقــراره و 
التوقيــع عــن العميــل و لضخامــة املبالــغ التــي حولهــا و تكــرار حتويلهــا 
دون علــم و إذن صاحــب احلســاب ...أو حضــوره ممــا يبعــد أن يكــون 
ذلــك التحويــل ثقــة مــن املدعــى عليــه ... بســامة الوضــع و ألنــه لــم يثبــت 
أخــذه لشــيء مــن هــذه املبالــغ و ألن األصــل عدمــه وإلحلــاق املدعــى عليــه 
ــى حســاباتهم و اســتغالها و لتعارضــه مــع حــق  .. الضــرر مبــن حــول إل
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القرابــة و الرحــم ولظهــور تفريــط املصــرف و إهمالــه يف عدم اكتشــاف 
عمليــة االختــاس التــي دامــت أكثــر مــن عشــرة أشــهر مــن قبــل موظفيه 
و اكتشــاف التاعــب بحســابات العمــاء و ألن اكتشــافه لذلــك كان 
بعــد شــكوى صاحــب احملفظــة املختلــس منهــا و خلطــورة هــذا األمــر  
وحرمتــه و معارضتــه لضــرورة حفــظ املــال و لعــدم قبــول رجــوع املدعــى 
عليــه ... عــن إقــراره الــذي صــادق عليــه شــرعًا و لتوافــق داللــة ظاهــر 
احلــال مــع أصــل االختيــار و الرضــى يف أقــوال املكلــف و لكــون فعــل 
املدعــى عليهمــا ... و ... مــن االعتــداء احملــرم بقولــه تعالــى ) وال تعتــدوا 
إن اهلل ال يحــب املعتديــن ( و قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم يف 
عليكــم  أعراضكــم  و  أموالكــم  و  دماءكــم  إن   (  : الصحيحــني 
حــرام كحرمــة يومكــم هــذا يف بلدكــم هــذا يف شــهركم هــذا ( و 
ملشــروعية تعزيــر املدعــى عليهمــا ... و .... علــى ذلــك االعتــداء و املدعــى 
عليــه املصــرف علــى إهمالــه و تفريطــه و ألن األصــل بــراءة املدعى عليهم 
... و ... و... و ... مــن إعطــاء   املدعــى عليــه .... التصــرف بحســابهم و 
إلفــادة وكيــل املصــرف بإمكانيــة تصــرف موظــف املصــرف بحســابات 
ــة بــني املدعــى  العمــاء وإنشــاء حســاباتهم دون علمهــم و لوجــود القراب
عليــه ....... و املدعــى عليهــم  ... و .... و .... و لتفــرد عمليــة حتويــل املدعــى 
عليــه ....حلســاب املدعــى عليــه .... و ...و لتوافــق أقــوال املدعــى عليهــم 
.... و ... و ... و ... باســتحصال املدعــى عليــه ..... املبالــغ التــي حولهــا مــن 
حســاب ... حلســابهم يف نفــس يــوم التحويــل و مصادقــة وكيــل املصــرف 
علــى ســحب تلــك املبالــغ و حتويلهــا يف نفــس يــوم التحويــل و لشــهادة ابــن 
صاحــب احملفظــة املختلســة .... املعّدلــة شــرعًا ببــراءة املدعــى عليــه .... و 
أنــه هــو الــذي اكتشــف عمليــة االختــاس و ألن التحويــات حلســابات 



251

املدعــى عليهمــا ... و .... بنفــس طريقــة التحويــل حلســاب املدعــى عليــه 
... و لعــدم ظهــور وجــه لطلــب وكيــل املدعــى عليــه .... و لضخامــة عــدد 
ــه يف صيانتهــا مــن عبــث ذوي  عمــاء املصــرف و مبالغهــم و ظهــور خلل
املدعــى عليهــم  بــراءة  و ألن األصــل  مــن موظفيــه  الضعيفــة  النفــوس 
مــن أخــذ األســهم محــل الدعــوى و ثمنهــا و إلقــرار املدعــى عليــه ......
باختاســه تلــك األســهم و تبرئتــه باقــي املدعــى عليهــم و مصادقتــه ملــا 
ذكــره املدعــي اخلــاص يف دعــواه و إقــراره بتحملــه أجــرة إنشــاء احملفظــة 
و تفويتــه صاحــب احملفظــة أرباحهــا وفــق مــا ذكــره املدعــي اخلــاص 
وكالــة و ألن األصــل تضمــني املختلــس الربــح الفائــت باختاســه إذ 
االعتــداء علــى املــال موجــب لضمانــه ومــا نشــأ عنــه و ألن للفــرع حكــم 
ــه و ألن األظهــر مــن قولــي الفقهــاء املعاصريــن يف حقيقــة األســهم  أصل
أنهــا مثلّيــة ينظــر ) التعويــض عــن األســهم املتداولــة يف الســوق املاليــة 
خلالــد بــن محمــد الزومــان ـ بحــث منشــور يف موقــع جامعــة امللــك ســعود 
اإللكترونــي( وألن األصــل يف الضمــان ضمــان املثــل كمــا هــو مــروي 
عــن اإلمــام مالــك والشــافعي وهــو روايــة عــن اإلمــام أحمــد اختارها شــيخ 
اإلســام و ابــن القيــم والشــيخ محمــد بــن إبراهيــم و قضــى بــه شــريح 
وأفتــى بــه الزهــري. ينظــر :  املنتقــى للباجــي )272/5( و فتــح البــاري 
)150/5( و املغنــي )361/7( و الفــروع ) 507/4( مجمــوع فتــاوى شــيخ 
اإلســام )563/20( إعــام املوقعــني )322/1-324( احمللــى ) 438/6( 
حاشــية الــروض املربــع ) 406/5( و لــكل مــا ســبق فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه ...... و ..... باســتغال وظيفتهمــا و االشــتراك يف اختــاس 
مبلــغ مالــي مــن حســاب عميــل دون علمــه أو علــم إدارة املصــرف و إدانــة 
املدعــى عليــه ... باســتخدام األرقــام الســرّية لبعــض موظفــي املصــرف 
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دون إذنهــم أو علمهــم إلجــراء حتويــات غيــر شــرعية و ال نظاميــة و إدانــة 
مصــرف .... باإلهمــال مبراقبــة حســابات العمــاء بشــكل دوري ممــا 
تســبب بإجــراء عــدة حتويــات مــن حســاب العميــل لديهــم إلــى حســابات 
أخــرى دون اكتشــاف لذلــك إاّل بعــد وقــت متأخــر و لــم يثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليهــم .... و ... و ... و ...  بإعطائهــم حريــة التصــرف للمدعــى 

عليــه ...... و حكمــت عليهــم لقــاء ذلــك مبــا يلــي : أ/ يف احلــق العــام :
1- ســجن املدعــى عليــه ...... ثمــان ســنوات و جلــده ثمامنائــة جلــدة مفرقــة 

علــى عشــر دفعــات كل دفعــة ثمانــون جلــدة .
ــده مائتــي جلــدة مفرقــة  2- ســجن املدعــى عليــه ... ثــاث ســنوات و جل

ــدة . علــى أربــع دفعــات كل دفعــة خمســون جل
3- توجيه اللوم الشديد ملصرف .... .

4-  براءة املدعى عليهم ....و....و....
و السجن يبدأ من تاريخ اإليقاف و اجللد أمام الناس و بني كل دفعتني 
منــه عشــرة أيــام و تطبيقــًا ملــادة )162( لنظــام اإلجــراءات اجلزائيــة جــرى 
إفهــام املدعــي العــام باســتكمال التحقيــق مــع موظفــي املصــرف الذيــن 
مت عــن طريقهــم التحويــات محــل الدعــوى و رفــع الدعــوى حــال توجيــه 

االتهام 
ب/ يف احلق اخلاص :

1- إلــزام املدعــى عليــه ...... بتســليم املدعــي اخلــاص مصــرف .... ثاثمائة 
و اثنــني و ثاثــني ألــف و مائــة و أربعــة و ثمانــني ســهمًا مــن أســهم مصــرف 
.... و دفــع ســبعمائة ريــال أجــرة إنشــاء احملفظــة و دفــع أربعمائــة و ثمانيــة 
وعشــرين ألــف و تســعمائة و ثمانيــة و ثاثــني ريــااًل وواحــد و ســتني هللــة 

باقــي األربــاح بعــد خصــم املبلــغ املوجــود يف احلســاب .
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2- صــرف النظــر عــن مــا عــدا  ذلــك ممــا ورد يف دعــوى املدعــي اخلــاص 
و وكيــل املدعــى عليــه .... و أفهمــت وكيــل املدعــي اخلــاص ملصــرف 
.... بــأن لــه أخــذ أميــان املدعــى عليهــم عــدا ...... علــى نفــي أخــذ شــيء 
مــن املبالــغ الناجتــة عــن االختــاس محــل الدعــوى متــى مــا أراد وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليهــم و املدعــي العــام و املدعــي اخلــاص أبــدى املدعي 
العــام اعتراضــه مكتفيــًا بائحــة الدعــوى و قــرر وكيــل املدعــي باحلــق 
ــة فأجبتــه لطلبــه و جــرى تســليمه  اخلــاص االعتــراض بائحــة اعتراضّي
 ..... ...... و  نســخة مــن احلكــم و أفهــم بالنظــام  وقــرر املدعــى عليــه 
االعتــراض بائحــة اعتراضّيــة فأجبتهمــا لطلبهمــا و جــرى تســليمهما 
نســخة مــن احلكــم و أفهمــا بالنظــام  و قــرر باقــي املدعــى عليهــم ..... 
و .... و .... و ...القناعــة و كان النطــق يف 1434/01/28هـــ و أغلقــت 
اجللســة الســاعة الواحــدة و النصــف ظهــرًا و عليــه جــرى التوقيــع و صلــى 
اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه و صحبــه . احلمــد هلل وحــده 
وبعــد فلــدي أنــا .....   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  ففــي 
يــوم  األربعــاء املوافــق1434/05/22 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
..... حامــل الســجل املدنــي رقــم ....... حــال كونــه وكيــًا عــن املدعــى 
عليــه ..... .. مبوجــب صــك الوكالــة رقــم 34 يف 1434/2/10هـــ الصــادر 
مــن كتابــة عــدل مركــز احلائــر الثانيــة واملتضمنــة حــق ســماع الدعــاوى 
وإقامتهــا واملرافعــة واملدافعــة واملطالبــة والصلــح واإلقــرار واإلنــكار 
وطلــب حــق البينــة .... إلــخ كمــا حضــر ...... وكيــل شــركة .... املرصــود 
هويتــه مــن قبــل وقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بقــرار 
املاحظــة رقــم 34197948 يف 1434/4/24 هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة 
أنــه باالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصورة 
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 1433/10/25 وتاريــخ    33439440 رقــم  قرارنــا  علــى  بنــاء  ضبطــه 
مبوجــب  موكلــه  علــى  واحلكــم  الدعــوى  أن  لأكثريــة  لوحــظ  هـــ 
ــاض برقــم 3447287 يف  ــة بالري القــرار الصــادر مــن احملكمــة اجلزائي
1434/2/25هـــ كمــا تضمنــت الائحــة بأنــه مت تغطيــة املبلــغ املدعــى 
بــه مــن قبــل شــركة التأمــني فعلــى فضيلتــه االطــاع علــى القــرار املشــار 
إليــه وتدويــن مضمونــه ومناقشــة املدعــي يف احلــق اخلــاص فيمــا يختــص 
بتغطيــة املبلــغ املدعــى بــه مــن شــركة التأمــني مــن عدمــه وإعــادة التأمــل 
وتقريــر مــا يظهــر لــه وجوابــًا علــى مــا الحظــه أكثــر أصحــاب الفضيلــة 
فقــد جــرى ســؤال املدعــي باحلــق اخلــاص وكالــة ممثــل شــركة .... هــل 
ــه مــن قبــل شــركة التأمــني فقــال ال فجــرى  ــغ املدعــى ب ــة املبل مت تغطي
ســؤال املدعــى عليــه وكالــة .... ألديــك البينــة علــى مــا تذكر مــن تغطية 
شــركة التأمــني للمبلــغ فقــال ال بينــة لــي وأطلــب إميــان أعضــاء مجلــس 
إدارة مصــرف .... الثمانيــة علــى عــدم التأمــني هكــذا قــرر فبنــاء علــى 
مــا ســلف وألن األصــل عــدم التأمــني ولنفــي ممثــل املصــرف ذلــك ولعــدم 
وجــود البينــة لــدى املدعــى عليــه ...... والقتضــاء النظــر االستفســار مــن 
مؤسســة النقــد عمــا ذكــره املدعــى عليــه ... يف الئحتــه جرى رفع اجللســة 
وأجلــت حلــني ورود اجلــواب مــن قبــل مؤسســة النقــد وعليــه جــرى التوقيــع 
وأغلقــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف  و يف جلســة أخــرى  يف يــوم  
ــا خطــاب  االثنــني املوافــق1434/11/10 هـــ افتتحــت اجللســة وقــد وردن
 341000122814 رقــم  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  محافــظ 
يف 22 / 10 / 1434 هـــ واملتضمــن أن املؤسســة تلقــت إفــادة جميــع 
الشــركات العاملــة يف القطــاع التــي تقــدم منتــج التأمــني ضــد خيانــة 
األمانــة ومفادهــا أنــه لــم يســبق ألي مــن تلــك الشــركات دفــع املبلــغ 
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املذكــور يف خطــاب فضيلتكــم أو إصــدار مثــل هــذه الوثيقــة ملصــرف 
.... أ . هـــ بتصــرف وعليــه فإنــه لــم يظهــر لــي خــاف مــا حكمــت بــه 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
األولــى لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  برقــم 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/12/22هـــ  وتاريــخ   341194901
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ...... برقــم  3447287وتاريــخ 
1434/2/25 هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد ..... .. ورفقــاه يف 
قضيــة اختــاس علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه عليــه تقــرر املصادقــة علــى احلكــم. واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم                   
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رقم الصك: 3418395  تاريخه :1434/1/20هـ        
رقم الدعوى:33669150

رقم  قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
3440457   تاريخه : 1434/2/18ه

ســرقة - ســرقة طيــر مــن قفــص - إخفــاء مســروق - ســرقة لــم تكتمــل 
شــروط احلــد فيهــا - تخفيــف عقوبــة - ثبــوت إدانــة - تعزيــر بالســجن 

واجللــد - أخــذ تعهــد بعــدم العــودة ملــا صــدر منــه.

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

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

4-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم 
حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم هــذا يف شــهركم هــذا (.

5-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )إن املســلم أخــو املســلم فليــس يحــل 
ملســلم مــن أخيــه شــي إال مــا حــل لــه مــن نفســه(.

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه بطلــب إثبات إدانته بدخــول محل لبيع 
الطيــور وســرقة طيــر مــن القفــص وإخفائــه حتــت مابســه واخلــروج مــن 
احملــل والذهــاب إلــى منزلــه، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه  
واحلكــم عليــه  بعقوبــة تعزيريــة، مت القبــض علــى املدعــى عليــه  بعــد 
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بــاغ مفــاده  تعــرض أحــد محــات بيــع الطيــور لســرقه طيــر وتبــني مــن 
خــال املــادة التســجيلية  باحملــل حيــث يوجــد بهــا كاميــرا وان املدعــى 
عليــه هــو مــن قــام بالســرقة وبعــد البحــث والتحــري مت القبــض عليــه، 
إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى، تخفيــف عقوبــة املدعــى عليه لظهــور آثار 
النــدم وعــدم وجــود ســوابق ولقلــة قيمــة املســروق، تعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن واجللــد وأخــذ التعهــد بعــدم تكــرار الفعــل املؤثــم، تصديــق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
ــواردة  ــة ال ــى املعامل ــاًء عل ــا ............ باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  بن أن
إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء برقــم ه ق 
.......... وتاريخ........هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقم........وتاريخ......هـــ 
واحملالــة إلينــا مــن فضيلة الرئيــس برقم.......وتاريخ.......هـ فتحت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ....... امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا 
مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة 
األحســاء ذي الرقــم .... والتاريــخ  ........هـــ وقــّرر دعــواه قائــًا : فبصفتــي 

مدعيــًا عاًمــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى :
......... ، 26 عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)......(، متســبب ، أوقــف بتاريــخ ..........هـــ ، وأفــرج عنــه بالكفالــة يف 
نفــس اليــوم اســتناًدا للمــادة ) 120 ( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة، 
يســكن األحســاء ، حي احلزم. إنه بتاريخ ........ هـ ورد باغ من املواطن 
.......... ) ســعودي اجلنســية ( عــن ســرقة طيــر مــن نــوع .... مــن داخــل احملــل 
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العائــد ألخيــه / .... واملســمى ) ... ( الواقــع بحــي .... بعــد دخــول شــخص 
غيــر معــروف إلــى احملــل بقصــد الشــراء ، ويف غفلــة وأثنــاء انشــغال 
عامــل احملــل قــام بســرقة ذلــك الطائــر والهــرب ، وقــد تبــنيَّ لهــم ذلــك 
مــن خــال املــادة التســجيلية باحملــل لوجــود  ) كاميــرا ( تصويــر وتقــدر 
قيمــة الطيــر مببلــغ ألــف ريــال ، ثــم قــرر املبلِّــغ أنــه توصــل إلــى معلومــات 
تفيــد أن مــن قــام بســرقة الطيــر هــو املدعــى عليــه مــن ســكان حــي 
... .وباالطــاع علــى املــادة املســجلة مــن كاميــرات املراقبــة يف احملــل 
شــوهد مــن خالهــا املدعــى عليــه وهــو يدخــل احملــل ويقــوم بالســرقة 
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر عــن قيامــه بدخــول احملــل املســمى ) ... 
( وســرقة منــه ) طائــر  ( أفــاد أنــه يف حوالــي الســاعة الثامنــة صبــاح 
يــوم اخلميــس....... هـــ دخــل احملــل املذكــور الواقــع قــرب ، وكان احملــل 
مفتــوح وكان بــه العامــل ويف غفلــٍة مــن العامــل قــام بأخــذ طيــر مــن نــوع 
)     ( مــن القفــص وإخفائــه حتــت مابســه واخلــروج مــن احملــل والذهــاب 
بــه إلــى منزلهــم .وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام لــه بدخــول 
ــا  ــاء مــا كان مفتوًح محــل ) .... ( وســرقة ) طيــر( مــن داخــل احملــل أثن
وإخفائــه بداخــل مابســه ؛ وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة :1 ، مــا ورد 
يف أقــوال املدعــى عليــه املنــوه عنهــا ، واملدونــة علــى صفحــة رقــم ) 13 
ــوه  ــغ املن ــر التحقيــق لفــة رقــم ) 1 ( 2 ، مــا ورد يف أقــوال املبلِّ ( مــن دفت
عنــه ومطابقتهــا ألقــوال املدعــى عليــه ، واملدونــة علــى الصفحــة رقــم ) 
ــة  ــر التحقيــق لفــة رقــم ) 1 ( 3 ، املــادة التســجيلية املتضمن 1 ( مــن دفت
قيــام املدعــى عليــه بســرقة الطائــر مــن احملــل املرفقــة وبالبحــث عمــا 
إذا كان عليــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه 
.وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
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شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ؛ أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
بســرقة غيــر حديــة لــم تكتمــل شــروط حــد الســرقة فيهــا ،  واحلكــم 
ــا أن احلــق اخلــاص  ــه وزاجــرة لغيــره) علًم ــة رادعــٍة ل ــة تعزيري عليــه بعقوب
عــى ؛ عليــه  انتهــى بتســليم املدعــى عليــه للطيــر املســروق ( هكــذا ادَّ
فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى عــرض دعــوى 
املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــًا: مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي 
بدخــول محــل عالــم الطيــور وســرقة طيــر مــن داخــل احملــل أثنــاء ما كان 
مفتوحــًا وإخفائــه بداخــل مابســي كل ذلــك صحيــح وأنــا تائب إلى اهلل 
ونــادم علــى مــا صــدر منــي هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــاع علــى جميــع 
أوراق املعاملــة ومنهــا كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن عــدم وجــود 
م شــرعًا قــال  ســوابق عليــه ومبــا أنَّ مــا صــدر مــن املدعــى عليــه مــن احملــرَّ
ْرِض َبْعــَد ِإْصَاِحَهــا { وقــال  تعالــى : }َوال  تعالــى : }َواَل ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــنَ { وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم : ))كلُّ  َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ
ــه الصــاة  ــُه وعرُضــه((  وقــال علي ــُه وماُل ــى املســلم حــراٌم دُم املســلم عل
والســام :))َفــِإنَّ ِدَماَءُكــْم َوَأْمَواَلُكــْم َوَأْعَراَضُكــْم َحــَراٌم َعَلْيُكــْم 

ــِة َيْوِمُكــْم َهــَذا ، يِف َشــْهِرُكْم َهــَذا ، َكُحْرَم
 يِف َبَلِدُكــْم َهــَذا ((  وقــال عليــه الصــاة والســام : ))َأال ِإنَّ امْلُْســِلَم َأُخــو 
امْلُْســِلِم ، َفَلْيــَس َيِحــلُّ مِلُْســِلٍم ِمــْن َأِخيــِه َشــْيٌء ِإال َمــا َحــلَّ َلــُه ِمــْن َنْفِســِه (( 
ممــا يســتوجب تعزيــر املدعــى عليــه ويتوجــه تخيــف العقوبــة عليــه لظهــور 
آثــار النــدم عليــه وعــدم وجــود ســوابٍق لــه ولقلــة قيمــة املســروق لــذا كلــه 
وألجــل احلــق العــام حكمــُت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي : أواًل/ ثبت لديَّ 
إدانــة املدعــى عليــه بدخــول محــل عالــم الطيــور وســرقة طيــر مــن داخــل 
ــه لقــاء  ــاء مــا كان مفتوحــًا وإخفائــه بداخــل مابســه وعزرت احملــل أثن
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ذلــك بســجنه ثاثــة أســابيع حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا علــى 
ــًا . ثانيــًا / يؤخــذ  ذمــة القضيــة وبجلــده ثاثــون جلــدة دفعــة واحــدة علن
عليــه التعهــد بعــدم العــودة ملثــل مــا صــدر منــه . وبتــاوة احلكــم علــى 
الطرفــني وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف متييــز احلكــم 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 الواحــدة والنصــف ظهــرًا وصلــى اهلل 
وســلَّم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني. ُحــِرَر يف .......هـــ .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة االحســاء برقــم ....
وتاريــخ ......هـــ املقيــدة لــدى احملكمة برقــم ....... وتاريخ .....هـ املرفق بها 
القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ......... املســجل 
برقــم ....... وتاريــخ .......هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــى العــام ضــد/....... يف 
قضيــة ســرقة مــال عــام وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف ..........هـــ.
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رقم الصك : 34166318   تاريخه : 
1434/03/18هـ  رقم الدعوى :33670030

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34209215  تاريخه: 1434/5/7هـ

ســرقة - ســرقة ســيارة - إقــرار بالدعــوى - ادعــاء مــرض نفســي - تقريــر 
والتوصيــة  واجللــد  بالســجن  تعزيــر   - ســوابق  وجــود  عــدم   - طبــي 

باإلبعــاد عــن البــالد.

1-ما قرره الفقهاء من السرقة من غير حرز فيها التعزير.
2-ما نصت عليه التعليمات من عدم إطالة سجن األجنبي.

دعــوى املدعــى العــام ضــد مقيــم بطلــب إثبــات إدانتــه بســرقة ســيارة 
مــن أمــام إحــدى املطاعــم وهــي بوضــع التشــغيل وطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم بعقوبــة تعزيريــة ، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد 
بــاغ مفــاده تعــرض ســيارته للســرقة وعثــر عليهــا بقيــادة املدعــى عليــه 
واعتــرف بســرقتها ، أقــر املدعــى عليــه بالدعــوى ودفــع أنــه قام بالســرقة 
مــن غيــر إدراك نظــرًا ألنــه مريــض نفســي ، متــت مخاطبــة مستشــفى 
الصحــة النفســية للتأكــد مــن حالــة املدعــى عليــه ، ورد اجلــواب مــن إن 
املدعــى عليــه يعانــي مــن اضطــراب القلــق ولكــن ذلــك غيــر مؤثــر علــى 
اإلدراك ، مت احلكــم بإدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه و التعزيــر 
بالســجن واجللــد التوصيــة باإلبعــاد عــن البــاد مت تصديــق احلكــم مــن 
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محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنا.........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33670030 وتاريــخ 1433/11/22 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 332086688 وتاريــخ 1433/11/22 هـــ  ففــي يــوم  
األربعــاء املوافــق1434/03/18 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10  
ــًا  ــًا عامـ وفيهــا حضــر املدعــي العــام .........وادعــى بقولــه بصفـــتي مدعيـ
يف دائـــرة االدعـــاء العـــام مبدينـــة الريـــاض أدعـــي علــى  : .........35 ســنة 
ســوداني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ).........( حيــث أنه بتاريخ 
1433/9/10هـــ قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل دوريــات االمــن اثــر 
بــاغ ملركــز شــرطة ..... مــن املواطــن / .........يفيــد فيــه بســرقة ســيارته 
مــن نــوع ....... حتمــل لوحــة رقــم   ).........( مــن امــام احــدى املطاعــم  علــى 
طريــق ............ وهــي بوضــع التشــغيل وباســتجوابه اعتــرف بأنــه شــاهد 
ســيارة متوقفــة بجــوار إحــدى املطاعــم علــى طريــق ............ وهــي بوضــع 
التشــغيل فقــام بســرقتها لغــرض التنقــل عليهــا والهــروب بهــا إلــى  حــي 
............ ثــم رجــع الــى حــي ..... مــرورا بحــي ..... ومت القبــض عليــه وهــو 
يقــود الســيارة املســروقة وصــادق علــى أقوالــه شــرعا وأســفرت اجــراءات 
التحقيــق الــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بســرقة ســيارة مــن نــوع ...... 
حتمــل لوحــة رقــم ).........( مــن امــام احــد املطاعــم بشــارع ............ وهــي 

بوضــع التشــغيل وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة : -
1- اعترافــه املصــدق شــرعا بســرقة الســيارة واملــدون علــى صفحــة رقــم 
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)14( مــن ملــف التحقيــق رقــم )1(.
2- ماتضمنه محضر القبض  املرفق لفه رقم )6(.

وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق حتى تاريخه.
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه - وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب اثبــات مــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره - هــذه دعــواي 
وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقولــه بــأن مــا ذكــره املدعــي 
العــام صحيــح جملــة وتفصيــا حيــث قمــت بســرقة الســيارة املذكــورة 
وهــي يف وضــع التشــغيل ألنــي مصــاب بحالــة نفســية وقــد حصــل ذلــك 
ــا غيــر مــدرك ملــا حصــل هكــذا أجــاب عليــه فقــد جــرى الكتابــة  وأن
ملجمــع األمــل للصحــة النفســية للكشــف علــى املذكــور واإلفــادة عــن 
1434/1/6هـــ  يف   3431821 رقــم  خطابنــا  مبوجــب  النفســية  حالتــه 
فوردنا تقريرهم رقم 44/22/1652/371 يف 1434/2/26هـ املتضمن 
أنــه مت الكشــف علــى املذكــور وتبــني أنــه يعانــي مــن اضطــراب القلــق 
ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى  ــاء عل ــى إدراكــه فبن ــر عل وليــس ملرضــه تأثي
واإلجابــة وملصادقــة املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام وألن ســرقة 
الســيارة يف وضــع التشــغيل تعــد ســرقة مــن غيــر حــرز وقــد قــرر الفقهــاء 
أن الســرقة مــن غيــر حــرز فيــه التعزيــر ونظــرا إلــى أن حالتــه النفســية ال 
تؤثــر علــى إدراكــه ونظــرا لعــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه ولكــون 
احلالــة النفســية تقضــي بالتخفيــف عنــه وقــد نصــت التعليمــات علــى عــدم 
إطالــة مــدة ســجن األجنبــي ألن مصيــره الترحيــل لذلــك كلــه فقــد ثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه بســرقة ســيارة مــن نــوع ....... حتمــل لوحــة رقــم 
).........( مــن امــام احــد املطاعــم بشــارع ............ وهــي بوضــع التشــغيل 
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وحكمــت بتعزيــره بســجنه ملــدة عشــرة أشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه 
وجلــده مائــة وعشــرون جلــدة مفرقــة علــى ثــاث دفعــات مقــدار كل 
دفعــة أربعــون جلــدة بــني كل دفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوعني 
وأوصيــت بترحيلــه إلــى بلــده بعــد انتهــاء محكوميتــه وبعــرض ذلــك علــى 
الطرفــني قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة وطلــب متييــز احلكــم بــدون 
ــى  الئحــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل عل
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/18 هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة 
فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة 
34/522824وتاريــخ8/  برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
1434/4 هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمة 
الشيخ/.........املسجل برقم 34166318 وتاريخ 18/ 3 /1434هـ اخلاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ ......... ) ســوداني اجلنســية ( التهامــه بقضيــة 
ســرقة علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل بــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
قــررت الدائــرة باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم  و اهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 3441904  تاريخه :1434/02/19هـ  
رقم القضية : 33671081

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34232554  تاريخه: 1434/6/6هـ

ســرقة - نشــل - تشــكيل عصابــة - تنــوع املضبوطــات - التعزيــر للمدعــى 
عليهمــا الثالــث والرابــع بالســجن واجللــد لوجــود ســوابق قضائيــة - رد 

دعــوى املدعــى العــام للمدعــى عليــه األول والثانــي .

قاعدة ) األصل براءة الذمة ( .

 ادعــى املدعــى العــام علــى أربعــة أشــخاص بتكويــن عصابــة يف النشــل، 
ــة حيــث  ــل اجلهــات األمني ــى املدعــى عليهــم مــن قب حيــث مت القبــض عل
توفــرت معلومــات عنهــم بتكويــن عصابــة يف النشــل ، وأنهــم مــن أربــاب 
الســوابق ، ويقومــون بالنشــل مــن املعتمريــن يف األماكــن املزدحمــة ، 
وكانــت حتركاتهــم مريبــة ، فتــم القبــض عليهــم ، ووجــد مــع املدعــى 
عليهــم مبالــغ ماليــة مختلفــة ، وعمــات متنوعــة ، وأجهــزة جوال ، طلب 
تعزيرهــم لقــاء ذلــك وتشــديد العقوبــة علــى املدعــى عليــه الثالــث لكثــرة 
ســوابقه ، واحلكــم بإيــداع مــا مت ضبطــه معهــم يف بيــت املــال ، أنكــر 
املدعــى عليهــم مــا جــاء بدعــوى املدعــى العــام ، ُطِلــب  مــن املدعــى العــام 
ــة ,  بينتــه علــى دعــواه فقــرر أنــه ليــس لديــه اإل مــا جــاء يف أوراق املعامل
وباالطــاع عليهــا لــم يجــد القاضــي الدليــل القاطــع الدانتهــم ، صــدر 
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احلكــم بــرد دعــوى املدعــى العــام ضــد األول والثانــي ، وتعزيــر املدعــى 
عليهــم الثالــث والرابــع نظــرًا لوجــود ســوابق عليهــم يف النشــل ، قنــع 
ــى احلكــم بائحــة ،  املدعــى عليهــم وقــرر املدعــى العــام اعتراضــه عل

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   33671081 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   332090688 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/11/22هـــ  
1433/11/22هـــ  ففــي يــوم الثاثــاء املوافق1434/02/19هـــ افتتحــت 
مــن  املعمــد  العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا    09  :  00 الســاعة  اجللســة 
مرجعــه باخلطــاب رقــم هـــ م / 2/ا/340 وتاريــخ 1434/1/24هـــ ودعــى 
علــى احلاضريــن معــه كا مــن 1/..... ، البالــغ مــن العمــر )50( عامــًا  
باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة الصــادرة عــن جــوازات 
ــي  ــغ مــن العمــر )54( عامــًا   أفغان ــاض برقــم.....).....( و2/..... البال الري
شــرطة  مركــز  مــن  الصــادرة  البديلــة  البطاقــة  مبوجــب  اجلنســية  
املنصــور برقــم).....( يف 1433/9/17هـــ  و3/.....  ، البالــغ مــن العمــر 
)54( عامــًا  ، أفغانــي اجلنســية ـ مبوجــب البطاقــة البديلــة الصــادرة مــن 
مركــز شــرطة املنصــور برقــم).....( يف 1433/9/17هـــ و4/..... ، البالــغ 
مــن العمــر )52( عامــًا  ، أفغانــي اجلنســية ـ مبوجــب البطاقــة البديلــة 
الصــادرة مــن مركــز شــرطة املنصــور برقــم)......( يف 1433/9/17هـــ 
قائــا يف دعــواه حيــث انــه بتاريــخ 1433/9/17هـــ قبــض علــى املدعــى 
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عليهــم مــن قبــل شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي بشــرطة العاصمــة 
وأنهــم  النشــل  لتوفــر معلومــات عنهــم بتكويــن عصابــة يف  املقدســة 
مــن إربــاب الســوابق ويتزعمهم)الثانــي( ويقومــون مبمارســة النشــل مــن 
املعتمريــن مــن داخــل احلــرم امللكــي الشــريف واملناطــق املجــاورة لــه 
ــى  ــة النشــل عل ــاء محاول ــن وتكــون حتركاتهــم أثن املزدحمــة باملعتمري
شــكل مجموعــات لغــرض التغطيــة وامليدانيــة أثنــاء ممارســة عمليــات 
النشــل ومبراقبتهــم أتضــح أنهــم يســكنون يف شــقق ).....( بالغرفــة رقــم 
).....( وكانــت حتركاتهــم مريبــة وحذريــن يف حتركاتهــم ويقومــون 
بالتغلغــل بــني املعتمريــن باألماكــن املزدحمــة هــذا وبعــد التأكــد مــن 
تواجــد جميــع أفــراد العصابــة بداخــل ســكنهم مت إعــداد اخلطــة الازمــة 
يف متــام الســاعة الســابعة صباحــًا املوافــق تاريخــه أعــاه جــرى دخــول 
ســكنهم الكائــن بشــقق ...... وبتفتيشــهم عثــر مــع )الثانــي( علــى ألفــني 
وخمســة وثمانــني )2085(ريــااًل ســعوديًا ، ومــع )الثالــث( أربعــة أالف 
ــااًل ســعوديًا وجهــاز هاتــف نقــال  ومائتــني وخمســة وعشــرين )4225(ري
نــوع ... وجــواز ســفر باســمه ، ومــع )الرابــع( وجــد بحوزتــه جهــاز مــن نــوع 

ــون وجــواز ســفر باســمه . ــي الل ... بن
وبتفتيــش الغرفــة التابعــة للمذكوريــن وجــد حتــت الفرشــة التــي كانــوا 
يجلســون بهــا علــى مبلــغ ألــف وأربعمائــة)1400(دوالر أمريكــي وألفــني 
وتســعمائة وخمســة وثاثــني )2935( ريــااًل ســعوديًا وجهــاز ... فضــي 
اللــون وقــد ذكــر جميــع مــن يف الغرفــة عــدم عاقتــه بالنقــود وجهــاز 
املضبوطــات  جميــع  حجــز  )فتــم  بالغرفــة  املضبوطــة  النقــال  الهاتــف 

بصنــدوق آألمانــات مبركــز شــرطة املنصــور( .
وباســتجواب املدعــى عليــه )األول( أقــر بأنــه ضبــط بحوزتــه جهــاز هاتف 
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نقــال واحــد فقــط عائــد إليــه وأمــام مــا يتعلــق بالــدوالرات األمريكيــة 
ذكــر أنــه شــاهد )الثانــي( يضعهــا أســفل الفرشــة قبــل دخــول رجــال 
عليــه  املدعــى  وباســتجواب   . قصيــر  بوقــت  عليهــم  اجلنائــي  البحــث 
)الثانــي( أقــر بأنــه ضبــط بحوزتــه مبلــغ قــدرة ثاثــة أالف وثاثمائــة 
)3300( ريــال ســعودي وأن جهــاز الهاتــف النقــال مــن نــوع ... أســود اللــون 
عائــد إليــه والــذي مت العثــور عليــه حتــت الفرشــة بداخــل الشــقة ، وأنه لم 
يضــع املبلــغ املالــي املضبــوط حتــت الفرشــة  .وباســتجواب املدعــى عليــه 
)الثالــث( أقــر أنــه ضبــط بحوزتــه خمســة أالف )5000( ريــال ســعودي 
وألــف)1000( دوالر أمريكــي الــذي وجــد أســفل الفرشــة وجهــاز جــوال 
أحضرهــا معــه مــن أفغانســتان . وباســتجوابه املدعــى عليــه )الرابــع( أقــر 
أنــه ضبــط بحوزتــه ألفــا )2000(ريــال ســعودي و)1900(ألــف وتســعمائة 
دوالر أمريكــي وجهــاز هاتــف نقــال وجــدت حتــت الفرشــة وقــد انتهــى 
التحقيــق إلــى  توجيــه االتهــام لهــم بتكويــن عصابــة نشــل وذلــك لأدلــة 

والقرائــن التاليــة:-
1-مــا ورد مبحضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنه املرفــق على اللفتني)3(

و)4( ,
النقــال املضبوطــة  الهاتــف  النقــود وجهــاز  أقوالهــم حيــال  2-تناقــض 
حتــت الفرشــة بغرفتهــم كمــا يتضــح مــن أقوالهــم املنــوه عنهــا املدونــة 

علــى الصفحــات)2-13( بامللفــني املرفقــني علــى اللفــه )2-1( .
عليهــم  املدعــى  تقــدمي  دون  العمــات  واختــاف  املضبوطــات  3-تنــوع 

ملبــرر علــى جمعهــا  .
وبالبحث عن ســوابقهم عثر )للثالث( على خمس)5( ســوابق نشــل عودة 
بعــد إبعــاده باســم..... وعثــر )للرابــع( علــى ســابقتني )األولــى: لعــب القمار 
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وامليســر والثانيــة: نشــل( ولــم يعثــر )لــأول والثانــي( علــى ســوابق مســجلة 
بحقهمــا.  وحيــث أن مــا قــام بــه املدعــى عليهــم فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعًا لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة 
تعزيريــة والتشــديد علــى )الثالــث( لقــاء تعــدد ســوابقه اســتنادًا لبرقيــة 
صاحــب الســمو امللكــي نائــب وزيــر الداخليــة رقــم)93958/5/5/1( 
املــال  بيــت  املضبوطــات  وبإيــداع  واحلكــم  1429/8/23هـــ  وتاريــخ 
اســتنادًا للمــادة)92( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة . )علمــًا بــأن اليوجــد 
بالقضيــة حــق خــاص( وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــم 
وهــم يتحدثــون العربيــة أنكروهــا كل علــى حــدة جملــة وتفصيــا وقال 
األول والثانــي ال ســوابق لدينــا وقــرر الثالــث قائــا لــدي خمســة ســوابق 
نشــل اخــذت محكوميتهــا وقــرر الرابــع قائــا لــدي ســابقتني نشــل 
وقمــار اخــذت محكوميتهــا جميعــا  لــدي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
العــام قــال الصحيــح ماذكرتــه يف دعــواي وبينتــي ماذكــرت وبالرجــوع 
لفــة  القبــض   األول  محضــر  دليلــه  العــام وجــدت  املدعــي  ادلــة  الــى 
ــه بتاريــخ 1433/9/17هـــ  ــه يتضمــن )أن رقــم 4/3  وبالرجــوع اليــه وجت
قبــض علــى املدعــى عليهــم مــن قبــل شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي 
بشــرطة العاصمــة املقدســة لتوفــر معلومــات عنهــم بتكويــن عصابــة 
ويقومــون  ويتزعمهم)الثانــي(  الســوابق  إربــاب  مــن  وأنهــم  النشــل  يف 
مبمارســة النشــل مــن املعتمريــن مــن داخــل احلــرم امللكــي الشــريف 
واملناطــق املجــاورة لــه املزدحمــة باملعتمريــن وتكــون حتركاتهــم أثنــاء 
محاولــة النشــل علــى شــكل مجموعــات لغــرض التغطيــة وامليدانيــة 
ــاء ممارســة عمليــات النشــل ومبراقبتهــم اتضــح أنهــم يســكنون يف  أثن
شــقق ......... بالغرفــة رقــم)  ( وكانــت حتركاتهــم مريبــة وحذريــن يف 
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بــني املعتمريــن باألماكــن املزدحمــة  حتركاتهــم ويقومــون بالتغلغــل 
هــذا وبعــد التأكــد مــن تواجــد جميــع أفــراد العصابــة بداخــل ســكنهم 
املوافــق  الســابعة صباحــًا  الســاعة  متــام  الازمــة يف  اخلطــة  إعــداد  مت 
تاريخــه أعــاه جــرى دخــول ســكنهم الكائــن بشــقق منــار التقــوي)1( 
وبتفتيشــهم عثــر مــع )الثانــي( علــى ألفــني وخمســة وثمانــني )2085(
ريــااًل ســعوديًا ، ومــع )الثالــث( أربعــة أالف ومائتــني وخمســة وعشــرين 
)4225(ريــااًل ســعوديًا وجهــاز هاتــف نقــال نــوع ... وجــواز ســفر باســمه 
، ومــع )الرابــع( وجــد بحوزتــه جهــاز مــن نــوع ... بنــي اللــون وجــواز ســفر 
باســمه. وبتفتيــش الغرفــة التابعــة للمذكوريــن وجــد حتــت الفرشــة التــي 
كانــوا يجلســون بهــا علــى مبلــغ ألــف وأربعمائــة)1400(دوالر أمريكــي 
وألفــني وتســعمائة وخمســة وثاثــني )2935( ريــااًل ســعوديًا وجهــاز ... 
فضــي اللــون وقــد ذكــر جميــع مــن يف الغرفــة عــدم عاقتــه بالنقــود 
وجهــاز الهاتــف النقــال املضبوطــة بالغرفــة )فتم حجــز جميع املضبوطات 
بصنــدوق آألمانــات مبركــز شــرطة املنصــور( . وبعرضــه علــى املدعــى 
عليهــم اقــروا بالقبــض وانكــروا الباقــي كمــا رجعــت لدليــل املدعــى 
عليــه  الثانــي وهــو تناقــض اقــوال املدعــى عليهــم حيــال النقــود والهاتــف 
املضبــوط حتــت الفرشــة بغرفتهــم املــدون ص 2-13 لفــة 1-2وبالرجــوع 
الــى اســتجوابتهم وجدتهــا كالتالــي )باســتجواب املدعــى عليــه )األول(
أقــر بأنــه ضبــط بحوزتــه جهــاز هاتــف نقــال واحــد فقط عائد إليــه وأمام 
ــه شــاهد )الثانــي( يضعهــا  ــة ذكــر أن ــق بالــدوالرات األمريكي مــا يتعل
أســفل الفرشــة قبــل دخــول رجــال البحــث اجلنائــي عليهــم بوقــت قصيــر. 
وباســتجواب املدعــى عليــه )الثانــي( أقــر بأنــه ضبــط بحوزتــه مبلــغ قــدرة 
ثاثــة أالف وثاثمائــة )3300( ريــال ســعودي وأن جهــاز الهاتــف النقــال 
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مــن نــوع ...أســود اللــون عائــد إليــه والــذي مت العثــور عليــه حتــت الفرشــة 
بداخــل الشــقة ، وأنــه لــم يضــع املبلــغ املالــي املضبــوط متــت الفرشــة  .

وباســتجواب املدعــى عليــه )الثالــث( أقــر أنــه ضبــط بحوزتــه خمســة 
الــذي  أمريكــي  دوالر  وألــف)1000(  ســعودي  ريــال   )5000( أالف 
أفغانســتان.  مــن  معــه  جــوال أحضرهــا  الفرشــة وجهــاز  اســفل  وجــد 
وباســتجوابه املدعــى عليــه )الرابــع( أقــر أنــه ضبط بحوزتــه ألفا )2000(
ريــال ســعودي و)1900(ألــف وتســعمائة دوالر أمريكــي الــذي وجهــاز 
هاتــف نقــال وجــدت حتــت الفرشــة ( وبعرضهــا علــى املدعــى عليهــم 
قالــوا ارتبكنــا مــن اخلــوف  واعتــرف الرابــع حمايــة اهلل بــان التســعمائة 
دوالر عائــدة لــه وقــرر الثالــث بــأن االلــف دوالر لــه واكتفــى املدعــي 
ــى  ــاء عل ــة وبن ــى ماتقــدم مــن الدعــوى واالجاب ــاء عل العــام مباذكــر فبن
انــكار املدعــى عليهــم للدعــوى وعــدم قيــام الدليــل القاطــع علــى ادانتهم 
بهــا وألن ماذكــر املدعــي العــام مــن ادلــة توجــه االتهــام للمدعــى عليــه 
الثالــث والرابــع لوجــود ســوابق عليهمــا يف النشــل  والترقــى إلدانتهــم 
واألصــل بــراءة الذمــة واعتبــارا لعــدم وجــود ســوابق علــي املدعــى عليهمــا 
ــم  األول والثانــي ..... و....... وألن أقوالهــم بعــد االطــاع عليهــا حتقيقــا ل
اجــد فيهــا تناقضــا ظاهــرا بــل وافقــت أقوالهــم قضــاء  لــذا كلــه فقــد 
حكمــت مبايلــي:أوال: لــم ثثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليهــم مبانســب اليــه 

ورددت دعــوى املدعــي العــام املتعلقــة بذلــك
ثانيــا: تتوجــه التهمــة نحــو املدعــى عليهمــا الثالــث والرابــع و وحكمــت 
ــخ ايقافــه  ــة أشــهر مــن تاري بتعزيرهمــا لقــاء ذلــك بســجن الثالــث ثماني
وســجن الرابــع ســتة أشــهر مــن تاريــخ ايقافــه  وبعرضــه عليهــم قنعــوا بــه   
وقــرر املدعــي العــام االعتــراض بائحــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
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علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/19 هـ 
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل  وبعــد ... نحــن رئيــس 
مبنطقــة  اإلســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  وقضــاة 
مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى القــرار رقــم 3441904 وتاريــخ 
1434/2/19هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ..... القاضــي باحملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد.....
املدعــى عليــه باكســتاني اجلنســية ورفقــاه ، املتهمــني يف قضيــة نشــل، 
ضبطــه  وصــورة  القــرار  وبدراســة   . باطنــه  دون  مبــا  فيــه  احملكــوم 
والائحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 3426043   تاريخه : 1434/01/28 
هـ  رقم الدعوى : 33672049

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34186406  تاريخه: 1434/4/13هـ

ســرقة - ســرقة بعــض محتويــات ســيارة - مشــاركة يف الســرقة - رجــوع 
عــن اإلقــرار - درء حــد الســرقة - التعزيــر بالســجن واجللــد .

- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) احلدود تدرأ بالشبهات ( . 
ــة  يف الشــرح الكبيــر  - قــال ابــن أبــي عمــر ــــ رحمــه اهلل ــــ  مــن احلنابل
)207/26-208( ) إن شــرط إقامــة احلــد باإلقــرار - البقــاء عليــه إلــى 

متــام احلــد - فــإن رجــع عــن إقــراره كــف عنــه ( 
- قال صاحب اإلنصاف عقبه :- ) هذا املذهب يف جميع احلدود ( . 

زجــاج  بتكســير  باتهامــه  عليــه  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  ادعــى   
ســيارات، وســرقة أربــع مســجات فيهــا وكاميــرا تلفزيونيــة، تقــدم 
للكســر  ســياراتهم  زجــاج  تعــرض  عــن  لإلبــاغ  األشــخاص  بعــض 
وبعــد  بالســرقة،  أحــدًا  يتهمــوا  وال  منهــا  احملتويــات  بعــض  وســرقة 
البحــث والتحــري توصلــت اجلهــات األمنيــة أن اللذيــن يقومــان بتكســير 
الســيارات ، همــا كا مــن املدعــى عليــه ، وشــخص آخــر ) فــرزت لــه 
أوراق مستقلة ( ، ومت القبض عليه ، واتضح أنه من أرباب  السوابق ، 
وأقــر بالتهمــة املنســوبة إليــه ، وصــدق اعترافــه شــرعًا، و طلــب املدعــي 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....  باالشــتراك مــع صاحــب الفضيلــة 
الشــيخ  .... وصاحــب الفضيلــة الشــيخ .... القضــاة يف احملكمــة العامــة 
بعرعــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بعرعــر برقــم .... وتاريــخ ... املقيــدة باحملكمــة برقــم .... وتاريــخ 
....  ففــي يــوم  اإلثنــني املوافــق... افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 11  وفيهــا 
قــدم املدعــي العــام .... الئحــة دعــواه ضــد  .... ســعودي مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم .... قائــًا إنــه بتاريــخ .... تقــدم املواطــن ... ، بشــكوى إلــى 
ــوع ..... للتكســير  ــدًا عــن تعــرض زجــاج ســيارته مــن ن شــرطة ...... مفي
وســرق منهــا ام بــي ثــري وكاميــرا مراقبــة تلفزيونيــة ،وذلــك أثنــاء 

العــام  إقامــة حــد الســرقة بحقــه كونــه ســرق مــن حــرز محتــرم بالغــا 
ـــ طلــب مــن  نصابــًا، أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام .ـ 
املدعــي العــام بينتــه علــى دعــواه ، فذكــر إقــرار املدعــى عليــه املصــدق 
شــرعًا  و بســؤال املدعــى عليــه عنــه : أعتــرف بصحتــه ، و دفــع بــأن ذلــك 
كان بإكــراه مــن احملقــق ، و بســؤاله البينــة علــى اإلكــراه ، قرر عدم 
وجــود بينــة لديــه، ثــم جــرى االطــاع علــى كافــة أوراق املعاملــة و فيهــا 
احملاضــر املصدقــة مــن البحــث اجلنائــي، حكمــت احملكمــة بصــرف 
النظــر عــن طلــب املدعــي العــام بإقامــة حــد الســرقة علــى املدعــى عليــه، 
واحلكــم بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن و اجللــد نظــرًا لتوجــه التهمــة 
ــع  ــم يقن ــع املدعــى عليــه باحلكــم ، و املدعــي العــام ل ــة بحقــه، قن القوي
باحلكــم و طلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بائحــة اعتراضيــة، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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وقوفهــا أمــام ســكنه بحــي .... وال يتهــم أحــدًا بعينــه وبتاريــخ ...  تقــدم 
....... مفيــدًا عــن تعــرض زجــاج  املواطــن/... بشــكوى لقســم شــرطة 
ســيارته مــن نــوع ..... للكســر ومحاولــة ســرقة املســجل وال يتهــم أحــدًا 
وبتاريــخ ... تقــدم املواطــن /.... بشــكوى لقســم الشــرطة مفيــدًا عــن 
تعــرض زجــاج ســيارته للكســر وســرقة مســجلها وال يتهــم أحــدًا وبتاريــخ 
.... تقــدم  املواطــن /... بشــكوى لقســم الشــرطة مفيــدًا عــن تعــرض 
زجــاج ســيارته للكســر وســرقة مســجلها وال يتهــم أحــًد بذلــك وبــذات 
التاريــخ  تقــدم املقيــم/ ... )باكســتاني اجلنسية(لقســم الشــرطة مفيــدًا 
عــن تعــرض زجــاج ســيارته للكســر وســرقة مســجلها وال يتهــم أحــًد 
بذلــك وبتاريــخ .... تقــدم املواطــن ... لقســم الشــرطة مفيــدًا عــن تعــرض 
زجــاج ســيارته للكســر وســرقة مســجل الســيارة وال يتهــم أحــًد بذلــك 
إلــى أن   ...... ....  توصلــت أجهــزة البحــث والتحــري بشــرطة  وبتاريــخ 
املدعــى  مــن  الســيارات همــا كًا  زجــاج  بتكســير  يقومــان  اللذيــن 
شــرطة  قبــل  مــن  لــه  مســتقلة  أوراق  فــرز  )مت   .... ،واآلخــر  عليــه..... 
محافظــة ...... وســيتم رفعهــا لســعادة محافــظ ..... الحقــًا( ومت القبــض 
علــى املدعــى عليــه بتاريــخ ... وبالبحــث عــن ســوابقه اتضح أنــه مت ايداعه 
ســيارتني  مرايــا  بكســر  قيامــه  بتهمــة  االجتماعيــة  املاحظــة  دار 
وســرقتهما وقــد حكــم عليــه بااللتحــاق بحلقــة حتفيــظ قــرآن ملــدة ســتة 
أشــهر وإذا لــم يلتــزم يســجن شــهر وقــد مت تقديــر تلفيــات ســيارة املواطــن 
.... مبلــغ وقــدره )2000ريــال(. وتلفيــات ســيارة املواطــن/ ... فتقــدر مببلــغ 
)510( أمــا ســيارة املواطــن/ ... فتــم تقديــر تلفيــات ســيارته مببلــغ وقــدره 
وقــدره  مبلــغ  فتقــدر   ... املقيــم/  ســيارة  تلفيــات  أمــا  )410ريــال( 
)1430ريال(وقــد مت االتصــال علــى املواطــن ... إلحظــار تقديــر تلفيــات 
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ســيارته ولكنــه لــم يحضــر حتــى تاريخــه ،أمــا مايخــص تقديــر تلفيــات 
املواطــن ... فقــد تنــازل عــن حقــه اخلــاص وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر 
أنــه قبــل يومــني مــن تاريــخ القبــض عليــه كان بشــارع ... مبحافظــة ...... 
وحضــر لــه شــخص يدعــى .... وطلــب منــه مســجل ســيارة ثــم ركــب معــه 
واجتهــا إلــى حــي ...... بحثــًا عــن ســيارة فلــم يجــدا ثــم خرجــا مــن احلــي 
وشــاهدا ســيارة مــن نــوع ..... فتوقفــا عندهــا وقــام ... بأخــذ ســكروب 
وكســر الزجــاج اخللفــي للســيارة مــن جهــة اليمــني ثــم قــام بفــك املســجل 
وأعطــاه للمدعــو ... مقابــل )150ريال(،وأقــر كذلــك أنــه ســبق وأن قــام 
بكســر زجــاج ســيارة مــن نــوع ...... كانــت متوقفــة بالقــرب مــن مركــز 
..... محــاوال الســرقة منهــا لكنــه لــم يجــد شــيئًا ولــم يكــن معــه أحــدًا ، 
كمــا أقــر بكســر الزجــاج اخللفــي مــن جهــة اليســار لســيارة مــن نــوع ..... 
ــال(  ــغ )150ري ــى أحــد األشــخاص مببل وقــام بســرقة املســجل وبيعــه عل
ولــم يشــاركه أحــد ، كمــا أقــر بكســر زجــاج ســيارة مــن نــوع ..... ولــم 
ــه قــام بكســر زجــاج ســيارة مــن  يجــد فيهــا شــيئًا ، وأقــر كذلــك بأن
نــوع ...... وســرق منهــا مشــغل صوتيــات)MP3( ولــم يشــاركه أحــدًا وال 
يــزال اجلهــاز يف املنــزل ، كمــا أقــر بكســر زجــاج ســيارة مــن نــوع ..... 
بهــدف الســرقة لكنــه لــم يجــد فيهــا شــيئًا ، وبانتقــال املختصــني يف 
جهــة الضبــط ومعاينــة الســيارات التــي مت  ذكرهــا بالشــكوى تبــني 
لهــم تعــرض تلــك الســيارات لكســر زجاجهــا والســرقة منهــا وبضبــط 
ــأن قــام بشــراء مســجل ســيارة مــن املدعــى  شــهادة املواطــن /.... أفــاد ب
عليــه مببلــغ )150ريــال( وال يعلــم بأنــه مســروق وقــد انتهــى التحقيــق مــع 
املدعــى عليــه .... إلــى اتهامــه بتكســير زجــاج )6( ســت ســيارات وســرقة 
أربــع مســجات منهــا وجهــاز صوتيــات )MP3(،وكاميــرا تلفزيونيــة 
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وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة :- 1- مــا جــاء يف إقــراره املصــدق شــرعًا 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )6(مــن ملــف االســتدالل املرفــق لفــه رقــم 
)3(. 2-  ماجــاء يف إفــادة املواطــن ..... املــدون علــى الصفحــة رقــم )14(
مــن ملــف االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )1(3- مــا جاء يف محضــر االنتقال 
واملعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )4(مــن ملــف االســتدالل املرفــق لفــه 
رقــم )2(، و محضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )10(
مــن ملــف االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )7(، ومحضــر االنتقــال واملعاينــة 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )2(مــن ملــف االســتدالل املرفــق لفــه رقــم 
)8(، ومحضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )2(مــن 
ملــف االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )6(، ومحضــر االنتقــال واملعاينــة 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )2(مــن ملــف االســتدالل املرفــق لفــه رقــم 
)5(، ومحضــر االنتقــال واملعاينــة املــدون علــى الصفحــة رقــم )2(مــن 
ملــف االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )4(4-ماجــاء باحملضــر املعــد مــن قبــل 
التحريــات والبحــث اجلنائــي املرفــق لفــه رقــم )41(.5-ماجــاء يف تقديــر 
التلفيــات املرفــق لفــه رقــم )54-55-56-57-58-59-60-61(وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا 
ــرم مــن حــرزه  ــه شــرعا وهــو ســرقة مــال محت فعــل محــرم ومعاقــب علي
بعــد هتكــه يزيــد عــن النصــاب الشــبهة لــه فيــه ولكــون اجلانــي مكلف 
وغيــر مكــره أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد 
الســرقة الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم )38( مــن ســورة املائــدة )علمــا 
 ... ... واملدعــي  بــأن احلــق اخلــاص اليــزال قائمــًا فيمــا يخــص املدعــي 
 )... واملقيــم   ... املدعــي  يخــص  فيمــا  بالتنــازل  وانتهــى   ،  ... واملدعــي 
وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء يف الئحــة املدعــي العــام أجــاب قائــًا 
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كل مــا جــاء يف الئحــة املدعــي العــام غيــر صحيــح فلــم أقــم بتكســير 
زجــاج ســت ســيارات وســرقة أربــع مســجات منهــا وجهــاز صوتيــات 
)MP3( وكاميــرا تلفزيونيــة وال شــيئًا مــن ذلــك هكــذا أجــاب فجــرى 
ســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه فأجــاب قائــًا بينتــي مــايف أوراق املعاملــة 
اإلقــرار املصــدق شــرعًا  املعاملــة ومنهــا  أوراق  فجــرى االطــاع علــى 
واملــدون علــى لفــة )3( صفحــة )6( وهــذا نــص احلاجــة منــه ) أقــر أنــا 
احلــدث ... أننــي قمــت بتكســير زجــاج عــدة ســيارات وذلــك مبحافظــة 
...... وهــي ....... رقــم اللوحــة... ... كانــت متوقفــة بحــارة األحــوال املدنيــة 
وذلــك قبــل ثــاث أيــام حيــث قمــت بكســر زجاجهــا اخللفــي األميــن 
بواســطة طابوقــة وقمــت بفــك املســجل بواســطة ســكروب وقمــت ببيعــه 
علــى املدعــو ... مببلــغ )150( ريــال أيضــًا وقمــت بكســر زجاجــة ...... 
حيــث كانــت متوقفــة بشــارع عشــرين حيــث قمــت بكســر زجاجهــا 
األمامــي األيســر وقمــت بتفتيشــها ولــم أحصــل شــيء وقمــت بكســر 
زجــاج ســيارة مــن نــوع ....... حيــث قمــت بكســر الزجــاج اخللفــي األيســر 
ولــم أعثــر علــى شــيء بداخلهــا وقمــت بكســر زجــاج ســيارة مــن نــوع ...... 
حيــث قمــت بكســر زجاجهــا األميــن ولــم أعثــر علــى شــيء بداخلهــا 
وقمــت بكســر زجــاج ...... حيــث قمــت بكســر زجاجهــا األميــن وذلــك 
قبــل خمســة عشــر يومــًا ولــم أعثــر علــى شــيء هــذا إقــراري وعليــه جــرى 
التوقيــع( فجــرت مجابهتــه بهــذا اإلقــرار فأجــاب قائــًا صحيــح أننــي 
قلــت ذلــك ولكــن احملقــق قــال لــي اعتــرف وأخرجــك اآلن وأكرهنــي 
ــدي  ــا ليــس ل ــة فأجــاب قائ ــك بين ــى هــذا اإلقــرار فســألناه هــل لدي عل
بينــة كمــا جــرى االطــاع علــى إفــادة املواطــن  ... لفــة)1( صفحــة )14(

وهــذا نــص احلاجــة منهــا ) أقــر أنــا املواطــن .... بأننــي اشــتريت مــن املدعــو 
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.... قبــل شــهر تقريبــًا مســجل تويوتــا مببلــغ قــدره ألــف وخمســمئة ريــال 
حيــث وجدتــه بشــارع عشــرين علــى قدميــه وكان لوحــده وعرضــه علــي 
ــم هــل هــو مســروق أو ال( فجــرى ســؤال املدعــى  ــه وال أعل واشــتريته من
عليــه عــن ذلــك فأجــاب قائــًا هــذا الــكام غيــر صحيــح كمــا جــرى 
االطــاع علــى محاضــر االتصــال واملعاينــة لفــه )2ـ  4ـ  5ـ  6ـ  7 ـ 8( كمــا 
جــرى االطــاع علــى احملضــر املعــد مــن قبــل التحريــات والبحــث اجلنائــي 
لفــة )41( واملتضمــن ) أفيدكــم أنــا آمــر دوريــات البحــث اجلنائــي وبعــد 
الســيارات  زجــاج  بكســر  يقومــون  الذيــن  األشــخاص  عــن  التحــري 
وبعــد  محتويــات  مــن  بهــا  مــا  وســرقة  وتفتيشــها  املســجات  وســرقة 
التحــري والبحــث الدقيــق عــن األشــخاص اتضــح لــي ووردتنــا معلومــات 
مــن مصــادري اخلاصــة أن الذيــن يقومــون بالســرقة كًا مــن املدعــو ... 
واملدعــو.... هــذا للعلــم واإلحاطــة ( وبســؤال املدعــى عليــه عــن جميــع 
ــم ســألنا  ــح مــا ذكــرت ث ــًا : ال صحــة لذلــك والصحي ــك أجــاب قائ ذل
املدعــى عليــه عــن ســوابقه فأجــاب قائــًا ال ســوابق علــي وهلل احلمــد ثــم 
جــرى ســؤال األطــراف هــل لديهــم مــا يضيفــون فأجــاب كل واحــد 
منهمــا بأنــه ال إضافــة لديــه فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وبعــد االطــاع علــى طيــات املعاملــة وإلنــكار املدعــى عليــه مانســب إليــه 
شــرعًا  املصــدق  عليــه  املدعــى  إقــرار  إلــى  وبالنظــر  وتفصيــًا  جملــة 
محاضــر  إلــى  وكذلــك   .... املواطــن  إفــادة  وإلــى  أعــاه  واملذكــور 
االنتقــال واملعاينــة ومحضــر التحريــات والبحــث اجلنائــي املذكــور أعــاه 
ولرجــوع املدعــى عليــه عــن إقــراره وادعائــه اإلكــراه ولكــون الرجــوع 
عــن اإلقــرار مقبــول قــال صاحــب الشــرح ) إن شــرط إقامــة احلــد باإلقرار 
البقــاء عليــه إلــى متــام احلــد فــإن رجــع عــن إقــراره كــف عنــه ( 207/26 
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ـ 208 قــال صاحــب اإلنصــاف ) هــذا املذهــب يف جميــع احلــدود ( وألن 
ادعــاء اإلكــراه شــبهة يــدرأ بهــا احلــد وقــد روي عــن النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم أنــه قــال ) احلــدود تــدرأ بالشــبهات ( وبعــد تأكــد مــن خلــو 
صحيفــة املدعــى عليــه مــن الســوابق كمــا هــو مــدون يف طيــات املعاملــة 
وحلداثــة ســنه وجلميــع مــا تقــدم فلــم يثبــت لدينــا إدانــة .... بتكســير زجــاج 
صوتيــات  وجهــاز  منهــا  مســجات  أربــع  وســرقة  ســيارات  ســت   )6(
)MP3( وكاميــرا تلفزيونيــة وقررنــا صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي 
العــام إقامــة حــد الســرقة علــى املدعــى عليــه ولكــن لتوجــه التهمــة 
القويــة عليــه فقــد قررنــا تعزيــره مبــا يلــي: أواًل : ســجن املدعــى عليــه ملــدة 
ســنتني ونصــف مــع احتســاب املــدة التــي أمضاهــا يف التوقيــف ثانيــًا: 
جلــد املدعــى عليــه مائتــان وخمســون جلــدة مفرقــة علــى خمــس دفعــات 
بــني كل دفعــة والتــي تليهــا مــاال يقــل عــن عشــرة أيــام وبذلــك حكمنــا 
وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــي 
العــام املعارضــة مــع تقــدمي الئحــة وأفهــم مبقتضــى تعليمــات االســتئناف 
وأن عليــه تقــدمي الئحــة اعتراضيــة خــال مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــًا مــن 
ــه خــال هــذه  ــم يقــدم الئحت ــخ اســتامه نســخة مــن احلكــم وإذا ل تاري
املــدة فســترفع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف كاملتبــع وقــد جــرى 
تســليم املدعــي العــام نســخة مــن احلكــم  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف  1434/01/26هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد أطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
املعاملــة  علــى  باجلــوف  االســتئناف  محكمــة  يف  األولــى  اخلماســية 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بعرعــر برقــم ...  وتاريــخ 
الفضيلــة  أصحــاب  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/3/5هـــ 
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القضــاة الشــيخ ... والشــيخ ... و.... برقــم  .... وتاريــخ 1434/1/28هـــ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد .... يف قضيــة ســرقة وقــد تضمــن 
القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة علــى النحــو املفصــل فيــه وبدارســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر باالكثريــة املصادقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.
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رقم الصك : 33475432   تاريخه: 1433/12/1هـ   
رقم الدعوى:33672219

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
348557  تاريخه: 1434/1/11هـ

ســرقة - ســرقة ســيارة - قيادة ســيارة مســروقة - وجود ســوابق قضائية - 
طلــب تشــديد عقوبــة - إقــرار بالدعــوى - ثبــوت إدانــة - تعزيــر بالســجن 

واجللد.

القاعدة الفقهية )املرء مؤاخذ بإقراره(.

الئحــة الدعــوى املقدمــة مــن املدعــي العــام ضــد شــخص مــن أربــاب 
الســوابق بســرقة ســيارة متوقفــة أمــام منــزل صاحبهــا وســرقتها، طلــب 
املدعــي العــام إثبــات مــا ُأســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
ــه بعــد  ــى املدعــى علي ــة لتعــدد ســوابقه، مت القبــض عل وتشــديد العقوب
ــم القبــض  بــاغ مــن أحــد املواطنــني مفــاده تعــرض ســيارته للســرقة فت
علــى املدعــى عليــه وهــو يقــود الســيارة ، أقــر املدعــى عليــه بالدعــوى 
ومصادقتــه علــى الســوابق، حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه 
مــن  احلكــم  تصديــق  بحقــه، مت  التعزيــر  تشــديد  واجللــد،  بالســجن 

محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي  باحملكمــة اجلزائيــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــل   وبن بحائ
اجلزائّيــة بحائــل املكلــف برقــم 33672219 وتاريــخ 1433/11/23هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332087425 وتاريــخ 1433/11/22 هـــ  ففــي 
يــوم  الثاثــاء املوافق1433/12/21هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 11  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ....... و ادعــى علــى احلاضــر معــه ..... ســعودي 
اجلنســية ســجل املدنــي رقــم )........( أنــه يف متــام الســاعة التاســعة وخمــس 
وثاثــني دقيقــة مســاء يــوم االربعــاء املوافــق 1433/10/4هـــ تبلــغ مركــز 
شــرطة املنتــزه مــن املواطــن  ........ عــن تعــرض ســيارته من نــوع........ لوحة 
رقــم )..... ( للســرقة مــن أمــام منزلــه وال يتهــم احــد بســرقتها ومت اتخــاذ 
جملــة مــن اإلجــراءات البحثيــة والتعميــم عــن الســيارة املســروقة وبتاريــخ 
1433/10/9هـــ أبلــغ املواطــن .......عــن تلقيــه اتصــال مــن الشــرطة أنــه 
مديــر  مكاتبــة  ومت  عليــه  املدعــى  بقيــادة  ســيارته  علــى  القبــض  مت 
ــى مركــز شــرطة .... ومت اســتام  ــد إل ــة والقائ الشــرطة لبعــث املركب
املذكــور واملركبــة مــن شــرطة ..... وبســماع أقــوال املدعــى عليــه أقــر 
أنــه قــام بأخــذ الســيارة نــوع...... مــن أمــام أحــد املنــازل بحــي ...... وال 
يعــرف صاحبهــا وأنــه مت القبــض عليــه مــن قبــل شــرطة .... والســيارة 
بقيادتــه وبالبحــث يف ســجله اجلنائــي عثــر لــه علــى ســبع ســوابق وهــي: 
1(قيــادة الســيارة وهــو بحالــة ســكر + شــرب املســكر + حيــازة ســاح 
دون ترخيــص + حيــازة الذخيــرة + مخالفــة التعليمــات 2 ( ســرقة ســيارة 
3(ســرقة ســيارة 4 ( التلفــظ بألفــاظ غيــر الئقــة 5 ( مضاربــة 6 ( شــرب 
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مســكرات وســرقة ســيارة 7 ( حريــق وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن 
اتهامــه بســرقة الســيارة مــن نــوع ...... لوحــة رقــم )...........( عندمــا كانت 
متوقفــة أمــام منــزل صاحبهــا بحــي ...... وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة: 
1- مــا جــاء باعترافــه املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )13 ،14، 
15( املرفــق باللفــة رقــم ) 3(. 2 - القبــض عليــه مــن قبــل شــرطة .... 
وبقيادتــه الســيارة املســروقة املشــار لــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )20( 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه 
ــة  ــره وتشــديد العقوب ــردع غي ــة تزجــره وت ــة تعزيري ــه بعقوب واحلكــم علي
عليــه لتعــدد ســوابقه التــي لــم تردعــه عقوباتهــا الســابقة علمــًا أن احلــق 
اخلــاص انتهــى بالتنــازل وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيــح جملــًة 
وتفصيــًا وقــد قمــت بســرقه ســيارة نــوع ..... مــن أحــد املنــازل بحــي ...... 
وجدتهــا مفتحــه االبــواب وذهبــت بهــا إلــى مكــة وتهــت يف الطريــق ومت 
القبــض علــي يف ......هكــذا أجــاب وبعــد االطــاع علــى أوراق املعاملــة 
وجــدت للمدعــى عليــه ســبع ســوابق منهــا ثــاث ســوابق ســرقه وبعــرض 
ــى مــا تقــدم  ــاء عل ــه قــال الســوابق صحيحــه فبن ــى املدعــى علي ــك عل ذل
ــه أقــر مبــا جــاء يف دعــوى  ــة ومبــا أن املدعــى علي مــن الدعــوى و اإلجاب
املدعــي العــام ومبــا ان املــرء مؤاخــذ بإقــراره ومبــا أن فعلــه هــذا فعــل 
محــرم ملــا فيــه مــن إيــذاء لأخريــن و اعتــداء علــى أموالهــم وترويعهــم 
ومبــا أن املدعــى عليــه ســوابق لــم تردعــه عقوباتهــا عــن فعلتــه هــذه لــذا 
فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بســرقة ســيارة  مــن نــوع ...... عندمــا 
كانــت متوقفــة أمــام منــزل صاحبهــا بحــي ......، حكمــت عليــه تعزيــرًا 
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مبــا يلــي:
أواًل: ســجن املدعــى عليــه ملــدة ســنتني ويحســب لــه كل ســجن بــه يف 
هــذه القضيــة ثانيــًا: جلــد املدعــى عليــه ثاثمائــة جلــده مفرقــة علــى ســت 
دفعــات بــني كل دفعــة وأخــرى خمســة عشــر يومــًا وبعــرض احلكــم على 
املدعــى عليــه و املدعــي العــام قــررا كل منهمــا عــدم القناعــة وطلبــا 
رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــه و اهلل املوفــق 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/12/21هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
املختصــة بتدقيــق القضايــا اجلزائية مبحكمة االســتئناف مبنطقة حائل 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبنطقــة 
حائــل برقــم 332087425 يف تاريــخ : 6 / 1 / 1434هـــ واملقيــدة لدينــا 
برقم 3455854 يف تاريخ : 7 / 1 / 1434هـ املرفق بها القرار الشرعي 
الصــادر مــن صاحــب الفضيلــة الشــيخ  ...... القاضــي باحملكمــة اجلزائية 
مبنطقــة حائــل برقــم 33475432 يف تاريــخ: 1433/12/21هـــ اخلــاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد: ........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم: )........( 
بشــأن ســرقه ســيارة وقــد تضمــن القــرار حكــم صاحــب الفضيلــة وفقــه 
اهلل علــى املدعــى عليــه علــى النحــو املفصــل يف القــرار املرفــق ، وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة: جــرت املصادقــة علــى ماحكــم 
بــه فضيلتــه بالقــرار املشــار إليــه مــع تنبيــه فضيلتــه ينبغــي وضع شــاهدين 
علــى بصمــه املدعــى عليــه مســتقبا حســب التعليمــات املرعيــة واهلل 

املوفــق وصلــى وســلم علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه وســلم
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رقم الصك : 33476071  تاريخه: 1433/12/22هـ  
رقم الدعوى:33675694

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34983  تاريخه: 1434/1/7هـ

ســرقة - ســرقة ســيارة وتشــليحها - اشــتراك يف ســرقة - تصــرف يف 
مســروق - تســتر - تشــديد عقوبــة - رجــوع عــن إقــرار - طلــب بينــة علــى 
انتــزاع اكــراه - ثبــوت إدانــة - رد دعــوى لعــدم وجــود بينــة موصلــة - 

تعزيــر بالســجن واجللــد .

 - حديث البينة على املدعي واليمن على املدعى عليه.

- املال من الضرورات اخلمس التي ورد الشرع بحفظها.

دعــوى املدعــى العــام ضــد أربعــة أشــخاص بطلــب إثبــات إدانــة األول 
والثالــث  الثانــي  بتشــليحها واشــتراك  بهــا  بســرقة ســيارة والتصــرف 
يف تشــليح الســيارة وتســترهما مــع الرابــع علــى األول، وطلــب املدعــي 
العــام إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم بعقوبــة تعزيريــة ، مت القبــض علــى 
املدعــى عليهــم بعــد باغــني بســرقة ســيارتني وبعــد البحــث والتحــري 
قبــض علــى املدعــى عليهــم ومت التحقيــق معهــم وباســتجوابهم اعترفــوا 
مبــا نســب إليهــم ، أقــر املدعــى عليــه األول بالدعــوى ، كما أقر املدعى 
عليــه الثانــي ، أنكــر املدعــى عليــه الثالــث ، وجــد إقــرار حتقيقــا علــى 
املدعــى عليــه الثالــث، أنكــر املدعــى عليــه الرابــع ، وعــدم وجــود بينــة 
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علــى املدعــى عليــه الرابــع ، حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليهــم 
األول والثانــي والثالــث بالســجن واجللــد ، ورد دعــوى املدعــى العــام ضــد 

املدعــى عليــه الرابــع، مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الثاثــاء 1433/12/21هـــ لــدي أنــا ...... 
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف افتتحــت اجللســة يف 
الســاعة التاســعة صباحــًا بنــاءًا علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن رئيــس هــذه 
لــدى  واملقيــدة  1433/11/24هـــ  يف   33675694 برقــم  احملكمــة 
هــذه  رقــم 332113017 يف 1433/11/24هـــ ويف  بالقيــد  احملكمــة 
اجللســة حضــر املدعــي العــام ....... وقــرر قائــًا بصفتــي مدعيــًا عامــا يف 
دائــرة التحقيــق واالدعــاء العام مبحافظة القطيــف أدعي على: 1-.......، 
البالــغ مــن العمــر )21(عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
بتاريــخ  عليــه  املقبــوض   ، متســبب   ، محصــن  غيــر   ).....( رقــم 
1433/10/1هـــ ، وأحيــل لســجن محافظــة القطيــف اســتنادا للقــرار 
الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ 2-...... ، البالــغ مــن العمــر 
)21(عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( غيــر 
محصــن ، متســبب ، املقبــوض عليــه بتاريــخ 1433/10/1هـــ ، وأحيــل 
لســجن محافظــة القطيــف اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 
1428/7/9هـ 3-....... ، البالغ من العمر )23(عامًا ، ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( غيــر محصــن ، عاطــل ، املقبــوض 
القطيــف  محافظــة  لســجن  وأحيــل   ، 1433/10/1هـــ  بتاريــخ  عليــه 
ــخ 1428/7/9هـــ 4-......،  ــوزاري رقــم )1900( وتاري اســتنادا للقــرار ال
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البالــغ مــن العمــر )32(عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
بتاريــخ  عليــه  املقبــوض   ، أهلــي  موظــف   ، محصــن   )......( رقــم 
نظــام  مــن   )120( للمــادة  اســتنادًا  عنــه  مفــرج   ، 1433/10/1هـــ 
بتاريــخ  أنــه  حيــث   .... مبحافظــة  ويقيــم   ، اجلزائيــة  اإلجــراءات 
1433/9/24هـــ ورد بــاغ ملركــز شــرطة ..... مــن قبــل/ ...... عــن تعــرض 
ســيارته مــن نــوع .... رقــم اللوحــة ).....( للســرقة مــن املوقــع الــذي تركهــا 
بــه .... علــى شــارع .... بجــوار البنــك ............ وبتاريــخ 1433/10/1هـــ ورد 
بــاغ ملركــز شــرطة .... مــن قبــل/ ..... مخبــرًا عــن وجــود ســيارة مــن نــوع 
ــى موقــع  ــة إل ــة ..... وبانتقــال محقــق القضي ــه الواقع .... مشــلحة مبزرعت
الســيارة املذكــورة اتضــح أن عبــارة عــن مزرعــة بالقــرب مــن كوبــري 
املطــار وبالوصــول إليــه شــوهدت الســيارة املذكــورة مشــلحة بالكامــل 
وليــس بهــا كفــرات وباســتجواب املدعــى عليــه األول )....( أقــر بقيامــه 
بســرقة وتشــليح وإخفــاء ســيارة املبلــغ ..... مــن نــوع ...... وأخبــر بذلــك 
الثانــي والثالــث وكان الثانــي هــو من يقوم بإيصاله إلى .... وباســتجواب 
املدعــى عليــه الثانــي )......( أقــر بأنــه كان يعلــم بالســرقة وكان يعــاون 
املدعــى عليــه األول يف تشــليح الســيارة املذكــورة وباســتجواب املدعــى 
عليــه الثالــث )....( أقــر بعلمــه بســرقة املدعــى عليــه األول للســيارة ويعلــم 
ــه  ــه يقــوم بتفكيــك الســيارة املذكــورة وباســتجواب املدعــى علي أن أن
الرابــع ).....( أقــر بعلمــه بوجــود الســيارة املســروقة مــن قبــل األول أمــام 
ــه االتهــام إليهــم بســرقة  ــى توجي ــق معهــم إل منزلهــم وقــد انتهــى التحقي
األول ســيارة مــن نــوع ).......( والتصــرف بهــا بتشــليحها وباشــتراك الثاني 
والثالــث لــه يف تشــليح الســيارة وتســترهما مــع الرابــع علــى األول وذلــك 
لأدلــة والقرائــن التاليــة: 1- إقــرار املدعــى عليــه األول املــدون علــى 
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الصفحــة رقــم )10( مــن اللفــة رقــم )1( 2- إقــرار املدعــى عليــه الثانــي 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )11( مــن لفــة رقــم )1( 3- إقــرار املدعــى 
 )1( رقــم  لفــة  مــن   )12( رقــم  الصفحــة  علــى  املــدون  الثالــث  عليــه 
اجلنائــي  البحــث  قبــل فرقــة  مــن  املعــد  واملعاينــة  االنتقــال  4-محضــر 
بشــرطة مركــز ...... رقــم )بــدون( تاريــخ 1433/10/1هـــ املنــوه عنــه 
علــى الصفحــة رقــم )2( لفــة )2( 5- مــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه 
الرابــع املدونــة علــى الصفحــات رقــم )12،11،10( مــن ملــف التحقيــق 
لفــة رقــم )2( وبالبحــث عــن ســوابقهم لــم يعثــر لهــم علــى ســوابق جنائيــة 
املذكــورون - وهــم  أقــدم عليــه  مــا  إن  العــام وحيــث  املســتوى  علــى 
ــه شــرعًا  ــرة شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب علي بكامــل أهليتهــم املعتب
بعقوبــة  إليهــم واحلكــم عليهــم  مــا أســند  إثبــات  لــذا أطلــب  ونظامــًا 
تعزيريــة تزجرهــم وتــردع غيرهــم )علمــًا بــأن احلــق اخلــاص قــد انتهــى 
بالتنــازل( هــذه دعــواي وبــاهلل التوفيــق هــذا كمــا حضــر يف اجللســة ..... 
ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... وبســؤاله عــن دعــوى املدعــي 
العــام أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح كلــه 
فقــد قمــت بســرقة ســيارة ...... مــن نــوع ..... مــن بيــت صاحبــه بعــد نزولــه 
منهــا وتصرفــت بهــا بتشــليحها لوحــدي وكان ســبب ذلــك أنني اشــتريت 
مــن املدعــو ..... ســيارة أخــرى غيــر هــذه الســيارة واســتلمتها منــه ثــم 
أخذهــا منــي بالغفلــة مــن عنــد بيتــي فغضبــت مــن تصرفــه فقمــت بســرقة 
ــي هــذا وقــد حضــر يف اجللســة .... ســعودي مبوجــب  ســيارته هــذا جواب
الســجل املدنــي رقــم ......... وبســؤاله عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب 
بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن أننــي اشــتركت مــع 
املدعــى عليــه األول يف ســرقة الســيارة ..... غيــر صحيــح بــل الصحيــح هــو 
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أننــي أقــوم بتوصيــل املدعــى عليــه األول .... للســيارة املذكــورة ..... حيــث 
بــأن  أنــه ال يوجــد لديــه ســيارة وقمــت بتوصيلــه مرتــني وقــد علمــت 
الســيارة مســروقة قبــل القبــض علينــا بيومــني ولــم أخبــر عــن ذلــك ألننــي 
مشــغول وقبــض علينــا عنــد الســيارة املســروقة عنــد بيــت ..... هــذا جوابي 
هــذا كمــا حضــر يف اجللســة ...... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
...... وبســؤاله عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه غيــر صحيــح بــل الصحيــح هــو أن املدعــى عليــه ..... يقــوم 
بــأن يكلمــوه  إخوانــي  وأخبــرت   ..... منزلنــا  عنــد  ســيارات  بإصــاح 
وكان مــن ضمــن الســيارات هــذه الســيارة املســروقة إال أننــي لــم أكــن 
أعلــم أنهــا مســروقة إال بعــد حضــور األدلــة اجلنائيــة هــذا جوابــي هــذا 
كمــا حضــر يف اجللســة ...... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( 
وبســؤاله عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه مــن أننــي متســتر علــى املدعــى عليــه األول غيــر صحيــح بــل 
يقولــون  وســمعتهم  الديوانيــة  يف  جالــس  كنــت  أننــي  هــو  الصحيــح 
الســيارة التــي عنــد املنــزل تعــود للمدعــى عليــه ..... ولــم أكــن أعلــم أنهــا 
مســروقة ولــم أشــاهدها ولــم أشــاهد املدعــى عليــه يقــوم بتشــليحها هــذا 
جوابــي ونظــرًا النتهــاء وقــت اجللســة مت رفعهــا وتأجيلهــا  ويف جلســة 
أخــرى  حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهــم األربعــة املذكوريــن ســابقًا 
هــذا وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواه مــن أن 
املدعــى عليــه ..... اشــترك مــع املدعــى عليــه األول يف تشــليح الســيارة 
وقــام بالتســتر عليــه وكذلــك قيــام املدعــى عليــه الرابــع ..... بالتســتر 
..... فأجــاب قائــًا بينتــي مــا ورد يف أوراق  علــى املدعــى عليــه األول 
اســتجواب  ومــا ورد يف  بذلــك   ...... املدعــى عليــه  إقــرار  مــن  املعاملــة 
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املدعــى عليــه ..... وأطلــب الرجــوع ألوراق املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم 
جــرى منــي االطــاع علــى محضــر اعتــراف املدعــى عليــه ....... املــدون 
علــى الصفحــة رقــم )12( مــن دفتــر التحقيــق األولــي املرفــق باملعاملــة لفــة 
ــا املدعــو/ ....... ســعودي اجلنســية  رقــم )1( واملتضمــن مــا نصــه )أقــر أن
مبوجــب ســجل رقــم ).....( وأنــا بكامــل قــواي العقليــة اجلســدية املعتبــرة 
شــرعًا بأنــي قــد علمــت مــن املدعــو/ ....... عندمــا كان يأتــي إلــى املنــزل 
بأنــه قــد ســرق ســيارة مــن نــوع ..... رقــم اللوحــة ).....( وقــام بإيقافهــا أمــام 
املنــزل الــذي أســكن بــه وقــد كلمــت إخوانــي ليكلمــوه ينقلهــا مــن 
أمــام املنــزل ولــم يفعــل ولــم أقــوم بإبــاغ الشــرطة بالســيارة املســروقة 
وقــد علمــت أيضــًا بأنــه يقــوم بتفكيــك قطــع منهــا وعلــى ذلــك أوقــع(ا. 
..... أجــاب بقولــه هــذا  هـــ وبعــرض هــذا اإلقــرار علــى املدعــى عليــه 
ــع  ــى التوقي ــه إال أننــي كنــت مكرهــا عل ــح ووقعــت علي اإلقــرار صحي
حيــث قامــت الشــرطة بضربــي حتــى وقعــت عليــه هكــذا أجــاب ثــم 
جــرى ســؤال املدعــى عليــه ............ هــل لديــه بينــة علــى مــا دفــع بــه مــن 
دعــوى اإلكــراه فأجــاب قائــًا ليــس لــدي بينــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
ــم أجــد  ــدر فل ــه حي ــى محضــر اســتجواب املدعــى علي ــي االطــاع عل من
فيــه مــا يدينــه كمــا جــرى منــي االطــاع علــى باقــي أوراق املعاملــة 
فوجدتهــا مطابقــة ملــا ورد يف دعــوى املدعــي العــام فبنــاءًا علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان وحيــث أقــر املدعــى عليــه 
األول .... بســرقة الســيارة الــواردة يف الدعــوى والتصــرف بهــا بتشــليحها 
وهــذا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وفيــه انتهــاك حلرمــة املســلمني 
األمنــني وأخــذ أموالهــم بغيــر وجــه حــق زاد علــى ذلــك قيامــه بتشــليح 
الســيارة وهــذا الفعــل يوجــب التشــديد يف العقوبــة ومــا دفــع بــه املدعــى 
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ــى حقــوق  ــه تعــد عل ــل في ــه وليــس طريقــًا شــرعيًا ب ــل من ــه .... ال يقب علي
اآلخريــن وترويــع لآلمنــني ومبــا أن املدعــى عليــه الثانــي.... أقــر بقيامــه 
بإيصــال املدعــى عليــه األول مرتــني للســيارة املســروقة وأنــه كان يعلــم 
أنهــا مســروقة وقبــض عليــه عندهــا وهــذا يف احلقيقــة مشــاركة صريحــة 
للمدعــى عليــه األول يف ســرقته وتســتر عليــه وفيــه تعــاون علــى اإلثــم 
والعــدوان ومبــا أن املدعــى عليــه الثالــث ..... أقــر بــأن الســيارة كانــت 
عنــد بيتهــم وأنكــر مشــاركته للســرقة وتســتره علــى املدعــى عليــه 
بينــة  وال  آنفــًا  املرصــود  باإلقــرار  دعــواه  العــام  املدعــي  وأثبــت  األول 
للمدعــى عليــه فيمــا دفــع بــه مــن دعــوى اإلكــراه واســتنادًا حلديــث 
)البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى املدعــى عليــه( ومــا قــام بــه املدعــى 
عليــه .... يعــد مشــاركة يف الســرقة وتســتر علــى املدعــى عليــه ..... وفيــه 
تعــاون علــى اإلثــم والعــدوان ومبــا أن املــال مــن الضــرورات اخلمــس التــي 
ورد الشــرع بحفظهــا ومبــا أن املدعــى عليــه الرابــع أنكــر دعــوى املدعــي 
ــى دعــواه واســتنادًا  ــة للمدعــي العــام عل ــة التســتر وال بين العــام يف قضي
للحديــث الــوارد أعــاه ومبــا أن احلقــوق العامــة ال يحلــف فيهــا واألصــل 
بــراءة الذمــة حتــى يثبــت خــاف ذلــك جلميــع مــا ســبق فقــد  ثبتــت لــدي 
..... و   ..... و   ...... الثاثــة  عليهــم  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  دعــوى 
وحكمــت مبــا يلــي أواًل : تعزيــر املدعــى عليــه األول .... بســجنه مــدة 
ثــاث ســنوات يحتســب منهــا مــا مت إيقافــه بســبب هــذه القضيــة وجلــده 
ثاثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات متســاويات بينهــا عشــرة أيــام 
ثانيــًا : تعزيــر املدعــى عليــه الثاني ..... بســجنه مدة ســنة ونصف يحتســب 
ــدة  ــة وخمســني جل ــده مائ ــة وجل منهــا مــا مت إيقافــه بســبب هــذه القضي
ــًا : تعزيــر  مفرقــة علــى ثــاث دفعــات متســاويات بينهــا عشــرة أيــام ثالث
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املدعــى عليــه الثالــث ..... بســجنه مــدة ســبعة أشــهر يحتســب منهــا مــا مت 
إيقافــه بســبب هــذه القضيــة وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــني 
متســاويتني بينهمــا عشــرة أيــام رابعــًا : رد دعــوى املدعــي العــام يف طلبــه 
تعزيــر املدعــى عليــه الرابــع لعــدم وجــود البينــة املوصلــة وبإعــان احلكــم 
علــى األطــراف قــرر كل واحــد مــن املدعــى عليهــم القناعــة باحلكــم 
أمــا املدعــي العــام فقــرر عــدم القناعــة وطالــب بالتمييــز ورفــع احلكــم 
لذلــك  فأجبتــه  اعتراضيــة  الئحــة  بــدون  االســتئناف  محكمــة  إلــى 
وأمــرت بإخــراج قــرار بذلــك ثــم رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف 

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وحرر يف 1433/12/22هـ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد 1434/1/25هـــ افتتحــت اجللســة 
يف الســاعة احلاديــة عشــرة هــذا وقــد وردتنــا املعاملــة مــن رئيــس محكمة 
 3418387 رقــم  اخلطــاب  مبوجــب  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف 
ــى القــرار مبــا نصــه ) احلمــد هلل  ــخ 1434/1/19هـــ وقــد ظهــر عل وتاري
ــى هــذا القــرار رقــم 33476071 وتاريــخ  ــا عل وحــده وبعــد : فقــد اطلعن
1433/12/22هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ ..... وأصدرنــا 
القــرار رقــم 34983 وتاريــخ 1434/1/7هـــ املتضمــن املصادقــة علــى 
احلكــم قاضــي اســتئناف ...... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ........ 
وللبيــان حــرر يف  ..... ختمــه وتوقيعــه  الدائــرة  رئيــس  ختمــه وتوقيعــه 

1434/1/25هـــ واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد .
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رقم الصك :  341243   تاريخه: 1434/01/04هـ         
رقم الدعوى:33677954

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3449726  تاريخه: 1434/2/27هـ

ســرقة - ســرقة محتويــات مــن منــزل اجلــار- محاولــة إخفــاء مســروقات 
التحقيــق  جهــة  تضليــل  محاولــة   - لصاحبهــا  مســروقات  تســليم   -
باالدعــاء الــكاذب - وجــود ســابقة قضائيــة »حيــازة مخــدرات«  - التعزيــر 

بالســجن واجللــد.

1-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )واهلل ال يؤمــن كررهــا ثالثــًا قالــوا مــن 
قــال مــن ال يأمــن جــاره بوائقــه(.

2-حديــث )لئــن يســرق أحدكــم عشــر مــرات خيــر مــن أن يســرق مــن 
جــاره مــره واحــدة(.

دعــوى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليــه وطلــب إثبــات إدانتــه بالســرقة 
مــن منــزل جــاره ومحاولــة تضليــل جهــة التحقيــق بادعــاء تعرضــه لســرقة 
ــى املدعــى عليــه  بعــد بــاغ بســرقة احــد  جهــاز جوالــه ، مت القبــض عل
املنازل وبعد حضور الدوريات األمنية شــوهد املدعى عليه ومت االشــتباه 
بــه وباســتجوابه اعتــرف بســرقة املنــزل ، أقــر املدعــى عليــه بالدعــوى ، 
حكمــت احملكمــة بتعزيــر باملدعــى عليــه بالســجن واجللــد، مت تصديــق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا د/ .......   القاضي يف احملكمة اجلزائية 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم ......  وتاريــخ ........ هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
...... بتاريــخ ........ هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق...... هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 00 : 01  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...... قائــا يف دعــواه .......... 
)23 عامــًا( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).........( متعلم 
ـ طالــب ـ موقــوف بتاريــخ .......هـــ وأحيــل إلــى ســجن امللــز بأمــر التوقيــف 

رقــم بــدون وتاريــخ ........هـ.
حيــث أنــه بتاريــخ ......هـــ أبلــغ / ..... دوريــات األمــن عــن ســرقة منزلــه ، 
ــه إلــى املنــزل وجــد أحــد الغــرف  ــاء عودت ــه أثن ــه أفــاد بأن وبســماع أقوال
مبعثــرة ومســروق منهــا أســلحة عــدد )2( ســاكتون هوائيــة وواحــدة 
ســاكتون ناريــة وثاثــة أطقــم )2ذهــب( +)1 أملــاس( وســرق مــن الــدور 
األرضــي عــدد 2 أجهــزة حاســوب )البتــوب( وال توجــد أي آثار للتكســير 
وأثنــاء البــاغ وتواجــد الفرقــة القابضــة شــوهد املدعــى عليــه واتضــح أنــه 
ــغ واشــتبه بأمــره ومبعاينــة يــده لوحــظ وجــود جــرح يف إبهــام  جــار للمبل
اليــد اليمــني وأبلــغ املدعــى عليــه عــن ســرقة جهــاز جوالــه مــن غرفتــه ، 
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بأنــه قفــز علــى منــزل جــاره )املبلــغ( أثنــاء 
ســفره عــن طريــق ســطح منزلهــم املجــاور ودخــل عــن طريــق بــاب ســطح 
منــزل جــاره حيــث وجــده مفتوحــًا ونــزل إلــى الــدور الثانــي وقــام بســرقة 
مجوهــرات وثــاث بنــادق )ســاكتون( ودربيــل وكاميــرا تصويــر فيــدو 
وأجهــزة حاســوب )ال بتــوب( عــدد )3( وســاعة يــد وطلقــات شــوزن عــدد 
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)100طلقــة( وطلقــات خــرازه وجهــازي جــوال وبعــد أن ســرقها أخفاهــا 
يف منزلــه بإحــدى الغــرف وأقفلهــا، ثــم أحضــر املســروقات وســلمها 

لصاحبهــا وصــادق علــى إقــراره شــرعًا.
ــه بالســرقة مــن  ــام للمدعــى علي ــه االته ــى توجي ــق إل وقــد انتهــى التحقي
منــزل جــاره )املبلــغ( املســروقات املنــوه عنهــا ومحاولتــه تضليــل جهــة 

التحقيــق وبادعــاء تعرضــه لســرقة جهــاز جوالــه.
وذلك لأدلة والقرائن التالية :

ــى ص )1( مــن  ــه شــرعًا املــدون عل ــه املصــادق علي ــوه عن 1ـ اعترافــه املن
ــق املرفــق لفــة )1(. ــر التحقي دفت

2ـ قيامــه بالداللــة علــى املســروقات وإحضارهــا مــن منزلــه وتعــرف املبلــغ 
. عليها

3ـ تطابق أقواله مع باغ املبلِّغ.
وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقة حيــازة مخــدرات. وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا وإســاءة 
حلــق اجلــوار أطلــب إثبــات مــا اســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
تردعــه وتزجــر غيــره )علمــا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل واســتام 
املســروقات(. وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه ... اجــاب 
قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيــح جملــة وتفصيــا 
فقــد كان جــاري املاصــق فلــه دبلكــس كان مســافرا فقمــت ودخلــت 
فلتــه عــن طريــق الســطح حيــث ســطحنا ماصــق لســطح جارنــا وقــد 
وجــدت بــاب الســطح غيــر مقفــل بقفــل فدخلــت معــه للفلــة وقــد وجــدت 
مفتــاح ســبير لغرفــة النــوم داخــل الفلــة يف الصالــة فقمــت وفتحــت الغرفــة 
ووجــدت مجوهــرات وثــاث بنــادق ســاكتون ودربيــل وكاميــرا تصويــر 
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فيديــو واجهــزة حاســوب البتــوب عــدد )3( وســاعة يــد وطلقــات شــوزن 
عــدد ) 100طلقــه ( وطلقــات خــرازة وجهــاز جــوال ووجــدت املجوهــرات 
يف الــدوالب واالســلحة حتــت الســرير فقمــت بســرقتها ووضعهــا يف بيتنــا 
بيــت والــدي وعلــي ســابقة واحــدة حيــازة مخــدرات وانــا موقــوف مــن 
1433/8/16هـــ وابلغــت الدوريــات عــن ســرقة جــوال والصحيــح انــه لــم 
يســرق ثــم ابلغتهــم ان جوالــي غيــر مســروق هكــذا اجــاب وقــال املدعــي 
العــام ال اقــول يف جوابــه شــيئا وقــد وجــدت اقوالــه كمــا جــاء يف جوابــه
ووجــدت اقــراره املصــدق شــرعا كمــا جــاء يف جوابــه وذلــك بدفتــر 
التحقيــق ص )1( لفــه )1( وقــد جــرى اطاعــي علــى صحيفــة ســوابقه 
فوجــدت لــه ســابقة واحــدة هــي املذكــورة يف الدعــوى  ووجــدت انــه 
اوقــف يف .........هـــ فبنــاء جلميــع مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وحيــث 
صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام واقــر بســرقة منــزل جــاره 
مــن مجوهــرات واســلحة وطلقــات ناريــة وكاميــرا تصويــر فديــو واجهزة 
حاســب وســاعة وجــوال وانــه ابلــغ الدوريــات عــن ســرقة جوالــه وهــو لــم 
يســرق ثــم ابلغهــم انــه لــم يســرق اجلــوال فقــد ثبــت لــدي مــا نســب للمدعــى 
عليــه وحيــث ان فعلــه كبيــرة مــن الكبائــر واذيــة جلــاره وحيــث ان حــق 
اجلــار عظيــم وحيــث أن ســرقته مــن جــاره تســتوجب زيــادة يف عقوبتــه 
لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) واهلل ال يؤمــن كررهــا ثاثــا قالــوا 
مــن ؟ قــال مــن ال يأمــن جــاره بوائقــه ( أي أذيتــه وشــروره وفعــل املدعــى 
عليه من االذية والشــرور جلاره ويف احلديث االخر ) لئن يســرق أحدكم 
عشــر مــرات خيــر مــن ان يســرق مــن جــاره مــرة واحــدة( جلميــع مــا تقــدم 
فقــد قــررت مــا يلــي اوال ســجن املدعــى عليــه ...... ثــاث ســنوات اعتبــارا 
مــن تاريــخ توقيفــه وجلــده تعزيــرا خمســمائة جلــده مفرقــة علــى دفعــات 
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كل دفعــة خمســني جلــده بينهــم مــا ال يقــل عــن اســبوعني ومبــا قــررت 
ــى الطرفــني قــرر املدعــي العــام القناعــة  حكمــت وبعــرض احلكــم عل
ولــم يقنــع املدعــى عليــه وطلــب تدقيــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف 
بــدون الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  ...... هـــ
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
الثالثــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 
....... وتاريــخ ........هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمة الشــيخ/ د. ........ املســجل برقم ....... وتاريخ .........هـ  اخلاص 
النحــو  علــى  ســرقة  قضيــة  .......... يف   / العــام ضــد  املدعــى  بدعــوى 
املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون و مفصــل بــه 
ــة لــم يظهــر لأكثريــة  وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
مــا يوجــب املاحظــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وصحبــه وســلم. ــى ال محمــد وعل
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رقم الصك : 3433190  تاريخه: 1434/02/09هـ  
رقم الدعوى:33686663

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34188755  تاريخه: 1434/4/15هـ

ســرقة - ســرقة ســيارة - تهديــد باســتخدام ســالح أبيــض »ســكن« - 
ســلب ســيارة - فــرار مــن املوقــع - اإلقــرار حجــة علــى صاحبــه - طلــب 

تشــديد العقوبــة - التعزيــر بالســجن واجللــد.

القاعدة الفقهية ) اإلقرار حجة على صاحبه (. . 1
مــا ذكــره أهــل اللغــة أن الســلب يطلــق علــى أخــذ متــاع الغيــر  . 2

 .  )284/1( املنيــر  املصبــاح   ،  )471/1( العــرب  لســان  ينظــر 

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بســلب ســيارة شــخص والفــرار 
قيامــه  عــن  مبلغــًا  الشــرطة  إلــى  الوافديــن  أحــد  تقــدم  حيــث  بهــا، 
 ،)  ............( نــوع  مــن  ســيارته  يف  احلــراج  مــن  شــخص  باصطحــاب 
إليصالــه إلــى أحــد األحيــاء ، وعنــد دخــول احلــي ، قــام ذلــك الشــخص 
بتهديــده بســاح أبيــض )ســكني(، وإنزالــه مــن ســيارته بالقوة،والهرب 
بهــا، وبالتعميــم علــى الســيارة، مت القبــض عليهــا، وكانــت بقيــادة 
املدعــى عليــه حينمــا أراد جتــاوز أحــد نقــاط التفتيــش والهــروب ، طلــب 
املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه وتشــديد العقوبــة بحقــه لقــاء خطــورة 
مــا أقــدم عليــه مــن جــرم ،صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ    1433/12/01 وتاريــخ  برقــم   بالريــاض  اجلزائيــة 
باحملكمــة برقــم وتاريــخ 1433/12/01 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق 
1434/01/24هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 09  وفيهــا قــدم املدعــي 
العــام الئحــة دعــوى عامــة ضــد ..... 29 ســنة ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( أوقــف بتاريــخ 1433/7/12هـــ مبوجــب أمــر 
فبتاريــخ  1433/7/19هـــ.  وتاريــخ   )8/6/5853/19( رقــم  التوقيــف 
باكســتاني   ..... الوافــد  شــرطة.....  ملركــز  حضــر  1433/7/5هـــ 
اجلنســية مبلغــا عــن قيامــه بــإركاب شــخص مــن ...... علــى الســيارة التــي 
كانــت بقيادتــه وهــي مــن نــوع ........ رقــم لوحتهــا ).......( لغــرض إيصالــه 
حلــي وعنــد دخولــه احلــي قــام ذلــك الشــخص بتهديــده بســاح أبيــض 
ــم الهــرب بهــا جلهــة غيــر  ــه مــن الســيارة بالقــوة ومــن ث )ســكني( وإنزال
معلومــة. وبالبحــث والتحــري عــن الســيارة املوصوفــة أعــاه والتعميــم 
عنهــا وإشــعار اجلهــات األمنيــة ذات العاقــة ورد كتــاب مديــر شــرطة 
محافظــة ....... رقــم 32/6/2216/19 وتاريــخ 1433/7/12هـــ املتضمــن 
أنــه أثنــاء قيــام إحــدى فــرق دوريــات األمــن بعملهــا بنقطــة تفتيــش التابــع 

ــد،  ــه بالســجن واجلل ــر املدعــى علي ــام ، وحكمــت احملكمــة بتعزي الع
املدعــي  قــرر  القناعــة مبــا صــدر بحقــه ، كمــا  املدعــى عليــه  قــرر 
ــى احلكــم بائحــة الدعــوى ، ُصــدق احلكــم مــن  العــام االعتــراض عل

محكمــة االســتئناف .
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للمحافظــة قــام قائــد ســيارة مــن نــوع ....... )املوصوفــة أعــاه( بتجــاوز 
النقطــة األمنيــة محــاواًل الهــرب فتــم متابعتــه حتــى القبــض عليــه واتضــح 
أنــه املدعــى عليــه وبعــد االستفســار عــن الســيارة اتضــح أنهــا مســروقة 
ومعمــم عليهــا مــن قبــل مركــز شــرطة ....... وبعــرض املدعــى عليــه علــى 
املبلــغ..... تعــرف عليــه مــن الوهلــة األولــى وأنــه مــن أخــذ ســيارته منــه 
بالقــوة . وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه بســلب ســيارة 

ــة: ــن التالي ــة والقرائ ــك لأدل ــا. وذل ــغ والفــرار به املبل
1-  محضر القبض املرفق لفة رقم )17( .

2- محضــر العــرض املــدون علــى ص )11( مــن ملــف التحقيــق املرفــق 
لفــة رقــم )1( .

وببحــث ســوابقه وجــد عليــه ســابقة ترويــج مخــدرات . وحيــث أن مــا 
ــات  ــب إثب ــه شــرعا أطل ــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب علي أقــدم علي
مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة  مشــددة خلطــورة مــا 
أقــدم عليــه مــن جــرم )علمــا بــان احلــق اخلــاص الزال قائمــًا(  واهلل املوفــق 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا الصحيــح أننــي رأيــت 
املبلــغ الباكســتاني واقفــًا بســيارته األجــرة املذكــورة يف وحينمــا نــزل 
منهــا ركبتهــا وهربــت بهــا ومت القبــض علــي كمــا وصــف يف الدعــوى 
هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار 
املدعــى عليــه بأخــذه الســيارة املذكــورة وهروبــه بهــا وألن الســلب يطلــق 
علــى أخــذ متــاع الغيــر ينظــر لســان العــرب )471/1( املصبــاح املنيــر 
)284/1( وألن اإلقــرار حجــة علــى صاحبــة وحلرمــة مــا فعلــه املدعى عليه 
ــا فقــد  ــاس واغتصابه ــى أمــوال الن ــداء عل ــه مــن االعت ــه لكون وخطورت
ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بســلب الســيارة محــل الدعــوى والفــرار 
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بهــا وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه ســنتني تبــدأ مــن تاريــخ اإليقــاف 
ــدة مفرقــة علــى ثمــان دفعــات كل دفعــة خمســون  ــده أربعمائــة جل وجل
جلــدة أمــام النــاس وبــني كل دفعتــني عشــرة أيــام وبعرضــه عليهمــا قــرر 
املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي العــام االعتــراض مكتفيــًا بائحــة 
الدعــوى وكان النطــق باحلكــم يف 24 / 1 / 1434 هـــ وأغلقــت اجللســة 
الســاعة العاشــرة وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
احلمــد هلل وحــده ... وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة  
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  الرابعــة 
برقــم.......... وتاريــخ  بالريــاض   اجلـــزائية  الـمحــكـــمة  فضيلــة رئيــس 
3/9/ 1434هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ 
...... املســجل برقــم ....... وتاريــخ 1434/2/9هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي 
العــام  ضــد ..... املدعــى عليــه التهامــه بســلب ســيارة علــى النحــو املوضــح 
بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون بــه، وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قــررت الدائــرة باألكثريــة املصادقــة 
علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى ذكــر اســم املدعــي العــام يف أول 
نبينــا محمــد وآلــه  اجللســة مســتقبًا. و اهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 3459049  تاريخه: 1434/3/9هـ               
رقم الدعوى: 33687118

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34219541  تاريخه: 1434/5/22هـ

ســرقة - ســرقة ســوق وكســر البــاب اخلارجــي - عــدم وجــود بينــة - رد 
دعــوى املدعــي العــام .

ــنَّ اَل ُيْغِنــي 	  ــا * ِإنَّ الظَّ ِبــُع َأْكَثُرُهــْم ِإالَّ َظّنً  قــول اهلل تعالــى: } َوَمــا َيتَّ
ــا َيْفَعُلــوَن{ ) يونــس آيــة 36( . َ َعِليــٌم مِبَ ــقِّ َشــْيًئا * ِإنَّ اهللَّ ِمــَن احْلَ

حديــث عائشــة رضــي اهلل عنهــا ـ قالــت : قــال رســول اهلل صلــى اهلل 	 
عليــه وســلم »ادرؤوا احلــدود عــن املســلمن مــا اســتطعتم فــإن كان 
لــه مخــرج فخلــوا ســبيله فــإن اإلمــام أن يخطــئ يف العفــو خيــًرا مــن 

أن يخطــئ يف العقوبــة« . رواه الترمــذي مرفوعــًا .
القاعدة الفقهية ) األصل البراءة ( .	 
القاعدة الفقهية ) اليقن ال يزول بالشك ( .	 
القاعدة القانونية ) الشك يفسر ملصلحة املُتهم ( .	 
قاعــدة ) متــى تطــرق الشــك واالحتمــال إلــى قرائــن األدلــة وجــب 	 

احلكــم ببــراءة املتهــم ( .
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البــاب  كســر  مبحاولــة  عليهمــا  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  ادعــى 
اخلارجــي ألحــد األســواق بقصــد ســرقته، حيــث انتهــى التحقيــق مــن 
قبــل اجلهــة األمنيــة إلــى توجيــه االتهــام إلــى املدعــى عليهمــا مبحاولــة 
كســر البــاب اخلارجــي ألحــد األســواق بقصــد الســرقة وطلــب املدعــي 
العــام تعزيرهمــا لذلــك إال أنــه أنكــر املدعــى عليهمــا مــا جــاء بدعــوى 
املدعــي العــام، حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى 
عليهمــا وإخــاء ســبيل املدعــى عليهمــا، عــادت الدعــوى مــن محكمــة 
االســتئناف لســماع مــا لــدى الشــهود وماحظــة تصحيــح األســماء، مت 
طلــب البينــة مــن املدعــي العــام علــى دعــواه ولــم يحضــر فأصــر القاضــي 
علــى حكمــه الســابق ورفعــت إلــى محكمــة االســتئناف مــرة أخــرى، 
القــرار ومت  عــادت مــن االســتئناف مــرة أخــرى ملاحظــة تغييــر رقــم 
اإلجابــة علــى هــذه املاحظــة،  ُصــدق احلكــم مــن محكمة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضي يف احملكمــة اجلزائية بخميس 
مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
......هـــ  املقيــدة باحملكمــة  اجلزائيــة بخميــس مشــيط برقم....وتاريــخ 
برقــم ....... وتاريــخ ....... هـــ  ففــي يــوم األحــد املوافــق ..... هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 11:40  وفيهــا حضــر املدعــي العــام املكلــف من مرجعه 
باخلطــاب برقــم ...... يف ....هـــ وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه األول مينــي 
اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ).....( واملدعــى عليــه الثانــي مينــي 
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اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ).....( وادعــى يف دعــواه احملــررة 
لدينــا انــه انتهــى التحقيــق الــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليهمــا مبحاولــة 
كســر البــاب اخلارجــي لســوق ..... للمــواد الغذائيــة بقصــد ســرقته وذلــك 
لأدلــة والقرائــن التاليــة 1ـ مــا جــاء يف تقريــر الدوريــات األمنيــة لفــه )2( 
ــة صفحــة )8( لفــه رقــم )1( وبالبحــث عــن  2ـ محضــر االنتقــال واملعاين
ســوابقهما اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليهما وحيــث أن ما أقدم 
عليــه املذكــوران فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا لــذا أطلــب أثبــات مــا 
أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبة تعزيريــة تزجرهما وتردع غيرهما 
هكــذا ادعــى وبســؤال املدعــى عليهمــا عــن الدعــوى اجــاب املدعــى 
عليهمــا كل واحــد منهمــا مبفــرد قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام يف 
دعــواه ضدنــا كلــه غيــر صحيــح هكــذا اجابــا وبعــرض إجابــة املدعــى 
عليهمــا علــى املدعــي العــام وســؤاله عــن البينــة علــى صحــة دعــواه أجــاب 
قائــا بينتــي مــا يف أوراق املعاملــة هكــذا أفــاد وبالرجــوع إلــى أوراق 
ــة لــم أجــد أعتــراف أو قرينــة تؤكــد أتهــام املدعــى عليهمــا لــذا  املعامل
وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــاع علــى املعاملــة 
اخلاصــة بهمــا وبنــاء علــى انــكار املدعــى عليهمــا دعــوى املدعــي العــام 
وحيــث ال بينــة لــدى املدعــي العــام ســوى مــا يف أوراق املعاملــة ومبــا أنــه 
مــن أوراق املعاملــة لــم يتضــح محاولــة املدعــى عليهمــا للســرقه وبنــاء 
علــى ان اليقــني القــوي ال يرتفــع بالشــك الضعيــف والثابــت بيقــني بــراءة 
ِبــُع  املتهــم ألنهــا أصــل فــا تــزول براءتــه إال بيقــني ولقولــه تعالــى )))َوَمــا َيَتّ
ــا  َ َعِليــٌم مِبَ ــِقّ َشــْيًئا ِإَنّ اهلَلّ ــَنّ اَل ُيْغِنــي ِمــَن احْلَ ــا ِإَنّ الَظّ َأْكَثُرُهــْم ِإاَلّ َظًنّ
ــوَن((  وعــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت: قــال رســول اهلل صلــى  َيْفَعُل
اهلل عليه وســلم : »اْدَرؤوا احُلدوَد عن املســلمني ما اســتطعتم، فإن كان 
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لــه مخــرج، فخلــوا ســبيله. فــإن اإلمــام أن يخطــئ يف العفــو، خيــر مــن أن 
يخطــئ يف العقوبــة« رواه الترمــذي مرفوعــًا  والقاعــدة الشــرعية تقــول 
اليقــني ال يــزول بالشــك واألصــل يف املتهــم البــراءة وبنــاء علــى أنــه متــى 
تطــرق الشــك واالحتمــال إلــي قرائــن اإلدانــة وجــب احلكــم ببــراءة املتهــم 
لعــدم كفايــة األدلــة إذ الشــك يفســر ملصلحــة املتهــم وحيــث اليوجــد 
ــه فقــد رددت دعــوى  ــى املدعــى عليهمــا  لذلــك كل ســوابق مســجلة عل
املدعــى العــام وأخليــت ســبيل املدعــى عليهمــا مــن هــذه الدعــوى هــذا 
مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهمــا قــرر 
ــب رفــع احلكــم  ــام فقــرر املعارضــة وطل ــه وأمــا املدعــي الع قناعتهمــا ب
لاســتئناف بــدون الئحــة واالكتفــاء بائحــة الدعــوى لــذا امــرت بتنظيم 
القــرار الــازم لذلــك ورفــع كامــل أوراق  املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم .......... وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف.....
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بخميــس مشــيط   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
املقيــدة  هـــ   وتاريــخ   برقــم   مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة  احملكمــة 
ــاء املوافــق هـــ افتتحــت  باحملكمــة برقــم  وتاريــخ  هـــ  ففــي يــوم  الثاث
اجللســة الســاعة العاشــرة  وفيهــا حضــر املدعــي العــام املكلــف مــن 
مرجعــه باخلطــاب برقــم ...... يف .... هـــ وحضــر حلضــوره املدعــى عليهمــا 
وحيــث قــد عــادت أوراق املعاملــة بخطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف 
برقــم  يف هـــ مشــفوعا بهــا قــرار املاحظــة مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة 
االســتئناف برقــم  يف هـــ املتضمــن انــه بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة تقــرر اعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة مايلــي أوال/ 
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انــه ورد يف محضــر القبــض وجــود اشــخاص يحاولــون ســرقة احملــل 
...الــخ فيطلــب شــاهدي محضــر القبــض وأخــذ مــا لديهمــا مــن شــهادة 
ــك.  ــى ضــوء ذل بحضــور املدعــى عليهمــا وإجــراء االيجــاب الشــرعي عل
ثانيــا/ تصحيــح االســم االخيــر للمدعــى عليــه الثانــي حســب البطاقــة 
البديلــة املرفقــة لفــة رقــم 18 يف القــرار الشــرعي وضبطــه فعلــى فضيلتــه 
ماحظــة ماذكــر واكمــال الــازم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم اهـــ وعليــه وبســؤال املدعــي العــام هــل 
احضــر الشــاهدين افــاد قائــا لــم اســتطع احضارهمــا يف جلســة اليــوم 
وقــدم لنــا صــوره مــن الكتــاب املوجــه الــى ســعادة قائــد دوريــات االمــن 
بخميــس مشــيط برقــم  يف هـــ واملتضمــن طلــب احضــار شــاهدي القبــض 
يف جلســة اليــوم وطلــب املدعــي العــام تأجيــل اجللســة الــى جلســة الحقــة 
ليتمكــن مــن طلــب الشــاهدين مــرة اخــرى فرفعــت اجللســة الســاعة 
العاشــرة والنصــف وحــدد لهــم موعــد يــوم االثنــني املوافــق هـــ   العاشــره 
والنصــف .......... وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وســلم. حــرر يف  ..... ــه وصحب آل
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....................   القاضــي يف احملكمــة 
اجلزائيــة بخميــس مشــيط   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بخميــس مشــيط برقــم  وتاريــخ  هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم وتاريــخ هـــ  ففــي يــوم  اإلثنــني املوافق1434/03/02هـــ 
املدعــي  وفيهــا حضــر  والنصــف   العاشــرة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
العــام واملدعــى عليهمــا وبســؤال املدعــي العــام هــل احضــر مــا اســتمهل 
مــن اجلــه أفــاد قائــا ال وأطلــب إعطائــي مهلــة أخــرى إلــى يــوم االثنــني 
املوافــق هـــ ولطلــب املدعــى العــام رفعــت اجللســة الــى يــوم االثنــني املوافــق 
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ــى  ــى اهلل عل الســاعة العاشــرة والنصــف  .......... وبــاهلل التوفيــق ، وصل
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف   .....

يــوم  اإلثنــني املوافــق افتتحــت اجللســة  احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي 
الســاعة العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا 
وبســؤال املدعــي العــام هــل أحضــر شــاهدي القبــض افــاد قائــا انــه مت 
مخاطبــة ســعادة قائــد الدوريــات األمنيــة بخميــس مشــيط باخلطــاب رقــم  
يف هـــ بطلــب حضــور الشــاهدين اال انهمــا لــم يحضــرا وانــا عاجــز عــن 
احضارهمــا ومت ارفــاق صــورة مــن اخلطــاب  باملعاملــه كمــا افــاد انــه 
ــة  هكــذا افــاد كمــا جــرى  ــة ســوى مــايف اوراق املعامل ــدي بين ليــس ل
تصحيــح اســم املدعــى عليــه مبــا يوافــق البطاقــة البديلــة لــذا ومبــا ان 
املدعــي العــام ليــس لديــه بينــة ولــم يســتطع احضــار شــاهدي القبــض 
ومت تأجيــل اجللســة اكثــر مــن مــرة لــذا ال زلــت علــى حكمــي الســابق 
وامــرت باحلــاق ذلــك واعــادة كامــل اوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 

ــه وســلم حــرر يف..... وصحب
احلمــد هلل وحــده وبعــد وحيــث قــد عــادت أوراق  املعاملــة بخطــاب رئيــس 
محكمــة االســتئناف املكلــف مبنطقــة عســير برقــم   يف هـــ مشــفوعا 
بهــا قــرار املاحظــة مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف بالدائــرة 
الثالثــة برقــم  يف هـــ املتضمــن انــه بدراســة القــرار وصــورة  ضبطه وأوراق 
ــا رقــم  ــى قرارن ــاء عل ــه بن ــه فضيلت ــى مــا اجــاب ب ــة وباالطــاع عل املعامل
).....( وتاريــخ ... هـــ تقــرر اعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة ان القــرار 
املرفــق باملعاملــة للتدقيــق ال يطابــق رقــم القــرار الســابق دراســته مــن 
قبلنــا فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــازم واهلل املوفــق 
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وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم أهـــ وعليه جنيب 
اصحاب الفضيلة قضاة االســتئناف حفظهم اهلل انه بناء على امللحوظة 
الثانيــة يف القــرار الســابق واملتضمــن تصحيــح اســم املدعــى عليــه الثانــي 
االخيــر جــرى تعديــل االســم واضافــة جلســات وطباعــة القــرار الشــرعي 
مــرة اخــرى، وبالكتابــة إلــى رئيــس قســم احلاســب االلــى باحملكمــة 
لافــادة عــن ســبب تغييــر رقــم القــرار عــن القــرار الســابق فافــاد كمــا 
هــو موضــح يف اوراق املعاملــة بكتابــه رقــم  يف هـــ املتضمــن  انــه يف حالــة 
التعديــل واإلضافــة يتــم تغييــر رقــم القــرار تلقائيــا وللبيــان جــرى إحلــاق 
ذلــك وأمــرت بإعــادة كامــل أوراق املعاملــة لاســتئناف لتدقيــق احلكــم 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بخميــس مشــيط  برقم..... 
وتاريــخ ..... املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـــة القاضــي باحملكمــة 
الشيخ  ........... برقم  وتاريخ هـ اخلاص بدعوى املدعي العام ضـــــد كل 
مــن........... و .......... -مينيــّي اجلنســية- يف قضيــة )محاولــة كســر أحــد 
أبــواب احملــات وســرقة مــا بداخلهــا( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار 
املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث ســبق 
دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب 
بــه فضيلتــه وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم ).....( 
ــى احلكــم بعــد اإليضــاح  وتاريــخ 1434/4/10هـــ . تقــررت املوافقــة عل
األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 34266892  تاريخه: 1434/07/12هـ         
رقم الدعوى: 33694683

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34347482  تاريخه: 1434/11/3هـ

 ســرقة - تزويــر -  تقــدمي شــيك مــزور - اســتيالء علــى ســبائك ذهــب 
- تســتر علــى اجلنــاة - خيانــة األمانــة - إقــرار املدعــى عليهــم - املبــدأ 

القضائــي بتضمــن املختلســن - التعزيــر بالســجن واجللــد .

- مــا جــاء يف مواهــب اجلليــل )316/6( نقــاًل عــن ابــن رشــد:) إذا اجتمــع 
القــوم يف الغصــب، أو الســرقة، أو احلرابــة، فــكل واحــد منهــم ضامــن 
جلميــع مــا أخــذوه، ألن بعضهــم قــوي ببعــض ، كالقــوم يجتمعــون 

علــى قتــل رجــل، فيقتــل جميعهــم بــه ، وإن ولــي القتــل أحدهــم (.
1421/03/04هـــ  يف   3/199 رقــم  األعلــى  القضــاء  مجلــس  قــرار   -
املتضمــن:  مبــدًأ قضائيــًا يتعلــق  بتضمــن املختلســن .)ينظــر : مدونــه 

، اإلصــدار األول )1428 ص 6(. اإلحــكام القضائيــة 

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــم األول بتقــدمي شــيك مــزور ألحــد 
املؤسســات ، وتســتره علــى اجلنــاة الهاربــني ، والثانــي بحيــازة وبيــع عــدد 
أربــع ســبائك ذهــب اتضــح أنهــا مــن نفــس الســبائك التــي قــام األول 
بشــرائها ، والثالــث بخيانــة األمانــة ، حيــث تقدم أحد األشــخاص بباغ 
ــة وأربعــة تســعون  ــان وســت مائ ــغ وقــدره مليون للشــرطة عــن ســحب مبل
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مراجعــة  ،وعنــد  شــركته  حســاب  مــن   ،)2.694.000( ريــال  ألــف 
املصــرف ، تفاجــأ أن املبلــغ ســحب بشــيك لصالــح محــل الذهــب، وأن 
مــن قــام بتقــدمي الشــيك هــو املدعــى عليــه األول ، ومبشــاهدة الشــيك 
تبــني أنــه كتــب بخــط ، يشــبه خــط املدعــى عليــه الثالــث ، والــذي 
يعمــل مبؤسســة املدعــي ، كمــا توفــرت معلومــات لــدى اجلهــات األمنيــة 
بــأن هنــاك شــخص حــاول  بيــع ســبائك ذهبيــة ، التــي مت شــراءها مــن 
املؤسســة التــي صــدر باســمها الشــيك املــزور ، ومت القبــض عليــه ، 
وتبــني أنــه املدعــى عليــه الثانــي ، وطلــب املدعــي العــام  تعزيرهــم لقــاء 
مــا نســب إليهــم ، أقــر املدعــى عليهمــا األول والثانــي مبــا جــاء بدعــوى 
املدعــي العــام ، وأنكــر املدعــى عليــه الثالــث الدعــوى ، حضــر املدعــي 
اخلــاص وطلــب تضمــني املدعــى عليهــم الثاثــة قيمــة الشــيك املــزور ، 
أنكــر املدعــى عليهــم مبــا جــاء بدعــوى املدعــي اخلــاص ، جــرى االطــاع 
علــى أوراق املعاملــة  ومــن ضمنهــا التقريــر الفنــي الصــادر مــن شــعبة 
الفحــوص  باألدلــة اجلنائيــة  املتضمــن أن اخلــط والتوقيــع منســوخ كليــًا، 
ومبضاهاتــه اتضــح أنــه مطابــق خلــط املدعــى عليــه الثالــث ، احلكــم 
بتعزيــر املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث بالســجن واجللــد لقــاء 
احلــق العــام ، احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه األول والثانــي  متضامنــني 
بإعــادة مبلــغ الشــيك املــزور ال يبــرأ أحدهمــا إال بســداد املبلــغ كامــًا، 
احلكــم بــرد دعــوى املدعــي اخلــاص ضــد املدعــى عليــه الثالــث لعــدم 
كفايــة األدلــة ، قــرر املدعــى عليهــم اعتراضهــم علــى احلكــم بائحــة 
اعتراضيــة واملدعــي اخلــاص  اعتراضــه على احلكــم بائحة اعتراضية، 
ــى احلكــم بــدون الئحــة ، صــدق احلكــم  واملدعــي العــام اعتراضــه عل

مــن محكمــة االســتئناف.
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اجلزائيــة  أنا.....القاضــي يف احملكمــة  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم وتاريــخ 1433/12/20 هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
برقم  وتاريخ 1433/12/20 هـ  ففي يوم  األحد املوافق1434/01/11هـ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 12  وفيهــا قــدم املدعــي العــام .....  بصفتي 

عضــو هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبدينــة الريــاض ادعــي علــى:
1ـ ....... مينــي اجلنســية مبوجــب رخصة اإلقامــة رقم).........(،أوقف بتاريخ 
واعيــد  1432/12/28هـــ  بتاريــخ  ســراحه  واطلــق  1432/10/21هـــ 
امللــز مبوجــب  ســجن  لشــعبة  وأحيــل  بتاريــخ 1433/3/5هـــ  للتوقيــف 
1433/5/15هـــ  وتاريــخ  رقــم)15/6/596/2(  التوقيــف  مذكــرة 
اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم)1900( املبنــي علــى املــادة رقــم )112( مــن 

نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.  
رقم)..........(أوقــف  اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب رخصــة  مينــي   ......... 2ـ  
بتاريخ1432/9/23هـــ واطلــق ســراحه بتاريــخ 1432/9/28هـــ واعيــد 
للتوقيــف بتاريــخ 1433/6/16هـــ وأحيــل لشــعبة ســجن امللــز مبوجــب 
مذكــرة التوقيــف رقــم ).....( وتاريخ1433/6/28هـــ اســتنادا للقــرار 
الــوزاري رقــم)1900( املبنــي علــى املــادة رقم )112( من نظــام اإلجراءات 

اجلزائيــة.  
3ـ .......... مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقم).......(،أوقــف 
بتاريخ1432/9/23هـــ  واطلــق ســراحه بتاريــخ 1432/9/27هـــ وأعيــد 
للتوقيــف بتاريــخ 1433/5/14هـــ وأحيــل لشــعبة ســجن امللــز مبوجــب 
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مذكــرة التوقيــف رقم)15/6/610/2(وتاريخ1433/6/28هـــ اســتنادا 
ــادة رقــم )112( مــن نظــام  ــى امل ــي عل ــوزاري رقــم)1900( املبن للقــرار ال

اإلجــراءات اجلزائيــة.
شــرطة  ملركــز  ببــاغ  املواطــن.....  تقــدم  1432/9/23هـــ  بتاريــخ 
الســليمانية عــن ســحب مبلــغ مليونــان وســت مائــه وأربعــه وتســعون ألــف
)2.694.000( ريــال مــن حســاب الشــركة العائــدة لــه )شــركة .....( 
وعنــد مراجعتــه للبنــك تفاجــأ بــأن املبلــغ ســحب بالشــيك رقــم )796( 
مــن فــرع مصــرف ..... بحــي ..... لصالــح محــل  للذهــب وتبــني ان مــن 
قــام بتقــدمي الشــيك ملؤسســة  هــو..... املدعــى عليــه األول  ، وأضــاف 
أنــه عنــد مراجعتــه للبنــك ومشــاهدته للشــيك الــذي مت مبوجبــه صــرف 
املبلــغ تبــني انــه غيــر صحيــح ومــزور )جــرى فــرز اوراق مســتقلة لقضيــة 
التزويــر(وان اخلــط املــدون مشــابه حلــد كبيــر خلــط املوظــف....... مصــري 
اجلنســية الــذي يعمــل لديــه محاســب يف الشــركة - فجــرى اتخــاذ جملــة 
مــن االجــراءات البحثيــة التــي متثلــت يف طلــب الشــيك الــذي مت مبوجبــه 
صــرف املبلــغ محــل الدعــوى وقــد جــرى اســتدعاء املتهــم )املدعــى عليــه 
التحريــات  إدارة  كتــاب  وردهــم  ثــم   باملركــز،   وإيقافــه  الثالــث( 
علــى  القبــض  املتضمــن  1433/9/27هـــ  يف  رقــم   اجلنائــي  والبحــث 
كمــا توفــرت  معلومــات بــان هنــاك شــخص حــاول بيــع بعــض الســبائك 
الذهبيــة التــي مت شــراءها مــن محــل  بالشــيك املــزور ومت القبــض عليــه 

وتبــني انه)املدعــى عليــه الثانــي (  ومت إيقافــه باملركــز  .
الفحــوص  شــعبة  مــن  )......(الصــادر  رقــم  الفنــي  التقريــر  اثبــت  وقــد 
ــان الشــيك  ــة املتضمــن ب ــة اجلنائي ــإدارة األدل ــر ب ــة للتزييــف والتزوي الفني
واخلــط املــدون عليــه منســوخ كليــًا مبــا فيــه اخلــط والتوقيــع ومبضاهــات 
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اخلــط املوجــود علــى الشــيك اتضــح بانــه مطابــق خلــط املتهــم......... بضبط 
افــادة ..... ســعودي اجلنســية هويــة رقــم).........( يعمــل يف مكتــب  للذهــب 
واملجوهــرات الــذي افــاد بأنــه يف يــوم االثنــني املوافق1432/9/20هـــ 
تلقــى اتصــال عــن طريــق هاتــف احملــل مــن شــخص ادعــى بأنــه منــدوب 
شــركة ..... وانــه يرغــب يف شــراء اثنــان كيلــو ذهــب عيــار24 وأنــه 
وتفويــض  شــيك  ومعــه   ....... ويدعــى/  مندوبــه  بإرســال  يقــوم  ســوف 
وبعــد حضــور املنــدوب مت صــرف الشــيك يف بنــك ..... وايــداع كامــل 
املبلــغ يف حســاب مؤسســة  تلقــى اتصــال مــن شــركة ..... يفيــد بــان 
الشــيك مــزور فتــم تدويــن أرقــام ســبايك الذهــب والتعميــم عليهــا لــدى 
محــات الذهــب واملجوهــرات وبضبــط إفــادة/ ســوداني اجلنســية إقامــة 
رقــم)...........( يعمــل يف مكتــب  للذهــب الــذي أفــاد أنــه بعــد حضــور 
منــدوب شــركة ..... املدعــو/ وقــام بتســليم الشــيك واســتام ســبائك 
الذهــب قــام مبرافقتــه خلــارج احملــل وطلبــه منــه توصيلــه الــى ســيارته 
فرفــض املنــدوب ذلــك وأفــاد بــأن الســيارة قريبــة وبعــد ذلــك توجــه للبنــك 
لصــرف الشــيك وبســؤاله عــن قيــام مجموعــة اشــخاص بخطــف/ امــام 
محــل الذهــب أفــاد بأنــه لــم يــرى أحــد قــام باختطافــه وانــه غــادر احملــل 
بــدون ان ياحــظ عليــه أي شــيء وباســتجواب املدعــى عليــه األول أفــاد 
بأنــه وجــد إعــان يف قنــاة ..... مــن قبــل شــخصي يلقــب/  )فــرزت لــه 
أوراق مســتقلة (وأتصــل بــه وطلــب منــه أن يكــون مراســًا براتــب ألفــان 
وثمامنائــة ريــال فاتفقــا علــى ذلــك وعنــد االتفــاق بينهمــا طلــب منــه صــورة 
شــخصية لــه وصــورة مــن هويتــه حيــث ذكــر لــه بأنــه يعمــل يف جتــارة 
الذهــب  وطلــب منــه مقابلتــه بحــي ..... وحضــر لــه الشــخص امللقــب/  
)فــرزت لــه أوراق مســتقلة( وأعطــاه أوراق ومــن ضمنهــا الشــيك محــل 
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للذهــب   حملــل   إيصالهــا  منــه  وطلــب  باالســتام  وتفويــض  الدعــوى 
واعتــرف انــه قدمهــا  ملوظــف مبؤسســة   و اســتلم عــدد )12( ســبيكة 
ذهبيــةن عندهــا اتصــل بــه  وطلــب منــه أن يســتقل ســيارة اجــره ويتقابــا 
لــدى فــرع البنــك ..... واضــاف انــه عنــد خروجــه مــن احملــل حضــر لــه 
رقمهــا  يعــرف  ال  بيضــاء   ..... نــوع  ســيارة  يســتقلون  أشــخاص  ثاثــة 
بعــد  األحيــاء  أحــد  وإنزالــه يف  بــه  والهــرب  بالقــوة  بإركابــه  وقامــوا 
الهــرب بالســبائك الذهبيــة فتوجــه ملنــزل أخيــه بحــي ..... واضــاف بأنــه 
متكــن مــن كتابــة رقــم لوحــة الســيارة يف ورقــة وأنهــا موجــودة يف احملــل 
ــه   ــى نفــس احملــل، رجــع وقــال بأنهــا موجــودة مــع أخي ــه إل وباالنتقــال ب
،  وأفــاد بأنــه لــم يتقــدم ببــاغ رســمي للجهــات األمنيــة مبــا حصــل لــه، 
وإال أنــه اتصــل بشــخص يقــال لــه  واخبــره عــن أشــخاص قامــوا بخطفــه  
فطلــب منــه التوجــه ملركــز الشــرطة لإلبــاغ مبــا حصــل ، كمــا أفــاد 
بأنــه اتصــل مــرة أخــرى بأبــي ..... وقــال بــأن اجلماعــة أتضــح انهــم يلعبــون 
وبضبــط افــادة املدعــو  ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة رقــم )()الــذي 
يدعــي املدعــى عليــه االول انــه اتصــل عليــه ويدعى(افــاد انــه اتصــل عليــه 
املدعــى عليــه االول واخبــره عــن اشــخاص قامــوا بخطفــه فطلــب منــه 
اإلبــاغ ويف اليــوم اتصــل عليــه وأخبــره بــأن األشــخاص ميزحــون معــه  
وانــه لــم يحصــل لــه مشــكلة  ابــدا فطلــب منــه احلضــور ملركــز شــرطة 

النســيم بطلــب مــن ضابــط اخلفــر ولكنــه أغلــق جوالــه  .
وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه 
للمدعــى عليــه االول بتقــدمي شــيك مــزور ملؤسســة  للذهــب واملجوهــرات 
لشــراء عــدد)12( ســبيكة ذهبيــة وتواطؤهــم جميعــا يف اإلســتياء علــى 
تلــك الســبائك الذهبيــة وتســترهم علــى اجلنــاة الهاربــني وقيــام الثانــي 
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بحيــازة وبيــع عدد)4(اربــع ســبائك ذهبيــة اتضــح انهــا مــن نفس الســبائك 
التــي قــام االول بشــرائها وقيــام الثالــث بخيانــة األمانــة   املعاقــب علــى 

ذلــك شــرعا.
باســتجواب املدعــى عليــه الثانــي  أفــاد بأنــه  تلقــى اتصــال مــن جــاره ...... 
واخبــره بــان لديــه كميــه مــن الذهــب حتصــل عليهــا مــن احــد معارفــه 
ويرغــب يف بيعهــا واجتهــا ســويا وبحوزتهمــا أربــع ســبائك مــن الذهــب 
إلــى حــي ..... لغــرض بيعهــا ومت القبــض عليــه وبإعــادة اســتجوابه افــاد 
بأنــه ذهــب حملــل ..... بــال..... بســيارة األخيــر فنــزل املدعــى عليــه لوحــده 
وقــام ببيــع الذهــب والبالــغ وزنــه أربعــة كيلــو اســتلم قيمــة الذهــب وقدره 
ثمامنائــة وســتون ألــف ريــال وطلــب منــه صاحــب احملــل أن يأتــي لــه بصورة 
هويــة صاحــب الذهــب ويف اليــوم التالــي اتصــل بــه صاحــب احملــل وقــال 
لــه ال تتصــرف يف املبلــغ قيمــة الذهــب  واضــاف بانــه اتصــل بأبــي ..... 
وطلــب منــه هويــة صاحــب الذهــب فأخبــره بــان صاحــب الذهــب اغلــق 
جوالــه وقــال ثمنــي وثمنــك طلقــة رصــاص يقصــد التهديــد  .واضــاف انــه 

ذهــب ملركــز شــرطة الســليمانية برفقــة  ومت القبــض عليــه .          
وبضبــط افــادة / مينــي اجلنســية إقامــه رقــم )(حيــال مــا أفــاد بــه املدعــى 
عليــه الثانــي  انكــر عاقتــه بالســبائك الذهبيــة  وأبــدى اســتعداده 
ملواجهــة املتهــم/ كمــا نفــى معرفتــه باملدعــى عليهمــا/ و/ ..... وبإجــراء  
املواجهــة بــني املبلــغ/ واملتهــم/ علــي حيــال تشــابه اخلــط املــدون علــى 
الشــيك باخلــط املتعلــق باملتهــم والــذي يعمــل لديهــم بوظيفــة محاســب 
بشــركة).....(وقد لوحــظ قــوة حجــة املبلــغ وضعف جانــب الرد من املتهم 
وارتباكــه وبإجــراء املواجهــة بــني األول واملدعــو / ألدعــاء االول بأنــه 
قــام بإبــاغ املدعــو/ عــن أشــخاص قــام بخطفــه بعــد خروجــه مــن محــل 
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» للمجوهــرات« واتضــح مــن خــال املواجــه ارتبــاك املتهــم/ وتضاربــه 
يف أقوالــه وعــدم اتزانــه ـ كمــا مت إعــداد املواجهــة بــني املدعــى عليــه 
الثانــي واملدعو/.التهامــه لأخيــر بتســليمه اربــع ســبائك ذهــب وأتضــح 
مــن خــال املواجهــة إصــرار كل منهمــا علــى أقوالــه واتضــح قــوة حجــة 
الغيــر وضعــف حجــة املدعــى عليــه الثانــي )جــرى حفــظ االتهــام بحــق /( 

وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة :-
املــدون علــى  املنــوه عنــه  املدعــى عليــه األول  اعتــراف  مــا تضمنــه  1ـ 
ــى اللفــة رقــم)64( ــف االســتدالل املرفــق عل الصفحــات رقم)4-11(مبل
2ـ مــا تضمنتــه اقــوال املدعــى عليــه الثانــي مــن قيامــه ببيــع ســبائك 
ذهــب اتضــح انــه معمــم عنهــا، املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــات رقــم 
)1-3،8-11( مبلــف االســتدالل املرفــق علــى اللفة)65(واملدونــة علــى 

الصفحــات رقــم)1-2( مبلــف االســتدالل املرفــق علــى اللفــة)64(
3ـ ما تضمنه التقرير الفني املرفق على اللفات رقم)159-146(  

علــى  املدونــة  عنهــا  املنــوه  مكتــب   موظفــي  إفــادة   تضمنتــه  مــا  4ـ 
الصفحــات رقــم )8-10( مبلــف االســتدالل املرفــق علــى املرفــق لفــه 

رقــم)63(
5ـ تناقض املدعى عليه األول يف أقواله.

6ـ محاضــر املواجهــة املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــات رقــم )1ـ3(
مبلــف االســتدالل املرفــق علــى اللفــة رقــم)17(  

وببحث سوابقهم اتضح خلو صحائف سوابقهم من أي سابقة.  
وحيــث إن مــا أقـــدم علـــيه الـــمذكورون فـــعل مـــحرم ومـــعاقب عليــه 
بعقوبــة  عليهــم  واحلكــم  إليهــم  أســند  مــا  إثبــات  أطلــب  لــذا  شــرعًا 
تعزيريــة بحقهــم  تزجرهــم  وتــردع غيرهــم ،والتشــديد عليهــم يف ذلــك 
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خلطــورة مــا أقدمــو عليــه .  وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه األول 
أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي بتقــدمي شــيك ملؤسســة 
للذهــب واملجوهــرات صحيــح ولكــن لــم أكــن أعلــم أنــه مــزور والــذي 
حصــل أن أحــد االشــخاص اتصلــت بــه مــن أجــل البحــث عــن عمــل حيــث 
وجــدت اســمه ورقمــه يف قنــاة ..... يبحــث عمــن يعمــل لديــه مراســا ثــم 
واعدتــه يف ..... بالريــاض بعــد أن طلــب ذلــك وبالفعــل قابلتــه وإعطائــي 
ورقــا ملفوفــا ال أعــرف محتــواه وطلــب منــي أن أرســلها إلــى شــخص 
ــي  ــورق امللفــوف عرفن ــدى محــل  للذهــب فلمــا ســلمته ال اســمه يعمــل ل
وقــال أنــت املراســل فقلــت لــه نعــم فلمــا أراد أنــه يأتــي بالذهــب رفضــت 
تســلمه ثــم اتصلــت علــى الــذي اتصلــت عليــه ابتــداء وألــح علــي باســتام 
الذهــب وبالفعــل اســتلمته ثــم قبــض علــى رجــان وأخــذا الذهــب وبعــد 
ذلــك نزلونــي يف حــارة  مــن محــات  وســجلت اســم الســيارة خلــف فاتــورة 
ــه عــن  ــي: بقول ــه الثان الذهــب هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى علي
الســبائك األربــع الذهبيــة التــي ذكرهــا املدعــي العــام كانــت بالفعــل 
معــي وقــد اعطانــي إياهــا جــاري  مــن أجــل بيعهــا ثــم بعتهــا ملؤسســة ..... 
مببلــغ وقــدره ثمامنائــة وســتون ألــف ريــال إال أنــه لــم يعطنــي الفاتــورة 
واإلثبــات ممــا اضطرنــي إلــى إبــاغ اجلهــات املختصــة ولــم تتجــاوب جهــة 
التحقيــق معــي للتحقــق مــع املدعــو هكــذا أجــاب ، كمــا أجــاب املدعى 
عليــه الثالــث قائــا إنــه ال صحــة ملــا ذكــره املدعــي مــن حيــث تواطئــي 
وخيانتــي لأمانــة والــذي حصــل أننــي اكتشــفت صــرف يف الشــيك 
فأبلغــت رئيــس احلســابات واملديــر املالــي ولــم أزور الشــيك علمــا بأننــي 
علــى وشــك الســفر لبلــدي هكــذا أجــاب عليــه ســألت املدعــي العــام عــن 
بينتــه علــى مــا أنكــره املدعــى عليهــم فقــال بينتــي حتصــر فيمــا ذكرتــه 
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يف الائحــة واملعاملــة عليــه رفعــت اجللســة الســاعة 01:00  للتأمــل  وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر 1433/01/11هـــ و يف يــوم  
الســاعة  10،15  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/03/07  الســبت 
وفيهــا حضــر املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث وكانــا قــد قــدم 
ــدى احملكمــة برقــم   ــدة ل املدعــي باحلــق اخلــاص عريضــة الدعــوى املقي
يف 1434/2/23هـــ إال أنــه لــم يراجــع لتحديــد موعــد للجلســة للنظــر يف 
احلــق اخلــاص وقــد جــرى ســؤال املدعــى عليهــم هــل لديهــم مــا يضيفونــه 
فقــال املدعــى عليــه األول إننــي خدعــت ولــم أكــن أعلــم باجلرميــة وقــال 
املدعــى  قــال  كمــا  أضيفــه  شــيء  لــدي  ليــس  الثانــي  عليــه  املدعــى 
عليــه الثالــث لقــد ســبق أن أعطتنــي الشــركة التــي أعمــل بهــا شــهادة 
ــم تتهمنــي باملشــاركة وأعطتنــي إخــاء طــرف  تزكينــي كمــا أنهــا ل
هكــذا قــال وملزيــد مــن التأمــل رفعــت اجللســة إلــى يــوم األربعــاء املوافــق 
الســاعة  وبــاهلل  العاشــرة واختتمــت اجللســة  الســاعة  1434/3/11هـــ 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف  1434/03/07 هـــ ويف يــوم  االثنــني املوافــق1434/04/15 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 01:30  وفيهــا حضــر املدعــي باحلــق اخلــاص 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )( بصفتــه وكيــا عــن 
والتــي  وتاريخ1432/12/24هـــ  رقــم   الوكالــة  ..... مبوجــب  مصــرف 
واملدافعــة  واملرافعــة  البيانــات  وتقــدمي  الدعــاوى  إقامــة  حــق  تخولــة 
واملخاصمــة واجلــرح والتعديــل وكل مــا يتطلبــه النظــر يف الدعــوى كمــا 
حضــر املدعــى عليهــم الثاثــة وادعــى عليهــم قائــا لقــد قــام  املدعــى 
عليهــم باالشــتراك  بتزويــر وصــرف الشــيك املذكــور يف الئحــة املدعــي 
العــام وقــدره مليونــان وســتمائة ألــف وأربعــة وتســعون ألــف ريــال ومت 
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صرفــه لشــركة  ثــم ملــا اتضــح أنــه مــزور قامــت موكلتــي بإعــادة املبلــغ 
لصاحبــة الشــيك وهــي شــركة ..... أطلــب إلــزام املدعــى عليهــم الثاثــة 
متضامنــني بإعــادة املبلــغ لتواطئهــم هكــذا ادعــى  وبعــرض الدعــوى 
اخلاصــة علــى املدعــى عليهــم الثاثــة أجابــوا قائلــني إنــه ال صحــة ملــا ورد 
يف دعــوى املدعــي اخلــاص وال عاقــة لنــا يف هــذه القضيــة عليــه جــرى 
ــي ورفعــت اجللســة  ــب إمهال ــه فقــال أطل ســؤال املدعــي اخلــاص عــن بينت
لذلــك وحــدد لهمــا يــوم اإلربعــاء املوافق1434/05/01هـ الســاعة 11:00  
ورفعــت اجللســة الســاعة 02:00  . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/15 هـــ ويف 
يــوم الثاثــاء املوافــق1434/05/21 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 11:00   
عليهــم  املدعــى  يحضــر  ولــم  اخلــاص  املدعــي  وكيــل  حضــر   وفيهــا 
الســجناء وقــد ســبق أن حــددت جلســة بتاريــخ 1434/5/1هـــ وحضــر 
ــه  املدعــي اخلــاص ولــم يحضــر املدعــى عليهــم   وجــرى ســؤاله عــن بينت
فقــال لقــد قــام املدعــى عليهــم باالشــتراك بتزويــر الشــيك رقــم 796 يف 
ــان وســتمائة وأربعــة وتســعون ألــف  ــغ مقــداره مليون 2011/8/22م مببل
ريــال باســم شــركة ..... ثــم اشــتركوا بتســليمه إلــى مكتــب  للذهــب 
وأخذوا مقابله اثني عشــر ســبيكة ذهبية ومت إيداع الشــيك يف حســاب 
تأكــد  أن  وبعــد  موكلتــي   ..... شــركة  اشــتكت  ثــم   ..... مكتــب 
ملوكلتــي أن الشــيك مــزور قامــت بإعــادة املبلــغ املذكــور لشــركة ..... 
ثــم أبــرز صــورة الشــيك املشــار إليــه كمــا أبــرز كشــف حســاب تضمــن 
إعــادة املبلــغ مــن قبــل موكلــة املدعــي اخلــاص إلــى شــركة ..... ونظــرا 
لعــدم حلضــور املدعــى عليهــم فقــد قــررت رفــع اجللســة إلحضارهــم وحــدد 
موعــد آخــر وهــو يــوم األحــد املوافــق 1434/06/04هــــ  الســاعة احلاديــة 
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عشــرة وأغلقــت هــذه اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف 1434/05/21 هـــ   ويف يــوم  اإلثنــني املوافق1434/06/12هـــ 
ــم يحضــر املدعــى عليهــم مــن  افتتحــت اجللســة الســاعة 10:15 حيــث ل
اخلــاص  املدعــي  علــى  االتصــال  فقــد مت  فقــط  واحــد  ســوى  الســجن 
وكالــة وإباغــه بتأجيــل اجللســة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/12 هـــ ويف 
يــوم  اإلثنــني املوافــق1434/06/19 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 01:00   
وفيهــا حضــر املدعــى عليهــم الثاثــة كمــا حضــر وكيــل املدعي اخلاص 
وأبــرز فاتــورة حســاب خــاص بالبنــك يــدل علــى أن موكلــه قــام بإعــادة 
املبلــغ حلســاب ..... وقــد جــرى الرجــوع إلــى املعاملــة فوجــدت بــني طياتهــا  
محضــر املواجهــة بــني املدعــى عليــه الثانــي  واملدعــو التهامــه لأخيــر 
بتســليمه الســبائك األربــع الذهبيــة واتضحــت قــوة حجــة األخيــر وضعــف 

حجــة يف امللــف لفــة )102( صــــ8  الثانــي
بــني  )170( صــــ2   لفــة  امللــف  املواجهــة  علــى محضــر  اطلعــت  كمــا 
املبلــغ واملدعــى عليــه الثالــث حيــال تشــابه اخلــط املــدون علــى الشــيك 
بخطــه وقــد الحــظ مــن أجــرى املواجهــة قــوة حجــة املبلــغ وضعــف جانــب 
املدعــى عليــه وارتباكــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه الثالــث قــال إن 
ــر الفنــي الصــادر  ــى التقري ــم يحقــق كمــا اطلعــت أيضــا عل الضابــط ل
مــن شــعبة الفحــوص باألدلــة اجلنائيــة لفــة رقــم ) 159( وتضمــن أن اخلــط 
والتوقيــع منســوخ كليــا وأنــه مبضاهــاة اخلــط اتضــح بأنــه مطابــق خلــط 
الثالــث وبعرضــه عليــه قــال : كيــف أكتــب الشــيك  املدعــى عليــه 
ــى مــا  ــاء عل بخــط يــدي وأفضــح نفســي وقــد جــرى تأمــل مــا ســلف فبن
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تقــدم مــن الدعــوى العامــة واخلاصــة وملــا جــاء يف إجابــة املدعــى عليــه 
األول مــن أنــه قــدم الشــيك وذكــر أنــه تســلم ورقــا ملفوفــا مــن شــخص 
تعــرف عليــه عــن طريــق قنــاة فضائيــة وســلمه كمــا يذكــر وأنــه تســلم 
وملــا  االحتيــال  اشــتراكه يف جرميــة  علــى  يــدل  وهــذا  أيضــا  الذهــب 
جــاء يف جــواب املدعــى عليــه الثانــي مــن أن بعــض الســبائك الذهبيــة 
كانــت معــه وحيــث أنكــر املدعــى عليــه الثالــث وملــا جــاء يف محاضــر 
ــع التســبيب وملــا  ــة يف مطل املواجهــة التــي مت تلخيصهــا مــن واقــع املعامل
جــاء يف التقريــر الفنــي اخلــاص باملدعــى عليــه الثالــث لذلــك كلــه فقــد 
ثبــت لــدي اشــتراك املدعــى عليهمــا األول والثانــي يف جرميــة االحتيــال 
جرميــة  يف  مبشــاركته  الثالــث  عليــه  املدعــى  علــى  التهمــة  وتوجهــت 
االحتيــال وملــا جــاء يف قــرار يف قــرار مجلــس القضــاء الســابق رقــم  يف 
1421/3/4هـــ يف مدونــة األحــكام القضائيــة اإلصــدار األول 1428هـــ 
ص 60 و قــد قــرر مبــدأ قضائيــا يتعلــق بتضمــني املختلســني وملــا جــاء يف 
مواهــب اجلليــل نقــا عــن اإلمــام ابــن رشــد » إذا اجتمــع القــوم يف الغصــب 
أو الســرقة أو احلرابــة فــكل واحــد منهــم ضامــن جلميــع مــا أخــذوه ألن 
بعضهــم قــوي ببعــض كالقــوم يجتمعــون علــى قتــل رجــل فيقتــل جميعهــم 
بــه وإن ولــي القتــل أحدهــم« 316/6 وحكمــت يف احلــق العــام مبــا يلــي : 
أوال : ســجن املدعــى عليــه األول واملدعــى عليــه الثانــي ملــدة ســنتني وســتة 
أشــهر وحتتســب منهــا مــدة إيقافهمــا وجلــد كل واحــد منهمــا مائتــني 
وخمســني جلــدة مفرقــة علــى خمــس دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة 
بينهــن عشــرة أيــام علــى األقــل ثانيــا : ســجن املدعــى عليــه الثالــث ملــدة 
ســنتني  وحتتســب منهــا مــدة إيقافــه وجلــده مئتــي جلــدة مفرقــة على أربع 
ــام كمــا حكمــت  ــدة بينهــن عشــرة أي دفعــات كل دفعــة خمســون جل
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باحلــق اخلــاص مبــا يلــي : أوال : إلــزام املدعــى عليهمــا األول والثانــي  بدفــع 
مبلــغ قــدره مليونــان وســتمائة وأربعــة وتســعون ريــاال لصالــح مــوكل 
ــغ كامــا  املدعــي اخلــاص متضامنــني ال يبــرأ أحدهمــا إال بســداد املبل
منهمــا أو أحدهمــا ثانيــا : رددت دعــوى املدعــي اخلــاص جتــاه املدعــى 
عليــه الثالــث ألن األدلــة ال تكفــي إلثبــات احلــق اخلــاص وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليهــم اعتــرض املدعــى املدعــى عليهمــا األول والثانــي 
والثالــث وطلبــوا اســتئناف احلكــم بائحــة اعترضيــة وأفهمــوا أن عليهــم 
مراجعــة احملكمــة خــال عشــرة أيــام ولهــم بعــد تســلم نســخة احلكــم 
تقــدمي الائحــة االعتراضيــة خــال ثاثــني يومــا وإذا لــم يقدمــوا الائحــة 
ــة حملكمــة االســتئناف كمــا قــرر املدعــي اخلــاص  فســيتم رفــع املعامل
وكالــة االعتــراض علــى احلكــم وأفهــم أن عليــه مراجعــة احملكمــة 
خــال عشــرة أيــام لتســلم نســخة احلكــم ولــه بعدهــا ثاثــون يومــا وإذا 
لــم يحضــر خالهــا اكتســب احلكــم القطعيــة يف احلــق اخلــاص بالنســبة 
لــه  ونطــق باحلكــم الســاعة 01:30 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/19 هـــ
يــوم الثاثــاء املوافــق1434/07/18 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة   ويف 
10:30 وفيهــا حضــر املدعــى عليــه األول واملدعــى عليــه الثانــي واملدعــى 
عليــه الثالــث وتســلم كل واحــد منهــم نســخة مــن احلكــم وأفهمــوا 
أن لهــم ثاثــني يومــا وإذا لــم يقدمــوا اعتراضهــم خالهــا فســيتم رفــع 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
. حــرر يف  1434/07/18 هـــ ويف  آلــه وصحبــه وســلم  محمــد وعلــى 
يــوم  األحــد املوافــق1434/07/30 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 11:30  
ــل املدعــي اخلــاص ســعودي اجلنســية بالبطاقــة رقــم  وفيهــا حضــر وكي
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مبوجــب الوكالــة رقــم  وتاريــخ 1432/12/24هـــ  الصــادر مــن كاتــب 
ــه حــق تقــدمي  ــي تخول العــدل املكلــف يف وزارة التجــارة والصناعــة والت
يومــًا  ثاثــني  لــه  أن  وأفهــم  احلكــم  مــن  نســخه  وتســلم  االعتــراض 
وإذا لــم يقــدم أعتراضــه خالهــا اكتســب احلكــم القطعيــة يف احلــق 
اخلــاص . وبــاهلل التوفيــق  ويف يــوم  الســبت املوافــق 1434/08/06 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 10:15وفيهــا حضــر ..... مينــي اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة رقــم..... بصفتــه وكيــا عــن مبوجــب الوكالــة رقــم ..... وتاريــخ 
1434/7/30هـــ الصــادرة مــن كاتــب عــدل احلائــر وتخولــه حــق تقــدمي 
الئحتــه  وقــدم  عليهــا  والــرد  الدعــوى  وســماع  االعتراضيــة  الائحــة 
االعتراضيــة واملكونــة مــن ســتة عشــر صفحــة. وبــاهلل التوفيــق ويف يــوم  
االثنــني املوافــق 1434/08/08هـــ افتتحت اجللســة الســاعة 11:15 وفيها 
حضــر  ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم....  بصفتــه 
وكيــًا عــن شــركة ..... مبوجــب الوكالــة رقــم  وتاريــخ 1432/12/24 
والصناعــة  التجــارة  وزارة  املكلــف يف  العــدل  مــن كاتــب  الصــادرة 
وقــدم الئحتــه االعتراضيــة واملكونــة مــن صفحتــني  وبــاهلل التوفيــق ويف 
يــوم  األربعــاء املوافــق1434/08/10 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 10:15 
وفيهــا حضــر ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة رقــم..... وكيــًا عــن 
املدعــى عليــه مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
رقــم  وتاريــخ 1430/07/29هـــ   وقــدم الائحــة االعتراضيــة واملكونــة 
مــن ثــاث صفحــات كمــا حضــر ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة رقــم 
وكيــًا عــن املدعــى عليــه نفســه مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتب 
عــدل احلائــر رقــم  وتاريــخ 1434/8/7هـــ وقــدم الئحتــه االعتراضيــة 
واملكونــة مــن خمــس صفحــات . وبــاهلل التوفيــق احلمــد هلل وحــده وبعــد 
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فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  والقائــم بعمــل 
فضيلــة القاضــي........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  ففــي يــوم  
األربعاء املوافق1434/08/17 هـ افتتحت اجللسة الساعة  10:00 وفيها 
حضــر املدعــى عليــه الثالــث وقــدم الئحتــه االعتراضيــة املكونــة مــن 
اربــع ورقــات ومرفــق معهــا مجموعــه أوراق وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1434/08/17هـــ
احلمــد هلل وحــده، وبعــد: فقــد اطلعنــا نحن قضــاة الدائرة اجلزائية األولى 
مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
ــخ 1434/9/24هـــ    ــف برقــم  وتاري ــة بالريــاض املكل احملكمــة اجلزائي
واملرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ 
برقــم  وتاريــخ 1434/7/12هـــ واخلــاص بدعــوى املدعــي العــام  ضــد /
ورفقــاه، جنســيته )مينــي( وموضوعهــا احتيــال، وقــد انتهــت الدراســة 
والتدقيــق باملصادقــة علــى احلكــم لعــدم موجــب املاحظــة. مــع تنبيــه 
فضيلتــه إلــى تدويــن اطاعــه علــى اللوائــح االعتراضيــة، وتدويــن اســم 
اجلزائيــة،  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )156( للمــادة  وفقــًا  العــام  املدعــي 
وتصحيــح مــا علــم عليــه بقلــم الرصــاص. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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ْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها{ وقال تعالى:   - قال اهلل تعالى : }َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَ
{ وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم :  َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــنَ ــُدوا ِإنَّ اهللَّ }َوال َتْعَت

))كلُّ املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه وماُلــُه وعرُضــه((.
- قــال ابــن قدامــة يف املغنــي : » فأمــا حقــوق اآلدميــن ، وحقــوق اهلل 
التــي ال تــدرأ بالشــبهات كالــزكاة والكفــارات ، فــال يقبــل رجوعــه 

عنهــا ، وال نعلــم يف هــذا خالفــًا«.

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه بقيامــه باالشــتراك مــع آخــر بنشــل 
حقيبــة امــرأة يطلــب إثبــات ما أســند إليه ، واحلكــم عليه بعقوبة تأديبية 
تردعــه وتقــوم مــن ســلوكه. حيــث قبــض عليــه بتاريــخ 1434/2/12هـــ 
وأحيــل إلــى دار املاحظــة االجتماعيــة بالدمــام وأفــرج عنــه بالكفالــة 
بتاريــخ 1434/2/14هـــ بنــاء علــى توجيه قاضي األحداث، وباســتجواب 
ــه  ــه لدراجت ــاء قيادت ــة أثن ــة املبلغ ــه أقــر بقيامــه بنشــل حقيب املدعــى علي
الناريــة ويرافقــه شــخص آخــر )فــرزت لــه أوراق مســتقلة(،  وصــدق 
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إقــراره شــرعًا بذلــك. 
ومبواجهــة املدعــى عليــه يف مجلــس احلكــم أنكــر االتهام ونظــرًا لصغر 
ســن املتهــم وعــدم وجــود ســوابق وانتهــاء احلــق اخلــاص قــررت احملكمــة 
بســجنه شــهرين وجلــده مائــة وخمســون جلــدة وأخــذ التعهــد عليــه وقــد 
قنــع املدعــى عليــه وأعتــرض املدعــى العــام وجــرى تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

أنــا  فلــدي   وبعــد  بعــده  نبــي  مــن ال  والصــاة علــى  احلمــد هلل وحــده 
املعاملــة  علــى  وبنــاء  باألحســاء  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   ....
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
برقــم  باحملكمــة   واملقيــدة  وتاريــخ 1434/04/10هـــ    برقــم 5303 
34891155 وتاريــخ 1434/04/13هـــ واحملالــة لــي برقــم 34167067 
الســبت 1434/06/03هـــ  اليــوم  هــذا  ففــي  وتاريــخ 1434/04/13هـــ 
افتتحــت اجللســة االولــى يف متــام التاســعة   وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
..... املعمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب خطــاب ســعادة 
 13415 الرقــم  ذي  األحســاء  مبحافظــة  العــام  االدعــاء  دائــرة  رئيــس 
والتاريــخ 1433/12/1هـــ وقــال يف دعــواه  بصفتــي مدعيــًا عامــًا يف 
دائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى :   احلــدث / .... 
، 16 عامــًا ، طالــب ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي  رقــم 
)...( ، قبــض عليــه بتاريــخ 1434/2/12هـــ وأحيــل إلــى دار املاحظــة 
بتاريــخ 1434/2/14هـــ  بالكفالــة  عنــه  وأفــرج  بالدمــام  االجتماعيــة 
بنــاء علــى توجيــه قاضــي األحــداث ، يســكن االحســاء حــي .... .حيــث 
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أنــه مت القبــض عليــه بتاريــخ 12 / 4 / 1434هـــ مــن قبــل املدعــو .... 
ــة  ــاغ مــن املواطن ــة بعــد ورود ب ــات األمني وقــام بتســليمه لرجــال الدوري
.... تفيــد فيــه بتعرضهــا لنشــل حقيبتهــا مــن قبــل شــخصني كانــا علــى 
دراجــة ناريــة .وبضبــط أقــوال املدعــوة .... )ســعودية اجلنســية( أفــادت 
بأنهــا أثنــاء ســيرها باحلــي برفقــة ابنتهــا قامــا شــخصني يســتقان دراجــة 
ناريــة قائدهــا يرتــدي جاكيــت أحمــر اللــون واآلخــر قــام بنشــل حقيبتهــا 
التــي حتملهــا علــى كتفهــا ورماهــا علــى األرض  فقامــت باالتصــال علــى 
ابنهــا الــذي بــدوره قــام بالقبــض علــى املدعــى عليــه وتســليمه لرجــال 
الدوريــات األمنيــة . وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بقيامــه بنشــل حقيبــة 
املبلغــة أثنــاء قيادتــه لدراجتــه الناريــة ويرافقــه شــخص آخــر )فــرزت لــه 
أوراق مســتقلة(،  وصــدق إقــراره شــرعًا بذلــك . وقــد أســفر التحقيــق 
عــن توجيــه االتهــام لــه باالشــتراك مــع آخــر بنشــل حقيبــة امــرأة ؛ وذلــك 

لأدلــة والقرائــن التاليــة :
1. إقــراره املصــدق شــرعًا املــدون علــى الصفحــة رقــم )6( مــن دفتــر 

التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )1( .
دفتــر  مــن    )11_10( رقــم  الصفحــة  علــى  املدونــة  املبلغــة  أقــوال   .2

 .  )12( رقــم  لفــه  املرفــق  التحقيــق 
3. محضر القبض املرفقة لفه رقم )3( .

ــرة  ــه املعتب ــه وهــو بكامــل أهليت ــه املدعــى علي وحيــث إن مــا أقــدم علي
شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ؛ أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه، 
واحلكــم عليــه بعقوبــة تأديبيــة تردعــه وتقــوم مــن ســلوكه .)علمــًا أن 
احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل( .هكــذا أدعــى ورفعــت اجللســة لطلــب 
املدعــى عليــه ويف جلســة اخــرى حضــر الطرفــان وبعــد التأكــد مــن 
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هويــة املدعــى عليــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه فأجــاب 
ــام مــن اتهامــي باالشــتراك مــع شــخص  ــًا : مــا ذكــره املدعــي الع قائ
ــه بينــي وبــني  آخــر باختــاس حقيبــة امــرأة غيــر صحيــح والصحيــح أنَّ
ابــن املدعيــة مشــاكل فاتهمونــي بهــذه التهمــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
االطــاع علــى جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا : إقــرار املدعــى عليــه املصادق 
عليــه شــرعًا املوجــود علــى الصحيفــة)6( مــن ملــف التحقيــق لفــة)1( 
املتضمــن مــا نصــه : )أقــرُّ بأننــي قمــت بنشــل شــنطة امــرأة حيــث كنــت 
ــرأة قمــت برمــي الشــنطة (  ــة وبعــد أن صرخــت امل ــي الناري أقــود دراجت
ا. هـــ وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : صحيــح توقيعــي علــى 
اإلقــرار ولكننــي لــم أقــرأ مــا فيــه هكــذا قــرر كمــا جــرى االطــاع 
ــه  ــه املتضمــن عــدم وجــود ســوابق علي ــى كــرت ســوابق املدعــى علي عل
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى 
عليــه والتأكــد مــن أهليتــه وبعــد دراســة أوراق املعاملــة وتأملهــا ومبــا 
أنَّ املدعــى عليــه أنكــر دعــوى املدعــي العــام باتهامــه باالشــتراك مــع 
شــخص آخــر باختــاس حقيبــة امــرأة وال بينــة للمدعــي العــام ســوى 
إقــراره املصــادق عليــه شــرعًا وقــد رجــع عنــه وملــا قــرره أهــل العلــم مــن 
ــه ال يقبــل الرجــوع عــن اإلقــرار يف التعازيــر ، قــال ابــن قدامــة يف  أنَّ
املغنــي : » فأمــا حقــوق اآلدميــني ، وحقــوق اهلل التــي ال تــدرأ بالشــبهات، 
كالــزكاة والكفــارات ، فــا يقبــل رجوعــه عنهــا ، وال نعلــم يف هــذا 
خافــًا«  ومبــا أنَّ مــا صــدر مــن املدعــى عليــه مــن احملــرم شــرعًا قــال 
ْرِض َبْعــَد ِإْصَاِحَهــا { وقــال تعالــى : }َوال  تعالــى : }َواَل ُتْفِســُدوا يِف اأْلَ
َ ال ُيِحــبُّ امْلُْعَتِديــنَ { وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم : ))كلُّ  َتْعَتــُدوا ِإنَّ اهللَّ
املســلم علــى املســلم حــراٌم دُمــُه وماُلــُه وعرُضــه(( ممــا يســتوجب تعزيــر 
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املدعــى عليــه ويتوجــه تخفيــف العقوبــة عليــه لصغــر ســنه ولعــدم وجــود 
ســوابق عليــه والنتهــاء احلــق اخلــاص بالتنــازل لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام 
ــة املدعــى  ــي : أواًل/ ثبــت لــديَّ إدان ــى املدعــى عليــه مبــا يل حكمــت عل
عليــه باالشــتراك مــع شــخص آخــر باختــاس حقيبــة امــرأة. ويعــزر ألجــل 
ذلــك بســجنه شــهرين حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا علــى ذمــة 
القضيــة وبجلــده مائــة وخمســون جلــدة مفرقــة علــى ثــاث دفعــات كل 
دفعــة خمســون جلــدة وبــني كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة 
أيــام . ثانيــًا / يؤخــذ عليــه التعهــد بعــدم العــودة ملثــل مــا صــدر منــه . 
وبتــاوة احلكــم علــى الطرفــني وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف اســتئناف 
احلكــم قــرر قناعتــه بــه وطلــب املدعــي العــام رفــع كامــل أوراق املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم دون الئحــة اعتراضيــة مكتفيــًا 
احلاديــة عشــرة  الســاعة  اجللســة  وأقفلــت  الدعــوى  مبــا ورد يف الئحــة 
وصلــى اهلل وســلَّم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني. حــرر 

يف 1434/07/25هـــ.
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
ــة الســاعة العاشــرة  يــوم االثنــني 1434/08/29هـــ فتحــت اجللســة الثالث
وخمســة عشــر دقيقــة صباحــًا وقــد عــادت املعاملــة املتعلقــة بالدعــوى 
ضــد ..... يف قضيــة ) اختــاس ( مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
الرقــم341913821  ذي  رئيســها  فضيلــة  خطــاب  مبوجــب  الشــرقية 
ــة قضــاة  والتاريــخ 1434/08/24هـــ مرفقــًا بهــا قــرار أصحــاب الفضيل
وتاريــخ  34298500/ج/1  رقــم  األولــى  الثاثيــة  اجلزائيــة  الدائــرة 
ــه مبــا هــو مــدون  1434/08/16هـــ وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلت
ومفصــل فيــه : وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا 

املصادقــة علــى احلكــم.
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رقم الصك :34240590  تاريخه: 1434/6/13هـ     
رقم الدعوى:34200198  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34290461  تاريخه: 1434/8/7هـ

ســرقة - ســرقة ماكينــة بحريــة - خيانــة أمانــة - متكــن شــخص مــن 
الســرقة نظيــر مقابــل مالــي - تفريــط وعبــث بأمــالك الدولــة - رجــوع 
عــن إقــرار مصــدق شــرعًا وادعــاء اإلكــراه النتزاعــه - ثبــوت اإلدانــة 

مبوجــب إقــرار مصــدق شــرعًا- تعزيــر بالســجن واجللــد.

1- قوله صلى اهلل عليه وسلم )من غشنا فليس منا (.
2- ما قرره الفقهاء ال عذر ملن أقر.

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه يعمــل خفيرًا بحرس احلــدود بتمكني 
شــخص مــن ســرقة ماكينــة واســطة بحريــة تابعــه حلــرس احلــدود مقابــل 
مبلــغ مالــي ، طلــب املدعــي العــام اثبــات مــا اســند اليــه واحلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة ، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد قيــام املنــاوب مــن 
ــة  الشــرطة العســكرية بقطــاع حــرس احلــدود بجــرد الوســائط البحري
املتحفــظ عليهــا والحــظ فــك ماكينــة منهــا ووجــود اثــار دمــاء واثــار 
ســحب واشــارت املعلومات االســتخباراتية اتهام املدعى عليه عســكري 
يعمــل خفيــرًا بتمكــني الغيــر مــن ســرقتها مبقابــل مــادي وصــدق علــى 
ذلــك بعــد اســتجوابه ومتــت املصادقــة عليــه شــرعًا، أنكــر املدعــى عليــه 
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الدعــوى ، تبــني وجــود إقــرار مصــدق شــرعًا للمدعــى عليــه، ادعــى 
املدعــى عليــه اإلكــراه بانتــزاع اإلقــرار ، واســتبان للمحكمــة عــدم 
وجــود ببينــة علــى دعــوى اإلكــراه ، وثبــت إدانــة املدعــى عليه، حكمت 
احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد- تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
علــى  وبنــاء  بجــازان  اجلزائيــة  احملكمــة  يف  القاضــي   ............. أنــا 
بجــازان  اجلزائيــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة 
برقــم 34200198 وتاريــخ 1434/04/30 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
341067201 وتاريــخ 1434/04/30 هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق 
صباحــًا  عشــرة  احلاديــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1434/06/13
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .............  املعمــد بالعمــل مبوجــب خطــاب 
رقــم ............. وتاريــخ 1433/03/22هـــ وحضــر املدعــى عليــه ............. 
وتاريــخ   ).............( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
بتاريــخ  أنــه  العــام قائــًا يف دعــواه  املدعــي  1423/06/26هـــ وادعــى 
العســكرية  الشــرطة  بقســم  املنــاوب  قيــام  أثنــاء  1433/11/27هـــ 
بقطــاع حــرس احلــدود بفرســان بجــرد الوســائط املتحفــظ عليهــا الحــظ 
فــك ماكينــة للواســطة املســماة ).............( رقــم ).............( ووجــود آثــار 
دمــاء وآثــار ســحب للماكينــة وأشــارت املعلومــات االســتخباراتية لديهــم 
باتهــام .............  و .............  )ســعودي اجلنســية( )فــرزت أوراق مســتقلة 
الوســائط  بحراســة  املكلــف  اخلفيــر  تواطــؤ  بعــد  عليهمــا(  للقبــض 
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لــه أوراق مســتقلة ملــا يتعلــق بخيانــة  املدعــى عليــه املذكــور )فــرزت 
األمانــة ونكــث القســم( وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بأنــه اتفــق مــع 
............. بــأن ميكنــه مــن ســرقة ماكينــة بحريــة مــن مكائــن قطــاع 
حــرس احلــدود مبقابــل مبلــغ خمســة آالف ريــال وذكــر بــأن ............. 
قــام بســرقة املكينــة ومعــه أ.............  وصــادق علــى أقوالــه بذلــك شــرعًا 
وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــى عليــه باتهامــه بتمكــني املتهــم ............. 
ــة رقــم ).............( التابعــة لقطــاع  ــة الواســطة البحري مــن ســرقة ماكين
حــرس احلــدود مبحافظــة فرســان مقابــل مبلغــًا قــدره خمســة آالف ريــال 
وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة وحيــث أن مــا 
أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك وبســؤال 
املدعــى عليــه عمــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــًا مــا ذكــره 
املدعــي العــام مــن اتهامــي بتمكــني املتهــم ............. مــن ســرقة ماكينــة 
احلــدود  حــرس  لقطــاع  التابعــة   ).............( رقــم  البحريــة  الواســطة 
مبحافظــة فرســان مقابــل مبلغــًا قــدره خمســة آالف ريــال فهــذا غيــر 
صحيــح والصحيــح أننــي ال عاقــة لــي أبــدًا بجرميــة الســرقة التــي حصلت 
ملاكينــة الواســطة البحريــة هكــذا أجــاب ثــم جرى ســؤال املدعــي العام 
هــل لديــه بينــة علــى دعــواه ضــد املدعــى عليــه فأجــاب قائــًا بينتــي علــى 
ذلــك هــي إقــراره املصــدق شــرعًا مــن محكمــة فرســان املرفــق باملعاملــة 
علــى لفــة رقــم )11( والــذي يتضمــن إقــراره بتمكينــه للمتهــم ............. 
مــن ســرقة مــا كينــة الواســطة البحريــة مقابــل أن يعطيــه مبلغــًا قــدره 
خمســة آالف ريــال هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال 
صحيــح أننــي أقريــت بذلــك لــدى شــرطة فرســان وصــدق إقــراري شــرعًا 
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ولكــن كان ذلــك بســبب اإلكــراه مــن قبــل شــرطة فرســان وال توجــد 
لــدي بينــة علــى اإلكــراه هكــذا أجــاب وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة 
املرفــق  القبــض  محضــر  علــى  واالطــاع  األوراق  دراســة  منــي  جــرى 
باملعاملــة فوجدتــه يتضمــن القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد اعترافــه 
بتمكــني املتهــم املذكــور أعــاه بســرقة ماكينــة الواســطة البحريــة 
رقــم ).............( التابعــة لقطــاع حــرس احلــدود ثــم جــرى االطــاع علــى 
اإلقــرار الــذي ذكــره املدعــي العــام واملرفــق باملعاملــة علــى لفــة رقــم 
)11( فوجدتــه يتضمــن إقــرار املدعــى عليــه بتمكينــه للمتهــم ............. 
مــن ســرقة ماكينــة الواســطة البحريــة مقابــل مبلغــًا قــدره خمســة آالف 
ــة  ــل فضيل ــه شــرعًا مــن قب ــال ووجــدت أن هــذا اإلقــرار مصــادق علي ري
قاضــي احملكمــة العامــة مبحافظــة فرســان ثــم جــرى االطــاع علــى 
صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه فوجــدت أنــه ال توجــد ســوابق مســجلة 
عليــه فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أنكــر املدعــى 
عليــه قيامــه بتمكــني املتهــم ...... مــن ســرقة ماكينــة الواســطة البحريــة 
مقابــل مبلغــًا قــدره خمســة آالف ريــال وحيــث أن بينــة املدعــي العــام 
موصلــة علــى كــون املدعــى عليــه قــد قــام بتمكــني املتهــم ............. مــن 
ســرقة الواســطة البحريــة وذلــك إلقــراره بذلــك ولكــون اإلقــرار مصادق 
عليــه شــرعًا مــن قبــل فضيلــة قاضــي فرســان وملــا قــرره الفقهــاء رحمهــم 
اهلل مــن أنــه ال عــذر ملــن أقــر وكذلــك لكــون املدعــى عليــه ال ميلــك 
بينــة علــى اإلكــراه وألنــه كان بإمكانــه النكــول عــن اإلقــرار أمــام 
فضيلــة قاضــي محكمــة فرســان ولــم يفعــل وحيــث أن املدعــى عليــه 
ــة وغشــه ملرجعــه  ــه األمان ــك خليانت ــة رادعــة وذل ــة تعزيري مســتحق لعقوب
وتفريطــه بأمــاك الدولــة ومتكينــه للمجرمــني مــن ســرقتها والعبــث 
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بهــا والرســول صلــى اهلل عليــه وســلم يقــول )) مــن غشــنا فليــس منــا (( 
وحيــث ال توجــد ســوابق مســجلة عليــه ولــكل مــا تقــدم فـــقد حـــكمت 
مبــا يلــي أواًل / ثبــت لــدّي إدانــة املدعــى عليــه بتمكــني املتهــم ............. 
ــة رقــم ).............( التابعــة لقطــاع  ــة الواســطة البحري مــن ســرقة ماكين
حــرس احلــدود مبحافظــة فرســان مقابــل مبلغــًا قــدره خمســة آالف ريــال .  
ثانيــًا / حكمــت عليــه بالســجن ملــدة ســنة ونصــف تبــدأ مــن تاريخ دخوله 
الســجن علــى ذمــة هــذه القضيــة ويســقط عــن املدعــى عليــه ثاثــة أشــهر 
مــن محكوميتــه وذلــك عنــد حفظــه لســورة الكهــف حفظــًا متقنــًا بعــد 
اختبــار يجــرى لــه مــن قبــل اجلهــة املختصــة . ثالثــًا / حكمــت بجلــده 
مائــة وخمســون جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة 
بــني كل دفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــًا ، وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى علـــيه قــرر االعتــراض علــى احلكــم مــع تقــدمي 
الئحــة إعتراضيــة عليــه جــرى إفهامــه بــأن عليــه احلضــور بعــد ثاثــة أيــام 
وذلــك الســتام نســخة مــن احلكــم الشــرعي لاعتــراض عليــه يف مــدة 
قدرهــا ثاثــون يومــًا تبــدأ مــن تاريــخ إســتامه لنســخة احلكــم الشــرعي 
كمــا قــرر املدعــي العــام عــدم االعتــراض علــى احلكــم وقــد جــرى 
النطــق باحلكــم يف الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف صباحــًا بتاريــخ 
1434/06/13هـــ وصلــى اهلل علــى ســـيدنا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
قــرار تصديــق رقــم 34290461  وتاريــخ 1434/08/07هـــ احلمــد هلل 
وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن 
قضــاة الدائــرة الرابعــة لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 341067201  وتاريــخ 1434/07/12هـــ املرفــق 
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بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ .............  
برقــم 34240590  وتاريــخ 1434/06/13هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي 
العــام ضــد / .............  يف قضيــة خيانــة أمانــة علــى الصفــة املوضحــة يف 
القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
قاضــي اســتئناف ............. ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ............. 
يف  حــرر  وتوقيعــه  ختمــه   ............. الدائــرة  رئيــس  وتوقيعــه  ختمــه 

. 1434/09/06هـــ 
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رقم الصك : 34321237  تاريخه: 1434/9/16هـ  
رقم الدعوى:34211011

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34383415  تاريخه: 1434/12/22هـ

ســرق  مــن   - حــق  اســتيفاء  بقصــد  حــرز  مــن  مــال  ســرقة   - ســرقة 
الســتيفاء حقــه ال تقطــع يــده )يــدرأ عنــه حــد الســرقة( - ثبــوت ارتــكاب 
الســرقة مبوجــب إقــرار - درء حــد الســرقة بالشــبهة - رد دعــوى املدعــي 

العــام - تعزيــر بالســجن واجللــد.

قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف املغنــي :)وإن عجــز عــن اســتيفاء دينــه، 
أو أرش جنايتــه، فســرق قــدر دينــه، أو حقــه، فــال قطــع عليــه. وقــال 
القاضــي: عليــه القطــع، بنــاء علــى أصلنــا يف أنــه ليــس لــه أخــذ قــدر 
دينــه. ولنــا أن هــذا مختلــف يف حلــه، فلــم يجــب احلــد بــه، كمــا لــو 
وطــئ يف نــكاح مختلــف يف صحتــه، وحتــرمي األخــذ ال مينــع الشــبهة 

الناشــئة عــن االختــالف، واحلــدود تــدرأ بالشــبهات(.



338

)18342(ثمانيــة  بســرقة  بقيامــه  عليــه  للمدعــى  العــام  املدعــي  اتهــام 
عشــر ألفــًا وثاثمائــة واثنــان وأربعــون ريــااًل و)كاميــرا والب تــوب( و)4( 
أربــع مقصــات خاصــة بالزراعــة تقــدر قيمتهــا ب)2800( ألفــان وثمامنئــة 
ريــال مــن داخــل محــل .... بعــد كســر بــاب احملــل وكســر درج احملاســبة 
ــات مــا  ــب إثب ــوع )........( حتمــل اللوحــة رقــم)......( يطل وســرقة ســيارة ن
أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد الســرقة. حيــث إنــه أبلــغ مركــز شــرطة 
....... الوكيــل الشــرعي لشــركة ... املواطــن/..... عــن تعــرض محــل...... 
التابــع للشــركة لســرقة مبلــغ)18342( ثمانيــة عشــر ألفــًا وثاثمئــة 
واثنــان وأربعــني ريــااًل و)كاميــرا والب تــوب( و)4(أربــع مقصــات خاصــة 
بالزراعــة تقــدر قيمتهــا إجمــاال بـــ)2800( ألفــان وثمامنائــة ريــال. أبلــغ 
ذات املواطــن عــن ســرقة ســيارة )......( حتمــل لوحــة لرقــم)...( مدعيــًا أن 
املدعــى عليــه ســرق جميــع مــا ذكــر. وقــدم تســجيًا علــى قــرص مدمــج 
يظهــر فيــه املدعــى عليــه يكســر درج احملاســبة ويســرق منــه ثــم يضــع 
ــه  ــة املوقــع تبــني فــزر أحــد مداخل ــه . وباالنتقــال ومعاين ــده داخــل جيب ي
الثاثــة . وبتاريــخ ....مت القبــض علــى املدعــى عليــه بداخــل مســكن 
بحــي ....... وبرفقتــه عــدة أشــخاص مــن ضمنهــم نســاء كمــا مت ضبــط 
الســيارة املســروقة، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى وأن الســبب 
ــال وأحضــر  ــه وقدرهــا تســعة آالف ري ــم يعطــه رواتب ــه ول ــه يعمــل لدي أن
بينــة علــى ذلــك وأن املســروق مبلــغ وقــدره ســتة آالف وثمامنائــة ريــال 
وليــس ثمانيــة عشــر ألــف وال بينــة للمدعــي العــام علــى ذلــك، فبنــاء علــى 
مــا تقــدم ومبــا أن صاحــب احلــق اخلــاص أقــر بأنــه لــم يســلم املدعــى عليــه 
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راتــب شــهر ســبتمبر ونصــف أكتوبــر ومبــا أن مجمــوع هاذيــن الراتبــني 
يســاوي تقريبا مبلغا وقدره تســعة آالف ريال ومجموع ما ســرقه املدعي 
يبلــغ ســتة آالف وثمامنائــة ريــال ومبــا أن ذلــك يعــد شــبهة يــدرأ بهــا احلــد 
وهــذا الفعــل موجــب لتعزيــر املدعــى عليــه ومبــا أن وضــع مفتــاح الســيارة 
علــى الكاشــير ال يعــد حــرزا ملفتــاح الســيارة ولكــن أخــذ املدعــى عليــه 

للمفتــاح واســتعماله للســيارة موجــب لتعزيــره .
حكمت احملكمة:

أوال: رد دعوى املدعي العام بإقامة حد السرقة على املدعى عليه .
ثانيــا: بســجنه عامــني مــن تاريــخ توقيفــه وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة 
علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة وأخــرى مــا ال 

ــام يقــل عــن عشــرة أي
ثالثــا : إبعــاده عــن اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة، قــرر املدعــي العــام 
االعتــراض وطلــب االســتئناف بائحــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة 
ومبشــاركة القاضي باحملكمة العامة .... والقاضي باحملكمة العامة 
بجــدة ... خلــف الشــيخ ... وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن رئيــس 
احملكمــة برقــم 34211011 يف 1434/05/07هـــ واملقيــدة باحملكمــة 
األربعــاء  اليــوم  هــذا  ويف  1434/05/07هـــ  يف   341122381 برقــم 
1434/5/15 افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 09 وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام ... وادعــى علــى احلاضــر معــه ... )31( عامــًا ، فلبينــي اجلنســية 
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مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )...( ســائق خاص بتاريــخ 1433/12/21هـ 
أبلغ مركز شــرطة الشــرفية الوكيل الشــرعي  لشــركة ...املواطن/... 
عــن تعــرض محــل ....... التابــع للشــركة لســرقة مبلــغ)18342( ثمانيــة 
عشــر ألــف وثاثمئــة واثنــان وأربعــني ريــااًل و)كاميــرا والب تــوب( و)4(
أربــع مقصــات خاصــة بالزراعــة تقــدر قيمتهــا إجمــاال بـ)2800(ألفــان 
وثمامنائــة ريــال. وبتاريــخ 1433/12/29هـــ أبلــغ ذات املواطــن عــن ســرقة 
ســيارة )........( حتمــل لوحــة لرقــم)... ....( مدعيــًا أن املدعــى عليــه ســرق 
جميــع مــا ذكــر. وقــدم تســجيًا علــى قــرص مدمــج يظهــر فيــه املدعــى 
ــه .  ــده داخــل جيب ــم يضــع ي ــه ث ــه يكســر درج احملاســبة ويســرق من علي
وباالنتقــال ومعاينــة املوقــع تبــني فــزر أحــد مداخلــه الثاثــة . وبتاريــخ 
1434/1/9هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه بداخــل مســكن بحــي 
الفيصليــة وبرفقتــه عــدة أشــخاص مــن ضمنهــم نســاء )مت فــرز أوراق 
لهــم وُأحيلــوا إلــى دائــرة التحقيــق يف قضايــا االعتــداء علــى العــرض 
1434/1/9هـــ  وتاريــخ   11/472 رقــم   اخلطــاب  مبوجــب  واألخــاق 
املســروقة.  الســيارة  الســرقة( كمــا مت ضبــط  بواقعــة  لعــدم صلتهــم 
بســماع أقــوال املدعــي/ أفــاد أن املدعــى عليــه املذكــور ســرق  مبلــغ 
)18342( ثمانيــة عشــر الــف وثاثمئــة واثنــان وأربعــني ريــااًل و)كاميــرا 
وآلب تــوب( و)4( أربــع مقصــات خاصــة بالزراعــة تقــدر قيمتهــا إجمــااًل 
ب)2800( ألفــان وثمامنائــة ريــال وســرق ســيارة نــوع ..... حتمــل لوحــة 
لرقــم ).... ...( وقــدم تســجيل علــى )قــرص مدمــج( يوضــح فيــه ســرقة 
أن  أفــاد  اجلنســية  فلبينــي  شــهادة/...  بســماع   . للمحــل  عليــه  املدعــى 
ــه املدعــى  ــه ســبق أن أحضرهــا ل الســيارة املســروقة واملضبوطــة بحوزت
عليــه قبــل أســبوع مــن تاريــخ القبــض عليــه باســتجواب املدعــى عليــه/... 
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أقــر بفتــح محــل ....... وســرقة جهــاز ).......( و)4(أربــع مقصــات زراعيــة 
و)كاميــرا( وأنــه بتاريخ1433/12/24هـــ كســر بــاب احملــل اخللفــي 
وكســر درج احملاســبة وســرق منــه )2000( ألفــي ريــال كمــا ســرق 
بتاريــخ 1433/12/28هـــ فــرع آخــر للشــركة حيــث دخــل إليــه وســرق 
مبلــغ)2000( ألفــي ريــال أيضــًا وأنكــر ســرقة الســيارة وذكــر أنهــا 
ســلمت لــه . ومبواجهتــه باملدعــي أصــر كل منهمــا علــى أقوالــه ، كمــا 
ذكــر املدعــي أن املدعــى عليــه لــم يســبق لــه تســلم هذه الســيارة . وقد مت 
تســليم الســيارة إلــى صاحبهــا مبوجــب اإلقــرار املــدون ص)12(لفــة)35(. 
كمــا مت فــرز صــورة مــن أوراق القضيــة بشــأن املدعــى عليــه وكفيلــه 
ومــن مكنــه مــن العمــل إلحالتهــا إلــى جهــة االختصــاص كونــه ال يعمــل 
لــدى كفيلــه. وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه/  ... 
بســرقة )18342(ثمانيــة عشــر ألــف وثاثمائــة واثنــان وأربعــون ريــااًل 
تقــدر  بالزراعــة  خاصــة  مقصــات  و)4(أربــع  تــوب(  والب  و)كاميــرا 
بعــد   ....... محــل  داخــل  مــن  ريــال  وثمامنائــة  ب)2800(ألفــان  قيمتهــا 
كســر بــاب احملــل وكســر درج احملاســبة وســرقة ســيارة نــوع )......( 
حتمــل اللوحــة رقــم).......( مبوجــب قــرار االتهــام رقــم )6/24( املؤيــد 
ــة إدارة الهيئــة مبوجــب قــرار املراجعــة رقــم )534/م( لعــام  مــن قبــل جلن
1434هـــ وذلــك لأدلــة والقرائــن اآلتيــة : 1- مــا جــاء يف إقــراره املصــدق 
شــرعًا املنــوه عنــه ص )13-16( لفــة )35(. 2- مــا جــاء يف أقوالــه املدونــة 
علــى ص)7-12( لفــة )35(. 3-مــا جــاء مبحضــر التحريــات والبحــث 
اجلنائــي املتضمــن القبــض عليــه وعلــى الســيارة املســروقة املنــوه عنــه لفــة 
)18(. 4- مــا ورد مبحضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه املرفــق ص)2( 
لفــة )35(. 5- مــا ورد مبحضــر االطــاع علــى  تســجيل الســي دي املنــوه 
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عنــه ص)14(لفــة)9( .
 6-شهادة ... املدونة على ص )13-16( لفة )35(. وبالبحث عن سوابقه 
لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه . وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا  مــن ســرقة مــال 
محتــرم مــن حــرزه وبالــغ النصــاب وال شــبهة لــه فيــه وطالــب بــه صاحبــه 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بحــد الســرقة الــوارد يف اآليــة الكرميــة رقــم )38( مــن ســورة املائدة 
. علمــًا بــأن احلــق اخلــاص الزال قائمــًا. هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه 
عمــا جــاء يف الدعــوى بواســطة املترجمــني باحملكمــة .... و .... أجــاب 
قائــًا إن مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح إال أن املبلــغ الــذي 
قمــت بأخــذه أربعــة آالف ريــال فقــط وليــس ثمانيــة عشــر ألــف ريــال 
هكــذا أجــاب وبســؤاله كيــف دخــل احملــل أجــاب قائــًا إننــي أعمــل 
يف هــذا احملــل وقــد قمــت بالدخــول إلــى هــذا احملــل بعــد إغاقــه يف فتــرة 
الظهــر وقمــت بفــزر البــاب اخلارجــي الــذي كان مغلقــًا بإحــكام وذلــك 
بواســطة مفــك ثــم ذهبــت إلــى الكاشــير وفتحتهــا بشــكل طبيعــي 
وقمــت بأخــذ مبلــغ وقــدره ألفــي ريــال ثــم يف املــرة الثانيــة قمــت بفــزر 
البــاب بواســطة املفــك وذهبــت للكاشــير وأخــذت مبلغــًا وقــدره ألفــي 
ريــال وكاميــرا وتابلــت وأربــع مقصــات خاصــة بالزراعــة وكان مفتــاح 
الســيارة علــى الكاشــير وقمــت بأخــذه وأخــذت الســيارة ملــدة أربعــة أيــام 
وكان بــني املــرة األولــى والثانيــة للســرقة قرابــة أســبوع هكــذا أجــاب 
وبســؤاله عــن الدافــع الــذي دفعــه للســرقة أجــاب قائــًا إننــي أعمــل يف 
نفــس احملــل وصاحــب احملــل لــم يعطنــي راتبــي ملــدة شــهرين وراتبــي هــو 
ســتة آالف ريــال شــهريًا وأنــا كنــت محتاجــًا للمــال ألن والــدي مريــض 
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وبحاجــة لعمليــة لــذا أخــذت املبلــغ هكــذا أجــاب ثــم ذكــر املدعــى عليــه 
قائــًا إننــي ال أعلــم أن عقوبــة الســارق القطــع ألننــي غيــر مســلم وأنــا 
مســيحي هكــذا قــال وبســؤال املدعــي البينــة علــى دعــواه قــال أطلــب 
اإلمهــال إلحضارهــا يف اجللســة القادمــة وعليــه تأجلــت اجللســة ثــم يف 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام ... كمــا حضــر املدعى عليه وبســؤال 
املدعــي العــام عــن البينــة التــي وعــد بإحضارهــا أجــاب قائــًا أطلــب 
اإلمهــال إلحضارهــا يف اجللســة القادمــة وعليــه جــرى تأجيــل اجللســة ثــم 
يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه ... 
وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة قــال إنــه مت طلبهــم ثــاث مــرات ولــم 
يحضــروا وأكتفــي مبــا جــاء يف املعاملــة وبســؤال املدعــى عليــه بواســطة 
املترجمــني بهــذه احملكمــة .... و .... علــى بينتــه علــى أنــه لــم يســتلم راتبــه 
ملــدة شــهرين أجــاب قائــًا لــدي بينــة وهــو العامــل الــذي يعمــل معــي 
باحملــل واســمه ... ويعمــل مبحــل ...... بالــدور األول ويقــع احملــل يف حــي 
..... شــارع .... وبســؤاله عــن كيفيــة اســتامه لراتبــه أجــاب قائــًا إنــي 
اســتلم الراتــب وأوقــع إيصــاال باالســتام وآخــر شــهرين لــم أســتلمها ولــم 
أوقــع باالســتام هكــذا أجــاب وإلحضــار الشــاهد جــرى تأجيــل اجللســة 
ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه 
....... كمــا حضــر يف هــذه اجللســة ... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم )...( 
وحيــث إن وكالتــه ال تخولــه يف مراجعــة احملاكــم واملدافعــة واملرافعــة 
واإلقــرار واإلنــكار وجــرى إفهــام الوكيــل بتعديــل وكالتــه جــرى رفــع 
اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام ... وحضــر املدعــى 
عليــه ... كمــا حضــر إلينــا املدعــي باحلــق اخلــاص ... ســعودي مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم)...( كمــا حضــر املترجــم باحملكمــة .... نيجيــري 
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اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم )....( وهــو مالــك محــل ....... والــذي كان 
يعمــل بــه املدعــى عليــه وبســؤاله عمــا لديــه أفــاد قائــا إن املدعــى عليــه 
مت التعاقــد معــه يف شــهر ســبتمبر مــن عــام 2012م علــى راتــب وقــدره 
ســتة آالف ريــال وقــد اســتلم املدعــى عليــه راتــب شــهر ســبتمبر بتاريــخ 
2012/10/30م ثــم داوم املدعــى عليــه إلــى منتصــف شــهر اكتوبــر مــن 
ذات العــام واختفــى بعــد ذلــك ولــم يســتلم راتبــه لنصــف شــهر اكتوبــر 
هكــذا قــال وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه عــن طريــق املترجــم أجــاب 
قائــا مــا ذكــره صاحــب احملــل غيــر صحيــح حيــث إنــي لــم أســتلم راتــب 
شــهر عشــرة هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي باحلــق اخلــاص 
أجــاب قائــا لــدي مــا يثبــت مــا ذكرتــه وهــو مســيرات رواتــب شــهر 
ســبتمبر مــن عــام 2012م  ومســتعد بإحضــاره يف اجللســة القادمــة وعليــه 
جــرى تأجيــل اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى      حضــر املدعــي العــام 
كمــا حضــر املدعــى عليــه .... كمــا حضــر يف هــذه اجللســة ... ســعودي 
ــه وكيــا عــن املدعــي باحلــق اخلــاص  بالســجل املدنــي رقــم)....(  بصفت
... مبوجــب الوكالــة رقــم )...( وتاريــخ 1433/11/28هـــ والصــادرة مــن 
ــة يف شــمال محافظــة جــدة كمــا حضــر املترجــم  ــة العــدل الثاني كتاب
... فلبينــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم )....( وبســؤال وكيــل املدعــي 
عمــا اســتمهل مــن أجلــه قــدم مســير رواتــب شــهري يوليــو واغســطس مــن 
عــام 2012م واملتضمــن أن املدعــى عليــه اســتلم راتــب شــهر يوليــو وقــدره 
ثاثــة آالف وخمســمائة ريــال وراتــب شــهر اغســطس وقــدره ثاثــة آالف 
وســتمائة ريــال وبعرضــه علــى املدعــى عليــه عــن طريــق املترجــم أجــاب 
قائــا إننــي اســتلمت راتــب هذيــن الشــهرين وقــد خصــم مــن راتبــي وهــذا 
اخلصــم صحيــح لســلفة اســتلفتها مــن صاحــب احملــل وغيابــات غبتهــا 
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هكــذا أجــاب وبســؤال وكيــل املدعــي وكالــة عــن مســير رواتــب باقــي 
األشــهر أجــاب قائــا أطلــب املهلــة إلحضــاره يف اجللســة القادمــة هكــذا 
أجــاب وعليــه جــرى تأجيــل اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي 
العــام ... وحضــر املدعــى عليــه ..... كمــا حضــر إلينــا املدعــي باحلــق 
اخلــاص .... كمــا حضــر املترجــم ...فلبينــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة 
ــه ســابقا وبســؤال املدعــي باحلــق اخلــاص عمــا  ــة هويت رقــم ).....( واملدون
اســتمهل مــن أجلــه قــدم مســير الرواتــب لشــهر فبرايــر لعــام 2012م 
واملتضمــن اســتام املدعــى عليــه مبلغــا وقــدره أربعــة آالف وثاثمائــة 
ريــال  ومســير الرواتــب لشــهر مــارس لعــام 2012م واملتضمــن اســتام 
املدعــى عليــه مبلغــا وقــدره ألــف ريــال  ومســير الرواتــب لشــهر أبريــل 
لعــام 2012م واملتضمــن اســتام املدعــى عليــه مبلغــا وقــدره أربعــة االف 
ريــال  ومســير الرواتــب لشــهر مايــو لعــام 2012م واملتضمــن اســتام 
املدعــى عليــه مبلغــا وقــدره خمســة االف وأربعمائــة وخمســون ريــاال 
ومســير الرواتــب لشــهر يونيــو لعــام 2012م واملتضمــن اســتام املدعــى 
عليــه مبلغــا وقــدره ثاثــة االف ريــال وبســؤاله عــن مســير الرواتــب لشــهر 
ســبتمبر ونصــف أكتوبــر أجــاب قائــا : لــم يســتلم املدعــى عليــه راتــب 
هاذيــن الشــهرين هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه عــن 
طريــق املترجــم أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي باحلــق اخلــاص كلــه 
ثــم يف جلســة  صحيــح هكــذا أجــاب وللتأمــل جــرى تأجيــل اجللســة 
ــه ... كمــا حضــر  ــام .... وحضــر املدعــى علي أخــرى حضــر املدعــي الع
املترجــم ... فلبينــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم )...( وبعــد االطــاع 
علــى الدعــوى وتأملهــا عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومبــا أن املدعــي العــام أقــام بينــة تؤيــد دعــواه علــى قيــام املدعــى عليــه 
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بســرقة مــال محتــرم مــن حــرزه وبالــغ النصــاب وهــو مبلــغ وقــدره أربعــة 
آالف ريــال و)كاميــرا والب تــوب( وأربــع مقصــات خاصــة بالزراعــة 
ــه إقــرار  ــال مــن داخــل محــل .....وبينت ــة ري تقــدر قيمتهــا بألفــني وثمامنائ
املدعــى عليــه بســرقة مبلــغ وقــدره أربعــة آالف ريــال و)كاميــرا والب 
تــوب( وأربــع مقصــات خاصــة بالزراعــة تقــدر قيمتهــا بألفــني وثمامنائــة 
ريــال مــن داخــل محل.....ومبــا أن املدعــي العــام لــم يقــدم بينــة علــى ســرقة 
املدعــى عليــه مبلغــا وقــدره ثمانيــة عشــر ألــف ريــال ومبــا أن صاحــب احلق 
ــه لــم يســلم املدعــى عليــه راتــب شــهر ســبتمبر ونصــف  اخلــاص أقــر بأن
أكتوبــر ومبــا أن مجمــوع هاذيــن الراتبــني يســاوي تقريبــا مبلغــا وقــدره 
تســعة آالف ريــال ومجمــوع مــا ســرقه املدعــي يبلــغ ســتة آالف وثمامنائــة 
ريــال ومبــا أن ذلــك يعــد شــبهة يــدرأ بهــا احلــد قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل 
يف املغنــي:)وإن عجــز عــن اســتيفاء دينــه، أو أرش جنايتــه، فســرق قــدر 
دينــه، أو حقــه، فــا قطــع عليــه. وقــال القاضــي: عليــه القطــع، بناء على 
أصلنــا يف أنــه ليــس لــه أخــذ قــدر دينــه. ولنــا أن هــذا مختلــف يف حلــه، 
فلــم يجــب احلــد بــه، كمــا لــو وطــئ يف نــكاح مختلــف يف صحتــه، 
ــع الشــبهة الناشــئة عــن االختــاف، واحلــدود تــدرأ  وحتــرمي األخــذ ال مين
بالشــبهات(.وهذا الفعــل موجــب لتعزيــر املدعــى عليــه ومبــا أن وضــع 
مفتــاح الســيارة علــى الكاشــير ال يعــد حــرزا ملفتــاح الســيارة ولكــن 
أخــذ املدعــى عليــه للمفتــاح واســتعماله للســيارة موجــب لتعزيــره وجلميــع 
ــي: أوال: رد دعــوى املدعــي العــام إقامــة  ــا مبــا يل مــا تقــدم فقــد حكمن
حــد الســرقة علــى املدعــى عليــه ....ثانيــا: تعزيــر املدعــى عليــه .... بســجنه 
عامــني مــن تاريــخ توقيفــه وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل 
دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة وأخــرى مــا ال يقــل عــن عشــرة أيــام 
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وإبعــاده عــن اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة احملكــوم بهــا عليــه وال يســمح 
لــه بالعــودة إليهــا فيمــا عــدا مــا تســمح بــه تعليمــات احلــج والعمــرة وذلــك 
لتوجــه التهمــة عليــه بالســرقة. وبعرضــه علــى املدعــى عليــه عــن طريــق 
املترجــم قــرر القناعــة وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة 
فأجيــب لطلبــه وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم لاعتــراض عليــه 
خــال ثاثــني يومــا تبــدأ مــن تاريــخ إصــدار احلكــم وأنــه إذا انتهــت املــدة 
ولــم يقــدم الئحــة اعتراضيــة ســقط حقــه يف االعتــراض وأغلقــت اجللســة 
الســاعة 10،30 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/16 هـــ
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   .... أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
يــوم  ففــي   ...  .... و   ... بهــا  القاضيــني  ومبشــاركة  جــدة  مبحافظــة 
الســاعة 09،15  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1435/01/18  اخلميــس 
وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة 
رفــق خطــاب فضيلــة رئيســها رقــم 341122381 يف 1435/01/01هـــ 
وبرفقهــا القــرار رقــم 34383415 يف 1434/12/22هـــ وهــذا نصــه : 
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 بجــدة برقــم 341122381 املرفــق 
بهــا الصــك رقــم 343211237 وتاريــخ 1434/09/16هـــ الصــادر مــن 
أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة العامــة بجــدة الشــيخ ... والشــيخ 
... والشــيخ .... املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد / ... اجلنســية املتهــم 
يف ســرقة احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه وبدراســة احلكــم وصــورة 
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ــى احلكــم  ــة املوافقــة عل ــة تقــرر باألكثري ــه االعتراضي ضبطــه والئحت
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
. قاضــي اســتئناف : ... ) لــي وجهــة نظــر (  / قاضــي اســتئناف : د.. 
... / قاضــي اســتئناف :   : لــي وجهــة نظــر (  / قاضــي اســتئناف   (..
...  / رئيــس اســتئناف: ....أ.هـــ لــذا رأى اثباتــه واغلقــت اجللســة الســاعة 
ــى آلــه وصحبــه وســلم  حــرر  ــا محمــد وعل ــى نبين 09،45وصلــى اهلل عل

يف  1435/01/18 هـــ
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رقم الصك : 34216087  تاريخه: 1434/05/19هـ  
رقم الدعوى:34214538

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34238495  تاريخه: 1434/6/12هـ

ســرقة - اختــالس - اختــالس محاســب مــن الصنــدوق - خيانــة أمانــة 
- إقــرار بالدعــوى - ثبــوت إدانــة - تعزيــر بالســجن واجللــد - تغليــظ 

ــة. العقوب

قول اهلل تعالى »وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين« . 1
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم »آيــة املنافــق ثــالث وذكــر منهــا . 2

وإذا ائتمــن خــان«  
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم »إن دمائكــم وأموالكم وأعراضكم . 3

حــرام عليكم«

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه باختــاس مبلــغ مالــي مــن خزنــة 
مجمــع ........ حيــث كان يعمــل مســؤوال عــن الصنــدوق وطلــب إثبــات 
مــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره شــرعا، حيــث إنــه طلــب مــن املدعــى 
عليــه جــردا علــى خزانــة املؤسســة للمجمــع كامــا حيــث أنــه كان 
املســؤول عنهــا ومت جــرد اخلزانــة واتضــح وجــود عجــز يف اخلزانــة قــدره 
333.255 ثاثمائــة وثاثــة وثاثــون ألًفــا ومائتــان وخمســة وخمســون 
بالتهمــة  إحاطتــه  بعــد  عليــه  املدعــى  وباســتجواب   .... للمدعــو  ريــاال 



350

املنســوبة إليــه أفــاد أنــه لــم يختلــس املبلــغ بالكامــل وإمنــا اختلــس مبلًغــا 
ماليــا وقــدره 40.000 أربعــون ألــف ريــاال حيــث كان يعمــل يف مؤسســة 
... مســؤوال عــن اخلزانــة وأنــه لــم يكــن الوحيــد الــذي يســجل فواتيــر، 
بــل كل العاملــني تســببوا يف العجــز ، وأمــا ســبب قيامــه باختــاس 
املبلــغ املذكــور فذكــر أن لديــه جمعيــة ويريــد الــزواج ومــن َثــم يعيدهــا 
، وأنــه مســتعد بتســديد املبلــغ للمؤسســة عــن طريــق األقســاط وصــادق 
علــى أقوالــه حتقيًقــا وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى 
عليــه  باختــاس مبلــغ مالــي وقــدره 333.255 ثاثمائــة وثاثــة وثاثــون 
ألًفــا ومائتــان وخمســة وخمســون ريــاال مــن خزنــة مجمــع .... حيــث كان 
يعمــل مســؤوال عــن الصنــدوق لديهــم بالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه 

علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه .
- أقر املدعى عليه مبا جاء يف الدعوى .

- ثبت إدانة املدعى عليه واحلكم مبا يلي :
1- بالسجن ملدة عشرة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.

2- باجللــد خمســمائة جلــده مفرقــة علــى عشــر دفعــات بــني كل دفعــة 
وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة، قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة وطلــب 
االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة، تصديــق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد فلــدي 
أنــا .... رئيــس احملكمــة العامــة بأبــو عريــش املكلــف والقائــم بعمــل 
املكتــب القضائــي الثانــي وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة إلينــا مــن دائــرة 
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التحقيــق واالدعــاء العــام بأبــو عريــش برقــم هـــ ج1058/2/3 وتاريــخ 
1434/5/5هـــ  واحملالــة إلينا بشــرح رئيــس احملكمة برقم 34214538 
وتاريــخ 1434/5/8هـــ واملقيــدة باحملكمــة برقــم 341125901 وتاريــخ 
افتتحــت  1434/5/19هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  ففــي  1434/5/7هـــ 
اجللســة األولــى يف متــام الســاعة العاشــرة  وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
..... ســعودي  بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة أبــو عريــش 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... واملفــوض باخلطــاب رقــم هـــ 
ج /513/630 وتاريــخ 1429/11/3هـــ وأدعــى قائــا بصفتــي مدعيــا 
ــى .... 29  ــو عريــش أدعــي عل ــرة  االدعــاء العــام مبحافظــة أب عامــا بدائ
عاًمــا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....مــودع بقســم 
ــة رقــم 3348  ــد التوقيــف واإلحال ــي عريــش مبوجــب أمــر متدي ســجن أب
ــة للتوقيــف  ــم املوجب ــه مــن اجلرائ ــخ 1434/2/19هـــ لكــون جرميت وتاري
اســتناًدا للقــرار الــوزاري رقــم 1900 وتاريــخ وُيعــد إيقافــه مــن تاريــخ 
القبــض عليــه بتاريــخ إنــه يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف مــن صبــاح 
يــوم االثنــني 1434/2/4هـــ حضــر لشــرطة صبيــا .... مفيــدا أنــه يف بدايــة 
شــهر رمضــان مــن العــام املاضــي طلــب مــن املدعــى عليــه جــردا علــى 
خزانــة املؤسســة للمجمــع كامــا حيــث أنــه كان املســؤول عنهــا وبعــد 
ذلــك لــم يعــد يــداوم أبــدا ومت االتصــال عليــه وإباغــه بأنــه ســوف يقــوم 
بإبــاغ الشــرطة يف عــدم حضــوره وحضــر معــه إخوانــه ومت جــرد اخلزانــة 
واتضــح وجــود عجــٍز يف اخلزانــة قــدره 333255 ثاثمائــة وثاثــة وثاثــون 
ألًفــا ومائتــان وخمســة وخمســون ريــاال للمدعــو .... وباســتجواب املدعــى 
عليــه بعــد إحاطتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه أفــاد أنــه لــم يختلــس املبلــغ 
ــا ماليــا وقــدره 40000 أربعــون ألفــا ريــاال  بالكامــل وإمنــا اختلــس مبلًغ
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وكان ذلــك يف عــام 2011 شــهر 7 أو 8 ال يعلــم حتديــدا حيــث كان 
يعمــل يف مؤسســة ... مســؤوال عــن اخلزانــة وأنــه لــم يكــن الوحيــد الــذي 
يســجل فواتيــر بــل كل العاملــني تســببوا يف العجــز وأمــا ســبب قيامــه 
باختــاس املبلــغ املذكــور فذكــر أن لديــه جمعيــة ويريــد الــزواج ومــن 
َثــم يعيدهــا وأنــه مســتعد بتســديد املبلــغ للمؤسســة عــن طريــق األقســاط 
ــا وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام  وصــادق علــى أقوالــه حتقيًق
للمدعــى عليــه  باختــاس مبلــغ مالــي وقــدره 333255 ثاثمائــة وثاثــة 
وثاثــون ألًفــا ومائتــان وخمســة وخمســون ريــاال مــن خزنــة مجمــع ... 
حيــث كان يعمــل مســؤوال عــن الصنــدوق لديهــم وذلــك لأدلــة والقرائن 
التاليــة مــا جــاء يف إقــرار حتقيقــًا املــدون ص 1 مــن دفتــر التحقيــق لفــة 
رقــم 1 مــا جــاء يف أقوالــه املدونــة ص 14 مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم 2 
مــا جــاء يف تقريــر احملاســب القانونــي املرفــق لفــة ر قــم 3 وبالبحــث عــن 
ــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه وحيــث أن مــا  ــه عل ــر ل ــم يعث ســوابقه ل
أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم شــرعا ومعاقــب عليــه لــذا أطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره شــرعا علمــا بــأن احلــق اخلــاص 
مــا زال قائًمــا وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بعــد 
التأكــد مــن هويتــه وأهليتــه املعتبــرة شــرعا أجــاب قائــا مــا ذكــره 
املدعــي العــام مــن قيامــي باختــاس مبلــغ مالــي وقــدره333255 ريــاال 
مــن خزنــة مجمــع ... فصحيــح هكــذا أجــاب عقــب ذلــك جــرى االطــاع 
علــى كــرت ســوابق املدعــى عليــه لفــة رقــم19 فوجدتهــا خاليــة مــن 
الســوابق عقــب ذلــك جــرى االطــاع علــى مذكــرة إيقــاف املدعــى عليــه 
لفــه رقــم9 أنهمــا أوقفــا بتاريــخ 1434/2/16هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي العــام يتهــم املدعــى عليــه بقيامــه 
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باختــاس مبلــغ مالــي وقــدره 333255 ثاثمائــة وثاثــة وثاثــون ألًفــا 
ومائتــان وخمســة وخمســون ريــاال مــن خزنــة مجمــع ... ومبــا أن املدعــى 
عليــه صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام ومبــا أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه 
فعــل محــرم شــرعا ولقولــه تعالــى« وال تعتــدوا إن اهلل ال يحــب املعتديــن« 
ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أيــة املنافــق ثــاث وذكــر منهــا وإذا 
ــه ولقــول  ــه اختلــس ممــن ائتمن ائتمــن خــان ونظــرا لكــون املدعــى علي
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم »إن دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم 
ــه  حــرام عليكــم« كمــا يتوجــب مــع ذلــك تغليــظ العقوبــة ولذلــك كل
وألجــل احلــق العــام فقــد قــررت مــا يلــي أوال ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
بقيامــه باختــاس مبلــغ مالــي وقــدره 333.255 ثاثمائــة وثاثــة وثاثون 
ــا ومائتــان وخمســة وخمســون ريــاال مــن خزنــة مجمــع ... ثانيــا يعــزر  ألًف
املدعــى عليــه بالســجن ملــدة عشــرة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة 
هــذه القضيــة ثالثــا يعــزر املدعــى عليــه باجللــد خمســمائة جلــده مفرقــة 
علــى عشــر دفعــات بــني كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام 
ــى املدعــي العــام قــرر  وبجميــع مــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم عل
عــدم القناعــة بــدون الئحــة اعتراضيــة وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليــه قــرر القناعــة عليــه أمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة 
وبــاهلل  تدوينــه  جــرى  يخفــى  ال  وحتــى  احلكــم  لتدقيــق  االســتئناف 
التوفيــق وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/19هـــ.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بأبــي عريــش املكلــف 
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الشــيخ / ....  برقــم 341125901 وتاريــخ 1434/5/21هـــ املرفــق بهــا 
القرار   الصادر من فضيلته  برقم 34216087   وتاريخ 1434/5/19هـ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد ....   ) ســعودي اجلنســية ( يف قضيــة 
)اختــاس مبلــغ مالــي( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمن حكم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة  تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 34344724  تاريخه: 1434/10/29هـ  
رقم الدعوى: 34478707

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34354347  تاريخه: 1434/11/9هـ

ســرقة - ســرقة حافظــة نقــود مــن داخــل ســيارة - تشــديد العقوبــة 
لوجــود عــدة ســوابق قضائيــة - إقــرار املدعــى عليــه - تعزيــر بالســجن 

واجللــد والتوصيــة باإلبعــاد عــن البــالد.

 القاعدة الشرعية ) املرء مؤاخذ بإقراره ( .

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه بســرقة حافظــة نقــود مــن ســيارة 
وطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــه 
وتشــديد العقوبــة عليــه لكثــرة ســوابقه التــي لــم تردعــه عقوباتهــا، 
حيــث إنــه تبلــغ ملركــز الشــرطة مــن قبــل املجنــي عليــه تعرضــه للســرقة 
مــن داخــل ســيارته وســرقة بطاقــات رســمية، وبتاريــخ الحــق تبــني أنــه 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه املذكــور وبتفتيشــه عثــر علــى إثبــات 
شــخصي ورخصــة ســير لســيارة تعــود للمبلــغ، أقــر املدعــى عليــه مبــا 
جــاء يف الدعــوى ، فبنــاء علــى مــا تقــدم وياحــظ كثــرة ســوابق املدعــى 
عليــه ، ثبــت  إدانــة املدعــى عليــه وصــدر احلكــم بالســجن ســنتني ابتــداء 
مــن تاريــخ إيقافــه يف هــذه القضيــة، وجلــده ثمامنائــة جلــدة مفرقــة علــى 
ســتة عشــر دفعــة متســاوية كل دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة 
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واألخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام وأن يكــون اجللــد يف مــكان 
عــام، والتوصيــة بإبعــاده عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه، وقــرر 
املدعــى العــام االعتــراض وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــى 

عليــه القناعــة، وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  وتاريــخ 1434/10/27هـــ  برقــم 34478707  بحائــل  اجلزائّيــة 
يــوم   ففــي  1434/10/27هـــ  وتاريــخ   342439592 برقــم  باحملكمــة 
  09  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/10/29هـــ  اخلميــس 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..... بصفتــه مدعيــًا عامــًا يف دائــرة االدعــاء 
العــام بفــرع هيئــة التحقيــق و االدعــاء العــام  مبنطقــة حائــل وأدعــى 
علــى احلاضــر معــه 1-.... فلســطيني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم )....( قائــا يف دعــواه . تاريــخ 1434/8/16هـــ تبلــغ مركــز شــرطة 
بريــدة الشــمالي مــن قبــل املواطــن/ .... تعرضــه لســرقة اســتمارة ســيارته 
وبطاقــة األحــوال املدنيــة اخلاصــة بــه وبطاقــة هيئــة التخصصــات الطبيــة 
ــخ 1434/8/17هـــ  ــي مــن داخــل ســيارته. وبتاري وبطاقــة اإلنعــاش القلب
ورد ملركــز شــرطة بريــدة الشــمالي خطــاب مديــر شــرطة منطقــة حائــل 
رقــم )5699( وتاريــخ 1434/8/17هـــ املتضمــن أنــه مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه املذكــور وبتفتيشــه عثــر علــى إثبــات شــخصي ورخصــة 
ــه أقــر  ــغ. وباســتجواب املدعــى علي ــوع ... تعــود للمبل ســير لســيارة مــن ن
بقيامــه بســرقة محفظــة مــن ســيارة نــوع .... كانــت متوقفــة يف مواقــف 
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املستشــفى ، وأضــاف أنــه وجــد الســيارة غيــر مقفلــة ووجــد بداخلهــا 
احملفظــة فقــام بفتــح الســيارة وأخــذ احملفظــة مــن داخلهــا. وقــد أســفر 
التحقيــق معــه عــن اتهامــه بســرقة محفظــة مــن ســيارة بداخلهــا بطاقــة 
ــة  ــة التخصصــات الطبي ــة واســتمارة ســيارة وبطاقــة هيئ األحــوال املدني
وبطاقــة اإلنعــاش القلبــي عائــدة للمبلــغ/ .... وذلــك لأدلــة والقرائــن 
ــى الصفحــة رقــم  ــه املــدون عل ــوه عن ــة : 1 - مــا جــاء باعترافــه املن التالي
ــة  ــة املرفــق لف ــف محاضــر إجــراءات االســتدالل األولي )9 ــــ 10( مــن مل
)1(.2 ، مــا جــاء بخطــاب مديــر شــرطة منطقــة حائــل رقــم )5699( 
وتاريــخ 1434/8/17هـــ املرفــق صورتــه لفــة )6( املتضمــن القبــض علــى 
املدعــى عليــه وبحوزتــه إثبــات شــخصي ورخصــة ســير لســيارة تعــود 
للمواطــن .....وبالبحــث يف ســجله اجلنائــي اتضــح وجــود ســتة ســوابق 
األولــى هــروب وتغيــب والثانيــة ســرقة ســيارات ومنــازل والثالثــة دخــول 
منــزل لغــرض ســيء وســرقته والرابعــة حيــازة مخــدرات واخلامســة ســرقة 
ذهــب ومجوهــرات والسادســة ســرقة كيابــل. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه 
ــة  ــره وتشــديد العقوب ــردع غي ــه تزجــره وت ــة تعزيري ــه بعقوب واحلكــم علي
عليه لكثرة ســوابقه التي لم تردعه عقوباتها. وباللـــه التوفيـــق وبعرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه صحيــح وأنــا نــادم علــى فعلــي وتائــب إلــى اهلل تعالــى 
هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه عــن الســوابق املذكــورة أعــاه 
يف دعــوى املدعــي العــام أجــاب كلهــا صحيحــة ســوى ســرقة الكيابــل 
ودخــول منــزل والهــروب هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام وألنــه 
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ال عــذر ملــن أقــر  ولكــون مــا فعلــه املدعــى عليــه يعتبــر تعديــا علــى حــق 
الغيــر بغيــر وجــه حــق وملــا تقــدم كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليــه يف دعــوى املدعــي العــام ونظــرًا لكثــرة ســوابقه وعــدم 
ارتداعــه فقــد حكمــت عليــه بأن يســجن ســنتني ابتداء مــن تاريخ إيقافه 
يف هــذه القضيــة وجلــده ثمامنائــة جلــدة مفرقــة علــى ســتة عشــر دفعــة 
متســاوية كل دفعــة خمســون جلــدة بــني كل دفعــة واألخــرى مــدة ال 
تقــل عــن عشــرة أيــام وأن يكــون اجللــد يف مــكان عــام وأوصيــت بإبعــاده 
عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب رفــع 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة 
باحلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه أجمعــني حــرر يف 1434/10/29هـــ الســاعة 09.30 وصحب
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا  نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
االســتئناف مبنطقــة  اجلزائيــة مبحكمــة  القضايــا  بتدقيــق  املختصــة 
حائــل علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بحائل 
برقــم  لدينــا  واملقيــدة  1434هـــ   /11/5 تاريــخ  يف  برقــم342439592 
342439592 يف تاريــخ 11/6/ 1434هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي 
الصــادر مــن صاحــب الفضيلــة الشــيخ / .... القاضــي باحملكمة اجلزائية 
بحائــل برقــم 34344724 يف تاريــخ 1434/10/29هـــ اخلــاص بدعــوى 
املدعــي العــام ضــد..... )فلســطيني اجلنســية( مبوجــب اإلقامــة رقــم)....( 
ــة وفقــه اهلل  بشــأن ســرقة وقــد تضمــن القــرار حكــم صاحــب الفضيل
علــى املدعــى عليــه علــى النحــو املفصــل يف القــرار املرفــق، وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة. جــرت املصادقــة علــى ماحكــم 
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بــه فضيلتــه بالقــرار املشــار إليــه. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 34352474  تاريخه: 1434/11/06هـ  
رقم الدعوى: 34489903

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34375433  تاريخه: 1434/12/2هـ

ســرقة - ســرقة مبلــغ مالــي وجهــاز جــوال مــن داخــل منــزل - انتهــاك 
حرمــة منــزل - تعظيــم اجلنايــة يف بلــد اهلل احلــرام- ثبــوت اإلدانــة 
واجللــد  بالســجن  تعزيــر   - اخلــاص  احلــق  عــن  تنــازل   - بالســرقة 

البــالد. عــن  باإلبعــاد  والتوصيــة 

التعزير يشرع يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة.. 1
تقديــر التعزيــر راجــع لنظــر احلاكــم مبــا يــراه محققــًا للزجــر . 2

والــردع.

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه بدخــول منــزل ، وســرقة مبلــغ مالــي 
وجهــازي جــوال مــن املجنــي عليــه أثنــاء نومــه ، وطلــب املدعــي العــام 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة ، مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه ووجــد أحــد اجلــوالت املســروقة بحوزتــه واعتــرف املدعــى 
عليــه بالدعــوى ، حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن 
واجللــد والتوصيــة بإبعــاده عــن البــاد ، مت تصديــق احلكــم من محكمة 

االســتئناف.
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احملكمــة  يف  القاضــي     .......... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34489903 وتاريــخ 
وتاريــخ   342491638 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/11/03
هـــ  املوافــق1434/11/05  األربعــاء  يــوم   ففــي  هـــ    1434/11/03
افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 11  وفيهــا حضــر  املدعــي العــام بهيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام باملدينــة املنــورة ..........و أدعــى علــى احلاضــر 
رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  ..........باكســتاني  احلكــم  مبجلــس  معــه 
اإلقامــة الصــادرة مــن جــوازات املدينــة املنــورة بالرقــم ..........قائــا يف 
حتريــر دعــواه إنــه بتاريــخ 1434/8/16 هـــ أبلــغ ..........مينــي اجلنســية بأنــه 
بعــد إغــاق احملــل الــذي يعمــل بــه عنــد الســاعة الواحــدة ليــا اجتــه 
إلــي منزلــه الكائــن يف احلــي نفســه وكان بحوزتــه مبلغــا وقــدره ســبعة 
وعشــرون ألــف ريــال منهــا ســتة عشــر ألــف ريــال عائــدة لكفيلــه ..........و 
هــي إيــرادات املطعــم وثمانيــة اآلف عائــدة لــه شــخصيا والباقــي أمانــة 
لديــه وكان املبلــغ بداخــل جيــب بنطلونــه خــاص و وضعــه أســفل املخــدة 
ــوم  ــى الن ــد إل ــم خل ــه ث ــام عليهــا وجــواره جهــازي جــوال خــاص ب ــي ين الت
وعندمــا اســتيقظ عنــد الســاعة الثالثــة فجــرا وجــد البنطلــون الــذي بــه 
املبلــغ املســروق وأيضــا جهــازي اجلــوال غيــر موجديــن وال يتهــم أحــدا 
ــه يقــع يف حــي  ــة اتضــح أن ــة اجلنائي ــزل رفــق األدل ــة املن بالســرقة ومبعاين
..........باملدينــة املنــورة وهــو عبــارة عــن منــزل شــعبي مكــون مــن دور 
واحــد ولــه بــاب بالناحيــة اجلنوبيــة ويطــل علــى شــارع صغيــر ولــه بــاب 
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حديــد ويوجــد ســلك حديــدي موصــل بقفــل البــاب وبــارز للخــارج يتــم 
مــن خالــه فتــح البــاب حيــث إنــه ال يقومــون بإغــاق البــاب باملفتــاح وال 
يوجــد أي أثــار عنــف أو تكســير كمــا أنــه مبعاينــة املنــزل مــن الداخــل 
اتضــح أنــه املنــزل يحتــوي علــى غرفتــني ولــم ياحــظ أي أثــار بعثــرة أو 
عنــف أو تكســير علــى بــاب الغرفــة املتعرضــة للســرقة حيــث أفــاد املبلــغ 
أن املســروقات كانــت بداخــل بنطلــون خــاص بــه أســفل مخدتــه وســرق 
أثنــاء نومــه وبتاريــخ 1434/8/20 هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن 
قبــل قســم البحــث والتحــري باملركــز وضبــط أحــد اجلــواالت املســروقة 
بحوزتــه وباســتجواب املدعــى عليــه أفــاد أنــه عنــد الســاعة )30 : 2( ليــا 
مــن يــوم 15-1434/8/16 هـــ ذهــب إلــى منــزل عمــال باملدينــة املنــورة 
وقــام بفتــح البــاب الرئيســي ملنزلهــم بواســطة حبــل مربــوط يف البــاب 
ودخــل لغرفــة العمــال ووجــد بداخلهــا أربعــة أشــخاص قــد نامــوا وقــام 
بســرقة جهــاز جــوال وبنطلــون أحــد العمــال وجــد بجــوار املخــدة عنــد نــوم 
ــال  ــف ري ــغ ســتة وعشــرين أل ــه مبل ــه ووجــد بداخل أحــد األشــخاص علي
وقــام بصــرف املبلــغ علــى نفســه ولــم يتبقــى منــه ســوي مبلــغ ثمانيــة اآلف 
ومائــة ريــال وقــام بتســليمها للشــرطة وأضــاف أنــه قــام بالســرقة لوحــده 
ولــم يكــن معــه أحــد وباالنتقــال رفــق املدعــى عليــه لإلرشــاد علــى املنــزل 
الــذي اعتــرف بســرقته وذلــك للتأكــد مــن صحــة اعترافــه وقــد ارشــد 
املذكــور علــى منــزل املدعــو ..........مينــي اجلنســية بحــي ..........وأضــاف 
أن هــذا املنــزل هــو الــذي قــام بالدخــول إليــه وســرقة مبلــغ وقــدره ســتة 
وعشــرون ألــف ريــال كانــت يف بنطلــون أســفل مخــدة كان ينــام عليهــا 
املدعــى وقــد انتهــي التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إلــى املدعــى عليــه 
بدخــول منــزل وســرقة ســبعة وعشــرين ألــف ريــال مــن داخــل بنطلــون 
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خــاص باملدعــي كان أســفل املخــدة التــي ينــام عليهــا وجهــازي جــوال 
أثنــاء نومــه وذلــك لأدلــة والقرائــن التاليــة مــا جــاء باعترافــه املــدون علــى 
ص 4 مــن ملــف التحقيــق لفــة 2 مــا جــاء مبحضــر القبــض لفــة )16( 
إرشــاده وإحضــاره جلــزء مــن املبلــغ املســروق مــا جــاء مبحضــر االســتدالل 
والتثبــت وإرشــاده للمنــزل املســروق املــدون علــى ص 4 مــن ملــف التحقيق 
العــرض  محضــر  حســب  جوالــه  جهــاز  علــى  املدعــي  تعــرف   1 لفــة 
املــدون يف األوراق علــى ص 11 مــن ملــف التحقيــق لفــة 1 وبالبحــث 
عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة وحيــث إن مــا 
ــات  ــب إثب ــه شــرعا اطل ــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب علي أقــدم علي
ــازل عــن احلــق  ــه تن ــره لقــاء ذلــك علمــا أن ــه واحلكــم بتعزي مــا اســند إلي
اخلــاص وهــو ســجني علــى ذمــة هــذه الدعــوى منــذ تاريــخ 1434/8/16 
هـــ هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام 
أجــاب وهــو ينطــق بالعربيــة قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
صحيــح جملــة وتفصيــا ففــي التاريــخ املذكــور يف الدعــوى دخلــت إلــى 
املنــزل املبــني أنفــا عــن طريــق بابــه اخلارجــي وكان مفتوحــا وقــد جــدت 
أهلــه نامــوا فســرقت منــه جهــازي جــوال نــوع نوكيــا كانــت علــى طاولــة 
بالقــرب مــن ســرير نــوم أحــد أهــل املنــزل كمــا وجــدت بنطــاال بالقــرب 
مــن أحــد النائمــني وكان فيــه مبلــغ وقــدره ســبعة وعشــرون ألــف ريــال 
فســرقت ذلــك املبلــغ ولــم يشــعر بــي أحــد ممــن كان باملنــزل املذكــور 
لكــون جميــع أبــواب غرفــه مفتوحــة وقــد تصرفــت يف بعــض املبلــغ 
املســروق وســلمت جــزء منــه إلــى اجلهــات األمنيــة كمــا ســلمتهم جهــازي 
اجلــوال و أنــا نــادم علــى فعلــي هــذا وتائــب هلل تعالــى هكــذا أجــاب هــذا 
وبالرجــوع إلــى املعاملــة وجــد بهــا تنــازل أصحــاب احلــق اخلــاص و إقرارهم 
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ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى  ــاء عل ــع حقوقهــم املســروقة فبن باســتام جمي
واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام فأقــر 
بدخــول املنــزل املذكــور يف الدعــوى وســرقة املســروقات املبينــة آنفــا 
منــه ومبــا أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه اعتــداء آثــم و إخافــة للنــاس 
علــى أموالهــم و أخذهــا بالباطــل ومبــا أن الســرقة املذكــورة يف الدعــوى 
لــم تكــن مــن حــرز ومبــا أن هــذه اجلنايــة وقعــت يف بلــد اهلل احلــرام الــذي 
رفــع اهلل مكانــه وتوعــد بالعقــاب علــى مــن انتهــك محارمــه ومبــا أن 
التعزيــر يشــرع يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة وهــو يختلــف 
باختــاف األحــوال واألشــخاص والزمــان واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع 
ــع مــا ذكــر فقــد  ــردع جلمي ــراه محققــا للزجــر وال لنظــر احلاكــم مبــا ي
حكمــت بثبــوت إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه يف الدعــوى وقــررت 
تعزيــره علــى ذلــك بجلــد ألــف ومائتــي جلــدة تقــع علــى بدنــه علــى أربعــة 
وعشــرين دفعــة متســاوية وبــني كل دفعــة و أخــرى عشــرة أيــام ويســجن 
ســنة كاملــة ابتــداء مــن تاريــخ إيقافــه و أرى إبعــاده إلــى بلــده بعــد انتهــاء 
محكوميتــه و بعــد إنهــاء جميــع املطالبــات التــي لــه أو عليــه إن وجــدت 
وبعرضــه قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم أمــا املدعــي العــام قــرر 
عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة 
إعتراضيــة فأجيــب لطلبــه  . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/11/05 هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل  وبعــد : ـــــ نحــن رئيــس 
مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  وقضــاة 
مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع على القــرار رقــم 34352474وتاريخ 
1434/11/6هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ . ..........القاضي باحملكمة 
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اجلزائيــة باملدينــة املنــورة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ ..........
باكســتاني اجلنســية ، املتهــم يف قضيــة ســرقة، احملكــوم فيــه مبــا دون 
باطنــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  تقــرر باألكثريــة املوافقــة 
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 34378220  تاريخه: 1434/12/4هـ  
رقم الدعوى:34540463

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34387980  تاريخه: 1434/12/25هـ

ســرقة - ســرقة ســيارة - تقريــر فنــي البصمــات - ثبــوت إدانــة املدعــى 
عليــه - وجــود ســوابق قضائيــة - تقريــر بالســجن واجللــد - أخــذ تعهــد 

بعــدم تكــرار الفعــل .

)أن التعزير يشرع يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة (.

ــا  ــاء وقوفه ــه بســرقة ســيارة أثن  دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى علي
بإحــدى املواقــف ويطلــب إثبــات إدانتــه وتعزيــره شــرعا، باالطــاع علــى 
البــاغ املقــدم مــن املجنــي عليــه عــن تعــرض ســيارته للســرقة لــم يجدهــا 
وأفــاد أن الســيارة كانــت مفتوحــة األبــواب مــن الداخــل وبالبحــث عــن 
الســيارة املذكــورة عثــر عليهــا وقــد صــدر تقريــر فنــي بصمــات مــن 
األدلــة اجلنائيــة املتضمــن انطبــاق بصمــة الكــف األيســر للمدعــى عليــه 
علــى األثــر املرفــوع مــن الســيارة املســروقة املشــار إليهــا وباســتجواب 
املدعــى عليــه ومواجهتــه بانطبــاق بصماتــه علــى البصمــات املرفوعــة 
مــن الســيارة املشــار إليهــا لــم يذكــر مــا يبــرر ســبب وجــود بصماتــه 
املذكــور علــى  املتهــم  الســيارة وجــرى مضاهــاة بصمــات  تلــك  علــى 
القضايــا املقيــدة ضــد مجهــول واتضــح انطباقهــا علــى اآلثــار املرفوعــة 
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مــن حادثتــي الســرقة مــن محــل عطــور وحادثــة ســرقة مكينــة خياطــة، 
أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى، ثبــوت اإلدانــة وصــدر احلكــم 
بجلــده ســتمائة جلــدة تقــع علــى بدنــه علــى اثنتــي عشــرة دفعــة متســاوية 
وبــني كل دفعــة و أخــرى عشــرة أيــام، وســجنه ســنة كاملــة ابتــداء مــن 
تاريــخ إيقافــه، وأن يؤخــذ عليــه التعهــد بعــدم العــودة ملثــل ذلــك، وقــرر 
املدعــى العــام االعتــراض وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــى 

ــه القناعــة، وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . علي

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باملدينة املنورة وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
املنــورة برقــم 34540463 وتاريــخ 1434/12/02هـــ  اجلزائيــة باملدينــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 342742767 وتاريــخ 1434/12/02 هـــ  ففــي 
 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/12/03هـــ  الثاثــاء  يــوم 
09وفيهاحضراملدعــي العــام يف هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام باملدينــة 
املنــورة .... وادعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم .... ســعودي 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....   قائــا يف حتريــر دعــواه إنــه باالطــاع 
 ..... نــوع  .... عــن تعــرض ســيارته  البــاغ املقــدم مــن املواطــن /  علــى 
حتمــل اللوحــة رقــم ) .....( للســرقة عندمــا قــام بإيقافهــا أمــام مقهــى 
........... وعنــد خروجــه مــن املقهــى عنــد الســاعة الثالثــة والنصــف فجــرًا 
لــم يجدهــا وأفــاد أن الســيارة كانــت مفتوحــة األبــواب مــن الداخــل 
وبالبحــث عــن الســيارة املذكــورة عثــر عليهــا بتاريــخ 1434/02/22هـــ 
وقــد صــدر تقريــر فنــي بصمــات رقــم 44/ 1434هـــ مــن قبــل األدلــة 
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ــى  اجلنائيــة املتضمــن انطبــاق بصمــة الكــف األيســر للمدعــى عليــه عل
األثــر املرفــوع مــن الســيارة املســروقة املشــار إليهــا وباســتجوابه املدعــى 
عليــه ومواجهتــه بانطبــاق بصماتــه علــى البصمــات املرفوعــة من الســيارة 
املشــار إليهــا لــم يذكــر مــا يبــرر ســبب وجــود بصماتــه علــى تلك الســيارة 
وجــرى مضاهــاة بصمــات املتهــم املذكــور علــى القضايــا املقيــدة ضــد 
مجهــول واتضــح انطباقهــا علــى اآلثــار املرفوعــة مــن حادثتــي الســرقة 
مــن محــل عطــور عائــد للمواطــن .... وحادثــة ســرقة مكينــة خياطــة 
عائــدة للمواطــن ..... مبحافظــة ..... وقــد جــرى مخاطبــة شــرطة ..... برقــم 
24/11237/22 وتاريــخ 1434/11/09هـــ للتحقيــق مــع املذكــور بتلــك 
القضايــا وعاقتــه بهــا كمــا جــرى إشــعار شــرطة ...... باخلطــاب رقــم 
24/7093/22 وتاريــخ 1434/11/11هـــ املتضمــن إحالــة املتهــم للســجن 
العــام علــى ذمــة قضيــة ســرقة الســيارة وتقــرر توجيــه االتهــام للمدعــى 
عليــه بســرقة ســيارة أثنــاء وقوفهــا مبواقــف مقهــى ....... وذلــك لأدلــة 

ــة : والقرائــن التالي
1 / مــا جــاء مبحضــر الدوريــات األمنيــة املتضمــن العثــور علــى الســيارة 
املرفــق لفــة )2( 2 / مــا جــاء بالتقريــر الفنــي بصمــات رقــم 1434/44هـــ 
املرفــق لفــة )16( ووردت نتيجــة البحــث يف ســجل املدعــى عليــه اجلنائــي 
وتبــني وجــود ســابقة مســجلة عليــه األولــى ســرقة اســطوانة غــاز و ســابقة 
ثانيــة  يف حيــازة واســتعمال مخــدرات وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى 
عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا أطلــب إثبــات مــا نســب إليــه 
أعــاه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة رادعــة لــه زاجــرة لغيــره لقــاء ذلــك 
علمــا أن احلــق اخلــاص مــازال قائمــا وهــو ســجني علــى ذمــة هــذه القضيــة 
منــذ تاريــخ 1434/10/26هـــ هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا 
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جــاء يف  دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه صحيــح جملــة وتفصيــا ففــي التاريــخ املذكــور يف الدعــوى 
ســرقت الســيارة املبينــة آنفــا حيــث كانــت واقفــة يف املــكان املذكــور 
آنفــا وقــد كانــت مفتحــة أبوابهــا فقمــت بتشــغيلها بطريقتــي وقدتهــا 
ــا بعــد  ــا شــيئًا وقــد تركته ــم آخــذ منه ــا بعــض األغــراض ل وكان فيه
اســتعمالها يف مــكان بعيــد وقــد قبــض علــّي رجــال األمــن بعــد خمســة 
أيــام مــن  حادثــة الســرقة  ومســجل علــي ســابقة يف ســرقة أســطوانة غــاز 
وثانيــة يف حيــازة واســتعمال مخــدرات وقــد نلــت العقــاب عليهــا جميعــا 
ولــم أســرق شــيئا غيــر الســيارة وأنــا نــادم علــى فعلــي هــذا هكــذا أجــاب 
عقــب ذلــك قــال املدعــي العــام إن املدعــى عليــه متهــم بســرقة محــل و 
ســرقة مكينــة خياطــة وقــد فصلــت لهــا أوراق مســتقلة فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى دعــوى 
املدعــي العــام فأقــر بســرقة الســيارة املذكــورة يف الدعــوى ومبــا أن 
الشــرع قــد حــرم التعــدي علــى أمــوال النــاس احملترمــة املقومــة بغيــر 
حــق ومبــا أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فيــه زعزعــة لأمــن وإخافــة 
للنــاس علــى أموالهــم ومبــا أن املدعــى عليــه مــن أربــاب الســوابق وقــد 
نــال العقــاب عليهــا ولــم يرتــدع وهــذا يؤكــد ســوء مســلكه ومبــا أن 
التعزيــر يشــرع يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة  وهــو يختلــف 
باختــاف األحــوال واألشــخاص والزمــان واملــكان وتقديــر ذلــك راجــع 
ــع مــا ذكــر فقــد  ــردع جلمي ــراه محققــا للزجــر وال لنظــر احلاكــم مبــا ي
حكمــت بثبــوت إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه يف الدعــوى وقــررت 
ــه  ــى بدن ــدة تقــع عل ــده ســتمائة جل ــام بجل ــك للحــق الع ــى  ذل ــره  عل تعزي
علــى اثنتــي عشــرة دفعــة متســاوية وبــني كل دفعــة و أخــرى عشــرة أيــام 
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ويســجن ســنة كاملــة ابتــداء مــن تاريــخ إيقافــه ويؤخــذ عليــه التعهــد 
بعــدم العــودة ملثــل ذلــك  وبعرضــه قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم أمــا 
املدعــي العــام فقــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه إلــى محكمــة 
االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وقــد انتهــت اجللســة 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق وصل يف متــام الســاعة 30 :9 0وب

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف1434/12/03هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
ــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائي جــرى من

يف منطقــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــاع  املكرمــة  مكــة 
وتاريــخ   342742767 برقــم   املنــورة   باملدينــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
 .... 1434/12/3هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ 
 34378220 برقــم   املنــورة   باملدينــة  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي 
 ،  .... العــام ضــد/  املدعــي  دعــوى  املتضمــن  1434/12/4هـــ  وتاريــخ 
املتهــم يف ســرقه مــن داخــل ســيارة احملكــوم فيــه مبــا دون باطــن القــرار 
.وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ،،،،،
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دعوى عامة ضد شخص لتكسيره زجاج 

سيارات وسرقة أربعة مسجات فيها وكاميرا 
تلفزيونية 

273

دعوى عامة ضد شخص من أرباب السوابق  سرقة24
282بسرقة سيارة متوقفة أمام منزل صاحبها 

سرقة25
دعوى عامة ضد أربعة أشخاص فاألول سرق 
سيارة وتصرف بها بتشليحها واشتراك الثاني 
والثالث يف تشليحها وتسترهما مع الرابع على 

األول 
286

سرقة26
دعوى عامة ضد شخص لسرقته من منزل جاره 

ومحاولة تضليل جهة التحقيق بادعاء تعرضه 
لسرقة جواله

294

دعوى عامة ضد شخص لسلبه سيارة شخص سرقة27
299والفرار بها 

دعوى عامة ضد شخص حملاولته كسر الباب سرقة28
303اخلارجي إلحدى األسواق بقصد سرقته 
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سرقة29
دعوى عامة ضد أشخاص فاألول قّدم شيكا 

مزورا إلحدى املؤسسات والثاني حليازة وبيع عدد 
أربع سبائك ذهب والثالث خليانة األمانة 

310

دعوى عامة ضد شخص الشتراكه مع آخر يف سرقة30
326نشل حقيبة امرأة 

سرقة31
دعوى عامة ضد شخص يعمل خفيرا لتمكينه 
شخصًا من سرقة ماكينة واسطة بحرية تابعة 

حلرس احلدود مقابل مبلغ مالي
331

دعوى عامة ضد شخص لقيامه بسرقة أموال سرقة32
337وأجهزة وغيرها من شركة 

دعوى عامة ضد شخص يعمل مسؤول صندوق  سرقة33
349باختاس مبلغ مالي من خزنة مجمع 

دعوى عامة ضد شخص لسرقته حافظة نقود سرقة34
355من سيارة 

دعوى عامة ضد شخص لدخوله منزال وسرقة سرقة35
360مبلغ مالي منه وجهازي جوال 

دعوى عامة ضد شخص لسرقته سيارة أثناء سرقة36
366وقوفها بإحدى املواقف 


