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قتل

خطأ لوجود مجهرة من الناس متنع املدعى عليه من النظر إىل املجني عليه، لذا فقد حكمت 
املحكمة بعدم ثبوت ما أسنده املدعي العام إىل املدعى عليه من القيام بقتل املجني عليه عمدا 
ترك  اخلطأ. وقررت  قتل  قبيل  من  عليه هو  املجني  قتل  أن  املحكمة  لدى  وثبت  وعدونا. 
معاقبة املدعى عليه عىل ذلك لويل األمر، كام ُأفهم املدعى عليه بأن عليه كفارة قتل اخلطأ، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

بمحافظة  العامة  املحكمة  القضاة يف  )...( و)...( و)...(  فنحن  وبعد  احلمد هلل وحده 
جدة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 
)٢٥٧٤٥(، وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣١/٨٤٤٩١(، وتاريخ 
١٤٣١/١٠/١٠هـ، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٢/٢/٢٢هـ، افتتحت اجللسة الساعة 
بموجب   )...( اجلنسية   )...( وحرض   ،)...( العام  املدعي  حرض  وفيها  ١٠صباحا،   :٠٣
اإلقامة رقم )...(، الصادرة من حائل، الوكيل الرشعي عن ورثة املتوىف )...(، وهم أوالده 
)...( و)...( و)...(، وأرملته )...(، أصالة ووالية عىل القارصين وهم )...( و)...( و)...( 
الصادرة من  الوكالة  و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، أوالد )...(، بموجب وثيقة  
وتاريخ ١٤٣١/٤/٧هـ،   )...( برقم   ،)...( بدولة  العدل   بوزارة  للتوثيق  العامة  اإلدارة 
املصدقة من اجلهات املختصة، وحرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
عليه  املدعى  الرشعي  باملجلس  معه  احلارض  عىل  العام  املدعي  وادعى   ،)...( رقم  املدين 
املذكور أعاله قائال: بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة االدعاء العام بمحافظة جدة فإنني أدعي 
وتاريخ   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  عاما،   ٢٦  ،)...( عىل 
بمحافظة   )...( بحي  ويسكن   ،)...( برشكة  يعمل  متعلم،  متزوج،  ١٤٣١/٤/١١هـ، 
جدة، املقبوض عليه بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٨هـ، واملوقوف بسجون حمافظة جدة، بموجب 
أمر التمديد واإلحالة رقم )هـ م ٢٠٨٣١/٢/٢(، وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ، فإنه بتاريخ 
١٤٣١/٣/٢٨هـ، تسلم مركز رشطة الشاملية بمحافظة جدة خطاب رئيس قسم حوادث 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣١ رقم القضية: ٢٥٧٤٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١١٦٠٩٦ 

إسلترا تلقصاصا-ا تلعمديةا-طمبا تدعاءا دهسا-ا حادثا وخاصا-ا عاما حقا سالا-ا
بالدهسا-ادفعابانافاءاتلقصدا-ابينةاغرياموصمةاإلثباتاتلعمديةا-اتقليلاتلطباتلرشعيا-ا

ثبوتاصفةاتلقالاتخلطأا-اتلكاتقليلاتلعقوبةالمجهةاتملخاصةا-اكفارةاتلقالاتخلطأ.

.Z()'&%$#"!]1/اسولهاتعاىلل
2/اتملادةا)152(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

عمدًا  عليه  املجني  بقتل  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وعدوانًا بدعسه بعد التلفظ واالعتداء عليه بالرضب عىل وجهه، وطلب النظر يف احلقني 
وطالبوا  العام،  املدعي  به  ادعى  ما  بمثل  وادعوا  القتيل  ورثة  حرض  وقد  واخلاص،  العام 
بالقصاص من املدعى عليه، وبعرض الدعوى العامة واخلاصة عىل املدعى عليه أقر بدهس 
القتيل بسيارته ودفع بانتفاء القصد اجلنائي يف ذلك لتعذر رؤية املجني عليه بسبب جتمهر 
الناس، وقد جرى من املحكمة االطالع عىل بينات املدعي العام، ومنها أقوال املدعى عليه 
وشهادة شهود الواقعة وحمارض املعاينة واالنتقال والتحقيق، ثم ختلف وكيل املدعني باحلق 
اخلاص عن حضور جلسات املحاكمة، ونظرًا ألن وقائع الدعوى الواردة يف أقوال املدعى 
كان  عليه  للمجني  عليه  املدعى  قتل  أن  تثبت  املعاينة  حمرض  ويف  الشهود  شهادة  ويف  عليه 
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خطأ لوجود مجهرة من الناس متنع املدعى عليه من النظر إىل املجني عليه، لذا فقد حكمت 
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بمحافظة  العامة  املحكمة  القضاة يف  )...( و)...( و)...(  فنحن  وبعد  احلمد هلل وحده 
جدة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 
)٢٥٧٤٥(، وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣١/٨٤٤٩١(، وتاريخ 
١٤٣١/١٠/١٠هـ، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٢/٢/٢٢هـ، افتتحت اجللسة الساعة 
بموجب   )...( اجلنسية   )...( وحرض   ،)...( العام  املدعي  حرض  وفيها  ١٠صباحا،   :٠٣
اإلقامة رقم )...(، الصادرة من حائل، الوكيل الرشعي عن ورثة املتوىف )...(، وهم أوالده 
)...( و)...( و)...(، وأرملته )...(، أصالة ووالية عىل القارصين وهم )...( و)...( و)...( 
الصادرة من  الوكالة  و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، أوالد )...(، بموجب وثيقة  
وتاريخ ١٤٣١/٤/٧هـ،   )...( برقم   ،)...( بدولة  العدل   بوزارة  للتوثيق  العامة  اإلدارة 
املصدقة من اجلهات املختصة، وحرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
عليه  املدعى  الرشعي  باملجلس  معه  احلارض  عىل  العام  املدعي  وادعى   ،)...( رقم  املدين 
املذكور أعاله قائال: بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة االدعاء العام بمحافظة جدة فإنني أدعي 
وتاريخ   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  عاما،   ٢٦  ،)...( عىل 
بمحافظة   )...( بحي  ويسكن   ،)...( برشكة  يعمل  متعلم،  متزوج،  ١٤٣١/٤/١١هـ، 
جدة، املقبوض عليه بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٨هـ، واملوقوف بسجون حمافظة جدة، بموجب 
أمر التمديد واإلحالة رقم )هـ م ٢٠٨٣١/٢/٢(، وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ، فإنه بتاريخ 
١٤٣١/٣/٢٨هـ، تسلم مركز رشطة الشاملية بمحافظة جدة خطاب رئيس قسم حوادث 
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رشق جدة املتضمن أنه بشارع )...( جنوب دوار )...(، وقع حادث دعس لعامل يدعى/ 
)...(، اجلنسية )...( من قبل سيارة من نوع )...(، متكن قائدها من اهلرب بعدما اعتدى عىل 
بحقه  صدر  بجدة   )...( املستشفى  إىل  املصاب  وبنقل  ودعسه،  والسب  بالرضب  العامل 
إصابة/  وصف  متضمنا  ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  وتاريخ  )بدون(  رقم  املبدئي  الطبي  التقرير 
)...( بجروح متهتكة متعددة وكسور متعددة ومتفرقة بجسده، كام صدر تقرير طبي هنائي 
تم  وأنه   ،)...( املصاب  لقلب  توقف  حدوث  متضمنا  ذاته  وبالتاريخ  املستشفى  ذات  من 
عمل إنعاش قلبي رئوي لكنه مل يستجب لذلك، وانتقل إىل رمحة اهلل تعاىل الساعة ٣٠.٨ 
رقم  النهائي  الرشعي  الطبي  التقرير  صدر  كام  السابقة،  باإلصابات  متأثرًا  مساًء 
بحق  النهائي(  الظاهري  )الكشف  ١٤٣١/٦/١هـ،  وتاريخ  )٤٧/٢٠٤/٧٤٨/ج(، 
املتوىف/ )...( بتاريخ ١٤٣١/٤/٢١هـ، املتضمن وجود إصابات وكسور متفرقة بجثامن 
املذكور، وذلك عىل النحو املوصوف تفصياًل بصلب التقرير ومجيع تلك اإلصابات حيوية 
وحديثة وذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من أجسام صلبة راضة بعضها خشن 
السطح وثقيلة يف تاريخ معارص لتاريخ الوفاة وال يوجد ما يمنع جواز حدوث اإلصابات 
املذكورة من الدهس بالسيارة عىل النحو الوارد بملف التحقيقات، وسبب الوفاة ناجم عن 
بالرئتني  املتعددة املشاهدة باجلثامن وما صاحبها من متزقات وانخامص  الرضية  اإلصابات 
وكسور متعددة وأنزفة بكل من الصدر والرأس واحلوض. وبانتقال رجل الضبط إىل موقع 
 ،)...( حمل  أمام   ،)...( بحي   ،)...( دوار  جنوب   ،)...( بشارع  يقع  أنه  اتضح  احلادثة 
ألدوات الكهرباء، وأنه نتيجة حدوث مشاجرة بني قائد السيارة املدعى عليه وبني املجني 
السائق  مقعد  يف  جيلس  السيارة  قائد  كان  حيث  للكهرباء،   )...( حمل  أمام   )...( عليه/ 
واملجني عليه مرتجاًل يقف عىل قدميه ويتحدث مع املدعى عليه الذي رجع بسيارته من نوع 
)...( إىل اخللف مع دوران مقود السيارة لليمني فدهس قدم املجني عليه/ )...( مما أدى إىل 
سقوطه عىل األرض مصابًا، وبعد رجوعه مل يتمكن من اهلرب من اخللف لوجود سيارتني 
خلفه فتحرك باجتاه األمام برسعة عالية ودعس عىل املجني عليه/ )...(، باإلطارات األربع 
للسيارة وقد نتج عن احلادث إصابة املجني عليه/ )...( الذي تويف الحقًا متأثرًا بإصابته من 
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جراء الدهس وكانت حالة الرؤيا واضحة وال يوجد ما حيجبها، كام تم ضبط شهادة شهود 
عيان من املوقع نفسه. وبمعاينة سيارة املدعى عليه/ )...(، اتضح أهنا من نوع )...(، كحلية 
اللون رقم اللوحة )...(، موديل ٢٠١٠ أمام مركز الرشطة شوهد هبا آثار خفس )طعجة( 
عىل الرفرف األمامي األيمن، وبمعاينتها من الداخل شوهد بداخلها عدد كرتونني مغلفة 
اجلنسية  عامًا،   ٢٤  ،)...( األول/  الشاهد  شهادة  وبسامع  سباكة.  أو  كهربائية  أدوات  هبا 
)...(، شهد بأنه يف متام الساعة السادسة مساًء يوم األحد املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، الحظ 
الكهربائية حول  أمام حمل )...(، للمواد  جتمهر قرابة أربعني شخصًا من جنسيات خمتلفة 
املتوىف  وكان  بمفرده،  عليه  املدعى  وبداخلها  اللون  كحلية   ،)...( نوع  من  صغرية  سيارة 
)...(، يقف خارج باب السيارة الذي كان مفتوحًا وممسكًا بالباب وهو يقول لطمني فوق 
أخذه حقي، فقام املدعى عليه/ )...( الذي كان يقف بسيارته بوضعية معرتضة بلف مقود 
أثناء رجوعه دهس  السيارة إىل أقىص درجة عىل جهة اليمني ورجع للخلف برسعة، ويف 
القدم اليرسى للمتوىف/ )...( بكفر السيارة األمامي األيرس فسقط ممددًا أرضًا يف منتصف 
الطريق رأسه إىل جهة الرشق ورجليه إىل جهة الغرب جهة املحالت وكانت مسافة رجوع 
ال  حتى  واألحذية  باحلجارة  السيارة  برمي  املتجمهرون  فقام  تقريبًا،  أمتار  أربعة  السيارة 
عالية  برسعة  األمام  باجتاه  فتحرك  خلفه  سيارتني  لوجود  اهلروب  يستطع  مل  أنه  إال  هيرب 
ودعس عىل املجني عليه/ )...(، باإلطارات األربعة للسيارة وقد نتج عن احلادث إصابة 
املجني عليه/ )...( الذي تويف الحقًا متأثرًا بإصابته من جراء الدهس وكانت حالة الرؤيا 
واضحة وال يوجد ما حيجبها ومل يكن أمامه ما حيجب الرؤية حيث كان املتجمهرون خلف 
املتوىف/ )...(، وكان باستطاعته أن يرى أن هناك شخصًا ممددًا، وقد صدقت شهادته رشعًا. 
كام تم ضبط شهادة شهود عيان من املوقع نفسه. وبمعاينة سيارة املدعى عليه/ )...( اتضح 
الرشطة  مركز  وأمام   ،٢٠١٠ موديل   )...( اللوحة  رقم  اللون  كحلية   )...( نوع  من  أهنا 
شوهد هبا آثار خفس )طعجة( عىل الرفرف األمامي األيمن، وبمعاينتها من الداخل شوهد 
بداخلها عدد كرتونني مغلفني هبا أدوات كهربائية أو سباكة. وبسامع شهادة الشاهد الثاين/ 
إىل  حرض  دقائق  وعرش  السادسة  الساعة  حوايل  بأنه  شهد   )...( عاما،اجلنسية   ٢٧  ،)...(
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موقع التجمهر أمام حمل )...(، ألدوات الكهرباء وكان هناك ما يقارب األربعني شخصًا 
بوضع  تقف  اللون  كحلية   )...( نوع  من  سيارة  حول  متجمهرين  خمتلفة  جنسيات  من 
معرتض بداخلها املدعى عليه املذكور، وشاهد زميله )...(، وشخص آخر يريد أن يتدخل 
مع املتوىف/ )...(، إال أن املتوىف منع التدخل وكان يقول: إن املدعى عليه ظلمه وأكل حقه 
ولطمه، وأضاف الشاهد أنه شاهد املتوىف/ )...( ممسكًا بمقود السيارة املذكورة بيده اليمنى 
وممسكًا باب السيارة بيده اليرسى قائاًل: نادوا الرشطة، واملدعى عليه يقول له )ما عندي لك 
يشء أللعن جدك ووخر ألدوسك اآلن(، فقام شخص سعودي ملتٍح ال يعرفه بفض النزاع 
الشخص  مهس  ثم  السيارة  خارج  جعله  أن  إىل  السيارة  مقود  عن   )...( املتوىف/  وأبعد 
السعودي امللتحي يف أذن املدعى عليه/ )...(، بعدها قام املدعى عليه بلف مقود السيارة إىل 
أقىص درجة عىل اليمني وبحيث برز كامل الكفر األيرس للخارج وكان املتوىف/ )...( معطيًا 
بالكفر  دهس  بسيارته  عليه  املدعى  رجوع  أثناء  أنه  إال  االنرصاف  حماواًل  للسيارة  ظهره 
األيرس للسيارة قدم املتوىف/ )...( اليمنى، فسقط املتوىف عىل وجهه متمددًا عىل اخلط رأسه 
من جهة الرشق ورجليه جهة الغرب جهة املحالت، عندها قام املتجمهرون بقذف سيارة/ 
)...( بقوارير املاء واألحذية ملنعه من اهلرب لكنه عندما مل يستطع اهلروب من اخللف وال 
من اجلهة الرشقية لوجود سيارات متوقفة مل يكن أمامه إال اهلرب من األمام وهي اجلهة التي 
كان املتوىف/ )...( متمددًا عىل األرض يف منتصف الطريق هبا وكانت مسافة رجوع املدعى 
باألربع   )...( املتوىف/  ودهس  لألمام  مرسعًا  انطلق  ثم  تقريبًا  أمتار  مخسة  بسيارته  عليه 
إال  عليه  املدعى  سيارة  أمام  يكن  مل  أنه  وأفاد  رأسه،  عىل  الكفرات  مرور  وشاهد  كفرات 
املتوىف/  األمامية خلف  اجلهة  يقفون من  الذي  املتجمهرين  كان األشخاص  املتوىف حيث 
)...( وبعدها هرب املدعى عليه/ )...(، وصدقت شهادته رشعًا. وبسامع شهادة الشاهد 
شاهد  بأنه  الرشطة  مركز  لدى  شهادته  يف  أفاد  اجلنسية)...(،  عامًا،   ٤٧  ،)...( الثالث/ 
متجمهرين يطاردون سيارة من نوع )...(، فعلم أن صاحبها قد تسبب بمشكلة عندها قام 
بكتابة رقم السيارة واإلبالغ عنها، وعند االستفصال منه حتقيقًا شهد بام شهد به يف حمرض 
الرشطة من أنه فاعل خري فقط قام بكتابة رقم السيارة أثناء مشاهدة أشخاص قرابة اخلمسني 
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يطاردوهنا. وبسامع شهادة الشاهد الرابع/ )...(، ٣٠ عامًا، اجلنسية )...(، أفاد أنه يعمل يف 
يوم  تقريبًا  السادسة  الساعة  عليه  املدعى  إليهم  وحرض  الكهربائية،  لألدوات   )...( حمل 
األحد املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، وطلب من مدير املحل عاملني، سباكًا وكهربائيًا وبعض 
الكهربائي/ )...(،  السيارة  املدعى عليه وصعد يف  بتحميلها يف سيارة  األدوات وقام هو 
اجلنسية )...(، يف املقعد األمامي بينام صعد العامل السباك/ )...(، اجلنسية )...(، يف املقعد 
اخللفي وشاهد املتوىف/ )...(، يتحدث مع املدعى عليه املذكور من نافذة السيارة ويقول له 
)أعطني حقي(، فرد عليه املدعى عليه )مالك عندي يشء( ثم حدثت بينهام مشادة كالمية 
وسمع املدعى عليه يتلفظ عىل املتوىف/ )...( بقوله: )وخر يا كلب يلعن أمك( عندها وضع 
املتوىف/ )...( أصبعه عىل جبهة املدعى عليه/ )...( وهو يقول: )أعطني حقي( فقام املدعى 
عليه برضبه كفًا عىل وجهه وهو جالس يف السيارة واملتوىف )...( واقف خارج السيارة ثم 
قائاًل: )اشبك حتط يدك عىل وجهي( فرضبه كفًا آخر عىل  السيارة  املدعى عليه من  خرج 
وجهه، عندها تدخل الشاهد/ )...( وبعض احلارضين لفض النزاع بينهام، وحرض شخص 
سعودي ملتٍح أمسك باملتوىف/ )...( وطلب منه إهناء املوضوع ألنه هو الكبري يف السن إال 
أن املدعى عليه هدد بإحضار الرشطة عندها أرص املتوىف/ )...( عىل إحضار الرشطة، وكاد 
أشخاص من اجلنسية )...(، يتدخلون باملشادة مع املدعى عليه/ )...( إال أن املتوىف/ )...( 
التدخل حتى حضور الرشطة، وكان املدعى عليه/ )...( يرجع بسيارته ببطء  منعهم من 
واملتوىف/ )...( ممسك باب سيارته إىل أن استغل املدعى عليه/ )...( الفرصة وأغلق الباب 
وهو يقول للمتوىف )ابعد ابعد( فأغلق الباب ولف مقود السيارة إىل أقىص درجة عىل اليمني 
ذلك  يف  قصده  وكان   )...( املتوىف/  قدم  دعس  رجوعه  أثناء  ويف  رسيعًا  للخلف  ورجع 
لقدم  دعسه  وبعد  التجمع  يف  بدأوا   )...( اجلنسية  من  املتجمهرين  ألن  اهلروب  الوقت 
املتوىف/ )...( سقط ممددًا من اإلصابة، فبدأ املتجمهرون بقذف سيارة املدعى عليه باألحذية، 
فرجع هاربًا بسيارته ثالثني مرتًا تقريبًا وأفاد الشاهد أنه قاس املسافة بنفسه إال أنه مل يستطع 
اهلروب من اخللف وال من اجلهة الرشقية لوجود سيارات متوقفة ومل يكن أمامه إال اهلروب 
من األمام وهي اجلهة امللقى عليها املتوىف/ )...( فدعسه باألربع كفرات. وبسامع شهادة 
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قتل

من  السادسة  الساعة  قرابة  أنه  أفاد  اجلنسية،  عامًا، سعودي   ٢٣ ،)...( اخلامس/  الشاهد 
الكهربائية  )...( لألدوات  وأثناء وجوده يف حمل  املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  األحد  مساء 
خرج من املحل للمكاملة هباتفه فشاهد جمموعة من اجلنسية )...( متجمهرين حول سيارة 
من نوع )...( بداخله املدعى عليه/ )...( وكان برفقته عامالن من اجلنسية )...( أحدمها يف 
املقعد األمامي واآلخر يف املقعد اخللفي، وكان املتوىف/ )...( يطالب املدعى عليه/ )...( 
بحقه جراء عمل قام به يف بيت املدعى عليه/ )...( الذي أجاب بقوله: )جبته يصلح يل 
الباب وخربه وكلفني ٨٠٠ ريال( ثم تلفظ املدعى عليه عىل املتوىف/ )...( بقوله )جرارين 
يا قوادين( وكان هناك جمموعة من اجلنسية )...( يردون عليه بنفس الشتائم، وكان املتوىف/ 
)...( ممسكًا عىل خده وهو يقول: )رضبني كفًا( فتدخل الشاهد وشخص سعودي ملتٍح 
لفض النزاع، وكان املتوىف/ )...( ممسكًا كتف الباب حتى ال هيرب عندها قام املدعى عليه 
بلف مقود السيارة إىل أقىص درجة عىل اليمني والرجوع إىل اخللف، وأثناء رجوعه أصاب 
املتوىف/ )...( يف ساقه، فسقط املتوىف/ )...( ممددًا يف منتصف الطريق عندها قام ما يقارب 
مخسني شخصًا من اجلنسية )...( بقذف سيارة املدعى عليه/ )...( باألحذية وعلب املياه 
تقريبًا  أمتار  ثامنية  يقارب  بالرجوع بسيارته إىل ما  املدعى عليه/ )...(  واحلجارة، فاستمر 
اهلروب من األمام  إال  أمامه  اهلروب من اخللف لوجود سيارات ومل يكن  لكنه مل يستطع 
فاجته إىل جهة األمام مرسعًا رسعة عالية وانكشف الطريق أمامه لرسعته وهروب املتجمهرين 
منتصف  ممددًا يف  مازال  األربع ألنه  باإلطارات   )...( املتوىف/  الدعس ودعس  من  خوفًا 
الساعة  حوايل  أنه  أفاد   ،)...( اجلنسية   ،)...( السادس/  الشاهد  شهادة  وبسامع  الطريق. 
السادسة قبل صالة املغرب من يوم األحد املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، حرض املدعى عليه إىل 
حمل )...( للكهرباء، وقام برشاء بعض األدوات الكهرباء والسباكة ثم طلب سباكًا وكهربائيًا 
فقام الشاهد الذي يعمل سباكًا باخلروج معه هو وزميله الكهربائي )...(، اجلنسية )...(، 
املدعى  شاهد  اللون،  كحلية   )...( نوع  من  وهي  عليه  املدعى  سيارة  إىل  شخوصه  وقبل 
به  املتوىف واملدعى عليه حول مبلغ مايل نظري عمل قام  عليه/ )...( يف مشادة كالمية بني 
املتوىف، وبعدها دخل الشاهد/ )...( إلحضار شنطة العمل اخلاصة به وعند خروجه شاهد 
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املدعى عليه/ )...( يرضب املتوىف/ )...( كفًا عىل وجهه وسمعه أيضًا يتلفظ عليه بقوله: 
)يا جرار يا كلب واهلل ال أجيب لك الدورية يا أوالد الكلب(، فأجابه املتوىف/ )...( بأن 
املدعى  )...( رضب  اجلنسية  احلارضين من  بعض  األثناء حاول  تلك  الدورية ويف  حيرض 
الدورية، ثم تدخل  املتوىف )...( منعهم من ذلك، وأرص عىل إحضار  عليه/ )...( إال أن 
يف   )...( الكهربائي/  العامل  فركب  املوقف،  لتهدئة  احلارضين  وبعض  سعودي  شخص 
زال  وما  كذلك،   )...( وركب  اخللفي،  املقعد  يف   )...( الشاهد/  وركب  األمامي  املقعد 
الذي كان مفتوحًا فتمكن  املدعى عليه/ )...(  السائق لسيارة  بباب  املتوىف/ )...( ممسكًا 
املدعى عليه بإغالق الباب ثم لف مقود السيارة إىل أقىص درجة عىل اليمني ورجع للخلف 
برسعة شديدة، ويف أثناء رجوعه اصطدم بقدم املتوىف/ )...( لكن الشاهد مل يشاهد املتوىف 
أثناء سقوطه، ثم رجع املدعى عليه بالسيارة قرابة الثامنية أمتار ألن املتجمهرين بدأوا برمي 
سيارة املدعى عليه باألحذية ومل يصبهم أي يشء ألن نوافذ السيارة مغلقة ثم انطلق املدعى 
عليه مرسعًا إىل جهة األمام برسعة شديدة فأحس الشاهد أن السيارة قد دهست شيئًا وذلك 
 )...( املتوىف/  فشاهد  اخللفي  الزجاج  من   )...( الشاهد/  فنظر  الشديد  السيارة  الرجتاج 
مدعوسًا ثم سأهلم املدعى عليه/ )...( )أنا صدمته؟( فأجابه الشاهد/ نعم، إال أنه استمر 
يف اهلروب إىل أن قام بإنزال الشاهد )...( وزميله الشاهد/ )...( بعد قرابة كيلوين بناًء عىل 
طلبهام. وبسامع شهادة الشاهد السابع/ )...(، ٢٥ عامًا، ... اجلنسية، أفاد أنه حوايل الساعة 
املدعى عليه/ )...( إىل  املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ حرض  السادسة قبل مغرب يوم األحد 
وبعد رشائه  اللون  )...( كحلية  نوع  بسيارة من   )...( الشاهد وهو  به  يعمل  الذي  املحل 
 )...( الشاهد/  وبرفقة  معه  فذهب  كهربائيًا  وآخر  سباكة  عامل  طلب  املستلزمات  بعض 
الذي ركب يف املقعد اخللفي وهو تأخر قلياًل إلحضاره أدوات العمل، ثم ركب الشاهد/ 
)...( يف املقعد األمامي لسيارة املدعى عليه/ )...( وكان املدعى عليه يف مقعد السائق ويف 
مشادة كالمية عرب نافذة سيارته مع املتوىف/ )...( وسمع املدعى عليه/ )...( يتلفظ عىل 
املتوىف/ )...( بقوله: )يا جرار يا ابن القحبة(، وكان هناك شخصان سعوديان أحدمها ملتٍح 
يقومان بتهدئة املوقف واملتوىف/ )...( ممسك عىل خده قائاًل: )رضبني كفًا وأنا رجل شيبة(، 
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قتل

السيارة  ملقود  لفة  مع  للخلف  قوية  برسعة  بسيارته  بالرجوع   )...( عليه/  املدعى  قام  ثم 
ألقىص درجة عىل اليمني وهو يقول: )اهلل يلعنه خرب عيل الشغل( ويف أثناء رجوعه أحس 
الشاهد أن املدعى عليه/ )...( قد صدم شيئًا ألنه سمع صوت صدمة، ثم قام املتجمهرون 
وهم قرابة الثالثني شخصًا برمي سيارة املدعى عليه باألحذية، فرجع املدعى عليه/ )...( 
مسافة عرشة أمتار علاًم أن رجوعه األول أراد به االنسحاب، والذهاب ملنزله ليبدأ العامالن 
العمل لكن ملا بدأ اخلوف من املتجمهرين قام الشاهد/ )...( بإنزال رأسه خوفاً من القذف 
ألنه يعرف املتجمهرين من اجلنسية )...( أهنم ربام يقذفون باحلجارة عندها أحس الشاهد 
أن السيارة متيش برسعة لألمام وأهنا دعست شيئًا فسمع زميله العامل السباك/ )...( يقول 
املدعى عليه/ )...( واصل  الرجال( لكن  السيارة: دعست  للمدعى عليه/ )...( )وقف 
اهلرب مرسعًا إىل أن أوقفهم بعد مسافة كيلوين. وبسامع شهادة الشاهد الثامن/ )...(، ٣١ 
أعداد  املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، شاهد جتمهر  األحد  يوم  أنه  أفاد   ،)...( اجلنسية  عامًا،  
تدخل شخص سعودي  وبعد   ،)...( عليه/  املدعى  )...( حول سيارة  اجلنسية  كبرية من 
فصدم  للخلف  مرسعًا  بالرجوع  عامالن  برفقته  الذي  عليه  املدعى  وقيام  املوقف  لتهدئة 
املتوىف/ )...( الذي سقط ممددًا عىل األرض، وبعد أن قام املتجمهرون بحذف سيارة املدعى 
عليه باألحذية وعلب املياه وعدم استطاعة املدعى عليه اهلروب من اخللف توجه مرسعًا 
لألمام هربًا من قذف املتجمهرين، ودهس املتوىف/ )...(. وبسامع شهادة الشاهد التاسع/ 
املدعى عليه/  بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٨هـ، شاهد  أنه  أفاد  )...(، ٤١ عامًا، اجلنسية )...(، 
)...( يرضب املتوىف/ )...( كفني بعد أن طالبه املتوىف/ )...( بحقه مقابل عمل سابق بينهام، 
وبسامع شهادته لدى جهة التحقيق أفاد أنه سمع مشادة بني املدعى عليه واملتوىف، كام أنه مل 
للكهرباء وكان مشغواُل   )...( املحاسبة يف حمل  بعد ذلك، ألنه مسؤول  ما حدث  يشاهد 
بالزبائن. وبسامع شهادة الشاهد العارش/ )...(، ٣٣ عامًا، اجلنسية )...(، أفاد أنه يف يوم 
األحد املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، وأثناء وجوده بمحل )...( للكهرباء سمع صوت رضب 
شخص آلخر كفًا فخرج من املحل وشاهد املدعى عليه/ )...( واقفًا أمام باب سيارته نوع 
)...( كحلية اللون وبرفقته الكهربائي )...(، والسباك )...(، يف مشادة كالمية مع املتوىف/ 
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وتدخل  الرشطة،  بإحضار  ويطالب  عليه  املدعى  سيارة  بباب  ممسكًا   )...( واملتوىف   )...(
سعوديان لتهدئة املوقف، وشاهد املدعى عليه/ )...( يغلق باب سيارته بقوة، وأثناء رجوعه 
دهس رجل أو رجيل املتوىف/ )...( الذي سقط ممدًا عىل األرض وحاول املتجمهرون وهم 
أنه رجع للخلف مسافة مخسة عرش مرتًا ومل يستطع  إيقافه، إال  قرابة اخلمسني أو يزيدون 
من  إال  اهلروب  يستطع  ومل  الغربية  اجلهة  من  وكذلك  سيارات،  لوجود  للخلف  اهلروب 
األمام فقاد سيارته إىل األمام برسعة شديدة، وهرب من كان أمامه من املتجمهرين خمافة 
الدهس حتى أن الشاهد/ )...(، وجمموعة معه حاولوا سحب املتوىف، ولكن مل يستطيعوا 
من شدة رسعة السيارة، وقد شاهد السيارة )...(، متر فوق جسم املتوىف/ )...(، الذي كان 
ممددًا رجليه جهة الغرب ورأسه جهة الرشق وشاهد اإلطار األيرس اخللفي للسيارة يدهس 
قام  وبعدها  واالرتطام،  الرسعة  شدة  من  حمله  يف  يدور  األمامي  واإلطار  املتوىف  رأس 
قبل  يقوموا  ومل   ،)...( املتوىف/  لدهسه  املاء  وعلب  باألحذية  السيارة  بقذف  املتجمهرون 
أنه متام الساعة السادسة مساًء يوم  أفاد  بالقذف. وباستجواب املدعى عليه/ )...(،  ذلك 
 ،)...( بحي  الكهربائية  لألدوات   )...( حمل  إىل  توجه  ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  املوافق  األحد 
وبعد انتهائه من رشاء بعض الطلبات اصطحب معه كهربائيًا وسباكًا من نفس املحل، ثم 
ركبوا معه يف سيارته التي استأجرها من رشكة )...(، وهي من نوع )...( كحلية اللون رقم 
اللوحة )...(، موديل ٢٠١٠، وبعد إقفاله الباب اخلاص بالسائق، قام املتوىف/ )...( بطرق 
زجاج السيارة ثم فتح الباب اخلاص باملدعى عليه/ )...(، مطالبًا بمبلغ مايل لقاء عمل قام 
به يف شقة املدعى عليه من شهر ونصف تقريبًا، فأخربه/ )...( أنه ال حق له عنده ألن اتفاقه 
كان مع عامل آخر فأجابه املتوىف )...( أنه حرض برفقة العامل الذي اتفق معه/ )...(، ويريد 
بوضع   )...( املتوىف/  قام  عندها  عنده،  له حق  ليس  أنه   )...( عليه/  املدعى  فأجابه  حقه 
وقام  سعودي(،  يا  عينك  من  بأخذه  :)حقي  قائاًل   )...( عليه/  املدعى  جبهة  عىل  أصبعه 
بالنداء ملجموعة من بني جنسه وكان املدعى عليه جالسًا عىل مقعد السائق يف سيارته، فقام 
املدعى عليه/ )...( برضب املتوىف/ )...( كفًا عىل وجهه قائاًل له: )انقلع يا كلب ليش حتط 
إصبعك عىل وجهي(، وملا الحظ املدعى عليه/ )...( التجمهر من بعض زمالء املتوىف/ 
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)...(، خرج من السيارة ورضب املتوىف )...( كفًا آخر لتخويف املتجمهرين الذين قارب 
عددهم اخلمسني شخصًا، ويف تلك األثناء حرض شخصان سعوديان أحدمها ملتٍح ال يعرف 
املدعى عليه اسمه، واآلخر عرف اسمه الحقًا لكونه شهد بنفس القضية ويدعى/ )...(، 
بجواره  وركب  بسيارته  وجلس   )...( عاد/  ثم  الدورية،  إحضار  عليه  املدعى  منه  طلب 
العامل الكهربائي/ )...( باملقعد األمامي وركب يف املقعد اخللفي عامل السباكة/ )...(، 
واملتوىف/ )...( ممسك بباب السائق للمدعى عليه/ )...( بإحدى يديه وممسك مقود السيارة 
باليد األخرى، وهو يقول )أنا أريد الرشطة(، عندها مهس الشخص السعودي امللتحي يف 
أذنه قائاًل: )الرشطة ما تسوي لك يشء والكثرة تغلب الشجاعة، روح اهلل يسرت عليك(، ثم 
قام نفس الشخص السعودي امللتحي بإبعاد يدي املتوىف/ )...( عن مقود السيارة والباب، 
فاستغل املدعى عليه/ )...( الفرصة ولف مقود السيارة إىل أقىص درجة عىل اليمني ورجع 
للخلف متمهاًل لوجود سيارات خلفه، فسمع صياح احلارضين الذي بدأوا حيذفون سيارته 
باحلجارة واألحذية وملا التفت إليهم شاهد املتوىف/ )...(، ملقى عىل األرض يف منتصف 
الطريق، فرجع بسيارته للخلف مسافة مخسة أمتار تقريبًا للهرب من قذف املتجمهرين لكن 
دخول  ملنع  السيارة  نوافذ  بإغالق  فقام  متوقفتني،  بسيارتني  مسدودًا  كان  خلفه  الطريق 
احلجارة واألحذية ومل يكن أمامه إال اهلرب جهة األمام، ألنه كان يعتقد أن املتوىف/ )...( 
قد قام من سقوطه، وبالفعل قاد سيارته إىل جهة األمام مرسعًا وتفرق احلارضون تدرجييًا، 
املرآة  فالتفت يف  املتجمهرين  بالسيارة تصعد وهتبط عىل يشء فسمع رصاخ  إال  يشعر  ومل 
فشاهد شخصًا مدهوسًا فعلم حينئٍذ أنه قد دهس شخصًا، ومل يكن يعلم أنه املتوىف/ )...(، 
حيث كان يعتقد أنه قد قام من سقوطه األول، وحني أراد الوقوف إلسعافه خيش من ردة 
فعل املتجمهرين فواصل اهلرب وسلم نفسه للمركز، وقد صدقت أقواله رشعًا. وقد انتهى 
عمدًا   ،)...( اجلنسية   ،)...( بقتل/   ،)...( عليه/  للمدعى  االهتام  توجيه  إىل  التحقيق 
وعدوانًا بدعسه بعد التلفظ واالعتداء عليه بالرضب كفني عىل وجهه، بموجب قرار االهتام 
رقم )٥٥(، املرفق واملؤيد بقرار جلنة اهليئة رقم )١٧٢٩/م(، لعام ١٤٣١هـ، وذلك لألدلة 
والقرائن التالية: ١/ اعرتافه املصدق رشعًا واملنوه عنه املدون عىل الصفحتني رقم )١، ٢( 
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 ،)...(  .١ من  كل  شهادة  يف  جاء  ما   /٢  .)٩٨( رقم  اللفة  عىل  الرابع  التحقيق  ملف  من 
سعودي   ،)...(  .٤  .)...( اجلنسية   ،)...(  .٣  .)...( اجلنسية   ،)...(  .٢  .)...( اجلنسية 
اجلنسية. ٥. )...(، اجلنسية )...(. ٦. )...(، اجلنسية )...(. ٧. )...(، اجلنسية )...(. ٨. 
)...(، اجلنسية )...(. ٩. )...(، اجلنسية )...(. ١٠. )...(، اجلنسية )...(. املنوه عنها أعاله 
واملدونة عىل الصفحات رقم )١، ٢، ٣، ٤، ٥( من ملف التحقيق األول املرفق عىل اللفة 
رقم )٣٠(، والصفحات من )١( إىل )١١( من ملف التحقيق الثالث املرفق عىل اللفة رقم 
)٤٥(، وعىل الصفحتني رقم )٤، ٥( من ملف إجراءات االستدالل املرفق عىل اللفة رقم 
املنوه عنه املدون عىل الصفحة رقم )٢، ٣( من ملف  )٣٩(. ٣/ حمرض االنتقال واملعاينة 
إجراءات االستدالل املرفق عىل اللفة رقم )٢(. ٤/ ما جاء يف حمرض معاينة السيارة املنوه 
عنه أعاله واملدون عىل صفحة )١٤( من ملف إجراءات االستدالل السابق. ٥/ التقريران 
الطبيان املبدئي والنهائي الصادران من املستشفى واملنوه عنهام املرفقة عىل اللفتني رقم )٩( 
و)١٠(. ٦/ التقرير الطبي الرشعي االبتدائي رقم )١٣٠( املنوه عنه واملرفق عىل اللفة رقم 
)٦٨(. ٧/ التقرير الطبي الرشعي النهائي رقم )٧٤٨( املنوه عنه واملرفق عىل اللفات رقم 
من )١٢٤( إىل )١٢٩(. ٨/ ما جاء يف خطاب مدير األدلة اجلنائية رقم )٢٩/١/٢٠/١٦٩٠(، 
وتاريخ ١٤٣١/٥/٦هـ. ٩/ ما جاء يف حمرض االنتقال أن الرؤية كانت واضحة وال يوجد 
ما حيجبها. ١٠/ أن سيارته من نوع )...(، وهي صغرية احلجم األمر الذي يمكنه أن يشاهد 
الشخص الذي أمامه ال سيام أن حجم املتوىف كبري. ١١/ عدم وجود آثار عدا )الطعجة( 
عىل سيارة املدعى عليه/ )...(، كام أثبت ذلك حمرض املعاينة وخطاب مدير األدلة اجلنائية 
مما يدل عىل أن الرمي مل يكن مؤثرًا بحيث يفقده الرتكيز. ١٢/ عدم وقوفه وإسعافه للمتوىف/ 
قبل  وذلك  سقوطه؛  وشاهد  بقدمه  واصطدم  للخلف  رجع  حيث  األوىل  املرة  يف   )...(
حصول أي رمي عليه، فهذه قرينة تدل عىل تعمد إيذائه. ١٣/ مواصلة هروبه بعد دعس 
املتوىف/ )...( رغم أن أحد مرافقيه قد أخربه بـأنه دعس شخصًا، ومل يقم بإسعافه للمرة 
الثانية. وبالبحث عن سوابق املدعى عليه املذكور مل يعثر عىل سوابق مسجلة عليه. وحيث 
إن ما أقدم عليه املدعى عليه املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه رشعَا لذا فإنني أطلب إثبات 



18

قتل

ما أسند إليه رشعًا والنظر يف احلقني اخلاص والعام استنادًا للامدة )١٧٤( من نظام اإلجراءات 
اجلزائية، علام بأن احلق اخلاص ال يزال قائاًم. وقرر املدعي  وكالة ووالية )...( املذكور أعاله 
قائال إن املدعى عليه )...( قام بقتل مورث موكيل بدهسة بالسيارة عمدا وعدوانا، فأطلب 
احلكم بقتله قصاصا، وبينتي عىل ذلك هي األدلة والقرائن التي  أشار إليها  املدعي العام يف 
دعواه. ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام )...(، وحرض املدعي يف احلق اخلاص وكالة 
بالقتل  املطالبة  له  لوكالته يف اجللسة األوىل،  وجرى االطالع عليها فوجدها ختول  املشار 
قصاصا، كام جرى االطالع عىل صك حرص الورثة فوجده صادرا من حمكمة )...( االبتدائية 
برقم )٣٦(، تاريخ ١٤٣١/٤/٧هـ ويتضمن ثبوت وفاة )...( بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٤م، 
وانحرصت ورثته يف أرملته )...(، وأوالده منها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...(، وال وارث له غريهم ومصدق من اجلهات املختصة، ومنها 
فرع وزارة العدل بمحافظة جدة برقم )١٧٢٨(، يف ١٤٣٢/٢/٢٨هـ، كام جرى االطالع 
عىل صك الوالية فوجدناه صادرًا من حمكمة )...(، برقم )١٣(، سنة ١٤٣١هـ، ويتضمن 
القارصين وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(  إقامة )...(، وليا عىل 
برقم  جدة  بمحافظة  العدل  وزارة  فرع  ومنها  املختصة  اجلهات  من  ومصدق  و)...(، 
)١٧٢١(، يف ١٤٣٢/٢/٢٨هـ، وقرر املدعي وكالة ووالية املذكور أعاله قائال إن املدعى 
عليه )...(، قد قتل مورث موكيل املذكورين أعاله عمدا وعدوانا، وأطلب قتله قصاصا. 
وبعرض الدعوى املرصودة أعاله املقدمة من املدعي العام واملدعي اخلاص عىل املدعى عليه 
قال إن جوايب عىل الدعوى مدون يف مذكرة قدمناها لكم بتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٢هـ، وأطلب 
رصدها، وباالطالع عىل مذكرة الرد وجد هذا نصها بعد املقدمة: »أواًل/ نحتاج ملهلة ألجل 
الرد املفصل عن الدعوى. ثانيا/ من حيث املبدأ االعرتاض عىل ما انتهت إليه الالئحة من 
توجيه االهتام للمدعى عليه )...( بقتل )...( ... اجلنسية عمدًا وعدوانًا بدهسة بسيارته بعد 
الدعوى  الئحة  بمنطوق  جاء  ملا  وفقًا  وجهه  عىل  كفني  بالرضب  عليه  واالعتداء  التلفظ 
والنهائي  األسايس  الدفع  باعتباره  وذلك  ذاهتا،  االهتام  أدلة  إىل  ردًا  ذلك  وننفي  العامة«، 
الذي ينهض عليه دفاع املتهم يف هذه املرحلة ويف املستقبل، لتوافر األسباب وكفايتها لدينا 
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وإن مل يتسع الوقت ملا تقدم لإليضاح عنها تفصياًل يف هذه اجللسة حيث نوجز عن ذلك يف 
العموم: ١/ أن حمصلة الشهادات مجيعًا أن ما وقع كان نتيجة حدوث مشاجرة مل يسع إليها 
املتهم وقد كان توجهه للمكان لسبب آخر، ومل يكن لقاؤه باملجني عليه واردًا يف خميلته أو 
فكره أو يتوقعه. ٢/ أن املشاجرة كام هي حمصلة الشهادات مجيعًا أيضًا بدأت من قبل املجني 
السيارة  باب  وفتح  به  وحترش  السيارة  داخل  مكانه  يف  املتهم  إىل  توجه  الذي  وهو  عليه، 
وأمسك به وأيًا كان السبب لدى املجني عليه فهذا غري منتج يف املوضوع يف وضع حتفز )...( 
بالتصعيد من جانبه، واكبه صياح مرتفع أدى إىل جتمهر العرشات من بني جلدته وآخرين، 
حدهم األدنى أربعون رجال يف أقوال، وما يزيد يف أقوال أخرى، والتفافهم حول السيارة، 
للمجني عليه، صاحبه استمراره يف هتديد  البداية شكل االنحياز  منذ  وقد اختذ جتمهرهم 
املتهم وإىل حد دفعه ملحاولة اهلرب بأقوال اجلميع، ومل يكن ثمة وفاة أو دهس حتى هذا 
الوقت، ومن ثم مل يكن ثمة عمد تبعًا فحال مجيعهم دون ذلك بسد الطريق والتعدي بقذف 
ودفعه  واالضطراب،  بالرعب  املتهم  أصاب  مما  املياه  وعلب  واألحذية  باحلجارة  السيارة 
ذلك ملحاولة اهلرب يف كل االجتاهات بدون تركيز إال يف التمكن من اهلروب أواًل وأخريًا 
دون قصد منه لدهس أو قتل، ومن ثم فالقول بأنه مل يكن ثمة ما يدعوه إىل اهلرب فيه جتاوز 
لطبائع األمور وقد أخذه اخلطر وحارصه من كل جانب من قبل مجهرة متعاطفة مع املدعى 
عليه تقذفه بام أمكنها أحذية وحجارة وعلب مياه، فعليه مل يكن ثمة عمد قد صاحب أيًا من 
الوقائع ال القتل أو الدهس أو إيذاء عىل أي وجه يكون، وإنام منجاة بالنفس من خطر حمدق 
وحميط، وإذا كان ما تقدم هيدر االهتام يف عمومه وقد بني عىل العمد مما ينسحب إىل تفصيله 
تقديمه  ويتم  الوقائع واألسباب  لسياق  املفصل  التناول  بصدد  ذلك  وللتأكيد عىل  أننا  إال 
لفضيلتكم إحلاقًا هلذه املذكرة. عليه وملا تقدم نلتمس من فضيلتكم ابتداًء تعديل الوصف 
انتهاء  حلني  رساحه  وإطالق  عنه،  العمدية  النتفاء  موكيل  عن  صدوره  املنسوب  اجلرمي 
املحاكمة مع التزامنا بتقديم الكفالة الضامنة حلضوره متى تطلب مني ذلك وأمام أي جهة 
كانت«. وبتوقيع املدعى عليه )...( واملحامي )...(. وبعرض هذه اإلجابة عىل املدعي العام 
واملدعي باحلق اخلاص قاال ليس لدينا سوى ما جاء يف املعاملة من أدلة وقرائن تثبت صحة 
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الدعوى، وبالرجوع إىل أوراق املعاملة وجد هبا اعرتاف املدعى عليه )...( املصدق رشعا 
بموجب  اجلنسية  سعودي  عاما   ٢٦ العمر  من  أبلغ   )...( املدعو  أنا  أعرتف  نصه:  وهذا 
السجل املدين رقم )...(، وتاريخ ١٤١٩/٤/١١هـ، مصدرها مخيس مشيط متعلم متزوج 
بكامل قواي  السعودية، أسكن بحي )...( بجوار حوش )...(، وأنا  أعمل برشكة )...( 
العقلية املعتربة رشعا ودون  إجبار أو إكراه من أحد أنه متام الساعة السادسة قبل املغرب 
بنصف ساعة من يوم األحد املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، توجهت إىل شارع )...(، بجوار 
دوار )...( إىل حمل )...( لألدوات الكهربائية وبعد انتهائي من رشاء الطلبات اصطحبت 
التي  سياريت  إىل  صعدت  ثم  املحل،  نفس  من   )...( اجلنسية  من  وسباكًا  كهربائيًا  معي 
استأجرهتا وهي من نوع )...(، كحلية اللون رقم اللوحة )...(، موديل ٢٠١٠، وبعد إقفايل 
الباب اخلاص بالسائق قام املتوىف )...(، بطرق زجاج السيارة ثم قمت بفتح الباب اخلاص 
يب، وطلب مني مبلغًا ماليًا لقاء عمل قام به يف شقتي من شهر ونصف تقريبا، فأخربته أن 
اآلن  حقه  ويريد  معه،  واشتغل  العامل  مع  حرض  أنه  فأجابني  آخر  عامل  مع  كان  اتفاقي 
فأخربته أنه ليس له أي حق، عندها قام املتوىف )...( بوضع أصبعه عىل جبهتي قائال حقي 
وأنا كنت جالسا يف  إىل جمموعة من زمالئه  بالنداء  قام  ثم  يا سعودي،  سآخذه من عينك 
السيارة فرضبته كفا عىل وجهه، وقلت له انقلع يا كلب ليش حتط أصبعك عىل وجهي، وملا 
الحظت أصحابه من نفس اجلنسية قد بدأوا بالتكاثر خرجت من السيارة ورضبته كفا آخر 
شخصان  وحرض  اخلمسني،  من  عددهم  قرب  الذين  زمالئه  من  احلارضين  لتخويف 
سعوديان أحدمها ملتٍح ال أعرف اسمه وآخر شهد هبذه القضية اسمه )...(، وقد عرفت 
الكهربائي  والعامل  سياريت  داخل  جلست  ثم  الرشطة،  إحضار  منه  وطلبت  الحقا  اسمه 
جلس باملقعد األمامي الذي بجواري وزميله السباك جلس باملقعد اخللفي بينام املتوىف )...(  
أريد  أنا  نعم  ويقول  السيارة،   باب  األخرى  بيده  وممسكا  يديه  بإحدى  املقود  ممسكا  كان 
الرشطة، ثم جاءين الشخص السعودي امللتحي ومهس يف أذين قائال الرشطة ما تسوي لك 
يشء والكثرة تغلب الشجاعة، وقال يل روح اهلل يسرت عليك، ثم قام نفس الشخص امللتحي 
بإبعاد املتوىف )...( من املقود والباب، فاستغليت الفرصة وأقفلت الباب وأدرت املقود إىل 
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أقىص درجة عىل اليمني ورجعت إىل اخللف، وكنت متمهال ألن خلفي سيارات ثم سمعت 
التفت  فلام  واألحذية  باحلجارة  السيارة  حيذفون  وبدأوا  رجوعي   أثناء  احلارضين  صياح 
للخلف  فرجعت  الطريق،  منتصف  يف  األرض  عىل  ملقى   )...( املتوىف  شاهدت  إليهم 
بسياريت مسافة مخسة أمتار تقريبا للهرب منهم ألن الرمي شديد لكنني تفاجأت بأن الطريق 
خلفي مسدود بسيارتني متوقفتني، ثم قمت بإغالق النافذة ملنع دخول احلجارة واألحذية 
تقريبا كان  فلام رأيتهم متوجهني إيل من مجيع اجلهات وكان عددهم مخسني شخصًا  عيل، 
ليس أمامي إال أن أجته إىل األمام برسعة حتى يتفرقوا، كام كنت أعتقد أن املتوىف )...( قد قام 
إال  أشعر  تدرجييا ومل  تفرق احلارضون  نتيجة هرويب لألمام مرسعا  من سقوطه، وبالفعل 
بالسيارة تصعد وهتبط عىل يشء فسمعت الرصاخ الشديد من احلارضين فالتفت إىل املرآة 
فشاهدت شخصا مدهوسا فعلمت أنني دهسته لكنني مل أعلم أنه هو املتوىف )...(، وأردت 
الوقوف إلسعافه لكنني خفت من ردة فعلهم فهربت وسلمت نفيس للقسم، هذا ما حصل 
وعىل ذلك أوقع«. كام جرى االطالع عىل الشهادة املؤرخة يف ١٤٣١/٠٣/٣٠هـ، وجاء 
فيها ما نصه ))أشهد باهلل العظيم أنا )...( )٤٥( عامًا، اجلنسية )...(، قدمت إىل السعودية 
منذ ثالثة أشهر عن طريقة التهريب بغرض البحث عن عمل، وأعمل يف شارع )...( حلسايب 
اخلاص أنا وجمموعة من املقيمني بطريقة غري نظامية من ضمنهم املتوىف/ )...(، وهو )...( 
الساعة السادسة  املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  اجلنسية،  يعمل كهربائيا، وأنه يف يوم األحد 
الزبائن، والحظت جتمهر  بانتظار حضور  املغرب كنت جالسا كالعادة  والربع قبل صالة 
سيارة  حول  الكهربائية  للمواد   )...( حمل  أمام  خمتلفة  جنسيات  من  شخصًا  أربعني  قرابة 
صغرية من نوع )...( كحلية اللون، وهبا شخص سعودي بمفرده علمت فيام بعد أنه يدعى 
)...(، وكان رفيقنا املتوىف/ )...( ممسكًا بباب السيارة الذي كان مفتوحًا، وكان يقف من 
مالك  له  يقول   ،)...( وكان  حقي  أخذه  فوق  لطمني  يقول  وهو  للسيارة  اخلارجية  اجلهة 
عندي يشء فطلب املتوىف/ )...( من احلارضين إحضار الرشطة، ويف هذه األثناء شاهدت 
شخصا سعوديا ملتحيا هيمس يف أذن )...(، ال أدري ماذا قال له ثم بعد ذلك قام املدعو/ 
)...( الذي كان يقف بسيارته بوضع معرتض ولف مقود السيارة  ألقىص درجة إىل اليمني 
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راجعًا للخلف برسعة ويف أثناء عودته دهس قدم املتوىف )...(، فسقط أرضا عىل األرض، 
ال بل سقط ممددًا عىل األرض يف املنتصف، رأسه إىل جهة الرشق ورجليه إىل جهة الغرب 
جهة املحالت وكانت مسافة رجوع سيارة املدعو/ )...( مسافة أربعة أمتار تقريبًا، وكان 
املتجمهرون يرمون سيارة )...( باحلجارة واألحذية، ومل أكن أرمي معهم وكان قصدهم 
من ذلك أال هيرب ومل يستطع اهلروب من اجلهة الرشقية لوجود سيارات متوقفة فام كان 
أمامه إال أن قاد سيارته لألمام، وكان أمامه حدود أربعة أمتار تقريبا املتوىف/ )...( متمددًا 
من جراء اإلصابة األوىل التي تعرض هلا يف قدمه، ومل يكن أمامه أي أحد من املتجمهرين بل 
أم  الدهس  يقصد  هل   ،)...( املدعو/  نية  عن  أعلم  أكن  ومل   ،)...( املتوىف/  خلف  كانوا 
اهلرب علاًم أن الرؤية أمامه كانت واضحة، وكان يستطيع أن يرى أن هناك شخصًا ممددًا 
ولكنه ال يستطيع اهلروب من املتجمهرين الذي يقذفونه باحلجارة واألحذية إال من األمام، 
لذلك اجته أمامًا ودهس جسم املتوىف/ )...( ومتكن من اهلرب بعد ذلك، وعندما قابلت 
املدعو/ )...( يف قسم الرشطة وسألته ماذا قال لك الشخص امللتحي السعودي؟ أجابني 
أنه قال له الكثرة تغلب الشجاعة. هذا ما أشهد به واهلل عىل ما أقول شهيد وعليه أقر«. كام 
جرى االطالع عىل شهادة بتاريخ ١٤٣١/٣/٣٠هـ، جاء فيها ما نصه ))أشهد باهلل العظيم/ 
أنا )...(، عمري ٢٧سنة، اجلنسية )...( بموجب بطاقة بديلة رقم )...(، بأنني قدمت إىل 
بغرض  تقريبًا  قبل سنة  احلدود  متسلاًل عرب  التهريب  السعودية عن طريق  العربية  اململكة 
من  وجمموعة  أنا  الدهانات  يف  اخلاص  حلسايب   ،)...( بشارع  وأعمل  عمل،  عن  البحث 
مجاعتنا  من  وهو   ،)...( اجلنسية   ،)...( املتوىف/  ضمنهم  من  نظامية  غري  بصفة  املقيمني 
الساعة  ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  املوافق  األحد  يوم  يف  إنه  حيث  الكهرباء،  يف  حلسابه  ويعمل 
السادسة وعرش دقائق أو الربع تقريبًا كنت جالسًا أنا واملدعو/ )...(، وهو )...( اجلنسية 
مقيم بصفة غري نظامية، وهو ابن صهر املتوىف/ )...(، فجاء أحد األشخاص وقال له احلق 
عمك/ )...( )املتوىف( يتضارب مع شخص سعودي وملا حرضنا إىل موقع التجمهر وهو 
أمام حمل )...( لألدوات الكهربائية، وكان هناك جمموعة من األشخاص حوايل أربعني من 
جنسيات خمتلفة متجمهرين حول سيارة املدعو/ )...(، وهي من نوع )...(، كحلية اللون 



23

وكان يقف بوضع معرتض وشاهدت )...( وشخصًا آخر )...( اجلنسية،  يريدون التدخل 
لصالح املتوىف/ )...( إال أن املتوىف منعهم، وقال ال أحد يتدخل وكان يقول إن الشخص 
السعودي/ )...( ظلمني وأكل حقي ولطمني، وقد شاهدت آثار اللطم عىل خده األيرس 
حممرًا وكان ممسكًا بمقود السيارة بيده اليمنى والباب من اجلهة اليرسى، وهو يقول نادوا 
له )...( روح ما عندي لك يشء أللعن لك جدك ووخر ألدوسك اآلن،  الرشطة، فقال 
فجاء شخص سعودي ملتٍح ال أعرفه يقول ماذا صار؟ فقال له املتوىف/ )...( ظلمني وأخذ 
حقي فسحب هذا الشخص امللتحي املتوىف/ )...( عن إمساكه مقود السيارة إىل خارجها 
والشخص  السيارة،  خارج  أي  اخلارج  من  وجسمه  الباب  يمسك   )...( املتوىف  فأصبح 
له، علاًم أن املدعو/ )...( حاول رضب  امللتحي هيمس يف أذن )...(، ال نعرف ماذا قال 
)...( صهر املتوىف )...( عندما نصحه )...( بأنه عيب أن تسب أكرب منك، فقام عامل كان 
يركب بجواره يف السيارة بمسك املدعو/ )...(، حيث مل يكن بمفرده يف السيارة وال نعرف 
هذا العامل من قبل، وبعدها قام بلف مقود  السيارة إىل جهة اليمني إىل أقىص درجة بحيث 
برز كامل اإلطار للخارج وكان املتوىف/ )...( معطيًا ظهره للسيارة حماواًل االنرصاف إال أن 
املدعو/ )...( أثناء رجوعه بقوة مرسعًا دهس بالكفر األيرس رجل املتوىف اليمنى فسقط عىل 
فعندما  املحالت،  جهة  الغرب  جهة  ورجليه  الرشق  جهة  رأسه  اخلط  عىل  متمددًا  وجهه 
قاموا  اخللف  إىل  اهلروب  ويريد   ،)...( املتوىف/  دهس   )...( املدعو/  املتجمهرون  شاهد 
يستطع  فلم  ابتعد عني،  أنا معهم ألنه  أرِم  املاء واألحذية ومل  بعلب  برميه  إيقافه  بمحاولة 
اهلروب من اخللف لوجود املتجمهرين وال من اجلهة الرشقية لوجود سيارات متوقفة ومل 
يكن أمامه إال اهلروب من األمام وهي اجلهة التي كان املتوىف/ )...( ملقى عىل األرض يف 
نصف اخلط وكانت املسافة بعد رجوعه تبعد عن املتوىف قرابة اخلمسة أمتار، ومل يكن هناك 
أحد أمامه، بل كان األشخاص الذين يف األمام خلف )...( املتوىف فتقدم مرسعًا بسيارته 
للهرب ودهس )...( بأربعة اإلطارات وشاهدت مرور اإلطار عىل رأسه وال أدري عن نيته 
هل هو متعمد أو ال، وبعدها هرب )...( من املوقع هذا ما أشهد به وعىل ذلك أوقع((. كام 
جرى االطالع عىل  شهادة بتاريخ ١٤٣١/٤/١هـ، جاء فيها ما نصه ))أشهد باهلل العظيم 



24

قتل

أنا )...(، ٣٠ سنة، )...( اجلنسية  بموجب رخصة إقامة رقم )...(، وتاريخ ١٤٢٥/١/٩هـ، 
سجل جدة أعمل كهربائي منازل لدى كفييل )...(، وأسكن بحي )...(، بجوار دوار )...(، 
تقريبًا حرض  السادسة  الساعة  املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ  يوم األحد  أنه يف  وجوايل )...(، 
إلينا يف حمل )...( لألدوات الكهربائية املجاور ملحل )...( للكهرباء املدعو/ )...(، وطلب 
كهربائيًا وسباكًا إلصالح بعض األعطال لديه بشقته، وبعد أن تم إعطاؤه األدوات الالزمة، 
وصعود الكهربائي معه ويدعى )...(، فجلس معه يف املقعد األمامي، وركب السباك )...(

يف املقعد اخللفي، وقمت أنا بتحميل البضاعة يف السيارة، عندها شاهدت بعد جلوس املتهم 
قائد  إىل  يتوجه  املحالت  أمام  أعرفه من خالل جلوسه   ،)...( املتوىف/  السيارة  عىل مقود 
السيارة ويتحدث معه من خالل نافذة السائق ويقول له أعطني حقي، فقال له املدعو )...( 
ما لك يشء، ليس أنت الذي اتفقت معك فحدث بينهام مشادة كالمية املتوىف )...( يطالبه 
بحقه، وذلك املدعو )...( يتلفظ عليه بقوله وخر يا كلب يلعن أمك، عندها وضع  املجني 
املدعو  السعودي  قام  بعدها  حقي،  أعطني  يقول  وهو  السعودي،  جبهة  عىل  إصبعه  عليه 
)...( برضبه كفًا عىل وجهه، وهو جالس يف سيارته بينام املجني عليه واقف يف اخلارج ثم 
خرج املدعو )...( من السيارة وقال ليش حتط يدك عىل وجهي فرضبه كفًا آخر عىل وجهه، 
حرض  ثم  الوضع  ملتٍح هيديء  هناك شخص سعودي  وكان  النزاع  لفض  بالتدخل  فقمنا 
ثالثة أشخاص يقولون لـلمدعى عليه )...(، عيب عليك ترضب رجاًل أكرب منك فمنعهم 
املتوىف )...( من التدخل، وقال الرشطة ستحرض، وكان املتوىف ممسكًا بباب السائق اخلاص 
بسيارة املدعو )...( وكان الباب مفتوحًا، وكان املدعو )...( يرجع بسيارته ببطء للخلف، 
وهو يقول للمتوىف الذي كان ممسكًا بالباب وخر وخر فسحب وأغلق الباب بقوة ثم عدل 
مقود السيارة إىل أقىص درجة عىل اليمني ورجع للخلف رسيعًا ويف أثناء رجوعه دهس عىل 
رجل املتوىف )...(، وكان قصده يف ذلك الوقت واهلل أعلم اهلروب ألن األشخاص ابتدأوا 
بالتجمع وكان يف ذلك الوقت مل يتدخل أحد منهم برضب )...(، وال رمي سيارته إال بعد 
املتوىف  دهسه لرجل املتوىف )...(، وحماولته اهلرب، وعندها رموا سيارته باألحذية، وكان 
)...( قد سقط متأثرًا من دهس رجله يف منتصف الطريق وقد رجع املدعو)...( بسيارته من 
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نوع )...( حوايل ثالثني مرتًا للخلف - وأنا قست املسافة - حماواًل اهلرب لكنه مل يستطع 
وكانت  اخللف،  من  له  األشخاص  ومالحقة  الرشقية  الناحية  من  واقفة  سيارات  لوجود 
هناك سيارة قادمة من اخللف فاعرتضته أيضًا، عندها قدم إىل األمام برسعة شديدة وانكشف 
املتوىف  يدهس  وهو  شاهدته  وقد  صدمهم  من  خوفًا  املتجمهرين  تفرق  بعد  أمامه  الطريق 
املوقف  أنه من هول  أم  الدهس  تعمد  نيته هل  أدري عن  اإلطارات لكن ال  بأربعة   )...(
والصدمة مل يشاهده. هذا ما أشهد به واهلل عىل ما أقول شهيد وعىل ذلك أوقع((. كام جرى 
أنا  العظيم  باهلل  ))أشهد  نصه  ما  فيها  جاء  ١٤٣١/٤/١هـ،  بتاريخ  شهادة  عىل  االطالع 
)...(، ٢٣ سنة، سعودي اجلنسية بموجب بطاقة أحوال رقم )...(، أنه يف يوم األحد املوافق 
١٤٣١/٣/٢٨هـ، الساعة السادسة والربع تقريبًا قبل صالة املغرب كنت متواجدًا يف حمل 
املحل  من  خروجي  وعند  املستلزمات،  بعض  لرشاء  الكهربائية  لألدوات   )...( مؤسسة 
املدعو  سيارة  حول  متجمعني  األشخاص  من  جمموعة  شاهدت  اجلوال  هباتفي  للمكاملة 
بداخل سيارته  اللون، وكان هو  نوع )...( كحلية  بعد وهي من  فيام  )...(، علمت اسمه 
وبجواره شخص ويف املقعد اخللفي عامل  آخر وكان املتوىف )...( يتحدث معه عرب النافذة 
يطالبه بحقه، وذلك يقول وهو )...(: )جبته صلح يل باب وخربه وكلفني ٨٠٠ ريال(، 
وكان )...( يقول يا جرارين يا قوادين وجمموعة من نفس جنسية املتوىف يرددون نفس السب 
وكان املجني عليه واضعًا يده عىل خده ويقول رضبني كفًا، فتدخلت أنا وشخص سعودي 
ملتٍح لفض النزاع وكان املتوىف )...( ماسكًا كتف الباب حتى ال هيرب املدعو)...(، فقام 
املدعو )...( بلف مقود السيارة ألقىص درجة لليمني لالنرصاف، وعاد إىل اخللف وأثناء 
عودته أصاب املتوىف )...( بالكفر يف ساقه فسقط املتوىف )...( أرضًا متمددًا يف نصف اخلط 
عندها قام ما يقارب مخسني شخصًا بقذف سيارة املدعو )...( باألحذية والقوارير واحلجارة 
واستمر بالرجوع إىل ما يقارب ثامنية أمتار، وملا مل يستطع اهلروب من اخللف تقدم إىل جهة 
التي فيها املتوىف رسيعًا فانكشف الطريق أمامه بعد تفرق من أمامه خوف الدهس  األمام 
ورأيته يدهس املتوىف )...( باإلطارات األربعة برسعة عالية لكنني ال أعلم هل نيته اهلروب 
من املتجمهرين أو إذا كان متعمدًا أم ال هذا ما أشهد به واهلل املوفق((. كام جرى االطالع 
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عىل شهادة بتاريخ ١٤٣١/٤/١هـ جاء فيها ما نصه ))أشهد باهلل العظيم أنا )...(، اجلنسية 
)...( بموجب اإلقامة رقم )...(، أنه يف يوم األحد املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، ويف حوايل 
الساعة السادسة تقريبا وقبل صالة املغرب بنصف ساعة جاءنا )...(، يف حمل )...( للكهرباء 
وطلب بعض املستلزمات الكهربائية وسخانًا، وطلب كهربائيًا وسباكًا وبالفعل خرج معه 
اللون  الكهربائي )...( وأنا )...(، وقبل ركوبنا سيارته وهي من نوع )...( كحلية  زمييل 
شاهدنا املدعو )...( يف مشادة كالمية مع املتوىف )...(، حيث كان املتوىف يطالبه بمبلغ مايل 
لقاء عمل قام به عند املدعو )...(، وكان )...( جيلس يف سيارته ويتحدث مع املجني عليه 
اخلاصة يب وعندما  الشنطة  املحل إلحضار  أنا  األثناء دخلت  السائق، ويف هذه  نافذة  عرب 
خرجت ثانية شاهدت )...( يرضب املتوىف )...( كّفًا عىل وجهه وهو يشتمه بقوله يا جرار 
يا كلب واهلل ألجيب لكم الدورية يا أوالد الكلب، فرد عليه املتوىف )...( هات الدورية أنا 
أن  إال  اجلاين  رضب  بعضهم  وحاول  الثالثني  قرابة  أشخاص  هناك  وكان  الدورية،  أبغى 
املتوىف  )...( منعهم عن ذلك، وقال سوف حترض الدورية ويف هذه األثناء كان هناك شخص 
يف  الكهربائي  زمييل  فركب  املوقف،  هتدئة  حياولون  احلارضين  وبعض  أعرفه  ال  سعودي 
املقعد األمامي وركبت أنا يف املقعد اخللفي لسيارة )...(، وركب )...( يف مقعده بينام كان 
املتوىف )...( ممسكًا بباب السائق وهو مفتوح وابتدأ بعض احلارضين حياولون إبعاد املتوىف 
)...( عن الباب إىل أن استطاع املدعو )...( من سحب الباب وإغالقه، ثم قام بلف املقود 
إىل أقىص درجة عىل اليمني ورجع إىل اخللف برسعة شديدة ويف أثناء رجوعه صدم رجل 
املتوىف )...( فسقط أرضًا متمددًا يف منتصف الطريق، وقد شاهدته متمددًا، ال بل مل أشاهده 
اخللف  من  اهلروب  يستطع  مل  لكنه  أمتار  ثامنية  قرابة  بالسيارة   )...( فرجع  سقوطه،  أثناء 
لتجمع جمموعة من اجلنسية )...( حوله وقاموا برضب السيارة باألحذية بينام نحن داخل 
السيارة مقفلني الزجاج ومل يصبنا أي يشء، وبعد ذلك انطلق )...( رسيعًا إىل األمام وكان 
من يقف أمام السيارة قد تفرقوا خوفًا من دهسهم من شدة الرسعة، وأثناء هروبه منهم إىل 
األمام بالسيارة برسعة شديدة أحسست أن السيارة قد دهست شيئًا وذلك الرجتاج السيارة 
الشديد، وعندما نظرت من الزجاج اخللفي فوجدت املدعو )...( ملقًى عىل األرض، علاًم 
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بأنني مل أشاهد املتوىف )...( قبل دهسه وال أدري هل اجلاين )...( شاهده أم ال، وال أعلم 
عن نيته شيئًا هل تعمد دهسه للهروب أم ماذا كان يف نيته إال أنه بعدما ارجتت السيارة سألنا 
املدعو )...( هل أنا صدمته فأجبته نعم، فاستمر بعد ذلك يف اهلروب وكان املتجمهرون من 
جنسية املتوىف عىل أطراف الشارع يرمون السيارة باألحذية وبعد كيلوين تقريبًا طلبنا منه 
إنزالنا فنزلنا هذا ما لدي واهلل عىل ما أقول شهيد((. كام جرى االطالع عىل شهادة بتاريخ 
١٤٣١/٤/٥هـ، جاء فيها ما نصه ))أشهد باهلل العظيم أنا/ )...(، ٢٥ سنة، )...( اجلنسية، 
حيث إنه يوم األحد املوافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، الساعة السادسة والربع تقريبًا قبل املغرب 
للكهرباء،  اللون إىل حمل )...(  نوع )...( كحلية  بسيارته  املدعو )...(  بنصف ساعة جاء 
وطلب بعض املستلزمات الكهربائية، وطلب كهربائيًا فذهبت معه خلربيت بذلك كام طلب 
عامل سباكة وجاء معنا السباك )...(، اجلنسية )...( أيضًا، وملا ركبوا يف السيارة جئتهم أنا 
متأخرًا  النشغايل وركبت سيارة )...( يف املقعد األمامي املجاور للسائق، وكان )...( أيضًا 
يقول  املدعو )...( حيث  السائق مع  باب  نافذة  املقود ويتشاجر كالميًا عرب  أمام  بجواري 
املدعو )...( للمجني عليه يا جرار يا ابن القحبة، وهناك شخص سعودي ملتٍح وشخص 
آخر سعودي هيديان املوقف، واملدعو )...( ماسكًا عىل خده رضبني، ال بل يقول رضبني 
بالكف وأنا رجال شيبة، ثم قام )...( بالرجوع بسيارته مرسعًا بقوة بعد أن لف املقود عىل 
أقىص درجة عىل اليمني، وهو يقول اهلل يلعنه خرب عيل الشغل، ونحن راجعون أحسست 
أنه اصطدم بشخص من صوت السيارة، ثم هجم املتجمهرون وعددهم تقريبًا ثالثون فردًا 
عىل سيارة )...(، باألحذية فرجع )...( مسافة عرش أمتار تقريبًا علاًم أن رجوعه آنذاك مل 
يكن هروبًا منهم، بل ألن السعوديني حاوال هتدئة املوقف، وأراد أن ينسحب ويذهب لبيته، 
من  خوفًا  رأيس  بإنزال  أنا  قمت  املتجمهرين  من  احلذف  بدأ  ملا  لكن  معه  الشغل  لنكمل 
السيارة  زجاج  خفت  لكن  النافذة،  أقفلت  أين  مع  باحلجر  حيذفون  أعرفهم  وأنا  احلذف، 
يكرس، وأحسست أن السيارة متيش برسعة لألمام ألنه أراد اهلروب منهم، ثم أحسست أنه 
لكنه  الرجال،  دهست  السيارة  وقف  السباك   )...( زمييل  له  قال  حيث  يشء،  عىل  دهس 
انطلق برسعة إىل أن أوقفنا بعد ٢ كيلو تقريبًا، وأنا أعتقد أنه مل يكن يتعمد دهس الرجل، 
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وهو ملقى عىل األرض بل كان قصده اهلرب، هذا ما أشهد به، واهلل عىل ما أقول شهيد((. 
كام جرى االطالع عىل شهادة بتاريخ ١٤٣١/٤/٥هـ، جاء فيها ما نصه ))أشهد باهلل العيل 
العظيم أنا/ )...(، ٤٦ عامًا، اجلنسية )...(، أنه يف يوم األحد ١٤٣١/٣/٢٨هـ، شاهدت 
سيارة من نوع )...( يطاردها جمموعة من األشخاص قرابة األربعني أو اخلمسني، ومل يكونوا 
بكتابة  فقمت  بمشكلة،  تسببت  قد  أهنا  فعلمت  أنا،  املوقف  شاهدت  حني  آنذاك  يرموهنا 
رقمها احتياطًا، وهذه الشهادة هي نفس شهاديت يف مركز الرشطة أما ما جاء يف دفرت املرور 
من أين شاهدت السيارة تدهس شخص وهترب، فأنا وقعت عىل الشهادة هذه لكني مل أقرأ 
ما كتبه ضابط املرور، ومل أعلم أنه أخطأ حني كتابته الشهادة، ولكن هذه شهاديت التي أدين 
اهلل هبا، فلم أشاهد الدهس ولكنني أنا فاعل خري فقط كتبت رقم السيارة وعىل ذلك أوقع((. 
كام جرى االطالع عىل شهادة بتاريخ ١٤٣١/٥/٥هـ، جاء فيها ما نصه ))أشهد اهلل العظيم 
أنا/ )...(، )٤١( عامًا، اجلنسية )...(، أنه يف يوم األحد ١٤٣١/٣/٢٨هـ، قبل املغرب 
بنصف ساعة بعد خروج املدعو/ )...( من املحل الذي أعمل فيه، وهو )...( للكهرباء، 
فاتفق مع عاملني سباك وكهربائي ركبا معه يف السيارة وعند إرادته امليش قام بطرق زجاج 
كالمية  مشادة  بينهام  وسمعت  زجاجه،  نافذة   )...( املتهم/  وفتح   ،)...( املتوىف/  سيارته 
وسمعت )...( املتوىف يقول جيب رشطة، ثم شاهدت )...( يرضب املتوىف/ )...( أكثر من 
كف ال أعلم كم كف، ثم مل أشاهد ما حدث بعد ذلك ألين مسؤول املحاسبة واملحل به 
زبائن، أما ما جاء يف حمرض الرشطة أين شاهدت املتوىف/ )...( يرمي سيارة )...( باحلجارة 
فهذا الكالم مل أقله، وال أدري ملاذا كتبه الضابط يف الرشطة، هذا ما أشهد به واهلل عىل ما 
ما نصه  فيها  بتاريخ ١٤٣١/٥/٥هـ، جاء  أقول شهيد((. كام جرى االطالع عىل شهادة 
األحد  يوم  بأنه  وأفاد   ،)...( اجلنسية  عامًا،   )٣٣(  ،)...( أنا/  العظيم  العيل  باهلل  ))أشهد 
املدعو/  شاهدت  قال  للكهرباء،   )...( بمحل  تواجده  وأثناء  ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  املوافق 
اللون، وبعد انرصافه من حمل )...(، ورشائه  الذي حرض بسيارة نوع )...( كحلية   )...(
وقبل  بل  وبعد  كهرباء  وعامل  سباكة  عامل  يرافقه  وكان  وكهربائية،  صحية  مستلزمات 
)حماولة( صعودمها يف السيارة حدثت مشادة كالمية بني املدعو/ )...(، واملتوىف/ )...(، ال 
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نعرف ملاذا، لكني خرجت أنا عىل صوت الكف الذي رضبه املتهم للمتوىف/ )...(، وتدخل 
سعوديان أحدمها شباب واآلخر بلحية، وكان املتوىف/ )...( ماسكًا باب السيارة ويطالب 
بإحضار الرشطة ونص كالمه )جيب الرشطة ما دام أنا انرضبت وأخذت حقي(، فشاهدت 
املدعو/ )...( يلف املقود إىل أقىص درجة يمني ويرجع برسعة شديدة وهو يقول للمتوىف/ 
املتوىف/ )...(، وأظنه دهس  )...( وخر وخر، وأثناء رجوعه شاهدته وهو يدهس رجل 
الرجلني فسقط ممددًا يف نصف الطريق، ورجع املدعو/ )...( وراء تقريبًا مخسة عرش مرتًا، 
إال أن الشارع خلفه كان مسدودا بسيارتني، وكذلك من اجلهة الرشقية كانت هناك سيارات 
 )...( املتهم  أن  إال  بالتحديد،  أدري  ال  مخسون  تقريبًا  متجمهرون  كثريون  وناس  واقفة، 
رفض الوقوف فاجته إىل األمام مرسعًا رسعة شديدة، فتفرقوا من أمامه خوفًا من الدهس، 
حتى أنا وبعض احلارضين كنا بجوار املتوىف نريد نبعده عن الطريق هربنا من رسعة السيارة، 
ثم شاهدت السيارة متر باإلطارات األربعة فوق جسم املتوىف/ )...(، واإلطار الذي عىل 
اليسار اخللفي شاهدته يدهس عىل رأس املتوىف، ألن رأسه كان باجتاه الرشق ورجليه باجتاه 
الغرب، وعندما صعد اإلطار اخللفي فوق رأس املتوىف سمعت اإلطار األمامي يفحط من 
مل  لكنها  املياه،  وعلب  باألحذية  برميه  املتجمهرون  ذلك  بعد  قام  ثم  والرسعة،  االرتطام 
تصب السيارة ألنه قد ذهب ومل يقم أحد قبل ذلك أي قبل أي دهس املدعو/ )...( برمي 
السيارة، بل بعد الدهس هذا ما أشهد به واهلل عىل ما أقول شهيد«. كام جرى االطالع عىل 
خفر  ضابط   )...( النقيب/  أنا  ))بمعرفتي  نصه  ما  فيها  جاء   ٣/٢٨ بتاريخ  انتقال  حمرض 
املرور بخصوص حادث دعس  الصادر عن عمليات  البالغ  تلقي  حوادث رشق جدة تم 
خالل  من  املعاينة:  احلادث.  ملوقع  فورًا  االنتقال  تم  وقد   ،)...( دوار  جنوب   )...( بحي 
االنتقال ملوقع احلادث يتضح اآليت: أواًل/ املوقع شارع )...( جنوب دوار )...( أمام حمالت 
املوقع  وصف  ثالثًا/  مساًء.   والنصف  السادسة  الساعة  والتاريخ  الزمن  ثانيًا/  الكهرباء. 
ساحة أمام حمل )...( للكهرباء بحي )...(. رابعًا/ أطراف احلادث: الطرف األول: سيارة 
متكن قائدها من اهلروب من نوع )...(، الطرف الثاين: املدعو/ )...( اجلنسية )...(، وعمره  
٥٥ سنة. خامسًا/ كيفية احلادث: بعد حدوث مشاجرة بني قائد السيارة والعامل/ )...( 
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أمام حمل )...( للكهرباء رجع قائد السيارة إىل اخللف فدعس قدم العامل مما أدى إىل سقوطه 
عىل األرض مصابًا، وبعد رجوعه مل يتمكن من اهلروب فاضطر إىل التحرك إىل األمام برسعة 
ملستشفى  ونقله  املدعوس  إصابة  احلادث:  نتيجة  سادسًا/   .)...( املدعو/  ودعس  عالية 
)...( بحي )...(. سابعًا/ حالة اجلو الرؤيا: واضحة وال يوجد ما حيجبها. ثامنًا/ شهود 
عيان: مدونة شهادهتم بصفحات التحقيق )٥ و٦ و٧ و٨(. تاسعًا/ إجراءات أخرى: تم 
بتاريخ  معاينة  حمرض  عىل  االطالع  جرى  كام   .))  )...( مستشفى  من  تعذر  حمرض  تدوين 
١٤٣١/٣/٢٨هـ، جاء فيه ما نصه ))حضورنا نحن املوقعني أدناه جرى معاينة سيارة من 
نوع )...( كحلية اللون موديل ٢٠١٠ رقم اللوحة )...( أمام املركز، وبمعاينتها من اخلارج 
شوهد هبا آثار طعجة عىل الرفرف األمامي األيمن، ومل يشاهد من اخلارج أي آثار أخرى، 
هبا  احتامل  مغلقتني،  كرتونتني  وعدد  وقبعة  شامغ  بداخلها  شوهد  الداخل  من  وبمعاينتها 
أدوات كهرباء وسباكة ومل يالحظ هبا آثار تدل عىل احلادثة، وحفظًا للواقع جرى تدوين هذا 
فيه ما نصه ))هذا كام  املحرض والتوقيع عليه((. كام جرى االطالع عىل حمرض حتقيق جاء 
النحو  اجلنسية )...( عىل  الشاهد/ )...(،  إفادة  السابق ضبط  املحقق  بمعرفة نفس  جرى 
التايل: قدم نفسك للتحقيق ؟ االسم: )...(. العمر: ٣١. العمل: سائق خاص )...(، ما هي 
شهادتك يف حادثة دهس املدعو/ )...( املتوىف؟ أخربكم بأنني حرضت حادثة دهس )...( 
حيث شاهدت املدعو/ )...( صاحب السيارة، وحييط به أشخاص من كل مكان وعندها 
تدخل شخصان سعوديان آخران يف نفس املوقع، وقاما بتهدئتهم، ولكنهم رفضوا ذلك، 
غضب  ثم  األرض،  عىل  املتوىف  سقط  بقوة  للخلف  بالسيارة   )...( املدعو/  عودة  وعند 
بالسيارة وهرب. هل  املتوىف  بدهس  فقام  املاء  باألحذية وعلب  برميه  فقاموا  املتجمهرون 
شاهدت املدعو/ )...( وهو يدهس املتوىف عمدًا؟ شاهدته وهو يدهس أثناء هربه من املوقع 
وال أعلم هل كان عمدًا أم ال. هل تعرف املذكورين؟ ال أعرفهم ولكني شاهدت ما حصل 
بينهام. كم مرة قام بدهسه ؟ مرة واحدة أثناء هروبه من املوقع. هل شاهد ما حصل أحد 
غريك؟ نعم هناك شهود آخرون. هل لديك أقوال أخرى؟ ال. هل تصادق عىل أقوالك ؟ 
نعم«. كام جرى االطالع عىل إقرار بتاريخ ١٤٣١/٣/٣٠هـ، جاء فيه ما نصه ))أقر وأشهد 
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هلل تعاىل أنا املدعو/ )...(، اجلنسية )...(، باإلقامة رقم )...(، بأنني وبكامل قواي العقلية 
واملعتربة رشعًا قد شاهدت املدعو/ )...(، وهو يقوم باهلرب من جمموعة من )...(، يف حي 
)...(، شارع )...( أمام حمالت السباكة بسيارته ومعه اثنان من اجلنسية )...( بداخل سيارته 
ويقوم بدهس شخص يف نفس املوقع وعىل إقراري بذلك أوقع((. ويف جلسة أخرى حرض 
وبمواجهة  الرشعي،  وكيلهم  اخلاص وال  احلق  املدعون يف  )...(، ومل حيرض  عليه  املدعى 
املدعى عليه بام جاء يف الدعوى من أدلة وقرائن، قال إنني مل أتعمد قتل املجني عليه وأن 
الصحيح هو ما ورد يف جوايب عىل الدعوى، ولعدم حضور الورثة املدعني يف احلق اخلاص، 
وللتأمل يف الدعوى وإكامل الالزم أجلت اجللسة إىل يوم األربعاء، ويف جلسة أخرى حرض 
املدعى عليه )...( ومل حيرض املدعون يف احلق اخلاص وال وكيلهم الرشعي، فقررنا الكتابة 
إىل الرشطة إلبالغهم باحلضور، ويف جلسة أخرى تم بعرض ما رصد بعاليه عىل املدعى 
عليه قال إن ما جاء يف اعرتايف املصدق رشعا صحيح ووقعت عليه، ولكنني مل أتعمد قتل 
املجني عليه، ثم جرى عرض الصلح الذي هو خري عىل املدعي وكالة، فأجاب بعد ذلك 
قائال إن موكيل ال يرغبون يف الصلح مع املدعى عليه مطلقا ولو دفع يف ذلك مبلغا، وهم عىل 
دعواهم يف املطالبة بقتل املدعى عليه قصاصا، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
أجاب وكيله الرشعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بجنوب جدة برقم )٣٢٢٥٩( يف ١٤٣١/١٠/١٧هـ، 
قائال إن موكيل يتمسك بام جاء يف املذكرة املرصودة أعاله، وشهادة الشهود املرصودة أعاله 
يظهر منها أن موكيل مل يكن يقصد قتل املدعى عليه، وإنام كان قصده اهلروب من االعتداء 
عليه من قبل املتجمهرين، ويظهر من الشهادة كذلك أن موكيل حيل بينه وبني رؤية املجني 
القضية هكذا أجاب. ثم يف  لدينا، ونطلب احلكم يف  ما  املتجمهرين هذا  بأعداد من  عليه 
جلسة أخرى حرض املدعي العام )...(، وحرض املدعي وكالة باحلق اخلاص )...(، وحرض 
وكيل املدعى عليه )...(، وقدم مذكرة جوابية هذا نصها: املوضوع مذكرة دفاع تفصيلية: 
مقدمة من املتهم/ )...( عنه بالوكالة املحامي/ )...( ردًا عىل: ما جاء بالئحة االدعاء العامة 
رئيس  الفضيلة  أصحاب   ،)٣١/١٩٠/٣٨٣( جنائيًا  واملسجلة   ،)٣١/٢/١١٠٣( رقم 
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وبركاته،  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم  اهلل،  حيفظهم  املشرتكة  القضائية  اللجنة  دائرة  وأعضاء 
وبعد: إشارة إىل الئحة الدعوى العامة املقامة يف مواجهة موكيل واملتهم فيها بالقتل العمد 
الدعوات  خالص  للموىل  نرفع  مستهلها  ويف  االهتام،  ألدلة  استعراض  من  تضمنته  وما 
وصادقها بأن يتغمد املتوىف بواسع رمحته وأن يتجاوز عنا وعنه وأن يلهم أهله الصرب، منوهني 
يف مستهل مذكرتنا أننا لسنا هنا بصدد الدفاع عن شخص بقدر ما نرصد حالة ُوضع فيها 
املتهم دون أن يكون له اختيار يف ذلـك تنبئ عن عدم توافر ركن العمد يف جانبه لعدم توافر 
القصد اجلنائي، وإيضاحًا نورد اآليت: أواًل/ عدم توافر ركن التعمد يف جانب املتهم بام ينفي 
عنه االهتام بالقتل العمد، ذلك أن جريمة القتل العمد البد لتحققها أن يتوافر ركنان مادي 
ومعنوي )القصد اجلنائي(، وينصب األخري عىل عنرصي اإلرادة والعمل، أي جيب أن يفكر 
تتجه  أن  وجيب  القتل،  يف  سيستخدمها  التي  األداة  وحيرض  جلريمته  ويدبر  وخيطط  اجلاين 
يأتيه،  بام  علم  عن  القتل  فعل  يف  املتمثل  الضار  السلوك  مبارشة  إىل  املختارة  احلرة  إرادته 
وختلف هذا الرشط ينفي نية القتل ابتداًء، ويف دعوانا هذه مل تتجه نية املتهم لقتل املجني عليه 
مطلقًا  للمتهم  القتل  نية  توافر  عدم   /١ يأيت:  ملا  وذلك  العمد  بالقتل  االهتام  عنه  ينفي  بام 
كان  املوقع  يف  موكيل  تواجد  إن  حيث  احتياجاته،  بعض  لرشاء  الواقعة  مكان  يف  لتواجده 
لغرض احلصول عىل عاملة إلنجاز بعض األعامل يف سكن الزوجية، ومل يتواجد يف املوقع 
إرادة موكيل مل  القصد اجلنائي لكون  ينفي ركن  به، وبام  باحثًا عن املجني عليه أو مرتبصًا 
تتجه للفعل املنسوب إليه، وكذا فلم تتحول إرادته يف وقت الحق إىل ذلك الفعل لكونه كان 
هيرب حماواًل النجاة بنفسه خوفًا من بطش املتجمهرين، ومل يكن أمامه سوى االجتاه األمامي 
ركنا  ومها  نتيجة،  وال  فعل  قصد  فال  وبالتايل  املتوىف،  يَر  ومل  املتجمهرون  يسده  كان  الذي 
العمدية وبانتفائهام أو أحدمها تنتفي يف حق موكيل الواقعة حمل االهتام. ٢/ عدم رؤية املتهم 
وقت هروبه للمتوىف بام يؤكد عدم توافر نية القتل لديه ومن ثم انتفاء ركن التعمد: حيث إن 
فهو  عليه  املجني  بسبب  مجيعًا -  الشهادات  حمصلة  هي  كام  باملشاجرة -  بدأت  األحداث 
الذي توجه إىل املتهم يف مكانه داخل السيارة، وحترش به وفتح باب السيارة وأمسك به، وأيًا 
كان السبب لدى املجني عليه فهذا غري منتج يف املوضوع يف وضع حتفز )...( بالتصعيد من 
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جانبه، واكبه صياح مرتفع أدى إىل جتمهر العرشات من بني جلدته وآخرين، حدهم األدنى 
أربعون يف أقوال، وما يزيد يف أقوال أخرى، والتفافهم حول السيارة، وقد اختذ جتمهرهم 
منذ البداية شكل االنحياز للمجني عليه، صاحبه اســتمرار يف هتديــد موكلــــي وإىل حد 
دفعــــه لـــمحاولة اهلرب بأقوال اجلميع، ومل يكن ثمة وفاة أو دهس حتى هذا الوقت، 
مجيع  فحال  اهلرب  املتهم  حاول  عندما  الشهود  وبإمجاع  تبعًا،  عمد  ثمة  يكن  مل  ثم  ومن 
املتواجدين دون ذلك بسد الطريق والتعدي بقذف السيارة باحلجارة واألحذية وعلب املياه 
مما أصاب املتهم بالرعب واالضطراب، وذلك دفعه ملحاولة اهلرب بالرجوع للخلف لكنه 
مل يستطع لوجود سيارات يف اخللف حسبام أورد الشهود، ومل يكن أمامه إال االجتاه األمامي 
املجني  قد محلوا  أهنم  موقنًا  لتفرقتهم  املتجمهرون، ذهب مرسعًا  يسده  والذي كان  فقط، 
عليه من الطريق وبالفعل تفرقوا ومر من الطريق، ومل يعلم أنه صدم أحدًا إال عندما أحس 
باهتزاز السيارة الشديد، وسمع رصاخ احلارضين فالتفت يف املرآة فشاهد شخصًا مدهوسًا 
 ومل يكن يعلم أنه املجني عليه، وهذا يقطع بعدم قصده قتل املجني عليه ألنه مل يره أصاًل. 
اخلطأ،  قبيل  ما حدث كان من  املتهم وأن  القتل( لدى  )نية  اجلنائي  القصد  توافر  ٣/عدم 
حيث إنه من املستقر عليه رشعًا لكي حيكم بالقصاص عىل اجلاين جيب أن يكون متعمدًا يف 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  لقول  عليه  قصاص  فال  خمطئًا  كان  فإن  إياه،  قاصدًا  القتل 
)العمد قود( رواه ابن أيب شيبة وإسحاق بن راهوية يف مسندهيام من حديث ابن عباس بلفظ 
)العمد قود إال أن يعفو ويل املقتول(، وهو يف السنن بلفظ من قتل عمًدا فهو قود، أي القتل 
متناهية  عقوبة  القصاص  وألن  القود،  لوجوب  العمد  فيشرتط  القصاص،  يوجب  العمد 
فيستدعي جناية متناهية، واجلناية ال تتناهى إال بالعمد، ولذلك جيب أن يكون القتل منه عمدًا 
حمضًا ليس فيه شبهة اخلطأ، ألنه عليه الصالة والسالم رشط العمد مطلقًا، والعمد املطلق هو 
العمد من كل وجه، وال كامل مع شبهة العمد، وعليه فإن املتهم يف دعوانا ُوضع حتت وطأة 
أمامه  االجتاهات  فكل  الرتكيز  عىل  القدرة  أفقداه  شديدين  ونفيس  عصبي  وضغط  ظروف 
كانت موصودة بإمجاع الشهود عدا األمامي الذي كان املتجمهرون يسدونه، ومل جيد اجتاهًا 
غريه للهروب خشية عىل نفسه، فسعى بدون تركيز ومل يفكر إال يف التمكن من اهلروب أواًل 



34

قتل

وأخريًا دون قصد منه لدهس أو قتل، موقنًا بأن املتجمهرين قد محلوا املتوىف من الطريق، 
فيه جتاوز  اهلرب  إىل  يدعوه  ما  ثمة  يكن  مل  أنه  العامة من  االدعاء  بالئحة  فام جاء  ثم  ومن 
تقدمه  عند  نية موكيل  باجتاه  القطع  الشهود عىل  اتفقت جل شهادات  األمور. ٤/  لطبائع 
بالسيارة إىل اهلروب من املتجمهرين ودون أن يقطع أيًا منهم بتوافر نية القتل لدى املتهم أو 
يورد يف شهاداهتم ما يدلل عىل ذلك، ومن املستقر عليه واملعلوم لفضيلتكم أن جريمة القتل 
العمد تتميز قانونًا عن غريها من جرائم التعدي عىل النفس بعنرص خاص، وهو أن يقصد 
اجلاين من ارتكابه الفعل اجلنائي إزهاق روح املجني عليه، وهذا العنرص ذو طابع خاص 
أمر  بطبيعته  وهو  اجلرائم،  سائر  يف  القانون  يتطلبه  الذي  العام  اجلنائي  القصد  عن  خيتلف 
يبطنه اجلاين ويضمره يف نفسه، ومن ثم فإنه يستلزم للحكم الذي يقىض بإدانة متهم يف هذه 
بإيراد  اجلناية أو بالرشوع فيها أن يعنى باستظهار هذا الركن استقالاًل، واستظهاره يكون 
األدلة التي تؤكد أن اجلاين حني ارتكب الفعل املادي املسند إليه كان يف الواقع يقصد إزهاق 
روح املجني عليه، وملا كان ما تقدم وكانت حمصلة الشهادات مجيعًا انتهت إىل أن ما وقع كان 
نتيجة حدوث مشاجرة مل يسع إليها املتهم، وقد كان توجهه للمكان لسبب آخر، ومل يكن 
لقاؤه باملجني عليه واردًا يف خميلته، فاملتهم ذهب لرشاء بعض األدوات الكهربائية وتقابل 
مع املجني عليه عرضًا واألخري هو من سعى إليه، وعندما حاول اهلرب مل يكن أمامه إال 
السري يف االجتاه األمامي وكان املتجمهرون يسدون ذلك االجتاه فسار مرسعًا للنجاة بنفسه 
ومل يَر املجني عليه بام ينتفي معه ركن العمد يف جانبه. ٥/ عدم صحة إجراءات املعاينة التي 
ُأجريت عىل موقع احلادث كوهنا ال تعرب إال عن وجهة نظر جمرهيا ال عىل الواقع الذي حدث، 
وهنا نشري إىل أن تقرير املعاينة قد افتقر إىل أبسط مقومات االعتداد به كدليل اهتام، وذلك 
أن معده قد اجته إىل موقع احلادث عند ما يقارب الساعة الثالثة فجرًا ومل يرش إىل ذلك ابتداًء، 
فضاًل عن عدم إجراء متثيل للواقعة، وعدم استدعاء الشهود بل وقف عىل املوقع يف ذلك 
الوقت املتأخر من الليل ومن الطبيعي أن تكون الرؤية واضحة جلية يف حينه خللو املكان من 
أي أحد، وبالتايل فإن تقرير املعاينة أعد من ظروف طبيعة مغايرة بشكل تام للظروف التي 
وقعت فيها احلادثة، إذ إن املعول عليه هو حالة الرؤية للمتهم وقت احلادث والتي كانت 
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غريه  أمامه  يكن  مل  الذي  الوحيد  االجتاه  يف  شخصًا  أربعني  من  أكثر  لوقوف  عنه  حمجوبة 
من  أمكنهم  بام  ويقذفونه  يصيحون  املتجمهرون  أخذ  وقد  بنفسه،  والنجاة  منه  للهروب 
املتجمهرين  أن  وظن  يره،  فلم  عليه  للمجني  رؤيته  فحجبوا  مياه  وعلب  وحجارة  أحذية 
محلوه من الطريق، وعليه فال يمكن التعويل عىل تلك املعاينة أو الركون إليها كوهنا ال تعرب 
إال عن وجهة نظر جمرهيا ال عىل الواقع الذي حدث والذي هو األساس املعول عليه. ٦/ 
ملخالفتها  احلادث،  وقت  املتهم  يستقلها  كان  التي  للسيارة  ُأجريت  التي  املعاينة  دقة  عدم 
الرفرف  عىل  طعجة  وجود  إىل  للسيارة  أجريت  التي  املعاينة  انتهت  فقد  الشهود،  ألقوال 
يتناقض مع أقوال  القول  آثار أخرى، وهذا  أية  األمامي األيمن ومل يشاهد هبا من اخلارج 
املياه،  وعلب  واألحذية  باحلجارة  السيارة  بقذف  املتجمهرين  بقيام  شهدوا  الذين  الشهود 
وعىل فرض عدم تركها آلثار عىل السيارة إال أن حدوث واقعة القذف أمر مسلم به ال مراء 
فيه وفقًا ألقوال شهود الواقعة مما حجب الرؤية عن املتهم وأفقده تركيزه، بام يقطع بعدم 
ثانيًا: تعديل  التعمد يف جانب املتهم وأن ما حدث مل يكن إال من قبيل اخلطأ.  توافر ركن 
الوصف اجلرمي املنسوب للمتهم من قتل عمد إىل اخلطأ لعدم قصد موكيل للفعل أو النتيجة 
وحاولوا  املتجمهرون  وقف  وعندما  عليه،   املجني  يَر  مل  كونه  لذلك  إرادته  اجتاه  وعدم 
االشتباك مع املتهم ثم قذفوا السيارة باحلجارة واألحذية وعلب املياه حاول اهلرب فلم جيد 
أمامه طريقًا خاليًا إال االجتاه األمامي وفقًا ألقوال الشهود وكان يسده املتجمهرون وحيجبون 
عنه الرؤية، فلم يَر املجني عليه وحاول النجاة بنفسه خشية بطشهم فسار مرسعًا لتفريقهم 
ليفسحوا له الطريق، وحيث إن املستقر عليه أن قصد القتل أمر خفي ال يدرك باحلس الظاهر 
وإنام يدرك بالظروف املحيطة بالدعوى، واألمارات التي يأتيها اجلاين وتنم عام يضمره يف 
نفسه، وملا كان ذلك وكانت الدعوى قد خلت أوراقها مجيعًا من ثمة دليل واحد عىل توافر 
قصد القتل لدى املتهم، وعليه يكون ما أتاه املتهم هو من قبيل اخلطأ، وبام يكون معه الدفع 
املنسوب للمتهم من قتل عمد إىل خطأ قد وافق صحيح الرشع  بتعديل الوصف اجلرمي 
املنسوب  اجلرمي  الوصف  تعديل  فضيلتكم:  من  ونلتمس  بالقبول،  جدير  وهو  والنظام 
للمتهم من قتل عمد إىل اخلطأ النتفاء ركن العمدية عنه، وفقكم اهلل ملا فيه اخلري والرشاد«. 
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ثم طلبنا من املدعي العام واملدعي اخلاص البينة عىل ما جاء يف الدعوى فقال املدعي باحلق 
اخلاص إنني ال أعلم شيئا عن الشهود وال أستطيع إحضارهم، وقرر املدعي العام قائال إن 
البينة لدينا هي شهادة الشهود املذكورين يف الئحة الدعوى وأطلب إمهايل إلحضارهم ويف 
جلسة أخرى حرض املدعي العام وحرض املدعي باحلق اخلاص وكالة )...(، وحرض املدعى 
عليه )...(، وحرض حلضوره الوكيل الرشعي )...(، وبسؤال املدعي العام واملدعي اخلاص 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف  عليه  بذلك،  فاستعدا  الشهود  إحضار  إمكانية  عن  وكاله 
املدعى  حلضوره  وحرض  العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ، 
العام عن  املدعي  باملوعد، وبسؤال  تبلغه  عليه )...(، ومل حيرض مدعي احلق اخلاص رغم 
بينته التي استعد بإحضارها يف اجللسة السابقة قال لقد تم طلبهم بموجب اخلطاب املرفق 
صورته بملف القضية رقم )هـ م ك/ ١٥١٤/٢(، وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٧هـ، ومل حيرضوا 
األربعاء  يوم  ويف  اجللسة.  أجلت  وعليه  لطلبه  فأجيب  الثانية،  للمرة  إمهايل  وأطلب 
العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)...( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠١/٢١هـ، 
وحرض حلضوره املدعى عليه )...( ومل حيرض مدعي احلق اخلاص رغم تبلغه باملوعد وبسؤال 
املدعي العام عن بينته التي استعد بإحضارها يف اجللسة السابقة قال لقد تم طلبهم بموجب 
اخلطاب املرفق صورته بملف القضية رقم )هـ م ك/ ٥١/٢(، وتاريخ ١٤٣٤/١/١٧هـ، 
املدعي  لطلبه. ويف جلسة أخرى حرض  فأجيب  الثالثة،  للمرة  إمهايل  ومل حيرضوا وأطلب 
املدعي  )...(، ومل حيرض  الرشعي  برفقة وكيله   ،)...( املدعى عليه  العام وحرض حلضوره 
وكالة باحلق اخلاص )...(، عليه فقد تقرر مواصلة النظر يف احلق العام بناء عىل املادة الثانية 
واخلمسني بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية والتي نصها )ال يكون لرتك املدعي باحلق 
املهلة  طلب  عام  العام  املدعي  وبسؤال  العامة(.  اجلزائية  الدعوى  عىل  تأثري  دعواه  اخلاص 
ألجله فأجاب قائال لقد تم طلب الشهود ثالث مرات كام يظهر ذلك من أوراق املعاملة ومل 
حيرضوا ومواصلة النظر يف القضية يعود إىل تقديركم هكذا قرر. وعليه وبناء عىل ما تقدم 
القيام بقتل  إليه املدعي العام من  من الدعوى واإلجابة وحيث أنكر املدعى عليه ما نسبه 
)...( عمدا وعدوانا، وادعى حدوث ذلك خطأ، وحيث إن ما ورد يف االعرتاف الصادر 
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من املدعى عليه واملصدق رشعا وما ورد يف شهادة الشهود وحمرض املعاينة من وقائع الدعوى 
تثبت أن املدعى عليه قام بقتل املجني عليه خطأ، لوجود مجهرة من الناس متنع املدعى عليه 
من النظر إىل املجني عليه، وما ورد يف شهادة الشهود من عدم متكن املدعى عليه من اهلرب 
املسلم ألخيه  قتل  إن األصل يف  عليه، وحيث  املجني  به  الذي وجد  واحد  إال من طريق 
املسلم هو قتل اخلطأ عمال بقول اهلل تعاىل )وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ( جلميع ما 
تقدم فقد حكمنا بام ييل: أوال/ عدم ثبوت ما أسنده املدعي العام إىل املدعى عليه )...(، من 
القيام بقتل )...( عمدا وعدوانًا. ثانيا/ ثبت لدينا أن قتل )...( للمجني عليه )...( هو من 
قبيل قتل اخلطأ ومعاقبته عىل ذلك عائدة إىل ويل االمر. ثالثا/ أفهمنا املدعى عليه )...( بأن 
عليه كفارة قتل اخلطأ وهي عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، وأن عليه دفع الدية 
ومقدارها ثالثامئة ألف ريال يف حال مطالبة أصحاب احلق اخلاص وله الرجوع فيها عىل 
عاقلته وبعرض ذلك عىل املدعي العام واملدعى عليه )...( املذكور أعاله قرر املدعي العام 
عدم القناعة باحلكم ولديه الئحة اعرتاضية استعد بتقديمها خالل املدة النظامية املقررة، أما 
املدعى عليه فقرر قناعته باحلكم وأمرنا بإخراج صك بموجبه ورفعه اىل حمكمة االستئناف. 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٢/٢٠هـ. 
إلينا املعاملة من حمكمة االستئناف مرفقا هبا القرار رقم  احلمد هلل وحده وبعد فقد عادت 
األوىل وهذا نصه  الدائرة اخلامسية  الصادر من  وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ،   ٣٤٢٧٥١٣٥
إعادهتا  باألكثرية  تقرر  االعرتاضية  احلكم وصورة ضبطه والئحته  وبدراسة  املقدمة:  بعد 
الدية  دفع  بأن عليه  املدعى عليه  إفهام  تم  أنه  القضية ملالحظة   الفضيلة حكام  ألصحاب 
ومقدارها ثالثامئة ألف ريال، سابق ألوانه ألن ذلك ال يكون إال بعد املطالبة هبا وبحكم 
إننا رجعنا عن  نقول  املالحظة   التوفيق. وجوابنا عىل  هذه  إفهام وباهلل  ملزم وليس جمرد 
الدية ألن ذلك سابق ألوانه. وأمرنا بإحلاق ذلك بصك احلكم  املدعى عليه بدفع  إفهامنا 
اله  نبينا حممد وعىل  التوفيق وصىل اهلل عىل  وسجله. وإعادته إىل حمكمة االستئناف، وباهلل 

وصحبه وسلم.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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الدائرة اجلزائية اخلامسية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )٣٢/١٤٧٧١١٨(، وتاريخ 
١٤٣٤/١/٢هـ، املرفق هبا الصك رقم )٣٤٤٩٦٣٧(، وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٧هـ، الصادر 
والشيخ/   ،)...( الشيخ/  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
بقتل  املتهم   ،)...( العام واخلاص ضد/  املدعي  املتضمن دعوى   ،)...( والشيخ/   ،)...(
االستئناف  بقرار حمكمة  عليه  املالحظ  باطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم   ،)...( اجلنسية   ،)...(
رقم )٣٤٢٧٥١٣٥(، وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته 
االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 5لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٤٦٣٣٩٧ 
حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٥١٠١١ 

إنكارا تلعمدا-ا تلقالا بديةا مطالبةا تلقصاصا-ا عنا تنازلا إثباتا خاصا-ا حقا سالا-ا
تلعمديةا-ادفعاباخلطأا-ابينةاعىلاتلدفعا-اتقليلاتلطباتلرشعيا-اثبوتاصفةاتلقالاخطأا-ا

ثبوتاتلانازلاعناتلقصاصا-اإلزتماباقميلاديةاتخلطأا-اكفارةاتلقالاتخلطأ.

مااتساندتاإليهاتملحكمةايفاتقبيباحكمها.

أقامت املدعية دعواها أصالة عن نفسها وبواليتها عىل أبنائها القرص ضد املدعى عليه طالبًة 
إثبات تنازهلا عن املطالبة بالقصاص من قاتل زوجها وإلزامه بدفع دية القتل العمد للورثة، وذلك 
بعد أن قام بدفعه من عىل سطح شاحنة كان فيها مما أدى إىل سقوطه عىل األرض ووفاته، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أنكر تعمده قتل مورث املدعية ودفع بأن ذلك كان خطأ، وبطلب البينة 
منه عىل ما دفع به أحرض شاهدين عدلني رشعا فشهدا عىل عدم قصد املدعى عليه قتل مورث 
وحكمت  بالقصاص،  املطالبة  عن  الورثة  بعض  تنازل  املحكمة  لدى  ثبت  فقد  ولذا  املدعية، 
القتل العمد، كام ثبت لدهيا أن قتل املدعى عليه ملورث املدعني  النظر عن املطالبة بدية  برصف 
هو قتل خطأ وليس عمدا، وحكمت بإلزام املدعى عليه بدفع دية القتل اخلطأ للمدعني تقسم 
بينهم عىل حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة يف احلكم، وأفهمت املدعى عليه بأن عليه كفارة 
القتل اخلطأ، ولوجود قارصين بني الورثة عرض احلكم عىل حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.
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احلمد هلل وحده وبعد، فأنا القايض )...( يف املحكمة العاّمة باألحساء وبمشاركة صاحبي 
الفضيلة القاضيني هبذه املحكمة مساعد رئيس املحكمة الشيخ )...(، والشيخ )...(، وبناء 
برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
)٣٢٤٦٣٣٩٧(، وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٢١٣٠٨٨٠٧(، 
رقم  اإلقامة  رخصة  بموجب   ،)...( اجلنسية   ،)...( حرض  ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ،  وتاريخ 
)...(، حال كونه وكيال رشعيا عن ورثة )...(، وهم زوجته )...(، وولديه )...( و)...(، 
الوكالة  بموجب  عاما،  عرش  أحد  والثاين  عاما،  عرش  مخسة  العمر  من  بالغ  منهام  األول 
الصادرة من كاتب عدل )...(، واملوثقة من وزاريت العدل واخلارجية السعوديتني باملنطقة 
وترك  والتسوية  الدعوى واالستالم  والتي ختوله حق  بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٤هـ،  الرشقية 
قاتل مورثهم  التنازل عن  وله حق  أو رفضه  الرأي  الرضا عىل  الدعوى وإظهار  جزء من 
)...(، أو املطالبة بالقصاص منه، أوإسقاط القصاص كليا، وله حق التوقيع وغري ذلك حال 
كون الورثة املذكورين هم ورثة )...( بموجب حرص الوراثة الصادر من )...(، واملتضمن 
وزاريت  من  واملوثق  و)...(،   )...( وولديه   )...( زوجته  هم   ،)...( للمتوىف  الورثة  أن 
اخلارجية والعدل السعوديتني وحال كون الزوجة )...(، هي الولية الرشعية عن القارصين 
من  واملصدقة   ،)...( عدل  كاتب  من  الصادرة  الكفالة  شهادة  بموجب  بعاليه  املذكورين 
وزاريت اخلارجية والعدل السعوديتني باملنطقة الرشقية وحرض حلضوره املدعى عليه )...(، 
اجلنسية   ،)...( املرتجم  حلضورمها  وحرض   )...( رقم  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية  
)...(، بموجب رقم اإلقامة )...(، وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه قال إن املدعى عليه 
هذا احلارض )...(، قد قتل مورث موكيّل )...(، عمدا وعدوانا، وذلك بدفع مورث موكيّل 
من عىل سطح الشاحنة التي كان فيها، مما أدى إىل سقوطه عىل األرض ووفاته، وإنني نيابة 
من  بالقصاص  املطالبة  عن  تنازهلا  أقرر  العاقلة  البالغة   ،)...( املدعوة  املقتول  زوجة  عن 
دعواي  هذه  العمد،  للقتل  موكيل  مورث  دية  بدفع  بإلزامه  ونطالب   )...( عليه  املدعى 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه قال لقد حصلت مشادة كالمية بيني وبني مورث املدعني 
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)...(، وأحد املقيمني ويدعى )...( وتطور األمر إىل مضاربة ومشاجرة يف صندوق الشاحنة 
ومتاسكنا باأليدي، وعندما أردت أن أختلص من املدعو )...( لكونه كان يقوم برضيب بيده 
وكان مورث املدعني ممسكا بيدي فقمت بدفعه بيدي من عىل الشاحنة وكان الغرض من 
ذلك االبتعاد عنه لكنه، ووقع من عىل الشاحنة وسقط عىل األرض من أعىل إىل أسفل، ومل 
أكن أقصد قتله ثم تويف مورث املدعني متأثرا بالسقوط بعد فرتة من دخوله املستشفى، هكذا 
من  الصادر   ،)١٣( رقم  اللفة  عىل  الرشعي  الطبي  التقرير  عىل  االطالع  فجرى  أجاب. 
برقم  صفحات  أربع  من  املكون  الرشقية  باملنطقة  الصحية  للشؤون  العامة  املديرية 
الكشف  وبعد  منه  املقصود  ونص  ١٤٣١/١٢/١٠هـ،  يف  املؤرخ  ش(  )٤٣١/٢٧٩ط 
الطبي الظاهري والفحوص املخربية وترشيح اجلثة تبني لنا من االطالع عىل مذكرة الرشطة 
والتقارير الطبية ونتيجة الفحص السمي وتوقيع الكشف الطبي الظاهري عىل جثة املتوىف 
)...(، اجلنسية )...(، وإجراء الصفة الترشحيية تبني التايل: الكشف الظاهري كدمات حيوية 
بالرأس والصدر وفقد للسن املركزي األيرس للفك العلوي، والصفة الترشحيية انسكابات 
وكسور  للمخ  اجلافية  آالم  حتت  وأنزفة  اجلمجمة  لعظام  وكسور  الرأس،  بفروة  دموية 
باألضالع، ومل يتم فحص الكبد والطحال والكليتني حيث تم استئصاهلا نظرا لكونه متربعا 
هبا يف برنامج التربع باألعضاء، واإلصابات ذات طبيعة رضية حيوية تسببت عن املصادمة 
بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، ومما سبق وبناء عليه فإنه يتعذر حتديد سبب 
الوفاة عىل وجه الدقة نظرا لعدم اكتامل اجلثة، إال أن اإلصابة الرضية املوصوفة بالرأس وما 
أحدثته من نزيف باملخ جسيمة يف حد ذاهتا حتدث الوفاة، وتاريخ الوفاة يتفق وما جاء يف 
التقرير الطبي يوم ١٤٣١/١٢/١٠هـ، أخصائي الطب الرشعي الدكتور )...(، والدكتور 
)...(، كام جرى االطالع عىل الئحة االدعاء العام عىل اللفة رقم )٦٥(، واملتضمنة أن وقت 
وقوع اجلريمة كان صباح يوم األربعاء ١٤٣١/١١/٢٦هـ، يف )...(، يف حمافظة األحساء 
فجرى سؤال املدعى عليه بواسطة املرتجم هل لديه بينة عىل املضاربة املذكورة يف جوابه وأن 
املجني عليه كان ممسكا بيده عندما أراد الشخص اآلخر رضبه وقام بالتخلص منه بدفعه 
والكتابة  اإلمهال  وأطلب  شهود،  وهم  بينة  لدي  نعم  بقوله  فأجاب  عنه،  إبعاده  لغرض 
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للسجن لتمكيني من االتصال عليهم، هكذا أجاب. ويف جلسة  أخرى حرض وكيل املدعني 
باحلق اخلاص واملدعى عليه واملرتجم املذكورة هويتهم يف جلسات سابقه، كام حرض مرتجم 
آخر، وهو )...( بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( الصادرة من )...(، وسارية واملفعول، 
وأحرض املدعى عليه شاهدًا وطلب سامع ما لديه، وهو )...(، اجلنسية )...(، ومسلم الديانة 
إنني  قال  لديه من شهادة،  )...( عام  الشاهد  اإلقامة رقم)...(، وبسؤال  بموجب رخصة 
مسؤول املستودع اخلاص بمؤسسة )...( والواقع يف )...( ويف أحد األيام كان املدعى عليه 
)...( هذا احلارض، وأشار إليه واملجني عليه )...( حيمالن السقالة، وختاصام فيام بينهام أين 
يتم وضع األغراض، لكون املجني عليه قد احتفظ له بمكان واسع ووضع أغراضه فيها، 
واملدعى عليه )...( مل جيد مكانا كافيا لوضع أغراضه، فقال )...( للمجني عليه )...( أين 
صندوق  عىل   )...( عليه  واملدعى  عليه  املجني  وكان  أصواهتام  وارتفعت  أغراضنا  نضع 
السيارة التي من نوع دينة وكان عىل جزء من الصندوق محولة خشب ومن شدة الغضب 
صعد )...( إىل املجني عليه )...( ومتاسكا باأليدي ومسك كل واحد منهام مالبس اآلخر 
وكان )...( فوق اخلشب و)...( حتته، وكان هناك شخص ثالث معهام يف السيارة واسمه 
)...( من جنسية املجني عليه، فأخذ )...( ميزان مصنوع من األملنيوم يستخدم يف القياس 
املدعى عليه )...(، وعند ذلك قام )...( برتك مسك مالبس املجني  امليزان  ورضب هبذا 
عليه )...(، وأخذ مطرقة ورضب الشخص الثالث املدعو )...(، وبسبب ترك املدعى عليه 
ثابت لكون اخلشب  املجني عليه )...( وكان )...( فوق اخلشب وهو غري  ملسك مالبس 
وأصيب  األرض  عىل  وسقط  السيارة  خلف  قفاه  عىل   ،)...( عليه  املجني  سقط  يتحرك 
بعد  ثم تويف  املجني عليه وكان حيًا حينها  بإصابات، وتم إسعاف  الشخص اآلخر )...( 
أسبوعني يف املستشفى، هذا ما لدي من شهادة وبه أشهد. فجرى سؤال الشاهد املذكور هل 
 )...( عليه  املدعى  يدفع  مل  فقال  بيده،   )...( عليه  املجني  يدفع   )...( عليه  املدعى  شاهد 
املجني عليه )...( أبدًا هكذا أجاب بواسطة املرتمجني احلارضين، وبسؤال املدعى عليه هل 
لديه زيادة بينة قال أطلب اإلمهال يف ذلك. ويف جلسة أخرى  حرض املدعي باحلق اخلاص 
واملدعى عليه واملرتجم )...( املذكورة هويتهم سابقا، وبسؤال املدعى عليه عن البينة أحرض 
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شاهدا وطلب سامع شهادته وهو )...(، اجلنسية )...( بموجب اإلقامة رقم )...(، وبسؤاله 
عن عمره وحمل إقامته وعمله وما لديه من شهادة، قال إنني أبلغ من العمر ستة وثالثني 
عاما، وأقيم يف حمافظة )...(، وأعمل يف مؤسسة )...(، وأعمل مع املدعى عليه يف نفس 
وبالضبط مؤخرة  باملؤسسة  واقفا عىل شاحنة خاصة  لقد كنت  تعاىل  املؤسسة، وأشهد هلل 
وهي  باألغراض،  حمملة  وكانت   )...( املؤسسة  مستودع  داخل  تقف  وكانت  الشاحنة، 
حجارة وعليها عدة أشخاص من ضمنهم املدعى عليه، هذا احلارض ومورث املدعني )...(، 
وكان املدعى عليه )...( حياول ترتيب مكان لوضع األحجار  وقام سائق الشاحنة بوضع 
هذه  بإبعاد  عليه  املدعى  وقام   ،)...( عليه  املدعى  مكان  نفس  يف  آخر  لشخص  أحجار 
األحجار وحصل شجار بني املدعى عليه )...( وبني مورث املدعني )...(، وتشابكا باأليدي 
ثم جاء صديق امليت وأخذ ميزانا ورضب املدعى عليه )...( عىل كتفه، وكان املدعى عليه 
ممسكًا بيد مورث املدعني )...(، ثم ترك املدعى عليه )...( ليقوم برضب الشخص اآلخر، 
وال أعلم هل قام بدفع مورث املدعني أم ترك يده من جسمه وال أستطيع التأكيد يف ذلك، 
لكن أشهد أنه كان حياول أن ينحي مورث املدعني حتى يقوم برضب الشخص الذي رضبه، 
وفعال رضب الشخص اآلخر واسمه )...( باملطرقة، وأثناء ذلك سقط )...( من الشاحنة 
إىل األرض وال أعلم ما حصل بعد ذلك، هذا ما لدي من شهادة وبه أشهد. وبعرض شهادة 
الشاهدين عىل وكيل املدعني، قال أما الشاهد األول فلم يذكر أنه شاهد املدعى عليه يدفع 
مورث موكيل وال أقبل شهادته، وأما الشاهد الثاين فال أقول يف شهادته شيئًا، فسألت املدعى 
عليه هل لديه زيادة بينة، فقال أطلب اإلمهال يف ذلك ويف جلسة أخرى حرض املدعي باحلق 
اخلاص )...( واملدعى عليه )...(، واملرتمجني فجرى سؤال املدعى عليه بواسطة املرتجم 
)...(، هل لديه زيادة بينة يرغب يف إحضارها، فقال ليس لدي زيادة بينة، وأكتفي بالشاهدين 
اللذين أحرضهتام هكذا أجاب، ثم سألنا املدعي باحلق اخلاص بواسطة املرتجم )...( هل 
لديه ما يضيفه فقال ليس لدي سوى ما جاء يف دعواي، ثم سألنا املدعى عليه هل لديه ما 
يريد إضافته، فقال إن هذه احلادثة حصلت مني باخلطأ وأنا نادم عىل ما فعلته وإنني مل أتعمد 
ذلك هكذا أضاف. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه املذكورة هوياهتام 
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سابقا واملرتمجان )...( و)...( املذكورة هويتهام سابقا، فجرى االطالع عىل صك الوصاية 
عىل القارصين، وفيه أن الزوجة )...( هي الكفيلة للقارصين حتى يصال لسن البلوغ، كام 
جرى االطالع عىل حرص الورثة الصادر من كاتب عدل )...(، وهو طبق ما جاء يف دعوى 
كام  الدعوى،  أول  يف  جاء  كام  وهي  املدعي،  وكالة  عىل  االطالع  جرى  كام   ،)...( املدعي 
جرى طلب املزكني لبينة املدعى عليه فأحرض كال من )...(، اجلنسية )...(، مسلم الديانة 
 ،)...( رقم  اإلقامة  بموجب  الديانة  مسلم   ،)...( واجلنسية   ،)...( رقم  اإلقامة  بموجب 
الصادرتني من جوازات األحساء، فشهد كل منهام بقوله أشهد باهلل تعاىل بعدالة الشاهدين 
املدعي  لكون  ونظرا  واإلجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  وديانة،  أمانة  و)...(   )...(
بعض  عن  نيابة  وتنازل  موكليه  مورث  لقتله  العمد  القتل  بدية  عليه  املدعى  طالب  وكالة 
الورثة وهي الزوجة يف املطالبة بالقصاص، ووكالته ختوله حق التنازل عن املطالبة بالقصاص 
نيابة عن زوجة املقتول، وصادق املدعى عليه عىل أن موت مورث املدعني كان بسببه، وأنكر 
أنه قد تعمد قتل املجني عليه، وقد شهدت بينته عىل ذلك حيث مل يذكر الشاهدان أن املتوىف 
كان ممسكا باملدعى عليه ليتمكن الثالث من رضبه، وقد اعرتف املدعى عليه بدفع مورث 
املدعني فوقع من جراء ذلك عىل األرض، وقامت البينة عىل أن املدعى عليه مل يقصد رمي 
املجني عليه من الشاحنة واعرتافه ليس فيه تعمد إرادة قتل املجني عليه، وبناء عىل اعرتاف 
املدعى عليه بدفع مورث املدعني من الشاحنة، ثم مات من جراء ذلك ولعدم ثبوت إرادة 
العمد وحيث تنازل بعض الورثة عن املطالبة بالقصاص، والقصاص ال يتبعض لذلك كله 
فقد حكمنا بام ييل: أوال/ ثبت لدينا تنازل بعض الورثة عن املطالبة بالقصاص من املدعى 
عليه. ثانيا/ ثبت لدينا أن قتل املدعى عليه ملورث املدعني هو قتل خطأ وليس عمدًا، وإلزام 
املدعى عليه بتسليم الدية، وقدرها ثالثامئة ألف ريال لورثة املقتول، للزوجة الثمن سبعة 
للولية  بينهام، وتسليم نصيبهام  الولدين مناصفة  ألفًا ومخسامئة ريال، والباقي بني  وثالثون 
عليهام لكوهنام يقيامن خارج البالد. ثالثا/  رددنا دعوى املدعي يف املطالبة بدية القتل العمد 
لعدم ثبوت ذلك. رابعا/ أفهمنا املدعى عليه بأن عليه كفارة القتل اخلطأ، وهي عتق رقبة، 
فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، وبعرضه عىل الطرفني قررا القناعة باحلكم وذلك بواسطة 
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املرتمجني، ولكون احلكم متعلقًا بقارص فإن هذا احلكم خاضع لتدقيق حمكمة االستئناف، 
نبينا  التوفيق، وصىل اهلل عىل  املعاملة وباهلل  بإخراج صك بموجبه ورفعه مع كامل  وأمرنا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسولنا حممد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
 ،)٣٣١٢٥٧٠٠٧( برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ   ،)٣٢١٣٠٨٨٠٧( برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/٧/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٧/٢٠هـ، واملحالة للدائرة احلقوقية بتاريخ ١٤٣٥/٨/١١هـ، املرفق هبا الصك 
الصادر من أصحاب الفضيلة مساعد رئيس املحكمة الشيخ/ )...(، والقاضيني الشيخ/ 
)...(، والشيخ/ )...(، املسجل برقم )٣٥٣١٠٤٢١(، وتاريخ ١٤٣٥/٧/٩هـ، اخلاص 
بدعوى/ ورثة )...(، ضد/ )...(، يف قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم أصحاب 
الفضيلة بام هو مدون ومفصل فيه وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قّررنا 

املصادقة عىل احلكم، ولبيانه حرر يف ١٤٣٥/٨/١٢هـ، واهلل ويل التوفيق.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باخلرب

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٢٩٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ رقم القرار : ٣٥١٦٨٣٣٢ 

سالا-احقاعاما-اتقببايفاوفاةا-اإسلترا-ادفعاباخلطأا-اعدماإرتدةاتلقالا-اتقليلاتلطبا
تلقالا كفارةا تملخاصةا-ا لمجهةا تلعقوبةا تقليلا تلكا تخلطأا-ا تلقالا صفةا ثبوتا تلرشعيا-ا

تخلطأ.

1/اسولاتخللسيايفاخمارصهامعاتملغنيا)11/ررر(لا»وتخلطأاعىلارضبنياأحدمهااأنايلميا
تلصيداأوايفعلامااجيوزالهافعمهاافيؤولاإىلاإتالفاحلامقملاكاناأواكافلًت«.

بها يليدا فعاًلاالا يفعلا أنا تخلطأا أنا تملغنيا)11/ررر(لا»ومجماها سدتمةايفا تبنا سولا 2/ا
إصابةاتملقاولافيصيبهاويقامه«.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بقتل زميله خطًأ عن طريق رفع 
حاوية النفايات ونشوب زميله بني احلاوية وسيارة البلدية مما أدى إىل وفاته، وطلب إثبات 
صفة القتل اخلطأ، وتعزيره لعدم احرتازه أثناء عمله، وإفهامه بكفارة القتل اخلطأ، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وادفع بأنه مل يشاهد زميله عند رفعه للحاوية، ولذا 
قد ثبت لدى القايض أن صفة قتل املدعى عليه للمجني عليه هي قتل اخلطأ وقرر انطباق 
اإلرادة امللكية لقتل اخلطأ بحق املدعى عليه، وأفهمه أن عليه كفارة القتل اخلطأ، فاعرتض 

املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فأنا القايض )...( باملحكمة 
اجلزائية باخلرب، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف حمافظة اخلرب 
برقم )٣٥٢٣٢٩٠(، وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٠هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٥١١٠٦٤٧(، 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ،  املوافق  اخلميس  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ،  وتاريخ 
ضد  عامه  دعوى  الئحة   )...( العام  املدعي  قدم  وفيها  ٠٩صباحا،   :٠٠ الساعة  اجللسة 
بتاريخ  إنه  حيث  فيها  قائاًل   ،)...( رقم  اإلقامة  رخصة  بموجب   ،)...( اجلنسية   ،)...(
١٤٣٤/٩/١٣هـ، ورد بالغ من العمليات عن تواجد الدفاع املدين )...(؛ بسبب وجود 
نقل  للموقع لوحظ شخص متوىف بسبب مركبة  األمنية  الدورية  وبانتقال  شخص متويف، 
تقوم  النفايات  نقل  بأنه رأى سيارة  أفاد   ،)...( املبلغ  إفادة  للبلدية. وبضبط  تابعة  نفايات 
النفايات، ثم  برفع احلاوية وعند إنزاهلا شاهد الشخص املتويف متعلقا بني احلاوية وسيارة 
قام زميله املدعى عليه املذكور أعاله بسحبه وهو مرضج بالدماء ويلفظ أنفاسه األخرية، كام 
ذكر بأنه شاهد العامل ومها متعلقان بالسيارة قبل رفع احلاوية، وذكر بأن السائق مل يقم برفع 
احلاوية حيث إهنا ترفع عن طريق العامل من اخللف، وباالطالع عىل حمرض االنتقال واملعاينة 
بالقرب من  الضبط حيث جرى االنتقال إىل حي )...(، شارع )...(،  املعد من قبل جهة 
مدرسة )...(، وبالوصول إىل املوقع اتضح أنه شخص متوىف، اجلنسية )...(، وكان ملقى 
عىل األرض بجانب سيارة نقل نفايات ومرضج بالدماء ومغطى بغطاء أبيض، وبالكشف 
عنه وجد أنه ينزف من رأسه وكان يرتدي مالبس خاصة بعامل النظافة، وعليه آثار الدماء 
وبحسب إشارة اهلالل األمحر أن سبب الوفاة حسب أقوال املبلغ قيام أحد العاملني بربط 
نشب  واملتوىف  الصندوق  برفع  اآلخر  الطرف  وقام  للسيارة  وصعدوا  النفايات،  صندوق 
ويلفظ  بالدماء  مرضج  املتوىف  ووجد  الصندوق،  بإنزال  قام  ثم  والصندوق،  السيارة  بني 
حيث  لزميله،  اخلطأ  بقتله  أقر   ،)...( عليه  املدعى  وباستجواب  وتوىف،  األخرية  أنفاسه 
ارفع  املتوىف  له  الطرف اآلخر، وقال  احلاوية كان يف جهة، واملتوىف يف  برفع  قيامه  أثناء  أنه 
رأسه  وكان  األرض  عىل  املتوىف  سقط  احلاوية  أنزل  وعندما  يشاهده،  ومل  فرفعها  احلاوية، 
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ينزف دمًا، ومل يسمع رصاخه حيث أن صوت رافعة احلاوية مرتفع، وباستجواب املدعو 
البلدية، وشاهد شخص سعودي  بأنه قائد سيارة  أفاد  )...(، -تم حفظ الدعوى بحقه - 
النظر شاهد زميله )...(  البلدية، وعندما أمعن  املرآة وهو يركض باجتاه سيارة  عن طريق 
ساقطًا عىل األرض وعليه دماء، ومل يشاهد ما حدث كون السيارة كبرية ومكان العامل ال 
يمكنه رؤيته، وال يتحرك بالسيارة إال بعد اإلشارة من زمالئه يف اخللف، ومل يسمع رصاخ 
املتوىف ألن صوت اهليدروليك لرفع احلاوية عاٍل جدًا، وذكر بأنه ال توجد مشكلة بني املتوىف 
واملدعى عليه )...(، بل مها صديقان وقد ورد تقرير الطب الرشعي رقم )٤٣٤/٣٢٨ط 
ش(، الصادر من املديرية العامة للشؤون الصحية باملنطقة الرشقية املتضمن: أنه بالكشف 
الطبي الرشعي الظاهري عىل جثة املتوىف )...( »اجلنسية«، ونتيجة الفحص السمي وإجراء 
التمزقات  املالبس: خالية من  إثبات اآليت: فحص  تم  الترشحيية، وفحص مالبسه  الصفة 
املشتبهة، وملوثة بسوائل التعفن الرمي. الكشف الظاهري: جرح ريض متهتك بيسار فروة 
الرأس مع كسور متقابلة بجانبي اجلمجمة األيمن واأليرس متصلة ببعضها عن طريق قاعدة 
اجلمجمة، وهتتكات باملخ والسحايا مقابلها. الصفة الترشحيية: كسور منخسفة لعظام يسار 
اجلمجمة ويمني اجلمجمة والقاعدة وهتتكات وأنزفة باملخ والسحايا مقابلها إصابة املذكور، 
جائزة  وهي  حديثة  حيوية  رضية  الرأس  ويمني  بيسار  عاليه  التقرير  بصلب  واملوصوفة 
وفق  أوتوماتيكيًا،  رفعها  عند  واملركبة  النفايات  حاوية  بني  رأسه  انحشار  نتيجة  احلدوث 
ما ورد وصفه بمذكرة الرشطة. - ثبت سلبية العينات احلشوية املأخوذة من املذكور للمواد 
بجانبي  املوصوفة  الرضية  اإلصابة  الوفاة:  سبب  األخرى.   واملمنوعة  والسامة  املخدرة 
الرأس وما أحدثته من كسور باجلمجمة وأنزفة وهتتكات مقابلها باملخ والسحايا، وتاريخ 
توجيه  إىل  التحقيق  وانتهى  ١٤٣٤/٩/١٤هـ،  يف  الرشطة  بمذكرة  ورد  وما  يتفق  الوفاة 
االهتام لـ )...(، بالقتل اخلطأ لزميله/ )...( عن طريق رفع حاوية النفايات، ونشوب زميله 
بني احلاوية وسيارة البلدية مما أدى إىل وفاته، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١/ ما جاء يف 
إقراره حتقيقًا لفة )٢٤ -٢٥(. ٢/ ما جاء يف إفادة املبلغ لفة )١( ص )٩ -١١(. ٣/ ما جاء 
يف أقوال املدعو )...( لفة )٢٢ -٢٣(. ٤/ ما جاء يف حمرض االنتقال واملعاينة لفة )١( ص 
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)٢ -٣(. ٥/ ما جاء يف تقرير الطب الرشعي لفة )٤٠ -٤٢(، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى 
عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، فأطلب إثبات صفة 
القتل اخلطأ وفقًا لقرار جملس القضاء األعىل رقم )٦/٥/٥٢(، وتاريخ ١٤٠٠/٣/٥هـ، 
وتعزيره لقاء عدم احرتازه أثناء عمله مما أدى إىل وفاة املدعو )...(، وإفهامه بام جيب عليه من 
كفارة )علاًم بأن احلق اخلاص مازال قائاًم( هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عن الدعوى 
بواسطة املرتجم املتعاون )...(، أجاب بقوله الصحيح أين أعمل مع املجني عليه يف رشكة 
املعدة  بالسيارة  ووضعها  احلاويات  من  النفايات  وأخذ  الشوارع،  بنظافة  ونقوم   ،)...(
لذلك، ويف أحد األيام يف شهر رمضان املايض عند منتصف الليل يف حي )...( باخلرب كنت 
بالسيارة  الصندوق  بتعليق  وقمنا  النفايات،  متوقفني عند صندوق   )...( املتوىف  زمييل  مع 
متهيدًا لرفعه ثم توقفت أنا وزمييل املتوىف )...( عىل طريف السيارة أنا يف اجلهة اليمنى واملتوىف 
)...( يف اجلهة اليرسى، نقوم بجمع علب املرشوبات الغازية والبالستيك لبيعها فيام بعد، 
ثم انتهينا من ذلك فطلب مني زمييل )...(، رفع صندوق النفايات حيث إن اجلهاز الذي 
يرفع الصندوق يف جهتي لكني مل أقم برفع الصندوق مبارشة بل ذهبت أرمي الكيس الذي 
مجعت به علب املرشوبات الغازية يف أعىل السيارة واستغرق ذلك ثواين معدودة ثم رجعت 
وشاهدت صندوق النفايات املعلق بالسيارة ومل أشاهد زمييل )...( متواجدًا بقربه، وعندها 
السيارة  داخل  فيه  ما  رمي  يتم  حتى  النفايات  صندوق  يرفع  الذي  اجلهاز  بتشغيل  قمت 
وعند إنزال صندوق النفايات شاهدت زمييل املتوىف )...(، وهو يسقط عىل األرض ورأسه 
ما حصل هكذا  النفايات هذا  فيه صندوق  يرفع  الذي  املكان  دمًا، حيث سقط من  ينزف 
املدعى عليه  إفادة  اللفة رقم )٢٥(، وتضمنت ضبط  الرجوع إىل  أجاب، بعد ذلك جرى 
ويف سؤاله له أنت متهم بقتل اخلطأ وذلك بقتل )...(، باخلطأ فام قولك فأجاب املدعى عليه 
بقوله نعم هذا الكالم صحيح، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال نعم أفدت هبذه اإلفادة 
لدى هيئة التحقيق وقصدي بذلك بأين متسبب يف وفاة )...(، حيث قمت برفع صندوق 
ابتعاد زمييل )...( عن هذا الصندوق جيدًا، حيث إين قبل أن  أتأكد من  النفايات قبل أن 
أقوم برفع صندوق النفايات نظرت نظرة رسيعة للصندوق فلم أشاهد زمييل املتوىف )...( 



50

قتل

فقمت بتشغيل اجلهاز الذي يرفع الصندوق ويبدو أن زمييل )...( كان واقفًا عىل احلديدة 
التي حتمل صندوق النفايات، وعندما حترك الصندوق بعد تشغيل اجلهاز تعلق زمييل املتوىف 
)...( باحلديدة التي حتمل صندوق النفايات وبعد ارتفاع الصندوق اصطدمت هذه احلديدة 
برأس املتوىف )...(، وعند نزول الصندوق سقط زمييل )...(، عىل األرض والذي أنا متأكد 
بعد  رأسه  النفايات  صندوق  حتمل  التي  احلديدة  رضب  بسبب  تويف   )...( زمييل  أن  منه 
قيامي بتشغيل اجلهاز الذي يرفع صندوق النفايات وأنا متسبب يف وفاة زمييل )...( كوين مل 
أتأكد جيدًا من ابتعاده عن صندوق النفايات هكذا قرر. بعد ذلك جرى الرجوع إىل اللفة 
)٤٢(، وتضمنت التقرير الطبي الرشعي وهو كام ذكر املدعي العام يف دعواه: فبناًء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة وحيث إن املدعى عليه قد تسبب يف وفاة املجني عليه لقيامه 
برفع صندوق النفايات دون التأكد جيدًا من ابتعاد املتوىف عن هذا الصندوق، وقد تسبب 
املتوىف وملا جاء يف تقرير الطب  النفايات لرأس  التي حتمل صندوق  ذلك برضب احلديدة 
الرشعي، والذي يظهر منه أن سبب الوفاة هو اإلصابة الرضية بجانبي الرأس وما أحدثته 
من كسور باجلمجمة وأنزفة وهتتكات مقابلها باملخ والسحايا، وحيث إن فعل املدعى عليه 
من قبيل قتل اخلطأ فاملدعى عليه كان يقوم بعمله قال اخلرقي رمحه اهلل تعاىل ))واخلطأ عىل 
رضبني أحدمها أن يرمي الصيد أو يفعل ما جيوز له فعله  فيؤول إىل إتالف حر مسلاًم كان أو 
كافرًا(( قال ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل يف املغني: ))ومجلته أن اخلطأ أن يفعل فعاًل ال يريد به 
إصابة املقتول فيصيبه ويقتله((، )املغني٤٦٤/١١(؛ لذا فقد ثبت لدي أن صفة قتل املدعى 
عليه )...( للمجني عليه )...( هو القتل اخلطأ، وينطبق يف حق املدعى عليه اإلرادة امللكية 
لقتل اخلطأ وبه حكمت، وأفهمت املدعى عليه أن عليه كفارة قتل اخلطأ، وهي عتق رقبه 
فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، وبعرض احلكم مل يقتنع املدعى عليه مطالبًا باالستئناف 
دون الئحة اعرتاضية أما املدعي العام فقرر عدم معارضته للحكم، وأقفلت اجللسة الساعة 

العارشة والنصف صباحا، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
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بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
بمحافظة اخلرب برقم )٣٥١١٠٦٤٧(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ، املقيدة لدى املحكمة برقم 
)٣٥/٤٨٩٩٥٣(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض 
اخلاص  ١٤٣٥/٢/٢هـ  وتاريخ   ،)٣٥١٣٥٧٣٣( برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
القرار  القتل اخلطأ، وقد تضمن  العام ضد )...(، اجلنسية )...( يف قضية  املدعي  بدعوى 
املعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
قررنا املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم، حرر 

يف ١٤٣٥/٣/٥هـ.



52

قتل

 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣١٢٤١٨ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه : ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ رقم القرار : ٣٥١٦٦٨٢٤ 

 
بالفعلا إسلترا تلقصاصا-ا طمبا نارا-ا إطالقا خاصا-ا حقا عدوتنا-ا عمدا سالا-ا
تلقصاصا-اتحلكلا إثباتاتإلدتنةا-اتوتفلارشوطا تقليلاتلطباتلرشعيا-اسبقا وتلقصدا-ا

بالقالاسصاصا.

.Z1/اسولهاتعاىللا[ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
.Z©¨§¦¥¤]2/اسولهاتعاىللا

3/اسولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا))مناسالالهاسايلافهوابخرياتلنظليناإمااأنايقاصاوإمااأنا
يدي((.

عمدا  ابنهام  بقتل  لقيامه  قصاصا  قتله  وطلبا  عليه  املدعى  ضد  دعوامها  املدعيان  أقام 
وعدوانا بإطالق النار عليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر برمي القتيل باملسدس 
اجتاه قدمه قاصدًا قتله، ونظرا إلقرار املدعى عليه بصحة الدعوى، وألنه مكلف بالغ عاقل 
مكافئ ملورث املدعني، وألن القتل وقع عمدا وعدوانا، وسبق إلثبات ذلك بحكم هنائي، 
لذا فقد حكمت املحكمة بقتل املدعى عليه قصاصا، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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بمكة  العامة  املحكمة  يف  القضاة  و)...(  و)...(   )...( فنحن  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم 
 ،)٣٣٨٤٩٤٦٩( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٠٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٣٣١٢٤١٨(
وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٤هـ، ففي يوم األحد املوافق١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ، افتتحت اجللسة 
الساعة ١٥: ١٠صباحا، وفيها حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، واملدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين )...(، وحرض املدعى 
املدين رقم )...(، وادعوا قائلني يف حترير دعواهم لقد قام املدعى  بالسجل  عليه سعودي 
١٤٣٣/٧/٢هـ،  بتاريخ   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه 
النار عليه طلقة واحدة عىل فخذه األيرس  ابننا )...( عمدًا وعدوانًا، وذلك بإطالق  بقتل 
هذه  ملورثنا،  قتله  جزاء  قصاصا  بالقتل  عليه   احلكم  فنطلب  وفاته،  إىل  أدت  مسدس  من 
دعوانا. عليه فجرى االطالع عىل كافة أوراق املعاملة ومل نجد صك حرص إرث للمتوىف 
ذلك  ففهموا   ،)...( للمتوىف  إرث  حرص  صك  إحضار  برضورة  إفهامهم  فجرى  أعاله 
واستعدوا به يف اجللسة القادمة. ويف جلسة أخرى حرض املدعيان واملدعى عليه واملرصودة 
بياناهتم يف اجللسة السابقة وبسؤال املدعي عن صك حرص اإلرث أبرز الصك الصادر من 
هذه املحكمة برقم )٣٤٢٧٨٩٠٧(، يف ١٤٣٤/٧/٢٥هـ، متضمنًا وفاة )...(، وانحصار 
الصادر من  القرار  له سوامها، كام جرى االطالع عىل  أبيه وأمه )...(، وال وارث  إرثه يف 
املحكمة اجلزئية برقم )٤٢٣٧(، يف ١٤٣٣/٩/٢٣هـ، فوجدناه يتضمن ما نصه: »فبعد ما 
سلف من الدعوى وإجابة املدعى عليه بصحة ما جاء يف الدعوى، وبعد االطالع عىل حمرض 
وحمرض  اجلنائية  األدلة  وتقارير  النهائي،  الرشعي  الطبي  والتقرير  واالستجواب  القبض 
إدانة  لدى  ثبت  فقد  نظامًا،  فعل حمرم رشعًا وجمرم  عليه  أقدم  ما  واملعاينة، وألن  االنتقال 
املدعى عليه بقتل )...( عمدًا وعدوانًا، وذلك بإطالق النار عليه طلقة واحدة عىل فخذه 
األيرس من مسدس أدت إىل وفاته، وأفهمته بأن عقوبته عىل ذلك راجعه لويل األمر، وأبدى 
تفهمه لذلك هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وبعرضه عىل املدعي العام، قرر عدم االعرتاض، 



54

قتل

واملدعى عليه قرر القناعة، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، 
حرر يف ١٤٣٣/٩/٢٣هـ، القايض باملحكمة اجلزائية بمكة املكرمة )...(«. وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه أجاب أن ما ذكره املدعي يف دعواه صحيح كله، فلقد قتلت مورثهم وذلك 
برميه باملسدس اجتاه قدمه قاصدًا قتله، وذلك يف الساعة اخلامسة عرصًا قبل حوايل سنتني، 
وقد كان سبب ذلك أنه كان يميش مع أخي )...(، وقد ال حظت تغري عىل سلوكيات أخي 
فبدأ هيذي بكالم ال نفهمه، وتغري حتى عىل والدي عندها ذهبت للمقتول، وأطلقت عليه 
الرصاص ألنه هو السبب يف تغري حال أخي، وهذا إقرار مني بالقتل العمد هذه إجابتي. 
 ،)٤٦( رقم  لفة  التحقيق  دفرت  عىل  واملدون  رشعًا  املصدق  اإلقرار  عىل  االطالع  فجرى 
املدين رقم )...(، وأنا  السجل  أنا )...( سعودي اجلنسية بموجب  فوجدته يتضمن: )أقر 
بكامل قواي العقلية املعتربة رشعًا من دون إكراه أو إجبار من أحد -وكان ذلك أمام جهة 
التحقيق وبحضور كاتب الضبط - أنه يف يوم السبت املوافق ١٤٣٢/٧/٢هـ، استيقظت 
العرص إىل منزل صديقي  بعد صالة  ثم توجهت  الثالثة ظهرًا،  الساعة  النوم يف حوايل  من 
يف  بأنه  فأخربين  مقابلته  أريد  بأنني  وأخربته  عليه  باالتصال  وقمت  معه،  للجلوس   )...(
املنزل، وذكرت له أنني سوف أحرض إليه ثم ذهبت إىل غرفة )...( يف سطح املنزل، وتناولت 
معه الطعام وبعد ذلك وردت رسالة نصية إىل جوايل من جوال )...( نصها )وينك أنا عند 
سوف  وأنني  مقابلتي  يطلب   )...( وأن  الرسالة،  بمضمون   )...( وأخربت   ))...( بيت 
أذهب للتفاهم معه وذكرت )...( أين أمحل مسدسا، وأخرجته من جيبي وشاهده )...(، ثم 
قمت بعد ذلك باالتصال عىل جوال )...(، وقلت له أطلع اجلبل وأنه ليس يف حاريت وال 
حارتك، وطلب مني صديقي )...( أن ال أذهب، وقال يل )اتركك منه واملشاكل ما تنفع(، 
ثم خرجت بعد ذلك لوحدي واجتهت إىل اجلبل، وانتظرت )...( ولكنه مل حيرض، ثم قمت 
بإرسال رسالة نصية إىل جوال )...( ونصها )وينك يا ولد ماما(، ثم اتصل عيل )...(، وقال 
يل )أنا اآلن أجيك(، وبعدها بخمس دقائق حرض )...(، وكان حيمل يف يده اليمنى سلك 
أسود وكانت يده اليرسى يف جيبه األيرس، واقرتب مني )...(، وقمت بإطالق طلقة نارية 
عليه، وأنا مغمض عيني، وبعد أن فتحت عيني شاهدت )...( وهو ممسك بفخذه األيرس 
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ونزل فورًا من اجلبل، وهو يرتنح ويتمسك باجلدران وذهبت بعد ذلك إىل منزلنا يف حارة 
)...( وأخذت من املنزل علبة دخان وطلقة نارية ومبلغ من املال، ثم اجتهت بعد ذلك إىل جبل 
أخر يف نفس احلي وجلست يف أعىل اجلبل حتى الساعة الثالثة فجرًا حيث قمت باالتصال 
عىل أختي )...( وأخربهتا بأنني سوف أحرض للنوم يف منزهلا، وبالفعل توجهت إىل منزل 
أختي )...( بنفس احلي ودخلت املجلس وقمت بإخفاء املسدس يف إحدى الكنبات التي 
باملجلس، وأخلدت إىل النوم إىل أن تم القبض عيل وأنا نائم يف املجلس قبل صالة الظهر 
املستخدم  املسدس  عىل  حتصلت  بأنني  وأفيدكم  ١٤٣٢/٧/٣هـ،  املوافق  األحد  يوم  من 
قبل احلادثة بيومني يف إحدى السيارات التالفة املتوقفة يف مدخل حارة )...(، وعثرت عىل 
املسدس بجوار )...(، وكان يوجد يف بيت املسدس عدد مخس طلقات نارية، وقمت بأخذ 
املسدس معي للدفاع به عن نفيس حيث إن )...( يقوم دائاًم  باستفزازي وإرسال رسائل 
نصية إىل جوايل فيها تلفظ وقذف واستفزاز، وأن أخي األصغر )...(  يتعاطى الروش، وأن 
)...( قاموا بفعل الفاحشة به، ويذكر يل أنه توجد مقاطع خملة ألخي )...(، ويطلب مني 
مشاهدهتا، هذا إقرار مني بقتل )...( عمدًا، وذلك بإطالق النار عليه مرة واحدة، والتسبب 
يف إصابته يف فخذه األيرس، مما أدى إىل وفاته ومل يتم أي شخص باالشرتاك معي يف ذلك 
بام  املقر  الشاهدين،  خري  واهلل  يشهد  ملن  أذنت  قد  بذلك،  مني  إقرار  هذا  له،  التخطيط  أو 
فيه )...(، كاتب الضبط )...(، املحقق )...(، وصدق رشعا كام جرى االطالع عىل تقرير 
يتضمن:  فوجدته  ١٤٣٢/١١/٢٤هـ،  يف  )٤٧/٢٠٤/٣٣٦٥٧م(  رقم  الرشعي  الطب 
وصور  الرشعي،  الكيميائي  الفحص  وتقرير  الرسمية،  اخلطابات  عىل  االطالع  )بعد 
األشعة، وتوقيع الكشف الطبي الرشعي، وإجراء الصفة الترشحيية عىل جثة )...( سعودي 
بالدماء واألتربة  التايل: فحص املالبس، فاملالبس ملوثة  أثبت  اجلنسية، وفحص مالبسه، 
املالبس هبا قطوعات تدخالت  باملالبس كون  الناري  الطلق  لفتحة دخول  أثر  ومل نشاهد 
الترشحيية،  والصفة  الظاهري  الكشف  الناري.  الطلق  فتحة دخول  أثر  قد ختفي  إسعافية، 
فاإلصابة املشاهدة واملوصوفة بالبند )١( بالكشف الظاهري هي إصابة نارية، فتحة دخول 
اإلطالق  مدى  جاوزت  مسافة  من  أطلق  مفرد  ناري  مقذوف  من  حدثت  حديثة  حيوية 
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القريب للسالح، وذلك استنادا لعدم عالمات قرب إطالق حول فتحة الدخول، يتبع مسار 
املقذوف بني فتحة الدخول ومكان استقراره بعضالت اإللية اليمنى تبينًا انسكابات دموية 
غزيرة بأنسجة وعضالت الفخذ األيرس، وهتتك الرشيان والوريد الفخذي األيرس، وعىل 
ذلك يكون اجتاه اإلطالق للمقذوف الناري من األمام للخلف ومن اليسار لليمني وذلك 
يف الوضع الطبيعي القائم واملعتدل للجسم، وقد قمنا باستخراج املقذوف وتسليمه إلدارة 
الظاهري  بالكشف  و)٦(   )٥( بالبند  املوصوفة  اإلصابات  املكرمة،  بمكة  اجلنائية  األدلة 
اليرسى هي إصابات  للقدم  الكبري  اليرسى والفقد ألظفر األصبع  للقدم  الكبري  باألصبع 
أو أجسام صلبة  املصادمة بجسم  احتكاكية حدثت من  حيوية حديثة وذات طبيعة رضية 
خشنة امللمس أيًا كان نوعها، اجلرحان املوصوفان بالبند )٧( و)٨( بالكشف الظاهري هي 
جروح قطعية حيوية حدثت من جسم أو أجسام صلبة ذات نصل حاد أيًا كان نوعها، فيام 
عدا ذلك مل نتبني أية إصابات مشتبهة أخرى واجلثة يف دور التيبس الرمي الكامل، وبعمل 
األشعة عىل عموم اجلثة تبني لنا سالمة العظام وخلوها من كسور، الفحص السمي: سلبية 
الكحولية واملخدرة والسامة واملمنوعة األخرى مما سبق وبناًء عليه  للمواد  املرسلة  العينة 
سبب الوفاة اإلصابة النارية بالفخذ األيرس وما أحدثته من هتتك باألوعية الرئيسية للفخذ 
األيرس وما صاحب ذلك من نزيف غزير وصدمة. وتاريخ الوفاة يتفق مع التاريخ الوارد 
بالتقرير الطبي عند الساعة )٣٠: ٥ ص( يوم ١٤٣٢/٧/٣هـ، واهلل ويل التوفيق. أخصائي 
الطب الرشعي بإدارة الطب الرشعي بمكة املكرمة د. )...(. ختم وتوقيع(. ولتأمل ما جاء 
يف املعاملة جرى رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعى عليه فجرى عرض أقواله عليه 
مرة أخرى فقرر املصادقة عليها، وعليه جرى رفع اجللسة للدراسة. ويف جلسة أخرى حرض 
الطرفان، وبعرض التنازل عىل املدعني وتذكريمها باهلل عز وجل طلبوا مهلة للتفكري ومراجعة 
أنفسهام، فأجبتهام لذلك وعليه جرى رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعون واملدعى 
عليه وبسؤال أولياء الدم عن مراجعتهم ألنفسهم فيام يتعلق بالعفو والتنازل عن القصاص 
أجابوا أننا مازلنا عىل مطالبتنا بإقامة القصاص، وال نرغب بالتنازل ألنه ال يستحق ذلك، 
وبعد دراسة املعاملة وتأملها، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل مطالبة 
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املدعني بالقصاص، وما جاء يف صك حرص اإلرث، ونظرا لكون املدعى عليه مكلفا بالغا 
عاقال مكافئا ملورث املدعني، ونظرا لكون القتل وقع عمدا وعدوانا ولقوله تعاىل: [ ے 
 ،Z©¨§¦¥¤] أيضًا  ولقوله   ،Z ڭ ڭ  ۓ  ۓ  ے 
يقتص  أن  إما  النظرين  بخري  فهو  قتيل  له  قتل  »من  عليه وسلم:  اهلل  الرسول صىل  ولقول 
وإما أن يدي«، لذلك كله فقد حكمنا عىل املدعى عليه قصاصا برضب عنقه بالسيف حتى 
باحلكم،  قناعتهم  عليه  واملدعى  املدعون  قرر  عليهم  وبعرضه  حكمنا،  سبق  وبام  املوت، 
وسيجري رفعه ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم، وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم، حرر يف ١٤٣٤/١١/١٩هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ثم افتتحت اجللسة وكانت املعاملة قد عادت من حمكمة االستئناف 
وبدراسة  املتضمن  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  يف   ،)٣٥١٠١٨٦٤( رقم  بالقرار  عليها  مالحظا 
احلكم وصورة ضبطه تقرر باألكثرية إعادهتا ألصحاب الفضيلة حكام القضية ملالحظة ما 
ييل: أوال/ ورد يف حكم حكام القضية رضب عنق املحكوم عليه بالقصاص بالسيف حتى 
املوت، وقد ورد تعميم أخريا ينص عىل احلكم بالقتل أيا كان وترك حتديد القتل بالسيف حتى 
املوت، فرياجع ذلك ويعاد للتأمل. ثانيا/ عرض الصلح مرة ثانية عىل أولياء الدم، وباهلل 
التوفيق، واختذ القرار من الدائرة اخلامسية الرابعة، وعليه نجيب أصحاب الفضيلة -وفقنا 
اهلل وإياهم ملا حيبه ويرضاه - أنه فيام يتعلق باملالحظة األوىل فقد تم مراجعة التعميم وتأمله، 
عليه  املدعى  عنق  برضب  بالقصاص  احلكم  من  سابقا  به  حكمنا  عام  رجعنا  فقد  وعليه 
باملالحظة  يتعلق  ما  بقتله قصاصا، وبام سبق حكمنا، وأما  املوت، وحكمنا  بالسيف حتى 
الورثة غري موافقني عليه  أكثر من مرة يف اجللسات لكن  الصلح  فقد جرى عرض  الثانية 
ويطالبون بالقصاص، هذا ما لزم بيانه وأمرنا بإحلاق ذلك وإعادته ملحكمة االستئناف وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ. 
رقم  االستئناف  حمكمة  رئيس  خطاب  صــورة  ــا  وردن ثم  وبعد،  وحــده  هلل  احلمد 
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باملوافقة  عليه  التظهري  صار  أنه  املتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ،  يف   ،)٣٤١٣٥٨٨٢٢(
الرابعة برقم )٣٥١٦٦٨٢٤(، يف  الدائرة اجلزائية اخلامسية  بالقرار الصادر من  عىل احلكم 
١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ. لذا فقد أمرت بإحلاق ذلك عىل الصك وضبطه وسجله وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم . حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٥/٣٢هـ، فتحت اجللسة وكانت 
املعاملة قد عادت من رئيس املحكمة العليا بموجب القرار الصادر من الدائرة اجلزائية األوىل 
باملحكمة العليا برقم )١/١/٧٠(، يف ١٤٣٥/٤/٢٥هـ املتضمن املوافقة عىل احلكم وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم . حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأهبا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٥٧٠٥٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه : ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ رقم القرار : ٣٥١٧١٢٣٩ 

عدما بالصيالةا-ا دفعا إسلترا-ا تلقصاصا-ا طمبا خاصا-ا حقا عدوتنا-ا عمدا سالا-ا
تلبينةاعميها-ارفضايمنياتملدعنياعىلانفيها-اتقليلاتلطباتلرشعيا-اإدتنةا-اتوتفلارشوطا

تلقصاصا-اتحلكلابالقالاسصاصاا-اتأخرياتسايفائهاحلنيابموغاتلقارصين.

.Za`_^[\]ZY]1/اسولهاتعاىللا
.Z¦¥2/اسولهاتعاىللا[ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

3/اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا))الاحيلادمااتملئامقملاإالابإحدىاثالثاوذكلامنهاا
تلنفسابالنفس((.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليه وطلبوا قتله قصاصا؛ لقيامه بقتل مورثهم عمدًا 
بقتل  أقر  املدعى عليه  الدعوى عىل  بواسطة مسدس، وبعرض  النار عليه  بإطالق  عدوانًا 
املجني عليه وأنكر العدوان، ودافع بصيالة مورث املدعني عليه بقذفه باحلجارة، وبطلب 
البينة منه عىل دفعه قرر أنه ال بينة لديه، ومل يقبل يمني املدعني عىل نفي علمهم بام دفع به، 
ولذا فقد ثبت لدى املحكمة قيام املدعى عليه بقتل مورث املدعني عمدًا عدوانًا، وحكمت 
بقتله قصاصا عىل أن يؤخر استيفائه حلني بلوغ القارصين من أولياء القتيل، ومطالبتهم مع 
بقية الورثة باستيفائه، كام أُفهم املدعى عليه بأن له يمني ورثة املجني عليه عىل نفي العلم 
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بقيام املجني عليه بالصيالة عليه متى ما طلبها، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة 
االستئناف. 

باملحكمة  القضاة  نبي بعده وبعد، فنحن  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
هيئة  فرع  من  إلينا  الواردة  املعاملة  عىل  وبناء  ود.)...(،  و)...(   )...( من  كل  بأهبا  العامة 
التحقيق واالدعاء العام بعسري برقم )٢٠٦٠٦(، وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٠هـ، واملحالة إلينا 
وتاريخ   ،)٣٤٤٥٧٠٥٧( برقم  املكلف  بأهبا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٤/١٠/١٨هـ، واملقيدة بالرقم )٣٤٢٣٤٢٨٩٢(، وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ، ويف 
والنصف  عرش  احلادية  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  املوافق  الثالثاء  اليوم  هذا 
صباحا، افتتحتنا اجللسة وقررنا سامع دعوى املدعي باحلق اخلاص، وإرجاء دعوى املدعي 
العام لتقدم احلق اخلاص عىل العام يف هذه الدعوى، هذا وقد حرض املدعي وكالة )...(، 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بصفته وكيال عن كل من )...(، سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وعن )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وعن )...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بصفتها 
وتاريخ   ،)٤( رقم  الوالية  صك  بموجب  ــا  أوالده عىل  وولية  نفسها  عن  أصيلة 
١٤٣٤/٤/٧هـ، الصادر من املحكمة العامة )...(، وهم )...(، سعودي اجلنسية بموجب 
اجلنسية  سعودية  و)...(،  ١٤٣٠/٥/١٧هـ،  بتاريخ  واملولود   ،)...( رقم  املدين  السجل 
سعودية  و)...(،  ١٤٣٢/٧/١٨هـ،  بتاريخ  املولود   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
بتاريخ ١٤٢٥/١١/١٠هـ، ووكيال  املولودة   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
عن )...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، أصالة عن نفسها وولية عىل 
حمكمة  من  الصادر  ١٤٣٤/٤/٧هـ،  وتاريخ   ،)٥( رقم  الوالية  صك  بموجب  أوالدها 
)...( العامة، وهم )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، املولود بتاريخ 
١٤٢٣/٩/٢٦هـ، وعن )...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، املولودة 
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بتاريخ ١٤٢٥/١/١١هـ، وعن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
املولودة بتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٤هـ، وعن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، املولودة بتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٩هـ، وعن )...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، املولودة بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ، ووكيال عن )...(، سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، أصالة عن نفسها ووالية عن أوالدها القرص بموجب 
وهم   ،)...( العامة  املحكمة  من  الصادر  ١٤٣٤/٤/٧هـ،  ٦وتاريخ  رقم  الوالية  صك 
)...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، املولودة بتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٥هـ، 
بتاريخ  املولودة   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   ،)...( وعن 
١٤٣٠/٧/٦هـ، وعن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، املولودة 
بتاريخ ١٤٣٤/١/١٩هـ، ووكيال عن )...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، بموجب الوكاالت الصادرة من كتابة عدل )...(، رقم )٣٤١٤٣٦٠٣٥(، وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٥هـ، والوكالة رقم )٣٤١٤٣٤١٠٧(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، والوكالة 
 ،)٣٤١٤٣٤٨٨١( رقم  والوكالة  ١٤٣٤/١١/٥هـ،  وتاريخ   ،)٣٤١٤٣٤٧٧٤( رقم 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، والوكالة رقم )٣٤١٤٣٤٨٩٥(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، 
رقم  والوكالة  ١٤٣٤/١١/٥هـ،  وتــاريــخ   )٣٤١٤٣٦١٠٠( رقــم  والوكالة 
)٣٤١٤٣٦١٩٢(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، والوكالة رقم )٣٤١٤٣٦٢٥٣(، وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٥هـ، والوكالة رقم )٣٤١٤٣٧٧٩٨(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٦هـ، والوكالة 
الصادرة من كتابة عدل الثانية باألحساء رقم )٣٤١٤٤٦١٥٣(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، 
واملخولة له حق املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل وطلب اليمني وردها 
وإحضار البينات واملطالبة بالقصاص،  واستيفائه من قاتل مورث موكليه )...( بعد مقتله 
عمدا وعدوانا،  واالستالم والتسليم وإهناء كافة اإلجراءات الالزمة، واملذكورون أعاله 
هم ورثة )...(، املتوىف بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢هـ، بموجب صك حرص الـورثة الصادر من 
املحكمة العامة )...(، برقم )١٠(، وتاريخ ١٤٣٤/٤/٧هـ، ومل حيرض املدعى عليه )...(، 
وقد سبق وأن تم طلبه من السجن العام يف هذا اليوم إال أن السجن مل حيرضه، لذلك فقد 
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العارشة  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  اجللسة.  رفع  قررنا 
صباحا،  افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي وكالة )...(، كام حرض حلضوره املدعى عليه 
)...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(،  وادعى األول قائال إنه بتاريخ 
من  النار  عليه  أطلق  حيث   ،)...( موكيل  مورث  بقتل  عليه  املدعى  قام  ١٤٣٤/٤/٢هـ، 
مسدس )...( طلقتني أصابته األوىل أعىل الصدر من اجلهة اليرسى عىل القلب، واخرتقته 
وخرجت من ظهره، والثانية يف أسفل الثوب ثم رضبه بجنبية كانت معه رضبتني عىل رأسه، 
األوىل أصابته يف جبهته والثانية يف الشفة العليا، وكان ذلك بعد خروجهام من املحكمة عىل 
إثر نزاع بينهام عىل أرض، وقتله له كان عمدا وعدوانا بدون وجه حق، فأطلب احلكم عليه 
بالقصاص، هذه دعواي. وبعرضه عىل املدعى عليه أجاب قائال ما ذكره املدعي وكالة من 
إطالقي النار عىل مورث موكليه طلقتني أصابت املجني عليه عىل الصفة املذكورة ورضيب له 
باجلنبية عىل رأسه صحيح كله، إال أن ذلك مل يكن عمدا وال عدوانا فقد تقابلت معه عند 
املحكمة  بانتظار جلنة تقف معنا عىل إثر نزاع بيننا عىل أرض منعنا املجني عليه من العمل 
فيها وضايقنا عليها وملا رآين قال يل وش جابك قلت له جئت بسببك وشكواك، فأخذ جزء 
يرميني  أخذ  ثم  فخذي  يف  فأصابني  به  ورماين  نحوي  وتوجه  الطريق  يف  كانت  بلكة  من 
باحلجارة، فأشهرت مسديس وأطلقت عليه النار طلقتني مل أقصد أن أصيبه هبا، ومل أعلم أهنا 
أصابته إال أنه واصل حتى  اشتبك يب وأسقط املسدس من يدي عىل األرض ودفعني  باجتاه 
غامرة سياريت ألن باهبا كان مفتوحا وأسقطني عىل الغامرة وكان فوقي فحاولت إبعاده ومل 
أستطع فتناولت جنبية كانت عىل املرتبة وكانت يف غالفها ورضبته هبا وأثناء رضيب له هبا 
سقط غالفها فأصابته ثم سقط بعدها قريبا من السيارة، وقتيل له مل يكن عمدا وال عدوانا 
وهو الذي  اعتدى عيل هكذا أجاب. وبعرضه عىل املدعي وكالة قال ما ذكره املدعى عليه 
من أن مورث موكيل قام برميه باحلجارة غري صحيح، وقد أطلق عليه النار من مسافة بعيدة 
وقصد قتله وملا أصابت الطلقات املجني عليه تقدم  باجتاه املدعى عليه ليمنعه من إطالق 
أورده  ما  عىل  بينة  ألديه  عليه  املدعى  وبسؤال  صحيح.  غري  ذلك  خالف  ذكر  وما  املزيد، 
فأجاب ال بينة لدي عىل ذلك هكذا أجاب. بعد ذلك قررنا رفع اجللسة  لالطالع عىل أوراق 
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املعاملة والتأمل فيام سبق ضبطه. ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/١/٢هـ، ويف متام الساعة 
حلضوره  حرض  كام  وكالة،  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  صباحا،   عرشة  احلادية 
املدعى عليه، املبينة بياناهتم سلفا، ويف مستهل اجللسة جرى سؤال املدعى عليه للمرة الثانية 
بينة  بينة عىل ما دفع به من قيام املجني عليه بالصيالة عليه؟ فقال ال توجد لدي  هل لديه 
سوى أثر للسحجات التي يف يدي ووركي، بعد أن قام برمي نصف بلكة عيّل، وقد شفيت 
منها ومل يبَق هلا أثر، ثم سألناه هل تقبل يمني املدعني أصالة عىل عدم علمهم بقيام مورثهم 
املجني عليه بالصيالة عليك، فقال ال أقبل بذلك، بعد ذلك جرى عرض الصلح بني املدعي 
واملدعى عليه، فقال املدعي إن مجيع الورثة يطالبون بالقصاص من قاتل مورثهم، وال نقبل 
به هكذا أجاب. بعد ذلك قررنا رفع اجللسة للتأمل فيام سبق ضبطه. ويف يوم الثالثاء املوافق 
١٤٣٥/١/١٦هـ، ويف متام الساعة التاسعة صباحا  افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي 
العام عن   )...( اتصال هاتفي من سجن  املدعى عليه، هذا وقد وردنا   وكالة، ومل حيرض 
طريق مندوهبم )...( ذكر يف  اتصاله هذا بأهنم ال يستطيعون إحضار املدعى عليه لكثافة 
األمطار وللدواعي األمنية  انتهى. مضمون ما ذكره مندوهبم عليه فقد قررنا رفع اجللسة. 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/١/١٧هـ، ويف متام الساعة احلادية عرشة صباحا، افتتحت 
اجللسة وفيها حرض املدعي وكالة، واملدعى عليه، ويف مستهل اجللسة جرى االطالع عىل 
أوراق املعاملة، ومن ذلك إقرار املدعى عليه املصدق رشعا من قبل ثالثة قضاة عىل اللفة 
رقم )٣٥(، صحيفة رقم )٥و٦و٧(، واملتضمن إقراره بكامل أهليته املعتربة رشعا وفق ما 
أقر به لدينا، كام جرى االطالع عىل التقرير الطبي الصادر بحق املجني عليه عىل اللفات رقم 
)٧٤و٧٥و٧٦و٧٧(، واملتضمن وجود جرح ناري عىل جثة املجني عليه يسار أعىل الصدر، 
ووجود جرح قطعي يف منتصف اجلبهة طوله ثامنية سنتيمرتات ذو حافة حادة وذو ثقل كحد 
العليا  الشفة  يف  يقع  حيوي  قطعي  جرح  ووجود  بالعظام،  رشخي  بكرس  واقرتانه  الفأس 
الوفاة  زمن  حتديد  ويتعذر  اجلبهة،  بيسار  يقعان  سحجني  ووجود  سنتيمرتات،  ستة  طوله 
نظرا حلفظ اجلثة يف الثالجة انتهى. فتم االطالع عىل ما تضمنه هذا التقرير، كام تم االطالع 
عىل بقية أوراق املعاملة، فلم يظهر لنا جديد مؤثر عىل ما سبق إيراده بعد ذلك، سألنا املدعي 
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وكالة واملدعى عليه هل لدهيام ما يرغبان يف إضافته؟ فأجابا بقوهلام ال يوجد لدينا جديد، 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه، وهو بكامل 
أهليته املعتربة رشعا، من باب القتل العمد العدوان وحلصول التكافؤ بني الطرفني ومطالبة 
أولياء الدم البالغني بالقصاص واتفاقهم عىل ذلك، وتوفر سائر رشوط القصاص، وانتفاء 
موانعه ولعدم البينة عىل ما ذكره املدعى عليه من صيالة املجني عليه، وقد توجهت اليمني 
املدعى عليه  أن  إال  املدعى عليه  بصيالة مورثهم عىل  بنفي علمهم  املجني عليه  عىل ورثة 
رفضها، وذكر بأنه ال يقبلها عىل نحو ما سلف، وبام أن هذه اليمني حق للمدعى عليه جتاه 
ورثة املجني عليه، ولقوله تعاىل [Za`_^[\]ZY اآلية، ولقوله 
تعاىل [ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ¥¦Z اآلية، ولقوله صىل اهلل عليه 
وسلم ))ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث وذكر منها النفس بالنفس...(( احلديث، 
لذلك كله وجلميع ما سلف فقد ثبت لدينا قتل املدعى عليه )...(، سعودي اجلنسية، وحيمل 
السجل املدين رقم )...(، لقتله املجني عليه )...( عمدًا وعدوانا، وحكمنا بقتله قصاصا 
عىل أن يؤخر استيفاء القصاص حتى بلوغ القرص ورشدهم، واملطالبة مع بقية الورثة أولياء 
الدم عىل طلب القصاص واستيفائه، وأفهمنا املدعى عليه بأن له يمني ورثة املجني عليه عىل 
نفي العلم بقيام املجني عليه بالصيالة عليه متى ما طلبها، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة 
القرص وأطلب  بلوغ  إىل  القصاص  استيفاء  تأخري   باحلكم ومعرتض عىل  مقتنع  إنني  قال 
التعجيل يف  استيفائه قطعا للفتنة التي قد حتدث من تأخريه واكتفي هبذه املعارضة وبام ورد 
يف أوراق املعاملة دون تقديم الئحة اعرتاضية. أما املدعى عليه فقرر عدم القناعة وطلب  
املوافق  الثالثاء  يوم  يف  إحضاره  سيتم  بأنه  فأفهم  يقدمها،  اعرتاضية  بالئحة   االستئناف 
لتقديم   يوما  ثالثون  بعدها  له  الصادر،  الصك  من  صورة  الستالم  ١٤٣٥/٢/٧هـ، 
حمكمة   إىل  سرتفع  املعاملة  أوراق  كامل  فإن  اعرتاضه  يقدم  ومل  مضت  فإن  اعرتاضه، 
االستئناف، فأبدى فهمه لذلك، وبذلك تكون اجللسة قد  انتهت يف متام الساعة احلادية عرش 
والنصف صباحا، وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، حرر يف ١٤٣٥/١/١٧هـ 

.
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اخلامسية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢٣هــ،  وتاريخ   ،)٣٤٢٣٤٢٨٩٢( برقم  املساعد  بأهبا 
الرشعي الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة الشيخ )...(، والشيخ/ د. )...(، 
والشيخ )...(، املسجل برقم )٣٥١٢٦٨٣٦(، وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ، اخلاص بدعوى 
املدعني باحلق اخلاص ورثة )...(، ضد )...(، )سعودي اجلنسية( يف قضية قتل عىل الصفة 
املوضحة يف الصك املتضمن حكم أصحاب الفضيلة بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة 
املوفق  واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الرشعي  الصك 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
احلمدهلل وحده وبعد، ففي هذا اليوم األحد املوافق ١٤٣٥/٦/٢٠هـ، ويف متام الساعة 
الواحدة ظهرا افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي وكالة )...(، سعودي اجلنسية بموجب 
برقم  بالرياض  العليا  املحكمة  من  املعاملة  وردتنا  وقد  هذا   ،)...( رقم  املدين  السجل 
)٣٥٦٠٠٧٧٣(، وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ، وبرفقها القرار رقم )٢/١/١٩٤(، وتاريخ 
١٤٣٥/٥/١٠هـ، الصادر من الدائرة اجلزائية األوىل، واملتضمن ما نصه وبدراستنا للصك 
املذكور واالطالع عىل مرفقات املعاملة لوحظ بأنه ورد يف نص احلكم قول أصحاب الفضيلة 
)عىل أن يؤخر استيفاء القصاص حتى بلوغ القرص رشدهم واملطالبة مع بقية الورثة أولياء 
الدم عىل طلب القصاص واستيفائه(، يف حني أن املطالبة بالقصاص للُقرصرَّ من الورثة قد 
طالب به وليهم فلم يبق هلم إال املطالبة باالستيفاء فقط، فعىل أصحاب الفضيلة أو خلفهم 
إجراء ما يلزم وإحلاقه يف الضبط والصك وسجله، ثم إعادة املعاملة هلذه املحكمة حسب 
الدائرة  أمجعني،  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  املتبع، 
وتوقيع،  ختم،   ،)...( عضو  وتوقيع،  ختم،   ،)...( عضو  العليا  باملحكمة  األوىل  اجلزائية 
عضو )...(، ختم، وتوقيع، عضو )...(، ختم، وتوقيع، رئيس الدائرة )...(، ختم، وتوقيع، 
انتهى مضمونه. هذا وعليه نفيد أصحاب املعايل بأن ما ذكروه وجيه وعليه فقد رجعنا عن 
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ما أوردناه من مطالبة القرص مع بقية الورثة فيام خيص الطلب، وأفهمنا املدعي وكالة بأن 
للقرص بعد بلوغهم املطالبة  باستيفاء القصاص فقط، لسبق املطالبة بالقصاص عن طريق 
وكيل الويل عن القرص، وننوه بأن فضيلة القايض املشارك يف نظر هذه الدعوى )...(، قد 
انتقل إىل حمكمة  االستئناف )...(، وحل حمله بناء عىل ما وجه به أصحاب الفضيلة بالدائرة 
اجلزائية األوىل باملحكمة العليا أعاله صاحب الفضيلة العضو هبذه املحكمة )...(، وبذلك 
تكون اجللسة قد  انتهت، يف متام الساعة الثانية ظهرا، وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد، حرر يف ١٤٣٥/٦/٢٠هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بتبوك

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٢٧٩٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه : ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ رقم القرار : ٣٥٢٣٥٢٩٣ 

سالا-اعمداعدوتنا-احقاخاصا-اطمباتلقصاصا-اإسلترا-ادفعابالدفاعاعناتلنفسا-ا
دالالتاإرتدةاتلقالا-إمكاناتلاخمصابامادونها-اتعدداتلطعناتا-اوسوعهاايفامقالا-اتقليلا

تلطباتلرشعيا-اإدتنةا-اتوتفلارشوطاتلقصاصا-اتحلكلابالقالاسصاصا.

.Z§¦¥¤]1/اسولهاتعاىللا
.Z2/اسولهاتعاىللا[ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

3/اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا))مناسالالهاسايلافهوابخرياتلنظلين((.

عمدا  ابنهام  بقتل  لقيامه  قصاصا  قتله  وطلبا  عليه  املدعى  ضد  دعوامها  املدعيان  أقام 
ودافع  عليه  املجني  بقتل  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  طعنتني،  بطعنه  وعدوانا 
بأنه راوده عن نفسه وأن ما أقدم عليه كان بقصد الدفاع عن نفسه، ونظرا إلقرار املدعى 
به  دافع  ما  وألن  رشوطه،  وتوافر  بالقصاص  الدم  أولياء  وملطالبة  الدعوى،  بصحة  عليه 
املدعى عليه ال يسلم له لتوافر األدلة عىل إرادة القتل، ومن ذلك إمكان التخلص بام دون 
القتل، وتعدد الطعنات ووقوع ثنتني منها يف مقتل، لذا فقد ثبت لدى املحكمة قتل املدعى 
عليه البن املدعيني عمدا وعدونًا، وحكمت بقتله قصاصا، فاعرتض املدعى عليه، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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و)...(   )...( تبوك  يف  العامة  املحكمة  يف  القضاة  فنحن  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  بتبوك  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  و)...(، 
 ٣٤١٥٤٩٦٧٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ  وتاريخ   ،)٣٤٣٠٢٧٩٤(
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، افتتحت اجللسة 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  ظهرا،   ٠٢  :١٥ الساعة 
)...(، أصيال عن نفسه ووكيال بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية يف تبوك 
بموجب  اجلنسية  سعودية   ،)...( عن  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ،  يف   ،)٣٤١٣٨١٣٨٩( برقم 
السجل املدين رقم )...(، والتي ختوله حق املطالبة، وإقامة الدعاوى، واملرافعة واملدافعة، 
والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  واإلنكار،  واإلقرار  عليها،  والرد  الدعاوى  وسامع 
واالعرتاض  ونفيها،  وقبوهلا  األحكام  بتنفيذ  واملطالبة  والتعديل،  واجلرح  واإلجابة  فيها، 
عىل األحكام وطلب االستئناف، بخصوص القضية املرفوعة عىل قاتل ابنها، وللوكيل حق 
املطالبة بالقصاص واستيفائه، واملدعي أصالة وموكلته هم ورثة )...( بموجب صك حرص 
الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم )٣٤٢٥٥٨١١(، يف ١٤٣٤/٧/١هـ، املتضمن وفاة 
)...(، وانحصار إرثه يف والده )...( ووالدته )...(، وادعى عىل احلارض معه )...(، سعودي 
)املجني عليه(   )...( ابني  إن  قائال يف دعواه:   ،)...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية 
يسكن يف عامرة بحي )...( يف الدور األريض منها، وهذا احلارض يسكن يف العامرة ذاهتا يف 
الدور العلوي )األول(، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٢/٢٧هـ، وقبل الساعة اخلامسة 
فجرا كان هذا احلارض عند ابني يف غرفته، فقام بقتل ابني عمدا وعدوانا وظلام، وذلك بطعنه 
طعنتني األوىل يف صدره والثانية يف ظهره، وقد أدتا إىل وفاته، فأطلب احلكم عىل املدعى عليه 
بالقتل قصاصا، هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بقوله وهو بكامل 
قواه العقلية املعتربة رشعا ما ذكره املدعي يف دعواه من أين قتلت ابنه )...( فصحيح، وذلك 
أنه يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٢/٢٧هـ، وقبل الساعة اخلامسة فجرا كنت داخال إىل 
الدور  ذاهتا يف  العامرة  العلوي، واملجني عليه كان يسكن يف  الدور  التي أسكنها يف  الشقة 
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األريض، فلام رآين داخال أشار إيل أن أدخل عنده، فدخلت فعرض عيل تعاطي احلشيش 
فرفضت، ثم بعدها طلب مني إصالح الالب توب، حيث إنه مل يستطع الدخول إىل النت، 
فحاولت إال أين مل أمتكن من إصالحه، ثم بعد ذلك قمت ألذهب لشقتي يف الدور العلوي 
ألنام حيث إن عندي عمل ومل يتبق من الليل إال القليل، فطلب مني اجللوس ثم قام فأغلق 
باب الغرفة وعرض عيل أن أمكنه من نفيس، فرفضت ذلك فقام وجلس عندي وطلب مني 
منه  نفيس  أخلص  أن  الرقبة فحاولت  عند  ثويب من  مع  فرفضت، فمسكني  أمد رجيّل  أن 
فلم أستطع، فأدخلت يدي يف جيبي وكان معي سكني فأخرجتها ثم طعنت املجني عليه 
يف صدره وكنت أريدها يف يده فسقط عىل األرض فظننته مل يمت فطعنته طعنة أخرى عىل 
ظهره من دون شعور مني حتى أقيض عليه، ثم خرجت وأغلقت الباب وكان قصدي حني 
طعنته بالسكني هو الدفاع عن نفيس حني راودين املجني عليه، هذه إجابتي. وبسؤال املدعى 
عليه ملاذا كان حيمل سكينا معه أثناء زيارته للمجني عليه؟ فأجاب بأنه أثناء ذهايب وإيايب 
أمحل السكني معي أحيانا، هكذا أفاد. وبسؤال الطرفني هل لدهيام ما يضيفانه أجابا بالنفي، 
باحلكم،  والنطق  بعاليه  رصده  تم  ما  وتأمل  الزمها  وتدوين  املعاملة  أوراق  إىل  وللرجوع 
جرى رفع اجللسة وتأجيلها. ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة ووكالة واملدعى عليه 
وقد جرى الرجوع إىل أوراق املعاملة فوجدنا من بني طياهتا اعرتاف املدعى عليه املرفق عىل 
اللفة )١٠٤(، واملتضمن ما نصه: )أقر أنا املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
اخلامسة  الساعة  وعند  ١٤٣٤/٢/٢٧هـ،  املوافق  األربعاء  يوم  يف  بأنه   ،)...( رقم  املدين 
للعامرة ورأيت باب غرفة )...( مردودًا وليس بمغلق، وملا سمع  الفجر كنت داخاًل  قبل 
إصالح  مني  وطلب  غرفته  فدخلت  غرفته،  بدخول  يل  بالتأشري  قام  دخويل  صوت   )...(
املجني  مني  وطلب  احلشيش،  مع  الدخان  بفت  يقوم   )...( عليه  املجني  وكان  كمبيوتره، 
املجني عليه  للبيت قال يل  الذهاب  أريد  الغناء فرفضت ذلك، وملا قمت  عليه )...( عود 
)اجلس أبغاك شوي(، فرفضت ذلك وقلت له عندي دوام، فقام املجني عليه )...( وأغلق 
بجانبي  وجلس  اإلضاءة  أغلق  ثم  فجلست،  مكانه  يف  اجللوس  مني  وطلب  غرفته،  باب 
وأشعل سيجارة احلشيش، وقال يل حشش، فرفضت ذلك، ووضع السيجارة أمامي، ثم 
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قام املجني عليه )...( ورجع ومل أشاهده من دخان السيجارة، حيث إنه وضعها أمامي ثم 
جلس املجني عليه )...( بجواري، وطلب مني أن أمد رجيل فرفضت ذلك، وعلمت حينها 
إنه كان يف جيبي سكني من نوع  الفاحشة يب فوضعت يدي يف جيبي حيث  يريد فعل  أنه 
)...(، مقبضها من اخلشب ومد يده عىل شامغي ومسكني، وأول ما أمسكني مع شامغي 
طعنته طعنة واحدة عىل صدره، ثم وضعت رأسه عىل التلفزيون وكان يقول: )فكني فكني 
روح ويصيح ياناس ياناس(، ثم طعنته عىل ظهره طعنة أخرى ثم لبست حذائي وخرجت 
وأغلقت باب غرفته ثم ذهبت إىل جهة مسجد )...(، الواقع بحي )...(، ورميت السكني 
أعرف  ال   )...( مزرعة  إىل  اجتهت  ثم  اإلمارة  جهة  إىل  وذهبت  النفايات،  صندوق  داخل 
ملن تعود وتسلقت جدارها ونمت داخلها وصحوت حوايل الساعة السابعة مساًء وكنت 
خائفًا أدور عىل املزارع، ثم نمت يف مزرعة أخرى بعد صالة الفجر ال أعرف أيضًا ملن تعود 
واستيقظت عند صالة العرص، وجلست هبذه االسرتاحة مدة نصف ساعة تقريبًا، ثم دورت 
بني االسرتاحات وعند الساعة التاسعة مساًء فتحت جوايل واتصلت عىل جوال أختي )...(، 
وال أحفظ رقمها وهو خمزن يف جوايل وردت عيل وقلت هلا: هل صار فيه يشء، فقالت يل ال 
أنت وينك فقلت هلا أنا يف حقل وقد تضاربت مع )...(، وطعنته وأغلقت عليه باب غرفته 
رشطة  ملركز  فاجتهت  يبغونك(،  الرجاجيل  واحلني  توىف   )...( فقالت   ،)...( يف  اآلن  وأنا 
)...(، مبارشة وأوصلني للمركز صاحب دباب ومل أخربه بام حصل وهذا ماحدث. كام أقر 
بأنني أنا الذي طعنت املجني عليه طعنتني األوىل بصدره والثانية يف ظهره، وذلك بسكني من 

نوع )...( كانت بجيبي وأدت ملقتله، ومل يشرتك معي أي أحد واهلل ويل التوفيق( أهـ. 
رقم  اللفة  عىل  املرفق  عنه  املنوه  النهائي  الرشعي  الطبي  التقرير  عىل  االطالع  جرى  كام 
)١٢٩ إىل ١٣٩(، واملتضمن ما نصه: )تقرير طبي رشعي هنائي بالقضية رقم ١٤٣٤/٢٥هـ، 
رقم   ،)...( مركز  مدير  خطاب  عىل  وبناًء  أنه  تبوك  بمنطقة   ،)...( الدكتور  أنا  أثبت 
الطبي  الكشف  إجراء  طلب  واملتضمن  ١٤٣٤/٢/٢٨هـ،  بتاريخ   )٢٤/٩٩٩/٢٨(
الرشعي عىل جثامن املتوىف )...( سعودي اجلنسية لتحديد سبب الوفاة عليه، فقد انتقلت إىل 
املوافق  اخلميس  يوم  من  عرصا،   ٣.٢٠ الساعة  حوايل  يف  وذلك  بتبوك   )...( حي 
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١٤٣٤/٢/٢٨هـ، حيث تم إجراء املعاينة األولية عىل اجلثامن باملوقع وبعد نقل اجلثامن إىل 
بتاريخ  اجلثامن  ترشيح  وتم  الظاهري  الكشف  استكامل  تم  الرشعي  الطب  إدارة 
١٤٣٤/٢/٣٠هـ، بعد أن تم طلب اإلذن الالزم لترشيح اجلثامن، ومذكرة ظروف الوفاة 
بالتقرير املبدئي رقم )١٤٣٤/٢٥هـ(، وبخطابنا وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٨هـ، وردنا خطاب 
وتاريخ   ،)٤٣٨٠( رقم  تبوك  بمنطقة  العام  ــاء  واالدع التحقيق  هيئة  فرع  رئيس 
أوال:  أقرر  عليه  الوفاة  سبب  لتحديد  اجلثامن  بترشيح  اإلذن  املتضمن  ١٤٣٤/٢/٣٠هـ 
بتاريخ   )٢٤/٩٩٩/٢٨( رقم   ،)...( رشطة  خطابات  التحقيق  وهيئة  الرشطة  خطابات 
التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  خطاب  الرشعي  الطب  إدارة  ملدير  موجه  ١٤٣٤/٢/٢٨هـ، 
واالدعاء العام بمنطقة تبوك رقم )٤٣٨٠(، وتاريخ ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، موجه ملدير إدارة 
وتاريخ  )١٤٣٤/٢٥هـ(،  رقم  املبدئي  للتقرير  )إشــارة  وتضمن:  الشعري  الطب 
١٤٣٤/٢/٨٢٨هـ، بشأن وفاة املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، وحاجتكم لإلذن لترشيح اجلثامن لبيان سبب الوفاة، عليه واستناد للامدة )٧٦( من 
سبب  لتحديد  املذكور؛   )...( املتوىف  جثامن  بترشيح  نأذن  فإننا  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام 
الوفاة عىل سبيل القطع واليقني، وبيان وقت الوفاة واألداة املستخدمة، وبعث ما يستخرج 
لألدلة اجلنائية حسب االختصاص، وتزويدنا بتقرير مفصل عن ذلك يف أرسع وقت. نأمل 
االطالع وإكامل الالزم(. ثانيا/ معاينة مرسح الوفاة: املكان بناء سكني مكون من دورين 
وبالدخول إىل البناء ويف الفناء اخلارجي )احلوش( وجد غرفة بآخر احلوش سقفها حديد، 
وهلا باب حديد بلون بني، وبالدخول إىل الغرفة وجدت مفروشة بموكيت بلون بني، ووجد 
شخص ممدد عىل اجلانب األيمن من اجلسم متوىف، والزرقة الرمية ظاهرة اجلانب األيمن من 
اجلثامن، ويوجد صمل رمي عىل كامل اجلثامن، ووجد أثر دم خيرج من الفم، وتلوثات بلون 
أمحر عىل مقدمة املالبس يشتبه أهنا دم، مع وجود بقعة بلون أمحر حتت اجلثامن يشتبه أهنا دم، 
ووجد جرح بأعىل الصدر من الناحية اليرسى بطول حوايل ١.٥ سم، أفقي خمرتق للمالبس 
واجلسم، ووجد حتت اجلثامن مقص صغري رأسه حاد وعليه تلوثات بلون أمحر يشتبه أهنا 
دم، ووجد إىل جانب اجلثامن عدة نفاضات سجائر فيها أعقاب سجائر، ووجد دفرت ورق 
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سجائر وعدة علب سجائر فارغة، وآلة عود وطبلة وزجاجة بالستيكية فيها حرق بمكانني، 
يرتدي  واجلثامن  شخصية،  وحاجات  مالبس  أكياس  بالغرفة  ووجد  مقطوعة،  وسبحة 
مالبسه بشكل عادي ووجد عىل اجلدار خلف اجلثامن ثالث نقط بلون أمحر يشتبه أهنا دم 
عىل ارتفاع ٤٠ -٥٠ سم عند الزاوية خلف اجلثامن قطر البقعة حوايل ٠.٥ سم، ووجد أمام 
اجلثامن تلفاز بحالة تشغيل، ودفاية كهرباء بحالة تشغيل. ثالثا/ الكشف الظاهري: وجدت 
اجلثة لرجل يف بداية العقد الرابع من العمر طوله حوايل ١٧٠ سم، حنطي البرشة، لون عينيه 
بني، ولون شعره أسود مع بعض الشيب، والزرقة الرمية ظاهرة عىل اجلانب األيمن للجثامن 
عادي،  بنفسجي  بلون  وهي  عليها،  اإلصبعي  بالضغط  وتزول  االستناد،  أماكن  ماعدا 
التي  واملالبس  ظاهر،  رمي  تعفن  يوجد  وال  اجلثامن  كامل  عىل  متشكل  الرمي  والصمل 
 XXL وجدت عىل اجلثامن ماييل: ١/ جاكيت شتوي بلون أسود بسحاب من األمام مقاس
ماركة )...(، يوجد عليه تلوثات يشتبه أهنا دم، ووجد به بمنتصف أعىل خلفيته متزق خطي 
معرتض بطول حوايل ٢ سم، نافذ للداخل نقطه. ٢/ كنزه قطنية بلون أسود وأبيض مقلمة 
بالعرض ماركة )...( مقاس L عليها بقع بلون أمحر يشتبه أهنا دم، ووجد هبا بمنتصف أعىل 
من  آخر  ومتزق  سم،   ٥ حوايل  القبة  عن  يبعد  سم   ٢ حوايل  بطول  معرتض  متزق  األمام 
منتصف أعىل اخللف بطول حوايل ٢ سم أفقي يبعد عن القبة حوايل ١٦ سم. ٣/ قميص 
نصف كم بلون رمادي يوجد عليه بقع بلون أمحر يشتبه أهنا دم، وبه متزق من األمام خطي 
بطول حوايل ٢ سم معرتض يبعد عن القبة حوايل ٥ سم، وبه متزق آخر معرتض من أعىل 
اخللف بطول حوايل ٢ سم يبعد عن القبة حوايل ٥ سم. ٤/ رسوال ريايض بلون أسود عليه 
بقع يشتبه أهنا دم، وال يوجد به متزقات مشتبهة. ٥/ رسوال أبيض قصري ماركة )...( مقاس 
٢٨ عليه بقع بلون أمحر يشتبه أهنا دم، وال يوجد به متزقات، وتم تسليم املالبس ملندوب 
رشطة )...(. اإلصابات: بالكشف عن اجلثامن شوهد ما ييل: ١/ جرح بطول حوايل ٢سم 
ومستوي  أفقي  بوضع  اليرسى  الرتقوة  إنسية  حتت  اليرسى  الناحية  من  الصدر  أعىل  يقع 
احلواف، وأيرس اخلط الناصف للصدر مبارشة. ٢/ جرح بطول حوايل ٢سم يقع بأنيس لوح 
الكتف األيمن )بني لوح الكتف والعامود الفقري( بوضع أفقي ومستوي احلواف ويبعد 



73

يوجد  ال  ١٠سم  حوايل  الرقبة  أسفل  عن  ويبعد  سم   ٥ حوايل  الظهر  منتصف  خط  عن 
للرأس  شعاعي  تصوير  إجراء  تم  املتممة:  الفحوصات  رابعا/  باجلثامن.  أخرى  إصابات 
والصدر واحلوض ومل يشاهد بالصور أي كسور واضحة مشتبهة وال يوجد أجسام غريبة 
الرشعية  الكياموية  التحاليل  إلجراء  والبول  الدم  من  عينات  أخذ  تم  األشعة،  عىل  ظليلة 
ملركز  العينات  وسلمت  والسموم،  واملخدرات  الكحول  من  اجلسم  حالة  ملعرفة  عليها، 
السموم رفق االستامرة رقم )٣٠/س ع/٥٢/١٢(، وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٨هـ،  تم أخذ 
عينه دم قياسية وقص هنايات أظافر املتوىف، وأخذ عدد )٢( مسحة من القضيب، وعدد )٢( 
مسحة من خارج الرشج، وعدد )٢( مسحة من داخل الرشج، وتم تسليمها العينات مجيعها 
مستشفى  بمخترب  الدموية  الفصيلة  عن  وحتليلها  دم  عينة  أخذ  وتم   ،)...( رشطة  ملندوب 
)...(، وكانت فصيلة دم املتوىف )...(. خامسا/ الصفة الترشحيية: الرأس والعمق بعد رفع 
فروة الرأس تبني عدم وجود أي كدمات حتت الفروة والعضالت الصدغية ضمن الطبيعي 
وقبة اجلمجمة سليمة، فبعد نرش قبة اجلمجمة تبني أن باطنها خايل من الكسور وظهرت 
األغشية الدماغية ومل نالحظ وجود نزوف فوق أو حتت األغشية الدماغية، أو عىل سطح 
الدماغ، وعند رفع الدماغ وإجراء املقاطع به تبني عدم وجود أي نزوف أو إصابات ظاهرة 
ضمن  والفكني  الوجه  وعظام  الكسور،  من  سليمة  اجلمجمة  وقاعدة  بالدماغ،  مشتبهة 
الطبيعي، واللسان ضمن الطبيعي، واألسنان كانت ضمن الطبيعي، وبعد رفع جلد الرقبة 
تبني عدم وجود نزوف أو ارتشاحات دموية بعضالت الرقبة، والعظم الالمي سليم وغري 
متعظم والغضاريف احلنجرية سليمة، والرغامة سليمة وحتتوي باقي سوائل دموية، ووجد 
سليمة،  الدموية  واألوعية  غريبة،  أجسام  عىل  حيتوي  ال  واملريء  سليمة،  املريء  جدران 
حول  دموي  ارتشاح  وجود  تبني  الصدر  جلد  رفع  وبعد  الطبيعي،  ضمن  الرقبة  وفقرات 
اجلرح املوصوف بفقرة اإلصابات رقم )١(، والذي يقع أعىل الصدر من الناحية اليرسى 
حتت إنسية الرتقوة اليرسى، وتبني أن اجلرح خيرتق احلافة اليرسى لعظم القص بمستوى بني 
الضلع األول والثاين وطول اجلرح بالعظم حوايل ٢ سم، وبعد قص األضالع ورفعها مع 
الصدر  وبجوف  باملنصف  كبرية  دموية  وجلطات  دموية  ارتشاحات  وجود  تبني  القص 
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األيمن واأليرس، وتبني أن اجلرح خيرتق املنصف ويصل إىل الرشيان األهبر الصدري حمدثا 
فيه جرحا معرتض بطول حوايل ٠.٥ سم، وكمية الدم التي وجدت باجلوف األيرس للصدر 
حوايل ٢ لرت مع جلطات كبرية، وكمية الدم التي وجدت بجوف الصدر األيمن حوايل ٠.٥ 
لرت، وبعد رفع الرئتني تبني أن اجلرح املوصوف بفقرة اإلصابات رقم )٢( بإنيس لوح الكتف 
األيمن خيرتق جوف الصدر األيمن بني الضلع الثالث والرابع األيمن يصيب الفص العلوي 
األضالع  يف  كسور  يوجد  وال  سم،   ٠.٥ حوايل  بطول  بجرح  اخللف  من  اليمنى  للرئة 
الصدرية، جوف التامور وجد به كمية من الدم تقدر بحوايل ٥٠ مل، والقلب خايل من الدم 
الطبيعي،  ضمن  الظهر  فقرات  مفتوحة،  تبدو  اإلكليلة  والرشايني  الطبيعي،  ضمن  ويبدو 
البطن واحلوض: بعد رفع جلد البطن مل يشاهد أي ارتشاحات دموية حتت اجللد، وبعد فتح 
بحالة  فهي  املعدة  وأما  احلوض.  ويف  البطن  بجوف  انصبابات  وجود  عدم  تبني  الصفاق 
طبيعية وخالية من املحتويات ماعدا بعض املفرزات املخاطية تم مجعها وأخذ جزء من جدار 
املعدة، والبنكرياس والكبد والطحال واألمعاء والكلية كلها بحالة طبيعية، واملثاين جدارها 
واخلصيتني  املعوية  واملساريقة  البطنية  واألوعية  البول،   من  مل   ٣٠ حوايل  وفيها  سليم 
والفقرات القطنية والعجزية  وعظام احلوض بحالة طبيعية، هذا وقد أحسسنا سالمة باقي 
أخذ  وتم  الترشيح،  أثناء  جنائي  بمصور  االستعانة  وتم  الكسور  من  وخلوها  اجلثة  عظام 
من  وجزء  املعدة  وحمتويات  الكليتني،  من  وعينات  وحمتوياهتا،  واملرارة  الكبد  من  عينات 
وتاريخ   ،)١٢ ع/  )٣٢/س  رقم  االستامرة  رفق  السموم  ملركز  وسلمت  جدارها، 
التالية وسلمت ملخترب األنسجة بمستشفى )...(  العينات  ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، كام تم أخذ 
وتاريخ   ،)٥٢/١٢ ع/  ٥٢٦٣/١٢/س  ع/  )٦٣/س  رقم  اخلطاب  رفق  بتبوك 
١٤٣٤/٢/٣٠هـ، وهي كالتايل: ١/ عينة من الفص اجلداري األيمن للدماغ وعينة من 
الفص اجلداري األيرس للدماغ. ٢/ عينة من أيمن املخيخ وعينة من أيرس املخيخ. ٣/ عينة 
من الرشيان األهبر مكان اإلصابة. ٤/ عينة من الرئة اليمنى مكان اإلصابة. ٥/ عينة من 
البطني  من  مكان سليم. ٧ -/عينة  اليمنى  الرئة  من  عينة  مكان سليم. ٦/  اليرسى  الرئة 
األيرس للقلب. ٨/ عينة من الرشيان التاجي األيرس. ٩/ عينة من الرشيان التاجي األيمن. 
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١٠/ عينة من الكبد. ١١/ عينة من الكلية اليمنى. ١٢/ عينة من الكلية اليرسى. سادسا/  
نتائج الفحوصات وردنا من مركز السموم بتبوك تقرير كياموي رشعي رقم )٣٩ س/م س 
ت(، تاريخ ١٤٣٤/٣/٢هـ، خاص بفحص عينات الدم والبول بإجراء الفحص الكياموي 
الرشعي عىل عينات الدم والبول، ثبت إجيابية عينة البول للحشيش وهو من املواد املخدرة 
امللكي وزير  السمو  بتعميم صاحب  )أ(  فئة  باجلدول األول  للرقابة واملنوه عنها  اخلاضعة 
البول  عينة  إجيابية  ثبت  كم  وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٥هـ،  رقم )٨٩٤٠٠/١٩(،  الداخلية 
لالميفتامني املنبه للجهاز العصبي، وهو من املؤثرات العقلية اخلاضعة للرقابة واملنوه عنه 
باجلدول الثاين فئة )ب( يف تعميم صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رقم )٨٩٤٠٠/١٩(، 
املخدرة والسامة  القلويات  العينات ألشباه  تاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٥هـ، كام تبني سلبية  يف 
ومشتقات كل من حامض الباربيتوريك والبنزوديازبني، كام تبني سلبية عينة الدم للكحول 
االيثييل واملثييل وردنا من مركز السموم بتبوك تقرير كياموي رشعي رقم ٤٣ ط/ م س ت 
الكياموي  الفحص  بإجراء  األحشاء  عينات  بفحص  اخلاص  ١٤٣٤/٣/٩هـ،  وتاريخ 
والسامة  املخدرة  القلويات  ألشباه  العينات  سلبية  وتبني  األحشاء،  عينات  عىل  الرشعي 
ومشتقات حامض الباربيتوريك والبنزوديازبني واالمفيتامني، وكذلك سلبيتها للحشيش 
خمترب  من  أنسجة  حتليل  تقرير  وردنا  واملثييل  االيثييل  للكحول  الدم  عينة  سلبية  تبني  كام 
مستشفى )...( بتبوك رقم )s -٠٤٠١ -٣٤( وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢هـ، والوارد إلينا بتاريخ 
علبة   ١٢ استالم  تم  املأخوذة  للعينات  الظاهري  الوصف  واملتضمن  ١٤٣٤/٣/١٠هـ، 
املجهري  الوصف  املجهري  الوصف  بداخل حاويات هبا فورمالني وبياهنا كام موضح يف 
الفص اجلداري األيرس  للدماغ وعينة من  الفص اجلداري األيمن  للعينات: ١/ عينة من 
توذم  املخيخ  أيرس  من  وعينة  املخيخ  أيمن  من  عينة   /٢ وعائي.  واحتقان  توذم  للدماغ 
يف  نافذ  وقطع  دموي  جتمع  اإلصابة  مكان  األهبر  الرشيان  من  عينة   /٣ وعائي.  واحتقان 
الرئة  اليمنى مكان اإلصابة انحالل ذايت. ٥/ عينة من  الرئة  جدار الرشيان. ٤/ عينة من 
ذايت.  انحالل  سليم  مكان  اليمنى  الرئة  من  عينة   /٦ ذايت.  انحالل  سليم  مكان   اليرسى 
٧/ عينة من بطني أيرس للقلب انحالل ذايت. ٨/ عينة من الرشيان التاجي األيرس ال توجد 
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جوهرية.  تغريات  توجد  ال  األيمن  التاجي  الرشيان  من  عينة   /٩ جوهرية.   تغريات 
١٠/ عينة من الكبد ال توجد تغريات جوهرية. ١١/ عينة من الكلية اليمنى انحالل ذايت. 
١٢/ عينة من الكلية اليرسى انحالل ذايت. النتيجة والرأي: ١/ جثة رجل يف العقد الرابع 
املوافق  اخلميس  يوم  ذويه  سكن  عن  منفصلة  سكن  بغرفة  متوفيًا  وجد  العمر  من 
اجلانب  عىل  التمدد  بوضعية  اجلثة  أن  بينت  الوفاة  بمكان  املعاينة   /٢ ١٤٣٤/٢/٢٨هـ. 
األيمن، ويوجد تلفاز بحالة تشغيل، ومدفئة بحالة تشغيل، ووجد إىل جانبه عدة صحون 
فيها أعقاب سجائر باإلضافة لدفرت ورق سجائر، ووجد أثر ثالث بقع صغرية عىل اجلدار 
خلف اجلثامن قطر الواحدة منها حوايل ٠.٥ سم، يشتبه أهنا دم، كام وجدت بقع بلون أمحر 
حتت اجلثامن يشتبه أهنا دم. ٣/ الكشف الظاهري عىل اجلثامن بني وجود جرح بطول حوايل 
٢ سم يقع أعىل أيرس الصدر حتت إنسية الرتقوة اليرسى، وجرح بطول حوايل ٢سم يقع 
بإنيس لوح الكتف األيمن )بني لوح الكتف والعامود الفقري( بوضع أفقي. ٤/ التصوير 
أجسام  يوجد  وال  شعاعيا  واضحة  كسور  وجود  عدم  بني  اجلثامن  عىل  املجرى  الشعاعي 
اإلصابات،  وجود  مكان  مع  تتناسب  متزقات  هبا  املالبس   /٥ األشعة.  عىل  ظليلة  غريبة 
وعليها بقع بلون أمحر يشتبه أهنا دم. ٦/ الصفة الترشحيية بينت وجود ارتشاح دموي حول 
اجلرح املوصوف بفقرة اإلصابات رقم )١( الذي يقع أعىل وأيرس الصدر حتت إنسية الرتقوة 
الضلع األول والثاين  القص بمستوى بني  اليرسى لعظم  أنه خيرتق احلافة  اليرسى، وتبني 
كبرية  دموية  وجلطات  دموية  ارتشاحات  ووجود  ٢سم  حوايل  بالعظم  اجلرح  وطول 
إىل  ويصل  املنصف  خيرتق  اجلرح  أن  وتبني  واأليرس،  األيمن  الصدر  وبجوف  باملنصف 
الرشيان األهبر الصدري حمدثا فيه جرح متعرض بطول حوايل ٠.٥ سم،  )أثبت الفحص 
مكان  األهبر  الرشيان  عينة  يف  الرشيان  جدار  يف  نافذ  وقطع  دموي  جتمع  وجود  النسيجي 
اإلصابة(، كمية الدم التي وجدت باجلوف األيرس للصدر حوايل ٢ لرت مع جلطات كبرية، 
وكمية الدم التي وجدت بجوف الصدر األيمن حوايل ٠.٥ لرت، وبعد رفع الرئتان تبني أن 
اجلرح املوصوف بفقرة اإلصابات رقم ٢ بإنيس لوح الكتف األيمن خيرتق جوف الصدر 
األيمن بني الضلع الثالث والرابع األيمن ويصيب الفص العلوي للرئة اليمنى من اخللف 
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توذم  وجود  بينت  العينات  عىل  النسيجية  الفحوص   /٧ سم.   ٠.٥ حوايل  بطول  بجرح 
األيرس  اجلداري  الفص  وعينة  للدماغ،  األيمن  اجلداري  الفص  عينة  يف  وعائي  واحتقان 
للدماغ، وعينة أيمن املخيخ وعينة أيرس املخيخ بينتا وجود جتمع دموي وقطع نافذ يف جدار 
اليمنى  الرئة  الرشيان يف عينة من الرشيان األهبر مكان اإلصابة، وانحالل ذايت يف عينات 
مكان اإلصابة، وعينة الرئة اليرسى مكان سليم وعينة الرئة اليمنى مكان سليم وعينة من 
وعينة  األيرس  التاجي  الرشيان  عينة  يف  جوهرية  تغريات  توجد  وال  للقلب،  أيرس  بطني 
والكلية  اليمنى  الكلية  عينة  ذايت يف  انحالل  وبينت  الكبد،  األيمن وعينة  التاجي  الرشيان 
اليرسى. ٨/ التحاليل الكياموية الرشعية عىل عينات الدم والبول أثبتت إجيابية عينة البول 
سلبية  وتبني  العصبي،  للجهاز  املنبه  لالميفتامني  البول  عينة  إجيابية  أثبتت  كام  للحشيش، 
الباربيتوريك  حامض  من  كل  ومشتقات  والسامة  املخدرة  القلويات  ألشباه  العينات 
البول  عينة  وإجيابية  واملثييل،  اإلثييل  للكحول  الدم  عينة  سلبية  تبني  كام  والبنزوديازبني، 
للحشيش املخدر واالميفتامني املنبه للجهاز العصبي، وسلبية عينات الدم يشري إىل أن هذه 
املواد بطور اإلطراح من اجلسم، مما يعني تعاطيها من قبل املذكور قبل وفاته. ٩ - التحاليل 
املخدرة  القلويات  ألشباه  العينات  سلبية  أثبتت  األحشاء  عينات  عىل  الرشعية  الكياموية 
سلبيتها  واإلميفاتامني  والبنزوديازبني  الباربيتوريك  حامض  من  كل  ومشتقات  والسامة 
أداة  املستخدمة  الدم للكحول االيثييل واملثييل. ١٠/ األداة  للحشيش كام تبني سلبية عينة 
الطعني  للجرح  يعود  الوفاة  سبب  أن  نرى  تقدم  مما   /١١ شاهبها.  وما  سكني  مثل  حادة 
بالصدر الذي أدى إيل متزق األهبر واجلرح الطعني بالظهر الذي أدى إىل متزق الرئة اليمنى، 
وما نتج عنهام من نزف وصدمه نزفيه. ١٢/ بناء عىل العالمات الرمية الظاهرة عىل اجلثامن 
فقد مىض عىل الوفاة فرتة زمنية تقدر بحوايل عرش ساعات من توقيت املعاينة األولية باملكان، 
قد تزيد أو تنقص تبعا للتغريات املحيطة باجلثامن. د. )...( )...( توقيعه( اهـ.  كام جرى 
االطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي املرفق باملعاملة عىل  اللفة رقم )١٥١(، واملتضمن 
الرشعي  الكيامئي  بالفحص  ت(،  س  )٥٦٥م/م  رقم  رشعي  كيامئي  )تقرير  نصه:  ما 
ملحتويات احلرز املرسل واملنوه أنه حيوي عينة بول ودم خاصة باملتهم )...(، واملتهم بقتل 
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)...(، حسب طلب سعادة مدير مركز رشطة )...( بتبوك بخطاب رقم )٨٦٨(، وتاريخ 
املواد  عن  للكشف  وذلك  ١٤٣٤/٢/٣٠هـ،  بتاريخ  لنا  والوارد  ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، 
وبإجراء   ،)...( باملتهم  خاصة  ودم  بول  عينة  عن  عبارة  إلينا  واملرسل  واملسكرة،  املخدرة 
الفحص الكيامئي الرشعي عليها تبني سلبية عينة البول ألي مادة مشتبه هبا، كام تبني سلبية 
عينة الدم للكحول اإلثييل املسكر، هذا وقد استهلكت العينات خالل الفحص. مدير مركز 
مراقبة السموم والكيمياء )...( توقيعه( أ.هـ. كام جرى االطالع عىل حمرض عرض السكني 
املضبوطة عىل املتهم املدون عىل الصفحة رقم )٥( من ملف إجراءات االستدالل األولية 
املرفق عىل اللفة رقم )٨٩(، وحمرض االنتقال واملعاينة ملرسح اجلريمة املدون عىل الصفحة 
رقم )٢، ٣( من ملف إجراءات االستدالل األولية املرفق عىل اللفة رقم )١( واللفة رقم 
)٣٤(، كام جرى االطالع عىل التقرير الفني املصور جلثامن املجني عليه الصادر من قبل إدارة 
األدلة اجلنائية بتبوك املرفق باملعاملة عىل اللفة رقم )١٩١، ١٩٢(، كام جرى االطالع عىل 
نتيجة التقرير الفني للفحوص الوراثية املرفق باملعاملة عىل اللفة رقم )١٧٦(، واملتضمن ما 
يف  املوضحة   )STR( ملورثات   )DNA( الوراثي  النووي  احلمض  حتليل  عىل  )بناء  نصه: 
القياسية )٠٧٣٤٣٠٠١(،  الدم  لعينة  الوراثية  األنامط  تطابق  ييل:  ما  تبني  السابق  اجلدول 
للعينات رقم )٠٧٣٤٣٠٠٣(، ورقم  الوراثية  األنامط  )...( مع  املتوىف  والتي أخذت من 
من  إظهاره  أمكن  وما   ،)٠٧٣٤٣٠٠٨( ورقم   ،)٠٧٣٤٣٠٠٦( ورقم   ،)٠٧٣٤٣٠٠٥(
أنامط وراثية للعينة رقم )٠٧٣٤٣٠١٠(، الوارد تفصيلها يف بيان العينات الواردة للفحص، 
وبالرجوع إىل قاعدة املعلومات الوراثية هلذه املورثات يف الشعب السعودي، وجد أن احتامل 
وجود شخص آخر له نفس نمط هذه املورثات هو )١ إىل ١٠٠ مليار(، مما يثبت أن املتوىف 
رقم  القياسية  الدم  لعينة  الوراثية  األنامط  تطابق  التي  العينات  تلك  مصدر  هو   ،)...(
)٠٧٣٤٣٠٠٢(، والتي أخذت من )...( مع األنامط الوراثية للعينة رقم )٠٧٣٤٣٠٠٩(، 
الوارد تفصيلها يف بيان العينات الواردة للفحص وبالرجوع إىل قاعدة املعلومات الوراثية 
هلذه املورثات يف الشعب السعودي وجد أن احتامل وجود شخص آخر له نفس نمط هذه 
املورثات هو )١ إىل ١٠٠ مليار( مما يثبت أن )...( هو مصدر تلك العينة، اختالف األنامط 
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الوراثية للعينة رقم )٠٧٣٤٣٠٠٤( الوارد تفصيلها يف بيان العينات الواردة للفحص عن 
األنامط الوراثية املسجلة يف قاعدة البيانات لدينا حتى وقت إعداد هذا التقرير سلبية األنامط 
بيان  يف  تفصيلها  الوارد  ــم)٠٧٣٤٣٠١١(،  ورق  ،)٠٧٣٤٣٠٠٧( رقم  للعينة  الوراثية 
العينات الواردة للفحص مما يتعذر معها معرفة مصدر تلك العينات. مدير شعبة املختربات 
اجلنائية مقدم كيامئي )...( توقيعه( اهـ. وبسؤال املدعي أصالة ووكالة واملدعى عليه هل 
املدعي أصالة  العفو والدية والصلح عىل  ثم جرى عرض  بالنفي  أجابا  ما يضيفانه  لدهيام 
ووكالة فرفض وأرص عىل طلبه، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وحيث صادق 
املدعى عليه عىل دعوى املدعي أصالة ووكالة ودفع بأن املجني عليه راوده عن نفسه وأنه 
أراد الدفاع عن نفسه وذلك ال يسلم له إلمكانه التخلص فيام دون القتل، ومما يدل عىل إرادة 
القتل إقراره أنه طعنه مرة أخرى يف ظهره ملا سقط عىل األرض، وأنه أراد قتله كام يدل عىل 

وقوله:[ے   ،Z§¦¥¤] تعاىل:  ولقوله  مقتل،  يف  طعنه  أنه  القتل  إرادة 
ے ۓ ۓ ڭ ڭZ، ولقوله عليه الصالة والسالم: )من قتل له قتيل فهو بخري 
ومكافئا  مكلفا  عليه  املدعى  كون  ذلك  ومن  القصاص  وجوب  رشوط  ولتوفر  النظرين( 
للمقتول يف الدين واحلرية، واملقتول معصوم الدم، وملطالبة ورثة املجني عليه بالقصاص، 
إليهام بعاليه، ولبقاء املدعي  التقرير الطبي، واالعرتاف املصدق رشعا واملشار  وملا جاء يف 
أصالة ووكالة عىل املطالبة وعدم العفو؛ لذا فقد حكمنا بام ييل: ١/ثبت لدينا قيام املدعى 
عليه )...( بقتل )...(. ٢/ قتل املدعى عليه )...( قصاصا لقاء قتله مورث املدعي عمدا 
وعدوانا وظلام، وبام تقدم قضينا. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي القناعة، وقرر 
املدعى عليه عدم القناعة، واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية، فأجبته لذلك وجرى تسليمه يف 
هذه اجللسة نسخة من صك احلكم لتقديم الئحته االعرتاضية خالل املدة النظامية، وهي 
ثالثون يوما يسقط بعدها حقه يف االعرتاض، ففهم وكان إعالن احلكم وإبالغه للطرفني يف 
هذا اليوم الثالثاء ١٤٣٤/١١/١١هـ، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١١هـ.
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الثانية  الساعة  ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ،  املوافق  األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
رقم  رئيسها  بخطاب  العليا  املحكمة  من  عادت  املعاملة  أن  وفيها  اجللسة،  فتحت  ظهرًا 
)٣٤١٩٩٦٨٠٣(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ، وبرفقه القرار رقم )٣٥٢٦٦٢٧٩(، وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/١٦هـ،  وتاريخ   ،)١/١/١١٤( رقم  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، 
واملتضمن بعد املقدمة ما نصه: )ولألسباب التي ذكرها أصحاب الفضيلة حكام القضية، 
فقد ثبت لدهيم قيام املدعى عليه )...( بقتل املجني عليه )...(، وحكموا بقتله قصاصا لقاء 
قتله مورث املدعي عمدًا وعدوانًا وظلاًم. وبرفعه ملحكمة االستئناف بمنطقة تبوك فصدقته 
باألكثرية بالقرار رقم )٣٥٢٣٥٢٩٣(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ. ثم وردت املعاملة إىل 
املحكمة العليا كام تقدم. وبدراستنا للصك واالطالع عىل مرفقات املعاملة قررنا باألكثرية 
املوافقة عىل احلكم، وأمرنا بالتظهري بذلك عىل الصك والتهميش به عىل ضبطه وسجله. 
وباهلل التوفيق( أهـ. وعىل القرار ختم وتوقيع فضيلة أعضاء الدائرة اجلزائية األوىل باملحكمة 
العليا )...( و)...( و)...(، له وجهة نظر و)...( رئيس الدائرة )...(، وأقفلت اجللسة يف 

متام الساعة الثانية والنصف وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد واله وصحبه وسلم.
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 ل1اتللسلاتلاقمقرلا
املحكمة االبتدائية: املحكمة اجلزائية بأهبا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٣٠٢٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه : ١٤\٠٣\١٤٣٥ رقم القرار : ٣٥١٧٨٣١٠ 

 
عميها تملجنيا بقالا دفعا إنكارا-ا تلصدرا-ا يفا طعنةا عاما-ا حقا عدوتنا-ا عمدا سالا-ا
لنفقها-اعدماتلبينةاعىلاتملدعىاعميها-اوجوداسلتئناعىلاصحةاتلدفعا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ا

رداتلدعوى.

تلقاعدةاتلفقهيةلا»تألصلاتلعدم«.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليها طالبًا إثبات إدانتها بقتل زوجها عمدًا وعدوانًا 
العام  النظر يف إهناء احلقني  وذلك بقيامها بطعنه بسكني يف صدره أدت إىل وفاته، وطلب 
واخلاص، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أنكرت صحتها ودافعت بأهنا كانت تدافع 
عن نفسها عندما حاول قتلها بالسكني وأحدث هبا إصابات وأنه قام بسحب السكني بقوة 
بعد تدافع بينهام، ثم خرج من الغرفة وسقط فأصاب نفسه، وبطلب البينة من املدعي العام 
استند إىل ملف القضية وباالطالع عليه تبني من التقرير الكيميائي الرشعي والتقارير الطبية 
جسمها  يف  وكدمات  لسحجات  عليها  املدعى  وإصابة  للمخدرات،  عليه  املجني  تعاطي 
دعواه،  تثبت  بينة  يقدم  مل  العام  املدعي  ألن  ونظرًا  نصل،  هلا  حادة  بأداة  مالبسها  ومتزق 
ولتطابق أقول املدعى عليها مع ما جاء يف التقارير، لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعي 

العام لعدم ثبوهتا، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األربعاء ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، ويف متام الساعة العارشة 
صباحًا، افتتحت اجللسة أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بأهبا، وبناء عىل املعاملة املحالة 
إلينا من رئيس املحكمة اجلزائية بأهبا برقم )٣٤٥٤٣٠٢٥(، وبتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ، 
املتعلقة  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  وبتاريخ   ،)٣٤٢٧٥٦١٤٢( برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة 
رقم  التكليف  أمر  بموجب  العام  االدعاء  قبل  من  املكلف   )...( العام  املدعي  بدعوى 
رقم:  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   ،)...( ضد  ١٤٣٠/٩/٩هـ،  يف   ،)٣٥١(
بتاريخ  أنه  منها  احلاجة  نص  بدعوى  العام  املدعي  تقدم  وقد  العمد،  قتل  هتمة  يف   ،)...(
١٤٣٤/١/١هـ، ورد بالغ من املواطن )...(، حيث أفاد أنه ورده اتصال من أخته تفيد بأن 
املبلغ  املنزل وتصيح وتقول زوجها أصاب نفسه بسكني، عندها حرض  جارهتا جاءت إىل 
ممددا عىل  أعاله  املذكورة  زوج  ووجد  أعاله،  املذكورة  عليها  املدعى  إىل  وأخته  أمه  ومعه 
األرض عند باب بيته من الداخل، وعىل جنبه سكني ملطخة بالدماء وبه طعنة يف صدره، 
وذكرت املدعى عليها أهنا قامت باالتصال عىل اهلالل األمحر، وبعد ذلك حرض اإلسعاف، 
وتم إسعاف املصاب ونقله إىل املستشفى )...(، وباالنتقال للموقع من قبل حمقق القضية 
واألدلة اجلنائية وضابط القضية تبني أن املوقع يف حي )...(، بمحافظة مخيس مشيط، وهو 
الداخل عثر عىل  الباب من  به عدة غرف وأحواش صغرية، وعند  دور أريض  عبارة عن 
حذاء عليها دم وبالدخول للشقة عثر عىل قطرات دماء عىل األرض، ويف اجلهة املقابلة له 
وجد غرفة مساحتها )٥ يف ٤(، وهبا طفاية هبا أعقاب سجائر، تم حتريزها من قبل األدلة 
اجلنائية، وأثبت  التقرير الفني  رقم )١٣(، لعام١٤٣٤هـ، احتواء السجائر املحرزة عىل مادة 
الرف، والتي  املطبخ، وبالتحديد عىل  أداة اجلريمة يف  العثور عىل  احلشيش املخدر، كام تم 
تعرف عليها املبلغ، وبمعاينة اجلثامن باملستشفى اتضح أن املتوىف شخص سعودي يبلغ من 
فنيلة  عن  عبارة  داخلية  ومالبس  أبيض  ثوب  ويرتدي   ،)...( ويدعى  سنة،   ٣٦ العمر 
ورسوال طويل ورسوال داخيل قصري، وبمعاينته ظاهريا تبني أنه مصاب يف اجلهة اليرسى 
الطبيب  تقرير  أثبت  وقد  الالزم،  بإكامل  الرشعي  الطبيب  توجيه  وتم  الصدر،  يف  بطعنة 
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الرشعي رقم )٤/ ط/ ش١٤٣٤هـ( عن وجود جرح يقع بأسفل أنسية مقدم يسار جدار 
الصدر، وهو جرح حيوي وحديث وذو طبيعة طعنية نافذة داخل جتويف الصدر ويقابله 
متزق مستوى احلواف بمالبسه التي كان يرتدهيا وقت احلادث، وقد حدث من جراء التعدي 
صغري  قطعي  جرح  وجد  كام  مدبب  وطرف  حاد،  نصل  هلا  صلبة  بأداة  طعنا  املذكور  عىل 
بطول واحد سنتمرت يقع بأعىل مقدم السالمية الطرفية، لإلصبع اخلنرص من اليد اليرسى، 
وهو من اجلروح االتقائية التي حتدث عندما حياول املجني عليه أن يتفادى اإلصابة بأداة هلا 
نصل حاد وكان سبب الوفاة نتيجة إصابته الطعنية املشاهدة واملوصوفة بأسفل أنسية مقدم 
يسار جدار الصدر وما نتج عنها من متزق بمقدم البطني األيرس من القلب، وقد أثبت التقرير 
الكيميائي الرشعي رقم )٨/طس/١٤٣٤هـ(، إجيابية العينات املسحوبة ملخلفات احلشيش 
املخدر للمجني عليه، وورود  ثالث سوابق له يف املخدرات، وأثبت التقرير الطب الرشعي 
رقم )٩/ط/ش ١٤٣٤هـ(، اخلاص باملدعى عليها أنه بفحص مالبسها اتضح وجود عدة 
متزقات مستوية احلواف، وتقع بالبدن األمامي، والتي حتدث عادة من أداة هلا نصل حاد أيًا 
بأسفل  وكدمات  رضية  إصابات  وجود  اتضح  عليها  املدعى  عىل  وبالكشف  نوعها،  كان 
يمني الظهر وبأعىل مقدم وحشية الساعد األيرس وسحجات احتكاكية منترشة بأسفل خلفية 
الساعد وخلفية اليد بالطرف العلوي األيرس، ويكون ذلك عادة من تعرض املدعى عليها 
عليها  املدعى  بني  وعراك  متاسك  وجود  يوضح  وهذا  راضة،  أوأجسام  بجسم  للرضب 
واملجني عليه، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إىل )...( بقتل املواطن )...( عمدًا وعدوانا، 
وذلك بقيامها بطعنه بسكني يف صدره أدت إىل وفاته، وبالبحث عن سوابقها مل يعثر هلا عىل 
للامدة  وفقا  والعام،  اخلاص  احلقني  إهناء  يف  والنظر  إليها  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  يشء، 
)١٧٤(، من ذات النظام )علام بأن احلق اخلاص مازال قائام(، هكذا ادعى، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليها احلارضة واملعرف هبا من قبل والدها )...(، سعودي بالسجل املدين رقم 
)...(، فأجابت قائلة ما جاء يف الدعوى غري صحيح إطالقًا، فلم أقتل املجني عليه زوجي، 
وال يعقل أن أقوم بذلك فأرمل نفيس وأيتم أبناءه، لكن الذي حصل هو وجود خالف بيني 
وأرسة  أرسيت  تدخلت  وقد  املسكر،  احلشيش  وتعاطيه  صالته  موضوع  يف  زوجي  وبني 
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، وكانوا يعدوين بأن ال يامرس زوجي هذه األفعال فكنت  زوجي يف اإلصالح والضغط عيلرَّ
أقتنع بذلك، إال أنه قبل احلادثة بيوم كان منهارًا بسبب أن عليه ديونا ويف يوم اخلميس وهو 
اليوم الذي يليه ال حظت أنه خطر عيّل واستوحشت منه، فقلت له إما أن تذهب يب إىل أهيل 
أو إىل أهلك، وبعد نقاش ذهب يب إىل أهله، وقابلنا عمي وهو والده، وكان حياول يفرَّ أن 
أسرت عىل ابنه وأن أحاول إصالحه لكني رفضت لعدم قدريت عىل إصالحه، وألننا نسكن 
يف شقة ال أحد يعرف مكاهنا من أهله فخفت عىل نفيس، فقرر هو أن أرجع إىل منزيل آلخذ 
بعض أغرايض الشخصية ثم أتوجه إىل املطار ألسافر إىل أهيل يف جدة، وعندما دخلت إىل 
، وحيمل يف يده سكينًا ال أذكر  غرفة النوم قبيل املغرب وقمت بأخذ أغرايض دخل هو عيلرَّ
وأنا  بطعني  عيلرَّ  االعتداء  بمحاولة  فقام  الفواكه،  تقطيع  سكينة  من  أكرب  أهنا  إال  حجمها 
أترجاه أال يؤذيني علاًم أنه سبق وأن هددين بالقتل يف أوقات سابقة، وذلك قبل سنة، ويف 
ليلة احلادثة أمام أهله تشابكنا باأليدي وحاولت منعه من طعني بالسكني، وكنت أمسك 
نصل  وكانت  يدي  يف  السكني  مقبض  وقع  حتى  يده  بإزاحة  فقام  طعني  من  ألمنعه  يده 
السكني متوجهة يل، وقام بالضغط عىل يدي وبتحريك السكني باجتاهي وكان خلفي جدار 
ويميني جدار، وهو يقف يف املمر بني الرسير ودوالب املالبس، وهو املمر الوحيد إىل الباب 
فأصابت السكني مالبيس من جهة النحر والكتف والصدر األيمن، ومتزقت مالبيس وكان 
الداخلية  مالبيس  من  بقطعة  السكني  فتعلقت  باجلدار  ويرضبني  واخللف  لألمام  يدفعني 
كالنا  ممسكني  زلنا  وال  السكني  بسحب  فقام  جسمي،  يف  دخلت  أهنا  ظن  أنه  يل  فيظهر 
بالسكني فقام بسحب السكني بقوة، وال زالت يدي حتت يده ممسكة بالسكني وهو املتحكم 
الغرفة صاح فلحقته فوجدته قد سقط عند باب  الغرفة يميش، وخارج  هبا، ثم خرج من 
البيت. فقمت بطلب اهلالل األمحر إلسعافه ألين علمت وقتها أنه أصيب من السكني ومل 
أعلم عندما تركني أنه أصيب منها، وكنت أعتقد أنه يريد إحضار سكني أخرى يل، ولذا فلم 
أطعنه ومل أنِو ذلك، وهو الذي طعن نفسه جراء سحبه للسكني بقوة، وهذا ما أدين اهلل به 
ولو كنت أرغب يف قتله ملا اكتفيت بطعنه طعنة واحدة ولقمت بطعنه عدة طعنات، هكذا 
أوراق  يف  ورد  ما  نعم  فأجاب  بينة  لديه  هل  وبسؤاله  العام  املدعي  وبعرضه عىل  أجابت. 
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األربعاء  يوم  ويف  رفعها.  قررت  اجللسة  وقت  والنتهاء  وعليه  أجاب.  هكذا  املعاملة، 
١٤٣٤/١/١٠هـ، افتتحت اجللسة يف متام الساعة التاسعة صباحًا، وفيها حرض الطرفان 
وحرض املعرف باملدعى عليها املوضحة هويته سابقًا، وبسؤال املدعي العام عن بينته أجاب 
املدونان عىل  املدعى عليها حتقيقًا  إقراري  املعاملة فجرى  االطالع عىل  أوراق  ما ورد يف 
صحيفة )٨( ورشعًا عىل صحيفة )٧( من ملف التحقيق املرفق رقم )١(، ويتضمنان قوهلا: 
ذلك  وبعد  العرص،  صالة  بعد  برضهبا  زوجها  قام  ١٤٣٤/١/١هـ،  اخلميس  يوم  يف  أنه 
غضبت منه وتوجهت مع زوجها إىل بيت والده لكي يتم اإلصالح بينهام، وبعد ذلك طلبت 
منه أن يتوجه هبا إىل مطار أهبا كي تذهب إىل والدها فذكر هلا بأنه ليس لديه فلوس فطلبت 
منه الذهاب إىل املنزل لكي تبيع ذهب وتشرتي تذاكر وعند دخوهلا إىل املنزل ذهبت إىل غرفة 
تذبحني  بخليك  هلا  وقال  عليها زوجها ومعه سكني،  الغرفة دخل  ما هي يف  وأثناء  النوم 
نفسك بنفسك، عندها متاسكت معه عىل السكني وشق عبايتها، وفستاهنا وبعد ذلك متكنت 
الغرفة،  من  خرج  ذلك  وبعد  بقوة  السكني  عىل  بيديه  بشدها  وقام  منه  السكني  أخذ  من 
قامت  السكني أصابته وبعد ذلك  أن  فعلمت  به وشاهدته وهو طايح يف احلوش  وحلقت 
باالتصال عىل اهلالل األمحر واستنجدت بجرياهنا أهـ، كام جرى  االطالع عىل التقرير الطبي 
الطبي  التقرير  وعىل  ١٤٣٤هـ(،  )٤/ط/ش  رقم  باملعاملة  املرفق  عليه  باملجني  اخلاص 
اخلاص باملدعى عليها رقم )٩/ط/ش١٤٣٤هـ(، ويتضمنان طبقًا ملا ورد يف الدعوى كام 
من  الصادر  ش/١٤٣٤هـ(  )٨/ط  رقم  الرشعي  الكيميائي  التقرير  عىل  االطالع  جرى  
مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية بعسري، ويتضمن إجيابية العينات املسحوبة من املجني 
عليه بمخلفات احلشيش املخدر، كام جرى االطالع عىل حمرض شهادة العاملة املنزلية املدون 
عىل الصفحات )٣ -،٤ من ملف التحقيق رقم )٢(، وقد الحظت أنه متناقض فتقول فيه 
العاملة إن املرأة املدعى عليها توجهت مبارشة إىل غرفة نومها بعد ما دخلت املنزل، ثم تقول 
يف موضع آخر إن املدعى عليها ذهبت إىل املطبخ يف البداية، ثم توجهت إىل غرفة النوم ومل 
برقم  العامة  املحكمة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  جرى  ثم  شيئًا،  معها  تشاهد 
)٣٤٣٢٩٠١٢(، يف ١٢ -١٠ -١٤٣٤هـ، واملتضمن انتهاء احلق اخلاص بالصلح، وبعرض 
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عن  إلجابتي  مطابقان  مها  ورشعًا  حتقيقًا  إقراري  قائلة  أجابت  عليها  املدعى  عىل  تقدم  ما 
الدعوى لديكم، وأما التقارير الطبية والكيميائية فال أعلم عنها شيئًا سوى أن زوجي أعلم 
جزمًا أنه يتعاطى احلشيش واملسكرات، وأما شهادة العاملة املنزلية فام ذكرته يف شهادهتا من 
كوين دخلت املطبخ فهذا غري صحيح إطالقًا هكذا أجابت. وبسؤال الطرفني هل لدهيام ما 
يودان إضافته، فأجابا ال فبناًء عىل كل ما تقدم ونظرًا ألن املدعى عليها أنكرت كوهنا قتلت 
زوجها املجني عليه عمدًا وعدوانًا، بل وأنكرت قيامها بأي عمل أدى إىل قتله، وألنه جرى 
طلب بينة من املدعي العام فقرر أن بينته ما ورد يف أوراق املعاملة، وألنه جرى  االطالع عىل 
ما ورد يف أوراق املعاملة وهو ما أشري إليه أعاله يف هذه اجللسة فلم نجد فيه ما يدل عىل قيام 
املدعى عليها بعمل إجيايب أو سلبي أدى إىل طعن زوجها املتوىف بالسكني. ثم وفاته بل إن ما 
قدمه املدعي العام يسند ما ذكرته املدعى عليها من حصول االعتداء عليها من قبل املجني 
عليه باألداة التي كانت سببًا يف وفاته، فقد أثبت التقرير الطبي متزق مالبسها بأداة حادة هلا 
نصل، وتعرضها يف جسمها لسحجات وكدمات ويعزز ذلك ما أثبته الفحص الكيميائي 
وما خلص إليه من وجود خملفات ملادة احلشيش يف العينات املسحوبة من زوجها املتوىف، 
ووقائع  عدوانيًا،  سلوكًا  ملتعاطيها  جتعل  ونظائرها  املخدرات  هذه  أن  من  معلوم  هو  وكام 
املخدرات  بسبب  أو غريهم  أبنائه  أو  زوجته  قتل  أب  من  فكم  ذلك  املجتمع شاهدة عىل 
ناهيك عن أنه مل يقدم املدعي العام ما يدل عىل قيام املدعى عليها بالركن املادي للجريمة 
األمر الذي يرجح ما ذكرته املدعى عليها يف إجابتها من كون املجني عليه هو من تسبب يف 
طعن نفسه بسحبه للسكني منها بشكل قوي كام أن ما تقدم تسنده الرباءة األصلية وما تقرر 
لدى الفقهاء من أن األصل العدم، وأن املتهم بريء حتى تثبت إدانته كام أن شهادة العاملة 
املنزلية ال يمكن  االستناد عليها لتناقضها الذي بيناه أعاله إال أهنا يف الشهادة ذكرت أن زوج 
املدعى عليها املتوىف كان يرضب زوجته بالعقال، األمر الذي يؤكد ما قررناه أعاله من أن 
املخدرات جتعل ملتعاطيها سلوكًا عدوانيًا وتأسيسًا عىل ما تقدم، فلم يظهر لنا قيام املدعى 
عليها بقتل زوجها املذكور يف الدعوى ومل يقدم املدعي العام ضمن أدلته ما يمكن االطمئنان 
إليه واالستناد عليه، لذا واحلالة هذه حكمت برد دعوى املدعي العام لعدم ثبوهتا وأخليت 
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املدعى عليها عدم االعرتاض  الطرفني قررت  منها، وبعرض احلكم عىل  املدعى عليها  سبيل 
وقرر املدعي العام اعرتاضه عليه بالئحة فجرى تسليمه نسخة من إعالم احلكم وأفهم أن له 
بعد ذلك ثالثني يوما ليقدم الئحته فأن مل يفعل سقط حقه يف ذلك وسوف يتم رفع كامل املعاملة 
بتاريخ ١٤٣٥/١/١٠هـ.  باحلكم  النطق  كاملتبع. جرى  احلكم  لتدقيق  االستئناف  إىل حمكمة 

ورفعت اجللسة بعد ذلك عند الساعة العارشة وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بأهبا برقم )٣٤٢٧٥٦١٤٢(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، املرفق هبا القرار الرشعي الصادر 
من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ  )...( برقم )٣٥١١١٦٩٥(، وتاريخ ٤٣٥/١/١٠هـ، 
الصفة  عىل  )قتل(  قضية  يف  اجلنسية(  )سعودية   )...( ضد   العام  املدعي  بدعوى  اخلاص 
املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه والالئحة  االعرتاضية وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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وبناء  بالرياض،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ  برقم ٢٧٥٦  بالرياض  اجلزائية  املحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  املحالة  املعاملة  عىل 
١٤٣١/٠٢/٠١هـ،  وتاريخ   ٣١٩٨٣٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣١/٠٢/٠١هـ، 
٠١ وفيها حرض  ففي يوم األحد املوافق١٤٣٣/٠٧/٢٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  سنة   ٢٧ العمر   )...( عىل  وادعى   )...( العام  املدعي 
املدين رقم )...(، حيث بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٢هـ وقع حادث دهس املايش/ )...( ... 
اجلندل،  دومة  حمافظة  غرب   ١٢٠ الكيلو  تبوك  اجلوف  طريق  يف  وذلك  املذكور،  اجلنسية 
ونتج عن احلادث وفاة املايش/ )...( وقد انتهى التحقيق إىل مسئولية املذكور عن احلادث 
التالية: ١ -عدم أخذ احليطة واحلذر. ٢ -اإلمهال وعدم االلتزام  بنسبة )٢٥%( لألسباب 
رقم  املادة  بموجب  للمسئولية  موجب  فعل  املذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  باألنظمة،  
)٦٠( من نظام املرور، أطلب الفصل يف الدعوى وفقًا للفقرة ثانيًا من نظام املرور الصادر 
امللكي )م٨٥( وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ، علاًم بأن احلق اخلاص مازال قائاًمن  باملرسوم 
وباهلل التوفيق، وقد حرض املدعى عليه )...( املذكور رفق املعاملة بعد إعادة املعاملة ملرجعها 
يف  جاء  )ما  قائاًل:  قرر  املذكور   )...( عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  املراجعة،  لعدم 
الدعوى من حصول احلادث املوصوف عىل الصفة املذكورة وما نتج عنه من وفاة املايش 
صحيح  فكله   %٢٥ املائة  يف  وعرشين  مخس  بنسبة  فيه  وإدانتي  وتسببي  املذكور،   )...(
لـ )...( املذكور  الوفاة  وأنا قانع، هذه إجابتي(. وقد جرى الرجوع إىل نسخة من شهادة 
فوجدهتا كام ذكر اهـ. فنظرًا ملا تقدم من الدعوى واإلجابة واملصادقة واألسباب والتسبب 

 , + *  ) ' & % $ # " !  ] تعاىل:  ولقوله  والقناعة  واإلدانة 
 T] - . / Z876543210. إىل قوله تعاىل: 
Za`_^[\]ZYXW VU، وما جاء 
يف نسخة شهادة الوفاة املذكورة، لذا وملا سلف فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( املذكور 
يف احلادث املوصوف وما نتج عنه من وفاة للاميش )...( املذكور بنسبة مخس وعرشين يف 

 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالرياض

تارخيها: ١٤٣١ رقم القضية: ٢٧٥٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١١٦٤١٠ 

إدتنةا تمللورا-ا تقليلا تملدهوسا-ا وفاةا دهسا-ا حادثا ا عاما-ا حقا مقؤوليةا-ا إثباتا
تجلاينابجزءامناتخلطأا-اإسلترا-اثبوتاتإلدتنةابجزءامناتملقؤوليةا-اعقوبةاتقلرامناتجلهةا

تملخاصةا-اكفارةاتلقالاتخلطأ.

 .  -  ,  +*()'&%$#"!] تعاىللا سولها
 UT] تعاىللا سولها إىلا Z87ا  6  5  4  3  2  1  0   /

.Za`_^[\]ZYXWV

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بام نسبته مخسة وعرشون يف 
املائة من املسؤولية عن اخلطأ يف حادث سري، تسبب فيه املدعى عليه ونتج عنه دهس أحد 
أقر بصحتها مجلة وتفصيال، وقد  املدعى عليه  الدعوى عىل  األشخاص ووفاته، وبعرض 
احلادث  بالتسبب يف  عليه  املدعى  ونظرًا إلقرار  املدهوس،  وفاة  القايض عىل شهادة  اطلع 
يف  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  هبا،  وقناعته  املذكورة  بالنسبة  واإلدانة 
احلادث وما نتج عنه من وفاة املدهوس بنسبة مخس وعرشين يف املائة، وأفهمه بأن عقابه عىل 

ذلك عائد للجهة املختصة، وأن عليه كفارة القتل اخلطأ، ثم صدق احلكم من االستئناف.
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وبناء  بالرياض،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ  برقم ٢٧٥٦  بالرياض  اجلزائية  املحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  املحالة  املعاملة  عىل 
١٤٣١/٠٢/٠١هـ،  وتاريخ   ٣١٩٨٣٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣١/٠٢/٠١هـ، 
٠١ وفيها حرض  ففي يوم األحد املوافق١٤٣٣/٠٧/٢٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  سنة   ٢٧ العمر   )...( عىل  وادعى   )...( العام  املدعي 
املدين رقم )...(، حيث بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٢هـ وقع حادث دهس املايش/ )...( ... 
اجلندل،  دومة  حمافظة  غرب   ١٢٠ الكيلو  تبوك  اجلوف  طريق  يف  وذلك  املذكور،  اجلنسية 
ونتج عن احلادث وفاة املايش/ )...( وقد انتهى التحقيق إىل مسئولية املذكور عن احلادث 
التالية: ١ -عدم أخذ احليطة واحلذر. ٢ -اإلمهال وعدم االلتزام  بنسبة )٢٥%( لألسباب 
رقم  املادة  بموجب  للمسئولية  موجب  فعل  املذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  باألنظمة،  
)٦٠( من نظام املرور، أطلب الفصل يف الدعوى وفقًا للفقرة ثانيًا من نظام املرور الصادر 
امللكي )م٨٥( وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ، علاًم بأن احلق اخلاص مازال قائاًمن  باملرسوم 
وباهلل التوفيق، وقد حرض املدعى عليه )...( املذكور رفق املعاملة بعد إعادة املعاملة ملرجعها 
يف  جاء  )ما  قائاًل:  قرر  املذكور   )...( عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  املراجعة،  لعدم 
الدعوى من حصول احلادث املوصوف عىل الصفة املذكورة وما نتج عنه من وفاة املايش 
صحيح  فكله   %٢٥ املائة  يف  وعرشين  مخس  بنسبة  فيه  وإدانتي  وتسببي  املذكور،   )...(
لـ )...( املذكور  الوفاة  وأنا قانع، هذه إجابتي(. وقد جرى الرجوع إىل نسخة من شهادة 
فوجدهتا كام ذكر اهـ. فنظرًا ملا تقدم من الدعوى واإلجابة واملصادقة واألسباب والتسبب 

 , + *  ) ' & % $ # " !  ] تعاىل:  ولقوله  والقناعة  واإلدانة 
 T] - . / Z876543210. إىل قوله تعاىل: 
Za`_^[\]ZYXW VU، وما جاء 
يف نسخة شهادة الوفاة املذكورة، لذا وملا سلف فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( املذكور 
يف احلادث املوصوف وما نتج عنه من وفاة للاميش )...( املذكور بنسبة مخس وعرشين يف 
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املائة ٢٥%، وأفهمته بأن عقابه عىل ذلك عائد للجهة املختصة، كام أفهمته بأن عليه كفارة 
قتل اخلطأ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ففهم ذلك، وبام تقدم 
قضيت. وبعرض احلكم عليه وعىل املدعي العام قررا قناعتهام به. وباهلل التوفيق وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٣/٧/٢٠هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة اجلزائية األوىل بمحكمة االستئناف 
بالرياض برقم ٣٤١٩٥٨٧٩٤  الواردة من رئيس املحكمة اجلزائية  املعاملة  بالرياض عىل 
القايض باملحكمة/ )...(  القرار الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ، واملرفق هبا 
برقم ٣٣٣٥٣٩٦٢ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ، واخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( 
الدراسة  انتهاء  وبعد  الوفاة،  إىل  أدى  دهس  حادث  وموضوعها   )...( اجلنسية  سعودي 
اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  باألكثرية  املصادقة  تقرر  القضية  ناظر  فضيلة  إجابة  يف  والتدقيق 
األخري، مع تنبيه فضيلة ناظر القضية إىل تصحيح رقم القرار فيام أحلق أخريًا. واهلل املوفق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٧٩٩٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٤١٨١٨ 

إثباتامقؤوليةا-احقاعاماا-احادثاسريا-اتنقالباسيارةا-اوفاةارتكباوإصابةاآخلا-ا
تقليلاتمللورا-اإدتنةاسائداتلقيارةاباملقؤوليةا-ادفعهابوجوداخملافنيا-اتعدياسائداتلقيارةا-ا

ثبوتاإدتناهابكاملاتملقؤوليةا-ااعقوبةاتقلرامناتجلهةاتملخاصةا-اكفارةاتلقالاتخلطأ.

ثبوتاسمةاتالحرتتزاوتإلمهال.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته باملسؤولية عن كامل نسبة 
اخلطأ يف حادث انقالب سيارة كانت بقيادته، ونتج عن انقالهبا وفاة والده وإصابة راكب 
عىل  الدعوى  وبعرض  املختصة،  للجهة  عائد  ذلك  عىل  عقابه  بأن  إفهامه  طلب  كام  آخر، 
املدعى عليه أقر بوقوع احلادث، وقرر اعرتاضه عىل تقرير املرور املتضمن إدانته باملسؤولية 
عن كامل نسبة اخلطأ؛ لكون احلادث وقع بسبب خلل يف املكابح، ونظرا ألن املدعى عليه 
خالف أنظمة املرور بتجاوزه الرسعة املقررة، لذا فقد حكم القايض بثبوت تسببه يف وقوع 
احلادث وما نتج عنه بكامل املسؤولية، وأفهمه بأن عقابه عىل ذلك عائد للجهة املختصة، 
كام أفهمه بأن عليه الكفارة الرشعية لقتل اخلطأ، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٤٣٥٧٩٩٣ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٥٩٢١٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ، 
ادعى  وفيها   ١١  ،:٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١٠/١٨هـ  األحد  يوم  ففي 
املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( والتعميد رقم ١٧٦٤٨ 
يف ١٤٣٢/٠٦/١٢هـ عىل املتهم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
انقالب  حاث  وقع  ١٤٣٤/٠٥/١٥هـ  بتاريخ  )إنه  دعواه:  حترير  يف  قائال  سنة   ٢٢ عمره 
السيارة من نوع )...( غامرتني رقم اللوحة )...( صنع عام )...( م اللون )...( قيادة املدعى 
عليه، ويرافقه كل من ١ -والده )...( ٢ - )...( ٣ - )...( ٤ - )...(، ونتج عن احلادث 
١٤٣٤/٠٥/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٥ رقم  ملتوىف  طبي  تقرير  بحقه  وصدر   ،)...( والده  وفاة 
وإصابة املرافقة )...( وصدر بحقها التقرير الطبي رقم ٣٤٢/م ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ الصادر 
من مستشفى امللك فهد باملدينة املنورة، املتضمن إصابتها بكرس باحلوض ومدة الشفاء ثالثة 
شهور، وقد أظهر الرسم التخطيطي للحادث وحمرض املعاينة وجمريات التحقيق أن احلادث 
وقع عندما كان املدعى عليه يسري بسيارته عىل امتداد طريق )املهد ضعة( متجها من اجلنوب 
إىل الشامل باملسار األيمن برسعة ١٤٠كم/ س تقريبا باجتاه املدينة، وعند االقرتاب من مركز 
)...( انحرف إىل اجلهة اليرسى للطريق وفقد السيطرة عىل السيارة فانقلبت عدة مرات، ما 
احلادث  عن  عليه  املدعى  مسؤولية  إىل  التحقيق  وانتهى  املذكورة،  واإلصابة  الوفاة  إىل  أدى 
يف  املتمثلة  النظام  ٣/خمالفة  االحرتاز.  ٢/قلة  ١/اإلمهال.  التالية:  لألسباب   %١٠٠ بنسبة 
رسعته الزائدة عن الرسعة املحددة عىل الطريق ٨٠كم/س. وحيث إن األسباب التي بينت 
احلادث  إثبات مسؤوليته عن  أطلب  املرور؛  نظام  للامدة ٦٠ من  هلا  املسؤولية موجبة  عليها 
زالت  ما  اخلاصة  احلقوق  بأن  علام  املختصة،  للجهة  عائد  عقابه  بأن  وإفهامه   %١٠٠ بنسبة 
)...( وطلب أجال  املدين رقم  السجل  )...( سعودي اجلنسية بموجب  املتهم  قائمة. حرض 
إلقامة وكيل عنه، لذا ترفع اجللسة. ويف جلسة الحقة حرض املتهم وحرض معه وكيله )...( 
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العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/١١/١٨هـ،  يف   ٣٤١٤٨٠٢٨٢ رقم  الوكالة  بموجب 
الثانية باملدينة املنورة، وبسؤال الوكيل عن الدعوى قال: إن موكيل كان يقود السيارة )...( 
بطريق )...(، ويف حوايل الساعة ٥.٤٠ مساء وقع حادث انقالب، ونتج عنه وفاة والد قائد 
انفجار أحد اإلطارات واستعامل  السيارة وإصابة آخرين كانوا معه، وسبب وقوع احلادث 
املكبح ما أدى إىل انقالب السيارة، وأن موكيل يعرتض عىل تقرير املرور، وأن احلادث خلل 
فني وليس ملوكيل دخل يف ذلك، وبسؤال املدعى عليه كم كانت رسعتك؟ أجاب: ال أدري 
وكان اجلو ممطرا، وبسؤاله عن آثار الكوابح املوجودة عىل الطريق املقدرة بـ ٣١ قدما أجاب: 
صحيح، وبسؤال املدعى عليه عام جاء يف تقرير املرور أجاب: أعرتض عىل تقرير املرور، وأن 
التحقيق  فيها  انتهى  التي  ما جاء يف الئحة االهتام  فني. وعليه وبناء عىل  الذي حصل خلل 
إىل توجيه االهتام إىل )...( سعودي اجلنسية يبلغ من العمر ٢٢ سنة بمسؤوليته عن احلادث 
املسموح  احلد  عن  الزائدة  للرسعة  األنظمة  وخمالفة  االحرتاز  وقلة  لإلمهال  ١٠٠%؛  بنسبة 
به ٨٠كم يف الساعة، وطلب املدعي العام إثبات مسؤوليته عن احلادث بالنسبة املشار إليها 
ما  عىل  وبناء  قائاًم،  زال  ما  اخلاص  احلق  بأن  علام  املختصة،  للجهة  عائد  عقابه  بأن  وإفهامه 
أجاب به املتهم )حيث اعرتف بوقوع احلادث وبوفاة والده وإصابة آخرين يف احلادث، ولكنه 
عزا السبب حلصول خلل فني جعله يمسك بمكبح السيارة ما أدى إىل تدهورها، ومل حيدد 
أن اخلطأ  املرور، فوجد  تقرير  املعاملة وعىل  كم كانت رسعته(، وحيث جرى االطالع عىل 
للرسعة  املرور  أنظمة  وخمالفة  وإمهاله  احرتازه  لقلة  وذلك   ،%١٠٠ عليه  املدعى  جانب  يف 
الزائدة عن احلد املسموح بـ ٨٠كم يف الساعة؛ وبذا يكون اخلطأ ثابتا يف جانبه طبقًا للنسبة 
املذكورة، وحيث ثبت وفاة )...( بموجب شهادة الوفاة املرفقة وإصابة آخرين؛ من أجل ما 
تقدم حكمت بثبوت تسبب املدعى عليه يف وقوع احلادث وما نتج عنه من وفاة وإصابات 
بنسبة ١٠٠% وإفهامه بالكفارة الرشعية، وبأن عقابه عائد للجهة املختصة، بذا صدر احلكم 
وأفهم حسب األصول فقرر املدعى عليه عدم قناعته واالعرتاض بالئحة، فأفهم بتعليامت 
االستئناف، وقرر املدعي العام عدم املعارضة وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٩هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة من 
املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٤١٨٥٩٢١٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ واملحالة لنا 
من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة برقم ٣٥٧٦١٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، 
بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة  وأعضاء  نحن -رئيس  منا  جرى  فقد 
بعدد  واملسجل   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم  عىل  االطالع  املنورة -  املدينة 
 )...( ضد  العام  املدعي  دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦٤٩٥٧
احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم 

باألكثرية. وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٠٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار: ٣٥١١٦٦٩٤ 

إثباتامقؤوليةا-احقاعاما-احادثاسريا-اتصادما-اوفاةارتكبا-ااتقليلاتمللورا-اإدتنةا
سائداتلقيارةاباملقؤوليةا-اإسلترها-اثبوتاإدتناهابكاملاتملقؤوليةا-ااعقوبةاتقلرامناتجلهةا

تملخاصةا-اكفارةاتلقالاتخلطأ.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته باملسؤولية عن كامل نسبة 
اخلطأ يف حادث تصادم سيارة كانت بقيادته مع سيارات أخرى نتج عنه وفاة أحد الركاب 
املرافقني له، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وقرر قناعته بنسبة اإلدانة، ولذا 
فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بكامل املسئولية عن احلادث، وأفهمه بأن عقابه عىل 
ذلك عائد للجهة املختصة، كام أفهمه أن عليه كفارة القتل اخلطأ، فاعرتض املدعى عليه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املنورة،  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( د.  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
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وتاريخ   ٣٥١١٩١٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٥٠٣
١٤٣٥/٠١/٠١هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٩(، وفيها حرض املدعي العام هبيئة التحقيق واالدعاء العام باملدينة املنورة )...(،   :٤٥(
وادعى عىل احلارض معه بمجلس احلكم )...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة الصادرة 
من جوازات املدينة املنورة برقم )...( قائال يف حترير دعواه: )إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٩هـ 
وقع حادث تصادم بني ثالث سيارات، األوىل: نوع )...( رقم لوحتها )...( يقودها املدعى 
عليه ويرافقه املقيم )...(. والثانية: سيارة نوع )...( رقم لوحتها )...( يقودها املواطن )...(. 
والثالثة: سيارة من نوع )...( لوحتها رقم )...( قيادة املقيم )...(. وذلك عىل طريق تبوك 
املدينة، ونجم عن احلادث وفاة مرافق قائد السيارة األوىل/ )...( ... اجلنسية وصدر بحقه 
شهادة الوفاة رقم )...( يف ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ من أحوال املدينة املنورة، وإصابة املدعى 
عليه وقائد السيارة الثالثة )...(، كام حدثت تلفيات بالسيارات، وأظهر الرسم التخطيطي 
وحمرض املعاينة والتحقيقات أن املدعى عليه كان يسري بالطريق عىل املسار األيمن، ويسري 
خلفه باملسار األيرس قائد السيارة الثانية فنام وفقد السيطرة عىل السيارة فانحرفت يف مسار 
السيارة الثانية واصطدمت بالسيارة الثالثة، وأسفر التحقيق عن مسؤولية املدعى عليه عن 
احلادث بنسبة ١٠٠% لقلة االحرتاز وإلمهاله، وحيث إن السبب الذي بني عليه مسؤولية 
الصادر  املرور  للامدة )٦٠( من نظام  استنادا  إليها  املشار  بالنسبة  املدعى عليه عن احلادث 
باملرسوم امللكي رقم )م/٨٥( يف ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ، لذا أطلب تركيز إدانته عن احلادث 
املنورة  املدينة  منطقة  أمري  امللكي  السمو  صاحب  لتوجيه  وفقا  أعاله؛  إليها  املشار  بالنسبة 
املبلغ لنا بخطاب سعادة وكيل إمارة املنطقة رقم )٢/٣٩٠٣٦( يف ١٤٣٠/٣/٢٨هـ. وتم 
إفهامه بأن عقابه عىل ذلك عائد للجهة املختصة )علام بأن احلق اخلاص ما زال قائام( وهو 
أجاب  العام  املدعي  بدعوي  عليه عام جاء  املدعى  بالكفالة، هذه دعواي. وبسؤال  مطلق 
ففي  وتفصيال؛  مجلة  صحيح  دعواه  يف  العام  املدعي  ذكره  )ما  قائال:  بالعربية  ينطق  وهو 
التاريخ املذكور يف الدعوى وعىل الطريق املبني يف الدعوي وقع احلادث املروري املبني آنفا، 
حيث كنت أقود السيارة املذكورة يف الدعوى فانحرفت عن الطريق بغري شعور مني، ونتج 
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عن ذلك وفاة الشخص املرافق معي املبني آنفا، وإصابة أحد قائدي السيارات املذكورة يف 
الدعوى، وتلف باهظ يف مجيع السيارات، وما ذكره املدعي العام من أين مدان بنسبة ١٠٠% 
من مسؤولية احلادث لألسباب التي ذكرها فأنا مقتنع بذلك(، هكذا أجاب. فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعي عليه صادق عىل دعوى املدعي العام فأقر بواقع 
احلادث املروري املذكور وتسببه يف وفاة الشخص املذكور يف الدعوي خطأ، وإصابة أحد 
املقررة  اإلدانة  نسبة  قبوله  مقررا  احلادث  نتاج  من  وذلك  آنفا،  املذكورة  السيارات  قائدي 
مسؤولية  من   %١٠٠ بنسبة  عليه  املدعى  إدانة  بثبوت  حكمت  فقد  ذكر  ما  جلميع  عليه، 
احلادث، وأفهمته بأن عقابه عىل ذلك راجع لويل األمر، كام أفهمته بأنه يلزمه كفارة القتل 
اخلطأ، وهي: »عتق رقبة مؤمنة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني«، وبعرضه قرر املدعى 
عليه عدم القناعة باحلكم وطلب رفعه ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية فأجيب 
لطلبه. وقد انتهت اجللسة يف متام الساعة )٠٠: ١٠( وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  املكرمة االطالع عىل  اخلامسة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   )٣٥١١٩١٨( برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/١/٢هـ، املرفق هبا القرار الصادر مـن فضيلة الشيخ/ د. )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية باملدينة املنورة برقم )٣٥١٠٢٤٠٥( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ، الـمتضمـن دعوى 
بباطن  دون  بام  فيه  املحكوم  مروري،  حادث  بشأن  اجلنسية   ...  )...( ضد/  العام  املدعي 
القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آلـــــه وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٤٨١٤٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٩٠٧٥٣ 

إدتنةا تمللورا-ا تقليلا ا ا-ا تملدهوسا وفاةا ا دهسا-ا عاما-احادثا مقؤوليةا-احقا إثباتا
باملقؤوليةا-اإسلتراا-ادفعابحصولانوبةارصعاا-ااثبوتاتإلدتنةابكاملاتملقؤوليةا-اعقوبةا

تقلرامناتجلهةاتملخاصةا-اكفارةاتلقالاتخلطأ.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبا إثبات إدانته باملسؤولية عن كامل نسبة 
اخلطأ يف حادث سري تسبب فيه بانحرافه بسيارته داخل منطقة مزدمحة؛ فنتج عن ذلك دهس 
املختصة، وبعرض  للجهة  عائد  ذلك  بأن عقابه عىل  إفهامه  املشاة ووفاته، كام طلب  أحد 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بإصابته بدوخة رصع، وقرر قناعته بنسبة اخلطأ 
املقررة عليه، ولذا فقد حكم القايض بثبوت إدانته بكامل املسؤولية عن احلادث، وأفهمه أن 
عقابه عىل ذلك راجع لويل األمر، كام أفهمه أن عليه كفارة القتل اخلطأ، فاعرتض املدعى 

عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املنورة،  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٥٥٤٨١٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٢٦٨٦٠٩٣ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٩/١٢هـ، ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٩/١٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
املنورة )...(،  باملدينة  العام  التحقيق واالدعاء  العام هبيئة  املدعي  )١١:٣٠(، وفيها حرض 
وادعى عىل احلارض معه بمجلس احلكم )...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...( قائال يف 
حترير دعواه: )إنه بتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ، وعىل الطريق املجاور ملجمع املحاكم الرشعية 
رقم  اللوحة  ذات   )...( نوع  سيارة  بواسطة  اجلنسية   ...  )...( املايش  دهس  حادث  وقع 
بحقه شهادة  املذكور وصدر  املايش  وفاة  احلادث  نتج عن  وقد  عليه،  املدعى  بقيادة   )...(
من األحوال املدنية برقم ٤٢٦١٠٠٠٢٩٣٥٨ يف ١٤٣٥/٦/١٥هـ، كام نتج عن احلادث 
التقريري  الرسم  أوضح  وقد   ،)...( رقم  اللوحة  حتمل   )...( نوع  أخرى  سيارة  يف  تلف 
وحمرض املعاينة أن املدعى عليه كان يسري بسيارته عىل الطريق املذكور أعاله داخل منطقة 
مزدمحة وارتطم بالسيارة األخرى وبعد ذلك انحرف ليدهس املايش، وقد أسفر التحقيق 
عليه  بني  الذي  السبب  إن  وحيث  االحرتاز،  لقلة   %١٠٠ بنسبة  احلادث  مسؤولية  عن 
املرور الصادر  النسبة وفقا للامدة ٦٠ من نظام  إدانة املدعى عليه بكامل  املسؤولية يوجب 
بأن عقابه عىل ذلك  وإفهامه  إليها،  املشار  بالنسبة  إدانته  إثبات  أطلب  لذا  السامي؛  باألمر 
املنورة  املدينة  أمري منطقة  امللكي  السمو  بناء عىل توجيه صاحب  املختصة،  للجهات  عائد 
مطلق  وهو  قائام  مازال  اخلاص  واحلق  ١٤٣٠/٣/٢٨هـ،  يف   ٢/٣٩٠٣٦ رقم  باخلطاب 
بالكفالة(، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عام جاء بدعوي املدعي العام أجاب قائال: )ما 
ذكره املدعي العام يف دعواه صحيح مجلة وتفصيال؛ ففي التاريخ املذكور يف الدعوى وعىل 
الطريق املبني آنفا كنت أقود سياريت املبني نوعها آنفا، وبينام أنا عىل الطريق أصبت بدوخة 
رصع مل أمتكن من السيطرة عىل السيارة فصدمت سيارة واقفة، ثم انحرفت سياريت فدهست 
املايش املشار إليه يف الدعوى بمقدمة السيارة فنتج عن ذلك وفاته، وما ذكره املدعي العام 
من أين مدان بنسبة ١٠٠% من مسؤولية احلادث لألسباب التي ذكرها فأنا مقتنع بذلك(، 
عيل  صادق  عليه  املدعى  أن  وبام  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عيل  فبناء  أجاب.  هكذا 
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دعوي املدعي العام، فأقر بواقع احلادث املروري املذكور وتسببه يف دهس الشخص املبني 
يف الدعوى خطأ، نتج عن ذلك وفاته مقررا قبوله بكامل نسبة اإلدانة املقررة عليه؛ جلميع 
ما ذكر فقد حكمت بثبوت إدانة املدعى عليه بنسبة ١٠٠% من مسؤولية احلادث، وأفهمته 
بأن عقابه عيل ذلك راجع لويل األمر، كام أفهمته بأنه يلزمه كفارة القتل اخلطأ، وهي »عتق 
رقبة مؤمنة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني«، وبإعالن احلكم جرى إفهام املدعى عليه بأن 
له حق االعرتاض عىل احلكم بتقديم الئحة اعرتاضية خالل ثالثني يوما من تاريخ استالم 
القرار وسوف يتم تسليمه نسخة من القرار يف هذه اجللسة، وإذا مل يتقدم بالئحته خالل املدة 
املذكورة فإن حقه يف االعرتاض يسقط، فأحاط بذلك علام فقرر معارضته عىل احلكم بدون 
الئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه، وقد انتهت اجللسة يف متام الساعة )١١:٤٥( وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٩/١٣هـ.

املعاملة  عىل  بناء  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٢٦٨٦٠٩٣ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٠٩/١٦هـ، واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة برقم 
الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٥٦٤١٨
الصادر  احلكم  عىل  االطالع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية 
املنورة واملسجل بعدد  املدينة  باملحكمة اجلزائية بمنطقة  القايض  الشيخ/ )...(  من فضيلة 
٣٥٣٨٤٥١٦ يف ١٤٣٥/٠٩/١٣هـ، املتضمن دعوى املدعي العام ضد )...( يف دعوى 
عىل  املوافقة  تقرر  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  بباطنه،  دون  بام  فيها  املحكوم  مرورية، 

احلكم. وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه.



103

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٤٢٤٨٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٠٢١٤ 

إثباتامقؤوليةا-احقاعاماوخاصا-احادثاسريا-اوفاةاتملأةاوجنينهاا-اإسلترا-اثبوتا
تإلدتنةابكاملاتملقؤوليةا-عقوبةاتقلرامناتجلهةاتملخاصةا-اكفارةاتلقالاتخلطأا-امطالبةابديةا
تمللأةاوجنينهاا-اوفاةاتجلننيايفابطناأمها-اعدماوجوبااتلديةافيها-اإلزتماباقميلاديةاتمللأةا-ا

رداطمباديةاتجلنني.

سولاتبناعبداتلربايفاتالساذكارا)ا/٨ا(لا»الاخالفابنياتلعمامءاأناتجلننياالاجيبافيها
فيهايشء،اوأنهادتخلايفا لواماتتاوهوايفاجوفهااملاجيبا أمه،اوأهناا يزتيلابطنا يشءاحاىا

حكمهاامناديةاأواسصاص«.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بكامل نسبة املسؤولية عن 
اخلطأ يف حادث سري تسبب فيه ونتج عنه وفاة امرأة وجنينها، كام طلب إفهامه بأن عقابه 
عىل ذلك عائد للجهة املختصة، وبسؤال املدعى عليه أقر بصحة الدعوى وقرر قناعته بنسبة 
اإلدانة، وباالطالع عىل تقرير املرور وجد متضمنا إدانة املدعى عليه بكامل املسئولية، ولذا 
فقد حكم القايض بثبوت إدانته يف احلق العام بكامل املسئولية، وأفهمه أن عقابه عىل ذلك 
النظر يف دعوى  انتهاء  القتل اخلطأ، وقبل  أفهمه أن عليه كفارة  املختصة، كام  عائد للجهة 
احلق العام تقدم ورثة املرأة املتوفاة بدعوى ضد  املدعى عليه؛ طالبني إلزامه بتسليمهم دية 
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قتل مورثتهم وجنينها خطأ، وبسؤال املدعى عليه أقر بصحة الدعوى، ونظرًا ألن اجلنني مل 
ينفصل عن بطن أمه فال جتب الدية فيه، لذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بتسليم 
املدعني دية مورثتهم، عىل أن تقسم بينهم بحسب أنصبتهم الرشعية املوضحة يف احلكم، كام 

حكم برد دعواهم بطلب دية اجلنني، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وبناء  الدمام،  يف  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
يف   ٣٣٤٤٢٤٨٢ برقم  بالدمام  اجلزائية  املحكمة  رئيس  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
األحد  يوم  ففي  ١٤٣٣/٧/٢هـ،  يف   ٣٣١٢٤٧٥٠٩ برقم  واملقيدة  ١٤٣٣/٧/٢هـ، 
املدعي  حرض  وفيها  صباحًا  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٣/٩/١٠هـ  املوافق 
العام )...(، وادعى قائاًل: دعواي هي ما ورد يف الئحة الدعوى املرفقة باملعاملة املتضمنة 
االدعاء عىل/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، حيث إنه باالطالع 
املوافق  األربعاء  يوم  مساء  من  عرشة  احلادية  الساعة  قرابة  يف  أنه  تبني  القضية  أوراق  عىل 
١٤٣٣/٢/٢٤هـ، وقع حادث مروري عىل طريق )الدمام ـ اجلبيل( بني مركبتني: األوىل 
من نوع )...( وحتمل لوحة رقم )...( بقيادة املدعى عليه، والثانية من نوع )...(، وحتمل 
الثاين  بقيادة املواطن/ )...(، وقد نجم عن احلادث وفاة مرافقة الطرف  لوحة رقم )...( 
املواطنة/ )...(، وصدر بحقها شهادة الوفاة رقم )٢٤٦٠٠٠٠٠٣٠٥٧( كام صدر بحقها 
تقرير الوفاة رقم )٤١/٢٤/٦٧٩( بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٧هـ املتضمن أن سبب وفاهتا هو 
إصابتها بإصابة شديدة يف الرأس أدت إىل توقف القلب والتنفس، كام ورد يف التقرير الطبي 
أن  الظن  وأغلب  )حامل(،  كانت  أهنا  ١٤٣٣/٥/٤هـ  وتاريخ   )٤١/٢٤/١٤٠٠( رقم 
اجلنني كان ذكرًا وأن عمره كان بتاريخ ٢٠١٢/١/٢م ثالثة وعرشين أسبوعًا، ومن خالل 
حمرض املعاينة والرسم التخطيطي وسامع أقوال أطراف احلادث والشهود، تبني أن املدعى 
عليه كان قادمًا من اجلنوب باجتاه الشامل، وكان قائد املركبة الثانية يسري يف نفس االجتاه ثم 
واصطدمت  سيارته  وانحرفت  الطريق،  كتف  من  الثاين  الطرف  بتجاوز  عليه  املدعى  قام 
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بسيارة الطرف الثاين )...(، ثم انحرفت سيارة املدعى عليه إىل اجلانب األيرس وارتطمت 
الثاين  الطرف  سيارة  واستقرت  احلاجز،  فوق  فانقلب  الطريق،  إلنارة  اخلرساين  باحلاجز 
بنسبة  احلادث  يف  مسؤوليته  عليه عن  املدعى  مع  التحقيق  أسفر  وقد  الطريق،  جانب  عىل 
)١٠٠%(، وذلك ملا ييل: ١ -قلة االحرتاز. ٢ -عدم مراعاة األنظمة. وحيث إن األسباب 
التي بنيت عليها املسؤولية تعترب موجبة ملسؤولية املدعى عليه عن احلادث وفقًا للامدة )٦٠( 
العقوبة  بنسبة )١٠٠%( وإفهامه أن  إثبات مسؤوليته عن احلادث  املرور، أطلب  من نظام 
الواردة يف املادة )٦٢( من نظام املرور عائدة للجهة املختصة، علاًم بأن احلق اخلاص ال يزال 
قائاًم. هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عن الدعوى أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام كله 
صحيح مجلة وتفصيال؛ فأنا أحتمل اخلطأ يف احلادث املشار إليه يف دعوى املدعي العام بنسبة 
مائة يف املائة. هذه إجابتي. هذا وقد جرى االطالع عىل تقرير حادث السري املرفق باملعاملة 
لفة رقم ١٦، فوجد كام ذكره املدعي العام؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وما قرره 
الطرفان، وحيث صادق املدعى عليه ما جاء يف دعوى املدعي العام، وبام أنه »ال عذر ملن 
أقر«، وبام أن »املرء مؤاخذ بإقراره«؛ لذا كله فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه باخلطأ بنسبة 
لويل  أن عقابه عن ذلك  وأفهمته  العام،  احلق  لقاء  أعاله  املوصوف  احلادث  باملائة يف  مائة 
األمر، كام أفهمته أن عليه كفارة قتل اخلطأ، وبعرض ذلك عىل الطرفني قررا القناعة. وصىل 
اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٣/٩/١٠هـ. احلمد هلل وحده والصالة 
والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم األحد املوافق ١٤٣٤/٦/٢٥هـ الساعة 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  والنصف  الثامنة 
املدين رقم )...( أصالة عن نفسه وليا والية جربية عىل بناته القارصات، وهن )...( و)...( 
و)...(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرضت 
 )...( ورثة  هم  واجلميع  آنفا  ذكره  سبق  الذي   )...( زوجها  قبل  من  هبا  واملعرف   )...(
بموجب صك حرص الورثة الصادر من املحكمة العامة بمحافظة اجلبيل برقم ٣٤١٦٤٣٢ 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضورهم  وحرض  ١٤هـ،   ٣٤/١/١٩ يف 
السجل املدين رقم )...( فادعى )...( و)...( و)...( قائلني يف حترير دعواهم: لقد حصل 
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حادث تصادم بني سيارتني األوىل من نوع )...( صنع عام ٢٠٠٦ رقم اللوحة )...( بقيادة 
املدعى عليه واألخرى من نوع )...( صنع عام ٢٠١٢ رقم اللوحة )...( بقيادة هذا احلارض 
معنا، وقد وقع احلادث عىل طريق الدمام اجلبيل يف املنطقة الرشقية، وصفة احلادث كام ورد 
يف تقرير رجال املرور كام ييل:- )إن املدعى عليه كان قادما من اجلنوب باجتاه الشامل وكان 
الطريق  الثاين من كتف  املدعي يسري يف نفس االجتاه، ثم قام املدعى عليه بتجاوز الطرف 
مورثتنا  وفاة  احلادث  عن  نتج  وقد  هــ،  ا.  املدعي  بسيارة  واصطدمت  سيارته  فانحرفت 
واجلنني الذي تويف يف بطنها وكانت يف الشهر الثامن، وأدين املدعى عليه هذا احلارض معي 
بنسبة مائة يف املائة من مسؤولية احلادث وموكيل قانعون بالنسبة التي قررها رجال املرور؛ 
لذا فإين أطلب إلزام املدعى عليه بتسليمنا دية مورثتنا واحلمل الذي يف بطنها، هذه دعوانا(، 
وبسؤال املدعى عليه عن ذلك أجاب قائال: )ما ذكره املدعي يف دعواه من وقوع احلادث 
املقررة  عىل الصفة املذكورة، وما نتج عن ذلك من وفاة مورثة املدعني وموكليه، والنسبة 
نسبة  أن  من  املرور  رجال  قرره  بام  قانع  وأنا  صحيح  كله  فهذا  عيل،  احلادث  مسؤولية  يف 
املائة، هذه إجابتي(، ثم جرى مني االطالع عىل  بنسبة مائة يف  مسؤولية احلادث تقع عيل 
املتضمن   ،)٣( اللفة  عىل  املرفق  املرور  رجال  تقرير  ضمنها  من  فوجدت  املعاملة،  أوراق 
بيان صفة احلادث كام ورد يف دعوى املدعي، وأن مسؤولية احلادث تقع عىل املدعى عليه 
به، كام جرى  القناعة  قررا  الطرفني  السابقة، وبعرضه عىل  بنسبة١٠٠%، وذلك لألسباب 
االطالع عىل احلكم الصادر من املحكمة برقم ٣٣٤١٦٢٣٨ يف ١٤٣٣/٩/٢٠هـ املتضمن 
املائة من مسؤولية احلادث، وإفهامه بأن عقابه عىل  إثبات إدانة املدعى عليه بنسبة مائة يف 
ذلك عائد إىل ويل األمر؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملصادقة املدعى عليه 
ملا جاء يف دعوى املدعي، ولقناعة الطرفني بام ورد يف تقرير رجال املرور، وبام أن املدعني 
يطالبون بدية اجلنني املتويف يف بطن أمه، وبام أن اجلنني مل يسقط من بطن أمه ومل يزايله، فإنه 
ال دية فيه، قال ابن عبد الرب يف االستذكار: )٧٨/٧( »ال خالف بني العلامء أن اجلنني ال 
يزايل بطن أمه، وأهنا لو ماتت وهو يف جوفها مل جيب فيه يشء، وأنه  جيب فيه يشء حتى 
داخل يف حكمها من دية أو قصاص«؛ لذا فقد قررت اآليت: أواًل: ألزمت املدعى عليه )...( 
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تقسم  ورثتها،  لصالح  ريال  ألف  ومخسون  مائة  وقدرها   )...( املدعني  مورثة  دية  بتسليم 
بينهم حسب الفريضة الرشعية: لألم مبلغ وقدره عرشون ألف ريال، ولألب مبلغ وقدره 
عرشون ألفا، وللزوج مبلغ وقدره ثالثون ألف ريال، ولكل بنت من البنات مبلغ وقدره 
ثانيا: رددت دعوى  ألفا وستامئة وستة وستون رياال وسبعة وستون هللة.  ستة وعرشون 
املدعني ضد املدعى عليه بشأن مطالبتهم بدية اجلنني الذي مل يسقط من بطن أمه، وحكمت 
وأفهمت املدعى عليه بأن عليه كفارة القتل اخلطأ، وهي عتق رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين 
قررت  فقد  قارصين  لوجود  ونظرا  القناعة،  قررا  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض  متتابعني، 
رفع املعاملة ملحكمة االستئناف حسب التعليامت. وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل سيدنا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٦/٢٥هـ.

األحد  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد   
املتعلقة  بناء عىل ورود املعاملة  التاسعة  افتتحت اجللسة الساعة  املوافق ١٤٣٤/١٢/١هـ 
الدعوى من حمكمة االستئناف برقم ٣٤١٧٣٦١٠٢ يف ١٤٣٤/١١/٦هـ، واملقيدة  هبذه 
أصحاب  قرار  هبا  ومرفق  ١٤٣٤/١١/٦هـ،  يف   ٣٤٢٥٨٤٢٩١ برقم  املحكمة  بوارد 
الفضيلة قضاة دائرة األحوال الشخصية الثانية برقم ٣٤٣٥٠١٩٩ يف ١٤٣٤/١١/٤هـ، 
العام  احلق  دعوى  يف  نظر  فضيلته  أن  )لوحظ  نصه  بام  احلكم  هذا  عىل  املالحظة  املتضمن 
القرار رقم ٣٣٤١٦٢٣٨ يف ١٤٣٣/٩/٢٠هـ،  فيها  بتاريخ ١٤٣٣/٩/١٠هـ، وأصدر 
مستقل  بإجراء  منفصال  اخلاص  احلق  نظر  ثم  بنسبة١٠٠%،  عليه  املدعى  إدانة  بإثبات 
العام،  باحلق  السابق اخلاص  بالقرار  أنه أحلق هذا اإلجراء  إال  بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٥هـ، 
يف  جيد  ما  وإحلاق  إليه  أشري  ما  مالحظة  فضيلته  فعىل  اإلجراء؟  هذا  يف  فضيلته  مستند  فام 
أصحاب  أجيب  وعليه  الزمها(،  إلكامل  املعاملة  إعادة  ثم  ومن  وسجله،  وضبطه  الصك 
الفضيلة قضاة االستئناف -وفقني اهلل وإياهم لكل خري - بأن املدعي باحلق اخلاص قد تقدم 
بدعواه حني وردت القضية للمحكمة للنظر يف احلق العام ومل يتابع دعواه، ثم بعد احلكم 
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جاء املدعي باحلق اخلاص ليتابع دعواه فجرى إحلاقها باحلكم الصادر يف احلق العام، وما 
ذكره أصحاب الفضيلة -وفقهم اهلل - سرياعى يف املستقبل بإذن اهلل، وباهلل التوفيق وصىل 
آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١هـ. احلمد هلل وحده  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل 
والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٥/٢هـ 
افتتحت اجللسة الساعة الثانية عرشة، وكانت املعاملة قد وردتنا من حمكمة االستئناف برقم 
يف   ٣٥١٠٨٤٠٥٢ برقم  املحكمة  بوارد  واملقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ  يف   ٣٥٢٨٩٦٨١٨
١٤٣٥/٤/١٣هـ، ومرفق هبا قرار أصحاب الفضيلة قضاة دائرة األحوال الشخصية الثانية 
برقم ٣٥٢٠٠٢١٤ يف ١٤٣٥/٤/٦هـ املتضمن: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة لوحظ ما ييل: أن فضيلته مل جيب بإجابة مالقية، حيث إن احلق العام تم احلكم فيه، 
وأما احلق اخلاص فلم يتم نظره إال بعد صدور احلكم يف احلق العام، وهذا ال يربر لفضيلته 
إحلاق ما انتهى النظر فيه بام مل ينته، وال بد من ذلك والبد من تطبيق التعليامت، فعىل فضيلته 
املعاملة  إعادة  ثم  ومن  وسجله،  وضبطه  الصك  يف  جيد  ما  وإحلاق  إليه  أشري  ما  مالحظة 
إلكامل الزمها؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف بأنه قد تم إكامل الالزم، 
وتم فصل الدعوى باحلق اخلاص عن الدعوى باحلق العام، وتم إخراج صك مستقل للحق 
اخلاص برقم ٣٥٢٢٣٩٧٠ يف ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، وعليه فإن الصفحة الثانية من هذا القرار 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  الغية.  تعترب 

١٤٣٥/٥/٢هـ.
يف  الثانية  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١٣٧٣٤٢٢/

ش٢ بتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة الدمام 
برقم ٣٥/١٠٨٤٠٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، املنظورة لدى فضيلة القايض هبا الشيخ 
عىل  وباالطالع  بدية،  مطالبة  قضية  يف   )...( ضد/   )...( ورثة  بدعوى/  واخلاصة   )...(
الصك الصادر من فضيلته أخريًا برقم ٣٥٢٢٣٩٧٠ يف ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، بناًء عىل قراري 
الدائرة السابقني رقم ٣٤٣٥٠١٩٩/ش٢/ب يف ١٤٣٤/١١/٤هـ ورقم ٣٥٢٠٠٢١٤/
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ش٢/ب يف ١٤٣٥/٤/٦هـ، قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٨/١١هـ. 
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باخلرب

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٢٩٦٧٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٩٢٢٨ 

إثباتامقؤوليةا-احقاخاصا-احادثاسريا-اتصطدتمابقيارةا-اتدعاءاتقبباسائدهاا-ا
إنكارااتملصدومالماقببا-اعدماتلبينةا-ايمنياتلنفيا-اإسلتراتلصادمااباجاوزاتلرسعةا-اردا

دعوته.

بحثاهيئةاكباراتلعمامءابشأناحوتدثاتلقيارتت.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بكامل املسؤولية عن حادث سري 
ما  اليمني؛  اليسار ثم عاد إىل  باجتاه  انحرف  ببطء ثم  يقود سيارته  بعد أن كان  فيه،  تسبب 
تسبب يف اصطدام املدعي بسيارة املدعى عليه وانقالب سيارته وتلفها، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أنكر تسببه يف احلادث، كام أنكر بطء رسعته وانحرافه بني املسارين، ودفع 
بأن املدعي كان يسري برسعة عالية، وأنه حاول جتاوزه من جهة اليمني، ما تسبب يف اصطدامه 
به، وبطلب البينة من املدعي قرر أنه ال بينة لديه، وطلب يمني املدعى عليه عىل نفي الدعوى 
فأداها كام طلب منه، ونظرًا ألن املدعي أقر بتجاوز الرسعة النظامية وباصطدامه باملدعى 
عليه من اخللف، وألنه يكون متعديا بذلك، لذا فقد حكم القايض بعدم استحقاق املدعي 
املدعي،  فاعرتض  ثبوت ذلك رشعا،  لعدم  عليه  املدعى  إثبات مسئولية  من  به  يطالب  ملا 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باخلرب، وبناء عىل املعاملة 
املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف حمافظة اخلرب برقم ٣٤٢٢٩٦٧٥ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/١٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٢١٥٧٣١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ، 
صباحًا،   ٠٨  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ  االثنني  يوم  ففي 
إقامة رقم )...( قائال  وفيها حرض )...( سجله )...( وادعى عىل احلارض حلضوره )...( 
التاسعة  الساعة  ١٤٣٣/١٠/٢٦هـ  بتاريخ  اخلميس  يوم  أسري  )كنت  عليه:  دعواه  يف 
والنصف برسعة ١٤٠كلم/س عىل طريق اهلاف مون، وقبل وصويل إىل تقاطع فندق )...( 
يف  مرة  أول  شاهدته  فقد  حمدد،  مسار  عىل  يسري  وكان  بكب   )...( أمامي  سيارة  شاهدت 
املسار األوسط عىل بعد مخسني مرتا بيني وبينه أو أكثر، وكان الطريق الذي نسري فيه منحنى 
ثم شاهدته ينحرف للمسار األيرس فغلب عىل ظني أنه يريد الرجوع عىل االجتاه اآلخر من 
الطريق وهو الدوران، فقمت باالنحراف إىل املسار األيمن لالبتعاد عنه حتى أدع له الفرصة 
للدوران، لكنه رجع إىل املسار األوسط مرة ثانية، فرضب صدام سياريت يف صدام سيارته 
فحرف سياريت وانحرفت وانقلبت هبا، ونتج عن احلادث انعدام السيارة، وبعتها تشليح، 
ويب كسور، أما مرافقي فقد َفَقَد الوعي وبه كسور، لذا أطلب إثبات مسئوليته عن احلادث 
بنسبة مائة يف املائة وحتميله مسئولية اخلطأ بالكامل؛ وذلك ألنه كان يسري برسعة ٦٠كيلو 
مرت تقريبا واخلط رسيع واملفروض الرسعة يف اخلطوط الرسيعة ١٢٠كلم/س، وسريه هبذه 
الرسعة فيه تعطيل للسيارات التي خلفه، وكذلك هروبه من احلادث(، وبطلبي من املدعى 
 )...( رقم  إقامة   )...( املتعاون  املحكمة  مرتجم  لسان  )عىل  قائال:  أجاب  اجلواب  عليه 
الصحيح( إين كنت أسري عىل  العربية إىل األوردية والعكس  الرتمجة من  بدور  قام  والذي 
طريق اهلاف مون عىل سيارة بكب صباحا الساعة العارشة قبل سبعة أشهر، وكنت أسري يف 
املسار األوسط يف طريقي، وقام املدعي بتجاوزي من املسار األيمن وبسبب الزحام اصطدم 
يب ثم انحرفت سيارته وانقلبت، أما ما ذكره املدعي أن سبب احلادث بسبب رسعتي فذلك 
غري صحيح؛ ألن الطريق فايض فكنت أسري يف املسار األوسط هذه إجابتي(، هذا وقد تقرر 



112

�إثبات م�س�ؤولية

خماطبة مرور الظهران لالستفسار عن الرسعة املحددة عىل الطريق الذي وقع عليه احلادث، 
 )١١.٠٠( الساعة  ١٤٣٥/٤/١٦هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  الرد.  ورود  حتى  ورفعت 
افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي )...( واملدعى عليه )...( ... اجلنسية، هذا وقد ورد 
١٤٣٤/٨/١هـ،  وتاريخ   ٦/٣٨٢٥/٣/٧ رقم  الظهران  مرور  مدير  خطاب  للمحكمة 
ونص احلاجة منه }نفيدكم أن الرسعة املحددة )١٢٠كم( للطريق الذي وقع عليه احلادث، 
أما بالنسبة ملخالفة حتميل الطابوق مل يتضح لنا هل هو خمالف أم ال حسب اإلقرار املرفق 
من قبل املقيم أنه حممل الطابوق عىل مستوى سطح البدي{ هذا، وحيث إن جواب املدعى 
عليه املدون يف اجللسة السابقة تضمن أخطاء إمالئية وشيئا من التناقض، ما يلزم منه أخذ 
جوابه مرة ثانية؛ لذا جرى سؤال املدعى عليه اجلواب عىل دعوى املدعي، فأجاب بواسطة 
مرتجم املحكمة املتعاون )...( قائال: )الصحيح أين كنت أسري عىل طريق )...( عىل سيارة 
بكب صباحا الساعة العارشة يف املسار األوسط برسعة من )٦٠ إىل ٧٠كم/الساعة(، ويف 
طريقي قدم املدعي من خلفي وكان مرسعا وجتاوزين من املسار األيمن واصطدم بالسيارة 
التي كنت أقودها يف مؤخرة السيارة من اجلهة اليمنى ثم انحرفت سيارته وانقلبت، أما أنا 
ففقدت السيطرة عىل السيارة وانحرفت بالسيارة يمينا ويسارا حتى استقرت السيارة خارج 
الطريق، أما ما ذكره املدعي أن سبب احلادث بسبب رسعتي وأين عطلت السري فذلك غري 
وجرى  هذا  إجابتي(،  هذه  األوسط،  املسار  يف  أسري  وكنت  فايض  الطريق  ألن  صحيح؛ 
التحقيق )لفة ٢ صفحة ٧و٨( ونص احلاجة منه  املدعي عىل ملف  االطالع عىل إجابات 
}سؤال: كم كانت رسعتك وقت احلادث؟ جواب: كانت الرسعة )١٥٠(مائة ومخسني{ 
هذا وبطلبي من املدعي البينة عىل أن املدعى عليه انحرف للمسار األيرس ثم رجع إىل املسار 
األوسط مرة ثانية فقرر قائال: )ليس لدي بينة عىل ذلك(، فجرى إفهامه أن له يمني املدعى 
عليه عىل نفي ذلك، فقرر قائال: )أطلب يمينه عىل نفي ذلك(، وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه استعد فأذنت له فحلف قائال: )واهلل العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم عامل الغيب 
والشهادة، أين كنت أسري وقت احلادث الذي حصل بيني وبني املدعي يف املسار األوسط، 
وواهلل العظيم أين مل أنحرف يسارا ثم أرجع للوسط هنائيا، بل كنت أسري يف املسار األوسط 
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دون انحراف إىل أي جهة(، هكذا حلف. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث 
أقر املدعي باملجلس الرشعي أنه كان يسري برسعة مائة وأربعني، وأن املدعى عليه كان يسري 
أمامه، وحيث تضمن خطاب مرور الظهران الرسعة املحددة )١٢٠كم( للطريق، وبذلك 
العلامء يف بحث حوادث  كبار  قرار هيئة  القصوى، وقد جاء يف  فاملدعي متجاوز للرسعة 
فرط  وإن   { )ج٥١٣/٥(  عباده  وحق  اهلل  حلق  بالنسبة  عليها  يرتتب  ما  وبيان  السيارات 
ما أصاب  أو نحو ذلك - ضمن  أو يف محولتها  أو زاد يف الرسعة  تعهد سيارته  السائق يف 
من نفس ومال{ كام أن املدعي بحسب إقراره هو الالحق للمدعى عليه، وجاء يف البحث 
السابق نفسه: )ج٥٠١/٥( }وإن أدركت سيارُة سيارَة أمامها فصدمتها ضمن سائق الالحقة 
أمامه  ملا  املصدومة؛ ألنه متعد بصدمه  النفوس واألموال يف سيارته والسيارة  ما تلف من 
واألمامية بمنزلة الواقفة بطريق واسع، إال إذا حصل من سائق األمامية فعل يعترب سببا أيضا 
يف احلادث، كأن يوقف سيارته فجأة أو يرجع هبا إىل اخللف أو ينحرف هبا إىل ممر الالحقة 
ليعرتض طريقها، فالضامن بينهام{ وحيث إن املدعي ليس له بينة عىل انحراف املدعى عليه، 
وحيث جرى إفهامه أن له يمني خصمه، وحيث حلف املدعى عليه عىل نفي صحة دعوى 
املدعي؛ لذا حكمت بعدم استحقاق املدعي ملا يطالب به من إثبات مسئولية املدعى عليه 
ثبوت ذلك رشعا،  بالكامل لعدم  املائة وحتميله مسئولية اخلطأ  مائة يف  بنسبة  عن احلادث 
القناعة، وطلب استئناف احلكم فأجبته لطلبه،  هذا وبعرض احلكم عىل املدعي قرر عدم 
وأفهمته باملراجعة بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ الستالم نسخة من صك احلكم، فإذا مل يراجع 
يف املوعد املحدد فسوف يمهل بعدها ثالثني يوما، فإذا مل يقدم اعرتاضه خالل املدة النظامية 
سقط حقه يف االستئناف والتدقيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف 

١٤٣٥/٤/١٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسولنا حممد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
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وتاريخ   ٣٤١٨٩١٣٠٨ برقم  اخلرب  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٦/٨هـ، واملقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥١٧٢٥٤٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، 
 )...( برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  الصادر من فضيلة  القرار  هبا  املرفق 
اجلنسية( يف قضية   ...  (  )...( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ، اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ 
القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  حقوقية، 
تنبيه  املصادقة عىل احلكم مع  املعاملة قررنا  وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 
فضيلته إىل رضورة التدوين يف الضبط، بأنه اطلع عىل الالئحة االعرتاضية ومل جيد فيها ما 
يؤثر عىل احلكم وال يكتفى بالتهميش عىل الالئحة بذلك حسب التعليامت، ولبيانه حرر يف 

١٤٣٥/٩/١٩هـ، واهلل ويل التوفيق.
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املرافعة، وألن الدفع باإلعسار ال يسمع قبل التكليف بالسداد؛ لذا فقد قرر القايض عدم 
قبول هذا الدفع، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القطيف،  بمحافظة  العاّمة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  القطيف  بمحافظة  العاَمة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 ،)٣٣٨٢٦٩٧٧( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٣٣٠٤١٣٨(
وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٣/١٠/١٦هـ، افتتحت اجللسة 
الساعة ٣٠: ١٠صباحا، وفيها حرض )...( اجلنسية )...( بموجب اجلواز رقم )...( وتاريخ 
٢٠١١/١١/٢٨م بالوكالة عن )...( بصفة )...( وكيال عن )...( وعن )...( أصالة عن 
نفسها، وبصفتها ولية عىل أوالدها وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( 
بموجب قرار الوصاية رقم )...( يف ٢٠٠٠/١٠/١٩م الصادرة من نيابة مغاغة وشؤون 
األرسة، وبموجب الوكاالت رقم )٣٨٨٥( سنة ٢٠٠٧م الصادرة من الشهر العقاري بمرص 
ورقم )...( يف ٢٠١٢م من مكتب توثيق السيدة زينب، ورقم )٣٥١( يف ٢٠٠٧/٣/٢٤م، 
ومجيعها مصدقة من اجلهات الرسمية، وآخر تصديق هلا من فرع وزارة العدل باملنطقة الرشقية 
بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٣هـ، وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٢هـ، واملوكلتان ومن )...( ولية عليهم 
من  الصادرة  ١٤٢١/٨/٢٤هـ،  يف   )٤٦٢( رقم  الوراثة  إعالم  بموجب   )...( ورثة  هم 
حمكمة مغاغة واملتضمن وفاة )...( وانحصار إرثه يف زوجته )...( ووالدته )...( وأوالده 
القرص، وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي 
املدين رقم )...(، وبموجب وكالته عن كل من )...( و)...(،  اجلنسية، بموجب السجل 
والوكيل عن )...( و)...( أوالد )...( بموجب الوكالة الصادر كتابة عدل القطيف برقم 
)٣٣١٥٨٤٢١( يف ١٤٣٣/٧/٢٧هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
الوكالة  بموجب   )...( وعن  يف ١٤٣٣/٧/٢١هـ،   )٣٣١٨٤٧٩٣( القطيف  عدل  كتابة 
واملدعى  ١٤٣٣/٦/٢٣هـ،  يف   )٣٣١٣٣٤٥٢( رقم  القطيف  عدل  كتابة  من  الصادرة 

 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٠٤١٣٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار: ٣٥١١٧٠٩٣ 

ديةا-اسالاعمدا-اسبقاصدوراحكلابالقصاصا-اوفاةاتلقاتلاسبلاتنفيذها-ادفعابققوطا
إلزتما تحلكلا-ا صدورا وستا تلديةا تقديلا تلدفعا-ا سبولا عدما تلقصاصا-ا بحكلا تلديةا

باقميمهاامناتلرتكة.

تلعربةابالديةاوستاصدوراتحلكل.

إلزامهم  طالبني  القاتل -  ورثة  عليهم -بصفتهم  املدعى  ضد  دعواهم  املدعون  أقام 
املدعني،  مورث  بقتل  قام  عليهم  املدعى  مورث  ألن  وذلك  العمد؛  القتل  دية  بتسليمهم 
وصدر ضده حكم بقتله قصاصا مع تأجيل القصاص حتى بلوغ القرص، ثم توىف يف السجن 
املدعني  بأن  ودافع  بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  وكيل  عىل  الدعوى  وبعرض  التنفيذ،  قبل 
القتل قبل قرار  الدية، كام دافع بوقوع  بالقصاص دون غريه، وعليه فال يستحقون  طالبوا 
ونظرًا ألن حق  زيادهتا،  بعد  الدية  بمبلغ  املطالبة  املدعون  يستحق  فال  الدية،  مقدار  زيادة 
الدية  تركته، وألن  من  بالدية  املطالبة  القاتل، وحيق هلم  بموت  يسقط  بالقصاص  األولياء 
املتوىف بدفع  القاتل  القايض عىل تركة  بالنظر إىل وقت صدور احلكم، لذا فقد حكم  تقدر 
دية القتل العمد إىل املدعني، فاعرتض وكيل املدعى عليهم بالئحة اعرتاضية ذكر فيها أن 
يذكر يف صلب  الدفع مل  منها، ونظرًا ألن هذا  الدية  استيفاء  تركة يمكن  مورثهم مل خيلف 



117

املرافعة، وألن الدفع باإلعسار ال يسمع قبل التكليف بالسداد؛ لذا فقد قرر القايض عدم 
قبول هذا الدفع، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القطيف،  بمحافظة  العاّمة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  القطيف  بمحافظة  العاَمة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 ،)٣٣٨٢٦٩٧٧( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٣٣٠٤١٣٨(
وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٣/١٠/١٦هـ، افتتحت اجللسة 
الساعة ٣٠: ١٠صباحا، وفيها حرض )...( اجلنسية )...( بموجب اجلواز رقم )...( وتاريخ 
٢٠١١/١١/٢٨م بالوكالة عن )...( بصفة )...( وكيال عن )...( وعن )...( أصالة عن 
نفسها، وبصفتها ولية عىل أوالدها وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( 
بموجب قرار الوصاية رقم )...( يف ٢٠٠٠/١٠/١٩م الصادرة من نيابة مغاغة وشؤون 
األرسة، وبموجب الوكاالت رقم )٣٨٨٥( سنة ٢٠٠٧م الصادرة من الشهر العقاري بمرص 
ورقم )...( يف ٢٠١٢م من مكتب توثيق السيدة زينب، ورقم )٣٥١( يف ٢٠٠٧/٣/٢٤م، 
ومجيعها مصدقة من اجلهات الرسمية، وآخر تصديق هلا من فرع وزارة العدل باملنطقة الرشقية 
بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٣هـ، وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٢هـ، واملوكلتان ومن )...( ولية عليهم 
من  الصادرة  ١٤٢١/٨/٢٤هـ،  يف   )٤٦٢( رقم  الوراثة  إعالم  بموجب   )...( ورثة  هم 
حمكمة مغاغة واملتضمن وفاة )...( وانحصار إرثه يف زوجته )...( ووالدته )...( وأوالده 
القرص، وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي 
املدين رقم )...(، وبموجب وكالته عن كل من )...( و)...(،  اجلنسية، بموجب السجل 
والوكيل عن )...( و)...( أوالد )...( بموجب الوكالة الصادر كتابة عدل القطيف برقم 
)٣٣١٥٨٤٢١( يف ١٤٣٣/٧/٢٧هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
الوكالة  بموجب   )...( وعن  يف ١٤٣٣/٧/٢١هـ،   )٣٣١٨٤٧٩٣( القطيف  عدل  كتابة 
واملدعى  ١٤٣٣/٦/٢٣هـ،  يف   )٣٣١٣٣٤٥٢( رقم  القطيف  عدل  كتابة  من  الصادرة 
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عليهم أصالة هم ورثة )...(، بموجب صك حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة برقم 
)٣٣٣٦٧٥٤٠( يف ١٤٣٣/٨/٥هـ، وقد قال يف دعواه إن مورث موكيل والقرص قد ُقتِل 
رشعي  صك  بذلك  وصدر  بالقصاص  طالبنا  وقد  وكالة،  عليهم  املدعى  مورث  قبل  من 
التمييز  بالدمام وُصِدق من حمكمة  العامة  رقم )٨/١٧( يف ١٤٢٤/٢/٥هـ من املحكمة 
مع  قصاصا،  عليهم  املدعى  مورث  بقتل  احلكم  تضمن  وقد  األعىل،  القضاء  جملس  ومن 
املدعى  مورث  توىف  وقد  ومطالبته،  تكليفه  وثبوت  القرص،  بلوغ  حتى  القصاص  تأجيل 
عليه وكالة القاتل يف السجن؛ لذا فموكيل يطلبون احلكم عىل ورثة املدعى عليه بدفع دية 
القتل العمد، وهي أربعامئة ألف ريال، هذه دعواي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة، 
أجاب قائال ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه من حصول القتل واحلكم فهذا صحيح، وأما 
الدية فإن مورث موكيل قد حكم عليه بالقصاص، وقد رغب ورثة املقتول بالقصاص دون 
غريه؛ لذا فهم ال يستحقون الدية، كام أنه لوحكم هلم بالدية فإن الدية املقررة هي ما كانت 
وقت احلادث، أي قبل التقدير اجلديد، فيستحقون مائة وعرشين ألف ريال؛ لذا أطلب رد 
الدعوى، هذه إجابتي. وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث إنه صادق املدعى 
عليه عىل دعوى املدعي وكالة من وقوع القتل واحلكم، ودافع بأهنم قد طالبوا بالقصاص 
دون غريه، فعليه ال يستحقون الدية، ولو استحقوا الدية فيستحقوهنا قبل التعديل األخري؛ 
لكون اجلريمة وقعت قبل التعديل، وقد قرر الفقهاء بأنه إذا مات القاتل الذي وجب عليه 
املطالبة  لألولياء  وأن  حمله،  لفوات  إمجاعًا  بالقصاص  يسقط  األولياء  حق  فإن  القصاص 
والشافعية، وهو  احلنابلة  العلم من  أهل  املتوىف، وهذا هو رأي مجاعة من  تركة  بالدية من 
الرأي األرجح، وقد أشار املدعى عليه وكالة أن احلادث كان قبل زيادة الدية، وعليه فال 
هو  املتعلق  إن  وحيث  ريال،  ألف  وعرشون  مائة  وهو  القديم،  الدية  مبلغ  إال  يستحقون 
املتوىف  القاتل  تركة  عىل  حكمت  فقد  لذا  وقوعها؛  وقت  وليس  القضية  يف  احلكم  صدور 
بدفع دية القتل العمد، وهي مبلغ قدره أربعامئة ألف ريال، وبذلك حكمت، وبعرضه عىل 
الطرفني قرر املدعي وكالة القناعة، وأما املدعى عليه وكالة فقرر عدم قناعته، وطلب رفعها 
لالستئناف، واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية، وأفهم بمراجعة املحكمة يوم االثنني املوافق 
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١٤٣٣/١٠/٢٣هـ الستالم نسخة من احلكم لتقديم اعرتاضه خالل مدة أقصاها ثالثون 
التمييز، ويكتسب احلكم  يومًا، وإذا مل يقدم الالئحة خالل الفرتة املذكورة يسقط حقه يف 
القطعية، وذلك بناء عىل املادة مائة وثامنية وسبعني من نظام املرافعات الرشعية. جرى ما 
دون يف ١٤٣٣/١٠/١٦هـ وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. احلمد 
١٤٣٣/١٠/٢٣هـ  من  لالعرتاض  النظامية  املدة  بدأت  أن  سبق  وقد  وبعد،  وحده  هلل 
؛ لذا فقد قررت رفع املعاملة ملحكمة  ومل يقدم املدعى عليه وكالة اعرتاضه ولوجود ُقرصرَّ
االستئناف للتدقيق وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٣/١٢/٢١هـ. 

رقم  اخلطاب  بموجب  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  لنا  وردت  وقد 
دائرة  قضاة  من  الصادر  القرار  وبرفقتها  ١٤٣٤/٦/٢٠هـ،  بتاريخ   )٣٤١١٦٥٥٣٤(
 )٣٤٢٤٠٦١٩( برقم  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  الشخصية  األحوال 
لوحظ  االعرتاضية  والالئحة  الصك  بدراسة  )أنه  واملتضمن  ١٤٣٤/٦/١٣هـ،  بتاريخ 
لتقديم  بأن مدة االعرتاض للمدعى عليهم  ما ييل: أوال/ أن فضيلته قرر يف هناية الضبط 
الالئحة االعرتاضية قد انتهت، فتم إحالة كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيقها 
لوجود قارص، ثم كتب فضيلته خطابا برقم )٣٣٢٠٧٩١٠٨( يف ١٤٣٤/٤/١٦هـ مرفقا 
به الالئحة االعرتاضية للمدعى عليهم بعد العثور عليها، وطلب ضمها إىل املعاملة، والتي 
جرى إعادهتا إليه إال أن فضيلته بعد عودهتا إليه مل يقرر شيئا يف الضبط جتاه هذه الالئحة، 
ومل يقرر رجوعه عن سقوط حقهم يف تقديم الالئحة، وال بد من ذلك حسب ما نصت عليه 
التعليامت. ثانيا/ أن فضيلته مل يرصد قرار الدائرة السابق يف الضبط والصك واإلجابة عليه، 
وال بد من ذلك. ثالثا/ أن الالئحة االعرتاضية ورد فيها أمور مهمة، وال بد من مناقشتها مع 
الطرفني وإجراء اإلجياب الرشعي حياهلا، وإحلاق كل ذلك يف الضبط والصك. فعىل فضيلته 
مالحظة ما أشري إليه، وإحلاق ما جيد يف الصك وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة املعاملة إلكامل 
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لزمها واهلل املوفق( أهـ. عليه ولوجاهة ما جاء يف قرار أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف 
أجيب باآليت: أما امللحوظة األوىل فقد رجعت عام أثبته سابقا من سقوط حق املدعى عليهم 
فوجدت  عليها  اطالعي  جرى  وقد  عليها،  العثور  تم  التي  االعرتاضية  الالئحة  تقديم  يف 
أهنا قيدت برقم )٣٤١٠٨٩٨٠٦( يف ١٤٣٤/٥/٤هـ، أي يف مدة االعرتاض، وعليه فقد 
جرى االطالع عليها، والتهميش عليها بأنه مل يظهر ما يؤثر عىل احلكم. وأما امللحوظة الثانية 
فقد سبق أن وردتنا املعاملة من حمكمة االستئناف باملنقطة الرشقية برقم )٣٤٦٣٤٨١٦( يف 
١٤٣٤/٤/٢٨هـ، وبرفقها قرار دائرة األحوال الشخصية الثانية بمحكمة االستئناف رقم 
)٣٤١٩٥٦٢٩( يف ١٤٣٤/٤/٢٣هـ واملتضمن )أنه لوحظ أن احلكم عىل املدعى عليهم 
مجيعا وليس فيهم قارص، كام أن احلكم للمدعني بمن فيهم القرص بجميع ما طلبا، فام مستند 
فضيلته واحلال ما ذكر يف رفعها لالستئناف( أهـ. وقد جرى رفعها ملحكمة االستئناف ملا 
ذكر يف امللحوظة األوىل. وأما امللحوظة الثالثة/ فبعد اطالعي عىل الالئحة وجدت أن املؤثر 
فيها من الفقرات هي الفقرة )ثانيا(، وقد تم ذكرها يف الصك ومعاجلتها يف تسبيب احلكم؛ 
لذا فليس لدي سوى ما حكمت به، وسوف يتم إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف للتدقيق. 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  ١٤٣٤/٦/٢٥هـ،  يف  حرر  التوفيق،  وباهلل 
باملنطقة الرشقية برقم )٣٤١٥٩٨٨١١(  املعاملة من حمكمة االستئناف  وسلم. ثم وردت 
يف  الثانية  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  من  الصادر  القرار  رفق  ١٤٣٤/٨/١٤هـ  يف 
وباالطالع   ،)...( املتضمن  ١٤٣٤/٨/٨هـ  يف   )٣٤٢٩١٣٠١( برقم  االستئناف  حمكمة 
رقم  السابقني  الدائرة  قراري  عىل  جوابا  بالصك  وأحلقه  القايض  فضيلة  به  أجاب  ما  عىل 
)٣٤١٩٥٦٢٩٢/ش٢/ب( يف ١٤٣٤/٤/٢٣هـ، ورقم )٣٤٢٤٠٦١٩/ش٢/ب( يف 
١٤٣٤/٦/١٣هـ، لوحظ أن املدعى عليهم قد ذكروا يف الئحتهم االعرتاضية أن مورثهم 
مل يرتك شيئا من حطام الدنيا، ومل نجد أن فضيلته أجرى حيال ذلك اإلجياب الرشعي، وال 
بد من ذلك ألن الدية تتعلق بالرتكة؛ لكون القتل عمدا فعىل فضيلته مالحظة ما أشري إليه، 
وإحلاق ما جيد يف الصك وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها( أهـ. عليه 
أجاب أصحاب الفضيلة مشاخينا األفاضل بأنه ذكر هذا يف الالئحة ومل يدفع به يف صلب 
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القضية مع أن ما دفع به وكيل املدعى عليهم من اإلعسار ال يسمع إال بعد التكليف بالدفع 
استظهارا حلاله، هذا ما لزم، وسوف تعاد املعاملة ملحكمة االستئناف للتدقيق وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٨/٢٢هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية الثانية يف حمكمة 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم )٣٤/٢٢١٩١٦٠/ش(٢ 
العامة بمحافظة القطيف  وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ، والواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/٩/١٤هـ،  وتاريخ   )٣٤١٥٩٨٨١١( برقم 
١٤٣٣/١٠/١٦هـ(  وتاريخ   )٣٣٤٢٨٤٩٥( برقم  املسجل   )...( الشيخ  هبا  القايض 
بدية،  مطالبة  قضية  يف   )...( ورثة  ضد/  اجلنسية(   ...(  )...( ورثة  بدعوى/  اخلاص 
الدائرة  قرارات  عىل  جوابًا  بالصك  وأحلقه  القايض،  فضيلة  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع 
/٣٤٢٤٠٦١٩ ورقم  ١٤٣٤/٤/٢٣هـ  يف  )٣٤١٩٥٦٢٩/ش٢/ب(  رقم  السابقة 

مل  ١٤٣٤/٨/٨هـ،  يف  ٣٤٢٩١٣٠١/ش٢/ب  ورقم  ١٤٣٤/٦/١٣هـ  يف  ش٢/ب 
وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  األخري،  اإلجراء  بعد  النقض  يوجب  ما  يظهر 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/١٦هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٦٤٣٨٧ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩١٦٨٩ 

ديةا-اسالاخطأا-اصدمةاكهلبائيةا-ابلتدةاماءاأمامامنزلا-اإنكارامالكهاوضعاتلربتدةا-ا
تبعياهااملقجدا-اوضعهاامناماربعنيا-ارصفاتلنظل.

.Zxwvuts]سولهاتعاىللا

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه دية ابنه الذي تويف نتيجة صدمة 
لتآكلها  وذلك  عليه،  املدعى  منزل  أمام  ماء  برادة  من  للصعق  تعرضه  بسبب  كهربائية، 
الدعوى من  املدعى عليه، قرر عدم علمه بام جاء يف  الدعوى عىل  واستهالكها، وبعرض 
وفاة ابن املدعي، ودافع أن الربادة تابعة للمسجد، وقد طلب منه مجاعة املسجد وضعها أمام 
منزله، فوافق عىل ذلك تربعا منه، وأن املنزل لورثة وهو أحدهم، ولذا فقد حكم القايض 

برصف النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة، برقم )٣٣٦٦٤٣٨٧(، 
وتاريخ   ،)٣٣٢٠٦١٣٥٦( برقم  باملحكمة  واملقيدة  ١٤٣٣/١١/٢٠هـ،  وتاريخ 
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املوافق١٤٣٤/٠٢/٢٠هـ،  األربعاء  يوم  يف  اجللسة  فتحت  فقد  ١٤٣٣/١١/٢٠هـ، 
املدين رقم )...( بصفته وكيال عن  السجل  فيها )...( سعودي اجلنسية، بموجب  وحرض 
)...(، بموجب الوكالة رقم )٣٣٣٦٨٨١٧(، بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠هـ، وهي صادرة من 
كتابة عدل الثانية بمكة املكرمة، وحرض حلضوره )...( سجل مدين رقم )...( بصفته وكيال 
عن )...( بموجب الوكالة رقم )٣٤١٨١٥٤( بتاريخ ١٤٣٤/١/٦هـ، وهي صادرة من 
كتابة عدل الثانية بغرب مكة، حيث ادعى األول قائال يف حترير دعواه: تويف ابن موكيل نتيجة 
صدمة كهربائية من برادة ماء، وكانت الربادة يف املسجد الواقع يف حي )...(، وقام املذكور 
ووضعها أمام منزله بعد أن أتى أحد األشخاص من فاعيل اخلري، وطلب من املدعى عليه 
أن يضع الربادة أمام منزله، ليكون املكان مناسبًا، فوافق ووضع عليها شبك حديد ملنعها من 
الرسقة، وبسبب تآكلها واستهالكها وعدم االستفادة منها كان هلا أثر االلتامس الكهربائي 
يشتكي  التي  األوىل  املرة  ليست  أهنا  منها، وحسب علمنا من حتريات  املترسبة  املياه  نتيجة 
منها املارة، وقد صعق ابن موكيل بالكهرباء، وبقي يف املستشفى يومني وحالته حرجة، وبعد 
ذلك توىف، حيث أدت الصدمة الكهربائية إىل توقف القلب عدة مرات، وبام أن املدعى عليه 
قد خالف رشوط السالمة اخلاصة بوضع برادات املاء، وهي كالتايل: ١ - جيب أن تكون 
برادات املياه موضوعة عىل قاعدة من اخلرسانة بسمك )١٠سم( عن سطح األرض، حتى 
ال تغمر املياه جسم املحرك يف حال ترسهبا، أو يف حال وصول مصدر مائي أخر إليها. ٢ - 
جيب أن تكون مجيع التوصيالت الكهربائية جيدة ومثبتة وموضوعة داخل مواسري عازلة. 
أي  من  حلاميتها  )١٥أمبري(؛  مناسبة  بفيوزات  مزدوج  بقاطع  الربادات  توصيل  جيب   - ٣
التامس كهربائي. ٤ -جيب أن تكون األجهزة الكهربائية املركبة حممية من املياه.٥ - رضورة 
تأريض جسم الرباد وهناك أكثر من طريقة لذلك، وأما الشائع منها فهي: أ - دق ماسورة 
باجلزء  السفيل، وعمل ثقوب  بعد تركيب جلبة بطرفها  املجلفن قطر )٥سم(،  من احلديد 
السفيل منها، ثم تركيب سبيكة من النحاس يصل طرفها السفيل إىل عمق )٢مرت( ويوضع 
داخل املاسورة نحاس باملقطع املناسب يتم ربطة بجسم الرباد. ب - جيب أن تكون برادات 
املدعى  إلزام  أطلب  لذا  للكهرباء.  عازال  غطاؤها  يكون  بحيث  جيدة  بطريقة  مركبة  املياه 
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املدعى  صيام  من  رشعا  يلزمها  وما  ريال،  ألف  ثالثامئة  ومقدارها  املتوىف،  دية  بدفع  عليه 
عليه. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب: ليس لدينا علم بام ذكره املدعي من وفاة ابن 
موكله، وأما أن موكيل هو من وضع هذا الرباد، وأنه يملك املنزل، كذلك غري صحيح أيضا، 
والصحيح أن هذه الربادة هي للمسجد، وقد طلب مجاعة املسجد من موكيل أن يضعها أمام 
منزله ليكون مكاهنا مناسبًا، فوافق عىل ذلك تربعًا منه، وأما أن املنزل ملكه فغري صحيح 
أيضًا؛ ألن املنزل هو ملك للورثة، وهو أحدهم فقط، ولذلك نحن نطالب برصف النظر عن 
الدعوى لكوهنا مقامة عىل غري ذي صفة، وبرد ذلك، قال: الصحيح ما ذكرت. عليه جرى 
رفع اجللسة، ثم فتحت اجللسة، وحرض فيها الطرفان، فجرى سؤال وكيل املدعي، فأجاب 
نحن مرصون عىل مطالبتنا هلم بالدية، كوهنم متسببني يف ذلك، وأما قوله إنه ال يملك املنزل 
فهو من أذن بوضع الربادة عىل منزل الورثة، فهو املسؤول عن ذلك، بل إنه بعد وفاة الطفل 
قام هو بإبعاد الربادة، فهذا دليل عىل مسؤوليته عن ذلك. وبسؤال وكيل املدعى عليه هل 
تم إزالة الربادة بعد احلادثة؟ قال نعم ألهنا سببت رضرًا واضحا عىل املسلمني، وقرر موكيل 
بإقامة هذه الدعوى، ولدراسة املعاملة جرى رفع اجللسة، ثم فتحت اجللسة وحرض فيها 
الطرفان املرصودة بياناهتم سابقًا، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وملا جاء يف أقوال 
املدعي وكالة من أن الربادة هي للمسجد، لكن تم وضعها عىل جدار املدعى عليه تربعًا منه 
[Zxwvuts؛ لذلك كله فقد رصفت  وإحسانًا، وبناء عىل قوله تعاىل: 
وبعرضه  حكمت  وبه  املتوىف،  دية  بتسليم  عليه  للمدعى  وكالة  املدعي  مطالبة  عن  النظر 
عىل املدعى عليه قرر القناعة باحلكم، وأما املدعي فقد قرر عدم القناعة وطلب متكينه من 
االعرتاض، فأجبته لطلبه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ. 

احلمد هلل وحده وبعد، فقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف مالحظًا عليها بالقرار رقم 
)٣٥١٣١١٦٠(، بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه، والالئحة 
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فضيلته  يرصد  مل  أواًل:  ييل:  ما  ملالحظة  القضية  لفضيلة حاكم  إعادهتا  قررنا  االعرتاضية، 
مضمون الوكالتني املذكورتني يف الدعوى وما ختوالنه. ثانيًا: مل يذكر املدعي ورثة املتوىف، 
والبد من إحضار صك حرص ورثته ورصد مضمونه. ثالثًا: مل يذكر املدعي وكالة من قام 
برتكيب الربادة، والبد من سؤاله عن ذلك فإن ادعى أن الذي قام برتكيبها هو املدعى عليه، 
فُيطلب منه البينة عىل ذلك، فإن عجز فُيفهم أن له يمني املدعى عليه عىل عدم قيامه برتكيبها. 
رابعًا - ذكر يف صك الوكالة املرفقة صورته أن املوكل هو )...(اجلنسية )...(، بينام هو )...( 
اجلنسية، فيلزم تصحيح ذلك ملالحظة ما ذكر، وإجراء ما يلزم، وقد اختذ القرار من الدائرة 
اجلنائية األوىل يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة رئيس الدائرة )...(، ختم وتوقيع 
قايض استئناف )...(، ختم وتوقيع قايض استئناف )...(، موافق عىل ما ذكر ما عدا الفقرة 
الرابعة، ختم ووقع عليه، فقد حرض وكيل املدعي املرصودة بياناته سابقًا، كام حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ، وعليه أجيب  الثانية بغرب مكة رقم )٣٥٥٣٣٨٣١(،  عدل 
أصحاب الفضيلة أنه باالطالع عىل وكالة املدعي وجدهتا تتضمن ختويله باملرافعة واملدافعة 
وسامع الدعاوى، وبطلب صك حرص اإلرث منه وجدته يتضمن وفاه )...( اجلنسية )...(، 
بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١هـ، وانحصار إرثه يف والده )...( ويف والدته )...(، وال وارث له 
سوامها. ثم جرى سؤال املدعي وكالة من الذي قام برتكيب الربادة؟ فأجاب أنه هو من قام 
نفسه، وبعرض ذلك عىل  املدعى عليه  بيته فهو  الربادة، وأما من وضعها عىل جدار  بفك 
وكيل املدعى عليه أجاب هذا الكالم غري صحيح، ومن وضعها هم مجاعة املسجد، هكذا 
أجاب، ومل يظهر يل ما يتطلب إحضار البينة عىل ذلك ألنه حتى يف حال إثبات أن املدعى 
تم  فقد  املدعي  وكالة  وأما  سابقًا،  أجريت  ما  خالف  يل  يظهر  فلن  وضعها،  من  هو  عليه 
تصحيحها بوكالة أخرى، وهي صادرة من كتابة عدل الثانية بمكة برقم )٣٥٢٢٦٤٦٢( 
بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ، هذا ما لزم بيانة، وما زلت عىل ما حكمت به سابقًا وسيجرى 
بعث املعاملة ملحكمة االستئناف. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
باملحكمة  القايض )...(  فأنا  وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ. احلمد هلل وحده وبعد، 
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العامة بمكة املكرمة، وقد عادت إيل املعاملة من حمكمة االستئناف مالحظًا عليها بالقرار 
ضبطه،  وصورة  احلكم  وبدراسة  ١٤٣٥/٥/١٥هـ،  بتاريخ   ،)٣٥٢٤٣٧٨٢( رقم 
أجاب  ما  ملالحظة  القضية  حاكم  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  قررنا  االعرتاضية،  والالئحة 
به فضيلته عىل الفقرة ثالثًا من قرارنا رقم )٣٥١٣١١٦٠( بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، غري 
الناس  مقنع وقول فضيلته )ما عىل املحسنني من سبيل(، هذا يكون يف حال عدم تعرض 
اخلطر،  فيه  يؤمن  وال  السالمة،  وسائل  فيه  تتوفر  مل  بشكل  الربادة  ركبت  إذا  أما  للخطر، 
وبشكل يعرض الناس للرضر، فهو ضامن، وال يشفع له إحسانه، فعىل فضيلته إعادة النظر 
والتأمل، والرجوع إىل قرارنا سالف الذكر، وإذا كان يوجد تقرير فني من جهة االختصاص 
التوفيق،  وباهلل  الالزم  وجيرى  اجلهة،  تلك  من  فيطلب  الربادة،  حالة  يبني  املدين  كالدفاع 
متخذ القرار من الدائرة اجلزائية األوىل رئيس الدائرة )...(، ختم وتوقيع قايض استئناف 
)...(، ختم وتوقيع قايض استئناف )...(، موافق عىل احلكم ختم وتوقيع، وعليه أجيب 
املالحظة  بجوابنا عىل  يتعلق  فيام  أنه  ويرضاه،  ملا حيبه  وإياهم  اهلل  وفقنا  الفضيلة  أصحاب 
الثالثة من القرار السابق فإنه ليس لدي سوى ما أجريت، وأما ما ذكره أصحاب الفضيلة 
من أن املدعى عليه ضامن، وال يشفع له إحسانه، فإن ذلك وجيه يف حال كون املدعى عليه، 
هو املتربع أساسًا بالربادة، وهو من وضعها، أما أن تكون الربادة عائدة للمسجد، ويطلب 
فإن ذلك غري وجيه،  إنه يضمن،  نقول  ثم  فيتم وضعها،  بيته،  أن يضعها عىل  منه اجلامعة 
هذا ما لزم بيانه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف 

١٤٣٥/٦/١هـ.
قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
الدائرة اجلزائية األوىل يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم )٣٣/٢٠٦١٣٥٦(، وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ، 
من  الصادر  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٣٨٦٥١٧( رقم  الرشعي  الصك  هبا  واملرفق 
املتضمن دعوى )...( ضد/  املكرمة،  العامة بمكة  املحكمة  القايض يف  الشيخ/ )...(،  فضيلة 
)...(، املتهم بقضية دفع دية متوىف املحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه 



127

والالئحة االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم بعد اإليضاح األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية:  ٣٣٣٤٧٦٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٤٨٦٣ 

بكاملا إدتنةا تإلشارةا-ا بقطعا شهادةا تمللورا-ا تقليلا سريا-ا حادثا خطأا-ا سالا ديةا-ا
تملقؤوليةا-ارجوعاتلشاهداعناشهادتها-اعدماتلبينةا-انكولاعنايمنياتلنفيا-اإلزتماباقميلا

تلديةا-اتقميلانصيباتلقارصالوليه.

نكولاتملدعىاعميه.

أقامت املدعية دعواها أصالة ووالية، ضد املدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها دية القتل 
به املدعى عليه، وأدين بكامل املسؤولية عنه،  املتوىف يف حادث سري تسبب  اخلطأ ملورثهم 
واعرتض  احلادث،  عن  املسؤولية  بنصف  بتسببه  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
عىل إدانته بكامل املسؤولية عنه؛ لكون تقرير املرور ُبني عىل شهادة شاهد شهد بأن املدعى 
عليه قطع اإلشارة وهي محراء، ثم اختلفت شهادته عند إدالئه هبا أمام املحكمة التي نظرت 
احلق العام، وقد اطلع القايض عىل شهادة الشاهد املثبتة أمام املحكمة فوجد اختالفًا بينها 
وبني شهادته يف تقرير املرور، ثم جرى طلب حضور الشاهد للتحقق من شهادته، فتعذر 
إحضاره، كام وردت إفادة إدارة املرور بتعذر إعادة حتديد نسبة اإلدانة، ونظرا لعدم وجود 
يتحمل  املدعى عليه  أن  القايض  قرر  فقد  الشاهد  للمدعي، وتضارب شهادة  بينة موصلة 
نصف املسؤولية فقط، وعرض عىل وكيل املدعية يمني املدعى عليه عىل نفي قطعه اإلشارة 
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فطلبها،إال أن املدعى عليه نكل أدائها مع إنذاره بأنه إن مل حيلف فسيقىض عليه بالنكول، 
ولذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بتسليم املدعني أصالة دية مورثهم، عىل أن تقسم 
بينهم حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة يف احلكم، وقرر تسليم نصيب القارصين للولية 

عليهم؛ لكوهنم يقيمون خارج البالد، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فأنا القايض )...(يف املحكمة العاّمة باألحساء، وبناء عىل املعاملة 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء برقم )٣٣٣٤٧٦٣( وتاريخ 
١٤٣٣/٠١/١٢هـ،  وتاريخ   )٣٣٨٨٣٨١( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠١/١٢هـ، 
قد حرض املدعي )...( بموجب اإلقامة الصادرة من اهلفوف برقم )...(، حال كونه وكيال 
رشعيا عن ورثة )...( وهم )...(، بصفتها وصية عىل القارصين من أوالد امليت، وهم )...( 
و)...( و)...( و)...( وعن )...(، بالوكالة الصادرة من مجهورية السودان من مكتب موثق 
العقود )...(، والتي ختول احلارض حق املثول أمام املحاكم، واجلهات القضائية نيابة عنهم 
يف اململكة العربية السعودية، واستالم الدية وأي حق مايل واملقاضاة أمام املحاكم بمختلف 
اجلمهورية  من  القضائية  السلطة  من  عليه  مصادق  التوكيل  وهذا  وأنواعها،  درجاهتا 
السودانية، ووزاريت اخلارجية والعدل السعوديتني، ويفيد أن املوكلني املذكورين هم ورثة 
)...(، بموجب اإلعالم الرشعي الصادر من مجهورية السودان حمكمة كسال الرشعية برقم 
)٢٠٠٨/١٠٨٥( يف ٢٠٠٨/١٠/٢١م، واملتضمن ثبوت وفاة )...(، وانحصار إرثه يف 
زوجته )...(، ويف أوالده القارصين )...( و)...( و)...( و)...(، وال وارث له سواهم، 
القرص وهي )...(، وهذا اإلعالم مصادق  كام جرى تنصيب طالب احلرص للوصاية عىل 
عليه من وزاريت اخلارجية والعدل السعوديتني، وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي 
اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال املدعي عن دعواه قال: إن املدعى عليه 
مرافقًا  كان  إن مورث موكيل  )...( حيث  وفاة مورث موكيل، وهو  تسبب يف  قد  احلارض 
للمدعو )...( يف املركبة التي كان يقودها، وقد وقع حادث اصطدام مع مركبة املدعى عند 
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عليه  املدعى  أدين  وقد  املورث  وفاة  احلادث  عن  ونتج  األحساء،  يف  األغنام  سوق  إشارة 
إلزام املدعى عليه تسليم دية  بكامل املسؤولية يف احلادث حسب تقرير املرور؛ لذا أطلب 
مورث موكيل، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه، قال ما ذكره املدعي من وقوع 
احلادث والوفاة فهو صحيح، لكنني ال أصادق عىل إدانتي بكامل املسؤولية، حيث إن تقرير 
املرور ُبني عىل شهادة شاهد اختلفت شهادته لدى املحكمة اجلزئية باألحساء، وهذه الدعوى 
إدانتي  فإذا متت  أصابات،  أروش  بدعوى أخرى ضدي يف مطالبة  مرتبطة  املنظورة حاليًا 
بكامل اخلطأ فيرسي ذلك عىل هذه الدعوى، وأنا ال أصادق عىل حتميل كامل املسؤولية، 
هكذا أجاب. فجرى الرجوع إىل املعاملة، فاطلعت عىل القرار الرشعي الصادر من املحكمة 
املدعي  اجلزائية باألحساء برقم )٣٣/ظ٥/٧٧( يف ١٤٣٠/٥/٢٨هـ، واملتعلقة بدعوى 
العام ضد املدعى عليه )...( يف إدانته بكامل املسؤولية يف احلادث الذي وقع يف ميدان )...(، 
ونتج عنه وفاة مورث املدعني )...( اجلنسية )...(، واملنتهية بنقض حكم املحكمة اجلزئية 
بموجب قرار حمكمة االستئناف رقم )٧٨٩/ج/ب( يف ١٤٣١/٩/٥هـ، ثم انتهت املعاملة 
املتعلقة باحلق العام بشمول املدعى عليه بالعفو امللكي، كام جرى االطالع عىل شهادة الوفاة 
املتعلقة بمورث املدعني الصادرة من مستشفى امللك فهد برقم )٤١/٢٧/٤/١١٦٦٨( يف 
بسبب  ١٤٢٩/١٠/١٦هـ؛  بتاريخ  املدعني  مورث  وفاة  واملتضمنة  ١٤٢٩/١٠/١٨هـ، 
توقف القلب؛ لوجود نزيف من األنف وكرس يف اجلمجمة نتيجة حادث مروري، فجرى 
سؤال املدعى عليه عن املسؤولية التي هو مقر هبا يف هذا احلادث، فقال إنني أقر بأنني مسؤول 
يف هذا احلادث بنسبة ستني باملائة، هكذا أجاب. فسألت املدعي وكالة هل لديه بينة عىل حتمل 
املدعى عليه كامل املسؤولية يف احلادث؟ فقال ليس لدي سوى تقرير املرور، هكذا أجاب. 
وبالرجوع إىل تقرير املرور عىل اللفة رقم )٥١(، والصادر من مرور حمافظة األحساء برقم 
)٧/١١٣٦/٢٩٢٣( واملكون من ثالث صفحات، ونتيجته النهائية حول احلق العام إدانة 
باللون  وهي  الضوئية،  اإلشارة  جتاوزه  بسبب  املسؤولية؛  بكامل   )...( الثانية  املركبة  قائد 
انتهى.  التحقيق، وعدم تقيده بأنظمة املرور  األمحر حسب شهادة الشاهد املدونة يف ملف 
وبعرض هذا التقرير عىل املدعى عليه، قال إنني ال أصادق عىل هذا التقرير، وعليه وبناء 
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اللفة رقم  عىل وجود شاهد قد تم رصد شهادته يف دفرت التحقيق، وهو املدعو )...( عىل 
)١(، فقد قررت استدعاء هذا الشاهد وأخذ إفادته حول احلادث، ويف جلسة أخرى حرض 
املدعي وكالة، واملدعى عليه أصالة، ومل حيرض الشاهد )...( مع الكتابة له بموجب خطابنا 
رقم )٣٤٤٨٢٦٨٩( يف ١٤٣٤/٢/٢٧هـ، وحيث كان من املقرر أن يكون موعد اجللسة 
يف ١٤٣٤/٨/٢٧هـ، وقد صادف هذا اليوم إجازة رسمية، فتم ترحيل موعد اجللسة من 
هذا اليوم حسب التعليامت الواردة من وزارة العدل، وبالرجوع إىل شهادة الشاهد املرصودة 
يف القرار الصادر من املحكمة اجلزئية وجدت أن الشاهد املذكور قد شهد بقوله إنني يف يوم 
١٤٢٩/١٠/١٦هـ كنت أسري بسياريت عىل طريق الرياض، باجتاه الرياض، وكانت أمامي 
يقودها  رصايص،  لوهنا   )...( نوع  من  سيارة  تقريبًا  مرت(   ٥٠٠( إىل  مرت(   ٣٠٠( بعد  عىل 
شخص سعودي، وعند اقرتايب من اإلشارة إشارة سوق املوايش، حصل حادث بني سيارتني، 
األوىل هي السيارة )...(، والثانية سيارة نوع )...( بكب، وبعد حصول احلادث نظرت إىل 
اإلشارة فإذا هي محراء لنا، وقد كان قائد السيارة )...( يسري برسعة معتدلة ال تتجاوز مائة 
كيلو، هكذا شهد. ثم سأله القايض هل كانت اإلشارة محراء وقت وقوع احلادث، قال إنني 
مل أشاهد اإلشارة حلظة وقوع احلادث، ولكن بعد حترك السيارتني من أثر احلادث نظرت 
إىل اإلشارة فإذا هي محراء، كام جرى االطالع عىل شهادة الشاهد )...( املرصودة يف القرار، 
كام  شهد.  هكذا  متعطلة،  كانت  اإلشارة  بأن  وشهد  احلادث،  يشاهد  مل  بأنه  شهد  والذي 
جرى الرجوع إىل شهادة الشاهد املرصودة يف دفرت التحقيقات لفة رقم واحد، صفحة رقم 
إنه بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١٦هـ، وأثناء سريي بمركبتي عىل طريق الرياض  أربعة، ونصها 
أمامي مركبة من نوع )...(،  املوايش كانت  اقرتايب من إشارة سوق  الرياض، وعند  باجتاه 
رصاصية اللون رقم اللوحة )...(، بقيادة شخص سعودي تبعد مني )٣٠٠مرت( إىل )٥٠٠ 
مرت( وكانت اإلشارة محراء، وفجأة سمعت صوت االصطدام بني املركبتني وتغري مسارمها، 
وشاهدت اإلشارة محراء لصاحب )...( انتهى نصها. كام جرى االطالع عىل تقرير املرور 
شهادة  حسب  الضوئية  اإلشارة  بتجاوزه  املسؤولية  بكامل  عليه  املدعى  أدان  قد  فوجدته 
اجللسة هو موجود  تم رصده يف هذه  ما  بأن مجيع  علاًم  التحقيق،  املدونة يف ملف  الشاهد 
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يف ملف املعاملة األساسية املقيدة لدينا برقم )٣٢٥٤٥٣٤( يف ١٤٣٢/٥/١٤هـ؛ وذلك 
لكوننا قد فصلنا دعوى املدعي احلارض يف هذه اجللسة بمعاملة مستقلة لوجود مدٍع آخر يف 
الدعوى، وبام أنه قد اختلفت شهادة الشاهد )...(، فقد أعدت التقرير الصادر من املرور 
برقم  املذكور، فورد اجلواب  اعتمد عىل شهادة  القرار قد  التي أصدرته، لكون  اللجنة  إىل 
النسبة  حتديد  تعذر  وفيه  اللجنة،  قرار  متضمنا  ١٤٣٤/٤/١هـ،  يف   )٢/٣/٣٥٤٠/٧(
بإدانة أي منهام جتاه احلادث انتهى مضمونه. وعليه فقد سألت املدعى عليه عن معنى قوله 
يف اجللسة السابقة أنه يتحمل ٦٠% من املسؤولية وتفسري ذلك، فقال إنني قلت ذلك ألنني 
لست متأكدًا هل قطعت اإلشارة أم كانت اإلشارة خرضاء؟ وأنا ال أعلم بالضبط عن واقع 
اإلشارة الضوئية عند احلادث هكذا أجاب. ثم سألت املدعي وكالة هل لديه بينة عىل أن 
املدعى عليه قد قطع اإلشارة الضوئية، فقال ال بينة يل هكذا أجاب. وعليه وحيث ال يوجد 
مورث  إن  وحيث  باحلادث،  باملسؤولية  عليه  املدعى  يدين  االختصاص  جهة  من  تقرير 
أن يصدر من  املسؤولية البد  إن حتديد  املركبة األخرى، وحيث  لقائد  املدعني كان مرافقًا 
جهة اختصاص وهذا غري موجود عىل الواقع وال بينة للمدعي عىل صحة دعواه، واألصل 
عدم قطع اإلشارة الضوئية من املدعى عليه واألصل السالمة من العوارض لذا فإنني أقرر 
بأن املدعى عليه يتحمل نصف املسؤولية وال يتحمل كاملها، وأفهمت وكيل املدعني بأن 
ليس هلم سوى يمني املدعى عليه عىل أنه مل يقطع اإلشارة، فقال الوكيل إنني نيابة عن الورثة 
اليمني ألنني  أحلف  لن  إنني  قال  عليه،  املدعى  اليمني عىل  يمينه، وبعرض  أقبل  البالغني 
من  تقدم  ما  وبناء عىل  قوله،  عليه فأرص عىل  تكرار ذلك  األمر، فجرى  متأكدًا من  لست 
يف  عليه  املدعى  من  موكليه  مورث  بدية  طالب  وكالة  املدعي  أن  وبام  واإلجابة،  الدعوى 
احلادث الذي وقع بينهام، وقد صادق املدعى عليه عىل احلادث وصفته، وأنكر مسؤوليته 
يف احلادث كاملة وإنام أقر بجزء منها، وبام أنه ال بينة موصلة عىل حتمل املدعى عليه اخلطأ 
كاماًل يف احلادث لتضارب شهادة الشاهد املعتمد عليه يف تقرير املرور، ورجوع املرور عن 
من  عليه  املدعى  وامتنع  املسؤولية،  عدم  وهو  األصل  إىل  الرجوع  فيبقى  األول،  التقرير 
اليمني وقرر بأنه ال يعلم هل قطع اإلشارة أم ال، وهذا يعترب نكواًل لذلك كله فقد حكمت 
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املدعني أصالة دية مورثهم )...(، وقدرها ثالثامئة ألف ريـال  بتسليم  املدعى عليه  بإلزام 
)٣٠٠٠٠٠ريال(، دية القتل اخلطأ للزوجة الثمن، وهو سبعة وثالثون ألفًا ومخسامئة ريال 
)٣٧٥٠٠ريال(، والباقي بني األوالد للذكر مثل حظ األنثيني، فللبنات الثالث لكل واحدة 
منهن مبلغ وقدره اثنان ومخسون ألفا ومخسامئة ريال )٥٢٥٠٠ريال(، وللذكر واسمه )...( 
مبلغ وقدره مائة ومخسة آالف ريال )١٠٥٠٠٠ريال(، وتسليمها مستحق القارصين للولية 
عليهم، لكوهنم يقيمون خارج البالد، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر املعارضة عليه، 
فأفهمته بمراجعتنا بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣هـ الستالم نسخة من احلكم؛ لتقديم معارضته 
عليه خالل املدة النظامية، وهي ثالثون يومًا، فإذا مضت هذه املدة دون تقديم االعرتاض 
سقط حقه بطلب التمييز واكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ.

يف  األوىل  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
/٣٤/٢٧٤٣٨١٩( برقم  باملحكمة  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة 
باألحساء  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  واردة  وهي  وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢هـ،  ش١( 
برقم )٣٤/٢٦٣٩٣٩٧( وتاريخ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، ومرفق هبا الصك الصادر من فضيلـة 
القايض هبا الشيخ/ )...( املسجل برقم )٣٤٣١٨٤٤٤( وتاريخ١٤٣٤/٩/١٤هـ، اخلاص 
حكم  الصك  تضمن  وقد  متوىف.  بدية  مطالبة  قضية  يف   )...( ضد/   )...( ورثة  بدعوى/ 
االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته 
وأوراق املعاملة قررنا باألكثرية املصادقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلته إىل إفهام املدعى عليه 
بأنه عليه كفارة قتل اخلطأ. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر 

يف١٤٣٥/٦/١٣هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٨٣٨٤٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٧هـ رقم القرار: ٣٥١١٨١٧٠ 

تعرتتضاعىلا تملقؤوليةا-ا بكاملا إدتنةا تمللورا-ا تقليلا سالاخطأا-احادثاسريا-ا ديةا-ا
نقبةاتإلدتنةا-اسبقاتإلسلتراهباا-اإلزتماباقميلاتلدية.

لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا»تمللءامؤتخذابإسلتره» .
لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا»مناسعىايفانقضامااتلامناجهاهافقعيهاملدوداعميها».

3ا-تملادةا)٤ال(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليه طالبني إلزامه بتسليمهم ديتي القتل اخلطأ ملورثيهام 
املتوفني يف حادث سري تسبب به املدعى عليه، وأدين بكامل املسؤولية عنه، وبعرض الدعوى 
ودفع  احلادث،  يف  اخلطأ  عن  املسؤولية  نسبة  بكامل  إدانته  عىل  اعرتض  عليه  املدعى  عىل 
بعدم تفريطه وأن مورثي املدعني ركبوا معه بطوعهام واختيارمها، ونظرًا ألن املدعى عليه 
أقر سابقًا بمسؤوليته عن احلادث، وقناعته باإلدانة بكامل املسؤولية عنه، وذلك يف احلكم 
إقرار  العام، وبام أن رجوعه عن ذلك غري مقبول؛ لكونه رجوع عن  الصادر ضده للحق 
بحق آلدمي، واملرء مؤاخذ بإقراره، لذا فقد ألزم القايض املدعى عليه بتسليم الورثة املدعني 
ديتي مورثيهم، عىل أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة يف احلكم، ثم صدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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األحساء،  بمحافظة  العاّمة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  باألحساء  العامة  املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 )٣٣٧٦٨٠٧١( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٤/٢٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٣٢٨٣٨٤٤(
وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٢٤هـ، حرض )...( اجلنسية )...(، بموجب رخصة اإلقامة الصادرة 
من اهلفوف برقم )...(، والتي تنتهي بتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٦هـ، بصفته وكياًل عن )...( 
و)...( و)...(، وذلك بموجب صك الوكالة الصادرة من كاتب عدل شيتا غونغ بجمهورية 
بنغالديش برقم )٠٣١٧٢٤٤( وتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٣م، والتي ختوله باملطالبة واستالم 
الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وكياًل  الدية 
من كتابة عدل شيتا غونغ بجمهورية )...(، والتي ختوله باملطالبة واستالم الدية، وحرض 
حلضوره املدعى عليه )...( اجلنسية )...(، بموجب رخصة اإلقامة الصادرة من الرياض 
برقم )...(، واملنتهية بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٠هـ، وبدراسة األوراق تبني أن الوكالتني مل يتم 
تصديقهام من وزارة العدل، كام أن )...( و)...( أخوان شقيقان، واسام أبوهيام غري متطابقني، 
حيث إن أحدمها )...(، واآلخر )...(، كام أهنام قارصان، وقد وكال وكالة مبارشة، فجرى 
إفهام املدعي برضورة استكامل ذلك، فاستعد الستكامل أوراقه، ورفعت اجللسة لذلك. ويف 
يوم السبت املوافق١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ، افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف، وحرض 
فيها املدعى عليه، ومل حيرض أحد من ورثة )...( وورثة )...(، ومل يبعثوا وكياًل عنهم، ونظرًا 
النتهاء وقت اجللسة، حيث إن املقرر ابتداؤها يف متام الساعة التاسعة، وبناء عىل املادة الثالثة 
حفظ  وسيجري  أوليًا،  شطبًا  الدعوى  شطب  جرى  فقد  املرافعات،  نظام  من  واخلمسني 
املعاملة بأرشيف املحكمة. ويف جلسة أخرى للمحكمة حرض املدعي وكالة واملدعى عليه، 
وقد قرر املدعي وكالة قائاًل إنني مل أمتكن من حضور اجللسة املاضية لعدم استكامل األوراق 
التي طلبتها مني املحكمة، وقد أدى ذلك إىل شطب دعواي؛ لذا أقرُّ بأنني مستعد للمواصلة 
يف الدعوى حتى انتهائها، ومستعد بااللتزام بمواعيد املحكمة. وقد جرى فتح ملف الدعوى 
إليها يف اجللسة األوىل،  املشار  املدعي وكالته عن )...( و)...( و)...(،  من جديد، وأبرز 
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وقد تم التصديق عليها من فرع وزارة العدل باملنطقة الرشقية، كام أبرز املدعى عليه وكالته 
)...( و)...(؛  نفسها وبموجب واليتها عن ولدهيا  )...( و)...( و)...(، أصالة عن  عن 
وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل شيتا غونغ بجمهورية )بنجالديش(، برقم 
)٦٣٨١٢١٤( وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٨م، والتي ختوله يف حتصيل الدية وإدارة القضية لدى 
املحكمة يف اململكة العربية السعودية، وأخذ الدية وقبوهلا، وقد تم التصديق عليها من فرع 
وزارة اخلارجية، وفرع وزارة العدل باملنطقة الرشقية، وادعى )...( قائاًل إنه يف متام الساعة 
للسيارة  انقالب  حادث  وقع  ١٤٣٢/٠٨/٠٦هـ  املوافق  اخلميس  يوم  عرص  من  الرابعة 
٢٠١٠م،  عام  صنع  اللون،  فضية   )...( نوع  من  سيارة  وهي  عليه،   املدعى  يقودها  التي 
يرافقه كل من مورثي موكيل ومها )...( و)...(، وقد كان  ورقم لوحتها )...(، وقد كان 
صفة وقوع احلادث أن املدعى عليه كان يقود السيارة عىل طريق األحساء الرياض قادمًا من 
الرياض باجتاه األحساء، وقد سمع صوتًا يف إطار السيارة، ففقد السيطرة عليها، وانقلبت 
يف الطريق وقد نجم عىل احلادث وفاة املرافقني معه، وقد أدين املدعى عليه يف احلادث بنسبة 
١٠٠%؛ ألجل ذلك أطلب إلزام املدعى عليه بدفع دية مورثي موكيل، بدفع عن كل واحد 
من املتوفني ثالثامئة ألف ريال، ليكون إمجايل املبلغ املدعى به ستامئة ألف ريال، هذه دعواي، 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل إن ما ذكره املدعى عليه وكالة من وقوع احلادث 
املذكور صفته ومكانه وما نتج عنه من وفاة وإدانة صحيح كله، ولكنني أعرتض عىل إدانتي 
يف  أسري  كنت  أنني  حصل  الذي  بل  تفريط  مني  حيصل  مل  ألنه  ١٠٠%؛  بنسبة  احلادث  يف 
الطريق برسعة مائة وأربعني كيلو مرت يف الساعة وكان الطريق به انحدار فسمعت صوتًا يف 
إطار السيارة، فقمت بالضغط عىل الكابح، فانقلبت السيارة فتوىف مرافقاي، وأنا مل أركبهام 
الدية لورثتهام،  أمتنع من دفع  لذا  السيارة رغاًم عنهام، بل ركبا معي بطوعهام واختيارمها؛ 
خاصة أنني ال أملك ماال أدفع منه تركتـــهام، هــذه إجابتي. ونظرًا النتهاء وقت اجللسة 
جرى رفعها، وقد كانت الدعوى واإلجابة من املدعي وكالة واملدعى عليه بألسنتهام لكوهنام 
جييدان اللغة العربية حتدثًا وفهاًم. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه، وقد 
اطلعت عىل املعاملة، فوجدت من بني طياهتا ملف التحقيق املرفق باملعاملة لفة رقم )١(، 
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وقد تضمن استجواب املدعى عليه املحرر عىل الصحيفة رقم )٦و٧(، وقد جاء فيه إقرار 
املدعى عليه يف صفة وقوع احلادث أنه كان يسري عىل طريق الرياض سالكًا املسار األيرس، 
وأن  املركبة  فانقلبت  الفرامل،  مكبح  عىل  بالضغط  فقام  اإلطارات،  أحد  يف  صوتا  فسمع 
رسعته كانت )١٢٠ كم(، ولكن أثناء وقوع احلادث كان هناك انحدار يف الطريق فزادت 
الرسعة إىل )١٤٠كم(، وقد جرى االطالع عىل القرار الصادر من املحكمة اجلزئية بمحافظة 
األحساء برقم )٣٢٢٨٠٥٧٤(، وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٧هـ، واملكتسب القطعية بموجب 
فوجدته  ١٤٣٢/١٠/٢٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٢٢٨٠٥٧٤( برقم  االستئناف  حمكمة  قرار 
يف   %١٠٠ بنسبة   )...( عليه  املدعى  حق  يف  اإلدانة  بإثبات  العام  املدعي  دعوى  يتضمن 
عدم   - ١ التالية  لألسباب  وذلك  الرسيع؛  الرياض  األحساء  طريق  عىل  الواقع  احلادث 
 أخذ احليطة واحلذر أثناء القيادة ٢ - قلة االحرتاز لعدم تفادي احلادث بالشكل الصحيح 
٣ - عدم التقيد بأنظمة املرور وقواعده لرسعته الزائدة عىل الطريق، وقد أقر املدعى عليه 
بنسبة اإلدانة، وقنع هبا فثبت لدى القايض إدانة )...( باحلادث بنسبة ١٠٠%، وبعرض ما 
جاء يف القرار املشار إليه عىل املدعى عليه قال ال صحة ملا جاء يف القرار من قناعتي باإلدانة، 
جملس  من  الصادرة  اإلرث  حرص  شهادة  عىل  االطالع  فجرى  هبا،  أقنع  ومل  هبا  أقر  مل  فأنا 
االحتاد ساهتباريه بنغالديش برقم )٧(، وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٠١م فوجدهتا تتضمن وفاة 
)...(، وانحصار إرثه يف والده )...(، ووالدته )...(، وزوجته )...(، وولديه )...( و)...(، 
بنغالديش  بركل  االحتاد  جملس  من  الصادرة  اإلرث  حرص  شهادة  عىل  االطالع  جرى  كام 
يف  إرثه  وانحصار   ،)...( وفاة  تتضمن  فوجدهتا  ٢٠١٢/٠٤/٢١م،  وتاريخ   ،)٤( برقم 
والدته )...( وأخويه )...(، كام جرى سؤال املدعي وكالة واملدعى عليه عن ديانة املتوفني 
يف احلادث، فأجابا بأهنام مسلامن، فبعد سامع الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعي وكالة طلب 
إلزام املدعى عليه بدفع ديتي مورثي موكليه لكون املدعى عليه قد أدين يف احلادث بنسبة 
١٠٠%، وقد امتنع املدعى عليه من دفع ديتي مورثي موكليه، وأنكر إقراره بنسبة اإلدانة يف 
احلادث وقناعته بذلك، وال خيفى أن إنكار املدعى عليه يعترب رجوعًا منه عام أقر به بإدانته 
يف احلادث بنسبة ١٠٠%، وبام أن الرجوع عن اإلقرار يف حق اآلدمي غري مقبول وقد تقرر 
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فقهًا بأن من سعى يف نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وأن املرء مؤاخذ بإقراره؛ 
ألجل ذلك ألزمت املدعى عليه بام ييل: أواًل دفع مبلغ قدره ثالثامئة ألف ريال لورثة )...( 
دية ملورثهم، وأن املبلغ يقسم بني الورثة، لألب مخسون ألف ريال سعودي، ولألم مخسون 
ألف ريال سعودي، وللزوجة سبعة وثالثون ألفًا ومخسامئة ريال سعودي، ولكل ابن من 
ثالثامئة  مبلغا وقدره  يدفع  ثانيًا  ريااًل سعوديًا،  ألفًا ومائتان ومخسون  أبنائه واحد وثامنون 
ألف ريال لورثة )...(، دية ملورثهم وأن املبلغ يقسم بني الورثة، فلألم مخسون ألف ريال 
سعودي، ولكل أخ مائة ومخسة وعرشون ألف ريال سعودي، وبذلك حكمت، وبعرض 
احلكم عىل املدعى عليه قرر قائاًل إنني أقرر بعدم قناعتي باحلكم الصادر ضدي، وأرغب يف 
رفعه ملحكمة االستئناف بعد تقديمي الئحة اعرتاضية عليه. فأفهمته بمراجعتنا يوم االثنني 
املوافق ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ، لتسليمه نسخه من احلكم، وأن له مدة ثالثني يومًا من التاريخ 
املحدد الستالم نسخة احلكم، فإذا مل يقدم اعرتاضه خالل املدة املقررة فإن حقه يف طلب 
االعرتاض عىل احلكم يكون ساقطًا، ففهم ذلك. وأما املدعي وكالة فبناء عىل املادة )١٧٤( 
من نظام املرافعات فال حاجــة لعرض احلكم عليه لكونه حكم له بجميع طلبه، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٥/١٣هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية الثانية يف حمكمة 
/٣٤/٢٠٨٩٢٣١( برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 

العامة  املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٤/٩/٢٢هـ،  وتاريخ  ش٢( 
بمحافظة األحساء برقم )٣٣/٧٦٨٠٧١( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ، واملرفق هبا الصك 
وتاريخ   ،)٣٤٢١٢٧٧١( برقم  املسجل   ،)...( الشيخ  هبا  القايض  فضيلة  من  الصادر 
مطالبة  قضية  يف   ،)...( اجلنسية   ،)...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٤/٥/١٤هـ 
بدية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل حكم فضيلته، واهلل املوفق، 
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وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١/١٧هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٨٩٨٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٧٩٣١ 

تعرتتضاعىلا تملقؤوليةا-ا بكاملا إدتنةا تمللورا-ا تقليلا سالاخطأا-احادثاسريا-ا ديةا-ا
إلزتما مقممةا-ا تملأةا ديةا عنهاا-ا رجوعها سبولا عدما سابقاا-ا هباا إسلترها تإلدتنةا-ا نقبةا

بدفعهاا-اكفارةاتلقالاتخلطأ.

 .-  ,  +  *  ()  '  &  %  $  #  "  !  ] تعاىللا سولها ل/ا
 .Z43 2 1 0  /

تألعىلا تملجمسا منا وتملعملا )ررل٤3(ايفالر/رل/ل٤3لهـا رسلا تلقاميا تألملا ل/ا
لمقضاءابلسلا)لرل/ت(ايفارر/رل/ل٤3لهـ.ا

أقام املدعيان دعوامها ضد املدعى عليه طالبني إلزامه بتسليمهام دية قتل مورثتهام خطأ، 
والتي توفيت يف حادث سري تسبب به املدعى عليه، وأدين بكامل املسؤولية عنه، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، واعرتض عىل إدانته بكامل نسبة اخلطأ، وقد جرى 
من القايض االطالع عىل احلكم الصادر يف احلق العام، فوجده يتضمن إدانة املدعى عليه 
ل  بكامل املسؤولية بناء عىل إقراره بصحة نسبة اإلدانة، كام اطلع عىل تقرير املرور فوجده حيمِّ
احلادث،  يف  هبا  املدان  النسبة  بصحة  إقراره  لسبق  ونظرا  اخلطـأ،  نسبة  كامل  عليه  املدعى 
املدعى  بإلزام  القايض  حكم  فقد  لذا  مقبول،  غري  آلدمي  بحق  اإلقرار  عن  الرجوع  وألن 
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عليه أن يسلم للمدعيني دية مورثتهام عىل أن تقسم بينهام حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة 
يف احلكم، وأفهمه أن عليه كفارة القتل اخلطأ، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فأنا القايض )...( يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء عىل املعاملة 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم )٣٥١٢٨٩٨٠(، وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٥٦٣٣٢٦٩(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ، 
١٢منتصف  الساعة ٠٠:  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ،  يوم اخلميس  ففي 
الوكيل   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...( حرض  وفيها  النهار، 
املنورة برقم  باملدينة  الثانية  العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  الرشعي عن )...(، بموجب 
)٣٥٣٠٥٩٧(، وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ، عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
وكال  ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٥٢٢٠٩٥( برقم  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل 
والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  وإقامة  املطالبة  حق  ختوله  الوكالتني 
عليها واإلقرار واإلنكار واالستالم والتسليم، واملدعيان أصالة مها )...( و)...( حرصًا، 
وذلك بموجب صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم )٣٥٢٣٢٣٠٢(، وتاريخ 
١٤٣٥/٥/٤هـ، وادعى عىل احلارض معه )...(، اجلنسية )...( بموجب اإلقامة رقم )...(، 
قائال يف حترير دعواه عليه إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢١هـ، ويف متام الساعة اخلامسة عرصًا 
بطريق امللك )...(، وقع حادث تصادم بني السيارة نوع )...(، رقم اللوحة )...(، ملكية/ 
)...(، ترافقه زوجته )...(، وابنته )...(، وبني السيارة نوع )...(، رقم اللوحة )...(، ملكية 
رشكة )...( وقيادة املدعى عليه )...(، وذلك عندما كان يسري املدعى عليه بسيارته باملسار 
األيرس باجتاه الرشق مقابل حمطة )...(، ثم انحرف باجتاه املسار األوسط واصطدم بسيارة 
املعاكس  الطريق  باجتاه  الرصيف  الوسطى وطلع عىل  من نوع )...(، ثم رجع إىل اجلزيرة 
نتج عنه وفاة مورثة موكيَل )...(، وإصابة موكيَل، وتلفيات  بالسيارة )...(، مما  واصطدم 
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بنسبة )١٠٠%(، من مسؤوليرَّة احلادث، وذلك بموجب  املدعى عليه  أدين  بالسيارة، وقد 
ادر من املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم )٣٥١٢٤٨٢٨(، وتاريخ  عيِّ الصرَّ القرار الرشرَّ
١٤٣٥/٠١/٢٣هـ، كام أدين املدعى عليه من قبل رجال املرور بكامل مسؤولية احلادث؛ 
لذا أطلب إلزام املدعى عليه بدفع دية مورثة موكيَل وقدرها مائة ومخسون ألف ريال، هذه 
 )...( اجلنسية   ،)...( املرتجم  بواسطة  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  دعواي. 
بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، بقوله ما ذكره املدعي يف دعواه كله صحيح، فقد حصل 
حادث السري كام ذكر املدعي، ونتج عنه وفاة مورثة موكيَل املدعي سوى النسبة، فهي غري 
صحيحة، وقد صدمتني سيارة من اخللف ثم خرجت للمسار اآلخر واصطدمت باملدعي 
أصالة، هذه إجابتي. وبعرضها عىل املدعي وكالة أجاب بأن الصحيح ما ذكره، وقد سبق 
أن اعرتف يف القرار الرشعي، ثم جرى االطالع عىل صك حرص الورثة الصادر من هذه 
بتاريخ   ،)...( وفاة  املتضمن  ١٤٣٥/٥/٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢٣٢٣٠٢( برقم  املحكمة 
١٤٣٤/١٢/٢١هـ، وانحصار ورثتها يف والدها )...(، ويف والدهتا )...(، وال وارث هلا 
املدون عىل صحيفة )٤( من دفرت  تقرير مسؤولية احلادث  سوامها كام جرى االطالع عىل 
التحقيق،  وجمريات  احلادث  ملوقع  املعاينة  من  املتضمن   ،)١( لفة  باملعاملة  املرفق  التحقيق 
وقد اتضح لنا بأن املسؤولية يف هذا احلادث تقع بنسبة ١٠٠% عىل قائد السيارة )...(، وذلك 
أنظمة  لقلة احرتازه، وإمهاله، وعدم مراعاته  املرور؛ وذاك  نظام  املادة )٦٠( من  بموجب 
املرور لالعتبارات التالية: ١/ عدم يقظته وانتباهته أثناء القيادة. ٢/ انشغاله عن القيادة كام 
ورد يف إفادته ص )٨( من ملف التحقيق. ٣/ انحرافه من الطريق النظامي له وجتاوزه اجلزيرة 
الوسطية باجتاه الطريق املعاكس حيث اصطدم بالسيارة )...(. ٤/ تسببه باحلادث وما نتج 
عنه. وأما قائد السيارة )...( فغري مدان باحلادث ملا سبق ذكره ولآليت: ١/ كونه يسري يف 
طريقه النظامي. ٢/ كون نقطة احلادث تقع يف طريقه النظامي. أهـ. كام جرى االطالع عىل 
القرار الرشعي املتضمن إدانة املدعى عليه باملسؤولية والصادر من املحكمة اجلزائية فوجدته 
متضمنًا ملا ذكره املدعي وكالة، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وبعد االطالع عىل 
صك حرص الورثة والقرار الرشعي من املحكمة اجلزائية واملتضمن إقرار املدعى عليه بصحة 
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الرجوع عن اإلقرار يف حقوق اآلدميني  املدان فيها باحلادث وهي ١٠٠%، وبام أن  النسبة 
بنسبة  عليه  املدعى  إدانة  املتضمن  احلادث  مسؤولية  تقدير  عىل  االطالع  وبعد  يقبل،  ال 

تعاىل:[!"#$%&'( ولقوله  احلادث،  مسؤولية  من   ،%١٠٠
األمر  عىل  وبناًء  اآلية،   Z43210/.-,+*(
السامي رقم )٤٣١٠٨(، يف ١٤٣٢/١٠/٠٢هـ، واملعمم من املجلس األعىل للقضاء برقم 
)١٩٢/ت( يف ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ، بشأن إعادة تقرير الدية، وقد تضمن أن دية املرأة عىل 
النصف من دية الرجل املسلم، وقدرها مائة ومخسون ألف ريال، فقد أفهمت املدعى عليه 
مورثة  دية  ريال  ألف  ومخسني  مائة  مبلغ  دفع  يلزمه  بأنه   ،)...( رقم  اإلقامة  حامل   )...(
بأن نصيب )...(، وهي والدهتا من  املدعي وكالة  املدعي، وبه حكمت، وأفهمت  موكيَل 
)...(، وهو  ريال، ونصيب  ألف  للميِّتة، وقدره مخسون  لعدم وجود اإلخوة  الثلث  الدية 
والدها الباقي، وقدره مائة ألف ريال، وأفهمت املدعى عليه أن عليه كفارة القتل اخلطأ وهو 
عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، فقرر فهمه لذلك، وبعرضه عىل املدعى 
عليه قرر اعرتاضه عىل احلكم بدون الئحة اعرتاضية، وسوف يتم رفع كامل أوراق املعاملة 
ملحكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، حرر 

يف ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ.

املعاملة  عىل  بناء  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ،)٣٥٦٣٣٢٦٩( برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٠٥/١١هـ، واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم 
)٣٥٢٨٧٩٥٢(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ، فقد جرى منا نحن رئيس وأعضاء الدائرة 
اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالع عىل احلكم الصادر من 
١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢٣٧٢٠٥( بعدد  واملسجل   ،)...( الشيخ/  فضيلة 
بدية متوىف بحادث مروري،  املتضمن دعوى ورثة )...(، ضد/ )...(، يف دعوى مطالبة 
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املصادقة  باألكثرية  تقررت  بباطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه  بام دون  فيه  واملحكوم 
عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حوطة بني متيم

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٨٧٩٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٧٣٦٠ 

إدتنةاكلا تمللورا-ا تقليلا سائدهياماورتكبا-ا سالاخطأا-اتصطدتماملكبانيا-اوفاةا ديةا-ا
طلفابنصفاتملقؤوليةا-امطالبةاورثةاتللتكبابدياها-اإسلتراورثةاتلقائدينا-ادفعابكوهناماملا

خيمفااتلكةا-اإلزتماتلعاسمةابدفعاتلديةابموتجهةاأحداتلعصبة.

إسلتراتملدعىاعميهل.

قتل  دية  بدفع  إلزامهام  طالبني  ووكالة  أصالة  عليهام  املدعى  ضد  دعواهم  املدعون  أقام 
املدعى  مورثي  بقيادة  سيارتني  بني  اصطدام  حادث  بسبب  تويف  والذي  خطأ،  مورثهم 
اخلطأ،  عن  املسؤولية  نسبة  بنصف  املتوفني  السائقني  من  واحد  كل  أدين  وقد  عليهام، 
مل  بأن مورثيهام  أقرا بصحتها، ودافعا  املدعى عليهام أصالة ووكالة  الدعوى عىل  وبعرض 
اطلع  ثم  بذلك،  املدعني  الورثة  أقر وكيل  دية، وقد  لزمهام من  ما  خيلفا ماال يكفي لسداد 
بإلزام عاقلتي  فقد حكم  الدعوى، ولذا  ما جاء يف  املرور فوجده طبق  تقرير  القايض عىل 
الورثة املدعى عليهم بتسليم املدعني دية قتل اخلطأ ملورثهم، وذلك بمواجهة أحد العصبة 

من كال العاقلتني، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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متيم،  بني  حوطة  بمحافظة  العامة  باملحكمة   )...( القايض  فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
برقم  متيم  بني  حوطة  حمكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 ،)٣٤٤٥٢٤٢٨( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٨٨٧٩٣(
وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٦/١٣هـ افتتحت اجللسة 
الساعة ٠٠: ١٠ صباحا، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، الوكيل الرشعي عن والده )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
بموجب الوكالة رقم )...( يف ١٤٣٢/٢/١٦هـ الصادرة من كتابة عدل اخلرج، وبالوكالة 
عن والدته )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، واألب واألم مها ورثة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، للمتوىف بتاريخ ١٤٣٣/٩/٣٠هـ 
من  والصادر  ١٤٣٤/٥/٢٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٢٢٧٣٧٧( رقم  احلرص  صك  بموجب 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  سعودي   )...( ورثة  عىل  مدعيا  باخلرج  العامة  املحكمة 
بتاريخ   ،)...( رقم  احلرص  صك  بموجب  ١٤٣٣/٩/٣٠هـ،  بتاريخ  واملتوىف   )...( رقم 
والدته  انحرص ورثته يف  بني متيم حيث  ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، والصادر من حمكمة حوطة 
)...(، وزوجته )...(، إخوته األشقاء )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، احلارض منهم 
)...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، أصالة عن نفسه وبالوكالة عن 
)...( و)...( و)...( بالوكالة رقم )...( يف ١٤٣٣/١٠/١٦هـ، الصادرة من كتابة عدل 
اخلرج، وبالوكالة عن )...( و)...( و)...(، بالوكالة رقم )...( بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦هـ، 
الصادرة من كتابة عدل حوطة بني متيم مدعيا عىل ورثة )...( سعودي اجلنسية، بموجب 
السجل املدين رقم )...( واملتوىف بتاريخ ١٤٣٣/٩/٣٠هـ واملنحرص إرثه يف والده )...(، 
ووالدته )...(، وزوجته )...(، وأوالده القارصين، وهم )...( املولود يف ١٤٣١/٣/٢٢هـ، 
اجلنسية  سعودي   ،)...( الوكيل  عنهم  واحلارض  ١٤٣٣/٧/١٨هـ،  يف  املولود  و)...( 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة رقم )...( يف ١٤٣٣/١٠/١هـ 
نفسها  عن  أصالة  و)...(  و)...(   )...( عن  متيم  بني  حوطة  عدل  كتابة  من  الصادرة 
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بتاريخ   )٤/٣( رقم  الوالية  صك  بموجب  و)...(   )...( القارصين  ابنيها  عن  وبالوكالة 
١٤٣٣/١٠/٢١هـ، والصادر من حمكمة حوطة بني متيم، حيث ادعى الوكيل )...(، بقوله 
لقد كان مورث موكيل )...( راكبا مع مورث املدعى عليهم )...( يف سيارته )...(، موديل 
٢٠١٢م، رقم اللوحة )...(، غامرتني وقد قابلته سيارة )...( هايلكس، موديل ٢٠١٢م، 
رقم اللوحة )...(، مورث املدعى عليهم احلارض عنهم وكيلهم )...(، عند )...( يف )...( 
طريق )...(، حيث وقع احلادث بالتصادم وجها لوجه، وال نعلم عن تفاصيل احلادث أكثر 
من ذلك علام أن مورث موكيل ليس بينه وبني من توفوا يف احلادث أي عداوة، وقد صدر 
قرار من رشطة برك بتحمل كل واحد من قائدي السيارتني ما نسبته ٥٠% لكل منهام من 
نسبة احلادث؛ لذا أطلب إلزام املدعى عليهام كل واحد منهام بالنسبة التي ثبتت عليه ملورث 
موكيل من اإلرث الذي يف تركتهام كل واحد مائة ومخسون ألف ريال )١٥٠٠٠٠ريال(، 
هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل الوكيل )...( وكيل ورثة )...( أجاب بقوله أن ما ذكره 
املدعي يف دعواه صحيح، ولكن مورث موكيل مل خيلف مااًل يكفي لسداد ما لزمه من دية، 
كام أجاب )...( أن ما ذكره املدعي يف دعواه صحيح، ولكن مورث موكيل مل خيلف مااًل 
لسداد ما يلزمه يف ذمته، هكذا أجاب. ولضيق الوقت تقرر رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى 
حرض املدعي وكالة )...(، وحرض حلضوره املدعى عليهام، الوكيل )...( احلارض عن ورثة 
)...(، والوكيل )...(  احلارض عن ورثة )...(، ثم جرى االطالع مني عىل صكوك احلرص 
والوكاالت، فإذا هي كام ذكر املدعي، وجرى االطالع عىل اللفة )٧( من خطاب مدير شعبة 
املرور بمحافظة حوطة بني متيم رقم )٦٩٤/٤٣/٢/٧/( يف ١٤٣٤/٨/٢٣هـ، واملرفق 
به تقرير املرور املعدل، ونصه أن احلادث توجد به أثار انحراف خارج حرم الطريق، ونقطة 
التصادم خارج الطريق حسب الرسم الكروكي، كام دون أن نسبة اخلطأ عىل كل قائد مركبة 
بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٥هـ من  الوارد  التقرير  يوافق  هو ٥٠% من مسؤلية احلادث، وهو 
حتمل كل قائد لسيارة ٥٠% من مسؤولية احلادث، ثم جرى سؤال املدعي هل تصادق عىل 
أن ما ذكره كال املدعى عليهام وكالة من عدم وجود مال خلفه مورثامها ليسددا ما لزمها 
من دية؟ فقال نعم، وأصادق عىل ذلك، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن 
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وكيل ورثة مقيم قد ادعى عىل قائد السيارة الذي كان معه مورثهم )...( الذي يتحمل ٥٠% 
من مسؤولية وفاة مورثهم، وعىل ورثة قائد السيارة اآلخر )...( والذي يتحمل ٥٠% من 
املدعى عليهام  أن  املدعي، وبام  أن كليهام مشرتكان يف وفاة مورث  مسؤولية احلادث، وبام 
قررا أن ال مال ملورثيهام، وصادق عىل ذلك املدعي، وبام أن دية اخلطأ تلزم العاقلة إال يف 
املدعي ظاهرة  وفاة مورث  أن  وبام  الثلث،  من  أوأقل  العمد  أو  املجرد  اإلقرار  أو  الصلح 
حسب تقرير املرور، وبام أن من ورثة املدعى عليهام )...( قارصين لذا فقد ثبت لدي أن عىل 
ورثة )...( ١٥٠٠٠٠ مائة ومخسون ألف ريال ويرجعون هبا عىل عاقلتهم وأن عىل ورثة 
)...( )١٥٠٠٠٠ريال( مائة ومخسون ألف ريال، ويرجعون هبا عىل عاقلتهم وبذلك كله 
حكمت، وبعرض احلكم عىل الطرفني قررا مجيعَا قناعتهم باحلكم، كام قررت رفع احلكم 
التوفيق،  وباهلل  التوقيع  جرى  وعليه  قرصًا،  عليهم  املحكوم  ضمن  من  ألن  لالستئناف، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ.

احلمد هلل وحده وبعد فأنا القايض )...( باملحكمة العامة بمحافظة حوطة بني متيم، ففي 
التاسعة والنصف، وقد  الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  يوم األربعاء 
عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بالرياض، وبرفقتها قرار قضاة الدائرة اجلزائية الثانية 
لتمييز القضايا اجلزائية برقم )٣٥١٠٧٣٦٢(، وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ، ونص املقصود منه 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ باألكثرية: أواًل/ ألزم فضيلته ورثة 
املتوىف بدفع الديه حسب النسبة املقررة من قبل املرور عىل مورثهم بداءة، والواجب إفهام 
املدعني بالتقدم بدعواهم ضد العاقلة لوفاة املتسبب يف احلادث، كام أن الدية تقسط سنويًا 
عىل ثالثة أقساط حسبام ذكره الفقهاء يف كتبهم. ثانيًا/ يوجد خطأ يف اسم والدة املتوىف )...( 
املدعوة )...( حسبام هو مدون يف صك حرص إرث، بينام يف صك احلكم اسمها )...(. ثالثًا/ 
مل يذكر اسم )...( يف صك حرص إرث املتوىف )...(، مع ذكره يف صك احلكم لتوضيح ذلك. 
رابعًا/ يوجد خطأ يف رقم الوكالة )...( و)...( و)...(، رقم )...( حيث ذكرت يف صك 
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احلكم )٤٣٣٣١١٨١٦(. خامسًا/ مل يدون فضيلته صك حرص إرث )...(، واهلل املوفق، 
وتوقيعه،  ختمه   )...( االستئناف  قضاة  وسلم،  وصحبه  وآل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل 
)...( ختمه وتوقيعه ورئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه، وله وجهة نظر مرفقه وجواب 
تم تصحيحها يف موضعها،  والرابعة  والثالثة  الثانية  املالحظة  فإن  الفضيلة،  عىل أصحاب 
وبالنسبة للمالحظة اخلامسة فإن رقم الصك لــ )...( سقط سهوًا، ورقمه هو )٢/٢٧( 
يف ١٤٣٣/١٠/١٠هـ، الصادر من حمكمة حوطة بني متيم وبالنسبة للمالحظة األوىل، فقد 
حرض املدعي وكالة )...( الوكيل عن )...(، وحرض حلضوره املدعى عليه )...( الوكيل عن 
ورثة )...(، وبعرض املالحظة األوىل عليه قرر املدعي بقوله إنني أعدل دعواي وادعي عىل 
)...( أخ املتسبب يف وفاة مورث موكيل، لكونه من العصبة ادعي عىل العصبة بدفع الدية 
املستحقة، وقدرها مائة ومخسون ألف ريال وادعي عىل عاقلة )...( عىل احلارض منهم )...( 
العصبة بدفع املستحق عليهم، وقدره مائة ومخسون ألف ريال، وبعرض ذلك  ادعي عىل 
بدفع  ومستعد  العصبة  ومن  املتسبب  أخ  أنني  بقوله  قرر   ،)...( احلارض  عليه  املدعى  عىل 
كامل الدية وسوف أرجع عىل من يشاركني من العاقلة يف دفعها وأنا مصادق عىل دعوى 
املدعي، وسأدفعها دفعة واحدة وأرجع عىل باقي العاصبة منجمة، هكذا قرر. كام أجاب 
أرجع عىل  الدية وسوف  كامل  بدفع  العصبة ومستعد  املتسبب ومن  أخ  أنني  بقوله   )...(
من يشاركني من العاقلة يف دفعها وأنا مصادق عىل دعوى املدعي وسأدفعها دفعة واحدة 
وأرجع عىل باقي العاصبة منجمة هكذا قرر. وعليه فقد رجعت عن ما حكمت به سابقًا 
يدفعها  ألف ريال دفعة واحدة،  مائة ومخسني  بدفع  املتسبب )...(  بإلزام عاقلة  وحكمت 
عنهم املدعى عليه )...( ويرجع هبا عىل باقي العصبة منجمة تدفع لورثة )...(، وحكمت 
بإلزام عاقلة املتسبب )...( بدفع مائة ومخسني ألف ريال دفعة واحدة، يدفعها عنهم املدعى 
استئناف احلكم  قرروا طلب  الطرفني  )...(، وبعرض احلكم عىل  لورثة  تدفع   )...( عليه 
بدون الئحة وعليه فقد قررت إعادة املعاملة لالستئناف حسب املتبع، وباهلل التوفيق وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٥/٤/٥هـ.
اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  املقيدة  ١٤٣٥/٤/١٠هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢٤٤١٧١( برقم  متيم  بني  بحوطة 
)٣٥٢٤٤١٧١(، وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
١٤٣٤/١٠/٢٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٣٤٢٣٤٥( برقم  املسجل   ،)...( الشيخ/  باملحكمة 
اخلاص بدعوى/ )...( بالوكالة عن/ )...( بشأن املطالبة بدية متوىف بحادث مروري عىل 
النحو املوضح بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل به. وحيث سبق دراسة 
القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته عىل قرار الدائرة 
بعد  احلكم  عىل  املوافقة  باألكثرية  قررنا  ١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٥١٠٧٣٦٢( رقم 

اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٦٨٣٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٥٦٣٢ 

ديةا-اسالاخطأا-اأرشاجنايةا-احادثاسريا-اتقليلاتمللورا-ااإدتنةابكاملاتملقؤوليةا-ا
إسلترا-اتقديلاتألرشا-اإلزتمابدفعاتلديةاوتألرشا-اتقميلانصيباتلقارصالوليها-اكفارةا

تلقالاتخلطأ.

مااروتهامالكايفاتملوطأاأناعملابناتخلطاباريضاتهللاعنهاساللا)تجتلوتايفاأموتلاتلياامىاالا
تأكمهااتلزكاة(.

أقام وكيل املدعني أصالة ووالية دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمهم دية قتل 
بأروش  إلزامه  طلب  كام  عليه،  املدعى  به  تسبب  حادث سري  تويف يف  الذي  خطأ  مورثهم 
إصابات بعض موكليه نتيجة احلادث الذي أدين املدعى عليه بكامل املسؤولية عنه، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، واستعد لدفع الدية وأروش اإلصابات، ثم جرى 
املدعى عليه  القايض عىل  فقد حكم  باملحكمة، ولذا  قبل قسم اخلرباء  تقدير األروش من 
احلكم،  يف  املوضح  الرشعي  نصيبه  بحسب  كل  للمدعني  اإلصابات  وأروش  الدية  بدفع 
وتسليم نصيب القارصين منهم لوليتهام للمضاربة به، وأفهمه أن عليه كفارة القتل اخلطأ، 

ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فأنا القايض )...( يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )٣٥١٥٦٨٣٧(، 
وتاريخ:   )٣٥٧٦١٢١٠( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/١٣هـ، ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، حرض )...(، سعودي 
نفسها  عن  أصالة  و)...(   )...( عن  الوكيل   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
وبصفتها ولية عىل )...( و)...( و)...( أوالد )...(، )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية برشق الرياض رقم )٣٤١٥٨٠٨٦٤( يف ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، واملخول 
سعودي   ،)...( حلضوره  وحرض  اهـ.  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له 
الورثة  حرص  صك  عىل  اطالعنا  جرى  ثم   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
فوجدناه صادرا من املحكمة العامة بالرياض رقم )٣٤٧٢٦٧٤(، يف ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ، 
أمه )...(  بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٨هـ، وانحرصت ورثته يف  )إثبات وفاة )...(  واملتضمن: 
عىل  االطالع  جرى  كام  سنا(اهـ.  القارصين  و)...(  و)...(   )...( وأوالده   )...( وزوجته 
يف   ،)٣٤٧٦٧٤٢( برقم  بالرياض  اإلهنائية  الدوائر  من  صادرا  فوجدناه  الوالية  صك 
١٤٣٤/١٢/١٨هـ، واملتضمن إقامة )...(، ولية عىل )...( و)...( و)...( أوالد )...( اهـ. 
عند ذلك ادعى املدعي وكالة قائال: إن مورث موكيل كان يسري عىل طريق الرياض الطائف 
الرسيع عىل سيارته نوع )...( تويوتا، صنع عام ٢٠١٢م، وكان سري مورث موكيل يف املسار 
األوسط وبصحبته يف السيارة كل من زوجته )...(، وأوالده وهم )...( و)...( و)...(، فام 
علم إال أن املدعى عليه صدمه من اخللف بسيارته نوع )...(، مما أدى هذا االصطدام إىل 
انقالب سيارة مورث موكيل، وقد أدين املدعى عليه يف احلادث بنسبة ١٠٠%، وقد نتج عن 
احلادث ما ييل: ١/ وفاة مورث موكيل. ٢/ كرس بعظمة الفخذ اليمنى ملوكيل )...(، وقد 
تم تثبيت الكرس بمسامري ورشائح طبية. ٣/ كرس باألضلع اليرسى من الرابع إىل السابع 
ملوكلتي  حصل  ذلك  كل  األوىل،  والصدرية  السابعة،  الرقبية  بالفقرة  بالشوكية  كسور  مع 
خلعي  غري  كرس   /٥  .)...( ملوكلتي  اليمنى  بالكعربة  الصغري  بالغصن  كسور   /٤  .)...(
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بعظام الرتقوة اليمنى ملوكيل )...(.  فأطلب إلزام املدعى عليه بدية مورث موكيل، وأروش 
ما  قائال:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  ادعى.  هكذا  آنفا،  املذكورة  اإلصابات 
يتقرر، هكذا أجاب.  بتسليم كل ما  ذكره املدعي كله صحيح مجلة وتفصيال، وأنا مستعد 
الكسور  لتقدير أروش  بالكتابة لقسم اخلرباء  القضية هلذا احلد فقد أمرت  ونظرا لوصول 
املذكورة أعاله. ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ، افتتحت اجللسة وفيها حرض 
املثبت حضورمها يف جلسة سابقة، وقد   ،)...( )...(، واملدعى عليه أصالة  املدعي وكالة 
جرت الكتابة منا لقسم اخلرباء لتقدير أروش الكسور املذكورة يف الدعوى بموجب كتابنا 
رقم )٣٥٩٦٢٥٩٩(، يف ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، فوردنا اجلواب برقم )٣٥٩٦٢٥٩٩(، يف 
١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، مرفق به حمرض هذا نصه: )أوال/ تقدير أرش إصابة )...( عىل النحو 
التايل: كرس بمنتصف عظم الفخذ األيمن، وتم إجراء عملية جراحية لرد كرس عظم الفخذ 
ثالثني  فقط  )٣٠٠٠٠ريــال(  بمبلغ  حكومة  اإلصابة  وتقدير  رشحية،  وضع  مع  وتثبيته، 
ألف ريال. ثانيا/ تقدير أرش إصابة )...(، عىل النحو التايل: تبني وجود رضوض متعددة 
اليمنى،  الرتقوة  اخلوذة، وإصابته بكرس غري خلعي يف عظام  بالسفاقية حتت  ووجود ورم 
البطن،  بجدار  اليمنى  واجلهة  للوجه،  األيرس  باجلانب  متعددة  سجحات  إيل  باإلضافة 
ثالثا/  ألف ريال.  أربعة وعرشين  بمبلغ )٢٤٠٠٠ريال( فقط  وتقدير اإلصابات حكومة 
تقدير أرش إصابة )...(، عىل النحو التايل: كرس الغصن النظري بالكعربة اليمنى، تم وضع 
نصف جبرية بالساعد األيمن، مع تقطيب اجلرح السطحي بالركبة اليمنى وعالجها حتفظيا، 
وتقدير اإلصابات حكومة بمبلغ )٢١٠٠٠ريال( فقط واحد وعرشين ألف ريال. رابعا/ 
تقدير أرش إصابة )...(، عىل النحو التايل: تبني وجود كرس باألضلع اليرسى من الرابعة 
إيل السابعة مع كسور شوكية للفقرة الرقبية السابعة، والصدرية األوىل، وتقدير اإلصابات 
حكومة بمبلغ )٦٦٠٠٠ريال( فقط ستة وستني ألف ريال( اهـ. وبعرض ذلك عىل الطرفني 
أجابا قائلني: هذا املحرض صحيح مطابق للواقع، ونحن موافقون عىل كل ما جاء فيه، هكذا 
قررا. ثم أضاف املدعي وكالة قائال: أطلب تسليم نصيب القرّص وهم )...( و)...( و)...( 
لوالدهتم الولّية عليهم للمضاربة هبا، هكذا أضاف. فبناء عىل ما سلف، وألن املدعى عليه 
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قتل اخلطأ وقدرها  دية  بنسبة ١٠٠%، فتجب عليه  املدعني  أنه تسبب يف وفاة مورث  أقّر  قد 
املدعني كل فيام خيصه  التي حلقت  بالكسور  أقر  املدعى عليه قد  أن  ثالثة مئة ألف ريال، كام 
عىل الصفة املوضحة يف الدعوى، وقد قرر قسم اخلرباء حسب القرار املرصود أعاله أن فيها 
القرّص  أنصبة  بتسليم  طالب  وكالة  املدعي  وألن  تسليمها،  عليه  املدعى  عىل  فيجب  حكومة 
لوالدهتم للمضاربة هبا، وهو طلب وجيه معترب؛ فقد روى مالك يف املوطأ أن عمر بن اخلطاب 
قال: )اجتروا يف أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة(، وألن املبلغ الذي خيص القارص يعترُب مبلغا 
يسريا لذلك كله فقد قررت ما ييل، أوال/ أمرت املدعى عليه أن يسّلم لـ )...( نصيب القارص 
كام  ريال،  ألف  ثالثون  قدره  مبلغ  املقدرة وهي  احلكومة  قيمة  من   ،)...( رقم  )...(، سجل 
مخسة  قدره  مبلغا  وهو  والده  دية  من   ،)...( القارص  نصيب  ـ  أيضا  ـ  للولّية  يسلم  أن  أمرته 
وثامنون ألف ريال. ثانيا/ أمرت املدعى عليه أن يسلم لـ )...(، نصيب القارص )...(، سجل 
رقم )...(، من قيمة احلكومة املقدرة وهي مبلغ قدره أربعة وعرشون ألف ريال، كام أمرته أن 
يسلم للولّية ـ أيضا ـ نصيب القارص )...(، من دية والده وهو مبلغ قدره مخسة وثامنون ألف 
ريال. ثالثا/ أمرت املدعى عليه أن يسلم لـ)...(، نصيب القارصة )...(، سجل رقم )...(، من 
قيمة احلكومة املقدرة وهي مبلغ قدره: واحد وعرشون ألف ريال، كام أمرته أن يسلم للولّية 
ـ أيضا ـ نصيب القارصة )...(، من دية والدها وهو مبلغ قدره اثنان وأربعون ألفا ومخسامئة 
ريال. رابعا/ أمرت املدعى عليه أن يسلم للمدعية أصالة )...(، سجل رقم )...(، نصيبها من 
قيمة احلكومة املقدرة هلا وهي مبلغ قدره ستة وستون ألف ريال، كام أمرته أن يسلم هلا ـ أيضا 
ـ نصيبها من دية زوجها وهو مبلغ قدره سبعة وثالثون ألفا ومخسامئة ريال. خامسا/ أمرت 
املدعى عليه أن يسلم للمدعية أصالة )...(، سجل رقم )...(، مبلغ قدره مخسون ألف ريال، 
وهو نصيبها من دية ابنها، وبكل ما سبق حكمت. وأفهمت املدعى عليه بأن عليه كفارة قتل 
اخلطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني. وبإعالن احلكم عليهام قررا 
قناعتهام به. ونظرا ألن من ضمن أطراف النزاع قارصا وقد حكم بتسليم نصيبه لولّيه فإين قد 
وباهلل  التعليامت.  حسب  احلكم  لتدقيق  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  أوراق  كافة  برفع  أمرت 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ.
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اجلزائية  الدائرة  وقضاة  رئيس  نحن  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل   احلمد 
رقم  احلكم  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة 
القايض  الشيخ/ )...(،  الصادر من فضيلة  )٣٥٣١٣٠٤٤(، وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ، 
املدعي/ )...(، وكالة ضد/ )...( بدفع  املتضمن دعوى  العامة بمحافظة جدة  باملحكمة 
دية املحكوم فيه بام دون باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٤لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٠٠٦١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨١٣٣٤ 

إدتنةابكاملاتملقؤوليةا-ا ديةا-اسالاخطأا-اأرشاجنايةا-احادثاسريا-اتقليلاتمللورا-ا
إسلترا-اتقليلاطبيا-اتقديلاتألرشا-اإلزتمابالديةاوتألرشا-اتقميلانصيباتلقارصالوليها-ا

حقاتللجوعاعىلاتلعاسمة.

سولاتهللاتعاىللا))ومااكاناملؤمناأنايقالامؤمنًااإالاخطأاومناسالامؤمنًااخطأافاحليلارسبةا
مؤمنةاوديةامقممةاإىلاأهمهاإالاأنايصدسوت((.

أقام املدعيان دعوامها األول وكيال عن ورثة بينهم قرص، والثاين أصيال عن نفسه ضد 
املدعى عليه، طالبني إلزامه بدية قتل اخلطأ ملورث موكيل املدعي األول، وأروش إصابات 
املدعي الثاين، وذلك ألن املدعى عليه تسبب يف حادث مروري نتج عنه وفاة مورث موكيل 
وبعرض  احلادث،  عن  املسؤولية  بكامل  أدين  وقد  الثاين،  املدعي  وإصابة  األول،  املدعي 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها واستعد لدفع الدية وأروش اإلصابات، وقد جرى 
من القايض االطالع عىل تقرير املرور والتقرير الطبي النهائي فوجدمها متفقني مع ما جاء يف 
الدعوى، كام جرى تقدير أروش اإلصابات عن طريق مقدر الشجاج باملحكمة، ولذا فقد 
حكم القايض عىل املدعى عليه بدفع دية القتل اخلطأ ملوكيل املدعي األول حسب أنصبتهم 
الرشعية املوضحة يف احلكم، مع تسليم نصيب القرص لوليتهم، وبدفع أرش إصابة املدعي 
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املدعى  القتل اخلطأ، فاعرتض  بدية  الرجوع عىل عاقلته  له  بأن  املدعى عليه  الثاين، وأفهم 
عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املكلف  املنورة/  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
برقم  املحكمة  هذه  يف  واملقيدة  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٥١٠٠٦١(
)٣٤٢٥٨٤٩١١(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٥/١/١٤هـ، 
حرض )...(، اجلنسية )...(، بموجب اإلقامة رقم )...(، الوكيل عن )...( و)...( و)...(، 
أوالد  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(   )...( القصار  عىل  وولية  نفسها  عن  أصيلة  بصفتها 
)...( بموجب الوالية الصادرة من قايض الوصاية بدجيي خان يف باكستان برقم )...( لعام 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وكيل  وكالة  واملدعي  ٢٠١٣/٦/٢٩م،  بتاريخ  ٢٠١٣م، 
بموجب   ،)...( ورثة  هم  واملذكورون  ٢٠١٣/٣/٦م،  بتاريخ  آباد  بإسالم  العدل  كاتب 
صك حرص الورثة الصادر من حمكمة )...(، القايض املدين األعىل بديرة غازي خان برقم 
كلها  الوالية  وصك  الورثة  وحرص  والوكالة  ٢٠١٣/٦/١٠م،  يف  ٢٠١٣م،  لعام   )...(
مرتمجة من مكتب )...( للرتمجة، ومصادق عليها من اجلهات الرسمية، وادعى عىل احلارض 
معه )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، قائاًل يف دعواه إنه بتاريخ 
حادث  وقع  ملل،  إىل  املدينة  طريق  عىل  دقيقة  وعرشين  الثالثة  الساعة  ١٤٣٤/٣/٨هـ، 
تصادم بني السيارة نوع )...(، موديل ٨٢ بقيادة املدعى عليه، وبني الدراجة النارية محراء 
اللون بقيادة مورث موكيل ويرافقه املدعو/ )...(، وقد نتج عن احلادث وفاة مورث موكيل 
وإصابة مرافقه، وبام أن املدعى عليه هو املتسبب يف احلادث بنسبة ١٠٠%، لألسباب املذكورة 
ألف  ثالثامئة  وقدرها  مورثهم،  دية  ملوكيل  يدفع  بأن  عليه  احلكم  أطلب  التحقيق  ملف  يف 
ريال، هذه دعواي. كام حرض يف هذه اجللسة )...(، اجلنسية )...(، بموجب اإلقامة رقم 
)...(، وادعى عىل املدعى عليه قائاًل إنني كنت مرافقًا ملورث املدعي وكالة وراكبًا معه عىل 
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النارية وقد حصل يل يف احلادث املذكور أعاله إصابات متعددة، وهي كسور يف  الدراجة 
الرأس، وجتمع  فروة  الرأس، وجرح يف  اليمنى، وإصابة يف  والساق  األيمن  الفخذ  عظام 
 )...( امللك  مستشفى  من  طبي  تقرير  بذلك  صدر  وقد  اليمنى،  العني  حول  بسيط  دموي 
باملدينة، مرفق باملعاملة، وأطلب احلكم عىل املدعى عليه بأن يدفع يل أروش اإلصابات التي 
واملدعي  وكالة  املدعي  دعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  املذكور،  احلادث  بسبب  يب  حلقت 
أصالة عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي وكالة واملدعي أصالة أنه حصل حادث 
يقود  كان  إنه  حيث  وكالة  املدعي  موكيل  مورث  وبني  بيني  الدعوى  يف  املذكور  بالتاريخ 
دراجة نارية وكنت أقود سيارة )...(، وكان يرافقه املدعي الثاين أصالة، وأنني متسبب يف 
احلادث بنسبة ١٠٠%، وأنه نتج عن احلادث وفاة مورث موكيل املدعي وكالة، وإصابات يف 
التي ذكرها يف دعواه، كل ذلك صحيح وهذا قضاء اهلل وقدره، وأنا  الثاين أصالة  املدعي 
مستعد بالسداد، هكذا قرر. فجرى االطالع عىل صك حرص الورثة وصك الوالية والوكالة 
ونظرًا لضيق الوقت سوف جيري رصد مضموهنا يف اجللسة القادمة، كام جرى االطالع عىل 
التقرير الطبي لإلصابات التي حلقت باملدعي الثاين أصالة الصادر من مستشفى امللك )...( 
باملدينة املنورة برقم )...( يف ١٤٣٤/٣/٩هـ، ووجدته يتضمن بتوقيع الكشف الطبي عىل 
ـ/ــ/١٤٣٤هـ من قبل األطباء )١( د/ )...( التوقيع، )٢( د/ )...(  السيد/ )...( بتاريخـ 
التوقيع، وتبني أنه يعاين من: )ناحية جراحة املخ واألعصاب(، املريض تعرض حلادث سري 
وبه  اليمنى،  والساق  األيمن  الفخذ  بعظام  كسور  متعددة  إصابات  وبه  ١٤٣٤/٢/٨هـ، 
إصابات بالرأس، وجرح بفروة الرأس، وجتمع دموي بسيط حول العني. وتم عمل أشعة 
مقطعية عليه، ومل يتواجد به أي إصابات باملخ وتم عالجه حتفظيًا من خالل جراحة املخ 
العظام( ١/ كرس عنق  ناحية جراحة  )من  بتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هـ.  واألعصاب، وخرج 
الفخذ األيمن، وتم عمل رد جراحي مفتوح وتثبيت بواسطة مسامر ديناميكي ورشحية. ٢/ 
معدنية  رشحية  بواسطة  وتثبيت  مفتوح  جراحي  رد  عمل  وتم  األيرس،  الفخذ  عظمة  كرس 
ومسامري. ٣/ كسور يف سالميات القدم األيمن ويف األصبع األول للقدم اليمنى، وتم عمل 
رد مفتوح وتثبيت بواسطة أسياخ معدنية. ٤/ كرس يف عظمتي الساق األيرس، وتم عمل رد 
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الزورقية  العظمة  يف  كرس   /٥ ومسامري.  معدنية  رشحية  بواسطة  وتثبيت  مفتوح  جراحي 
حتدث  مل  ما  أشهر  ثالثة  الشفاء  ومدة  العالج،  وتم  اليرسى،  الساق  الزندي  عظمة  وآخر 
مضاعفات، ويرخص له بإجازة مرضية ملدة شهر اعتبارًا من تاريخ ١٤٣٤/٢/٨هـ. أهـ. 
لذا رفعت اجللسة للكتابة إىل مقدري شجاج املحكمة لتقدير اإلصابات التي حلقت باملدعي 
الثاين أصالة، ويف اجللسة املؤرخة يف ١٤٣٥/٥/١٦هـ، حرض املدعي وكالة )...(، واملدعي 
الثاين أصالة )...(، أما املدعى عليه فلم حيرض، ومل يردنا ما يفيد تبلغه، وكنا قد كتبنا خطابًا 
طبي  تقرير  إلصدار  ١٤٣٥/٢/١٢هـ،  يف   )...( برقم  باملدينة   )...( امللك  مستشفى  إىل 
وفق  اإلصابات  وتسمية  إصابة،  كل  يف  العجز  نسبة  فيه  يوضح   ،)...( للمدعي  هنائي 
املسميات الرشعية، فوردنا التقرير الطبي من املستشفى املذكور برقم )٨٨/٦/٧٩/ق( يف 
١٤٣٥/٣/٤هـ، املتضمن )بتوقيع الكشف الطبي عىل املذكور أعاله تبني أنه يعاين من: من 
ناحية جراحة مخ وأعصاب: أدخل املريض املستشفى وهو مريض متعدد اإلصابات ومن 
آفة جراحية من خالل مراجعة األشعة  أي  يتبني وجود  مل  املخ واألعصاب  ناحية جراحة 
بالكمبيوتر، وهو حاليًا واعي ومدرك ويتحرك بدون مساعدة، وال توجد أي نسبة عجز 
حاليًا، حيث أن نسبة العجز من ناحية جراحة املخ واألعصاب صفر، ومن ناحية جراحة 
العظام: ادى حادث سيارة إىل كرس بعنق عظمة الفخذ األيمن، وحلمت بدون مضاعفات، 
العجز)١٥%(، وكرس بالفخذ األيمن مع حتديد للركبة لـ٩٠ درجة، والعجز)٥%(، وكرس 
بالساق  وكرس  والعجز)٥%(،  مضاعفات،  بدون  والرابع  اخلامس  اليمنى  القدم  بأمشاط 
مضاعفات،  بدون  اليرسى  بالزورقية  وكرس  والعجز)١٠%(،  مضاعفات،  بدون  اليرسى 
والعجز)٥%(، وكرس كولز أسفل الكعربة بدون مضاعفات، والعجز)٤%(، والعجز الكامل 
٤٤% حسب دليل وزارة الصحة. الطبيب املعالج د/ )...(، استشاري جراحة مخ وأعصاب 
توقيع وختم، والطبيب املعالج د/ )...(، استشاري جراحة عظام توقيع مدير عام مستشفى 
امللك )...( باملدينة املنورة د/ )...( ختم وتوقيع( أهـ. ثم إننا كتبنا خطابًا لرئيس املحكمة 
اإلصابات  أرش  لتقدير  ١٤٣٥/٣/٦هـ،  يف   ،)٣٤٢٥٨٤٩١١( برقم  باملدينة  اجلزائية 
مقدر  تقدير  فوردنا  لدهيم،  الشجاج  مقدر  من  أعاله  املذكور  الطبي  التقرير  يف  املذكورة 
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جرى  بأنه  )أفيدكم  املتضمن  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ،  يف   ،)٣٤٢٥٨٤٩١١( برقم  الشجاج 
األيمن  الفخذ  عظمة  بعنق  كرس   /١ ييل:  ما  يل  وتبني  املرفق  الطبي  التقرير  عىل  االطالع 
وأرشها ستة آالف ريال. ٢/ كرس بالفخذ األيمن وأرشها ستة آالف ريال. ٣/ نسبة عجز 
٥% للكرس بالفخذ األيمن وأرشها سبعة آالف ومخسامئة ريال. ٤/ نسبة عجز ١٥% لكرس 
بعنق عظمة الفخذ األيمن وأرشها اثنان وعرشون ألف ومخسامئة ريال. ٥/ كرس أمشاط 
القدم اليمنى الرابع واخلامس وأرشهام ثالثة آالف ريال. ٦/ كرس الساق اليرسى وأرشها 
ريال.  ألف  عرش  مخسة  وأرشها  الساق  لكرس   %١٠ العجز  نسبة   /٧ ريال.  آالف   ستة 
٨/ كرس الزورقية اليرسى وأرشها ثالثة آالف ريال. ٩/ نسبة العجز ١٥% لكرس الزورقية 
ريال.  وأرشها ستة آالف  الكعربة  أسفل  ريال. ١٠/ كرس  اليرسى سبعة آالف ومخسامئة 
١١/ نسبة العجز ٤% لكرس أسفل الكعربة وأرشها ستة آالف ريال. ١٢/ إصابة الرأس ومل 
يبني التقرير الطبي هل فيه جرح أم ال، وأرى أن يعطى أرش احلارصة، وهي ألف ومخسامئة 
ريال. وبذلك يكون جمموع ما يستحقه املصاب واحد وتسعون ألف ومخسامئة ريال. هذا ما 
اجللسة  ويف  اجللسة  رفعت  لذا  أهـ.   )  )...( الشجاج  مقدر  ويرعاكم  حيفظكم  واهلل  أراه 
عليه  واملدعى  الثاين  أصالة  واملدعي  وكالة  املدعي  حرض  ١٤٣٥/٥/١٧هـ.  يف  املؤرخة 
وبعرض ما تضمنه التقرير الطبي النهائي املرصود يف اجللسة املاضية وتقرير مقدر الشجاج 
أنا  قائاًل  له  املرتجم  الثاين  وكالة  املدعي  بواسطة  أجاب  عليه،  واملدعى  الثاين  املدعي  عىل 
مقتنع بام ورد يف التقرير الطبي ويف تقدير مقدر الشجاج، هكذا قرر. وقال املدعى عليه ال 
بالدية عىل  أرجع  كثري وسوف  الشجاج  مقدر  تقدير  لكن  شيئًا،  املستشفى  تقرير  أقول يف 
عاقلتي، هكذا أجاب. ثم جرى االطالع عىل صك حرص ورثة مورث موكيل املدعي وكالة 
املشار إليه سابقًا فوجدته يتضمن وفاة )...( وانحصار ورثته يف زوجته )...(، وأبنائه )...( 
و)...( و)...( و)...(، وبنته )...(، ووالده )...(، ووالدته )...(، كام جرى االطالع عىل 
صك الوالية املرتجم املشار إليه سابقًا فوجدته يتضمن والية زوجة املتوىف )...( ولية عىل 
املرافعة  أعاله ختوله  املذكور  الوكيل  )...(، ووكالة   ،)...(  ،)...(  ،)...( القصار  أوالدها 
واملدافعة وإقامة الدعاوي واستالم دية املتوىف، ثم جرى االطالع عىل تقرير املرور يف ملف 
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التحقيق بالصفحة رقم )٦( باللفة رقم )٢(، فوجدته يتضمن أن مسؤولية احلادث تقع عىل 
املدعى عليه بنسبة ١٠٠%، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وملصادقة املدعى عليه 
وبعد  املرور  تقرير  تضمنه  ما  عىل  وبناًء  بالسداد  واستعداده  وتفصياًل  مجلة  الدعوى  عىل 
النهائي  الطبي  التقرير  ما تضمنه  وبناء عىل  الورثة والوالية،  الوكالة وحرص  االطالع عىل 
الصادر من مستشفى امللك )...( باملدينة، وما تضمنه تقرير مقدر الشجاج ولقوله تعاىل: 

  1   0    /  .  -  ,  +  *  ()  '  &  %  $  #  "  !]
Z876 5 4 3  2، فقد حكمت عىل املدعى عليه أن يدفع ملوكيل املدعي 
أنصبتهم  حسب  عليهم  تقسم  ريال،  ألف  ثالثامئة  وقدرها  خطأ  مورثهم  قتل  دية  وكالة 
وقدره  فرضًا  السدس  ولألم  ريال،  ألف  مخسون  وقدره  فرضًا  السدس  لألب  الرشعية 
مخسون ألف ريال، وللزوجة الثمن فرضًا وقدره سبعة وثالثون ألفًا ومخسامئة ريال، والباقي 
ألفًا  وأربعون  ستة  منهم  واحد  لكل  الثالثة  للذكور  األنثيني،  حظ  مثل  للذكر  لألوالد 
وأربعامئة وثامنية وعرشون ريااًل وسبع ومخسون هللة، وللبنت ثالثة وعرشون ألفًا ومائتان 
لوالدهتم  الُقرصرَّ  األوالد  مجيع  نصيب  ويسلم  هللة،  وعرشون  وتسع  ريااًل  عرش  وأربعة 
حلفظه هلم حلني بلوغهم والنفقة منه عليهم باملعروف، كام حكمت عىل املدعى عليه أن يدفع 
وأفهمت  ريال،  ألف  وتسعون  واحد  وقدرها  إصابته  أرش   )...( أصالة  الثاين  للمدعي 
املدعى عليه بأن له الرجوع باملطالبة عىل عاقلته بام يدفع من دية القتل اخلطأ، وبجميع ما 
تقدم حكمت وبعرض احلكم عىل املدعيني قنعا به، وبعرضه عىل املدعى عليه قرر اعرتاضه 
عليه، وطلب رفعه إىل حمكمة االستئناف، فجرى إفهامه بأنه له مدة ثالثني يومًا لالعرتاض 
يتقدم  ومل  املدة  هذه  انقضت  فإذا  اليوم  هذا  نسخته  استالم  تاريخ  من  اعتبارًا  احلكم  عىل 
باعرتاضه فيسقط حقه يف االعرتاض ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/١٧هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة 
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وتاريخ   ،)٣٥١٢٣٠٤٩٢( برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة  ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ، 
وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٣٥٦١٨٥( برقم 
احلكم  عىل  االطالع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة، واملسجل بعدد 
)٣٥٢٤٨٤٠٠(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ، املتضمن دعوى ورثة )...( و)...( ضد/ 
ن  )...(، يف مطالبة بدية متوىف وأرش إصابات ناجتة عن حادث مروري واملحكوم فيه بام ُدوِّ
بباطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت املصادقة عىل احلكم، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٢٩٠١ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٩٧٢٩ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسريا-اتقليلاتمللورا-اإدتنةابكاملاتملقؤوليةا-ادفعابعدمامبارشةا
تلصدما-اسناعةاسابقةابنقبةاتإلدتنةا-اإلزتمابدفعاتلديةا-اكفارةاتلقالاتخلطأ.

إسلتراتملدعىاعميه.

خطأ،  ابنهام  قتل  دية  بتسليمهام  إلزامه  طالبني  عليه  املدعى  ضد  دعوامها  املدعيان  أقام 
والذي توىف يف حادث سري تسبب به املدعى عليه، وأدين بكامل املسؤولية عنه، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بوقوع احلادث، وطلب إعادة التحقيق يف نسبة اإلدانة لكونه 
مل يبارش الصدم، وقد جرى من القايض االطالع عىل احلكم الصادر يف احلق العام فوجده 
يتضمن إدانة املدعى عليه بكامل املسؤولية وإقراره بنسبة اإلدانة، كام اطلع عىل تقرير املرور 
وختطيط احلادث فوجدمها طبق ما جاء يف الدعوى، ولذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى 
عليه بتسليم الدية للمدعيني كل بحسب نصيبه الرشعي، وأفهمه أن عليه كفارة القتل اخلطأ، 

فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فأنا القايض يف املحكمة العامة 
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بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة 
برقم )٣٤٥٤٢٩٠١(، يف ١٤٣٤/١٢/٢هـ، املقيدة يف املحكمة برقم )٣٤٢٧٥٠٩٥٠(، 
الثامنة والربع صباحا  يف ١٤٣٤/١٢/٢هـ، ففي يوم األربعاء ١٤٣٥/٥/١١هـ الساعة 
افتتحت اجللسة للنظر يف دعوى ورثة )...(، ضد )...(، وفيها حرض كل من )...(، اجلنسية 
)...( بموجب  اجلنسية   ،)...( )...(، وترافقه زوجته  اإلقامة رقم  )...( بموجب رخصة 
جواز السفر رقم )...(، بصفة أن املذكورين هم مجيعا ورثة )...(، وذلك بموجب صك 
حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم )...(، يف ١٤٣٥/٥/١هـ، وحرض حلضورمها 
املدعيان  فادعى   ،)...( رقم  اإلقامة  رخصة  بموجب   )...( اجلنسية   ،)...( عليه  املدعى 
قائلني يف دعوامها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٥/٩هـ وقع حادث مروري، وهو عبارة عن تصادم 
مركبتني األوىل من نوع )...(، رقم اللوحة )...(، بقيادة املدعى عليه، والثانية من نوع )...(، 
رقم اللوحة )...(، بقيادة )...(، ويرافقه مورثنا )...(، وقد نجم عن احلادث وفاة مورثنا، 
وقد أدين املدعى عليه بكامل مسؤولية احلادث ١٠٠%، وأنا أطلب إلزام املدعى عليه بدفع 
ما ذكره  قائال:  املدعى عليه أجاب  الدعوى عىل  كاملة، هذه دعوانا. وبعرض  دية مورثنا 
املدعيان يف دعوامها من وقوع احلادث املذكور بالتاريخ املذكور ووفاة مورثهم )...( املذكور 
وإدانتي بكامل مسؤولية احلادث ١٠٠%، فهذا كله صحيح، ولكن أنا قمت باصطدام نخلة 
يف الطريق والنخلة اعرتضت يف مسار السيارة األخرى؛ لذا فإنني أطلب التحقيق يف النسبة 
املقررة عيّل، هكذا أجاب وقرر. وبعرض ذلك عىل املدعيني قاال: إن تقرير احلادث يدين 
هكذا  عالية،  برسعة  يسري  وقتها  كان  وقد   ،%١٠٠ احلادث  مسؤولية  بكامل  عليه  املدعى 
املحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  عىل  االطالع  مني  جرى  وقد  هذا  قررا. 
بتاريخ   ،)...( وفاة  ثبوت  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٥/٥/١هـ،  يف   ،)٣٥٢٢٨٤٠٥( برقم 
١٤٣٤/٥/٩هـ، وانحصار ورثته يف والده )...(، ووالدته )...( وال وارث له سوامها، وله 
مجع من اإلخوة أهـ. كام جرى االطالع عىل تقرير احلادث واملعد من قبل شعبة احلوادث 
بمرور العاصمة املقدسة واملرفق يف املعاملة، فوجد يتضمن أنه بتاريخ ١٤٣٤/٥/٩هـ وقع 
حادث مروري، وهو عبارة عن تصادم مركبتني األوىل من نوع )...(، رقم اللوحة )...(، 
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بقيادة املدعى عليه، والثانية من نوع )...(، رقم اللوحة )...(، بقيادة )...(، ويرافقه )...(، 
احلادث  بكامل مسؤولية  عليه  املدعى  وإدانة  السائق ومرافقه،  وفاة  احلادث  نجم عن  وقد 
١٠٠%، لألسباب اآلتية: ١/ انحرافه من مساره مما أدى إىل طلوعه عىل الرصيف ودخوله 
يف الطريق املقابل واصطدامه بالطرف الثاين الذي كان يسري يف مساره الصحيح. ٢/ عدم 
وجود رخصة قيادة لديه مما يدل عىل عدم إملامه بقواعد املرور وأنظمته. ٣/ عدم أخذه احليطة 
للخطر.  اآلخرين  وحياة  حياته  تعريض  يف  والالمباالة  اإلمهال   /٤ القيادة.  أثناء  واحلذر 
ا.هـ. كام جرى االطالع  بدليل ما نجم عن احلادث  التي كان يسري هبا  ارتفاع الرسعة   /٥
يف   ،)٣٤٢٩٤٢٩٧( برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  من  الصادر  الرشعي  القرار  عىل 
١٤٣٤/٨/١٠هـ، فوجد يتضمن ثبوت إدانة املدعى عليه بالتسبب يف احلادث املوصوف يف 
الدعوى بنسبة خطأ مائة يف املائة ١٠٠%، كام تضمن إجابة املدعى عليه باملصادقة عىل دعوى 
املدعي العام وعىل إدانته بكامل مسؤولية احلادث ١٠٠%، وعدم اعرتاضه عىل ذلك ا.هـ. كام 
جرى االطالع عىل كروكي احلادث واملرفق يف املعاملة، ثم جرى سؤال الطرفني هل لديكام 
ما تريدان إضافته؟ فقاال: ليس لدينا سوى ما قدمناه ونطلب الفصل يف القضية، هكذا قررا. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وبعد االطالع عىل أوراق املعاملة، ونظرا ملصادقة 
املدعى عليه عىل احلادث وتسببه يف وفاة مورث املدعيني، ونظرا ملا جاء يف القرار الرشعي 
١٤٣٤/٨/١٠هـ،  يف   ،)٣٤٢٩٤٢٩٧( برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  من  الصادر 
وما جاء يف تقرير احلادث من إدانة املدعى عليه بكامل مسؤولية احلادث ١٠٠%، لألسباب 
املدعيني كاملة  دية مورث  بدفع  املدعى عليه  بعاليه؛ لذلك كله فقد حكمت عىل  املذكورة 
وبعرض  الرشعية،  الفريضة  حسب  ورثته  عىل  تقسم  ريال،  ألف  ثالثامئة  وقدرها  لورثته 
احلكم عىل الطرفني قرر املدعيان القناعة به، وقرر املدعى عليه عدم القناعة، بحجة أن الدية 
كثرية وطلب االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، لذلك فقد قررت رفع كاملة أوراق املعاملة 
ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة لتدقيق احلكم، وأفهمت املدعى عليه بأن عليه كفارة قتل 
اخلطأ، وهي عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/١١هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  املكرمة االطالع عىل  اخلامسة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ،)٣٤٢٧٥٠٩٥٠( برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٥/٢٣هـ، املرفق هبا الصك الصادر مـن فضيلة الشيخ/ )...(، القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم )٣٥٢٤١٠٤٥(، وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، الـمتضمـن دعوى 
املدعي/ ورثة )...(، اجلنسية )...( ضد/ )...(،اجلنسية )...( يف املطالبة بدية متوىف بحادث 
مروري، املحكوم فيه بام دون بباطن الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه قررنا املوافقة 

عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آلـــــه وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بنجران

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٢٧٠٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٩٧٧٦ 

ديةا-اسالاخطأا-ادعوىاضداسارصاعقالا-ااحادثاسريا-ااتقليلاتمللورا-اإدتنةابكاملا
تملقؤوليةا-اإسلتراتلويلا-إلزتماباقميلاتلديةامنامالاتلقارصا-احقاتللجوعاعىلاتلعاسمةا-ا

كفارةاسالاتخلطأ.

.Z43210/.-,+*]سولهاتعاىللا

إلزامه  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  زوجته  عن  ووكيال  نفسه  عن  أصالة  دعواه  املدعي  أقام 
بكامل  وأدين  عليه،  املدعى  به  تسبب  سري  حادث  نتيجة  تويف  الذي  ابنهم  دية  بتسليمهم 
املسؤولية عنه، وقد حرض والد املدعى عليه، وقرر أنه أقيم وليًا عىل ابنه بعد فقده للوعي، 
إدانة  يتضمن  أنه  وجد  املرور  تقرير  عىل  وباالطالع  بصحتها،  أقر  عليه  الدعوى  وبعرض 
املدعى عليه بكامل املسؤولية عن احلادث، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه 
بكامل نسبة اخلطأ يف قتل مورث املدعيني، وحكم بإلزامه ببذل الدية إىل الورثة كل حسب 
نصيبه الرشعي، وأفهم الويل بأن يدفعها للمدعني من مال املوىل عليه، وأن له الرجوع يف 
القتل اخلطأ، ثم صدق  املدعى عليه كفارة  بأن عىل  أفهم  ذلك عىل عاقلته إن صدقته، كام 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فأنا )...( رئيس املحكمة العامة 
بنجران/املكلف، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بنجران 
برقم )٣٥٦٢٧٠٤(، وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٥٣٠٧٥٠٨(، 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩، حرض )...(، حامل السجل املدين رقم )...(، ومل حيرض املدعى 
عليه، وقد حرض والده )...(، حامل السجل املدين رقم )...(، وقرر قائال إن ابني املدعى 
عليه ال زال يعاين من آثار احلادث، وهو يف العناية املركزة يف املستشفى وال يستطيع احلضور، 
يتوىل  بأن  أهال  كان  إن  أو إحضار صك واليته عليه  بأن عليه إحضار وكالة عنه  فأفهمته 
عليه، ففهم ذلك وعىل ذلك رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض )...(، واملدونة هويته 
سابقا، وحرض حلضوره املدعى عليه والية )...(، واملدونة هويته سابقا أيضا، وقد أبرز صك 
الوالية عىل القارص الصادر من هذه املحكمة برقم )٣٥٢٤٧٨١٩(، يف ١٤٣٥/٥/١٧هـ، 
واملتضمن والية )...(، عىل ابنه القارص عقال )...(، والبالغ من العمر عرشين سنة، لريعى 
شؤونه وحيافظ عىل مصاحله، وله احلق يف البيع والرشاء، واإلفراغ وقبوله، واستالم الثمن 
وتسليم املثمن، والتأجري واستالم األجرة، وتوقيع العقود واستالم ما له من احلقوق واملطالبة 
هبا، واملداعاة واملخاصمة، وسامع الدعاوى والرد عليها، وإقامة البينة وغري ذلك، فادعى 
املدعي قائال يف دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤، وقع حادث تصادم بني سيارة من نوع 
)...(، بقيادة ابني )...(، وبني سيارة من نوع )...(، بقيادة )...(، والذي أقيم والده احلارض 
وليا عليه، حيث كان ابني يسري عىل طريق امللك سعود متجها إىل الشامل، وقد كان املدعى 
عليه أصالة يسري عىل ذات الطريق باجتاه اجلنوب، وقد حصل له حادث انقالب نتج عنه 
دخوله يف املسار اآلخر، مما أدى إىل اصطدامه بابني الذي تويف نتيجة احلادث، وقد قرر املرور 
نسبة اإلدانة يف احلادث عىل املدعى عليه أصالة بنسبة ١٠٠ %، علام بأن املدعى عليه أصالة 
كان سويا ومسؤوال عن نفسه، ومل يفقد وعيه ورشده إال بعد احلادث؛ ولذا أطلب احلكم يل 
بدية ابني، هذه دعواي. وباستجواب املدعى عليه والية قال: ما ذكره املدعي يف دعواه من 
احلادث وتارخيه وصفته ونسبة اإلدانة التي قررت عىل ُمَوليي كله صحيح، ونحن مستعدون 
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الورثة  االطالع عىل صك حرص  مني  وقد جرى  أجاب.  املدعي، هكذا  دية مورث  ببذل 
الصادر من هذه املحكمة برقم )٣٥١٢٧٤٨١(، يف ١٤٣٥/١/٢٥، واملتضمن وفاة )...(، 
وانحصار ورثته يف والده )...(، ووالدته )...(، وبسؤال املدعي عن وكالته عن بقية الورثة 
قال إنني مل أحرضها اليوم، وأطلب املهلة إلحضارها، وأجيب لطلبه. وعىل ذلك ولالطالع 
عىل املعاملة وتدوين ما حيتاج منها إىل تدوين رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
هويته  واملدونة  والية  عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  سابقا،  هويته  واملدونة  ووكالة  أصالة 
وواليته سابقا، وبسؤال املدعي عام استمهل ألجله أبرز صك الوكالة الصادر من كتابة عدل 
نجران برقم )٣٥٧٢٢٧١٧(، يف ١٤٣٥/٦/٦هـ، واملتضمن توكيل )...(، حاملة السجل 
املدين رقم )...(، لـ)...(، والتي ختوله املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة وسامع 
عىل  وباالطالع  ذلك،  وغري  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
املعاملة وجدت بطيها تقرير احلادث املروري رقم )٥٧٤٣٧٣٤(، يف ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، 
وجرى  املدعي،  ذكر  كام  وكان  احلادث،  وصف  واملتضمن   ،)٣( رقم  اللفة  عىل  واملدون 
يف   ،)٩٠٢/١٢/٧( برقم  نجران  بمنطقة  املــرور  إدارة  مدير  خطاب  عىل  االطــالع 
١٤٣٥/١/٢٨هـ، واملدون عىل اللفة رقم )٢٢(، واملتضمن تقرير نسبة اإلدانة عىل املدعى 
عليه أصالة )...( بنسبة ١٠٠%، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وملا جاء يف تقرير 
املرور وخطاب مدير إدارة مرور املنطقة واملشار إليهام بعاليه وملصادقة ويل املدعى عليه عىل 

دعوى املدعي وقناعته بنسبة اإلدانة املقررة عىل موليه ولقوله تعاىل: [*+,-
املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد   ،Z876543210/.
عليه أصالة )...(، بقتل )...( مورث املدعي أصالة ووكالة خطأ بنسبة ١٠٠%، وحكمت 
بإلزام املدعى عليه ببذل دية مورث املدعي أصالة ووكالة وقدرها )٣٠٠٠٠٠ريال( ثالث 
مئة ألف ريال كل حسب نصيبه الرشعي، وأفهمت الويل بأن يدفعها للمدعني من مال املوىل 
عليه، وله الرجوع يف ذلك عىل عاقلة املوىل عليه إن صدقته، كام أفهمته بأن عىل ُمَوليه كفارة 
القتل اخلطأ وهي عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني متى ما استطاع، ففهم ذلك 
وبعرض احلكم عىل املدعى عليه والية قنع به، واستنادا ملا ورد يف املادة اخلامسة والستني 
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من نظام املرافعات الرشعية فقد أفهمت املدعى عليه والية بأن احلكم واجب وأن املعاملة 
سرتفع برفق الصك إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
بنجران املكلف الشيخ/ )...(، برقم )٣٥٣٠٧٥٠٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ، املرفق 
هبا الصك الصادر من فضيلـته برقم )٣٥٣٢١٣١٦(، وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ، اخلاص 
بدعوى ورثة/ )...(، ضد/ )...(، يف قضية )املطالبة بدية مورثهم( عىل الصفة املوضحة 
وصورة  الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  املتضمن  الصك  يف 
ضبطه وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله 

وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٤٧٦٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٢٧٢٧٥ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسريا-اتقليلاتمللورا-اإدتنةابكاملاتملقؤوليةا-اإسلترا-اديةاتملأةا
مقممةا-اإلزتماباقميلاتلديةاالمورثةا-اتقميلانصيباتلقارصالوتلده.

تألملاتلقاميارسلا)ررل٤3(ايفال/رل/ل٤3لهـاوتملعملامناتملجمساتألعىلالمقضاءا
بلسلالرل/تايفار/رل/ل٤3لهـ.

املدعى عليه  بينهم قرص دعواه ضد  املدعي أصيال عن نفسه ووكيال عن ورثة من  أقام 
املدعى  به  تسبب  سري  حادث  يف  املتوفاة  ملورثتهم  اخلطأ  القتل  دية  بتسليمهم  إلزامه  طالبًا 
عليه، وأدين بكامل املسؤولية عنه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وقد 
جرى من القايض االطالع عىل حمرض احلادث فوجده متفقًا مع ما جاء يف الدعوى، ولذا 
فقد ثبت لدى القايض أن يف ذمة املدعى عليه مبلغ الدية، وألزمه بتسليمها للورثة، كام أفهم 
املدعي وكالة بقسمة الدية عىل الورثة كل بحسب نصيبه الرشعي املوضح يف احلكم، وقرر 
تسليم نصيب القارصة لوالدها الويل اجلربي عليها، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

االثنني  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
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١٤٣٤/١١/٣هـ، فأنا القايض )...( باملحكمة العامة باملدينة املنورة فتحت اجللسة بناًء عىل 
الرئيس املكلف  املقيدة باملحكمة برقم )٣٤٢٤٦٨٧٢٤(، واملحالة إيل من فضيلة  املعاملة 
برقم )٣٤٤٨٤٧٦٤(، بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، وفيها حرض املدعي أصالة وكالة )...(، 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بموجب وكالته عن ورثة ابنته )...(، 
وهم كل من: ١/ والدهتا )...(. ٢/ زوجها )...( أصياًل عن نفسه وبصفته وليًا جربيًا عليها. 
بمنطقة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  القارصة. وذلك بموجب  ابنته )...(   /٣
املدينة املنورة برقم )٣٤٦١٦٥٦٨(، وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٥هـ، فادعى ضد احلارض معه 
يف جملس احلكم الرشعي )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، قائاًل يف 
حترير دعواه: لقد توفيت ابنتي )...(، وانحرص إرثها يّف أنا والدها، ووالدهتا )...(، زوجها 
)...(، وابنتها القارصة )...(، وذلك حسب صك حرص اإلرث الصادر من املحكمة العامة 
باملدينة املنورة برقم )...(، وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٠هـ، وقد تسبب املدعى عليه بوفاة ابنتي 
 ،)...( ملكية   ،)...( اللوحة  رقم  بان  )...( سوبر  نوع  املركبة من  يقود  كان  )...(، حيث 
وقيادة املدعى عليه عىل طريق املدينة -مكة الرسيع، وكان يقل عددًا من املعلامت من بينهم 
ابنتي )...(، وقد حصل حادث انقالب للمركبة وتوفيت ثالثة من املعلامت من ضمنهن 
حسب   ،)%١٠٠( باملائة  مائة  قدرها  بنسبة  باحلادث  بتسببه  عليه  املدعى  أدين  وقد  ابنتي، 
اجلزائية  املحكمة  من  الصادر  الرشعي  القرار  وحسب  احلادث،  عىل  الصادر  املرور  تقرير 
باملدينة املنورة برقم )٣٤٢٥٢٨٥٨(، وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٧هـ؛ لذا أطلب إلزام املدعى 
عليه أن يدفع لنا مائة باملائة من دية ابنتي )...(، وهي الدية الكاملة وقدرها مائة ومخسون 
ألف ريال، هكذا ادعى املدعي. ولدى عرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما 
ذكره املدعي وكالة يف دعواه ضدي فكله صحيح، وليس يل اعرتاض عىل ما قرره املرور، 
وما قررته املحكمة من إدانتي بنسبة ١٠٠% من مسؤولية احلادث، هكذا أجاب. فبعد سامع 
الدعوى واإلجابة واالطالع عىل أوراق املعاملة، ومنها صك حرص ورثة )...( املذكورة، 
واملتضمن وفاهتا وانحصار إرثها يف والدها ووالدهتا وزوجها وابنتها، وألن الزوج )...( 
وبعد   ،)...( القارصة  ابنته  عىل  جربيًا  ووليًا  نفسه  عن  أصياًل  بصفته   )...( والد  وّكل  قد 
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االطالع عىل املحرض اخلاص بكيفية وقوع احلادث املتضمن ما جاء بالدعوى نفسه، وألن 
املدعي وكالة طلب إلزام املدعى عليه بدفع دية ابنته املذكورة، وإلقرار املدعى عليه بصحة 
ما جاء يف الدعوى، وموافقته عىل دفع الدية، وألن دية املرأة عىل النصف من دية الرجل، 
وبناًء عىل األمر السامي رقم )٤٣١٠٨(، يف ١٤٣٢/١٠/٢هـ، واملعمم من املجلس األعىل 
للقضاء برقم )١٩٢/ت( يف ١٤٣٢/١٠/٩هـ، بشأن إعادة تقدير الدية، فتصبح دية املرأة 
للقتل اخلطأ مائة ومخسني ألف ريال، لذا فقد ثبت لدي أن يف ذمة املدعى عليه )...( مبلغًا 
قدره مائة ومخسون ألف ريال، وهو دية املرأة )...( الذي تسبب بقتلها عن طريق اخلطأ، 
وقررت إلزامه بسداد املبلغ املذكور لصالح املدعي وكالة حااًل، هذا ما ظهر يل وبه حكمت، 
كالتايل:  الورثة  القسمة عىل  تفصيل  بأن  القناعة والرضا، علاًم  قررا  الطرفني  وبعرضه عىل 
 )...( والزوج  تعصيبًا،  والباقي  فرضًا  السدس  منهم  لكل واحد   )...( )...( واألب  األم 
كالتايل  الرتكة  فتصبح  فرضًا،  النصف  نصيبها   )...( القارصة  والبنت  فرضًا،  الربع  نصيبه 
لألب )...( واألم )...( لكل واحد منهام مبلغًا قدره )٢٣٠٧٦٫٩٢ريال( ثالثة وعرشون 
ألفًا وستة وسبعون ريااًل واثنتان وتسعون هللة، أما الزوج فنصيبه )٣٤٦١٥٫٣٨ ريال( 
أربعة وثالثون ألفًا وستامئة ومخسة عرش ريااًل وثامٍن وثالثون هللة، أما البنت القارصة )...( 
ريااًل وسبع وسبعون  ومائتان وثالثون  ألفًا  تسعة وستون  ريال(  فنصيبها )٦٩٢٣٠٫٧٧ 
هللة، هذا وقد أمرت بحفظ مبلغ القارصة )...( يف بيت املال يف هذه املحكمة، وسيجري 
رفع احلكم ملحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة لتدقيقه كاملتبع، وصىل اهلل وسلم عىل 
يوم  ضحى  من  والنصف  عرشة  احلادية  الساعة  يف  حرر  أمجعني.  وصحبه  وآله  حممد  نبينا 

االثنني ١٤٣٤/١١/٣هـ. 

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وردت  وقد   ،)...( املدعو   )...( القارصة  والد  حرض  وفيها  صباحا،   ١٠  :٠٠ الساعة 
بالقرار رقم )٣٤٣٧٨٣٨٤(، وتاريخ  املكرمة  بمنطقة مكة  املعاملة من حمكمة االستئناف 
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١٤٣٤/١٢/٠٤هـ، ونص احلاجة منه بعد حذف املقدمة ماييل: )وبدراسة الصك وصورة 
تسلم   )...( القارصة  حصة  أن  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقرر  ضبطه 
لوالدها الويل عليها لإلنفاق منها عليها، وأن يتخذ سجال يقيد فيه الوارد واملنرصف. وباهلل 
التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم(. وقد أفهمت املدعو )...( بأن 
حصة ابنته القارصة )...( من الدية ستسلم له بعد اكتساب احلكم الصفة القطعية، وذلك 
ألجل اإلنفاق منها عليها، وأفهمته كذلك أن يتخذ سجال يقيد فيه الوارد واملنرصف، ففهم 
ذلك، وأوصيته بتقوى اهلل عز وجل يف الرس والعلن وعىل ذلك جرى التوقيع. وقد جرى 
رفع املعاملة ملحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة. واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ.
اجلزائية  الدائرة  وقضاة  رئيس  نحن  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
رقم  الصك  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة،  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة 
القايض  الشيخ/ )...(،  الصادر من فضيلة  )٣٤٣٤٨٥١١(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ، 
باملحكمة العامة باملدينة املنورة، املتضمن دعوى املدعي/ )...(، وكاله ضد/ )...(، بدفع 
دية املحكوم فيه بام دون باطنه املالحظ عليه بقرار حمكمة االستئناف رقم )٣٤٣٧٨٣٨٤(، 
احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  ١٤٣٤/١٢/٤هــ،  وتاريخ 

بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٥٠٧٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٨١٥٩ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسريا-اتقليلاتمللورا-اإدتنةابنصفاتملقؤوليةا-اسبقاتإلدتنةايفا
تحلقاتلعاما-اديةاتملأةامقممةا-اتعذراتلابميغا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيايبا-اإلزتما

بدفعاتلديةا-احقاتللجوعاعىلاتلعاسمة.

ل/اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.
ل/امااجاءايفاتللوضاتمللبعا)ل/ر٤ر(لا»ديةاتحللاتملقملامائةابعرياأواألفامثقالاذهبا،ا

أواتثنااعرشاألفادرهلافضةاأوامائااابقلةاأواألفااشاةا...اإلخ«.
تلكااباوتملجوسا تمللبعا)ل/ر٤ر(لا»ونقاؤهلاأيانقاءاأهلا تللوضا 3/امااجاءايفا
تملقممنيا نقاءا كديةا ذكلتهنلا ديةا منا تلنصفا عىلا تملرشكنيا وسائلا تألوثانا وعبدةا

...إلخ«.
٤/اتملادةا)ار/ر،3(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

ر/اتألملاتلقاميارسلا)ررل٤3(ايفال/رل/ل٤3لهـ.

أقام املدعيان دعوامها ضد املدعى عليه طالبني إلزامه بتسليمهم ديتي قتل ابنيهام خطأ، 
بنصف  وأدين  يقودها،  التي  بالسيارة  عليه  املدعى  به  تسبب  دهس  حادث  يف  وفاهتام  بعد 
ضده  سامعها  فتم  بالدعوى،  تبليغه  وتعذر  عليه  املدعى  غاب  وقد  اخلطأ،  عن  املسؤولية 
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غيابيا، وبطلب البينة من املدعيني استندا إىل تقرير املروري للحادث، وإىل احلكم الصادر 
املدعى عليه بنصف املسؤولية عن اخلطأ يف حادث  إدانة  العام واللذين يتضمنان  يف احلق 
الدهس، ولذا فقد حكم القايض غيابيًا عىل املدعى عليه بدفع دية املتوفيني للمدعيني، عىل 
أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة يف احلكم، وللمدعى عليه مطالبة عاقلته 

بمبلغ الدية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل  القايض )...( يف املحكمة  فأنا  احلمد هلل وحده وبعد، 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )٣٥٨٥٠٧٧(، 
وتاريخ   ،)٣٥٣٢٤٥٨٥( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ، افتتحت اجللسة الساعة 
 ،)...( رقم  اإلقامة  بموجب   )...( اجلنسية   ،)...( املدعي  حرض  وفيها  صباحا،   ١٠  :٣٠
واملدعية )...(، اجلنسية )...( بموجب اإلقامة رقم )...(، بصفتهام ورثة )...(، بموجب 
 ،)٣٤٣٢٨٢٩٣( برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  من  الصادر  الورثة  حرص  صك 
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ، واملتضمن وفاة )...(، يف ١٤٣٠/٩/٢هـ، وانحرص إرثها يف 
والدها )...(، ووالدهتا )...(، وال وارث هلا سوامها، وهلا مجع من اإلخوة، وبصفتهام أيضا 
برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  بموجب   ،)...( ورثة 
١٤٣٠/٩/٢هـ،  يف   )...( وفاة  واملتضمن  ١٤٣٤/٨/٢٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٣٠٢١٩١(
وانحرصت ورثته يف والده )...(، ووالدته )...(، وال وارث له سوامها، وله مجع من اإلخوة 
قرر  ثم  تبليغه،  يفيد  ما  يردنا  ومل  يمثله،  من  وال   ،)...( عليه  املدعى  حيرض  ومل  يرثون،  ال 
املدعيان قائلني: إننا ال نعلم للمدعى عليه أي عنوان، ونطلب البحث عنه وتبليغه باملوعد 
يوم اخلميس  ثم رفعت اجللسة لذلك. ويف  اجلنائي،  التحريات والبحث  عن طريق شعبة 
املوافق ١٤٣٥/٠٨/١٤هـ، افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٨ صباحا، وفيها حرض )...(، 
واملدعية )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...(، وال من يمثله، وقد وردنا كتاب مدير رشطة 



177

)...(، برقم )١٢/٢٣٨١(، وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، بخصوص تبليغ املدعى عليه )...(، 
واملتضمن: )نفيدكم أنه تم طلبه عن طريق عمدة احلي طرفنا الذي أفاد بأنه ذهب املندوب 
ومل جيده، ومل جيد أحد يرشده عليه حسب ما يظهر لكم(، كام وردنا كتاب مدير رشطة حمافظة 
جدة برقم )١٢/٣٤٢٢(، وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ، بخصوص إيقاف خدمات املدعى عليه 
)...(، واملتضمن: )نفيدكم بأنه تم إدراج اسم املذكور(، وحيث إن املدعى عليه مل يراجع 
حتى اليوم، فقد قررت النظر يف الدعوى غيابيا يف حق املدعى عليه )...(، بناء عىل الفقرة 
الثالثة من املادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية، وادعى املدعيان قائلني: إنه 
بتاريخ ١٤٣٠/٩/٢هـ، وقع حادث دهس من املدعى عليه أثناء قيادته للسيارة باللوحة 
رقم )...(، وقد نجم عن حادث الدهس وفاة الطفلني مورثينا )...( و)...(، وقد صدر بحق 
األول شهادة الوفاة رقم )٤١٢٠٠٠٢٣١٦٤(، يف ١٤٣٠/٩/١٠هـ، وصدر بحق الثانية 
شهادة الوفاة رقم )٤٧١(، يف ١٤٣٠/٩/١٠هـ، وبالتحقيق واملعاينة فقد أدين املدعى عليه 
إدارة  مدير  كتاب  يف  مدون  هو  ما  بموجب  املائة،  يف  مخسني  بنسبة  احلادث  يف  بمسؤوليته 
مرور العاصمة املقدسة برقم )١٧/٥٧/٣٦٦٨/١(، وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٦هـ، ومرفق 
به تقرير حادث مروري معد من قبل شعبة احلوادث، وقد أدين املدعى عليه بمسؤوليته عن 
املكرمة  بمكة  اجلزئية  املحكمة  من  الصادر  الرشعي  القرار  بموجب  النسبة  بتلك  احلادث 
مرفق  القرار  وأصل  املكاتبات  تلك  ومجيع  ١٤٣٠/١١/٦هـ،  وتاريخ   ،)٥/٥٤٧( برقم 
هذه  لنا،  مورثينا  دية  نصف  بدفع  عليه  املدعى  إلزام  فضيلتكم  من  نطلب  لذا  باملعاملة، 
دعوانا. وبسؤال املدعيان البينة عىل صحة دعوامها قاال: بينتنا هي ما أرشنا له يف دعوانا من 
املكاتبات وأصل القرار الرشعي واملرافقة بأوراق املعاملة. وباالطالع عليها وجدهتا طبقا 
برقم )١٢/٢٣٨١(،  الكندرة  مدير رشطة  كتاب  وبناء عىل  ما سلف،  فبناء عىل  ذكرا،  ملا 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، وبناء عىل عدم حضور املدعى عليه بالرغم من إيقاف خدماته 
بعد تعذر العثور عليه لتبليغه بموعد اجللسة، وبناء عىل كتاب مدير رشطة حمافظة جدة برقم 
)١٢/٣٤٢٢(، وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ، وقد تم النظر يف الدعوى بناء عىل الفقرة الثالثة من 
املادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية، وبناء عىل صك حرص الورثة الصادر 
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١٤٣٤/١٠/١٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٣٢٨٢٩٣( برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  من 
 ،)٣٤٣٠٢١٩١( برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  من  الصادر  الورثة  حرص  وصك 
يف   ،)٤١٢٠٠٠٢٣١٦٤( رقم  الوفاة  شهاديت  عىل  وبناء  ١٤٣٤/٨/٢٢هـ،  وتاريخ 
١٤٣٠/٩/١٠هـ، ورقم )٤٧١( يف ١٤٣٠/٩/١٠هـ، وبناء عىل ما ورد يف كتاب مدير 
١٤٣٠/٩/٢٦هـ،  وتاريخ   ،)١٧/٥٧/٣٦٦٨/١( برقم  املقدسة  العاصمة  مرور  إدارة 
الرشعي  القرار  وبناء عىل  احلوادث،  قبل شعبة  املعد من  املروري  احلادث  تقرير  به  املرفق 
الصادر من املحكمة اجلزئية بمكة املكرمة برقم )٥/٥٤٧ وتاريخ ١٤٣٠/١١/٦هـ، وبناء 
تكون  بأن  القايض  ١٤٣٢/١٠/٢هـ،  يف  رقم٤٣١٠٨  الربقي  الكريم  السامي  األمر  عىل 
دية القتل اخلطأ ثالثامئة ألف ريال، وأن يرسي هذا التقدير عىل كل حالة مل حيكم فيها قبل 
العمل به، وبناء عىل ما قرره أهل العلم يف مقدار الدية، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض 
املربع، ونصه: )دية احلر املسلم مائة بعري أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عرش ألف درهم فضة 
أو مائتا بقرة أو ألفا شاة، حلديث أيب داود عن جابر ريض اهلل عنه: »فرض رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم يف الدية عىل أهل اإلبل مائة من اإلبل، وعىل أهل البقر مائتي بقرة، وعىل 
أهل الشاه ألفي شاة«، رواه أبو داود، وعن عكرمة عن ابن عباس: »أن رجال قتل، فجعل 
اثني عرش ألف درهم«، ويف كتاب عمرو بن حزم »وعىل  ديته  النبي صىل اهلل عليه وسلم 
دية  من  النصف  عىل  األنثى  دية  أن  من  العلم  أهل  قرره  وملا  دينار«(،  ألف  الذهب  أهل 
الرجل، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض املربع، ونصه )ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب 
واملجوس وعبدة األوثان وسائر املرشكني عىل النصف من دية ذكراهنم كدية نساء املسلمني 
ملا يف كتاب عمرو بن حزم: »دية املرأة عىل النصف من دية الرجل«(، وحلديث )البينة عىل 
املدعي واليمني عىل املدعى عليه( رواه الرتمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من 
أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم وغريهم أن البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه؛ 
املتوفيني )...( )...(، للمدعي  املدعى عليه )...(، بدفع دية  لذلك كله فقد حكمت عىل 
)...(، واملدعية )...(، وقدرها مائتان ومخسة وعرشون ألف ريال، وهذه الدية متثل نصف 
دية الرجل املسلم يف قتل اخلطأ، وهي مائة ومخسون ألف ريال، ونصف دية املرأة املسلمة 
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يف قتل اخلطأ، وهي مخسة وسبعون ألف ريال، للمدعية )...( من الدية السدس، والباقي 
للمدعي )...(، وبه حكمت. ويفهم املدعى عليه بأن له مطالبة عاقلته بمبلغ الدية، وبناء عىل 
الالئحة الثامنة من املادة السابعة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية، فقد قررت بعث 
املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم، وأقفلت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨ صباحا. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/١٤هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  اجلزائية  الدائرة 
الواردة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جده برقم )٣٥٣٢٤٥٨٥(، وتاريخ 
١٤٣٥/٨/١٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٣٥٣٣٢٦( رقم  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/١٩هـ، 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القايض يف املحكمة العامة بجده، املتضمن دعوى )...( 
بام دون  فيه  املحكوم  املتهم بقضية حادث مروري  و)...(، اجلنسية صباحا، ضد/ )...(، 
باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه قررنا املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٠٦٤٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٨٠٥٤ 

ديةا-اسالاخطأا-اأرشاسيارةا-احادثاسريا-اتقليلاتمللورا-اإدتنةابكاملاتملقؤوليةا-ا
دفعاباجاوزاإشارةاصفلتءا-اإحلاسهااباحلملتءا-اتقديلاتألرشا-اتحلكلابأسلاتلاقديلتتا-ا

إلزتمهابدفعاتلديةاوتألرشا-اتأجيلاتلديةا-اكفارةاتلقالاتخلطأ.

سلتراأهلاتخلربة.

أقام املدعي دعواه أصالة عن نفسه وبوكالته عن زوجته ضد املدعى عليه طالبني إلزامه 
بسبب  عليه  املدعى  به  تسبب  سري  حادث  يف  تويف  والذي  خطأ،  ابنهام  قتل  دية  بتسليمهام 
جتاوزه إلشارة املرور، وأدين من قبل جلنة احلوادث بكامل املسؤولية عنه، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودافع بتجاوزه اإلشارة وهي صفراء، وقد وردت إفادة إدارة 
عىل  االطالع  جرى  ثم  جتاوزها،  منع  يف  باحلمراء  الصفراء  اإلشارة  إحلاق  متضمنة  املرور 
املدعى  بإلزام  حكم  فقد  ولذا  بأقلها،  األخذ  القايض  وقرر  السيارة  نقص  أرش  تقديرات 
عليه بدفع الدية للمدعيني مؤجلة ملدة ثالث سنوات حيل منها جزء كل سنة، وبإلزامه بدفع 
أرش السيارة للمدعني، وأفهمه أن عليه كفارة القتل اخلطأ، فاعرتض املدعى عليه، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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املعاملة  عىل  وبناء  بربيدة،  العامة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ،)٣٤٥٣٠٦٤٣( برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٤/١١/٢٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٤٢٦٦٦٣٠٥( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، 
والنصف  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ  املوافق  األحد  يوم  ففي 
عن  األصيل   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...( حرض  وفيها 
 ،)...( رقم  بريدة  عدل  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( زوجته  عن  والوكيل  نفسه 
الورثة  حرص  صك  بموجب   ،)...( ابنهام  ورثة  هم  واملدعيان  يف١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، 
الصادر من هذه املحكمة برقم )...(، يف١٤٣٤/١٢/١٨هـ، مدعيا عىل احلارض معه )...(، 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبحضور وكيله )...(، سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، الوكيل عن املدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة من 
ابني  إن  عليه  دعواه  يف  قائال  يف١٤٣٤/٩/٣هـ،   ،)٣٤١٢٢٢٨٧٢( برقم  البكريية  عدل 
)...(، كان يقود سيارته )...(، غامرتني صنع ٢٠١١م، عىل طريق امللك )...(، وعند إشارة 
)...(، وقع حادث تصادم بني سيارة ابني وسيارة املدعى عليه، حيث أوضح تقرير املرور 
اإلشارة  احلارض  هذا  جتاوز  وقد  تقدم،  اخلرضاء  اإلشارة  له  فتحت  عندما   )...( ابني  أن 
برسعة عالية، وصدم سيارة ابني من اجلهة اليرسى، ونتج عن احلادث وفاة ابني بعد نقله 
إىل املستشفى، وال اعلم هل املدعى عليه ملا جتاوز اإلشارة أهي محراء أم خرضاء أم صفراء، 
ويرجع يف هذا إىل تقرير املرور، وقد قدرت جلنة احلوادث نسبة اخلطأ عىل املدعى عليه مائة 
باملائة لوجود الرسعة الزائدة، وإقراره بأنه ال يعلم لون اإلشارة عند وصوله إليها لوجود 
عارض صحي، وأطلب احلكم عىل املدعى عليه بدية مورثنا وتلفيات نقص السيارة املقدرة 
متوسطة بمبلغ ثامنية وأربعني ألف ريال، هذه دعواي، وعليها أوقع. وبسؤال املدعى عليه 
بحضور وكيله عن دعوى املدعي أجاب املدعى عليه بقوله ما ذكره املدعي بأنه وقع حادث 
ابنه  وفاة  احلادث  عن  نتج  وأنه  بربيدة،   )...( امللك  طريق  عىل   ،)...( إشارة  يف  مروري 
وتلفيات يف سيارته، فهذا صحيح، وقد وقع احلادث يف اإلشارة وأنا كنت قادما من اجلنوب 
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باجتاه الشامل، وقد جتاوزت اإلشارة بعد أن أضاءت باللون األصفر، ومل أشاهد احلمراء، 
وكانت رسعتي بحدود ثامنني كم يف الساعة، وكان ابن املدعي قادما من جهة الرشق، وبعد 
جتاوزي لإلشارة ال أعلم ماذا حدث، وأضاف الوكيل بقوله إن موكيل بعد احلادث مل يكن 
بكامل وعيه، ومل يصح إال بعد ثالث أيام من احلادث، هذه إجابتنا، وعليها نوقع. فسألت 
املدعي أصالة ووكالة هل يوجد شهود حرضوا احلادث وأدلوا بمعلومات؟ فقال ال أعلم 
يعترب  صفراء  اإلشارة  جتاوز  هل  لإلفادة  املرور  إلدارة  الكتابة  فقررت  شهود،  وجود  عن 
جلسة  ويف  خرضاء؟  وهي  بتجاوزها  يلحق  أم  محراء  وهي  بتجاوزها  ويلحق  نظاما  خطأ 
املرور  إدارة  وردنا خطاب  وقد  وكالة،  عليه  واملدعى  أصالة ووكالة  املدعي  أخرى حرض 
رقم )١٧/١٢٠٦/٦/٧(، يف ١٤٣٥/٣/٢٩هـ، املتضمن أن جتاوز اإلشارة وهي صفراء 
يلحق باللون األمحر، فبعد سامعي لدعوى املدعي أصالة ووكالة، وسامعي إلجابة املدعى 
عليه الذي صادق عىل صحة دعوى املدعي من حيث وقوع احلادث، ووفاة مورث املدعني 
وحصول التلفيات يف السيارة، وادعى املدعى عليه بأنه حينام جتاوز اإلشارة كانت صفراء، 
وقد قررت إدارة املرور بأن جتاوز اإلشارة وهي صفراء يلحق باحلمراء التي متنع التجاوز، 
وبعد االطالع عىل قرار اللجنة اخلاصة برتكيز اإلدانة والتي قررت بأن املدعى عليه يتحمل 
كامل مسؤولية احلادث، وبعد االطالع عىل تقرير أرش نقص سيارة املتوىف، واملقدر بمبلغ 
ثامنية وأربعني ألف ريال، وحيث إن دية قتل اخلطأ مبلغ ثالثامئة ألف ريال، فلام تقدم فقد 
حكمت عىل املدعى عليه بأن يسدد للمدعني مبلغ ثالثامئة وثامنية وأربعني ألف ريال، دية 
املتوىف وقيمة تلفيات السيارة، وله حق الرجوع عىل عاقلته، والدية مؤجلة ملدة ثالث سنوات 
كل سنة حيل مبلغ مائة ألف ريال اعتبارا من تاريخ الوفاة يف ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، وأفهمت 
فصيام شهرين  جيد  مل  فإن  مؤمنة  رقبة  عتق  وهي  اخلطأ،  قتل  كفارة  عليه  بأن  عليه  املدعى 
متتابعني، هذا ما ظهر يل وبه حكمت، واهلل أعلم، وبعرض احلكم عىل املتداعيني قرر املدعي 
موافقته، وأما املدعى عليه فلم يقنع فأفهمته أن مدة االعرتاض ثالثون يوما، وباهلل التوفيق، 
احلمد  ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ.  يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل 
هلل وحده وبعد ففي يوم الثالثاء ١٤٣٥/٧/٢٨هـ ويف متام الساعة التاسعة صباحا جرى 
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اطالعي عىل املعاملة بام فيها قرار أصحاب الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف بالقصيم برقم 
)٣٥٢٩٧٩٢١(، يف ١٤٣٥/٦/٢٩هـ، املتضمن أنه لوحظ أنه تم احلكم بمتوسط أرش 
نقص السيارة واملتعني احلكم باألقل، ألن املتيقن حسبام نص عليه العلامء يف باب تعارض 
ثامنية  بمبلغ  للمدعي  احلكم  بأنني رجعت عن  الفضيلة  إلخ. وأجيب أصحاب  البينتني.. 
وأربعني ألف ريال فيام يتعلق بتلفيات السيارة وحكمت للمدعي بمبلغ مخسة وأربعني ألف 
ريال، وللمعلومية حرر يف ١٤٣٥/٧/٢٨هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.

لعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا اجلزائية  احلمـد هلل وحـده وبعد، فقـد اطرَّ
بمحكمة االستئناف بـمـنـطـقـة الـقـصـيـم عـىل الـمـعـامـلـة الواردة من فضيلة رئيس 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/٣هـ،  يف   ،)٣٥٩٧٢٨٦٩( برقم  بريدة  يف  العامة  املحكمة 
القايض   ،)...( الشيخ/  فضيلة  الصادر من  رقم )٣٥٢٢٤٣٣٨(، يف ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، 
يف املحكمة، واخلاصة بدعوى )...( أصالة، ووكالة عن )...( ضد/ )...(، بشأن حادث 
بأن يدفع هلام دية مورثهام )...(  إلزام املدعى عليه  مروري، وطلب املدعي أصالة ووكالة 
الذي تسبب املدعى عليه بقتله خطأ يف احلادث املذكور وأرش نقص سيارته. وقد تضمن 
مبلغ ثالثامئة وثامنية وأربعني  املدعيني  يسلم  بأن  املدعى عليه  بإلزام  الصك حكم فضيلته 
حق  وله  الدعوى،  يف  املوصوفة  السيارة  تلفيات  وأرش   ،)...( املتوىف  دية  ريال  ألف 
الرجوع عىل عاقلته؛ والدية مؤجلة ملدة ثالث سنوات كل سنة مائة ألف ريال اعتبارًا من 
من  به  حكم  عام  رجع  فضيلته  مع  وبمخابرة  فيه.  ل  املفصرَّ النحو  عىل  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، 
منه  بداًل  ريال وحكم  ألف  وأربعون  ثامنية  السيارة، وقدره  أرش  بدفع  عليه  املدعى  إلزام 
منا دراسة  املذكورة. وقد سبق  السيارة  ألف ريال أرش  مبلغ مخسة وأربعني  بدفع  بإلزامه 
الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالصك 
وضبطه، وبناًء عىل قرارنا رقم )٣٥٢٩٧٩٢١(، يف ١٤٣٥/٦/٢٩هـ؛ قررنا ما ييل: أواًل/ 
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املوافقة عىل رجوع فضيلته عام حكم به )أواًل( بخصوص أرش السيارة. ثانيًا/ املوافقة عىل 
واهلل  فضيلته.  به  حكم  ما  بقية  عىل  املصادقة  ثالثًا/  األرش.  بخصوص  أخريًا  به  حكم  ما 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٤١٤٩٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٣٦١٩ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثادهسا-اتقليلاتمللورا-اإدتنةاتلدتهسابكاملاتملقؤوليةا-امطالبةا
ورثاهابالديةا-ارأياتخلبرياالايقيداتملحكمةا-إسلترا-اتساعدتدابدفعاتلديةا-إلزتمابدفعهاا-ا

كفارةاتلقالاتخلطأ.

سولاتبناسدتمةلا»وتخلطأاعىلارضبني،اأحدمهالاأنايلمياتلصيد،اأوايفعلامااجيوزالهافعمه،ا
فيؤولاإىلاإتالفاحل،امقماماكاناأواكافلت،افاكوناتلديةاعىلاعاسماه،اوعميهاعاقارسبةامؤمنة،ا
سالاتبناتملنذرلاأمجعاكلامنانحفظاعنهامناأهلاتلعملاأناتلقالاتخلطأاأنايلمياتللتمياشيئاا

فيصيباغريه،االاأعممهلاخيامفونافيه...اإلخ«.

أبنائها القرص ضد املدعى عليه  املدعية دعواها أصيلة عن نفسها وبواليتها عىل  أقامت 
وبعرض  له،  عليه  املدعى  دهس  بسبب  تويف  الذي  مورثهم  دية  بتسليمهم  إلزامه  طالبة 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها واستعد بدفع الدية، وباالطالع عىل تقرير املرور تبني 
أنه انتهى إىل إدانة الداهس بكامل املسؤولية، وبمناقشة القايض للمدعى عليه قرر بأنه أثناء 
سريه بسيارته ليال اصطدم بمورث املدعية، وهو يعرب الطريق لكونه يرتدي مالبس ألواهنا 
غري واضحة، مما تسبب يف وفاته، ولذا فقد ألزم القايض املدعى عليه بتسليم الورثة دية قتل 
مورثهم خطأ، وأفهمه أن عليه كفارة القتل اخلطأ، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم 
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من حمكمة االستئناف وذلك الستعداد املدعى عليه بدفع الدية وبذله هلا.

عىل  وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )٣٥٣٤١٤٩٧(، 
وتاريخ   )٣٥١٦٢٢٩٢٥( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ، حرضت )...(، اجلنسية  )...( باإلقامة رقم )...(، أصالة عن نفسها 
برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  سنا،  القرص  أوالدها  عىل  ولية  وبصفتها 
١٤٢٢/٤/٨هـ،  بتاريخ  املولود   ،)...( وهم  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  يف   ،)٣٤٧٧٨٥٣(
و)...(، املولود يف ١٤٣١/٥/١٨هـ، و)...(، املولود يف ١٤٣٢/٦/١٢هـ، و)...(، املولودة 
يف ١٤٣٣/٧/٢٣هـ، و)...(، املولود يف ١٤٣٥/١/١٢هـ، واجلميع ورثة املتوىف )...(. 
برقم )٣٤٧٧٨٤٩(، يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  املحكمة  الصادر من هذه  الصك  بموجب 
وحرض حلضورها )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فادعت )...( 
قائلة إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٢هـ، وقع حادث دهس ملورثنا )...(، من قبل قائد السيارة 
السائق/ )...(، ونتج عن احلادث وفاة املدهوس، أطلب إلزامه بدفع دية القتل خطأ، وهي 
ما  قال  عليه  املدعى  ذلك عيل  وبعرض  اجلواب،  عليه  املدعى  وأسال  ريال،  ألف  ثالثامئة 
ذكرته املدعية من حيث وقوع احلادث وتارخيه ووفاة مورثهم كل ذلك صحيح، وال مانع 
املرور رقم  املعاملة وجد خطاب  الدية، هكذا أجاب. وبالرجوع إىل أوراق  لدي من دفع 
)١٢٩١(، يف ١٤٣٥/٤/١٠هـ، متضمنًا بعد املقدمة الرأي واملسؤولية )أوال: نرى إدانة 
الداهس/ )...(، سعودي اجلنسية بنسبة ١٠٠% يف احلادث. وذلك لألسباب التالية: ))١/ 
 ،)...( السائق/  إدانة  نرى  ثانيا:  اإلمهال.   /٣ االحرتاز.  عدم   /٢ األنظمة  مراعاة  عدم 
عن  عليه  املدعى  وبسؤال  للمسؤولية((،  موجب  فعل  أي  وجود  لعدم  اجلنسية  سعودي 
يرتدي مالبس غري  املدعي  ليال، وكان  بسياريت  إنني كنت أسري  قال  للمتوىف  كيفية دهسه 
واضحة، فلام جتاوز املتوىف الطريق اصطدمت به ففارق احلياة، هكذا قرر. فبناء عىل ما تقدم 
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من الدعوى واإلجابة وألن املدعية تطالب بدفع دية مورثها من املدعى عليه لتسببه بموته، 
وإلقرار املدعى عليه بدعوى املدعية وملا ذكره ابن قدامة يف املغني قال: )واخلطأ عىل رضبني: 
أحدمها: أن يرمي الصيد، أو يفعل ما جيوز له فعله،  فيؤول إىل إتالف حر، مسلام كان أو 
كافرا، فتكون الدية عىل عاقلته، وعليه عتق رقبة مؤمنة(، ومجلته أن اخلطأ أن يفعل فعال ال 
يريد به إصابة املقتول، فيصيبه ويقتله، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا، فيصيب إنسانا فيقتله. 
قال ابن املنذر: أمجع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن القتل اخلطأ أن يرمي الرامي شيئا، 
العزيز، وقتادة، والنخعي،  فيه. هذا قول عمر بن عبد  فيصيب غريه، ال أعلمهم خيتلفون 
والزهري، وابن شربمة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. فهذا الرضب من 
اخلطأ جتب به الدية عىل العاقلة والكفارة يف مال القاتل، بغري خالف نعلمه(، لذا ولكل ما 
تقدم فقد حكمت عىل املدعى عليه بأن يدفع للمدعية دية مورثها )...(، وقدرها ثالثامئة 
ألف ريال، وأفهمته بأن عليه كفارة القتل اخلطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن مل جيد فصيام 
شهرين متتابعني، وبعرض ذلك عىل الطرفني قررت املدعية القناعة، وقرر املدعى عليه عدم 
القناعة وطلب استئناف احلكم بدون الئحة، عليه فقد قررت بعث كامل املعاملة ملحكمة 
االستئناف بمكة املكرمة للتدقيق وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، نحن قضاة الدائرة اجلزائية 
إىل  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة  بمكة  االستئناف  بمحكمة  السادسة 
وتاريخ   )٣٥١٦٢٢٩٢٥( رقم  بجده  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  بكتاب  املحكمة  هذه 
)١٤٣٥/٦/١٤هـ( )٣٥٢٧٧٣١٨(وتاريخ  رقم  الصك  هبا  املرفق  )١٤٣٥/٧/٢٨هـ( 

الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة بجده، املتضمن دعوى/ ورثة 
)...(، ضد/ )...(، سعودي اجلنسية، يف دية، املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم الستعداد املدعى عليه أنه ال مانع لديه من دفع 
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الدية، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٢٠٢٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٠هـ رقم القرار: ٣٥١١١٠٩٩ 

جهالةا تملقؤوليةا-ا منا بجزءا إدتنةا تمللورا-ا تقليلا دهسا-ا حادثا خطأا-ا سالا ديةا-ا
تلديةا-ا بدفعا تملالا بيتا إلزتما إذٌناساٍمابقامعهاا-ا تملالا-ا بيتا تلدعوىاعىلا إسامةا تجلاينا-ا

تقميلانصيباتلقارصالوليه.

ثبوتاإدتنةاتملاقبب.

قتل  دية  بضامن  إلزامه  طالبًا  املسلمني  مال  بيت  ضد  ووكالة  أصالة  دعواه  املدعي  أقام 
مورثهم خطأ، بعد أن توىف بسبب حادث دهس ومل يتم العثور عىل اجلاين الذي أدين بنسبة 
بسامع  السامي  املقام  إذن  صدور  وبعد  احلادث،  عن  املسؤولية  من  باملائة  وعرشين  مخسة 
الدعوى ضد بيت املال، جرى عرضها عىل مندوبه فقرر عدم ممانعة بيت املال من حتمل الدية 
إذا ثبت موجبه رشعا، وقد جرى من القايض االطالع عىل تقرير املرور فوجده يتضمن إدانة 
اجلاين بالنسبة املذكورة، ولذا فقد ثبت لديه أن يف ذمة بيت املال لصالح الورثة مبلغ الدية 
بحسب نسبة اإلدانة، وحكم عىل بيت املال بدفعه هلم كل بحسب نصيبه الرشعي املوضح 
يف احلكم، عىل أن يسلم نصيب القارصين لوليهم لوجوده خارج اململكة، ثم صدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
واملحالة  ١٤٣٤/١١/٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٢٥٠١٦٠٣( برقم  باملحكمة  املقيدة  املعاملة 
وتاريخ   ،)٣٤٤٩٢٠٢٩( برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
١٤٣٤/١١/٤هـ، عليه ففي هذا اليوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١١/٢٦هـ افتتحت اجللسة 
الساعة التاسعة والنصف صباحا، وفيها حرض املدعي )...(، اجلنسية )...( بموجب اإلقامة 
الوكالة  بموجب  و)...(،   )...( من  كل  إخوانه  عن  ووكياًل  نفسه  عن  أصالة   ،)...( رقم 
١٤٢٦/٥/١٣هـ،  وتاريخ   ،)...( برقم  اليمنية  باجلمهورية  العدل  وزارة  من  الصادرة 
واملصدقة من الوزارة الداخلية السعودية، ووزارة العدل، ووكيال عن والدته )...( أصالة 
بموجب  و)...(  و)...(   )...( وهم  القرص،  أوالدها  عىل  واليتها  وبموجب  نفسها،  عن 
اليمنية حمكمة شامل  الصادرة من اجلمهورية  الوالية رقم )...(، وتاريخ ١٤٢٦هـ،  صك 
األمانة املصدقة من الوزارة الداخلية السعودية، ووزارة العدل، وحرض حلضوره مندوب 
املوجة  اخلطاب  بموجب   ،)...( املختار  املنورة  باملدينة  الوطنية  واالقتصاد  املالية  وزارة 
فادعى  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ،)...( برقم  املنورة  باملدنية  العامة  املحكمة  لرئيس 
املدعي قائال لقد تويف والدي )...( رمحه اهلل، وانحرص إرثه يف زوجته )...(، وأوالده منها 
 ،)...( رقم  الورثة  حرص  صك  حسب  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أنا 
وقد  العدل،  ووزارة  السعودية،  اخلارجية  الوزارة  من  املصدقة  ٢٠٠٥/٦/٢٠م،  وتاريخ 
توىف دهسا يف املدينة املنورة عن طريق جمهول ال يعرف أين هو، وقد قدرت النسبة من قبل 
تقرير  من  يتضح  كام   ،%٢٥ املجهول  السيارة  قائد  عىل  وقدرت   ،%٧٥ والدي  عىل  املرور 
املرور املرفق، وألن اجلاين جمهول أطلب احلكم عىل بيت املال بدفع دية مورثي وقدرها مخسة 
املالية،  املدعى عليه مندوب وزارة  ريال، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل  ألف  وسبعون 
أجاب بقولة ما ذكره املدعي وكالة من وقائع احلادث صحيح، وال مانع لدى بيت املال من 
دفع الدية املذكورة إن كان اجلاين هاربًا ومل يعثر عليه، هذا جوايب. ثم جرى االطالع عىل 
صكوك حرص الورثة والوكاالت والوالية، كام جرى االطالع عىل التقرير املروري املتعلق 
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باحلادث، والذي تبني فيه أن اجلاين هارب وجمهول، هذا، وقد صدر األمر السامي الذي 
حيمل الرقم )...(، وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ، واملتضمن اإلذن يف سامع املطالبة بالدية يف 
املال لصالح ورثة  بيت  ملا تقدم، فقد ثبت لدي أن يف ذمة  املال  بيت  مواجهة مندوب من 
)...( مبلغًا قدره مخسة وسبعون ألف ريال، وهو دية مورثهم نسبة القتل اخلطأ من شخص 
جمهول، وقررت احلكم عىل بيت املال بدفع املبلغ املذكور لورثة املتوىف حااًل، كام جرى مني 
قسمة هذا املبلغ عىل الورثة عىل التفصيل التايل: والورثة مكونة من ١/ الزوجة وهلا الثمن. 
٢/ األوالد ثالثة ذكور وثالث إناث، للذكر مثل حظ األنثيني. وجمموع الرتكة موزع عىل 
الورثة كالتايل: ١/ للزوجة تسعة آالف وثالثامئة ومخسة وسبعون ريااًل )٩٫٣٧٥ريال(. 
هللة  وثالثون  وثالث  ريااًل  وثامنون  وثالثة  ومخسامئة  ألفًا  عرش  أربعة  ذكر  ابن  لكل   /٢
وسبع  ريااًل  وتسعون  وواحد  ومائتان  آالف  سبعة  أنثى  لكل   /٣ ريال(.   ١٤٥٨٣٫٣٣(
املسافة  ولبعد  لقلته،  للوكيل  املبلغ  تسليم  قررت  ريال(. وكام  هللة )٧٢٩١٫٦٧  وستون 
حيث إن الورثة يقيمون باليمن، هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل الطرفني 
قررا القناعة والرضا وسيجري رفع املعاملة ملحكمة االستئناف لوجود قرص حسب املتبع 
اهلل  العارشة، حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٦هـ وصىل  الساعة  اجللسة  وأغلقت  التوفيق،  وباهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  املكرمة االطالع عىل  اخلامسة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة  اجلزائية  الدائرة 
برقم )٣٤٢٥٠١٦٠٣(،  املكلف  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  الواردة من فضيلة رئيس 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، املرفق هبا الصك الصادر مـن فضيلة الشيخ/ )...(، القايض 
١٤٣٤/١٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٣٨٤٥٩٨( برقم  املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة 
الـمتضمـن دعوى املدعي/ )...(، اجلنسية أصالة ووكالة ضد/ بيت املال، املحكوم فيه بام 
دون بباطن الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه قررنا املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، 
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وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بخميس مشيط

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٠٨٩١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٠٤٣٩ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسريا-اتصطدتمابإبلاسائبةا-اتقليلاتمللورا-اتقببهاايفاتلوفاةا-ا
ساٍما إذٌنا تملالا-ا بيتا عىلا تلدعوىا إسامةا معلفاها-ا عدما تملقؤوليةا-ا بكاملا مالكهاا إدتنةا

بقامعهااا-ااإلزتمابيتاتملالابالدية.

ل/امااروياأناناسةالمربتءابناعازباريضاتهللاعنهادخمتاحائطارجلافأفقدتهاعميهل،ا
أهلا بالنهاراوعىلا تألموتلاحفظهاا أهلا تهللاعميهاوسملاعىلا تهللاصىلا فقىضارسولا

تملوتيشاحفظهااباليل.
ل/اتألملاتلقاميارسلا)رر3٤ل(ايفار/ر/لر٤لهـ.

3/تملادةا)را/ا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

أقام املدعون دعواهم ضد بيت مال املسلمني طالبني إلزامه بدفع دية قتل مورثهم خطأ، 
والذي توىف يف حادث سري بعد اصطدام سيارته بجمل سائب عىل الطريق، وأدين صاحب 
اجلمل بكامل املسؤولية عن احلادث إال أنه مل يعرف، وبعد ورود إذن املقام السامي بسامع 
الدعوى ضد بيت املال، جرى عرضها عىل مندوبه فقرر عدم ممانعة بيت املال يف دفع الدية، 
وباالطالع عىل تقرير احلادث وجد موافقًا للصفة املدعى هبا، ولذا فقد حكم القايض بإدانة 
صاحب اجلمل بكامل املسؤولية، وألزم بيت املال بدفع دية القتل اخلطأ لورثة املتوىف، عىل 
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أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة يف احلكم، ثم صدق احلكم من حمكمة 
االستئناف.

وبناء  مشيط،  بخميس  العامة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املكلف  مشيط  بخميس  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
)٣٥٤٠٨٩١(، وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٤٧٤٩٩٤٤( وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ، ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ افتتحت اجللسة، وفيها 
حرض )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، حال كونه وكيال عن )...( 
و)...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حمافظة مخيس مشيط برقم )٣٣٤٢٣٣٠(، 
واملطالبة   ،)...( ما خيص مورثهم  استالم  فيها حق  له  يف ١٤٣٣/١٠/١١هـ، واملجعول 
عليه  واالعرتاض  احلكم  وقبول  والصلح  واملدافعة  واملرافعة  ودفعها  الدعاوي  وإقامة 
واملطالبة بالدية واستالمها أهـ. واملوكالن هم ورثة )...(، بموجب حرص الورثة الصادر 
من هذه املحكمة برقم )...(، يف ١٤٣٢/١١/٢٦هـ، واملتضمن وفاة )...(، وانحصار إرثه 
يف والده )...(، ووالدته )...(، وحرض حلضوره )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( حال كونه مندوبا عن وزارة املالية بموجب خطاب مدير عام فرع وزارة 
املحامي  تكليف  واملتضمن  ١٤٣٤/٥/١٣هـ،  يف   ،)٣٩١٦٤( برقم  عسري  بمنطقة  املالية 
)...(، ممثال للوزارة يف هذه القضية أهـ. وادعى األول قائال إنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢هـ 
وحتديدا يف الساعة احلادية عرش مساء تعرض مورث موكيل حلادث اصطدام مع مجل سائب، 
وذلك أثناء سريه بالسيارة يف حمافظة األفالج متجها إىل منطقة اجلنوب، وحيث أدين مالك 
اجلمل السائب بكامل املسؤولية، ولكن مل يعثر عليه، لذا أطلب احلكم عىل بيت املال بتسليم 
دية مورث موكيل وقدرها ثالثامئة ألف ريال، هذه دعواي. ونظرا النتهاء وقت اجللسة قررت 
رفعها ويف جلسة أخرى حرض الطرفان املدون هويتهام ووكالتهام سابقا، وبام أن املدعي وكالة 
يطلب احلكم عىل بيت املال إلزامه بدفع الدية كاملة، وال بد من أخذ اإلذن من املقام السامي 
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حسب األمر السامي رقم )١٣٤٠٠(، يف ١٤٠٢/٦/٦هـ، واملتضمن طلب التوجيه حيال 
السامي  األمر  املال، وحيث صدر  بيت  مندوب عن  بمواجهة  بالدية  املطالبة  سامع دعوى 
باملوافقة عىل سامع الدعوى يف مواجهة بيت املال برقم )٤٨٦٤٤(، يف ١٤٣٣/١١/٧هـ، 
وحيث إن األمر السامي قد صدر باملوافقة فال حاجة حينئذ للكتابة بموجب قرار معايل وزير 
العدل رقم )٣٢٨٥( يف ١٤٢٨/٣/١٥هـ، لذا جرى منا يف هذه اجللسة عرض الدعوى 
عىل مندوب بيت املال، فقال بعد اطالعي عىل ما جاء يف أوراق املعاملة فال مانع لدينا من 
احلكم بدية القتل اخلطأ ملوكيل املدعي، وقدرها ثالثامئة ألف ريال، هكذا أجاب. وبطلب 
البينة من املدعي وكالة عىل صحة دعواه، قال بينتي ما جاء يف أوراق املعاملة، هكذا أجاب. 
ثم جرى منا مطالعة وتصفح أوراق املعاملة فوجدنا فيها تقرير املرور بدون رقم، وتاريخ 
١٤٣٢/١١/١١هـ، واملتضمن أنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢هـ يف الساعة التاسعة مساء وقع 
حادث تصادم بني سيارة موديل ٩٨ لوهنا أسود نوع )...(، رقم اللوحة )...(، وبني مجل 
أدى إىل وفاة السائق وإصابة مرافقه وتلفيات بليغة يف املركبة ونفوق اجلمل، وتقع مسؤولية 
احلادث بواقع ١٠٠% عىل صاحب اجلمل، كام جرى االطالع عىل كتاب مدير شعبة مرور 
حمافظة األفالج املكلف واملوجه إىل سعادة حمافظ األفالج برقم )١٧٧٢/٢٧/٢/٧(، يف 
اجلمل  مالك  عىل   %١٠٠ بواقع  تقع  احلادث  مسؤولية  أن  واملتضمن  ١٤٣٣/٨/٢٤هـ، 
الطريق للخطر. أهـ.  التالية: ١/ ترك اجلمل سائبا ليال. ٢/ تعريض مستعميل  لألسباب 
أقسام  مجيع  إىل  واملوجه  األفالج  حمافظة  مرور  شعبة  مدير  كتايب  عىل  االطالع  جرى  كام 
بالتعميم والبحث عن مالك اجلمل عىل ضوء  وخمافر الرشطة واملراكز بمحافظة األفالج 
١٤٣٢/١١/٤هـ.  يف   ،)٢٢١٤/٢٧/٢/٧( برقم  اجلمل  عىل  املوجود  الشاهد  الوسم 
و)٢٣٩٢/١٠٨/٧(، يف ١٤٣٢/١١/٢٥هـ، وقد وردت مجيع اإلجابات بعدم التعرف 
عىل اسم مالك اجلمل، وذلك بموجب كتاب مدير شعبة مرور حمافظة األفالج املكلف برقم 
السامي  األمر  ولصدور  تقدم  ما  عىل  فبناء  ١٤٣٣/٨/٢٤هـ،  يف   ،)١٧٧٢/٢٧/٢/٧(
صاحب  عىل  تقع  املسؤولية  أن  من  املرور  تقرير  يف  جاء  وملا  الدعوى،  سامع  عىل  باملوافقة 
تعريض مستعميل  ليال. ٢/  اجلمل سائبا  ترك  التالية: ١/  بنسبة ١٠٠% لألسباب  اجلمل 
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الطريق للخطر. أهـ. وملا جاء عن أيب داوود رمحه اهلل عن حرام بن حميصة عن أبيه: ))أن ناقة 
للرباء بن عازب ريض اهلل عنه دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقىض رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم عىل أهل األموال حفظها بالنهار وعىل أهل املوايش حفظها بالليل((، وملا جاء 
البحث  تم  أنه  برقم )٣٦٢٨(، يف ١٤٣٣/٨/٢٥هـ، واملتضمن  يف كتاب حمافظ األفالج 
عن صاحب اجلمل ومل يتم العثور عليه، وملا ورد من أن دم املسلم ال هيدر، فلهذا كله فقد 
قررت أوال/ إدانة مالك اجلمل بمسؤولية احلادث بنسبة ١٠٠%. ثانيا/ ألزمت بيت املال 
املتوىف، وهبام حكمت. وبناء عىل  القتل اخلطأ، وقدرها ثالثامئة ألف ريال لورثة  بدفع دية 
صك حرص الورثة املشار إليه أعاله واملتضمن حرص اإلرث بوالد املتوىف ووالدته، جرى 
سؤال املدعي وكالة هل للمتوىف مجع من اإلخوة فقال نعم، عليه فقد أفهمت املدعي وكالة 
بأن لألم سدس املال لوجود مجع من األخوة، وهو مخسون ألف ريال، ولألب الباقي فرضا 
وتعصيبا وقدره مائتان ومخسون ألف ريال، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي وكالة 
بالقناعة، كام أن مندوب بيت املال مل يبد أية معارضة، وبناء عىل الالئحة السابعة من املادة 
من   )٢٤٠( املادة  بموجب  هبا  واملعمول  الرشعية  املرافعات  نظام  من  والسبعني  السادسة 
النظام اجلديد الناصة عىل أنه إذا توجه احلكم عىل بيت املال، فللمحكمة إدخال مندوب من 
قبل وزارة املالية للدفاع عن بيت املال حسب التعليامت املنظمة لذلك. وبعد رفع احلكم إىل 
حمكمة التمييز، فقد قررت رفع املعاملة ملحكمة االستئناف حسب التعليامت وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ.

احلمد هلل وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا اجلزائية بمحكمة 
بخميس  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة  االستئناف 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٧٤٩٩٤٤( رقم  مشيط 
فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...(، رقم )٣٥٢٤٢٩٢٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٢هـ، 
املالية بمنطقة عسري يف قضية )حادث  اخلاص بدعوى/ )...(، بالوكالة ضد/ فرع وزارة 
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مروري( عىل الصفة املوضحة يف الصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 33اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملويه

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٩٦١٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٤٦٧٥ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسريا-اتصطدتمابإبلاسائبةا-اتقليلاتمللورا-اتقببهاايفاتلوفاةا-ا
ساٍما إذٌنا تملالا-ا بيتا عىلا تلدعوىا إسامةا معلفاها-ا عدما تملقؤوليةا-ا بكاملا مالكهاا إدتنةا

بقامعهااا-اإلزتمابيتاتملالابالدية.

ل/امااجاءايفاكشافاتلقناعا)3ل/لر٤(لا»ويفدىاميتايفازمحةاكجمعةاوطوتفامنا
بيتاتملال،اروياعناعملاوعراوتحاجابهاأمحد،اوسالاتلقايضايفاسوماتزدمحوتايفامضيقا
وتفلسوتاعناسايل،افقالاإناكانايفاتلقومامنابينهاوبينهاعدتوةاوأمكناأنايكوناهواسامها

فهوالوثا«.
ل/اتملادةا)ررل/٤(او)ارل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام وكيل املدعني دعواه ضد بيت مال املسلمني طالبًا إلزامه بضامن دية القتل اخلطأ البنه 
ووالدة زوجته اللذين توفيا بسبب حادث اصطدام بناقة سائبة عىل الطريق، وقد محل تقرير 
املرور كامل نسبة اخلطأ عىل مالك الناقة، وملا مل تتوصل جهات التحقيق إليه صدر أمر ساٍم 
ممانعة  قرر عدم  املال  بيت  مندوب  الدعوى عىل  وبعرض  املال،  بيت  الدعوى ضد  بسامع 
بيت املال يف دفع الدية إذا ثبت موجبها رشعا، كام جرى من القايض االطالع عىل حتقيقات 
احلادث املتضمنة إدانة مالك الناقة بكامل املسؤولية عن احلادث، وعدم التوصل ملالكها، 
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ولذا فقد حكم عىل بيت املال بأن يسلم للمدعي دية قتل اخلطأ للمتوفيني، وصدق احلكم 
من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد فأنا رئيس )...( املحكمة العامة باملويه، وبناء عىل املعاملة الواردة 
املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٥١٢٩٦١٥( برقم  اإلحاالت  قسم  من  إلينا 
األحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٦٣٦٦٩٦( برقم  باملحكمة 
املوافق١٤٣٥/٠٤/١٦هـ، افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٨صباحا، وفيها حرض املدعي 
أصالة ووكالة )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وذلك بموجب 
صك حرص ورثة ابنه املتوىف )...(، رقم )٣١/١/٢(، وتاريخ ١٤٣١/١١/١٥هـ، املجلد 
األول صحيفة رقم )٢(، الصادر من حمكمة اخلرمة العامة، واملتضمن وفاة املذكور بتاريخ 
١٤٢٩/٩/٢٠هـ، وانحصار إرثه يف والده )...(، ووالدته )...(، وال وارث له سوامها، 
وبموجب صك حرص ورثة )...(، الصادر من املحكمة العامة باخلرمة برقم )٣٢/٢/٩(، 
بتاريخ  املذكورة  وفــاة  واملتضمن   ،)٢( رقم  املجلد  ١٤٣٢/٢/٢٠هـ،  وتاريخ 
)...( و)...( و)...(  منه  )...(، وأوالدها  إرثها يف زوجها  وانحصار  ١٤٢٩/٩/١٢هـ، 
وذلك  انتهى  الرشد  سن  بالغون  ومجيعهم  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   ،)...( عن  بالوكالة 
)٣١/٩/٥٠٩٠(، يف ١٤٣١/١١/١٨هـ، املجلد رقم )٢٥٧٧(، الصادرة من كتابة عدل 
رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...( وعن  اخلرمة، 
)٣١/١/٥٠٨٧( يف ١٤٣١/١١/١٨هـ، املجلد رقم )٢٥٧٧(، الصادرة من كتابة عدل 
رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...( وعن  اخلرمة، 
)٣١/١/٥٠٣٣(، يف ١٤٣١/١١/١٨هـ، املجلد رقم )٢٥٧٦(، الصادرة من كتابة عدل 
رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...( وعن  اخلرمة، 
)٣١/٢/٥٢٢٥(، يف ١٤٣١/١١/١٨هـ، املجلد رقم )٢٥٨٠(، الصادرة من كتابة عدل 
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رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...( وعن  اخلرمة، 
)٣٣٧٧٩(، يف ١٤٣١/١١/١٨هـ، املجلد رقم )٢٧٤٤(، الصادرة من كتابة عدل اخلرب 
الثانية، وعن )...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وعن )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وابنتي )...(، بالوكالة رقم )٣١/١/٥٠٣٥(، 
يف ١٤٣١/١١/١٨هـ، املجلد رقم )٢٥٧٦(، الصادرة من كتابة عدل اخلرمة، وعن )...(، 
يف   ،)٣٣٧٧٨( رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية 
وعن  الثانية،  اخلرب  عدل  كتابة  من  الصادرة   ،)٢٧٤٤( رقم  املجلد  ١٤٣١/١١/١٨هـ، 
يف   ،)١٩٦٨( رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   ،)...(
١٤٣١/١١/٢٥هـ، املجلد رقم )٤٨٤١(، الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية، وعن 
بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...( عليها  اجلربي  الويل  والدها  أرسة  بدفرت  املضافة   ،)...(
السجل املدين رقم )...(، بالوكالة رقم )٣٢/٢/١٧٥(، يف ١٤٣٢/٥/٢٢هـ، املجلد رقم 
)٢٦٤٦(، ومجيع الوكاالت ختول الوكيل )...(، حق املرافعة واملدافعة واملخاصمة وطلب 
حتليف اليمني وردها من املتسببني يف وفاة )...(، وذلك فيام خيص املوكلة )...(، ويف وفاة 
)...(، وذلك فيام خيص مجيع املوكلني، كام حرض مندوب بيت املال ممثل وزارة املالية )...(، 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وذلك بموجب خطاب مدير مكتب 
وزارة املالية بمحافظة اخلرمة برقم )٧٧٥/٢١٠(، وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٢هـ، وقد وردين 
 ،)٣٤/١٠٨٤١٥٢/٢١( برقم  املكلف  القضائي  لإلسناد  املساعد  الوزارة  وكيل  خطاب 
وزير  امللكي  السمو  صاحب  برقية  نسخة  صورة  به  واملرفق  ١٤٣٤/٥/١٥هـ،  وتاريخ 
رقم  السامي  األمر  إىل  فيها  واملشار  ١٤٣٤/٥/١هـ،  يف   ،)٥٠٦١٣( رقم  الداخلية 
)١٣٨٧٨(، وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ، بشأن اصطدام السيارة التي يقودها )...(، سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بناقة مل يعرف مالكها، ونتج عن ذلك وفاة )...(، 
وابنه )...(، والورثة يطالبون بالدية، واملتضمن بأنه ال مانع من سامع دعوى املطالبة بالدية 
انتهى. ثم ادعى املدعي قائال يف دعواه أنه يف متام الساعة ٣.٤٥ من صباح يوم السبت املوافق 
عالمة  الوسم  حتمل  اللون  محراء  سائبة  بناقة  ارتطام  حادث  عيّل  وقع  ١٤٢٩/٩/٢٠هـ، 
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الزائد )+( عىل الفخذ األيمن، والشاهد )-( أسفل الفخذ األيمن، وموقع احلادث كان يف 
منطقة بعد كربي رضوان بحوايل عرشة كيلو مرتات عىل اخلط الرسيع املؤدي من الرياض 
والدة  مرافقتي  وفاة  أوال/  احلادث:  عن  ونتج  املكرمة،  ملكة  متجها  وكنت  الطائف،  إىل 
زوجتي )...(، وعمرها ٤٦ عاما. ثانيا/ وفاة مرافقي ابني الطفل )...(، وعمره شهران. 
وقد أدين صاحب الناقة باحلادث بنسبة مائة باملائة ١٠٠%، وقد ادعيت عىل مخسة أشخاص 
سبيل  وإخالء  دعواي،  برد  احلكم  فصدر  مرافقي،  دية  تسليمي  بطلب  املحكمة  هذه  يف 
إقامة  وملوكيل  يل  بأن  القضية  حاكم  من  إفهامي  وجرى  دعواي،  من  مجيعا  عليهم  املدعى 
الصادر من هذه  املالية، وذلك بموجب صك احلكم  بوزارة  املال ممثال  بيت  الدعوى عىل 
املحكمة برقم )٣٣/٢١/٧(، وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢هـ، لذا أطلب احلكم عىل بيت املال 
ممثال بوزارة املالية بتسليم دية مرافقّي. وبعرض الدعوى عىل مندوب وزارة املالية قال إنه ال 
مانع لدى بيت املال ممثال بوزارة املالية من دفع الديتني للمدعي وموكليه إذا ثبت استحقاقهم 
ملا يدعون به، هذا وقد جرى اطالعي عىل صكوك حرص اإلرث، والوكاالت، وصك احلكم 
املذكور يف دعوى املدعي، فوجدته مطابقا ملا ذكره املدعي واملصادق عليه من الدائرة اجلزائية 
وتاريخ   ،)٣٣٢٢٧٢٨٠( رقم  بالقرار  املكرمة  بمكة  االستئناف  بمحكمة  الرابعة 
تقرير  عىل  اطالعي  جرى  كام  باألكثرية،  احلكم  عىل  املوافقة  املتضمن  ١٤٣٣/٥/٣هـ، 
احلادث املروري املرفق باملعاملة لفة رقم )٦٦و٦٧(، ويف دفرت تنظيم حمارض التحقيق اجلنائي 
تدين  اخلطأ  نسبة  ووجدت  احلادث  يف  اإلدانة  حتديد  حمرض  وجدت   ،)٧( رقم  بالصحيفة 
مالك الناقة املتسببة يف احلادث بكامل املسؤولية بنسبة مائة باملائة ١٠٠%، كام اطلعت عىل 
دفرت التحقيق املرفق باملعاملة يف الصفحتني الثانية والثالثة وفيه حمرض انتقال ومعاينة، وهذا 
نصه نعم أنا مدير مركز رشطة رضوان املالزم أول )...(، لقد تبلغت من الرقيب املستلم 
بمركز رشطة رضوان الوكيل رقيب )...(، عن وقوع حادث مروري عبارة عن صدم مجل 
يف اخلط الرسيع، وبه متوفني، وعىل الفور تم االنتقال وبرفقتي كل من الوكيل رقيب )...(، 
واجلندي )...(، واجلندي )...(، ووجدنا دوريات أمن الطرق واهلالل األمحر والدفاع املدين 
الذين بارشوا احلادث من قبلنا، واحلادث وقع يف متام الساعة ٣.٤٥ من صباح يوم السبت 
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املوافق ١٤٢٩/٩/٢٠، وذلك بعد كربي رضوان بحوايل مخسة كيلومرتات )٥كم( تقريبا، 
واحلادث عبارة عن صدم سيارة )...(، قيادة السائق )...(، مجال سائبا بالطريق العام، حيث 
وجدت آثار الصدم بمقدمة السيارة )...( والسطح، وكذلك وجدت اجلمل من نوع الناقة 
احلمراء اللون، وتم متزيقه من آثار احلادث، ويف موضع آخر من التحقيق يف الصفحة رقم 
وبعد  للطائف،  املتجه  اخلط  يف  األيرس  املسار  يف  يسري  كان  إنه  السائق  قول  وجدت   ،)١(
جتاوزه كربي رضوان بحوايل مخسة كيلومرتات تقريبا )٥ كم( تفاجأ بالناقة السائبة بالطريق 
ارتطامه هبا، كام اطلعت عىل خطاب مدير  فيه مما أدى إىل  الذي كان يسري  املسار  يف نفس 
شعبة األدلة اجلنائية برقم )٥٦١١ع( يف ١٤٣٢/٧/٤هـ، واملتضمن إرفاق التقرير الفني 
رقم )٧(، وباالطالع عىل التقرير املذكور وجدت فيه نّصا احلاجة منه ما ييل: تقرير فني رقم 
)٧( لسنة ١٤٣٢هـ املادة املراد فحصها صورة ناقة يف حادث مروري املطلوب بعد شخوص 
رئيس رقباء )...( إىل رئيس حمكمة املويه اتضح أن رئيس املحكمة يريد الوسم الذي يوجد 
عىل رقبة الناقة للفحص، والنتيجة بعد فحص املشار إليه أعاله ١/ ال يوجد سوى أربعة 
صور للناقة بموضع احلادث )...(، بطريق رضوان املرفقة مع التقرير. ٢/ ال نستطيع إبراز 
الوسم الذي يف الرقبة حيث مل يتم تصويرها يف موقع احلادث، وحيتمل أن يكون الوسم يف 
اجلهة اليمنى. ٣/ تم تكبري صور الناقة والوسم املوجود عىل الفخذ انتهى. كام اطلعت عىل 
ملف التحقيق يف اللفة رقم )١١( يف الصفحة رقم )٧(، واملتضمن ما نصه بحضورنا نحن 
رقم  الكامري  السيارة  حلادث  التابعة  املعاملة  أوراق  كامل  دراسة  تم  لقد  أدناه  املوقعني 
اللوحة )...(، بقيادة السائق )...(، املصدمة الناقة السائبة بالطريق العام والتي حتمل وسم 
)+( عىل الفخذ األيمن، والشاهد )-( أسفل الفخذ، حيث وجد اآليت: أوال/ يدان مالك 
الناقة السائبة بالطريق املتسببة باحلادث املروري بكامل املسؤولية بنسبة مائة باملائة ١٠٠%، 
وذلك لآليت: ١/ ما جاء يف حمرض االنتقال واملعاينة والرسم الكروكي والصور الفوتوغرافية. 
الناقة سائبة عىل  املالك  إمهال  بامللف. ٣/  املرفقة  واملرافقني  السائق  أقوال  ما جاء يف   /٢
الطريق العام وعدم التحفظ عليها ليال. ٤/ عدم الالمباالة مما تسبب يف حوادث جسيمة يف 
األرواح واملمتلكات. ثانيا: يعفى قائد السيارة )...(، من النسبة يف احلادث، وذلك لآليت: 
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١/ ما جاء يف حمرض االنتقال واملعاينة والرسم الكروكي والصور الفوتوغرافية. ٢/ ما جاء 
يف أقوال السائق وكذلك املرافقني املرفق باملعاملة. ٣/ كونه يسري يف خط سريه الصحيح 
املعاملة  انتهى. وقد جرى اطالعي عىل لفات  العام  الطريق  السائبة وسط  بالناقة  وتفاجئه 
يكون  بأن  نفى  املكرمة ومجيعهم  منطقة مكة  القبائل يف  ملشائخ  الكتابة  أنه جرى  فوجدت 
الوسم املوجود عىل الناقة يعود هلم ما عدا شيخ قبيلة )...(، من )...(، فقد أقر يف اللفة رقم 
من   ،)...( قبيلة  شيخ   ،)...( الشيخ  أنا  أقرر  بقوله  ١٤٣١/٢/١٢هـ،  بتاريخ   ،)٢٣٣(
الناقة التي  )...(، بأين قد حرضت يف مركز وحدة مرور رضوان، وقد اطلعت عىل وسم 
البحث  بعد  يل  اتضح  حيث  وإصابات،  وفيات  عنه  ونجم  مروري،  حادث  يف  تسببت 
لفخذ  يعود  الشاهد  أن  كام  قبائل  عدة  به  ويسم   ،)...( لقبيلتي  يعود  الوسم  أن  والتحري 
الطريق  العلم أن احلادث وقع عىل  )...(، من قبيلة )...(، بقرية رضوان وضواحيها، مع 
املختصة،  اجلهات  مساءلة  وجيب  احلديدي،  بالسياج  ثم  واضحة،  غري  كلمة  ثم  الرسيع، 
أنا  املتضمن نعم  اللفة رقم )٦٥(،  إقراره يف  انتهى. كام وجدت  التوقيع  وعىل ذلك جرى 
شيخ قبيلة )...(، قد حرضت مركز رضوان بتاريخ ١٤٢٩/١١/٧هـ، واطلعت عىل وسم 
الناقة السائبة التي وقع عليها احلادث، وهو عبارة عن )+( عىل الفخذ األيمن و) - ( حتت 
الفخذ األيمن، وال أعرف صاحبه ألنه يوجد عدة قبائل يسمون هذا الوسم )...(، توقيعه 
انتهى. كام اطلعت عىل اللفة رقم )٧٦(، وفيه إقرار بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٧هـ، ونصه أقرر 
أنا الشيخ )...(، ونيابة عن والدي الشيخ )...(، بأين قد حرضت ملركز رشطة رضوان وقد 
وتاريخ   ،)٧/٦/٢٥١/٧( رقم  بالطائف  احلوادث  شعبة  مدير  خطاب  عىل  اطلعت 
بالبحث يف دوسية األوسمة املوجودة لدهيم  بأنه  ١٤٣٠/١/١٣هـ، وما تضمنه اخلطاب 
لوسمنا،  املشابه  الوسم  وهو   ،)...( من   ،)...( لقبيلة  يعود  األول  الوسم  وسمني  وجد 
والوسم الثاين لقبيلة )...(، حسب ما يف اخلطاب، حيث إين أقرر بأن الوسم يشابه وسمنا 
نحن قبيلة )...(، ولكن الشاهد خيتلف عن الشاهد الذي وجد أسفل الفخذ األيمن للناقة 
الباعج  ويسمى  اليمنى  اجلهة  من  البطن  يف  يوسم  شاهدنا  وأن  احلادث،  يف  تسببت  التي 
انتهى. كام اطلعت عىل دفرت تقرير يف اللفة رقم )٢٢٩(، وفيه سؤال املحقق لـ)...(، وسؤاله 
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التي تسببت يف احلادث  الناقة  سبق وأن ذكرت وسم إبلك لنا، وهذا الوسم متواجد عىل 
لنا  أذكر  فسأله   ،)...( من   ،)...( قبيلة  تسمه  املذكور  الوسم  فأجاب  ذلك،  عن  أجب 
أرغب  ال  فأجاب  وسمه،  نفس  ويسمون   ،)...( فخذ  من  إبل  لدهيم  الذين  األشخاص 
بإعطائكم أي اسم منهم انتهى. فبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، وحيث قرر مندوب 
وزارة املالية بأنه ال مانع لدى بيت املال ممثال بوزارة املالية من دفع الديتني للمدعي إذا ثبتت 
دعواه، وملا جرى اطالعي عليه من صكوك حرص اإلرث والوكاالت، والكتامهلا وملا جرى 
اطالعي عليه من صك احلكم السابق الوارد يف دعوى املدعي، وملا جرى اطالعي عليه من 
الناقة، وإعفاء املدعي يف  الكاملة عىل مالك  حمارض االنتقال واملعاينة وحتديد نسبة اإلدانة 
احلادث من النسبة، ولكون التسبيبات املبنية عىل ذلك ظهرت مناسبتها للحادث، وملا جرى 
اطالعي عليه يف ملفات التحقيق ولكون جهات التحقيق مل تتهم شخصا معينا يملك الناقة، 
ولكوهنا قرصت يف ذلك حيث مل يتم التحقيق إال مع أربعة أشخاص من نفس القبيلة، وقد 
رفض أحدهم اإلفادة بأي اسم يعرفه منهم، وهذا تقصري من جهة التحقيق لكون الوسم 
أربعة أشخاص  التحقيق عىل  اقترص  ذلك  معينة، وهي يف رضوان، ومع  قبيلة  انحرص يف 
بإخالء  احلكم  صدر  ولكونه  احلادث،  يف  املتسببة  الناقة  مالك  جهل  إىل  أدى  وهذا  فقط، 
سبيلهم، وهبذا تتحمل الدولة ممثلة ببيت املال دية هذا القتل اخلطأ، وقد قرر الفقهاء ذلك 
قال يف كشاف القناع )٤٨٢/١٣( »ويفدى ميت يف زمحة كجمعة وطواف من بيت املال، 
روي عن عمر وعيل، واحتج به أمحد، وقال القايض يف قوم ازدمحوا يف مضيق وتفرقوا عن 
قتيل فقال إن كان يف القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث« انتهى. 
لذلك كله فقد حكمت عىل بيت املال ممثال بوزارة املالية بأن يسلم للمدعي دية قتل اخلطأ 
للمرأة )...(، مبلغا قدره مائة ومخسون ألف ريال )١٥٠٠٠٠ريال(، والبنه )...(، مبلغا 
وقدره ثالثامئة ألف ريال )٣٠٠٠٠٠ريال(، هذا ما ظهر يل وبعرضه عىل مندوب املالية قرر 
عدم االعرتاض وطلب تدقيق احلكم بدون الئحة اعرتاضية؛ لذلك جرى تسليمه نسخة 
من احلكم يف هذا اليوم وجرى إفهامه بأن له مهلة ثالثني يومًا لتقديم ما لديه من اعرتاض 
عىل احلكم من تاريخ اليوم، وإذا انتهت هذه املهلة ومل يتقدم بيشء فريفع احلكم واملعاملة 
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املادة اخلامسة  الرابعة من  الفقرة  بناء عىل  لتدقيقه  املكرمة  ملحكمة االستئناف بمنطقة مكة 
والثامنني بعد املائة والسابعة والثامنني بعد املائة من نظام املرافعات الرشعية الصادر باملرسوم 
الثامنة  يف  الساعة  اجللسة  أغلقت  وعليه  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ،)١ )م/  رقم  امللكي 
والنصف صباحا، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٤/١٦هـ.

اجلزائية  الدائرة  وقضاة  رئيس  نحن  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
رقم  احلكم  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة 
رئيس   ،)...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/١٦هـ  وتاريخ   ،)٣٥٢١٠٤٧٠(
املحكمة العامة باملويه املتضمن دعوى املدعي/ )...(، ضد/ بيت املال بدفع دية املحكوم 
املوافقة عىل احلكم،  باألكثرية  تقرر  باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه  بام دون يف  فيه 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 3٤اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٥٥٠٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٣١٣٢٣ 

إدتنةابكاملاتملقؤوليةا-ا ديةا-اسالاخطأا-اأرشاجنايةا-احادثاسريا-اتقليلاتمللورا-ا
جهالةاتجلاينا-إسامةاتلدعوىاعىلابيتاتملالا-اإذٌناساٍمابقامعهاا-إلزتمابيتاتملالابالديةا-ا

اطمباإلزتمهاباألرش. عدماحتممهاأرشاتجلنايةا-اردُّ

سولاتلشيخاحممدابناإبلتهيلايفافااويها)لل/رر3(الا»ملانعثلايفاكالماأهلاتلعملاماايدلا
عىلاأنامثلاهذتا-اأيلاديةاتجللتحاوتلكقوراوأجوراتلعالجا-ايقملامنابيتاتملال،اوتلذيا
يفاكاباأصحاباتإلماماأمحداإناماهوايفاتلنفساإذتاسالاشخصاوجهلاساتمهاكمنامناماتا

يفازمحةامجعةاأواطوتفا».

أقام املدعي دعواه أصالة ووكالة ضد بيت مال املسلمني طالبًا إلزامه بتسليمه دية قتل ابنه 
خطأ، وأرش إصابة ابنه اآلخر، وأرش سيارته، وهذه األمور نتجت كلها عن حادث سري مل 
يعثر عىل املتسبب فيه بعد هروبه، وقد أدين بكامل املسؤولية عن احلادث، وبعد صدور إذن 
املقام السامي بسامع الدعوى يف مواجهة مندوب بيت املال، جرى عرضها عليه فقرر عدم 
ممانعة بيت املال يف دفع الدية وأروش اإلصابات إىل الورثة، وامتنع عن دفع أرش السيارة، 
فتنازل املدعي عن املطالبة بأرش سيارته، وباالطالع عىل تقرير احلادث، وجد متضمنا إدانة 
املتسبب فيه بكامل املسؤولية عنه، ونظرا ألن بيت املال ال يتحمل إال دية املجهول قاُتله وال 
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يتحمل ما سوى ذلك من األروش، لذا فقد حكم القايض بإلزام بيت املال بدفع دية املتوىف 
لورثته، عىل أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة يف احلكم، ورصف النظر عن 
دعوى املدعي يف مطالبته بأروش إصابات موكله، وأفهمه أنه عىل دعواه إذا عرف املتسبب 

يف احلادث، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فأنا القايض )...( يف املحكمة العامة بالطائف، وبناء عىل املعاملة 
 ،)٣٤٣٢٥٥٠٢( برقم  املكلف  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
وتاريخ   ،)٣٤١٦٩٧٥٧٦( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ،  وتاريخ 
سعودي   )...( حرض  املوافق١٤٣٤/٠٨/٢١هـ،  األحد  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ، 
 ،)...( عن  وكياًل  وبصفته  نفسه  عن  أصالة   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية، 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية 
وكيال  وبصفته  ١٤٣٤/٧/١٥هـ،  بتاريخ   ،)٣٤٩٢٤٢٩٥( برقم  بالطائف  الثانية  العدل 
الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  سعودي   ،)...( ابنه  ًعن 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم )٣٤٩٣١٤٠٥(، بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٦هـ، 
واملخول له يف كال الوكالتني باإلقرار واإلنكار واالستالم وقبول األحكام ونفيها، وادعى 
عىل احلارض معه )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، واملفوض من 
قبل مدير مكتب وزارة املالية بمحافظة الطائف بالتفويض بالرقم )٢٠٣/٤٧٣٦( بتاريخ 
١٤٣٤/٨/٢١هـ، لسامع هذه الدعوى قائاًل يف دعواه عليه إن ابني )...(، كان يقود سياريت 
من نوع )...(، موديل ٢٠٠٧م يف شارع امللك )...(، حي )...(، وقد اصطدم به من اخللف 
رجل ال نعرفه، وهرب من موقع احلادث، وقد تويف ابني نتيجة احلادث، كام أن ابني اآلخر 
)...( كان يركب معه، وقد أصيب بعدة إصابات، قدر أرشها بامئتني ومخسة وثامنني ألف 
ريال، كام أن السيارة قدر أرشها بثامنية عرش ألفا ومائتي ريال، وبام أن املتسبب يف احلادث 
كام  املتوىف،  والدة  وملوكلتي  يل  املتوىف  ابني  دية  بدفع  املال  بيت  عىل  احلكم  أطلب  جمهول، 
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أطلب احلكم بدفع أرش إصابات ابني اآلخر )...(، كام أطلب احلكم بدفع أرش السيارة، 
هكذا ادعى. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه رد قائاًل أطلب متكيني من االطالع عىل 
املعاملة، فجرى متكينه من ذلك بمجلس القضاء، ثم قال ما ذكره املدعي كله صحيح وال 
املوافق  مانع لدى موكلتي من االلتزام بدفع ما طلبه املدعي، هكذا رد. ويف يوم اخلميس 
املعاملة، ووجدت من  الدعوى وجرى االطالع عىل  ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ، حرض أطراف 
ضمن طياهتا صك حرص ورثة )...(، وقد تضمن الصك وفاة املذكور وانحصار إرثه يف 
والدة ووالدته )...(، ومها مكلفان، وله مجع من اإلخوة، وقد جرى االطالع عىل شهادة 
الوفاة وقد تضمنت وفاة )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بتاريخ 
١٤٣٣/٢/٦هـ، كام جرى االطالع عىل قرار ذي الرقم )٤٤(، بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ، 
واملتضمن تقدير أرش اإلصابات احلاصلة لـ )...(، بمبلغ قدره مائتان ومخسة وثامنون ألف 
مستقباًل،  رسايتها  وأمنت  شفيت  قد  اإلصابة  بأن  املصاب  وكيل  إقرار  تضمن  كام  ريال، 
واملتضمن  ١٤٣٤/٥/٢٥هـ،  يف   ،)١٩٦٧٩( رقم  السامي  األمر  عىل  االطالع  جرى  كام 
رقم  لألمر  وفقًا  املال  بيت  عن  مندوب  بمواجهة  بالدية  املطالبة  دعوى  سامع  عىل  املوافقة 
أمارة منطقة مكة  )١٣٤٠٠(، يف ١٤٣٤/٦/٦هـ، كام جرى االطالع عىل خطاب وكيل 
وقد  ١٤٣٤/٤/١٦هـ،  بتاريخ  خ(،  )٥٤٢١٠/ح  الرقم  ذي  للحقوق  املساعد  املكرمة 
تضمن بأنه قد أسفر التحقيق عن إدانة قائد السيارة املتسببة يف احلادث بنسبة ١٠٠%، ولوهنا 
أبيض وال يعرف عنها أي معلومة بتقرير احلادث املرفق، وقد جرى االطالع عىل التقرير 
املذكور، وقد تضمن أنه بتاريخ ١٤٣٣/٢/١هـ، يف حوايل الساعة اخلامسة والنصف مساًء 
باملنطقة الصناعية شارع امللك )...(، وقع حادث تصادم بني سيارتني األوىل من نوع )...(، 
بيضاء  وسيارة   ،)...( اللوحة  رقم   )...( نوع  من  األخرى  والسيارة   ،)...( اللوحة  رقم 
اللون ال يعرف عنها أي معلومات، حيث صدمت من اخللف السيارة التي من نوع )...(، 
 ،)...( بالسيارة  واصطدامها  املعاكس  اخلط  ودخوهلا  انحرافها  إىل  أدى  مما   ،)...( وبقيادة 
السيارة  أرش  تقدير  عىل  االطالع  جرى  كام  املجهولة،  السيارة  صاحب  إدانة  تضمن  وقد 
التي من نوع )...(، املذكورة بعاليه، وقد تضمن خطاب رئيس مهنة املعارض أن السيارة 
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تساوي قبل احلادث مبلغا قدره ثامنية عرش ألفا ومائتي ريال، وتساوي بعد احلادث أربعة 
دية  دفع  من  موكلتي  لدى  مانع  ال  إنه  بقوله  عليه  املدعى  قرر  ثم  ريال،  وتسعامئة  آالف 
عىل  وبعرضه  قرر.  هكذا  تلزمنا،  فال  السيارة  وأما  اإلصابات،  أرش  دفع  وكذلك  املتوىف 
ابنه  إصابات  بأرش  وكذلك  املدعي،  ابن  املتوىف  دية  بدفع  يطالب  إنه  بقوله  قرر  املدعي 
للتأمل،  اجللسة  رفع  قررت  فعليه  قرر.  هكذا  هلا،  بيشء  يطالب  فال  السيارة  وأما  اآلخر، 
ويف يوم األحد املوافق١٤٣٤/١٠/٢٥هـ، حرض املدعي كام حرض )...( سعودي اجلنسية، 
بمحافظة  املالية  وزارة  مكتب  ملدير  مندوبا  بصفته   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
قرار  عىل  االطالع  جرى  وقد  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ،  بتاريخ   ،)...( رقم  باخلطاب  الطائف 
مقدري الشجاج هبذه املحكمة رقم )٤٤(، يف ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ، وقد تضمن )بناء عىل 
املعاملة الواردة من املكتب القضائي )...(، بالرقم )٣٤١٦٩٧٥٧(، يف ١٤٣٤/٧/١٨هـ، 
فقد  وعليه  اجلنسية،  سعودي   ،)...( باملواطن  احلاصلة  اإلصابات  أرش  بتقدير  املتعلقة 
مستشفى  من  صادر  هنائي  طبي  تقرير   )١٧( لفة  عىل  فوجد  املعاملة  عىل  االطالع  جرى 
امللك عبد العزيز التخصيص بالطائف رقم )...(، يف ١٤٣٤/٢/١٦هـ، وعىل لفة )٦٠( 
إقرار وكيل املصاب بأن اإلصابات قد شفيت وأمنت رسايتها، ويرغب بالتقدير الرشعي 
بموجب التقرير الطبي املذكور أعاله، وبناء عىل التعميم الصادر من املجلس األعىل للقضاء 
من  النفس  دون  ما  ديات  تقييم  بإعادة  واملتعلق  ١٤٣٢/١٠/٩هـ،  يف  )١٩٢/ت(،  رقم 
األعضاء واملنافع والشجاج، وجاء التقرير كالتايل: كرس عىل اجلدار اخلارجي جليب الفك 
العلوي األيمن، وقدر بمبلغ قدره )٣٠.٠٠٠ - ثالثون ألف ريال( مقدرا رشعًا، وكرس 
عىل عظمة اجلبهة ممتد إىل عظم سقف العني اليمنى واجلدار الداخيل جليب اجلبهة قدر بمبلغ 
بمبلغ  األنف قدرت  بعظم  ريال( مقدرا رشعًا، وكسور  ألف  قدره )٩٠.٠٠٠ - تسعون 
العلوية  والشفة  األنف  وسحجات  رشعًا،  مقدرة  ريال(  ألف  ستون   - ٦٠.٠٠٠( قدره 
قدرت بمبلغ قدره )٩٠٠٠ - تسعة آالف ريال( حكومة، وكرس بعظمة احلوض )اآللية( 
من  احلوض  بحزام  ريال( حكومة، وكرس  ألف  قدره )١٥٠٠٠ - مخسة عرش  بمبلغ  قدر 
األمام قدر بمبلغ قدره )١٥٠٠٠ - مخسة عرش ألف ريال( حكومة، وكرس بالثلث الطريف 
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األيرس لعظمة الرتقوة قدر بمبلغ قدره )٣٠٠٠ - ثالثة آالف ريال( حكومة، وكرس رشخي 
بعظمة اللوح األيرس قدر بمبلغ قدره )١٥٠٠٠ - مخسة عرش ألف ريال( حكومة، ورشخ 
بعظام اجلمجمة قدر بمبلغ قدره )٣٠.٠٠٠ - ثالثون ألف ريال( مقدرا رشعًا، ورّض عىل 
ريال(  ومخسامئة  آالف  سبعة   - ٧٥٠٠( وقدره  بمبلغ  قدر  بالرئتني  تكدم  إىل  أدى  الصدر 
حكومة، وإصابة بالرأس وكدمة بمقدمة الرأس نتج عنها سحجات عىل اجلبهة مع وذمة 
حميطة بالعني اليمنى قدرت إمجاال بمبلغ قدره )١٠.٥٠٠ - عرشة آالف ومخسامئة ريال(، 
هبذا يكون جمموع أرش هذه اإلصابات مبلغا قدره )٢٨٥.٠٠٠ - مائتان ومخسة وثامنون 
ألف ريال فقط ال غري، واهلل املوفق، مقدرا الشجاج باملحكمة العامة بالطائف )...( و)...( 
ا.هـ. وقرر املدعى عليه بقوله إن موكلتي بيت املال ال مانع لدهيا من حتمل دية املتوىف فقط، 
وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وبام أنه قد ثبت لدي أن وفاة مورث املدعي بسبب 
املتسبب يف احلادث، ولكون نسبة اإلدانة هبذا احلادث كاملة  احلادث، ونظرا لعدم معرفة 
ما  إىل  قاتله واملتسبب يف اجلناية عليه، وبالرجوع  يدّي من جيهل  املال  اهلارب، وبيت  عىل 
قرره أهل العلم يف تعليل حتمل بيت املال دية املجهول قاتله، كمن يوجد قتيال يف فالة أو 
يف زمحة مجعة وطواف، وبام أن هذا القتيل جيهل قاتله، فلم يبق سبيل إىل الثبوت ومل يوجد 
وقد  هدرا،  املعصوم  دم  يضيع  لئال  املال  بيت  من  الغرم  جيب  فعليه  السقوط،  يوجب  ما 
له يف  القضاة يف وقته - يف قضية عرضت  إبراهيم -رئيس  الشيخ حممد بن  فتاوى  جاء يف 
العلم ما يدل عىل أن مثل  دية اجلراح والكسور وأجور العالج فقال مل نعثر يف كالم أهل 
قتل  إذا  النفس  إنام هو يف  اإلمام أمحد  املال، والذي يف كتب أصحاب  بيت  هذا يسلم من 
شخص وجهل قاتله، كمن مات يف زمحة مجعة أو طواف. )٣٨٦/١١(. وبعد النظر فيام قرر 
بعاليه قررت ما ييل: ١/ حكمت عىل بيت املال بدفع دية املتوىف )...( لورثته، تقسم بينهم 
القسمة الرشعية وقدرها ثالثامئة ألف ريال. ٢/ رصفت النظر عن دعوى املدعي )...( يف 
مطالبته بأروش إصاباته عىل بيت املال، وبام سبق كله حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعي 
أصالة ووكالة قرر عدم القناعة بخصوص رصف النظر عن دعوى موكله، وقناعته بباقي 
احلكم كام أن مندوب بيت املال قرر القناعة، فعليه أفهمت املعرتض أن له ثالثني يوما تبدأ 
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من يوم الثالثاء ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ لتقديم اعرتاضه، فإن مل يقدم اعرتاضا سقط حقه يف 
االعرتاض، وأفهمت اجلميع أن احلكم واجب االستئناف. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ. 

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ،  الثالثاء  اليوم  هذا  ويف  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
سابقا،  هويته  املدونة   ،)...( املدعي  حرض  وفيها  صباحا،  والربع  العارشة  الساعة  متام  يف 
يف   ،)٣٤١٦٩٧٥٧٦( برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردت  وقد 
 ،)٣٤٣٨٦٦٠٨( رقم  السادسة  اجلزائية  الدائرة  قرار  هبا  ومرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، 
والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  املقدمة  بعد  املتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ،  يف 
االعرتاضية تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١/ أن فضيلة حاكمها مل يقسم 
الدية بني الورثة. ٢/ مل يفهم املدعي يف أروش اإلصابات بأنه عىل دعواه ضد من أحدثها به 
متى وجده، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. قايض استئناف 
فعليه  وتوقيعه(اهـ.  ختمه  واجلميع   ،)...( الدائرة  رئيس   ،)...( استئناف  قايض   ،)...(
األوىل:  املالحظة  اجلواب عىل  أما  وإياهم لكل خري،  اهلل  الفضيلة وفقني  أجيب أصحاب 
ألف  مائتان ومخسون  لوالده  لذلك  الفضيلة وجيه، وأقول توضيحا  ما ذكره أصحاب  إن 
املدعي  حرض  فقد  الثانية  املالحظة  عىل  اجلواب  وأما  ريال.  ألف  مخسون  ولوالدته  ريال، 
وجرى إفهامه بأنه عىل دعواه إذا عرف املجهول، ففهم ذلك ولذا فاحلكم عىل حاله وأمرت 
بإحلاقه بصكه وسجله، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم، حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٦هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
االستئناف بالدائرة اجلزائية السادسة بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالطائف برقم )٣٤١٦٩٧٥٧٦(، وتاريخ 
١٤٣٥/١/٢١هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القايض باملحكمة 
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العامة بالطائف برقم )٣٤٣٤١٤٢٨( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، املتضمن دعوى )...( 
والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم  املال،  بيت  ضد/ 
االعرتاضية تقرر املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٦٣٩٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٥٠٣٥ 

جهالةا تملقؤوليةا-ا بنصفا إدتنةا تمللورا-ا تقليلا دهسا-ا حادثا خطأا-ا سالا ديةا-ا
بيتا إلزتما تملأةامقممةا-ا ديةا إذٌناساٍمابقامعهاا-ا تملالا-ا بيتا تلدعوىاعىلا تجلاينا-إسامةا

تملالابدفعانصفها.

سلتراتهليئةاتلعامةاباملحكمةاتلعمياارسلا)ل(اوتاريخا٤ل/ا/ل٤3لهـ.

أقام املدعي دعواه أصالة عن نفسه، ووكيال عن زوجته ضد بيت مال املسلمني، طالبًا 
التي توفيت نتيجة حادث دهس ومل يتم العثور عىل  القتل اخلطأ البنتهام،  إلزامه بدفع دية 
املقام  إذن  صدور  وبعد  احلادث،  عن  املسؤولية  بنصف  املرور  قبل  من  أدين  الذي  اجلاين 
السامي بسامع الدعوى يف مواجهة مندوب بني املال، جرى عرضها عليه فقرر عدم ممانعة 
بيت املال من دفع الدية للورثة املدعني، وقد جرى من القايض االطالع عىل تقرير املرور 
املتضمن إدانة اجلاين بنصف املسؤولية عن اخلطأ، ونظرًا ألن دية املرأة عىل النصف من دية 
الرجل، لذا فقد حكم القايض عىل بيت املال بأن يدفع للورثة املدعني نصف دية املرأة، عىل 
أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة يف احلكم، ثم صدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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عىل  وبناء  بالطائف،  العامة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
 ،)٣٤٣١٦٣٩٧( برقم  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
وتاريخ   ،)٣٤١٥٩٣٨٨٦( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ، ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ، حرض )...( سعودي 
اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...(، باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن زوجته )...( 
سعودية اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...( يف ١٤٣٣/٩/١٢هـ، الصادرة من كتابة 
عدل الطائف، والتي ختوله حق املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل، ثم 
جرى سؤاله عن صك حرص ورثة املطالب بديتها فأجاب قائال إين مل أخرج صك حرص 
رفع  قررت  هكذا  لطلبه،  أجبته  فقد  مانع  ال  وحيث  إلحضاره،  مهلة  وأطلب  هلا،  ورثة 
حرض  ١٤٣٤/١١/٠٥هـ،  املوافق  األربعاء  يوم  يف  أخرى  جلسة  ويف  وتأجيلها.  اجللسة 
بصفتهام  وذلك   ،)...( زوجه  عن  ووكالة  نفسه  عن  أصالة   ،)...( ووكالة  أصالة  املدعي 
ورثة املتوفاة )...(، بموجب صك حرص الورثة الصادر عن املحكمة العامة بالطائف برقم 
)...( يف تاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، املتضمن وفاة )...( وانحصار إرثها يف والدها )...( 
ووالدهتا )...(، وهلا مجع من اإلخوة، وال وارث هلا سوامها أهـ . وأما املدعى عليه، وهو 
مندوب بيت املالية فلم حيرض، ومل يردنا ما يفيد تبلغه باحلضور من عدمه، لذا قررت رفع 
اجللسة. ويف جلسة أخرى يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/١٥هـ، حرض )...( سعودي 
زوجه  عن  وبالوكالة  نفسه  عن  باألصالة   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية، 
)...(، كام حرض  رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  )...(، سعودية  املتوفاة  ورثة  ومها 
)...(، بصفته مندوب مكتب وزارة  املدين رقم  السجل  اجلنسية، بموجب  )...( سعودي 
يف   ،)٢٤٩/٢٠٣( برقم  املذكور  املكتب  مدير  خطاب  بموجب  وذلك  بالطائف،  املالية 
١٤٣٥/١١/١٤هـ، ثم ادعى األول قائال لقد حصل حادث دهس بسيارة جمهولة البنتي 
الساعة  حوايل  عند  ١٤٣٢/١١/٢٦هـ،  بتاريخ  وذلك  بالطائف،   )...( شارع  يف   )...(
التاسعة صباحا، وقد توفيت ابنتي نتيجة احلادث وقد الذ الذي قام بصدمها بالفرار، ومل يتم 



215

العثور عليه، وقد صدر األمر السامي رقم )١٠٦١٠(، يف ١٤٣٤/٣/١٩هـ، املوجه لسمو 
وزير الداخلية بأنه ال مانع من سامع الدعوى يف مواجهة مندوب بيت املال، وحيث إنني 
وموكلتي وريثا املتوفاة )...( وذلك بموجب صك حرص اإلرث الصادر من املحكمة العامة 
بتاريخ   )...( مورثتنا  وفاة  واملتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ،  وتاريخ   ،)...( برقم  بالطائف 
١٤٣٣/١١/٢٦هـ، وانحصار ورثتها يف أنا والدها ووالدهتا )...(، وهلا مجع من اإلخوة 
ال يرثون؛ فأطلب احلكم عىل بيت املال )وزارة املالية(، ممثلة يف مكتب وزارة املالية بالطائف 
بأن يدفع يل وملوكلتي دية املتوفاة )...( مائة ومخسون ألف ريال حسب ما فرض اهلل لكل منا 
هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل مندوب بيت املال قال ما ذكره املدعي يف دعواه كله صحيح 
السامي  االمر  بناء عىل صدور  املتوفاة  لوريثي  الدية  لدينا من دفع  مانع  مجلة وتفصيال، وال 
مانع من سامع  بأنه ال  الداخلية  املوجه لسمو وزير  رقم )١٠٦١٠(، يف ١٤٣٤/٣/١٩هـ، 
الدعوى  تقدم من  ما  وبناء عىل  املال، هكذا أجاب.  بيت  الدعوى يف مواجهة مندوب  هذه 
واإلجابة، وملا جاء يف األمر السامي رقم )١٠٦١٠( يف ١٤٣٤/٣/١٩هـ، املوجه لسمو وزير 
الداخلية واملتضمن بأنه ال مانع من سامع هذه الدعوى يف مواجهة مندوب بيت املال، وملا جاء 
يف قرار اهليئة العامة باملحكمة العليا رقم )٢( يف تاريخ ١٤٣١/٧/١٤هـ، من تقدير دية اخلطأ 
بثالثامئة ألف ريال وملا جاء يف القرار املشار إليه يف الفقرة )رابعا( منه، من أن دية املرأة عىل 
النصف من دية الرجل وألنه نقل اإلمجاع عىل أن دية املرأة عىل النصف من دية الرجل حكاه 
ابن املنذر وغريه، وملا تضمنه صك حرص اإلرث الصادر من املحكمة العامة بالطائف برقم 
)٣٤٣٢٩٥٥٢(، يف تاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، من وفاة )...( وانحصار ورثتها يف والدها 
ووالدهتا )...(، وأن هلا مجع من اإلخوة ال يرثون وألن نصيب والدها حينئذ يكون مبلغًا وقدره 
مائة ومخسون ألف ريال ونصيب والدهتا مبلغًا وقدره مخسة وعرشون ألف ريال لذلك كله 
فقد حكمت عىل بيت املال بدفع مبلغ وقدره مائة ومخسني ألف ريال دية )...( لوالدهيا عىل 
أن يكون نصيب والدها مبلغا وقدره مائة ومخسون ألف ريال، ونصيب والدهتا مبلغًا وقدره 
مخسة وعرشون ألف ريال، وسوف جيري بعث هذا احلكم ملحكمة االستئناف للتدقيق، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٥هـ.
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الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  يوم األربعاء   احلمد هلل وحده ففي 
رئيسها  خطاب  وعليها  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  ورود  عىل  بناء  والنصف  العارشة 
برقم )٣٤١٥٩٣٨٨٦(، يف ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، املتضمن أنه جرى تدقيق احلكم من الدائرة 
١٤٣٥/٣/١٩هـ،  يف   )٣٥١٨٢٤٨٨( الرقم  ذو  القرار  بشأنه  وصدر  الثالثة،  اجلزائية 
الصك  )وبدراسة  منه  احلاجة  نص  ما  يتضمن  وجد  إليه،  املشار  القرار  عىل  وباالطالع 
ييل: ١/ حكم فضيلة  ما  لفضيلة حاكمها ملالحظة  إعادهتا  باألكثرية  تقرر  وصورة ضبطه 
بمبلغ مائة ومخسني ألف ريال، لألم سدسها مخسة وعرشون ألف ريال، ولألب  القايض 
الباقي مائة ومخسني ألف. فكيف يكون هذا؟ ٢/ حكم فضيلة القايض بكامل دية األنثى 
بينام املدعى عليه مدان بنسبة مخسني باملائة فقط، من احلادث فال بد من إعادة النظر ٣/ مل 
أجيب  عليه  هـ.  ا  عدمها(  من  القناعة  ملعرفة  الطرفني  عىل  احلكم  القايض  فضيلة  يعرض 
أصحاب الفضيلة فيام يتعلق باملالحظة األوىل والثانية بأن احلكم بذلك عىل أن املتسبب يف 
اللفة )٣٦( يف  املعاملة وجد عىل  بالرجوع إىل أوراق  أنه  بنسبة ١٠٠%، إال  احلادث مدان 
طرد املعاملة تقرير صادر عن إدارة مرور الطائف شعبة احلوادث يتضمن ما نصه: )إدانة 
قائد  بنسبة ٥٠%، وإدانة  العمر سنتني، وكذلك ذوهيا يف احلادث  البالغة من  الطفلة )...( 
دية  النصف من  األنثى عىل  دية  . عليه وألن  اهـ   ) بنسبة ٥٠%  اهلاربة يف احلادث  السيارة 
الرجل فتكون دية هذه الطفلة مائة ومخسني ألف ريال، وبام أن املتسبب يف احلادث مدان 
بنسبة ٥٠% فقد رجعت عن احلكم بأن تكون ديتها مائة ومخسني ألف ريال، وحكمت عىل 
بيت املال بأن يدفع لوريثيها مبلغ وقدره مخسة وسبعني ألف ريال، بحيث يكون نصيب األم 
هو السدس، وقدره اثنا عرش ألفا ومخسامئة ريال، لوجود مجع من اإلخوة، ونصيب األب 
الباقي، وقدره اثنان وستون ألفا ومخسامئة ريال، وقد جرى عرض ذلك عىل املدعي أصالة 
اجللسة  رفع  جرى  عليه  احلكم  لعرض  املال  بيت  ممثل  حضور  لعدم  ونسبة  قناعته،  فقرر 
وتأجيلها. ويف جلسة أخرى حرض مندوب بيت املال وقرر قناعته باحلكم، وعليه فسوف 
جيري إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف كاملتبع وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 
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آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ،)٣٤١٥٩٣٨٨٦( برقم  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/٣هـ، 
العامة بالطائف برقم )٣٥١٤٦٨٠٩(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ، املتضمن دعوى املدعي 
وبدراسة  القرار.  باطن  دون  بام  فيه  املحكوم  دية  يف  املال  بيت  ضد/   )...( ووكالة  أصالة 
الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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دية

 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٣٢٧١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٧٤٥٨ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسريا-اتصطدتمابإبلاسائبةا-تقببهاايفاتلوفاةا-اتقليلاتمللورا-اا
تفليطامالكهاا-إدتناهابكاملاتملقؤوليةا-اإسلترا-اإلزتمابدفعاتلدية.

ل/اسلترتتاهيئةاكباراتلعمامءايفادورةاتملجمسا)تلااسعة(او)تلثانيةاوتلعرشين(او)تلقابعةا
وتلثالثني(.

٢/ تعميم رئيس املجلس األعىل للقضاء رقم )١٩٢/ت( يف ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ.

أقام املدعي أصالة ووكالة دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمهم دية قتل ابنهم 
خطأ، والذي توىف بسبب حادث سري نتيجة اصطدامه بجمل سائب عىل الطريق، وقد أدين 
املدعى عليه بصفته مالك اجلمل بكامل املسؤولية عن احلادث، بموجب احلكم الصادر يف 
دعوى احلق العام، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ونظرًا ألنه قرر أن مراح 
بذلك  مفرطًا  يكون  تقريبًا، وألنه  بامئتي مرت  احلادث  فيه  الذي وقع  الطريق  يبعد عن  إبله 
واملفرط ضامن، لذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بدفع الدية للمدعيني ورثة املتوىف، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد فأنا القايض )...( يف املحكمة العامة بالطائف، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ،)٣٥٢٠٣٢٧١( برقم  بالطائف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٥٧٨٩٩٢٥(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ، 
برقم )٧٦٦٠٠٧(  املكلف  الطائف  إلينا من مدير مرور حمافظة  الواردة  املعاملة  وبناء عىل 
يف١٤٣٥/٠٣/١٢هـ، ففي هذا اليوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ، افتتحت اجللسة، 
وفيها حرض )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بصفته أصيال عن 
١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ،  يف   ،)٣٤٧٢٨٤٩٩( رقم  الوكالة  حسب   ،)...( عن  ووكيال  نفسه 
واإلقرار  واملرافعة  املدافعة  يف  حقه  واملتضمنة  بجدة،  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
واإلنكار واملطالبة بالدية أهـ. واملذكورون أعاله هم ورثة )...(، حسب صك حرص الورثة 
رقم )...(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ، الصادر من هذه املحكمة واملتضمن ثبوت وفاة 
)...(، وانحصار إرثه يف والده )...(، ووالدته )...( أهـ. وادعى عىل احلارض معه )...(، 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، قائال يف دعواه إن ابني املتوىف كان راكبا 
مع ابن عمه يف سيارة تسري ليال يف طريق بني سامل بعد مفرق ثاملة، فاعرتضهم مجل تعود 
ملكيته للمدعى عليه، وقد تسبب هذا االعرتاض يف وفاة مورثي، وإصابة ابن عمه، وقد 
أدين هذا احلارض يف املحكمة اجلزائية يف الطائف بالقرار الصادر منهم برقم )٣٤٣٨٣٢٩(، 
عليه  املدعى  إدانة   ،)...( القايض  فضيلة  لدى  ثبت  أنه  وفيه  ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ،  يف 
)...( بنسبة ١٠٠%. وعليه أطلب إلزام املدعى عليه بدفع دية اخلطأ يف قتل مورثي، هذه 
دعواي. وبعرضها عىل املدعى عليه، قال ما ذكره املدعي يف دعواه كله صحيح. ثم بتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ، افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي أصالة ووكالة، وحرض حلضوره 
الوكيل   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...( وكالة  عليه  املدعى 
الرشعي عن )...(، بموجب الوكالة الرشعية الصادرة من كتابة عدل الثانية بالطائف، برقم 
واإلقرار  واملدافعة  باملرافعة  فيها  له  واملخول  ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ،  يف   ،)٣٥٧٠٤٩٥٠(
إبل  مراح  عن  وكالة  عليه  املدعى  وبسؤال  ونفيها،  األحكام  وقبول  والصلح  واإلنكار 
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دية

موكله، فقال إهنا قريبة من موقع احلادث، حيث إهنا تبعد عن الطريق الذي وقع فيه احلادث 
مائتي مرت تقريبًا، هكذا قرر. فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي وإجابة املدعى عليه عليها 
إقرارًا، وصدور قرار إدانته بنسبة ١٠٠ %، واملفرط ضامن يف مثل هذه احلالة، وقد صدر من 
هيئة كبار العلامء ثالثة قرارات يف دورة املجلس )التاسعة( و)الثانية والعرشين( و)السابعة 
والثالثني(، وهي حتميل أصحاب املوايش السيام اإلبل الالئمة واملسؤولية، وحيث إن هذه 
اجلناية خطأ، وقد قدرت دية اخلطأ يف تعميم رئيس املجلس األعىل للقضاء رقم )١٩٢/ت(، 
يف ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ، قدرت بثالثامئة ألف ريال سعودي، عليه فقد ألزمت املدعى عليه 
املجني  للمدعني أصالة ووكالة ورثة  ريال سعودي  ألف  ثالثامئة  اخلطأ وقدرها  دية  بدفع 
عليه )...(، وبه حكمت، وأمرت بتنظيم نسخة من إعالم احلكم وتسليمها للمحكوم عليه 
يف هذا اليوم، وأفهمته أن ينتظر ليستلم نسخته يف هذا اليوم وأن له ثالثني يوما من تاريخ 
اليوم يقدم فيها الئحة اعرتاضية، فإن مضت املدة ومل يفعل اكتسب احلكم القطعية. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل ما ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالطائف برقم )٣٥١٩٧٦٠٣٥(، وتاريخ١٤٣٥/٧/٨هـ، 
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/٣هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢٦٥٨٣٠( رقم  الصك  هبا  املرفق 
العامة بالطائف املتضمن دعوى ورثة/ )...(، ضد/  الشيخ/ )...(، القايض يف املحكمة 
)...(، يف دية املحكوم فيه بام دون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر باألكثرية 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



221

 ا3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة رماح

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩٣١٧٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٣٥٩١ 

بكاملا تملاوىفا إدتنةا تمللورا-ا تقليلا ا تملاقببا-ا وفاةا سريا-ا حادثا خطأا-ا سالا ديةا-ا
تملقؤوليةا-اإسلتراورثاها-اإلزتمهلابدفعاتلديةا-احقاتللجوعاعىلاعاسمةاتملاقبب.

ل/اتملوتدا)ررل(او)رال(او)ارل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.
ل/اسلتراوزيلاتلعدلارسلا)33رر3(ايفارل/ر/ر٤3لهـ.

أقام املدعي أصالة ووكالة دعواه ضد املدعى عليهم طالبًا إلزامهم بتسليمه وموكلته دية 
مورثهم بعد وفاته يف حادث سري تسبب به مورث املدعى عليهم والذي تويف يف نفس احلادث 
بمسؤولية  أقر  عليهم  املدعى  وكيل  عىل  الدعوى  وبعرض  عنه،  املسؤولية  بكامل  وأدين 
مورثهم عن احلادث واستعداد موكليه بدفع دية قتل اخلطأ للمدعني، وقد جرى من القايض 
االطالع عىل تقرير احلادث النهائي فوجده يتضمن إدانة مورث املدعى عليهم بكامل نسبة 
املسؤولية عن اخلطأ يف احلادث، ولذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليهم بدفع دية قتل 
املدعى  وأفهم  احلكم،  يف  املوضحة  الرشعية  أنصبتهم  حسب  إليهم  املدعني  ملورث  اخلطأ 

عليه أصالة ووكالة بأن له الرجوع عىل العاقلة، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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دية

عىل  وبناء  رماح،  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس   )...( فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
املقيدة  ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٣٩٣١٧٥( برقم  إلينا  املحالة  املعاملة 
األربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٥١٨٣٠٤٢٤( برقم  باملحكمة 
اهلوية  بموجب  )...(، سعودي  وفيها حرض  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٧/١٥هـ، 
الوطنية رقم  الوطنية رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه )...(، سعودي بموجب اهلوية 
)...(، قائاًل يف دعواه إن ابني )...(، كان راكبًا مع ابن هذا احلارض عىل سيارة مستأجرة من 
نوع )...(، إنتاج ٢٠١٣م، لوحة رقم )...(، متجهني من الرياض إىل رماح، وقبل تقاطع 
امليزان اصطدم قائد السيارة )...(، يف خلفية شاحنة عىل نفس الطريق، ونتج عن احلادث 
وفاة ابني، وأدين يف احلادث ابن املدعى عليه )...(، بنسبة مائة يف املائة ١٠٠% حتقيقا، وتويف 
وبسؤال  دعواي.  هذه   ،)...( مورثي  دية  بدفع  ورثته  إلزام  فأطلب  احلادث،  يف  أيضا  هو 
املدعي عن حرص ورثة ابنه، أبرز صك حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة رقم )...( يف 
١٤٣٥/٤/٦هـ، واملتضمن وفاة )...(، وانحصار إرثه يف والده )...(، ووالدته )...(، وله 
مجع من اإلخوة ال يرثون وبسؤاله، هل لديه وكالة من والدة ابنه املتوىف للمطالبة بالدية؟ 
فقال ليس معي وكالة عنها يف املطالبة، وسأحرضها يف اجللسة القادمة، وقبل عرض دعوى 
املدعي عىل املدعى عليه، سألته هل لديه حرص ورثة للمتوىف ووكالة من ورثته؟ فقال ال 
يوجد لدي حرص ورثة البني )...(، وسأخرج حرص ورثة له، وأحرض وكالة من ورثته يف 
اجللسة القادمة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي )...( أصالة عن نفسه وبوكالته عن )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حمافظة رماح رقم )...(، يف ١٤٣٥/٧/١٥هـ، 
والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملطالبة  الدعاوى  وإقامة  موكلته  عن  الرتافع  ختوله  والتي 
االستئناف،  وطلب  احلكم  عىل  واالعرتاض  عنه  واالمتناع  ورده  اليمني  وطلب  والتنازل 
وحرض حلضوره املدعى عليه )...( أصالة عن نفسه وبوكالته عن )...(، بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل حمافظة رماح رقم )...( يف ١٤٣٥/٧/١٥هـ، والتي ختوله الرتافع 
والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  موكلته  عن 
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وطلب اليمني وردها واالمتناع عنها وقبول احلكم واالعرتاض عليه، واملدعى عليه أصالة 
اإلرث  حرص  بموجب  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  بتاريخ  املتوىف   )...( ابنهام  وريثا  مها  وموكلته 
ال  اإلخوة  من  مجع  وملورثهام  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  يف   )...( رقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
إلزام ورثة )...(، بدفع دية مورثنا  يرثون، وقرر املدعي أصالة ووكالة )...( قائال أطلب 
اجللسة  يف  املثبتة  دعواي  يف  إليه  املشار  احلادث  يف  مورثنا  وفاة  يف  مورثهم  لتسبب   ،)...(
املاضية، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أصالة ووكالة أجاب قائال ما ذكره املدعي أصالة 
ابني )...( عىل سيارة مستأجرة  ووكالة يف دعواه كله صحيح، فقد كان مورثهام راكبا مع 
من نوع )...(، إنتاج ٢٠١٣م لوحة رقم )...(، متجهني من الرياض إىل رماح وقبل تقاطع 
وابن  ابني  وفاة  احلادث  ونتج عن  الطريق،  نفس  بخلفية شاحنة عىل  ابني  اصطدم  امليزان 
املدعي، وقد أدين ابني )...(، يف احلادث حتقيقا بنسبة اخلطأ ١٠٠%، ونحن مقتنعون هبذه 
املدعي  ملورث  اخلطأ  قتل  دية  دفع  من  لدينا  مانع  وال  عليها  اعرتاض  لدينا  وليس  النسبة 
املعاينة  حمرض  هبا  وجدت  القضية  أوراق  عىل  وباالطالع  أجاب.  هكذا  ووكالة،  أصالة 
الساعة  أنه يف متام  لفة رقم )١(، صفحة )٩(، ويتضمن  التحقيق  املدون بملف  واالنتقال 
الثامنة والثلث مساء من يوم األربعاء ١٤٣٥/٣/٢٨هـ، وفور تلقي البالغ تم االنتقال إىل 
املوقع وبمعاينته تبني أن احلادث عبارة عن تصادم سيارتني األوىل نوع شاحنة رقم اللوحة 
 ،)...( بقيادة   )...( اللوحة  رقم   ،)...( نوع  والثانية   ،)...( اجلنسية    ،)...( بقيادة   ،)...(
واتضح أن قائد )...(، قد اصطدم يف الشاحنة من اخللف ونتج عن احلادث وفاة قائد )...(، 
ومرافقه يف احلادث كام تضمنت األوراق التقرير النهائي عن احلادث الصادر من مركز رشطة 
حمافظة رماح وهو مطابق ملا جاء يف حمرض املعاينة، وخلص التقرير إىل أنه تقع نسبة اخلطأ عىل 
قائد السيارة )...(، نتاج ٢٠١٣م، رقم اللوحة )...(، )...( بنسبة ١٠٠% لألدلة والقرائن 
التالية: ١/ عدم أخذ احليطة واحلذر. ٢/ الرسعة الزائدة. )٣( مبارشة الصدم من اخللف 
أصالة  عليه  للمدعى  مطالبته   ،)...( ووكالة  أصالة  املدعي  دعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء 
ووكالة )...(، بدفع دية مورثه )...( وبام أن املدعى عليه أصالة ووكالة صادق عىل الدعوى 
وأقر بتسبب مورثه )...(، يف احلادث املشار إليه يف الدعوى واقتنع بنسبة اخلطأ املحددة عىل 
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دية

املدعى  لذا كله حكمت عىل  املتوىف )...( لورثته؛  دية  مورثه وهي ١٠٠%، واستعد لدفع 
عليه أصالة ووكالة )...( بأن يدفع لورثة )...( دية قتل اخلطأ ملورثهم، وقدرها ثالثامئة ألف 
)٢٥٠٠٠٠ريال(،  ريال  ألف  ومخسون  مئتان  منها  األب  نصيب  )٣٠٠٠٠٠ريال(،  ريال 
ونصيب األم منها مخسون ألف ريال )٥٠٠٠٠ريال(، وأفهمت املدعى عليه أصالة ووكالة 
بعد  املادة اخلامسة والستني  الدية، وبناء عىل  مبلغ  ابنه )...( يف  الرجوع عىل عاقلة  له  بأن 
املائة والتاسعة والسبعني بعد املائة والسابعة والثامنني بعد املائة من نظام املرافعات الرشعية 
ولوائحه التنفيذية وبناء عىل قرار وزير العدل رقم )٣٩٩٣٣(، يف ١٤٣٥/٥/١٩هـ، املبلغ 
االعرتاض  له  بأن  ووكالة  أصالة  عليه  املدعى  أفهمت  )١٣/ت/٥٣٣٢(،  رقم  بالتعميم 
عىل احلكم واستالم نسخة منه يوم األحد ١٤٣٥/٧/٢٦هـ، تبدأ بعده مدة االعرتاض عىل 
احلكم ثالثني يوما من التاريخ املحدد لالستالم، وإذا انقضت املدة املقررة ومل يقدم اعرتاضه 
سقط حقه يف االعرتاض واكتسب احلكم القطعية وأعلن احلكم بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ 

وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة 
اجلزائية السادسة بمحكمة االستئناف بمنطقة الرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
املحكمة العامة بمحافظة رماح الشيخ/ )...(، باخلطاب رقم )٣٥١٨٣٠٤٢٤(، وتاريخ 
١٤٣٥/٨/٧هـ، واملقيدة لدينا برقم )٣٥١٨٣٠٤٢٤(، وتاريخ ٨/١٣/ ١٤٣٥هـ، املرفق 
هبا الصك الصادر من فضيلته املسجل برقم )٣٥٣٢٨٧٧٤( وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ، 
اخلاص بدعوى/ )...(، ضد/ )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
النحو  بدية متوىف بحادث مروري وقد تضمن الصك حكم فضيلته عىل  يف قضية مطالبة 
تقرر  املعاملة  والالئحة االعرتاضية وأوراق  الصك وصورة ضبطه  فيه، وبدراسة  املفصل 
اهلل  املوفق، وصىل  والنظامية، واهلل  الرشعية  ملوافقته لألصول  املصادقة عىل احلكم  الدائرة 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٥١٥٦٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٤٨٢٤ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسريا-اإدتنةابكاملاتملقؤوليةا-اكفالةاتملاقبباحضورياا-اهلوبها
خارجاتلبالدا-اإسلتراتلكفيلا-اعجزهاعناإحضاراتملكفولا-اتنقالباتلكفالةاغلميةا-اإلزتمها

بدفعاتلديةا-احقاتللجوعاعىلاتملكفول.

تلفقلةا)لر/رل(امناتلالئحةاتلانفيذيةالنظاماتمللور.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليه بصفته كفيال للمتسبب يف حادث سري طالبني إلزامه 
بتسليمهم دية القتل اخلطأ ملورثهم، بعد وفاته نتيجة ذلك احلادث الذي تسبب به مكفول 
املدعى عليه، والذي أدين بكامل املسؤولية عن احلادث يف احلق العام، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها وبكفالته للمتسبب كفالة حضوري، ودفع هبروب مكفوله 
خارج البالد، وقرر أنه مستعد بتسليم الدية للمدعني، وقد جرى من القايض االطالع عىل 
احلكم الصادر  يف احلق العام فوجده يتضمن إدانة مكفول املدعى عليه بالنسبة املذكورة، 
وألن املتقرر أن الكفالة احلضورية تنقلب إىل غرمية عند العجز عن إحضار املكفول، لذا فقد 
حكم القايض عىل املدعى عليه بدفع دية مورث املدعني إىل ورثته حسب أنصبتهم الرشعية 
املوضحة يف احلكم، وأفهمه بأن له  حق الرجوع عىل مكفوله متى أحرضه، فاعرتض املدعى 

عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.



226

دية

املعاملة  عىل  وبناء  الباطن،  حفر  بمحكمة   )...( القايض  فأنا  وبعد،  وحدة  هلل  احلمد 
 ،)٣٤٤٥١٥٦٤( برقم  بالنيابة  الباطن  حفر  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
وتاريخ   ،)٣٤٢٣١٦٦٦٣( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٤هـ، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٠/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة 
العارشة ومخسة وأربعون دقيقة صباحا، وفيها حرض )...(، اجلنسية )...( بموجب اإلقامة 
رقم )...(، بصفته وكيال رشعيا )...(، اجلنسية )...( باألصالة عن نفسها وبصفتها ولية عىل 
أوالدها )...( و)...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل )...(، واملصدقة 
من اجلهات الرسمية املعتمدة، واملخول له حق تقديم الدعوى واستالم املبالغ وغري ذلك، 
واملدعون أصالة هم ورثة )...(، وذلك بموجب حرص اإلرث الصادر من كاتب )...(، 
بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٣م، واملصدقة من اجلهات الرسمية املعتمدة، وادعى عىل احلارض معه 
)...( سعودي بموجب السجل املدين رقم )...(، بصفته وكيال رشعيا عن )...(، وذلك 
برقم )٣٤٢٥٧١٤٩( وتاريخ  بالرياض  الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  بموجب 
١٤٣٤/٣/٢هـ، واملخول له فيها حق سامع الدعاوي والرد عليها واإلقرار واإلنكار وغري 
ذلك، قائال يف دعواه وهو يتكلم اللغة العربية ويفهمها إنه بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٩هـ وقع 
حادث تصادم بني سيارة من نوع شاحنة )...(، بقيادة )...(، والذي كان يعمل حتت كفالة 
وفاة  احلادث  عن  نتج  وقد  موكيل  مورث  بقيادة  هوائية  دراجة  وبني  عليه،  املدعى  موكل 
بنسبة ١٠٠%، وقد خرج  الشاحنة )...(  قائد  باحلادث  املتسبب  أدين  مورث موكيل، وقد 
من اململكة ومل يعد، وقد كفله لدي املرور موكل املدعى عليه كفالة حضورية ومل حيرضه؛ 
ألف  ثالثامئة  وقدرها  موكيل،  مورث  دية  بدفع  احلارض  هذا  موكل  عىل  احلكم  أطلب  لذا 
ريال، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه وكالة قال إن مجيع ما ذكره املدعي وكالة صحيح، 
وقد كفل موكيل املتسبب باحلادث كفالة حضورية، وقد خرج من اململكة دون علم موكيل، 
مانع لدى موكيل من  املتسببة يف خروجه، وال  الرياض، وهي  وذلك عن طريق جوازات 
دفع املبلغ املدعي به، وسنقوم بمتابعة موضوع خروج املتسبب باحلادث بالرياض، هكذا 
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أجاب. ثم جرى مني االطالع عىل حرص اإلرث املشار إليه بعاليه، فوجدته طبقا ملا ذكر، كام 
جرى االطالع عىل الوالية الصادرة من كاتب عدل دكا ببنغالديش واملصدقة من اجلهات 
الرسمية املعتمدة واملتضمنة إقامة )...( ولية عىل أوالدها )...( و)...(، ثم جرى االطالع 
١٤٣٢/١٥هـ،  يف  )٦/٥٩/ض(  برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الرشعي  القرار  عىل 
واملتضمن إدانة )...(، باحلادث بنسبة ١٠٠%، كام جرى االطالع عىل كفالة مؤسسة )...( 
لـ)...( كفالة حضورية املرفقة باملعاملة عىل اللفة رقم )١٦(،  وبناء عىل ما تقدم من دعوى 
املدعي وكالة، وما أجاب به املدعى عليه وكالة، وبام أن املدعى عليه وكالة صادق عىل مجيع 
اإلرث  وحرص  الوكاالت  عىل  اطالعي  جرى  أنني  وبام  وكالة،  املدعي  دعوى  يف  جاء  ما 
والوالية ووجدهتا طبقا ملا ذكر، وحيث جرى اطالعي عىل القرار الرشعي املتضمن إدانة 
املتسبب باحلادث بنسبة ١٠٠%، وبام أن املدعى عليه وكالة قد قرر استعداد موكله بدفع مبلغ 
املدعي، وذلك بناء عىل كفالته للمتسبب باحلادث كفالة حضورية، وبام أن املتقرر أن الكفالة 
احلضورية تنقلب إىل غرمية عند العجز عن إحضار املكفول، وهو ما نص عليه نظام املرور، 
كام يف املادة احلادية والستني يف الفقرة الثامنة عرش منه، وبناء ما سبق كله فقد حكمت عىل 
موكل املدعى عليه بدفع دية املتويف )...( مورث املدعني، وللزوجة منها مبلغ قدره سبعة 
وثالثون ألفا ومخسامئة ريال، وللبنت منها مبلغ وقدره سبعة وثامنون ألفا ومخسامئة ريال، 
ولالبن مبلغ وقدره مائة ومخسة وسبعون ألف ريال، وأفهمت املدعى عليه وكالة بأن ملوكله 
الرجوع عىل مكفوله متى ما أحرضه، ففهم ذلك، وبتالوته عليه قرر عدم قناعته باحلكم، 
وطلب رفع املعاملة إىل حمكمة االستئناف مع الالئحة، فجرى إفهامه بتعليامت االستئناف 
وأغلقت اجللسة يف متام الساعة احلادية عرش والربع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد حرر يف ١٤٣٤/١٠/١٤هـ

يف  األوىل  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم )٣٤/٢٨١٢٤٢٨/
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دية

بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  وتاريخ  ش١(، 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  وتاريخ   ،)٣٤١٨٢٣٧١٥( برقم  الباطن  حفر 
وتاريخ   ،)٣٤٣٣٠٧٢٣( برقم  املسجل   ،)...( الشيخ  هبا  القايض  فضيلـة  من  الصادر 
قضية  يف   ،)...( ضد/   )...( اجلنسية   ،)...( بدعوى/ورثة  اخلاص  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ، 
مطالبة بدية متوىف. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا باألكثرية املصادقة عىل 
فيام  القضية  ضبط  يف  االعرتاضية  الالئحة  عىل  جيريه  ما  إحلاق  إىل  فضيلته  تنبيه  مع  احلكم 
ينظره من قضايا مستقباًل. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر 

يف ٦/٢/ ١٤٣٥هـ.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٥١٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٣٦٤٢ 

إسلترا-ا تملقؤوليةا-ا أرباعا بثالثةا إدتنةا تمللورا-ا تقليلا حادثاسريا-ا سالاخطأا-ا ديةا-ا
إلزتمابدفعاثالثةاأرباعاتلديةا-اتقميلانصيباتلقارصالوليه.

تملادةا)رلل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام وكيل املدعني أصالة ووالية دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمهم دية قتل 
مورثهم خطأ الذي توىف يف حادث سري تسبب به املدعى عليه، وأدين بنسبة مخسة وسبعني 
باملائة من املسؤولية عن اخلطأ يف احلادث، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها 
القايض االطالع عىل صك حرص اإلرث  للمدعني، وقد جرى من  الدية  بتسليم  واستعد 
والوالية والوكاالت الالزمة وعىل تقرير احلادث فوجدها طبق ما جاء يف الدعوى، ولذا فقد 
ألزم املدعى عليه أن يسلم للمدعني من الدية ما يعادل نسبة مسؤوليته عن احلادث، وهي 
ثالثة أرباع الدية، مع تسليم نصيب القرص لوليهم، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املعاملة  عىل  وبناء  بينبع،  العامة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بينبع املساعد برقم )٣٥١٣٥١٧٤(، وتاريخ 
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دية

١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٥٦٦٤٦٤٩(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، 
صباحا،   ٠٩ الساعة ٣٠:  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ،  اخلميس  يوم  ففي 
عن  الوكيل   ،)...( رقم  اإلقامة  رخصة  بموجب   )...( اجلنسية   ،)...( لدينا  حرض  وفيها 
الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...(
برقم )...( يف )...(، واملصادق عليها  العقاري والتوثيق بجمهورية مرص  الشهر  مصلحة 
من فرع وزارة العدل بالرياض واملخول له فيها حق رصف واستالم كافة املستحقات املالية 
من كافة اجلهات احلكومية باململكة العربية السعودية، وكذلك بالوكالة عن )...(، وذلك 
بموجب الوكالة الصادرة من مكتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بجمهورية مرص برقم 
)...( يف )...(، واملصادق عليه من فرع وزارة العدل فرع الرياض، واملخول له يف الوكالة 
له حق رصف واستالم كافة املستحقات املالية من كافة اجلهات احلكومية باململكة العربية 
السعودية، كام أبرز املدعي وكاله وصاية عىل القرص من ورثة )...( يف )...(، والصادرة من 
نيابة كفر الشيخ لشؤون األرسة برقم )...(، لعام )...(، واملصادق عليها من وزارة العدل 
بمنطقة الرياض، واملتضمنة إقامة املرأة )...(، وصية عىل القرص )...( و)...( و)...(، أوالد 
املرحوم )...( يف )...(، وهؤالء هم ورثة )...(، وذلك حسب اإلعالم الرشعي الصادر من 
حمكمة كفر الشيخ لشؤون األرسة برقم )...(، وتاريخ )...(، واملصادق عليها من وزارة 
العدل بمنطقة الرياض، واملتضمنة وفاة )...( يف )...(، وانحصار إرثه الرشعي يف والدته 
 )...( األشقاء  وإخوته  و)...(،  و)...(   )...( وهم  القرص،  وأوالده   )...( وزوجته   )...(
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وال وارث له سواهم، وحرض حلضور املدعى عليه 
)...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبعد حضورمها ادعى املدعي 
بقوله لقد حصل حادث تصادم بني مورث موكيل واملدعى عليه، وذلك بمحافظة ينبع تقاطع 
طريق الرشم مع طريق األمري مقرن، وقد نتج عن احلادث وفاة مورث موكيل، وقد أدين 
املدعى عليه بنسبة ٧٥% من مسؤولية احلادث؛ لذا أطلب إلزام املدعى عليه بدفع دية قتل 
اخلطأ ملورث املدعني حسب مسؤوليته عن احلادث، وقدرها مائتان ومخسة وعرشون ألف 
ريال، هكذا ادعى. وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي أجاب بقوله ما ذكره املدعي من 
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حصول احلادث باملوقع الذي ذكر فهذا صحيح، وقد توىف مورث املدعني يف هذا احلادث، 
وقد أدنت بنسبة ٧٥% من احلادث، وال مانع لدي من دفع دية املتوىف حسب مسؤوليتي عن 
احلادث، وقدرها مائتان ومخسة وعرشون ألف ريال لورثة املتوىف، هكذا أجاب. وبناء عىل 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة وحيث أقر املدعى عليه بدعوى املدعي وكالة وأنه مسؤول 
عن احلادث بنسبة ٧٥%، وأنه نتج عن احلادث وفاة مورث املدعني وبعد االطالع عىل صك 
حرص اإلرث والوالية، وعىل كافة الوكاالت، وعىل تقرير احلادث الصادر من مرور حمافظة 
ينبع، واملرفق باملعاملة لفة )٣٤(، وبناء عىل ما سبق فقد حكمت عىل املدعى عليه )...( أن 
يدفع لورثة )...( مبلغا قدره مائتان ومخسة وعرشون ألف ريال، وبام أن القرص من الورثة 
وقدره  الرتكة  من  خيصهم  ما  تسليم  قررت  فقد  السعودية  العربية  اململكة  خارج  يقيمون 
مائة ومخسون ألف ريال لوالدهتم الولية عليهم، وبعرض احلكم عىل الطرفني قررا رضامها 
والعرشين  اخلامسة  املادة  عىل  وبناء  قرص  الورثة  ضمن  من  إن  وحيث  باحلكم،  وقناعتهام 
بعد املائتني من نظام املرافعات الرشعية فقد قررت رفع كامل املعاملة ملحكمة االستئناف 
باملدينة املنورة لتدقيق احلكم وباهلل التوفيق، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة 
من املحكمة العامة بينبع برقم )٣٥٦٦٤٦٤٩(، وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، واملحالة إلينا 
من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم )٣٥٣٢٠٥٣٩(، وتاريخ ٥/٣٠/ 
١٤٣٥هـ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية األوىل االطالع عىل احلكم الصادر من 
بعدد )٣٥٢٣٧٥٨٦(،  بينبع واملسجل  العامة  املحكمة  القايض يف   ،)...( الشيخ/  فضيلة 
متوىف،  بدية  مطالبة  يف   ،)...( ضد/   ،)...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٥/٩هـ،  وتاريخ 
املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر املوافقة عىل احلكم، واهلل 

املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٤اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٢٥٥٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٣٨٨٥٦ 

ديةا-اسالاخطأا-حادثاسريا-اتقليلاتمللورا-اإدتنةابجزءامناتملقؤوليةا-اإسلترا-اإلزتما
بدفعاثالثةاأرباعاتلديةا-اتقميلانصيباتلقارصالوليها-احقاتللجوعاعىلاتلعاسمة.

يقلا تلعاسمةاتالعرتتفاوهواأنا تلكبريا)رل/3ا(لا»والاحتملاأيا لا-مااجاءايفاتلرشحا
تإلنقاناعىلانفقهابقالاخطأا».

لا-مااجاءايفاتلفلوعا)رل/ر(لا»الاحتملاعاسمةاعمدًتاوالاتعرتتفااملاتصدقابها».
3ا-مااجاءايفاتملغنيا)لل/لا٤(لا»وماالاحتممهاتلعاسمةاجيباحاالًا«.

٤ا-تعميلارئيساجممساتألعىلالمقضاءارسلا)لرل/ت(ايفار/رل/ل٤3لهـ.

بتسليمهم جزءا من دية مورثهم  إلزامه  املدعى عليه طالبني  املدعون دعواهم ضد  أقام 
الذي تسبب املدعى عليه بوفاته يف حادث سري بعد أن دهسه بسيارته، وأدين بنسبة مخسة 
باحلادث  أقر  عليه  املدعى  الدعوى عىل  وبعرض  العام،  احلق  اخلطأ يف  من  باملائة  وسبعني 
الصادر يف احلق  القايض االطالع عىل احلكم  املسؤولية عن اخلطأ، وقد جرى من  وبنسبة 
العام فوجده يتضمن إدانة املدعى عليه بالنسبة املذكورة، كام اطلع عىل حمرض معاينة احلادث 
يسلم  أن  عليه  املدعى  بإلزام  القايض  حكم  فقد  ولذا  الدعوى،  يف  جاء  ما  طبق  فوجده 
بينهم حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة يف احلكم،  للمدعني دية مورثهم، عىل أن تقسم 
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وأفهمه أن له الرجوع عىل عاقلته بام يدفع إن صدقت باعرتافه، ولكون احلكم يشمل قصارًا 
فقد عرض عىل حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.

احلمد هلل وحده وبعد، فأنا القايض )...( يف املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن، وبناء 
عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحفر الباطن برقم )٣٤٤٣٢٥٥٠(، 
افتتحت  ــق١٤٣٤/٠٩/٢١هـ  ــواف امل االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٩/٢١هـ،  وتاريخ 
اجللسة وفيها حرض )...(، اجلنسية )...(، بموجب اإلقامة رقم )...(، بصفته وكياًل عن 
يف  املولود   ،)...( ومها  القرص  أوالدها  عىل  وبالوالية  نفسها  عن  باألصالة  و)...(،   )...(
مسلم   ،)...( اجلنسية   ،)...( ابني  ٢٠٠١/٧/٥م  يف  املولودة  و)...(،  ٢٠٠٠/٢/١٠م، 
الديانة بموجب صورة رخصة اإلقامة املرفقة باملعاملة باللفة رقم )١٥(، وكذلك بموجب 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)٢٠( رقم  باللفة  باملعاملة  املرفقة  الوفاة  شهادة 
املحكمة العليا يف باتان غجرات اهلند رقم )٣٧٢٣٧٤( واي يف ٢٠١٢/١٠/٩م، والوكالة 
الصادرة من كاتب عدل حكومة غجرات يف اهلند برقم )١٥٠٣٩٩أأ( يف ٢٠١٣/٣/١٦م، 
من  خمتومة  ترمجة  هبام  واملرفق  السعودية،  العدل  ووزارة  اخلارجية،  وزارة  من  واملصدقتني 
هبام  أرفق  كام  السعوديتني،  والعدل  اخلارجية  وزاريت  من  وكذلك  اهلند،  يف  اململكة  سفارة 
الرتمجة الصادرة من مكتب التعريب للرتمجة املعتمدة، واملصادق عليها من الغرفة التجارية، 
املستحقات  واستالم  القبض،  وحق   ،)...( مورثهم  بدية  املطالبة  »حق  فيهام:  له  واملخول 
املالية، والصلح، كام تضمنه أن األم املذكور ولية عىل أوالدها القرص«اهـ. وموكيل املدعي 
برقم  بالذيبية  العامة  املحكمة  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  بموجب   ،)...( ورثة  هم 
)٥/ص(، يف ١٤٣٤/٤/٢٤هـ، وادعى عىل احلارض معه )...(، سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، قائاًل يف حترير دعواه إنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨هـ، كان مورثي 
باجتاه  الشارع  يقطع  أن  العسكرية، وأراد  القاعدة  إىل  املؤدي  الذيبية  يسري راجال يف طريق 
الرشق، وعندما قطع الشارع صدمه املدعى عليه بسيارته )...(، وقد كان املدعى عليه قادمًا 
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من الشامل باجتاه اجلنوب، وقد نتج عن احلادث وفاة مورث موكيل قبل وصوله للمستشفى، 
وذلك بموجب تبليغ الوفاة الصادر من مستشفى القوات املسلحة بالشاملية املرفق باملعاملة 
باللفة رقم )١٩(، وقد قرر رجال املرور بأن نسبة مسؤولية املدعى عليه عن احلادث هي 
التالية: ١/ عدم أخذ احليطة واحلذر. ٢/ كون  مخسة وسبعون )٧٥%(، وذلك لألسباب 
احلادث وقع يف وضح النهار. ٣/ تسببه يف وقوع احلادث. وقد صدر عىل املدعى عليه حكم 
من فضيلتكم باحلق العام يثبت مسؤوليته عن احلادث بنسبة مخسة وسبعني )٧٥% ( وجرى 
إفهامه بكفارة قتل اخلطأ بموجب القرار رقم )١٠/٢٦/ض( يف ١٤٣٣/٣/٢٢هـ، املرفق 
إلزامه  فأطلب  إليها  املشار  بالنسبة  احلادث  يف  املتسبب  هو  عليه  املدعى  أن  وبام  باملعاملة؛ 
ألف  وعرشون  ومخسة  مائتان  وقدرها  املذكورة،  النسبة  حسب  موكيل  مورث  دية  بدفع 
ريال)٢٢٥٠٠٠ريال(، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عام جاء يف الدعوى أجاب قائاًل 
وقد  إجابتي.  املرور، هذه  رجال  قرره  بام  قانع  وأنا  فهو صحيح،  وكالة  املدعي  ذكره  كلام 
جرى االطالع عىل أوراق املعاملة فوجدت يف الصحيفة رقم )٣٫٢( من اللفة رقم )١(، 
حمرض االنتقال واملعاينة املطابق ملا جاء يف الدعوى من مسؤولية احلادث وأسباب ذلك، كام 
احلادث هي )٢٥%( مخسة وعرشون  املدعي عن  نسبة مسؤولية مورث موكيل  أن  تضمن 
باملائة، وذلك لألسباب التالية: ١/ عدم أخذ احليطة واحلذر. ٢/ قطعة الطريق دون التأكد 
من خلوه من السيارات. ٣/ إدراكه التام بمخاطر الطريق. كام جرى االطالع عىل الصكوك 
العام، وبالغ  القرار الرشعي يف احلق  آنفا، وكذلك  إليها  إليها وأراق الرتمجة املشار  املشار 
الوفاة وشهادة الوفاة اخلاصة بمورث موكيل املدعي، فوجدهتا مطابقة ملا عطف عليهام، وقد 
جرى إجراء القسمة الرشعية لدية مورث موكيل املدعي حسب األنصبة الرشعية التي تبني 
أن نصيب األم )...( مبلغ وقدره سبعة وثالثون ألف ومخسامئة ريال سعودي )٣٧٥٠٠ 
وعرشون  ومخسة  ومائة  ألف  وعرشون  ثامنية  وقدره  مبلغ   )...( الزوجة  ونصيب  ريال(، 
ريال سعودي )٢٨١٢٥ ريال(، وأن نصيب االبن القارص )...( مبلغ قدره مائة وستة آالف 
ومائتان ومخسون ريااًل سعودي )١٠٦٢٥٠ ريال(، ونصيب البنت القارص )...( مبلغ قدره 
ثالثة ومخسون ألف ومائة ومخسة وعرشون ريال سعودي )٥٣١٢٥ ريال(، وبناء عىل ما 



235

تقدم من الدعوى واإلجابة املتضمنة املصادقة عىل الدعوى، وبام أن املدعى عليه قرر قناعته 
بام قرره رجال املرور، وبام قرره أهل العلم من أن دية اخلطأ الذي ثبت بطريقة االعرتاف إنام 
جتب يف مال اجلاين إال إذا صدقته العاقلة باعرتافه فإهنا حتمل الدية عنه، قال صاحب الرشح 
)٧٣/٢٦(:  »فصل وال حتمل أي العاقلة االعرتاف، وهو أن يقر اإلنسان عىل نفسه بقتل 
خطأ« أهـ. وقال ابن مفلح يف الفروع )٩/١٠(: »فصل وال حتمل عاقلة عمدًا وال اعرتافًا مل 
تصدق به« أهـ. وملا قرره أهل العلم من أن الدية التي ال حتملها العاقلة إنام جتب حالة، قال 
ابن قدامة يف املغني )٤٧٢/١١(: »وما ال حتمله العاقلة جيب حااًل« اهـ. وبناء عىل تعميم 
١٤٣٢/١٠/٩هـ  يف  )١٩٢/ت(  برقم  للمحاكم  للقضاء -املبلغ  األعىل  املجلس  رئيس 
املدعى  ذمة  يف  لدي  ثبت  فقد  لذا  للرجل  ريال  ألف  ثالثامئة  اخلطأ  قتل  دية  بأن  والقايض 
عليه دية مورث موكيل املدعي أصالة ووالية، وقدرها مائتان ومخسة وعرشون ألف ريال 
للولية  القارصين  نصيب  سيسلم  حيث  أصالة،  املدعي  ملوكيل  بسدادها  وألزمته  سعودي، 
عليهام، وأفهمت املدعي وكالة بأن عىل موكلته ولية القارصين أن حتفظ أموال القارصين، 
وأال تترصف فيها إال فيام فيه غبطة ومصلحة هلام، وأن تراقب اهلل يف الرس والعلن، كام أفهمت 
املدعى عليه وكالة بأن له الرجوع عىل عاقلته بام يدفع إن صدقت باعرتافه، وبعرض احلكم 
عىل املدعى عليه قرر القناعة به، فلهذا ولكون أن بعض الورثة قرص فيستم رفعه لالستئناف 
حسب النظام واختتمت اجللسة يف متام الساعة الثانية بعد الظهر، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد، حرر يف ١٤٣٤/٩/٢١هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف حمكمة 
)٣٤/٢٤٧٦١٤٧/ش١(،  برقم  باملحكمة  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
الباطن  العامة بمحافظة حفر  املحكمة  الواردة من فضيلة رئيس  وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، 
برقم )٣٤٢٤٠٨٢٠٠(، وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٥هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلـة 
القايض هبا الشيخ )...(، املسجل برقم )٣٤٣٢٣٦٠٩(، وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢١هـ، اخلاص 
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تضمن  وقد  متوىف،  بدية  مطالبة  قضية  يف   ،)...( ضد/   )...( اجلنسية   )...( بدعوى/ورثة 
الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة الضبط وأوراق 
وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم،  عىل  التصديق  قررنا  املعاملة 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/٣٠هـ.
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 ل٤اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٢٠٨٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٣٢٩٨ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسريا-اتقليلاتمللورا-ااإدتنةابنصفاتملقؤوليةا-اإسلترا-اإلزتما
بدفعانصفاتلديةا-اكفارةاتلقالاتخلطأ.

 .  -  ,  +  *  ()  '  &  %  $  #  "  !] تعاىللا سولها ل/ا
 W  V  U  T  ....87  6  5  4  3  2  1  0  /

.Z a ` _ ^ [\ ] Z Y X
ل/اتلقاعدةاتلفقهيةلا»تمللءامؤتخذابإسلتره«.

قتل  دية  بتسليم موكليه نصف  إلزامه  املدعى عليه طالبًا  املدعني دعواه ضد  أقام وكيل 
مخسني  بنسبة  وأدين  عليه،  املدعى  به  تسبب  سري  حادث  يف  تويف  والذي  خطأ،  مورثهم 
باملائة من املسؤولية عن اخلطأ يف احلادث، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، 
واستعد بتسليم الدية للمدعني، ونظرًا إلقرار املدعى عليه بتسببه يف احلادث بنسبة مخسني 
باملائة، وللقاعدة الرشعّية: )املرء مؤاخذ بإقراره(، لذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه 
بتسليم املدعني نصف دية مورثهم، عىل أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الرشعية املوضحة 

يف احلكم، وأفهمه أن عليه كفارة القتل اخلطأ، ثم  صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد: فأنا القايض )...( يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )٣٥٢٦٢٠٨٦(، 
وتاريخ:   ،)٣٥١٢٩٣٠٩٩( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ،  وتاريخ 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ،  املوافق  األربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ، 
 )...( الوكيل عن   ،)...( رقم  اإلقامة  رخصة  بموجب   )...( اجلنسية   ،)...( وفيها حرض 
و)...( و)...(، بصفته ويل عىل القارصين وهم: ) )...(، و)...(، و)...(، و)...(، و)...(، 
و)...( (، بموجب الوكالة الصادرة من باكستان برقم )C920798(، يف ٨ مارس ٢٠١٤م، 
واملخول له فيها حق متابعة قضية السيد املتوىف )...(، وله حق متابعة القضية واستالم احلقوق 
واملتأخرات للمتوىف يف اململكة العربية السعودية، وحيق له إعادة فتح القضية، واقرتاح أي 
حل وسط مع املتهم واستالم أي أموال تعويض كالدية وكل األعامل األخرى يف هذه القضية 
اهـ. ومصادق عليها من فرع وزارة العدل برقم )٣٥٢٤٨٦٤(، يف ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ، 
ومن وزارة اخلارجية بدون رقم يف ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ، ثم جرى االطالع عىل أصل صك 
حرص الورثة فوجدناه صادرا من باكستان برقم )...(، بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٠٥م، ويتضمن: 
)وفاة )...(، وانحصار ورثته يف زوجته )...(، وزوجته الثانية )...(، وبناته )...(، و)...(، 
و)...(، و)...(، ويف أبنائه )...(، و)...(، وكل أوالده قارصون(اهـ. ومصادق عليها من 
بدون  اخلارجية  برقم )٨٦١٦٢٤(، يف ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ، من وزارة  العدل  فرع وزارة 
باكستان  من  الصادر  الوالية  صك  عىل  اطالعنا  جرى  ثم  ١٤٣٥/٠٨/١١هـ،  يف  رقم، 
عىل  وصيا   ،)...( )إقامة  يتضمن:  فوجدناه  ٢٠١٤/٣/٢٩م،  يف   ،)٢٠١٤٠٢٠٦( برقم 
مسؤولية  تويل  حق  وله   ،)...( أوالد  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...(
وممتلكات القرص إلقامة الدعاوى والدفاع وأداء مجيع األعامل غري البيع واهلدية والرهن(

اهـ. ومصادق عليها من فرع وزارة العدل برقم )٨٦١٦٢٨(، يف ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ، ومن 
وزارة اخلارجية بدون رقم، يف ١٤٣٥/٠٨/١١هـ، وكل الوثائق املذكورة أعاله مرتمجة من 
مكتب )...( للرتمجة املعتمدة، ومصادق عىل اعتامد املكتب للرتمجة من قبل الغرفة التجارية 
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الصناعية بمحافظة جدة برقم )١٥٣٧٨١٨٩(، يف ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ، وحرض حلضوره 
يتكلم  ـوهو  األول  وادعى   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...(
العربيةـ قائال: إّن مورث موكيّل كان يقود سيارة نوع )...(، بكب لوحة رقم )...(، بحي 
أبحر اجلنوبية رشق ميدان علوم البحار قادمًا من الغرب باجتاه الرشق، وكان املدعى عليه 
يقود سيارته نوع )...(، بكب غامرتني لوحة رقم )...(، قادمًا من اجلنوب باجتاه الشامل، 
وعند دخوهلام التقاطع اصطدما ببعضهام البعض، ونتج عن احلادث وفاة مورث موكيل، وقد 
أدين املدعى عليه باخلطأ يف احلادث بنسبة ٥٠%. فأطلب إلزام املدعى عليه بتسليم نصف 
دية اخلطأ ملوكيل وقدرها مائة ومخسون ألف ريال سعودّي، هكذا ادعى. وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي وكالة كله صحيح، وأنا مستعد بتسليم نصف دية 
املعاملة فوجدنا عىل  املتوىف، هكذا أجاب. ثم جرى اطالعنا عىل أوراق  قتل اخلطأ لورثة 
اللفة رقم )٣(، شهادة وفاة لغري السعوديني ونص احلاجة منها: )رقم الشهادة )...(، تاريخ 
الشهادة ١٤٣٥/١/١٠هـ، عدد )٥٦(، مكان اإلصدار أحوال جدة، اسم املتوىف )...(، رقم 
السجل )...( اجلنس ذكر، اجلنسية، )...(، الديانة اإلسالم تاريخ امليالد ١٩٥٢/١/١م، 
رقم اجلواز )...(، مكان الوفاة جدة تاريخ الوفاة ١٤٣٥/١/٤هـ الساعة ٠٣:٠٠ املوافق: 
٢٠١٣/١١/٧م( ا.هـ كام جرى االطالع عىل اللفة رقم )٤٠( فوجدنا تقرير مرور قسم 
شامل غرب جدة رقم )٤/٨٩/٤/٧ش(، وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، ونص احلاجة منه: 
)نتيجة احلادث: نجم عن احلادث وفاة املدعو )...(، وصدر بحقه تقرير طبي صادر من 
اجلهة  يف  باجلمجمة  كرس  املتضمن  ١٤٣٥/١/٤هـ  يف  بدون  رقم   ،)...( امللك  مستشفى 
اليرسى يف الرأس، وكرس بعظام الوجه مع جرح قطعي باجلهة اليمنى، قطع جزء من اإلذن 
باحلوض  كرس  واحتامل  اليرسى،  بالساق  وكرس  اليمنى،  بالساق  قطعي  وجرح  اليمنى، 
والصدر، بحقه شهادة وفاة رقم )٤٠٦١(، يف ١٤٣٥/١/١٠هـ، كيفية وقوع احلادث من 
خالل االنتقال ومعاينة موقع احلادث وجمريات التحقيق يتضح أن قائد العربة بكب غامرتني 
تويوتا قادما من اجلنوب باجتاه الشامل داخل حي أبحر اجلنوبية، وقائد العربة بكب نصف 
نقل أيسوزو قادما من الغرب باجتاه الرشق، وعند دخوهلام التقاطع ودون أن ينتبه كل منهام 
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لآلخر اصطدما ببعضهام البعض. الرأي واملسؤولية: أوال: إدانة السائق )...( بنسبة ٥٠%، 
وذلك لألسباب التالية: ١/ عدم أخذ جانب احليطة واحلذر أثناء القيادة. ٢/ قلة االحرتاز. 
٣/عدم االنتباه. ثانيا: إدانة السائق ..... يف احلادث بنسبة ٥٠%، وذلك لألسباب التالية، 
١/ عدم أخذ جانب احليطة واحلذر أثناء القيادة. ٢/ قلة االحرتاز. ٣/ عدم االنتباه( اهـ. 
ثم جرى االطالع عىل لفة رقم )٤٥(، من أوراق املعاملة فوجدنا القرار الصادر من املحكمة 
اجلزائية بمحافظة جدة رقم )٣٥١٩٨٦٦٤(، يف ١٤٣٥/٤/٥هـ. ونص احلاجة منه: )فقد 
ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...(، بام نسب إليه يف الدعوى من إدانته بتحمله نسبة من اخلطأ 
قدرها ٥٠%، مخسون باملائة يف احلادث املوصوف أعاله، وأفهمته أن عقابه عىل ذلك عائد 
لويل األمر وبه حكمت( اهـ. فبناء عىل ما سلف، وإلقرار املدعى عليه بأنه أدين يف احلادث 
بنسبة مخسني باملائة، وللقاعدة الرشعّية: )املرء مؤاخذ بإقراره(، وبناء عىل تقرير أهل اخلربة 
املشار إليه أعاله واملتضمن: إدانة املدعى عليه بنسبة مخسني باملائة يف احلادث، ولقول اهلل ـ 
تعاىل ـ )وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنًا إال خطأ، ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
اهلل  من  توبة  متتابعني  شهرين  فصيام  جيد  مل  فمن  يصّدقوا...  أن  إال  أهله  إىل  مسّلمة  ودية 
يسلم  أن   ،)...( )...( سجل رقم  املدعى عليه  أمرت  فقد  لذلك  اهلل علياًم حكياًم(،  وكان 
)...(، نصف دية قتل اخلطأ وقدرها مئة ومخسون ألف ريال، لكل زوجة مبلغ قدره تسعة 
آالف وثالث مئة ومخسة وسبعون ريال، ولكل ابن اثنان وثالثون ألفا وثامن مئة واثنا عرش 
رياال ومخسون هللة، ولكل بنت مبلغ قدره ستة عرش ألفا وأربع مئة وستة رياالت ومخس 
وعرشون هللة، وبذلك قضيت. وبإعالن احلكم عليهام قررا قناعتهام به. ونظرًا ألن الكفارة 
ال تتجزأ فقد أفهمت املدعى عليه بأن عليه كفارة قتل اخلطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن مل 
جيد فصيام شهرين متتابعني. وبام أن القسمة قد شملت قارصين فإين قد أمرت برفع كافة 
أواق املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم حسب التعليامت. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

وسّلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف: ١٤٣٤/٠٨/١٣هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  اجلزائية  الدائرة 
رقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  شفع  إلينا  الواردة 
فضيلة  من  الصادر  احلكم  عىل  املشتملة  ١٤٣٥/٨/١٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٥/١٢٩٣٠٩٩(
١٤٣٥/٨/١٣هـ،  يف  املؤرخ  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   ،)...( الشيخ/ 
واملسجل بعدد )٣٥٣٥٢٥٥٦(، املتضمن دعوى )...(، اجلنسية )...(، وكالة ضد/ )...(، 
بباطن احلكم وبدراسة احلكم وصورة ضبطه  ّدون  بام  فيه  املحكوم  باحلادث  دية متوىف  يف 

تقررت املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل٤اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بتبوك

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٨٨٠٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٦٣٦١ 

تملدعنيا-ا مياهامناحديقةاعامةا-احادثاسريا-اوفاةامورثا سالاخطأا-اترسبا ديةا-ا
حكلا تحلضورا-ا عنا مندوهباا ختمفا تملقؤوليةا-ا بنصفا تملنطقةا أمانةا تمللورا-إدتنةا تقليلا

غيايبا-اإلزتمهااباقميلانصفاتلدية.

سولاتهللاتعاىللا[! " # $ % & ' () * + , - . 
.Z7 6 5 4 3 2 1 0 /

بأن  إلزامها  املناطق طالبني  أمانة إحدى  املدعى عليها  املدعون دعواهم ضد اجلهة  أقام 
تدفع ملوكليهم نصف دية قتل مورثهم خطأ، والذي تويف بحادث سري نتيجة انزالق السيارة 
عليها  املدعى  اجلهة  ممثل  غاب  وقد  عامة،  حديقة  من  مياه  ترسب  بسبب  فيها،  كان  التي 
بعد حضوره اجللسة األوىل، وقد اطلع القايض عىل تقرير املرور املتضمن إدانة أمانة املنطقة 
غيابيا  فقد حكم  ولذا  الطريق،  كبرية عىل  بكميات  تترسب  املياه  لرتكها  املسؤولية  بنصف 
القتل اخلطأ، وصدق احلكم من حمكمة  املنطقة بأن تسلم للمدعني نصف دية  بإلزام أمانة 

االستئناف.
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املعاملة  وبناء عىل  بتبوك،  العامة  املحكمة  )...( يف  القايض  فأنا  وبعد،  احلمد هلل وحده 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة املكلف بتبوك برقم )٣٤١٨٨٨٠٠(، وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٤٤١٤٥١٦(، وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ، 
٠٨صباحا،   :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ،  األربعاء  يوم  ففي 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  سعودي   )...( وكالة  املدعي  حرض  وفيها 
العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٢/١٦هـ،  يف   ،)٣٥٢١٧٥٦٦( رقم  الوكالة  بموجب 
الثانية، وله فيها حق املرافعة واملرافعة واإلقرار واإلنكار، وحرض حلضوره مندوب اجلهة 
املدعى عليها )...(، بموجب خطاب رقم )٤٨٢٦/١٤(، يف ١٤٢٧/٨/١٢هـ، وبسؤال 
املدعي عن دعواه، قال دعواي يف تقرير املرور وكافة أوراق املعاملة، فأفهمته بتحرير دعواه 
ورفعت اجللسة. ويف يوم األحد املوافق١٤٣٥/٠٥/٠١هـ، افتتحت اجللسة الساعة ٣٠، 
١٠صباحا، وفيها حرض املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم 
الوكالة رقم  أبناء )...(، بموجب  بالوكالة عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...(   )...(
وله  الثانية،  تبوك  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٢/١٦هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢١٧٥٦٦(
فيها حق املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار، ومل حيرض مندوب أمانة تبوك، فقررت سامع 
التاسعة والربع  إنه بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ يف متام الساعة  الدعوى فادعى املدعي قائال 
وقع حادث عىل )...(، ومرافقه )...(، ونتج عنه وفاهتام، وكان سبب احلادث ترسب مياه 
من احلديقة التي عىل طريق )...(، وكانت نسبة اخلطأ عىل األمانة مخسون باملائة حسب تقرير 
املرور، ولذا أطلب إلزامها بدفع نصف الدية املقررة رشعا، وقدرها مائة ومخسون ألف ريال 
إىل كل من موكيل وهم ورثة )...(، هذه دعواي. وبسؤاله عن حرص الورثة أبرز لنا صك 
العامة  تبوك  الصادر من حمكمة  وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٥هـ،  رقم )٤/٦٥(،  الورثة  حرص 
الشقيق  وأخيه   ،)...( أمه  يف  إرثه  وانحصار  ١٤٣٠/٣/١٠هـ،  يف   )...( وفاة  فيه  املثبت 
)...(، وأخواته الشقيقات )...( و)...( و)...(. وبسؤاله البينة عىل دعواه قال بينتي تقرير 
املرور املرفق يف املعاملة، ونصه )تاريخ احلادث ١٤٣٠/٣/١٠هـ يف متام الساعة التاسعة 
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رقم   )...( السيارة  انحراف  حادث  وقع   )...( دوار  من  بالقرب   ،)...( وبطريق  والربع 
من  احلادث  وقوع  وكيفية  سنة،   ١٨  )...( ومرافقة  سنة،   ١٩  )...( قيادة/   )...( اللوحة 
 )...( السيارة  أثناء سري  أنه  لنا  يتضح  التحقيق  الكروكي وجمريات  املعاينة والرسم  خالل 
السيارة  انحرفت   )...( وبالقرب من دوار   )...( باجتاه دوار   )...( )...( من دوار  بطريق 
بالشاحنة  )...( يسارا، واصطدمت )...( الوسطية وواصلت االنحراف حتى اصطدمت 
من  للمياه  ترسب  وجود  هو  االنحراف  سبب  وكان  املقابل،  املعاكس  باملسار  خالط  نوع 
مالحظة  عند  ترصفه  وسوء  السائق  رسعة  وكذلك  احلادث،  ملوقع  املجاورة  احلديقة 
مسؤولية  أن  الكروكي  والرسم  واملعاينة  التحقيق  خالل  من  لنا  واتضح  املترسبة،  املياه 
التالية:  للحيثيات  وذلك   ،)...( السائق  عىل   %٥٠ بنسبة  تقع  أوال/  كالتايل:   احلادث 
ثانيا:  احلادث.  نتائج  بدليل  به،  املسموح  احلد  تزيد عن  لسريه برسعة  األنظمة  ١/ خمالفة 
تقع بنسبة ٥٠% عىل أمانة تبوك وذلك لرتك املياه تترسب وبكميات كبرية بالطريق، مذيل 
بتوقيع لضابط القضية النقيب )...( ورئيس شعبة احلوادث )...(. فسألته عن أصل التقرير 
فقال ليس لدي، فسألته هل لديه زيادة بينة، فقال ال ليس لدي سوى ما قدمت، وبناء عىل 

ما تقدم من الدعوى، ولقول اهلل تعاىل [! " # $ % & ' () * + 
يف  جاء  وملا   ،Z7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
تقرير املرور املرصود أعاله، وبام أن ويل األمر قد حدد الدية الكاملة للقتل اخلطأ ثالثامئة 
ألف ريال، فقد قررت إلزام أمانة منطقة تبوك أن تسلم للمدعني أصالة مبلغا وقدره مئة 
عليها  املدعى  اجلهة  إىل  احلكم  من  نسخة  بعث  وسيتم  حكمت  وبه  ريال،  ألف  ومخسون 
لتقدم اعرتاضها عىل احلكم أن رغبت يف مدة أقصاها ثالثون يوما، وإال فإن حقهم سيسقط 
ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ

حمكمة  يف  األوىل  اجلزائية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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بتبوك  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  تبوك  بمنطقة  االستئناف 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٣٤١١٠٣( برقم 
اخلاص  ١٤٣٥/٥/١هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢٢٧٩٠٣( برقم  اهلل -  وفقه   - )...( الشيخ/ 
بدعوى املدعي/ )...( ضد/ أمانة منطقة تبوك، سعودي اجلنسية يف قضية دعوى مرورية 
قررنا  فيه.  بام هو مدون ومفصل  واملتضمن حكم فضيلته  الصك،  املوضح يف  النحو  عىل 

باألكثرية املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٤3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٤٠٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٥٠٥٢ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسريا-اأرشاجنايةا-اأرشاسيارةا-اإدتنةابكاملاتملقؤوليةا-ادفعا
ا بقبقاتلانازلا--اتلقيارةاممموكةالمغريا-اإدخالامالكهاايفاتلدعوىا-امطالباهاباألرشا-اردُّ

طمباتلديةاوأرشاتجلنايةا-اإلزتماباقميلاأرشاتلقيارة.

لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا»تلقاسطاالايعودا«.
لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا»مناسعىايفانقضامااتلامناجهاهافقعيهاملدوداعميها«.

3ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا»تإلجازةاتلالحقةاكالوكالةاتلقابقةا«.

دية  بتسليمهم  إلزامه  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  ووالية  ووكالة  أصالة  دعواه  املدعي  أقام 
القتل اخلطأ البنته املتوفاة يف حادث سري تسبب به املدعى عليه، وأدين بكامل املسؤولية عنه، 
كام طلب إلزامه بتسليمهم أرش إصابة موكليه، وقيمة تلفيات سيارته، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه اعرتض عىل إدانته بكامل املسؤولية، ودفع بتنازل املدعي عن حقه وحقوق 
موكليه، وبعرض ذلك عىل املدعي أقر بتنازله وموكليه، وقرر رجوعهم عن التنازل؛ ألن 
بأرشها ليست  املطالب  السيارة  نسبة اإلدانة، ونظرًا ألن  تقدير  بإعادة  املدعى عليه طالب 
مملوكة للمدعي، فقد تم إدخال مالكها يف الدعوى، فقرر مطالبته للمدعى عليه باألرش، 
ونظرًا ألن الساقط ال يعود، وألن من سعى يف نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، 
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لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليمه الدية وأورش 
اإلصابات، وحكم بإلزام املدعى عليه بدفع قيمة تلفيات السيارة ملالكها املدخل، فاعرتض 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد فأنا القايض )...( يف املحكمة العاّمة بمحافظة األحساء، وبناء عىل 
املعاملة املحالة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء برقم )٣٤٢٤٤٠٤(، 
وتاريخ   ،)٣٤١١٨١٩٥( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ،  وتاريخ 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ، 
بموجب  وذلك   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  سعودية   )...( عن  وكياًل 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل األحساء الثانية برقم )٢١٦٩٠(، وتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٠٤هـ، 
جلد رقم )٢٠٢٢(، ووكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
 ،)٣٤١٦٩٠٠٩( برقم  الثانية  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ، والوكالتان ختوالنه يف املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخاصمة 
بصفته وليًا جربيًا عن ابنه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، واملولود 
بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/١٣هـ، وادعى احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، قائاًل يف حترير دعواه أنه يف متام الساعة الواحدة والنصف من صبح يوم 
عريعرة  طريق  عىل  سيارتني  بني  تصادم  حادث  وقع  ١٤٣٣/٠٨/٢٦هـ،  املوافق  االثنني 
لوحتها  ورقم  ١٩٩٥م،  عام  صنع  اللون  سوداء   )...( نوع  من  األوىل  السيارة  األحساء، 
)...(، بقيادة هذا احلارض معي )...(، وكان يرافقه ابنه )...(، والسيارة الثانية من نوع )...( 
غامرتني بيضاء اللون صنع عام ٢٠١١م، ورقم لوحتها )...(، بقيادة موكيل )...(، وكان 
يرافقه موكلتي )...(، وولدي )...( و)...(، وقد كان صفة وقوع احلادث أن املدعى عليه 
من  متجهًا  كان  بينام موكيل  النعريية،  إىل  األحساء  متجهًا من  الشامل  إىل  اجلنوب  قادم من 
الشامل إىل اجلنوب قادم من النعريية إىل األحساء، فوقع بينهام حادث تصادم وجهًا لوجه، 
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فاستقرت سيارة املدعى عليه خارج الطريق، بينام استقرت سيارة موكيل يف وسط الطريق، 
األمري  مستشفى  من  الوفاة  تقرير  بحقها  وصدر   ،)...( ابنتي  وفاة  احلادث  عن  نتج  وقد 
سلطان بعريعرة، برقم )٤١/٣٨/٥٨٧(، وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١هـ، وإصابة ابني )...( 
بإصابة متوسطة يف الرأس، وإصابة موكيل )...( بكدمة رضية شديدة عىل الصدر، وآالم يف 
الكتف األيرس، مع إصابة يف الوجه والفك السفيل واألسنان األمامية، كام أصيبت موكلتي 
)...( بكرس يف عظمة الظنبوب، وكرس يف الشظية اليمنى، وعظمة الفخذ األيمن، وعظمة 
الفخذ األيرس، مع كرس وكدمة عىل الصدر، وكرس الفقرة القطنية الثانية إىل الرابعة، كام نتج 
عن احلادث وفاة مرافق املدعى عليه، وقد أدين املدعى عليه يف احلادث بنسبة ١٠٠%، فأنا 
أطلب إلزام املدعى عليه بدفع دية ابنتي )...(، ودفع قيمة أرش اإلصابات التي حلقت بابني 
)...(، وموكيل )...( و)...(، كام أطلب إلزام املدعى عليه بدفع تكاليف السيارة التي كانت 
بقيادة موكيل )...(، وتقدر تلفياهتا بمبلغ أربعني ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل إن ما ذكره املدعي والية ووكالة من وقوع حادث تصادم 
نتج عن احلادث من  بني سيارتني، ذكر نوعهام وصفة وقوع احلادث، ومكانه وزمانه وما 
وفاة وإصابة صحيح كله، ولكني ال أقر بنسبة اإلدانة يف حقي ١٠٠%، وإنام نسبة اإلدانة هي 
وابنه  بموكليه  التي حلقت  اإلصابات  )...(، وعن  ابنته  دية  املدعي عن  تنازل  وقد   ،%٥٠
)...(، والتلفيات التي يف السيارة؛ لذا لن أدفع للمدعي وكالة ووالية شيئًا، هذه إجابتي. 
وبسؤال املدعي وكالة ووالية عن ذلك قال لقد كان التقدير األويل نسبة اإلدانة هو ٥٠%، 
فقررت تنازيل بملف الدعوى عن الدية واإلصابات والتلفيات، ولكن املدعى عليه طلب 
بنسبة  احلادث  يف  إدانته  فقررت  مرورية،  جلنة  تشكيل  فتم  اإلدانة،  نسبة  يف  النظر  إعادة 
١٠٠%، فسمعت من املدعى عليه كالمًا غري الئق، فرجعت عن تنازيل، وقررت مطالبتي له 
بالدية، واإلصابات وتلفيات السيارة. فسألت املدعي وكالة ووالية عن صك حرص إرث 
ابنته )...(، فقال مل أمتكن من استخراج صك حرص إرث هلا، وأطلب رفع اجللسة الستخراج 
الصك املطلوب. ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة ووكالة، كام حرض املدعى عليه، 
وأبرز املدعي أصالة ووكالة صك حرص ورثة الصادر من هذه املحكمة برقم )٣٤٦٣٠٥٣(، 
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بتاريخ   )...( وفاة  يتضمن  وجدته  عليه  وباالطالع  ١٤٣٤/٠٣/١٦هـ،  وتاريخ 
١٤٣٣/٠٨/٢٦هـ، وانحصار إرثها يف والدها )...( ووالدهتا )...(، وهلا مجع من األخوة 
غري وارثني، ثم سألت املدعي عن رخصة سري السيارة التي كانت حتت قيادته ويدعي بقيمة 
تلفيتها، فأبرزها فوجدت أن السيارة التي من نوع )...( غامرتني ورقم لوحتها )...( ملك 
لرشكة )...( للتقسيط املحدودة، واملستخدم هو )...(، ونظرًا لكون املدعي ليس هو مالك 
السيارة سألته هل بيدك وكالة عن رشكة )...( للتقسيط، فقال ليس لدي وكالة عن الرشكة 
ومعي وكيل الرشكة، وأطلب إدخاله يف هذه الدعوى، وأنا متنازل عن مطالبتي للمدعى 
عليه بقيمة تلفيات السيارة لعدم ملكيتي هلا، وأطلب إسقاطها من دعواي، وإن كان للرشكة 
التلفيات فوكيلها حارض، وبإمكانه تقديم دعواه يف هذا  دعوى ضد املدعى عليه يف قيمة 
املدين رقم )...(  السجل  اجلنسية بموجب  اخلصوص، هكذا قرر. فحرض )...( سعودي 
وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم )٣٤٣٥٩٧٩٣(، وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ، 
بصفة )...( وكياًل عن )...( و)...( و)...( و)...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من 
بصفتهم  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٤١٣٥٤٢٠( برقم  الثانية  الرياض  عدل  كتابة 
يف   )...( رقــم  السجل  بموجب  للتقسيط،   )...( برشكة  اإلدارة  جملس  أعضاء 
١٤٢٤/١٠/٢٠هـ، وبموجب عقد التأسيس املوثق من كاتب العدل بالرياض بالصفحة 
والتي  ١٤٢٤/٠٦/٢٧هـ،  يف  ١٤٢٤هـ،  لعام   ،)١٢٥( جلد   ،)٦٢( عدد  )٤٣٠و٤١( 
عن  وكالتي  بموجب  إنني  وقال  الدعاوي،  وإقامة  واملخاصمة  واملرافعة  املطالبة  يف  ختوله 
التي  بالسيارة  حلقت  التي  التلفيات  بدفع  عليه  املدعى  إلزام  أطلب  للتقسيط   )...( رشكة 
كانت حتت استخدام املدعي وقت احلادث املشار إليه يف الدعوى، لكون املدعى عليه هو 
املدان يف احلادث، وقيمة هذه التلفيات مبلغ قدره أربعون ألف ريال سعودي، هذه دعواي. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل إن جوايب عىل دعوى رشكة )...(، هو نفس 
اجلواب عىل دعوى املدعي أصالة ووكالة، وأنا مستعد بدفع قيمة تلفيات السيارة حسب 
اإلدانة املقررة من قبل املرور، هذه إجابتي. فجرى االطالع عىل التسعريات املرفقة باملعاملة، 
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١٤٣٣/١١/١٦هـ،  وتاريخ   ،)٧٤٥٠( برقم   )...( معرض  من  صادرة  األوىل  فوجدت 
ريال   ٥٥٠٠٠ تساوي  احلادث  قبل  قيمتها   )...( نوع  من  التي  السيارة  أن  تتضمن  والتي 
سعودي، وبعد احلادث تساوي ١٥٠٠٠ ريال، والثانية صادرة من معرض )...( للسيارات 
برقم )٩٩٠٢(، وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٦هـ، والتي تتضمن أن السيارة التي من نوع )...(، 
تساوي  احلادث  قبل  قيمتها   ،)...( اللوحة  رقم  ٢٠١٢م  موديل  أبيض  اللون  غامرتني 
 )...( معرض  من  صادرة  والثالثة  ريال،   ١٥٠٠٠ تساوي  احلادث  وبعد  ريال،   ٥٦٠٠٠
برقم )١٨١٣(، وبدون تاريخ، والتي تتضمن أن السيارة التي من نوع )...( بكب، غامرتني 
املوديل ٢٠١٢م، اللون أبيض رقم اللوحة )...(، قيمتها قبل احلادث تساوي ٥٧٠٠٠ ريال 
سعودي، وبعد احلادث تساوي ١٧٠٠٠ ريال، ثم جرى عرض الصلح بني املدعى عليه 
وبني وكيل رشكة )...( عىل أن يدفع املدعى عليه لرشكة )...( مبلغ قدره مخسة وعرشون 
ألف ريال عن التلفيات التي حلقت بالسيارة اململوكة للرشكة، فقال وكيل الرشكة إن وكالتي 
ال ختولني يف الصلح، وأنا أطلب مراجعة الرشكة يف ذلك بينام قرر املدعى عليه موافقته عىل 
الصلح  بشأن   )...( رشكة  ملراجعة  اجللسة  رفع  سيجري  ذلك  عىل  وبناء  الصلح،  هذا 
وتأجلت لذلك. ويف يوم األحد املوافق١٤٣٤/٠٥/١٢هـ، افتتحت اجللسة الساعة احلادية 
 )...( املدخل  وكيل  حرض  كام  عليه،  واملدعى  ووكالة،  أصالة  املدعي  حرض  وفيها  عرش، 
يف  املكلف  العدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( رقم  املدين  السجل 
 )٢٧٤( رقم  جلد  ١٤٣٣/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ،)٦٨٠( برقم  والصناعة  التجارة  وزارة 
بصفة )...( وكياًل عن كل من )...( سعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...(، 
اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...( 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بصفتهم أعضاء جملس 
إدارة رشكة )...( للتقسيط املحدودة، املثبت عقد تأسيسها لدى وزارة التجارة والصناعة 
برقم )٦٢( جلد رقم )١٢٥( لعام ١٤٢٤هـ، وبالسجل التجاري رقم )...(، وقرار الرشكاء 
١٤٣٠هـ،  لعام   )٢٤٦( رقم  جلد   )٨٢٣( برقم  والصناعة  التجارة  وزارة  لدى  املثبت 
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وتاريخ   ،)٧٧٣٦( برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
واملدافعة  واملطالبة  املرافعة  يف  ختوله  والتي   ،)٢٠١١٦( رقم  جلد  ١٤٣٣/٠١/٣٠هـ، 
واملخاصمة، وقرر قائاًل إشارة إىل الصلح الذي تم عرضه يف اجللسة املاضية فإن الرشكة مل 
ختولني يف الصلح وال أعلم للرشكة وكياًل له حق الصلح ونطلب احلكم يف الدعوى، وال 
مانع لدى الرشكة من املفامهة مع املدعى عليه بعد صدور احلكم يف الدعوى، هكذا قرر. ثم 
جرى االطالع عىل ملف التحقيق املرفق باملعاملة لفة رقم )١( صحيفة رقم )٢(، فوجدت 
أن نسبة اإلدانة بني املتصادمني ٥٠%، يف حق كل واحد منهام، لألسباب التالية لدى الطرف 
وأما  احلادث.  تاليف  عدم   /٢ واحلذر.  احليطة  أخذ  عدم   /١ الفورد:  السيارة  قائد  األول 
الطرف الثاين قائد بكب غامرتني فلديه: ١/ وجود فرامل اإلطارات ملركبته النحرافه عىل 
الطرف األول. ٢/ عدم أخذ احليطة واحلذر. ٣/ عدم تاليف احلادث. ثم جرى االطالع عىل 
قرار جلنة احلوادث برقم )٦(، وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٥هـ، املرفق باملعاملة لفة رقم )٥٠(، 
فوجدته يتضمن حتديد نسبة اإلدانة ١٠٠% يف حق )...( بنسبة ١٠٠%؛ لألسباب التالية ١/ 
عدم أخذ احليطة واحلذر. ٢/ عدم تاليف احلادث. والطرف الثاين كام جرى االطالع عىل 
ملف التحقيق لفة رقم )١(، صحيفة رقم )٦(، فوجدت فيه إقرار ال حيمل رخصة قيادة، ثم 
جرى سؤال املدعي عن حمرضي اإلدانة وعن عدم محل موكله رخصة قيادة، فقال لقد كانت 
صفة وقوع احلادث أن موكيل يسري يف مساره الصحيح، وفجأة دخل املدعى عليه يف مساره 
فاصطدما وجهًا لوجه، علاًم بأن موكيل )...( ال حيمل رخصة قيادة وقت وقوع احلادث، 
وليس لدي بينة عىل أن املدعى عليه دخل يف طريق موكيل، هكذا قرر. وبسؤال املدعى عليه 
عن ذلك قال: إن صفة وقوع احلادث ليست كام ذكر املدعي، فلم أدخل يف طريق موكل 
انحرفت يسارًا، وانحرف هو  أمامي  فلام رأيته  الذي كان يسري يف طريقي  املدعي، بل هو 
معي أيضًا، فاصطدمنا وجهًا لوجه، ومل أمتكن من االنحراف يمينًا لتفادي احلادث لوجود 
كثيب رميل، ومل أضغط عىل الكابح لتاليف احلادث، وليس لدي بينة عىل أن وكيل املدعي هو 
املدون عىل  املدعى عليه  إقرار  الذي دخل يف مساري، هكذا قرر. ثم جرى االطالع عىل 
الصحيفة رقم )٥( من ملف التحقيق رقم )١(، فوجدت به إقرار املدعى عليه بأنه يعاين من 
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مرض سكري ورصع، ولكنه كان وقت احلادث يف أحسن حال، وبسؤال املدعى عليه عن 
ذلك، قال نعم أنا مصاب بمرض السكر، وليس يب رصع، وال أدري ملاذا كتب املحقق عىل 
لساين شيئًا مل أقله، علاًم بأن التوقيع عىل ذلك كان من قبيل دون أن أنتبه لكلمة رصع، هكذا 
قرر. ثم جرى االطالع عىل إقرار تنازل عن دية وأرش إصابات وتلفيات مركبة املحرر عىل 
الصحيفة رقم )١٥( من ملف التحقيق املرفق باملعاملة حتت لفة رقم )١(، ووجدت نصه 
املدين رقم )...(، وبكامل قواي  السجل  املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب  أنا  »نعم 
العقلية دون إكراه أو إجبار من أحد أفيدكم بأنني متنازل عن دية ابنتي املدعوة )...(، التي 
زوجتي  إصابة  أرش  عن  ومتنازل  ١٤٣٣/٨/٢٦هـ،  بتاريخ  مروري  حادث  يف  توفيت 
)...(، ومتنازل عن أرش إصابة ابني )...(، ومتنازل عن إصابة ابني )...(، ومتنازل عن 
التلفيات التي حلقت بسيارتنا نوع )...( غامرتني، رقم اللوحة )...(، اللون أبيض موديل 
وتلفيات  واإلصابات  الدية  من  ومتنازل   ،)...( املدعو  أطالب  ال  بأنني  وأقر  ٢٠١١م، 
السيارة وال أطالبه ال حارضًا وال مستقباًل وعىل ذلك أوقع«. وجرى سؤال املدعي عن كتابة 
هذا اإلقرار هل كانت بعد توكيل املصابني يف احلادث ومها )...( و)...( للمدعي أم ال، 
فقال لقد كتبت اإلقرار يف شهر شوال من عام ١٤٣٣هـ، ومل يكن إقراري بالتنازل بصفتي 
وكياًل عن زوجتي ألتنازل عن حقها، ومل توكلني يف التنازل، وأما ابني )...( فلم يكن لدي 
بأرش اإلصابات  املدعي طالب  للتنازل، هكذا قرر. ونظرًا لكون  وكالة عنه حني كتابتي 
التي حلقت بموكليه )...( و)...(، وابنه الذي حتت واليته )...(، لذا سُتجري الكتابة ملقدر 
الشجاج باملحكمة لتقدير أرش اإلصابات التي حلقت باملذكورين، ورفعت اجللسة لذلك. 
حرض  كام  عليه،  املدعى  حلضوره  وحرض  ووكاله،  والية  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
وكيل رشكة )...( للتقسيط، وقد ورد إيل قرار مقدر الشجاج باملحكمة برقم )٣٤١١٨١٩٥(، 
برقم  منكم  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  )بناء  املقدمة  بعد  ونصه  ١٤٣٤/٩/٦هـ،  وتاريخ 
وزوجته   ،)...( سجل   ،)...( بإصابة  واملتعلقة  ١٤٣٤/٩/٣هـ،  يف   ،)٣٤١١٨١٩٥(
برقم  األول  فهد  امللك  الصادرين من مستشفى  التقريرين  بعد االطالع عىل  )...(، حيث 
)٤١/٢٧/٤/١١٨٥٥(، بتاريخ ١٤٣٤/٩/١هـ، والثاين برقم )٤١/٢٧/٤/١١٨٥٤(، 
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بتاريخ ١٤٣٤/٩/١هـ، ووجدت فيهام إصابات هلام هي كام ييل مع تقديرها أواًل )...(: 
ألف  اثنان وعرشون  له  األيرس،  بظنبوب  العظم  بنهاية  ملتئم  اليرسى  بالركبة  به كرس   /١
له ستون  العلوية األربعة من األسنان،  القواطع  فقد  ومخسامئة ريال )٢٢٥٠٠ريال(. ٢/ 
ريال  آالف  تسعة  له  اليمنى،  اليد  بظهر  جروح  به   /٣ )٦٠٠٠٠ريـــال(.  ريال  ألف 
)٣٠٠٠ريال(،  ريال  آالف  ثالثة  له  اليمنى،  الركبة  يف  قطعي  جرح   /٤ )٩٠٠٠ريال(. 
 :)...( ثانيًا  )٩٤٥٠٠ريال(.  ريال  ومخسامئة  ألف  وتسعون  أربعة  جمموعة  ما  له   فيكون 
١/ هبا التهاب وردي خثري بالطرف السفيل األيمن، هلا ثالثة آالف ريال )٣٠٠٠ريال(. 
ريال  آلف  عرش  مخسة  هلا  األيمن  للفخذ  األوسط  الثلث  التقاء  عند  ملتئم  كرس   /٢
)١٥٠٠٠ريال(. ٣/ كرس بالثلث األوسط من الساق مع الثلث األقىص للظنبوب األيمن 
مع كرس الشظية، هلا مخسة عرش ألف ريال )١٥٠٠٠ريال( ٤/ كرس ملتئم بالعظم العاين، هلا 
ألفان ومائتان ومخسون ريال )٢٢٥٠ريال(. ٥/ كرس باملشط الثانية والثالثة للقدم اليمنى هلا 
أربعة آالف ومخسامئة ريال )٤٥٠٠ريال(. ٦/ قرص بالساق اليمنى، هلا مخسة آالف ومائتان 
ومخسون ريال )٥٢٥٠ريال(، فيكون هلا مخسة وأربعون ألف ريال، وهذا من غري النظر إىل 
النسبة املحددة يف احلادث هذا جهدنا والرأي لصاحب الفضيلة الشيخ )...( ( أهـ. وبعرض 
القرار عىل املدعي والية ووكاله قرر موافقته عىل التقرير، وأما املدعى عليه فقال ال جواب 
عندي عىل ذلك، وبناء عىل ذلك سيجرى رفع اجللسة لدراسة ما تم ضبطه، ورفعت اجللسة 
وكيل  الدعوى  يف  واملدخل  عليه  واملدعى  وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  لذلك. 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( املرأة  حرضت  حرض  كام  للتقسيط،   )...( رشكة 
املدين رقم )...( معرفًا هبا من قبل ابنها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، وبسؤال املرأة )...( هل تنازلت عن اإلصابات التي حلقت بك وعن مستحقك من 
دية ابنتك )...(؟ فقالت مل أوكل زوجي يف التنازل عن اإلصابات التي حلقت يب، كام أنني مل 
والدية  اإلصابات  يف  حقي  عن  بتنازله  أخربين  وملا   ،)...( ابنتي  دية  عن  التنازل  يف  أوكله 
رضيت بذلك ووافقت عليه، وأما اآلن فأنا غري متنازلة عن يشء من اإلصابات التي حلقت 
يب، وال عن مستحقي يف دية ابنتي، وأطلب احلكم يل هبام. كام جرى سؤال املدعي أصالة 
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)...( هل تنازلت عن اإلصابات التي حلقت بك يف احلادث املشار إليه يف الدعوى؟ فقال 
لقد دخلت املستشفى عىل إثر احلادث املروري املذكور وقد زارين والدي وقررت تنازيل عن 
فأنا  اآلن  وأما  تنازيل،  وأثبت  الرشطة  بمراجعة  والدي  فقام  يب،  حلقت  التي  اإلصابات 
أرجــع عــن تنــازيل وأطــلب احلكــم. ويف جلسة أخرى حرض املدعي والية ووكاله 
وحرض حلضوره املدعى عليه كام حرض وكيل رشكة )...( للتقسيط، كام جرى سؤال املدعى 
عليه عن نقطة تصادم السيارتني، فقال لقد كانت نقطة التصادم يف مسار املدعي )...(، ومل 
يكن يف مساري، فجرى االطالع عىل الصور التي أخذت للحادث من قبل الفرقة املرورية 
وقد   ،)...( أصالة  املدعي  مسار  يف  االصطدام  نقطة  أن  فوجدت  احلادث،  بارشت  التي 
عدم  عن  عليه  املدعى  وبسؤال  رملية،  كثبان  أي  به  وليس  منبسط  احلادث  مكان  وجدت 
وجود كثبان رملية يف منطقة احلادث، فأجاب إن عدم وجود كثبان رملية يف منطقة احلادث 
صحيح، ولكن اهلل مل هيدين لتاليف احلادث من اجلهة اليمنى، فانحرفت للمسار األيمن الذي 
وقع فيه التصادم. فبعد سامع الدعوى واإلجابة وبام أن املدعي أصالة ووكالة طلب إلزام 
املدعى عليه بدية ابنته وابنة موكلته املسامة )...(، كام طلب املدعي إلزام املدعى عليه بدفع 
أرش اإلصابات التي حلقت بموكلته )...( وموكله )...( وولده الذي حتت واليته )...(، 
وبام أن املدعي سبق له أن أثبت تنازله عن مستحقه من دية ابنته )...(، وعن اإلصابات التي 
حلقت بابنه القارص )...(، كام أنه تنازل عن اإلصابات التي أملت بزوجته )...( وابنه )...(، 
وقد رجع عن هذا التنازل وبام أن )...(، مل توكل زوجها يف هذا التنازل، ولكنها أجازت 
تنازل زوجها عن اإلصابات التي حلقت هبا، وعن مستحقها من دية ابنتها )...(، بعد حتريره 
الالحقة  أن اإلجازة  اهلل عىل  الفقهاء رمحهم  فقد نص  للتنازل الزم هلا  املرور وإجازهتا  يف 
كالوكالة السابقة، كام أن )...( أقر بتنازله عن اإلصابات التي حلقت به ورجوع الثالثة عن 
تنازهلم غري مقبول رشعًا للقاعدتني الفقهيتني: األوىل أن الساقط ال يعود. والثانية من سعى 
يف نقض ما تم من جهته فسعيه مردود. فعليه وبام أن تنازل األب عن أرش اإلصابة التي 
حلقت بابنه القارص مقبول، وبام أن املدخل يف الدعوى وكيل رشكة )...(، قد طلب إلزام 
عن  املدعي  وتنازل  للرشكة،  اململوكة  بالسيارة  حلقت  التي  التلفيات  بقيمة  عليه  املدعى 
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تلفيات السيارة يف غري حمله لعدم ملكيته هلا، وبام أن املدعى عليه أقر بأن مكان التصادم كان 
مسار املدعي )...(، وهذا يؤكد أن املدعى عليه هو املعتدي بدخول املسار املقابل له، وكان 
بإمكانه تفادي احلادث باالنحراف للجهة اليمنى دون اليرسى خاصة وأن املنطقة اليمنى 
املدعى عليه يف  بإدانة  املرور  مفتوحة ومل يكن هبا أي كثبان رملية؛ ألجل ذلك فإن حتديد 
النظر عن  احلادث بنسبة ١٠٠% يف حمله، وبناء عىل ما تقدم قررت ما ييل: أواًل/ رصفت 
مطالبة املدعي للمدعى عليه بدية ابنته وابنة موكلته )...( لسبق التنازل عنهام.  ثانيًا/ رصفت 
النظر عن مطالبة املدعي إلزام املدعى عليه بدفع أرش اإلصابات التي حلقت بموكلته )...( 
وولده )...( وولده )...( لسبق التنازل عنها. ثالثًا/ ألزمت املدعى عليه بدفع قيمة تلفيات 
السيارة، وقدرها أربعون ألف ريال، وبذلك حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعي أصالة 
ووكالة قرر عدم قناعته باحلكم، وأنه يرغب يف رفعه ملحكمة االستئناف بعد تقديمه الئحة 
اعرتاضيه عليه، فأفهمته بمراجعتي يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/١٦هـ، لتسليمه نسخه 
من احلكم، وأن له مدة ثالثني يومًا من التاريخ املحدد الستالم نسخة احلكم، فإذا مل يقدم 
اعرتاضه خالل املدة املقررة فإن حقه يف طلب االعرتاض عىل احلكم يكون ساقطًا، ويعترب 
وأما  باحلكم،  قناعته  فقرر  عليه  املدعى  وأما  ذلك.  ففهم  القطعية،  للصفة  مكتسبًا  احلكم 
املدخل يف الدعوى وكيل رشكة )...( فال حاجة لعرض احلكم عليه، لكونه حكم له بجميع 
طلبه بناء عىل املادة )١٧٤( من نظام املرافعات، وللبيان حرر يف ١٤٣٤/١٢/٠١هـ، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

يف  الثانية  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم )٣٥/٣٤٩٥٨٥/

بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٥/٢/٢هـ،  وتاريخ  ش٢(، 
الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٢٥هـ،  وتاريخ   ،)٣٤/١١٨١٩٥( برقم  األحساء 
وتاريخ   ،)٣٤٣٧٨٠٧١( برقم  املسجل  اهلل،  وفقه   )...( الشيخ  هبا  القايض  فضيلة  من 
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مطالبة  قضية  يف   )...( ضد/  ووالية،  وكالة   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٤/١٢/٣هـ، 
بدية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، مع تنبيه فضيلته إىل 
تبيني اجلهة املحكوم هلا بقيمة تلفيات السيارة قبل تسليم الصك، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٦/٣هـ.
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 ٤٤اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢١٤٣٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٣٧٩٦ 

تعرتتضا تملقؤوليةا-ا منا بجزءا إدتنةا تمللورا-ا تقليلا سريا-ا حادثا خطأا-ا سالا ديةا-ا
ومصمحةا غبطةا تخلربتءا-ا سقلا سلترا سرصا-ا بينهلا ورثةا تلطلفنيا-ا بنيا صمحا تلورثةا-ا

لمقارصا-اإجازةاتلصمحا-اتقميلانصيباتلقارصالوليه.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

طالبني  عليه  املدعى  ضد  سري  حادث  يف  متوىف  ورثة  بصفتهم  دعواهم  املدعون  أقام 
إلزامه بدفع كامل دية مورثهم الذي تسبب املدعى عليه بوفاته يف حادث سري بعد أن دهسه 
بسيارته، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودافع بأنه أدين بام نسبته مخسة 
ثم  الدية،  من  ذلك  يعادل  ما  الورثة  بتسليم  مستعد  وأنه  فقط،  اخلطأ  من  باملائة  وعرشون 
اصطلح الطرفان عىل أن يسلم املدعى عليه للمدعني جزءا من الدية يفوق ما أدين به، وقرر 
املبلغ املصطلح  قسم اخلرباء باملحكمة وجود غبطة ومصلحة للقرص يف ذلك، ونظرا ألن 
عليه أكثر مما يعادل نسبة اإلدانة من الدية وفيه مصلحة ظاهرة، لذا فقد أجاز القايض هذا 
الورثة كل بحسب نصيبه الرشعي، وقرر تسليم نصيب  املبلغ بني  يقسم  أن  الصلح، عىل 

القارص لوليه، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد فأنا القايض )...( يف املحكمة العاّمة باألحساء، وبناء عىل املعاملة 
املحالة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء برقم )٣٤٤٢١٤٣٤(، وتاريخ 
١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٤٢١٧٠٨٢٢(، وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، 
نفسه  أصياًل عن   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  )...(، سعودي  فقد حرض 
ووكياًل عن )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...(، سعودي 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
ووكياًل  ١٤٣٤/٠٨/٢٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٤١١٨٩٤٩٤( برقم  الثانية  األحساء  عدل 
اجلنسية  )...(، و)...(، سعودية  املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  )...(، سعودية  عن 
املدين رقم  السجل  املدين رقم )...(، و)...(، سعودية اجلنسية بموجب  السجل  بموجب 
)...(، أصيلة عن نفسها وبصفتها وليه عىل أوالدها )...(، املولود يف ١٤٣١/٤/١٩هـ، 
املولودة يف ١٤٢٩/٠٢/٠٥هـ، أوالد  املولودة يف ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ، و)...(،  و)...(، 
 ،)٣٤١٣١٠٧( برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الوالية  صك  بموجب  وذلك   ،)...(
األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  صك  بموجب  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ،  وتاريخ 
واملرافعة  املطالبة  يف  ختوله  والتي  ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ،  وتاريخ   )٣٤٧٥٨٢٥٨( برقم 
بموجب  املنحرصون   ،)...( ورثة  هم  ووكالة  أصالة  واملدعون  واملخاصمة،  واملدافعة 
وتاريخ   ،)٣٤١٢٧٦٠( برقم  باألحساء  العامة  املحكمة  من  الصادر  الورثة  حرص  صك 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...( حلضوره  وحرض  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ، 
رقم )...(، فادعى األول قائاًل إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٣هـ، وقع حادث دهس ملورثي 
ومورث موكيل )...(، وقد كانت صفة وقوع احلادث أن املدعى عليه يقود سيارته التي من 
نوع )...(، بيضاء اللون صنع عام ٢٠٠٨م، عىل شارع حرض داخل مدينة اهلفوف قادمًا 
من اجلنوب باجتاه الشامل، وأثناء سريه باملسار األيرس وعند اقرتابه من مستوصف )...(، 
إذ بمورثي يقطع الطريق قادمًا من الرشق باجتاه الغرب فقام املدعى عليه بدهسه، وقد نتج 
عن احلادث وفاة مورثي، وصدر بحقه تقرير الوفاة من مستشفى امللك فهد باهلفوف برقم 
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)٤١/٢٧/٤/٣٣(، وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٣هـ، وقد أدين املدعى عليه يف احلادث بنسبة 
إلزام  ٢٥%، والورثة مجيعًا ال يقرون هبذه اإلدانة ويرون أهنا جمحفة؛ وألجل ذلك أطلب 
املدعى عليه بدفع دية مورثي كاملة قدرها ثالثامئة ألف ريال، هذه دعواي. وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه أجاب قائاًل إن ما ذكره املدعي أصالة ووكالة من دهيس ملورثة ومورث 
موكليه )...( عىل الصفة املذكورة يف الدعوى، وإنني مدان يف احلادث بنسبة ٢٥% صحيح، 
وال مانع لدي من دفع الدية حسب تقرير النسبة من املرور وما ذكره املدعي أصالة ووكالة 
من أن اإلدانة يف حقي بنسبة ١٠٠% فغري صحيح، فأنا أسري يف الطريق املخصص يل وقد 
نزل مورث املدعيني يف طريقي فجأة، ومل يكن هذا املسار خمصصًا لعبور املشاة، ألجل ذلك 
أمتنع من دفع الدية كاملة، هذه إجابتي. وبسؤال املدعي عن ذلك قال الصحيح ما ذكرته 
يف دعواي وبينتي عىل ذلك ما جاء يف أوراق املعاملة، وبناء عىل ذلك سيجري رفع اجللسة 
أصالة ووكالة،  املدعي  لذلك. ويف جلسة أخرى حرض  اجللسة  املعاملة، ورفعت  لدراسة 
مورثك  منه  عرب  الذي  املكان  هل  ووكالة  أصالة  املدعي  سؤال  جرى  وقد  عليه  واملدعى 
ومورث موكليك خمصص لعبور املشاة؟ فقال ال، وبعد التأمل يف صفة احلادث الواردة يف 
الدعوى واإلجابة ومقارنتها بصفة احلادث املذكورة يف املعاملة، وجدهتا متوافقة، ثم قرر 
للمدعني  عليه  املدعى  يدفع  أن  عىل  للخصومة  منٍه  صلح  بيننا  وقع  لقد  قائالن  املتداعيان 
الصلح  هذا  إجازة  ونــطلب  ريال،  ألف  ومخسون  مائة  قدره  مبلغ  ووالية  ووكالة  أصالة 
املدعي فوجدهتا  بيننا، واعتباره منهيًا للدعوى، هكذا قرر. فجرى االطالع عىل وكاالت 
ختوله يف الصلح، ونظرًا لوجود قارصين من بني املدعيني، لذا سيجرى الكتابة لقسم اخلرباء 
باملحكمة لإلفادة عن احلظ والغبطة واملصلحة للقارصين يف هذا الصلح، ورفعت اجللسة 
حلني ورود املعاملة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة ووكالة واملدعى عليه وقد عادت 
املعاملة من قسم اخلرباء باملحكمة وبرفقها قرارهم رقم )٦٩(، وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، 
الدية ملورثهم صلحًا فيه حظ وغبطة  املبلغ املدفوع مقابل  ونصه بعد املقدمة )نفيدكم بأن 
عىل  املحرر  اإلدانة  حمرض  عىل  االطالع  فجرى  اإلفادة(،  لزم  ما  هذا  للقارصين  ومصلحة 
الصحيفة رقم )٣( من ملف التحقيق املرفق باملعاملة لفة رقم )٢(، وجدته يتضمن تقرير 
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اإلدانة يف حق املدعى عليه بنسبة ٢٥%، لعدم أخذ احليطة واحلذر أثناء القيادة، ولعدم تفادي 
عدم  مع  االحرتاز  وقلة  إلمهاله   %٧٥ بنسبة  املدهوس  وإدانة  الصحيح،  بالشكل  احلادث 
التبرص أثناء عبور الطريق، وعدم السري يف األماكن غري املخصصة لعبور املشاة، وبناء عىل 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة وبام أن اإلدانة يف نسبة احلادث حددهتا اجلهة املختصة بنسبة 
٢٥% يف حق املدعى عليه، وقد اصطلح الورثة املدعون مع املدعى عليه بمبلغ أعىل من هذه 
النسبة، وال خيفى أن احلظ والغبطة واملصلحة ظاهرة يف حق القارص، وقد أكد ذلك قسم 
للمدعيني  عليه  املدعى  يدفع  أن  عىل  املتداعيني  بني  الصلح  أجزت  لذا  باملحكمة،  اخلرباء 
مبلغًا قدره مائة ومخسون ألف ريال دية ملورثهم، ويوزع بينهم كالتايل: للزوجة الثمن وقدره 
ثامنية عرش ألفًا وسبعامئة ومخسون ريااًل ولكل ابن ذكر واحد وعرشون ألفًا وثامنامئة ومخسة 
الريال،  ريااًل ونصف  بنت عرشة آالف وتسعامئة وسبعة وثالثون  ريااًل، ولكل  وسبعون 
وسيجري تسليم مبلغ القارصين لوليهم لينفقه عليهم باملعروف لقلته، ونظرًا لكون املدعيني 
من بينهم قارصون عن سن الرشد، لذا سيجري رفع احلكم ملقام حمكمة االستئناف لتدقيقه 

وللبيان، حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٣هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

يف  الثانية  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم )٣٥/٧٩٩٦٣٠/

بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٥/٣/١٥هـ،  وتاريخ  ش٢(، 
األحساء برقم )٣٤٢١٧٠٨٢٢(، وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، املرفق هبا الصك الصادر من 
فضيلة القايض هبا الشيخ/ )...(، املسجل برقم )٣٥١٦٥٥٦٣(، وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، 
اخلاص بدعوى/ )...( أصالة ووكالة، ضد/ )...( يف قضية مطالبة بدية وقد تضمن الصك 
حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة 
قررنا املصادقة عىل حكم فضيلته، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

حرر يف ١٤٣٥/٦/٢٧هـ.
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 ر٤اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باخلرب

تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٤٧٢٥٩٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٧٩٨٤٧ 

أرشاجنايةا-احادثاسريا-اوفاةاتملاقببا-اتقليلاتمللورا-اإدتناهابكاملاتملقؤوليةا-اإسامةا
تلدعوىاعىلاورثاها-اإسلترا-اتقليلاطبيا-اتقديلاتألرشا-اإلزتمابدفعهامناتلكةاتملورث.

إسلتراتملدعىاعميهل.

التي تسبب  بتسليمه أرش إصابته  إلزامهم  املدعى عليهم طالبا  املدعي دعواه ضد  أقام 
هبا مورثهم يف حادث سري نتج عنه وفاته وأدين بكامل املسؤولية عنه، وبعرض الدعوى 
عىل وكيل املدعى عليهم أقر بصحتها واستعد بتسليم املدعي أرش إصابته، وقد جرى من 
القايض االطالع عىل تقرير املرور فوجده يتضمن إدانة املدعي عليه بالنسبة املذكورة، كام 
اطلع عىل التقرير الطبي املتضمن بيان اإلصابات التي حلقت باملدعي نتيجة احلادث، واطلع 
عىل تقدير مقدر الشجاج ألروش تلك اإلصابات، ولذا فقد حكم عىل الورثة املدعى عليهم 
أن يسلموا للمدعي قيمة أروش اإلصابات التي حلقت به جراء احلادث واملقدرة من قبل 

مقدر الشجاج وذلك من تركة املورث، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املعاملة  عىل  وبناء  باخلرب،  العامة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
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 ،)٣٢٤٧٢٥٩٦( برقم  املساعد  اخلرب/  يف  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
وتاريخ   ،)٣٢١٣٢٩٣٩٨( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/١٠/٢٣هـ،  وتاريخ 
١٤٣٢/١٠/٢٣هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٣/٠٥/٠٤هـ، افتتحت اجللسة الساعة 
 ،)...( رقم  اإلقامة  بموجب رخصة   )...( اجلنسية   ،)...( وفيها حرض  ١١ صباحا،   :٣٠
وادعى عىل احلارض معه )...(، اجلنسية )...(، بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، بالوكالة 
وذلك   ،)...( أوالد  و)...(،   )...( أوالدها  عىل  وبواليتها  نفسها،  عن  أصالة   )...( عن 
٢٠١١/٧/٦م،  يف   ،)٧٧٩٨( رقم  العربية  مرص  مجهورية  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
تقتضيه  ما  ومجيع  واإلنكار  اإلقرار  حق  وله  واخلارجية،  العدل  وزاريت  من  واملصدقة 
الدمام  التقايض، قائال يف دعواه وقع حادث تصادم عىل طريق أبو حدرية اجتاه  إجراءات 
الثانية  والسيارة   ،)...( بقيادة  اللون  بيضاء  ٩٠م،  موديل   ،)...( نوع  األوىل  سيارتني  بني 
نوع )...(، موديل ٩٥م، خرضاء اللون بقيادة )...(، اجلنسية )...(، وكنت راكبا يف سيارة 
)...(، يف املرتبة اخللفية يف الوسط، ومل أكن رابطا حزام األمان، وذلك لكون املرتبة اخللفية 
ال يوجد هبا حزام أمان، حيث قام مورث املدعى عليهم بقطع الطريق والدوران من الشارع 
املقابل إىل الشارع الذي تسري فيه سيارتنا، فاصطدمت به سيارتنا من الباب اخللفي والزاوية 
اخللفية لسيارة مورث املدعى عليهم، وقد نتج عن هذا احلادث وفاة مورث املدعى عليهم، 
وإصابات حلقت يب، قدرت من مقدر الشجاج بمبلغ وقدره مخسة وأربعني ألف ريال، وقد 
وعمليات  عالجا  تكلفت  أين  كام  باملائة،  مائة  بنسبة  باحلادث  عليهم  املدعى  مورث  أدين 
جراحية بلغت مبلغا وقدره أربعة عرش ألف ريال، وأجرة مواصالت للمستشفيات بلغت 
وذلك  ريال،  وستامئة  ألف  عرش  ستة  وقدره  بمبلغ  سكن  وأجرة  ريال،  ألفا  وقدره  مبلغا 
بسبب أين كنت أسكن يف سكن الرشكة التي كنت أعمل هبا، فلام حصل يل احلادث طردت 
من العمل والسكن فاضطررت لالستئجار، وبعد طردي من العمل وفقدي مصدر رزقي 
الذي كنت استلم فيه راتبا شهريا مقداره أربعة آالف ومخسامئة ريال ملدة سنة وثامنية أشهر، 
فأطلب احلكم بإلزام ورثة املدعى عليه بتسليمي هذه املبالغ، هذه دعواي. وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه وكالة أجاب قائال نعم تويف )...(، يف ٢٠١٠/٨/١٣م، يف حادث مروري، 
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وانحرص إرثه يف زوجته )...(، وأوالده القرص )...( و)...(، بموجب حرص الورثة الصادر 
من حمكمة شربا لشؤون األرسة برقم )٣٣٩٣(، يف ٢٠١٠/١٢/٦م، واملصدق من وزاريت 
العدل واخلارجية وما ذكره املدعي فيام خيص طريقة احلادث فال يعلم موكيل عنه شيئا، وأما 
مطالبته فال مانع لدى موكيل من دفع قيمة أرش إصاباته، وكذلك قيمة عالجه، أما غري ذلك 
فال يوافق موكيل عليه، هكذا أجاب. ويف جلسة أخرى حرض فيها الطرفان ثم أبرز املدعى 
القرص  أوالدها  )...( عىل  املتوىف  )...(، زوجة  عليه وكالة صورة طبق األصل من والية 
)...( و)...(، وليس )...(، كام يف افتتاحية اجللسة السابقة، وهو خطأ، والوالية مصدقة من 
وزاريت العدل واخلارجية، وبعرض ما سبق عىل املدعي أصالة أجاب قائاًل بأين أقبل بام عرضه 
املدعى عليه وكالة من تسليمه يل أرش اإلصابات التي حلقت يب، وقدرها مخسة وأربعون 
ألف ريال، أما قيمة العالج وقدره أربعة عرش ألف ريال فال أطالب به حاليًا، هكذا قرر. ثم 
جرى االطالع عىل تقرير املرور املدون لفة )٥١(، واملتضمن إدانة املتوىف )...(، بنسبة مائة 
باملائة، كام جرى االطالع عىل التقرير الطبي لفة )٣٢(، واملتضمنة وصفًا لإلصابات التي 
حلقت املدعي أصالة، ونص احلاجة منه: )أدخل املستشفى بتاريخ ١٤٣١/٩/٣هـ، بسبب 
العضد  بعظم  وكرس  األيرس،  الفخذ  بعظم  كرس  من  ويعاين  مروري،  حادث  يف  اإلصابة 
األيرس وسحجة، وكدمة باألنف، وسحجات بالساقني، وإيالم بالبطن، ومدة الشفاء عمل 
توقيعه(،  د.)...(،  مضاعفات  له  حتدث  مل  ما  شهرين  خالل  يشفى  أن  ويتوقع  الالزم،  له 
كام جرى االطالع عىل تقرير مقدر الشجاج رقم )٣٣٥٧٢٢٨١(، يف ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، 
ونص احلاجة منه: )وبعد النظر يف التقارير الطبية ومشاهدة املصاب تبني أنه أصيب بكرس 
متفتت يف عظمة العضد األيرس، وفيها عرشة آالف ريال )١٠٠٠٠ريال(، كام أصيب بكرس 
يف الفخذ األيرس وفيه ستة آالف ريال )٦٠٠٠ريال(، وأصيب بسحجة وكدمة يف األنف 
وفيها ألفا ريال )٢٠٠٠ريال( حكومة، وسحجات يف الساقني وفيها ألف ومخسامئة ريال 
)١٥٠٠ريال(، ونتج عن هذه اإلصابات عجز بنسبة ١٧% للطرف العلوي األيرس، وفيها 
مخسة  إصاباته  قيمة  جمموع  فيكون  )٢٥٥٠٠ريال(،  ريال  ومخسامئة  ألفا  وعرشون  مخسة 
وأربعون ألف ريال )٤٥٠٠٠ريال(، هذا واهلل حيفظكم(. وبعرض ما سبق عىل الطرفني قنعا 



264

دية

به، وقرر املدعى عليه وكالة ووالية قائاًل موكلتي موافقة عىل تقرير املرور والتقرير الطبي 
وتقرير مقدر الشجاج، هكذا قرر. وجرى االطالع عىل حرص اإلرث الصادر من حمكمة 
شربا لشؤون األرس واملتضمن وفاة )...(، وانحصار إرثه يف زوجته )...(، وأوالده )...( 
و)...(، واملصدقة من وزاريت العدل واخلارجية، وبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي أصالة 
وإجابة املدعى عليه وكالة وإلقرار املدعى عليه وكالة بقبول موكلته لتقرير املرور املتضمن 
إدانة مورثهم بنسبة اخلطأ مائة باملائة، وملا جاء يف تقرير مقدر الشجاج الذي قنع به الطرفان 
والنحصار طلب املدعي يف أروش اإلصابات، وقدرها مخسة وأربعون ألف ريال، ولوجود 
قرص ضمن الورثة فقد حكمت عىل ورثة )...(، أن يسلموا للمدعي أصالة مبلغًا وقدره 
احلادث، وبعرضه  به جراء  التي حلقت  أروش اإلصابات  قيمة  ريال  ألف  مخسة وأربعون 
عىل الطرفني قنعا به وقررت بعث املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم كاملتبع، وجرى 
النطق باحلكم يف متام الساعة التاسعة صباحًا، وفيها رفعت اجللسة وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد، حرر يف ١٤٣٤/٢/١١هـ.
  

والربع  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ،  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف 
هبذه  املقيدة  املعاملة  وردتنا  وقد   ،)...( ورثة  ضد/   ،)...( دعوى  بخصوص  وذلك 
باملنطقة  االستئناف  حمكمة  من  ١٤٣٤/٧/٤هـ،  يف   ،)٣٤١٦١٤٠٠٢( برقم  املحكمة 
الرشقية واملتضمنة القرار رقم )٣٤٢٥٣٠٤٢(، يف ١٤٣٤/٦/٢٧هـ، واملتضمن ما نصه: 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: أوال/ حكم فضيلة القايض 
عىل الورثة بتسليم املدعي قيمة أروش اإلصابات، ومل يبني ما إذا كان املبلغ املحكوم به من 
املرفق  التوكيل  أن  لوحظ  ثانيا/  احلكم.  إيضاح  من  والبد  الورثة،  مال  أو  مورثهم،  تركة 
صورة ضوئية من املعاملة ومل يصدق من وزارة العدل السعودية، أو أحد فروعها والبد من 
استيفاء ما قضت به التعليامت يف مثل ذلك، كام مل يتم تصديقه بالبطاقة ألصله وال بد من 
ذلك. ثالثا/ تم تدوين عبارات يف الصك حملها الضبط وليس الصك كالنص عىل افتتاح 
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الضبط دون الصك  اجللسات، والتاريخ والوقت، واملتعني االقتصار عىل تدوين ذلك يف 
املجلد  املوضوعي  التصنيف  ١٤٠٤/٢/٢٩هـ،  يف  )٣٢/١٢/ت(،  رقم  للتعميم  وفقا 
الرابع ص )٧٣( ملالحظة ذلك مستقبال. فعىل فضيلته مالحظة ما أشري إليه، وإحلاق ما جيد 
يف الصك وضبطه وسجله ومن ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها. واهلل املوفق(. وقد سبق 
للمدعى عليه وكالة مراجعتنا وأخذ نسخ ضوئية من األوراق الرسمية التي بحوزته، وعليه 
فأجيب أصحاب الفضيلة أوال/ بأن املبلغ املحكوم يكون من تركة املورث، وبذلك حكمت 
للتعليامت،  ومستوفية  مصدقة  ضوئية  نسخ  إرفاق  جرى  ثانيا/  السابق.  للحكم  إيضاحا 
وهبذا تم اجلواب، وقررت رفع املعاملة ملحكمة االستئناف كاملتبع ورفعت اجللسة يف متام 
الساعة التاسعة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ.
يف  األوىل  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم )٣٤/٢٥٤١٧٢٠/

ش١(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة اخلرب 
املساعد برقم )٣٤١٦١٤٠٠٢(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، املرفق هبا الصك الصادر من 
فضيلـة القايض هبا الشيخ )...(، املسجل برقم )٣٤٤٢١٤٣(، وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٩هـ، 
اخلاص بدعوى/ )...(، اجلنسية )...(، ضد/ورثة )...(، يف قضية أرش إصابة. املالحظ 
ما  عىل  وباالطالع  ١٤٣٤/٦/٢٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٢٥٣٠٤٢( رقم  الدائرة  بقرار  عليه 
أجراه فضيلة القايض جوابًا عىل قرار الدائرة املشار إليه قررنا املوافقة بعد اإلجراء األخري، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/١٣هـ.
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 ر٤اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٨٩٠٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٩٢٨٥ 

أرشاجنايةا-احادثادهسا-اتقليلاتمللورا-اإدتنةابكاملاتملقؤوليةا-اتعرتتضاعىلانقبةا
تإلدتنةا-اتقديلاتلشجاجا-اتملبارشاضامنا-اإلزتمابدفعاتألرش.ا

ل(اإسلتراتملدعىاعميه.
ل(اتملبارشاضامن.

التي حلقت  بتسليمه أرش اإلصابات  إلزامه  املدعى عليه طالبًا  املدعي دعواه ضد  أقام 
بكامل  املرور  قبل  أدين من  الذي  املدعى عليه  بقيادة  للدهس من مركبة  تعرضه  نتيجة  به 
املسؤولية عن اخلطأ يف احلادث، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها واعرتض 
عىل إدانته بكامل املسؤولية؛ لكون املدعي قام بقطع الطريق العام دون أن ينتبه للسيارات، 
وقد جرى من القايض االطالع عىل حمرض جلنة احلوادث فوجده طبق ما جاء يف الدعوى، 
أهل  ونظرًا ألن  باملدعي،  التي حلقت  اإلصابة  الشجاج ألرش  مقدر  تقدير  اطلع عىل  كام 
اخلربة بلجنة احلوادث قرروا إدانة املدعى عليه باملسؤولية عن احلادث، ومل يظهر ما يوجب 
العدول عن ذلك، وألن املبارش ضامن، لذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بتسليم 
املدعي أرش إصابته الذي قدره مقدر الشجاج، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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املعاملة  عىل  بناًء  باألحساء،  العاّمة  املحكمة  يف   )...( القايض  فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء برقم )٣٤٢٣٨٩٠٩(، وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم )٣٤١٢٦٢٤٨٤(، وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ، 
وكيال  كونه  حال   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...( فيها  حرض 
 ،)...( املدعي  الوكيل عن   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...(، سعودي  عن 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بالوكالة رقم )٣٣١١٩٠٩٢(، وتاريخ 
١٤٣٣/٦/١٥هـ، والتي ختوله إقامة الدعاوى واملرافعة واملدافعة واإلنكار واإلقرار والصلح 
والتنازل واالستالم والتسليم وغري ذلك، كام حرض حلضوره )...(، سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، حال كونه وكياًل عن املدعى عليه )...(، سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، بالوكالة رقم )٣٤١٢٠٠٦٤٤(، وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٨هـ، والتي 
واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  إقامة  ختوله 
وطلب االستئناف وطلب اليمني ورده واالستالم والتسليم وغري ذلك، وبسؤال املدعي عن 
دعواه قال إنه بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٧هـ، تعرض موكيل )...(، يف متام الساعة احلادية عرشة 
والنصف، عندما كان يسري عىل قدميه يف شارع املحدود من اجلهة الشاملية فتعرض للدهس 
عن طريق مركبة املدعى عليه أصالة، عندما كان يقودها وهي من نوع كامري سيدان موديل 
٢٠٠٢م، رقم لوحتها )...(، ونتج عن حادث الدهس إصابة موكيل إصابات متنوعة، وقد 
بأن  الشجاج  املرور، وقد قرر مقدر  املسؤولية من قبل  املدعى عليه يف احلادث بكامل  أدين 
قيمة أروش اإلصابات التي حلقت بموكيل هي مبلغ وقدره ستون ألف ريال )٦٠٠٠٠ريال( 
فأطلب إلزام املدعى عليه بتسليم موكيل مبلغا وقدره ستون ألف ريال )٦٠٠٠٠ريال(، هذه 
دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه وكالة أجاب بقوله ما جاء يف دعوى املدعي من 
املكان  يف  بعاليه  املوصوفة  موكيل  مركبة  قبل  من  أصالة  املدعي  عىل  الدهس  حادث  وقوع 
والزمان املذكورين يف الدعوى فهو صحيح، وقد أدين موكيل بكامل املسؤولية من قبل اجلهات 
املختصة، ولكن موكيل ال يصادق عىل إدانته بكامل املسؤولية والسبب يف ذلك أن املدعي أصالة 
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قد قطع الشارع دون أن ينتبه للسيارات، وهذا الشارع شارع عام؛ لذا فال يصادق موكيل عىل 
طلب املدعي، هذا هو جوايب عن الدعوى. وبالرجوع إىل املعاملة جرى االطالع عىل قرار جلنة 
احلوادث يف مرور األحساء الوارد إلينا برقم )٢/٣/٤٦٩/٧(، يف ١٤٣٤/٠١/١٤هـ، وبه 
تقرر اللجنة بعد االطالع عىل األوراق واالستامع لطريف احلادث وأخذ إفادة املحقق إدانة قائد 
املركبة تويوتا كامري لوحة )...(، جتاه احلادث بنسبة ١٠٠ %، لألسباب التالية: أوال/ اإلمهال 
التبرص  ثانيا/ قلة االحرتاز وعدم  املادة )١/١/٦٠(، من نظام املرور.  القيادة بموجب  أثناء 
أثناء القيادة الظاهر يف مبارشة الصدم. ثالثا/ عدم اتباع أنظمة املرور بعكس السري أثناء القيادة 
بموجب املادة )٣/١/٦٠(، وعدم إدانة املدهوس )...(، لكونه يف املسار اآلخر أي ليس يف 
مسار املركبة انتهى القرار. كام جرى االطالع عىل قرار مقدر الشجاج رقم )٣٣٧٢٤٧٩٧(، 
يف ١٤٣٤/٦/٤هـ، لفة رقم )٥٦(، وفيه بعد االطالع عىل تقرير املستشفى وجد فيه: كرس 
هامشة يف سقف احلجاج له فيه ثالثون ألف ريال، وخلع وكرس بالرتقوة اليرسى وفيه عرشة 
انتهى املقصود من  له ما جمموعه ستون ألف ريال  املائة وفيهام ثالثون ألف ريال، فيكون  يف 
التقرير. وبعرض ذلك عىل وكيل املدعى عليه قال إنني ال أصادق عىل تقرير املرور لكون مجيع 
السيارات يف وقت احلادث كانت تستخدم املسار اآلخر املعاكس، لكون املسار الصحيح قيد 
الصيانة وفيه حفريات، هكذا أجاب. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وحيث طالب 
املدعي وكالة بأرش إصابات موكله يف احلادث املروري من املدعى عليه وصادق املدعى عليه 
عىل وقوع احلادث وإصابة املدعي، ودافع املدعى عليه بعدم املسؤولية عن هذه اإلصابات، 
لكون املدعي قام بقطع الطريق العام، وحيث قرر أهل اخلربة إدانة املدعى عليه يف احلادث، 
ولقاعدة املبارش ضامن وبناء عىل قرار مقدر الشجاج، فقد حكمت بإلزام املدعى عليه بتسليم 
وكالة  عليه  املدعى  عىل  احلكم  وبعرض  إصابته  أرش  ريال  ألف  ستون  وقدره  مبلغا  املدعي 
قرر املعارضة، عليه فأفهمته بمراجعتنا بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ، الستالم نسخة من احلكم 
لتقديم املعارضة عليه يف املدة املقررة نظاما، وهي ثالثون يوما من تاريخ استالمه نسخة احلكم، 
فإذا مضت املدة النظامية لالعرتاض من دون تقديم الالئحة اكتسب احلكم الصفة القطعية، 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٨هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسولنا حممد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
 ،)٣٤١٤٦٤٣٢٠( برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ   ،)٣٥٨٤١٤٣٣( برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/٣/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٣/٢١هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...(، 
 ،)...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/١/٢٣هـ،  وتاريخ   ،)٣٥١٢٤٠٤١( برقم  املسجل 
ضد/ )...(، يف قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 

احلكم، ولبيانه حرر يف ١٤٣٥/٥/١٠هـ، واهلل ويل التوفيق.
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 ا٤اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بتبوك

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥١٩١٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ رقم القرار:٣٥٣٢٦٨٢٦  

أرشاجنايةا-اجلتحابقبباآلةاحادةا-ادفعابالصيالةا-اعدماإثباتها-اتقليلاطبيا-اتقديلا
تلشجاجاا-ايمنياتملدعيا-احكلاحضوريا-اإلزتمابدفعاتألرش.

إسلتراتملدعىاعميهامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه أرش اإلصابة التي حلقت به نتيجة 
الدعوى عىل  له، وبعرض  التعرض  بعدم  التعهد عليه  له، كام طلب أخذ  املدعى عليه  رضب 
املدعى عليه أقر بصحتها، ودافع بأنه قام بذلك دفاعا عن نفسه بعد صيالة املدعي عليه، وبطلب 
البينة منه عىل ما دفع به استمهل إلحضارها، ثم مل حيرض يف اجللسة الالحقة، وقد ورد كتاب 
مقدر الشجاج متضمنا تقدير أروش اإلصابة التي حلقت باملدعي، كام أدى املدعي اليمني عىل 
صحة دعواه طبق ما طلب منه، ونظرًا ألن املدعى عليه دفع بالصيالة ومل يقدم ما يثبت دفعه، لذا 
فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بتسببه يف اإلصابة التي حلقت باملدعي، عليه أن بذمته 
للمدعي أرش اإلصابة الذي قدره مقدر الشجاج وحكم حضوريًا بإلزامه بدفعه للمدعي، ثم 

صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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املعاملة  عىل  بناء  بتبوك،  اجلزائية  باملحكمة   )...( القايض  فأنا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
حرض  عليه  ١٤٣٥/٣/١٢هـ،  يف   ،)٣٥١٥١٩١٠( برقم  الرئيس  فضيلة  من  إيلرَّ  املحالة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بصفته وكياًل عن املدعي )...(، 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بموجب وكالته الصادرة من كتابة عدل 
تبوك الثانية برقم )٣٤١٣٢٤٠١٥(، وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، وادعى عىل احلارض معه 
قام  لقد  قائاًل يف حترير دعواه  املدين رقم )...(،  السجل  اجلنسية بموجب  )...(، سعودي 
الطبي  بالتقرير  املوصوفة  به  التي حلقت  اإلصابة  والتسبب يف  املدعى عليه برضب موكيل 
وإلزامه  ملوكيل،  التعرض  بعدم  عليه  املدعى  عىل  التعهد  أخذ  أطلب  لذا  باملعاملة؛  املرفق 
دعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  ريال،  ألف  وثالثني  اثنني  البالغة  موكيل  إصابة  أرش  بدفع 
املدعي وكالة عىل املدعى عليه وسؤاله عنها أجاب بقوله ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه 
من رضيب ملوكله والتسبب يف اإلصابة التي حلقت به صحيح كله، إال أن ما تم كان دفاعًا 
عن نفيس، فاملدعي أصالة هو من أحرض الساطور ورفعه عيّل يريد رضيب فتم التشابك بيني 
به  رضبه  أتعمد  مل  فأنا  به  حلقت  التي  اإلصابة  يف  تسبب  مما  الساطور  منه  وسحبت  وبينه، 
وإنام دافعت عن نفيس هكذا أجاب. وبرد ذلك عىل املدعي وكالة قال ما ذكر غري صحيح، 
فاملدعى عليه هو من ابتدأ موكيل بالرضب، هكذا قال. وبسؤال املدعى عليه إن كان لديه 
جلسة  يف  بإحضارها  ومستعد  بينة  لديرَّ  نعم  بقوله  أجاب  الصيال  من  به  دفع  ما  عىل  بينة 
قادمة، هكذا أجاب. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة ومل حيرض املدعى عليه، وقد تبلغ 
السابقة، عليه فقد جرى االطالع عىل كتاب  توقيعه عىل ضبط اجللسة  لشخصه بموجب 
مقدر الشجاج باملحكمة رقم )٣٤٢٢٤٣٢٢٨(، يف ١٤٣٥/١/٣هـ، اجلوايب لكتابنا ذي 
الرقم )٣٤٢٢٤٣٢٢٨(، يف ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ، بشأن تقدير أرش اإلصابة واملتضمن ما 
عنه  ونتج  ريال،  آالف  بستة  أرشه   ،)٠.٥/١٢( طوله  األيمن  بالساعد  جرح   /١( نصه: 
عجز تشوه نسبته ٢% أرشه أربعة آالف ريال، وعجز وظيفي نسبته ١٠% أرشه بعرشين ألف 
ريال. ٢/ جرح بالعضد األيمن طوله )٤سم( أرشه بألفي ريال، فيكون جمموع أرشه باثنني 
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وثالثني ألف ريال فقط ال غري(. كام تم االطالع عىل التقرير الطبي للمدعي أصالة املرفق 
باملعاملة لفة رقم )١٦(، رقم )٢٧٥٦(، وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ، من مستشفى امللك 
قابضات األصابع،  العضيل يف عضالت  املستوى  املتضمن: )جرح قطعي عىل  بتبوك  فهد 
مع إصابة يف العصب املتوسط، وجرح سطحي يف أسفل العضد األيمن، وتم إجراء عملية 
جراحية وتنظيف اجلروح مع خياطة العضالت واألوتار املقطوعة، وحددت مدة الشفاء 
بثالثني يومًا ما مل حتدث مضاعفات أخرى(. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا 
أقر به املدعى عليه من رضبه للمدعي أصالة، والتسبب يف اإلصابة التي حلقت به، كام هي 
بالتقرير الطبي، وحيث إن اإلقرار حجة عىل صاحبه مؤاخذ به، وبام أن املدعى  موصوفة 
بإثبات دفعه ومل حيرض اجللسة؛ لذا وجلميع ما تقدم فقد ثبت  عليه دفع بالصيال، ومل يقم 
للمدعي  بذمته  فإن  عليه  باملدعي،  حلقت  التي  اإلصابة  يف  بتسببه  عليه  املدعى  إدانة  لديرَّ 
بدفعها وبذلك حكمت. ويعد هذا احلكم  وألزمته  ريال،  ألف  اثنني وثالثني  مبلغ  أصالة 
عليه  للمدعى  منه  نسخة  وبعث  بذلك،  صك  نظم  وسيتم  عليه  املدعى  حق  يف  حضوريًا 
لتمكينه من االعرتاض مع إفهامه بأن له مدة ثالثني يومًا من تاريخ استالمه صورة إعالم 
احلكم لتقديم اعرتاضه، فإذا مل يقدم اعرتاضه خالل املدة املقررة سقط حقه يف االعرتاض، 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  يف  حرر  وللبيان  القطعية  الصفة  احلكم  واكتسب 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

وذلك  تبوك  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردت  فقد  وبعد،  وحده  احلمد هلل 
 ،)٣٥١٠٨٥١١٩( برقم  تبوك  بمنطقة  املساعد  االستئناف  حمكمة  رئيس  كتاب  بموجب 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ، واملرفق به قرار املالحظة الصادر من الدائرة اجلزائية الثانية برقم 
)٣٥٢٢٣٢٧٠(، وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، ونص احلاجة منه: )وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ أن فضيلته حكم يف حال عدم وجود املدعى عليه، ومل يقرر 
عىل  أصالة  املدعي  يمني  فله  بينة  له  يكن  مل  وإن  حرض،  متى  حجته  عىل  عليه  املدعى  بأن 
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بالتعليامت  عدم الصيال متى شاء مع توجيه فضيلته إىل استعامل األقالم املنصوص عليها 
املوفق(.  واهلل  املتبع  وإكامل الزمها حسب  ذلك  والقرار ملالحظة  الضبط  توقيعاته عىل  يف 
عليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن احلكم تم حضوريًا عىل املدعى عليه ومل يكن غيابيًا نظرًا 
حلضور املدعى عليه اجللسة األوىل، فهو من أسقط حقه حيث أمهل إلحضار البينة ومل حيرض 
يف املوعد املحدد لتقديمها، ومل يتقدم بأي عذر حتى اآلن هذا ما لزم اإلجابة عنه، واهلل أسأل 
اهلداية للحق والصواب، وألصحاب الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف املوقرة فائق التقدير 
واالحرتام، وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٥/٢٢هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
املدعي  حرض  ١٤٣٥/٧/٧هـ،  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  وبعد،  وحده  هلل  احلمد  أمجعني. 
أصالة )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وقد وردت املعاملة من 
املساعد  االستئناف  رئيس حمكمة  كتاب  بموجب  تبوك، وذلك  بمنطقة  االستئناف  حمكمة 
بمنطقة تبوك برقم )٣٥١٠٨٥١١٩(، وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، واملرفق به قرار املالحظة 
الصادر من الدائرة اجلزائية الثانية برقم )٣٥٢٧٢٥٧٥(، وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ، ونص 
احلاجة منه: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ باألكثرية أن عىل فضيلته 
عرض اليمني عىل املدعي أصالة فإذا حلف حكم له واهلل املوفق(. عليه وبناء عىل ما جاء يف 
مالحظة أصحاب الفضيلة جرى عرض اليمني عىل املدعي أصالة، استعد بأدائها فأذنت له 
فحلف بقوله أقسم باهلل العظيم بأين مل أبتدئ املدعى عليه بالرضب والصيال عليه واهلل عىل 
ما أقول شهيد هذا ما لزم إكامله، واهلل أسأل اهلداية للحق والصواب، وألصحاب الفضيلة 
قضاة حمكمة االستئناف املوقرة فائق التقدير واالحرتام، وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٧/٧هـ، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف 
 ،)٣٥١٠٨٥١١٩( برقم  بتبوك  اجلزائية  املحكمة  من  الواردة  املعاملة  عىل  تبوك  بمنطقة 
اهلل  وفقه  ـ   ،)...( القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٩هـ،  وتاريخ 
ضد  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٥١٨١٩٩٦( برقم  ـ 
املدعى عليه )...( يف قضية مضاربة عىل النحو املوضح يف القرار وبدراسة القرار وصورة 
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دية

ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله 
وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٢٦٥٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٢٦٠٢ 

عىلا شهادتتا إنكارا-ا منفصماانا-ا وتسعاانا سالا-ا يفا رشوعا خاصا-ا حقا تعادتءا-ا
تلوتسعانيا-اعدماتكااملانصاهباا-اوجوداهتمةايفاتلشهادتتا-اعدماثبوتاتلدعوىا-ارصفا

تلنظل.

1ا-مااأخلجهاأبوادتودايفاسننهامناسضاءاتلنبياتهللاعميهاوسملامنهاأنهاالاشهادةاخلصلا
والاظنني.ا

2ا-سولاتلزهليارمحهاتهلللا“مضتاتلقنةايفاتإلسالماأالاجتوزاشهادةاخصلاوالاظنني”.
تلفاسقا يشهدا أنا “تخلامسا )٣٦/2٩ل(:  وتإلنصافا تلرشحا معا تملقنعا يفا ٣ا-ماجاءا

بشهادةافرتداثلاياوبافيعيدهاافإهنااالاتقبلالماهمة”.
لا-اتملوتدا)1/1٩2(او)ل1٩(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

حادثتني  يف  قتله  يف  لرشوعهام  تعزيرمها  طالبا  عليهام؛  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
البينة من املدعي  منفصلتني، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أنكرا صحتها، وبطلب 
الشهادة  نصاب  اكتامل  عدم  اتضح  شهاداهتم  سامع  وبعد  أهله،  من  شهود  عدة  أحرض 
املوصلة عىل أي من الواقعتني، ونظرا لعدم حضور املدعي وطلب املدعى عليهام الفصل 
يف الدعوى، ولعدم اكتامل نصاب الشهادة فيام أنتج منها، ولوجود هتمة يف شهادات الشهود 
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لتكرار الشكايات بني األرستني واخلالفات بينهام يف املحكمة، لذا فلم يثبت لدى القايض 
دعوى املدعي وحكم برصف النظر عنها، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

 
احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بالقطيف بناء عىل املعاملة 
املحالة إيل من فضيلة الرئيس برقم ٣٤٣٠٢٦٥٧ يف ١٤٣٤/٧/١هـ حرض )...( سعودي 
بالسجل املدين رقم )...( وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي بالسجل املدين رقم )...( 
قائاًل يف دعواه: إنه يف شهر مجادى اآلخرة من عام ١٤٣٢هـ أو عام ١٤٣١هـ قام املدعى 
بتسليم  عليه  املدعى  قام  عندما  وذلك  قتيل،  )...( يف  أخيه  مع  احلارض برشوعه  هذا  عليه 
سيارته التي من نوع )...( محراء اللون ال أعلم سنة صنعها حتديدًا ليختبئ فيها أخوه )...(، 
بينام قام أخوه )...( بوضع سيارته التي من نوع )...( رصاصية اللون عىل مدخل سياريت 
اخلاص الداخيل يف منزيل )الكراج( واختبأ يف سيارة أخيه املذكورة ومعه عصا )عجرة(، كام 
قاموا بوضع الربميل املخصص للنفايات أمام باب منزيل حتى ال أمتكن من الدخول، وفور 
أثناء   )...( أخي  ابن  ذكرته  الذي  بعزمهم  أبلغني  وقد  برضيب،   )...( أخوه  يقوم  وصويل 
عوديت إىل املنزل بعد عميل، واجتهت مبارشة إىل رشطة العوامية وأبلغتهم بام ذكرته، وخرجت 
معي فرقة من البحث اجلنائي وتم القبض عىل )...( متلبسًا، كام أنه يف شهر رمضان من عام 
١٤٣٢هـ أو عام ١٤٣١هـ كنت بعد موعد إحدى اجللسات يف املحكمة، وعند حلول وقت 
الساعة  قرابة  منزله  أتناول وجبته يف منزل أخي )...(، وعند خروجي من  السحور كنت 
الواحدة لياًل وجدت أحد إطارات سياريت قد نزعت منه إبرته، وعند تفقدي لبقية اإلطارات 
بنتي )...(  وجدت إطارًا آخر كذلك، ثم هجم عيل املدعى عليه هذا احلارض وكان معي 
وأمي )...( فحرض أخي )...( لغرض إبعاد املدعى عليه عني. أطلب تعزير املدعى عليه 
أربع سنوات وجلدهم مخسامئة جلدة  ملا ذكرته بسجنهم مدة   )...( أخيه  هذا احلارض مع 
ذكره  )ما  قائاًل:  أجاب  عنه  وبسؤاله  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  به،  ادعى  ما  هذا  أمامي. 
كله غري صحيح،  أخي  مع  باالتفاق  قتله  بالرشوع يف  اهتامي  من  دعواه ضدي  املدعي يف 
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والصحيح أنه ال ذكر يل يف هذه التهمة، فمن قبض عليه متلبسًا حسب دعوى املدعي هو 
أخي ولست أنا، ثم إن فرتة عميل تكون من الساعة السابعة صباحًا حتى السادسة مساء، 
اتفاقي مع أخي  ما ذكره صحيحًا من  احلادثة، ولو كان  أكن موجودًا وقت  مل  فإين  وعليه 
للغرض الذي اهتمني به، فليس من العقل أن أخرب بام اتفقت معه عليه أحدًا، وأما ما ذكره 
من أمر هتجمي عليه لرضبه، وأمر اإلطارات فكله غري صحيح، والصحيح أن أمر اإلطارات 
ال أعلم عنه، وأما أمر التهجم فقد حرضت إىل املدعى عليه وكان يقف عند سيارته بمفرده 
وكان داخل منزل أخيه كل من أمه وزوجة أخيه وأخيه، فقلت له باحلرف الواحد: إن كنت 
لن  بأين  وعمي   )...( أمي  بصدم  قمت  إن  تظن  وال  موجودة،  فاملحاكم  بالقانون  تريدها 
أصدمك ألنك كنت تريد صدمهم بعد جلسة هذا اليوم، وافهم ما ذكرته عىل الوجه الذي 
حيلو لك من هتديد أو غريه، ثم أدرت وجهي وانرصفت، ثم عند انرصايف خرج أخوه )...( 
وطلب مني الرجوع فرجعت وقام بدفعي، وقال انرصف عن أمام منزيل فقلت له: ال حاجة 
يل يف منزلك وسأنرصف فقام بدفعي مرة أخرى، فقلت له: عيب عليك شيبك يف وجهك 
وتقوم بدفعي؟ وقد حرض املوقف من جياور أخاه يف احلي(. هذا ما أجاب به، وبرده عىل 
يف  ذكرته  ما  والصحيح  صحيح،  غري  إجابته  يف  عليه  املدعى  ذكره  )ما  قائاًل:  أفاد  املدعي 
دعواي، وأطلب سؤال املدعى عليه هل يقر عىل أخيه بام نسبته له يف دعواي أم ال؟ إذ هو 
يفيد بأنه ليس له عالقة يف األمر فهل األمر كله متعلق بأخيه؟ وكيف وصلت سيارته إىل 
أخيه وهل العصا )العجرة( التي كانت مع أخيه ختصه أم ال؟ وكيف علم بوجودي يف منزل 
أخي لتناول وجبة السحور؟ ثم إنه لو كان ما ذكره -من واقعة حماولة الصدم - صحيحًا، 
فلم مل يقم عمه بتقديم بالغ ضدي؟( هذا ما أفاد به. وبعرضه عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: 
)أجيب عن سؤاله األول بأين مل أكن موجودًا وقت احلادث حتى أقر عىل أخي، ثم إين مل 
أسمع املوقف الذي يدعيه إال منه ومل أسمعه من أخي، وأجيب عىل السؤال الثاين بأن لدي 
سيارتني إحدامها من نوع )...( وهي التي معي باستمرار، واألخرى من نوع جيب )...( 
وهي التي أستخدمها يوم اجلمعة عند ذهايب إىل الرب، وأنا وأخي نقيم يف منزل واحد ومفتاح 
سياريت يكون معه وهو يستخدم سياريت باستمرار، وإن كان استخدم سياريت للقصد الذي 
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اهتمه به املدعي فاألمر يتعلق به، وأجيب عن السؤال الثالث بأنه ليس يف سياريت عصا أو 
عجرة، وأجيب عن السؤال الرابع بأن ما ذكره وقع من دون تقدير مني وإنام كان موافقة؛ إذ 
وافق مروري وقوف املدعي عند سيارته ومل أكن أنتظر خروجه وأترقبه، وأجيب عن السؤال 
ما  هذا  منه(.  وهذا  عنه  باإلبالغ  نقوم  يقع  ما  وليس كل  كثرية  بيننا  الدعاوى  إن  اخلامس 
أجاب به. ويف جلسة أخرى حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليهام، وبسؤال املدعي عن بينته 
عىل إثبات ما أنكره املدعى عليه )...( أجاب قائاًل: لدي بينة ومستعد بإحضارها يف اجللسة 
القادمة. هذا ما أجاب به. ويف جلسة أخرى حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليهام، وبسؤال 
املدعي عن بينته التي وعد بإحضارها أحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي بالسجل املدين 
رقم )...(، وبسؤاله عام لديه قرر قائاًل: إن )...( شقيق يل وأشهد هلل العظيم بأنه أحد ليايل 
شهر رمضان من عام ١٤٣١هـ، وبعد املغرب إال أين ال أذكر الوقت حتديدًا إال أن ما سأذكره 
كان بعد غروب الشمس، كان عندي أخي )...( وأمي وبنت أخي )...(، وعند رغبتهم 
باالنرصاف خرجوا من منزيل ومل أخرج معهم، ثم بعد قرابة دقيقة أو دقيقتني رجعت إيل 
بنت أخي )...( وذكرت بأن )...( يريد أن يرضب والدها فخرجت مرسعًا، ووجدت أمي 
تتوسط )...( وأخي )...( و)...( عىل وشك أن يمسك بتالبيب أخي وأمي حتول بينه وبينه 
فحرضت وأمسكته وأبعدته عن أخي وانرصف، وعند ركوب أخي يف سيارته اتضح يل أن 
أثناء اجللسة حرض )...( سعودي  به، ويف  إطارات سيارته قد ثقب(. هذا ما شهد  بعض 
بالسجل املدين رقم )...(، وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى عليه احلارض وبسؤاله عنها 
أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي يف دعواه ضدي من رشوعي يف قتله وترصدي له واختبائي 
يف السيارة التي ذكر وقيامي بوضع السيارة التي ذكر وبرميل النفايات الذي ذكر يف املواضع 
التي ذكر بغية رضبه كله غري صحيح، والصحيح أن السيارة مل تكن مغلقة لباب كراج منزله 
كاماًل، وإنام كانت بني باب كراجه وبني منزل جريانه(. هذا ما أجاب به، وبرده عىل املدعي 
أفاد قائاًل: )ما ذكره املدعى عليه غري صحيح، والصحيح ما ذكرته يف دعواي(. هذا ما أفاد 
به، وبسؤاله عن بينته عىل طبق دعواه أجاب قائاًل: لدي بينة ومستعد بإحضارها يف اجللسة 
القادمة. هذا ما أجاب به. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليهام كام حرض )...( 
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سعودي بالسجل املدين رقم )...( وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الدمام الثانية رقم )...( يف ١٤٣٤/٦/٣هـ ووكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل القطيف رقم )...( يف ١٤٣٣/٧/١٢هـ، وبعرض اسم الشاهد )...( وشهادته 
عىل املدعى عليه )...( أفاد قائاًل: )أما الشاهد فال عالقة يل به، وأما شهادته فهي تناقض 
دعوى املدعي؛ إذ أفاد املدعي يف دعواه أن أخاه قد خرج من جراء تعايل األصوات، بيد أن 
الشاهد أفاد أنه خرج بعد دخول بنت املدعي وإفادهتا له، وما ذكره الشاهد من أين أوشكت 
عىل اإلمساك بتالبيب املدعي غري صحيح(. هذا ما أفاد به، وبسؤال املدعي عن بينته التي 
وعد بإحضارها أحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي بالسجل املدين رقم )...(، وبسؤاله 
عام لدي قرر قائاًل: )إن )...( أخ شقيق يل وأشهد هلل العظيم إنه قبل قرابة السنتني يف يوم 
االثنني كنت سأخرج  يوم  )...( وبني زوجه، ويف  أخي  بني  اجلمعة حدث خالف أرسي 
لباب  فتحي  وبمجرد  واحد،  منزل  يف   )...( مع  أسكن  أنني  إذ  منزلنا،  كراج  من  سياريت 
الكراج وجدت سيارة من نوع )...( رصاصية اللون تعرتض الباب فأغلقت باب الكراج 
ثم خرجت من املنزل، ووجدت قاممة النفايات أمام مدخل املنزل، ثم يف عرص ذات اليوم 
خرجت من املنزل وإذا بـ )...( هذا احلارض حيرض أمام سياريت بسيارته ويوقف سيارته أمام 
سياريت وجهًا لوجه، وينزل من سيارته وقام بفتح باب سياريت فقلت له ارضبني، إذ أراد 
الشاهد  وبعرض  به،  شهد  ما  هذا  لتهجم(.  يل  رؤيته  ولوال  املدعي،  أين  منه  ظنًا  التهجم 
وشهادته عىل املدعى عليهام أفاد املدعى عليه )...(: )أما الشاهد فال أعرفه، وأما شهادته 
فغري صحيحة، وأطلب سؤال الشاهد ما نوع السيارة التي أوقفتها أمام وجه سيارته؟ هذا 
قائاًل: )إنني ال أعرف اسمها إال أهنا سيارة  أفاد  الشاهد  السؤال عىل  به، وبعرض  أفاد  ما 
محراء( هذا ما أفاد به، ثم قرر املدعى عليه قائاًل: )إن الشاهد يناقض ما أفاد به املدعي يف 
دعواه، إذ أفدت فضيلتكم يف جلسة ماضية بأين كنت يف عميل، وأفاد املدعي بأن السيارة 
كانت  التي  احلمراء هي  اجليب  السيارة  وأما  منزله،  عند  تقف  كانت  التي  الرصاصية هي 
تقف عند منزلنا، ثم أفاد الشاهد اآلن بأين حرضت بالسيارة احلمراء وأوقفتها أمام سيارته 
وجهًا لوجه وهذا تناقض( هذا ما قرره، وأفاد املدعى عليه الثاين )...( قائاًل: )أما الشاهد 
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فال أعرفه وأما شهادته فغري صحيحة وفيها تناقض، إذ أفاد الشاهد بأنه خرج عىل سيارة 
أخيه إلحضار أغراض للمنزل، بيد أن أخاه ذكر بأنه حرض ووجدين داخل السيارة اجليب 
به. كام  أفاد  الشاهد؟( هذا ما  املدعي عىل سيارة كانت عند  إذ كيف حيرض  تناقض،  وهذا 
أحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي بجواز السفر رقم )...(، وبسؤاله عام لديه قرر قائاًل: 
من  راجعًا  كنت  حتديدًا  أذكره  ال  األيام  أحد  يف  إنه  العظيم  هلل  وأشهد  يل  عم  املدعي  )إن 
املدرسة ورأيت سيارة من نوع )...( رصاصية اللون تقف مغلقة عىل باب الكراج، وعند 
دخويل للمنزل رأيت قاممة البلدية بجانب باب الدخول ملنزلنا( هذا ما شهد به. وبعرض 
الشاهد وشهادته عىل املدعى عليهام أفاد كل واحد منهام قائاًل: أما الشاهد فال أعرف عن 
دينه وأمانته شيئًا، وأفاد املدعى عليه )...( قائاًل: أما شهادته فلم يتناولني فيها بيشء. وأفاد 
املدعى عليه )...( قائاًل: ما ذكره من أن السيارة الرصاصية كانت مغلقة لباب الكراج فغري 
صحيح، والصحيح ما ذكرته سلفًا لفضيلتكم بمعنى أن من أراد اخلروج يسعه اخلروج، 
وسبب وقويف عدم وجود مواقف، أما القاممة فلم أضعها. هذا ما أفاد به، كام أحرض للشهادة 
وأدائها )...( املذكور يف اجللسة السابقة وأضاف قائاًل: )أشهد هلل العظيم بأن )...( وكيل 
يف  ذكرته  ما  حسب   )...( من  بدر  عام  أسفه  وأبدى  املنزل  يف  إيل  حرض  قد  عليهام  املدعى 
شهاديت، وقد كان عىل علم بام قام به )...(. هذا ما أضافه، وبعرض الشاهد وشهادته عىل 
املدعى عليه وكالة أفاد قائاًل: أما الشاهد فال أقول فيه إال خرياً، وأما شهادته فأنا حرضت 
إليه وذكرت إن كان بدر من )...( خطأ فآمل إهناء مجيع املشاكل والتغايض عام حيدث من 
خالفات واقبل عذري عنه كوننا قرابة وأهل، ومل أكن عىل علم بام قام به )...( فعاًل، وغاية 
ما علمته أنه حدث جمرد كالم أو أمر ما ال أعلمه بينه وبني )...( املدعي. هذا ما أفاد به، 
قائاًل:  به موكله )...( أجاب  املدعى عليهام عام قام  وبسؤاله عن مستند علمه بعلم وكيل 
اعتذاره عنه هو مستند علمي. هذا ما أجاب به، وبسؤال املدعي هل لديه مزيد بينة أجاب 
ما  لديه  كان  إن  عليه وكالة:  املدعى  به، وبسؤال  أجاب  ما  لدي شاهد واحد. هذا  قائاًل: 
يرغب إضافته عن شهادة الشهود؟ فأجاب قائاًل: )إنني أرغب إهناء مجيع اخلالفات التي 
بيننا وحل مجيع الشكاوى بغية يف التوفيق والصلح كوننا أرسة واحدة، ثم إنه ليس يل تصور 
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تام عن القضية، وما يف ذهني خلفيات قديمة عن الواقعة(. هذا ما أجاب به، وبسؤال املدعي 
إن كان لديه ما يرغب إضافته قرر املدعى عليه وكالة قائاًل: )إنني ال أرغب أن أستمع إىل ما 
ذكره  ما  قائاًل:  املدعي  وأضاف  منه،  متكينه  فجرى  االنرصاف  وأطلب  املدعي  به  سيديل 
املدعى عليه )...( من تناقض يف شهادة الشاهد )...( فغري صحيح، إذ ذكر أخي أن )...( 
اعرتض سيارته يوم اجلمعة، بيد أن وضع القاممة عىل باب املنزل ووضع السيارة عىل باب 
الكراج كان يوم االثنني وبه يزول التناقض( هذا ما أجاب به، فجرى إفهامه بأن الشاهد مل 
يذكر ما ذكره وإنام ذكر أنه يف عرص ذات يوم االثنني الذي وضعت فيه السيارة عىل باب 
الكراج ووضعت فيه القاممة عىل باب املنزل أوقف )...( سيارته أمام سيارته وجهًا لوجه، 
فاستدرك الشاهد )...( قائاًل: )إنني أردت أن )...( أوقف سيارته أمام سياريت يوم اجلمعة 
ال يوم االثنني، هذا ما استدركه، ثم أضاف املدعي قائاًل: )ما ذكره املدعى عليه )...( من أن 
سبب وقوفه أمام باب الكراج ملنزلنا عدم وجود مواقف فغري صحيح، والصحيح أن منزهلم 
يسع لوقوف ثالث سيارات وهو غري حمتاج للوقوف أمام منزلنا، ثم إنه يوم اجلمعة حدث 
اخلالف بيني وبني زوجي، ويف يوم االثنني يقوم بالوقوف أمام منزلنا األمر الذي يبعد معه 
العفوية يف الوقوف، وأما ما ذكره )...( من أمر التناقض يف سبب خروج أخي )...( من 
منزله هل كان من تعايل األصوات أو كان من جراء نداء بنتي )...( فغري مؤثر، إذ املقصود 
وقع وهو وجود النزاع( هذا ما أضافه ثم حرض املدعى عليه وكالة. ويف جلسة أخرى حرض 
املدعي واملدعى عليه )...( واملدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال املدعي عن بينته التي وعد 
 ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( وأدائها  للشهادة  أحرض  بإحضارها 
التحقيق  إنه يوم  العظيم  قائاًل: )إنني أخ شقيق للمدعي وأشهد هلل  وبسؤاله عام لديه قرر 
الذي تم مع املدعى عليه )...( كنت حارضًا يف الرشطة وكان موجودًا كل من )...( املدعى 
 )...( قام  أن  وبعد  له،  املنسوبة  التهمة   )...( ابتداء  أنكر  وقد  و)...(  و)...(  وكالة  عليه 
أنا كنت مرتبصًا ألنه  املدعي بتشغيل التسجيل الصويت قام املدعى عليه )...( وقال: )إيه 
رضب أختي( هذا ما شهد بعد، وبعرض الشاهد وشهادته عىل املدعى عليه )...( أفاد قائاًل: 
)أما الشاهد فال أعرفه وأما شهادته بأين ذكرت بأين كنت مرتبصًا باملدعي ألنه رضب أختي 
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فغري صحيح( هذا ما أفاد به، ثم قرر املدعى عليه وكالة )...( قائاًل: )إنني ال أذكر يف هذه 
القضية أين حرضت إىل الرشطة مع من ذكرهم الشاهد( هذا ما قرره. وبسؤال املدعي إن 
أن  قائاًل: )بقي لدي أخي )...( وهو آخر شاهد من أستطيع  بينة فأجاب  لديه مزيد  كان 
أحرضه، وبقي لدي شهادة الرشطة من رجال البحث اجلنائي وحمقق القضية( هذا ما أجاب 
إخويت؟  من  التحقيق  يف  موجودًا  كان  من  الشاهد  سؤال  )أطلب  قائاًل:  املدعي  وقرر  به. 
فأجاب قائاًل: لقد كان موجودًا أخي )...( هذا ما أجاب به. ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
واملدعى عليه أصالة )...( واملدعى عليه وكالة )...(. وبسؤال املدعي عن مزيد بينته التي 
وعد بإحضارها أحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، 
قرابة  قبل  بأنه  العظيم  هلل  وأشهد  للمدعي  شقيق  أخ  )إنني  قائاًل:  قرر  لديه  عام  وبسؤاله 
السنتني أو الثالث ال أذكر حتديدًا وردين اتصال من أخي )...( مفاده تعرض أخي )...( 
املدعي ملحاولة قتل، واجتهت إىل رشطة العوامية، وعند وصويل كان التحقيق قد فرغ منه، 
وكان يف غرفة التحقيق كل من )...( املدعى عليه هذا احلارض واملدعى عليه وكالة )...( هذا 
وقد   )...( عليه  للمدعى  عم  بأنه  بعد  فيام  فهمت  شاب،  آخر  وشخص  و)...(  احلارض 
بأنه ال حاجة ألن يصل األمر إىل  له  أنا و)...( وذكرت  املكان  الغرفة لضيق  خرجت من 
الرشطة، وحبذا لو قمنا بحل اخلالفات األرسية داخل األرسة، وإذا كان عنده ثمة استعداد 
أي  إىل  فيه  أرجع  لن  فيها  أختذه  وما  هبا،  االستعداد  أتم  عىل  فإين  مبارشة  معي  للمفامهة 
به،  شهد  ما  هذا  ومتابعتها(  املشكلة  مجيع  عن  فعزفت  بيننا  نتيجة  ثمة  يكن  ومل  شخص، 
عليه  املدعى  أفاد   )...( ووكالة   )...( أصالة  عليه  املدعى  عىل  وشهادته  الشاهد  وبعرض 
)...( قائاًل: أما الشاهد فال أعرف عنه سوى أنه )...(، وأما شهادته فقد ذكر فيها بأن أخاه 
أخربه بأن )...( قد تعرض ملحاولة قتل، وما اهتمت به غري صحيح، فلم أقم بمحاولة قتل 
أحد ومل أنشئ عىل ما ذكر هذا ما أفاد به، وأفاد املدعى عليه وكالة قائاًل: )أما الشاهد فال 
أقول فيه شيئًا، وحسب ظاهره رجل مستقيم، وأما شهادته فغري مؤثرة يف القضية، فهي مبنية 
عىل إفادة أخيه اهلاتفية فهو مل يسمع مبارشة ومل ير( هذا ما أفاد به، ثم قرر املدعي )...( قائاًل: 
عدم  من  وكالة  عليه  املدعى  ذكره  ما  صحة  عدم  بيان   )...( أخي  شهادة  من  غريض  )إن 
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العوامية، وبيان عدم صحة ما ذكره من  التحقيق يف القضية يف مركز رشطة  إبان  حضوره 
عدم معرفته بالقضية ومالبساهتا( هذا ما قرره. وبسؤال املدعي هل لديه مزيد بينة أجاب 
قائاًل: إنه ليس لدي سوى من أحرضت، وبقي ما يف حمارض التحقيق عىل حتفظ يل عليها. 
هذا ما أجاب به، وقد جرى االطالع عىل الصحيفة رقم ٣ من ملف التحقيق املرفق باملعاملة 
باللفة رقم ١، وفيها ما نصه يف احلقيقة )أنه يف متام الساعة الثالثة حرض -ال بل كنت واقفًا 
بسياريت أمام منزلنا وبعدها حرض - املدعو )...( ومعه رجال البحث وسألوين ماذا تفعل 
يتهمك  املدعو )...(  بأن  فقالوا يل  هنا؟ فقلت هلم: طالع من منزلنا لكي أخرج بسياريت، 
ملاذا أوقفت سيارتك  له وتريد رضبه، وبعدها أحرضوين إىل الرشطة. س/  بأنك ترتصد 
أمام كراج منزله؟ ج/ هذا غري صحيح أنا مل أوقف سياريت أمام منزله وال أمام الكراج بل 
أمام الكراج ال بل أوقفت سياريت بعد الكراج بقليل( ا.هـ. وبعرضه عىل املدعى عليه )...( 
أجاب قائاًل: )ما ذكر صحيح( هذا ما أجاب به، كام جرى االطالع عىل أجوبة املدعى عليه 
)...( عن أسئلة التحقيق املوجهة له املدونة عىل الصحيفة رقم )٥( من ملف التحقيق املرفق 
باملعاملة باللفة رقم )٢( ومل أجد فيه ما يثبت ما نسبه له املدعي، ثم قرر املدعي قائاًل: )أرغب 
سؤال املدعى عليه )...( متى تم التحقيق معه يف الواقعة؟ وبعرضه عىل املدعى عليه )...( 
أفاد قائاًل: )إنني ال أذكر التاريخ حتديدًا وتقريبًا( هذا ما أفاد به. وقرر املدعي قائاًل: )أرغب 
سؤاله أيضًا هل كان التحقيق معه عقب الواقعة مبارشة أم بعدها بمدة؟ وبعرضه عىل املدعى 
مركز  إىل  معهم  ذهبت  اجلنائي  البحث  رجال  يل  حرض  أن  )بعد  قائاًل:  أجاب   )...( عليه 
املدعى  قائاًل: وأرغب سؤال  املدعي  به، وقرر  التحقيق معي( هذا ما أجاب  الرشطة وتم 
التحقيق معه  الدعوى مرة أخرى؟ وتكرر  الواقعة حمل  أيضًا هل حقق معه يف نفس  عليه 
وبعرضه عليه أجاب قائاًل: إنني ال أذكر. هذا ما أجاب به، ثم قرر املدعي قائاًل: إنه ثمة 
حمرض آخر للتحقيق مع املدعى عليه )...( وقد أخفي من قبل مركز رشطة العوامية وقاموا 
بإبداله باملحرض املرفق باملعاملة الذي عرض فضيلتكم بعضه عىل املدعى عليه )...(، بدليل 
قام  أنه  بيد  ١٤٣١/٦/٣هـ،  بتاريخ  املحقق  أرخه  الذي  ببالغي  ابتداء  افتتح  املحرض  أن 
وقمت  وحرضت  األمر  يف  وارتبت  التحقيق  إعادة  مني  وطلب  بمدة  بعدها  باالتصال 
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يف  توقيعي  بتأريخ  وقمت  ذكرته،  الذي  بالتأريخ  أرخه  الذي  البالغ  ذات  عىل  بالتوقيع 
١٤٣٣/١١/٢٤هـ، بيد أن أجوبة املدعى عليه )...( كانت مرسلة دون ذكر لتأرخيها. هذا 
ما قرره، وبالرجوع إىل ملف التحقيق املرفق باملعاملة باللفة رقم ١ وجدت التأرخيات كام 
املرفق  بامللف  املدون  التحقيق  حمرض  فتح  تأريخ  عىل  االطالع  جرى  كام  املدعي،  ذكرها 
باملعاملة باللفة رقم ٢ واتضح أنه امللف الذي فتح ببالغ املدعي وقد أرخ يف ١٤٣١/٩/١٩هـ، 
وقد أرخ املدعي توقيعه بذات تأريخ فتح حمرض التحقيق، وكانت أجوبة املدعى عليه )...( 
عن أسئلة التحقيق مرسلة عن التأريخ، وقرر املدعي قائاًل: )إن بالغي الذي فتح فيه حمرض 
التحقيق املخفي قد قيد لدى رشطة العوامية برقم )...( يف ١٤٣١/٦/٣هـ لدى املحقق 
)...(، وقد أفادوين بأنه ضم يف معاملة أخرى تم احلكم فيها، وقد ذكر يف أسئلة التحقيق يف 
املحرض املخفي أنه وجد مع املدعى عليه عصا )عجرة( فأفاد املدعى عليه )...( املحقق بأهنا 
مع السيارة منذ رشائها. هذا ما قرره. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليه )...( 
يف  ق  ع  ١٥٥٠/٨/٢١/ش  رقــم  العوامية  مركز  رشطــة  مدير  كتاب  ورد  وقــد 
يف   ٢٥٦/٨/٢١ برقم  لدهيم  املقيد  التحقيق  ملف  وشفعه  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ 
١٤٣١/٦/٣هـ، وباالطالع عىل أجوبة املدعى عليه )...( عن أسئلة التحقيق املدونة عىل 
مما  منها  املنتج  رصد  جرى  احلارضين  الدعوى  طريف  عىل  وتالوهتا   ٥ -٧ رقم  الصحيفة 
وبنفس  املذكور  منزل  أمام  اليوم  هذا  عليه  القبض  تم  س/  ونصه:  املدعي  دعوى  يعضد 
فقط  بسياريت  منزلنا  أمام  بسياريت  أقف  كنت  ج/  قولك؟.  فام  عنك  أبلغ  الذي  الوقت 
وحرضت دورية البحث وطلبوا مني احلضور معها الرشطة وحرضت أ.هـ، ووجد فيه ما 
نصه: س/ هل صار بينكم شجار من قبل أو بينه وبني إخوتك؟ ج/ ال. س/ هل هناك 
بالغ سابق منكم أنه قام باالعتداء عىل أختك بالرضب يوم اجلمعة املاضية؟ ج/ أبلغ عمي 
)...( يف الرشطة لدى اجلندي )...( حيث إننا أبلغنا بالغني عند الرشطة وكلهم عند )...( 
أ.هـ. ووجد ما نصه: هل كان يتواجد بسيارتك عصا عجرة؟ ج/ كان هناك عصا عادية. 
س/ ملاذا هي يف سيارتك ومنذ متى؟ ج/ منذ سنة ونصف تقريبًا وهي موجودة يف السيارة 
من السابق ومل أستخدمها من قبل ضد أي أحد ا.هـ. ثم قرر املدعي قائاًل: لقد ظهر وجود 
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معهم  التحقيق  يتم  مل  بأنه  يذكرون  سابقة  جلسات  يف  وكانوا  عليه  املدعى  مع  آخر  حتقيق 
سوى مرة واحدة، وحمرض التحقيق املذكور يثبت وجود العصا، وأمر بالقبض عىل املدعى 
عليه حسب ما ذكرته يف اجللسات السابقة. هذا ما قرره، وبعرض ما رصد من حمرض التحقيق 
قائاًل: )ما ذكر يف أقوايل كله صحيح، وقد طلبت مني دورية  أفاد  عىل املدعى عليه )...( 
البحث الذهاب إىل مركز الرشطة وذهبت ومل يقبضوا عيل متلبسًا بجرم أو ما شابه( هذا ما 
يريد  ما  لديه  إن كان  املدعي:  املدعى عليه )...(. وبسؤال  األثناء حرض  به، ويف هذه  أفاد 
به،  أفاد  قائاًل: أطلب متكيني من قراءته. هذا ما  أفاد  التحقيق األخري؟  إضافته عىل حمرض 
وجرى متكينه بحضور وشهادة كاتبه، وجرى إفهامه بأن له أن يدون ما يراه حيال ما سيقرأه 
حيرض  ومل  عليه  املدعى  حرض  أخرى  جلسة  ويف  ففهمه.  القادمة  اجللسة  يربزها  الئحة  يف 
املدعي، وقد وردين اعتذار املدعي عن موعد اجللسة للقضية املقيدة ٣٤١٥٩٦٧٨٠ والتي 
تقرر عقدها هذا اليوم عند الساعة العارشة، وقد قيد اعتذاره باملحكمة برقم ٣٥٣٠٤٣٣٥ 
يف ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وقد تضمن عدم متكنه من حضور جلسة هذا اليوم الرتباطه بمواعيد 
عمل نظرًا لقرب انتهاء السنة املالية للدولة وإقفال امليزانية، ولوجود مواعيد أخرى باملحكمة 
هذا  متكرر  بشكل  العمل  عن  للغياب  جمال  لديه  ليس  وأنه  احلضانة،  قضية  بشأن  العامة 
الشهر ويأمل قبول اعتذاره وحتديد موعد يف بداية شهر ربيع األول، هذا ما تضمنه ا.هـ. 
وبناء عىل الالئحة الثالثة للامدة الثانية واألربعني من نظام املرافعات الرشعية فسيتم حفظ 
املراجعة. ويف جلسة أخرى  تارخيه لعدم  املدعي بعد ثالثني يومًا من  يراجع  إذا مل  املعاملة 
حرض املدعى عليه وكالة ومل حيرض املدعي، وقد ورد اعتذار من املدعي عن موعد اجللسة 
أرفق باملعاملة جاء فيه ما نصه: )أفيد فضيلتكم أنني ما زلت حتى هذه الساعة غري قادر عىل 
حضور هذه اجللسات بسبب عدم انتهاء أعاميل، باإلضافة إىل انشغايل بمواعيد االختبارات 
للنصف الدرايس األول ١٤٣٥هـ نظرًا لعنايتي بابنتي كام تعلمون، كذلك لوجود دعوى 
حضانة الستعادة أوالدي، لذا أطلب من فضيلتكم تقبل اعتذاري عن حضور هذه اجللسات 
هلذه  جديدة  مواعيد  لتحديد  ١٤٣٥/٣/٢٥هـ  تاريخ  بعد  املحكمة  بمراجعة  وأتعهد 
اجللسات ا.هـ.( وقرر املدعى عليه وكالة قائاًل: )أطلب احلكم يف القضية والفصل فيها( 
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هذا ما قرره، فبناء عىل مجيع ما تقدم وبناء عىل املادة السادسة واخلمسني من نظام املرافعات 
يف  املؤرخة  اجللسة  عن  املدعي  والعتذار  منه  واخلمسني  اخلامسة  ــادة  وامل الرشعية 
١٤٣٥/٣/٤هـ مع سبق اعتذاره عن اجللسة املؤرخة يف ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وقد تضمن أن 
سبب اعتذاره عن اجللسة املؤرخة يف ١٤٣٥/١/٢٩هـ وجود مواعيد عمل له لقرب انتهاء 
السنة املالية وقفل امليزانية ووجود مواعيد أخر يف املحكمة العامة بشأن قضية احلضانة وأنه 
غري قادر عن التخلف عن عمله ذلك الشهر، ويأمل جتديد موعد يف بداية شهر ربيع األول، 
إنام تم بعد مراجعته ألخذه وقد كان يف غرة  الذي حتدد يف ١٤٣٥/٣/٤هـ  وألن املوعد 
شهر ربيع األول حسب ما رغب والنتهاء السنة املالية قبله، وألن ما تعلل به من اعتذاره عن 
حضور اجللسة املؤرخة يف ١٤٣٥/٣/٤هـ من أمر حمضونته غري مؤثر، إذ مواعيد املحكمة 
تكون يف الفرتة الصباحية ال املسائية وعليه مل يتم قبول عذر املدعي لتخلفه عن هذه اجللسة، 
ولطلب املدعى عليه احلكم يف القضية والفصل فيها، وإلنكار املدعى عليهام أصالة ما نسبه 
 )...( عليه  املدعى  )...( عىل  الشاهد  الشهود شاهدة  املنتج من شهادة  املدعي، وألن  هلام 
تتجه  وال  الشهادة  نصاب  فيها  يكمل  ومل   ،)...( عليه  املدعى  عىل   )...( الشاهد  وشهادة 
بشهادة مل تكمل هتمة عىل املدعى عليهام لتكرار الشكايات بني األرستني واخلالفات بينهام يف 
املحكمة مما يبعث هتمة يف شهادة مل تكمل، وملا أخرجه أبو داود يف سننه من قضاء النبي اهلل 
عليه وسلم منه أنه ال شهادة خلصم وال ظنني، وملا نقل عن الزهري رمحه اهلل مضت السنة يف 
الشهادة  يردون  اهلل  رمحهم  األصحاب  وألن  ظنني،  وال  خصم  شهادة  جتوز  أال  اإلسالم 
للتهمة، جاء يف املقنع املطبوع مع الرشح واإلنصاف ٤٣٦/٢٩: اخلامس أن يشهد الفاسق 
بشهادة فرتد ثم يتوب فيعيدها فإهنا ال تقبل للتهمة، لذا وجلميع ما تقدم مل يثبت لدي ما نسبه 
املدعي للمدعى عليهام أصالة، وقررت رصفه عن دعواه وإخالء سبيل املدعى عليهام أصالة 
منها، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه وكالة قنع به وسيتم عرض احلكم عىل 
املدعي  حرض  القضية  هذه  يف  استقالاًل  ال  تبعًا  أخرى  جلسة  ويف  مراجعته.  عند  املدعي 
وجرى إفهامه بأن له االعرتاض بطلب التدقيق من حمكمة االستئناف بناء عىل الفقرة األوىل 
من املادة الثانية والتسعني بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية، وأن مدته ثالثون يومًا فإن 
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مل يقدم املعرتض اعرتاضه خالل هذه املدة سقط حقه يف طلب التدقيق بناء عىل املادة الرابعة 
للقطعية بعدم االعرتاض  النظام، ويعد احلكم هنائيًا مكتسبًا  املائة من ذات  بعد  والتسعني 
عليه خالل املدة املحددة نظامًا بناء عىل املادة العارشة بعد املائتني من ذات النظام، وجرى 
تسليمه صورة من إعالم احلكم يف حينه، وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٧/٨هـ. وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١٥٨٦٦٤٦/ج٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٩/٤هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف برقم 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٨٦٦٤٦
اخلاص  ١٤٣٥/٧/٨هـ  وتاريخ   ٣٥٣٠٨٨٦٤ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية هتديد، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا 
وآله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد  اهلل عىل  املوفق وصىل  احلكم. واهلل  املصادقة عىل 

١٤٣٥/٩/١٢هـ.
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 ٩لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١١٧٤٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٥٦٧٧٥ 

تعادتءا-احقاعاما-إطالقانارا-ارشوعايفاسالا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

.Zlkjihgfed]1ا-سولهاتعاىللا
2ا-اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“الاحيلادماتملئامقملاإالابإحدىاثالثلاتلنفسا

بالنفساوتلثيباتلزتين”.
بالقالح؛افإنهاالايدريالعلا “الايشرياأحدكلاإىلاأخيها ٣ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا

تلشيطاناينزعايفايدهافيقعايفاحفلةامناتلنار”.
لا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا“مناأشاراإىلاأخيهابحديدةافإناتملالئكةاتمعنهاحاىاينزع،ا

وإناكاناأخاهاألبيهاوأمه”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بالرشوع يف قتل املجني عليه 
وذلك بإطالق طلقة نارية واحدة عليه قاصدا قتله وإصابته يف ذراعه األيمن، وطلب احلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى 
نارية واحدة  بإطالق طلقة  املجني عليه وذلك  قتل  بالرشوع يف  املدعى عليه  قيام  القايض 
عليه وإصابته يف ذراعه األيمن، وحكم بسجنه ملدة سنتني ونصف، وبجلده مخسامئة جلدة 

مفرقة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بأبوعريش بناًء عىل املعاملة 
املحالة إلينا برقم ٣٤٥١١٧٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ واملقيدة برقم ٣٤٢٥٨٦٨١٩ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١١/٢٠هـ افتتحت اجللسة 
هبذه  املكلف   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها  صباحًا،  والنصف  عرشة  احلادية  الساعة 
املحكمة بموجب خطاب دائرة االدعاء العام بمحافظة أيب عريش رقم هـ٧ج/٥١٣/١٠ 
وتاريخ ١٤٢٩/١١/٣هـ وحرض حلضوره املدعى عليه، وادعى األول قائاًل: بصفتي مدعيًا 
سعودي  عامًا(   ٢٣(  )...( عىل/  أدعي  عريش  أبو  بمحافظة  العام  االدعاء  دائرة  يف  عامًا 
اجلنسية - بموجب السجل املدين رقم )...( )أعزب -متسبب( ومودع بسجن حمافظة أبو 
١٤٣٤/٩/٢٤هـ؛  وتاريخ   )٢٣٥٩( رقم  واإلحالة  التوقيف  متديد  أمر  بموجب  عريش 
لكون جريمته من اجلرائم املوجبة للتوقيف استناًدا للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ 
١٤٢٨/٧/٩هـ، ويعد إيقافه من تاريخ القبض عليه. إنه يف متام الساعة الرابعة فجرًا من 
يوم االثنني املوافق١٤٣٤/٩/٧هـ ورد لرشطة بني مالك اتصال من مستشفى بني مالك 
وباالنتقال ملستشفى  الالزم.  إكامل  ناري وطلبهم  بطلق  العام عن وجود شخص مصاب 
بني مالك العام ملعاينة املصاب اتضح أنه يدعى )...( سعودي اجلنسية، وبمعاينة اإلصابة 
املوجودة به اتضح وجود طلقة نارية تعرض هلا يف ذراعه األيمن، وقد أصدر بحقه التقرير 
أن  يتضمن  العام  مالك  بني  مستشفى  من  ١٤٣٤/٩/٨هـ  وتاريخ   ١٥٤٣ رقم  الطبي 
سم  سبعة  بطول  قطعي  جرح  وجود  مع  األيمن  الذراع  يف  نارية  طلقة  من  يعاين  املصاب 
االثنني  يوم  من  السابعة  الساعة  متام  ويف  مضاعفات.  حتدث  مل  ما  أسبوعان  الشفاء  ومدة 
املوافق١٤٣٤/٩/٧هـ تم القبض عىل املدعى عليه وجرى إيداعه بتوقيف مركز رشطة بني 
أفاد  بالدائر والذي  أقوال املجني عليه )...( والذي يعمل بحرس احلدود  مالك. وبسامع 
الثانية فجرًا من يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٩/٧هـ كان جالسًا  قائاًل: )يف حوايل الساعة 
عىل الرصيف أمام بقالة الضباب عندما كان يلعب مع جمموعة وحرض املدعى عليه يف سيارة 
من نوع )...( ونادى عليه وطلب منه أن يقرب منه وعند حضوره لديه قام املدعى عليه بأخذ 
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للسالح املسدس من باب السيارة )فرزت أوراق مستقله لسالح لبعثه جلهة االختصاص( 
فقام املصاب باجللوس واالختباء بجوار الباب، وقام املدعى عليه بإطالق النار عليه طلقة 
واحدة أصابته يف يده اليمنى، وبعدها هرب املدعى عليه بسيارته مبارشة وال يعرف سبب 
إطالق النار عليـه. وباستجواب املدعى عليه بعد إحاطته بالتهمة املنسوبة إليه، أقر بأنه قام 
بإطالق النار عىل املجني عليه من مسدس )ربع أبو حمالة( وكان هدفه من إطالق النار هو 
املوجودة يف  الوحيد يف اإلصابة  املتسبب  وأنه  عليه  املجني  لوفاة  أدى ذلك  لو  قتلـه حتى 
املجني عليه، والسبب الوحيد يف قيامه إلطالق النار عىل املجني عليه هو الشك يف قلبه بأن 
التحقيق عن توجيه  املجني عليه يقوم باعرتاضه، وصادق عىل اعرتافـه رشعًا. وقد أسفر 
االهتام للمدعى عليه بالرشوع يف قتل املجني عليه وذلك بإطالق طلقة واحدة عليه وإصابته 
املصدق  عليه  املدعى  بإقرار  ورد  ما   .١ التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  األيمن،  ذراعه  يف 
رشعًا املدون ص )٨( من ملف التحقيق لفة رقم )١(. ٢. ما ورد بأقوال املدعى عليه املدونة 
بملف التحقيق )٦ -٧( من ملف التحقيق لفة رقم)١(.٣. ما جاء يف التقرير الطبي لفة رقم 
)٢٦(. وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل سابقة مسجله وهي هتريب مادة القات. وحيث إن 
ما أقدم عليه املدعى عليه فعل جمرم رشعا ومعاقب عليه رشًعا، لذا أطلب: إثبات ما أسند 
إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة تزجره وتردع غريه. وبعرض دعوى املدعي العام 
عىل املدعى عليه صادق عليها مجلة وتفصيال، كام جرى مني االطالع عىل إقرار املدعى عليه 
املصدق رشعًا واملضمن يف املعاملة يف اللفة األوىل يف الصفحة الثامنة منها فوجدته مطابقًا 
ملا ذكره املدعي العام، كام جرى مني االطالع عىل التقرير الطبي الصادر من مستشفى بني 
مالك العام واملضمن يف املعاملة يف اللفة رقم ١٨ فوجدته كام ذكر املدعي العام وفيه ما نصه: 
سوابق  بطاقة  عىل  االطالع  جرى  كام  صحتها،  عىل  فصادق  السجني  عىل  عرضها  فجرى 
املدعى عليه فوجدته مطابقا ملا ذكره املدعي العام، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وحيث أقر املدعى عليه بدعوى املدعي العام “وال عذر ملن أقر”، ونظرًا لكون النفس من 
الذنوب قال اهلل تعاىل:  التي أمر اهلل بحفظها، وهتك ذلك من كبائر  الرضوريات اخلمس 
“ال حيل دم  [Zlk j i h g f e d، ولقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: 
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امرئ مسلم إال بإحدى ثالث النفس بالنفس والثيب الزاين )...( إلخ”، ولقول النبي صىل 
ينزع يف  الشيطان  لعل  يدري  فإنه ال  بالسالح  أخيه  إىل  أحدكم  يشري  “ال  اهلل عليه وسلم: 
أشار  “من  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي  ولقول  عليه،  متفق  النار”  يده فيقع يف حفرة من 
يتوجه مع  ما  أخاه ألبيه وأمه”،  ينزع، وإن كان  تلعنه حتى  املالئكة  فإن  أخيه بحديدة  إىل 
ذلك تغليظ العقوبة يف حق املدعى عليه ردعًا وزجرا؛ لذلك كله فقد قررت ما ييل ألجل 
احلق العام: أوال: ثبت لدي قيام املدعى عليه بالرشوع يف قتل املجني عليه وذلك بإطالق 
طلقة واحدة عليه وإصابته يف ذراعه األيمن. ثانيًا: حكمت عىل املدعى عليه بسجنه أربع 
سنوات من تاريخ إيداعه السجن. ثالثًا: حكمت عىل املدعى عليه بجلده ألف جلدة مفرقة 
عىل دفعات متساويات مقدار كل دفعة مخسون جلدة، بني كل دفعة واألخرى ما ال يقل عن 
عرشين يوما. وبعرض ذلك عىل املدعي العام قرر قناعته باحلكم، كام قرر املدعى عليه عدم 
القناعة وطلب متييز احلكم بدون الئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه، وأقفلت اجللسة الساعة 
الثانية عرشة. وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف 

١٤٣٤/١١/٢٠هـ.

اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/٠١هـ  األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد   
الساعة الواحدة، وقد وردتنا املعاملة من حمكمة االستئناف باخلطاب رقم ٣٤٢٨٠٤١٨٢ 
وتاريخ   ٣٥١٠٨١١٨ رقم  القرار  صــدور  واملتضمن  ١٤٣٥/١/١٨هـ  وتاريخ 
١٤٣٥/١/٨هـ، ونص احلاجة منه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ 
فعىل فضيلة  كثري،  عليه من سجن وجلد  املدعى  به عىل  املحكوم  اجلزاء  ييل:  ما  باألكثرية 
إلكامل  املعاملة  تعاد  ثم  ومن  نحوه،  يلزم  ما  وإكامل  احلكم  يف  النظر  إعادة  القضية  حاكم 
بأن  االستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  االستئناف(،  قضاة  )ا.هـ.  الزمها. 
ما جاء يف املالحظة وجيه، فقد رجعت عام حكمت به سابقًا من السجن واجللد، وحكمت 
جلدة  مخسامئة  وجلده  السجن،  إيداعه  تاريخ  من  ونصفا  سنتني  بسجنه  عليه  املدعى  عىل 
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مفرقة عىل عرش دفعات متساويات، بني كل دفعة واألخرى مدة ال تقل عن عرشين يومًا، 
الساعة  اجللسة  هذه  وأقفلت  االستئناف.  ملحكمة  املعاملة  أوراق  كامل  رفع  قررت  كام 
الواحدة والربع. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٢/٠١هـ.
اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
١٤٣٥/٢/٩هـ،  وتاريخ   )...( برقم   )...( الشيخ/  القايض  عريش  بأيب  العامة  املحكمة 
املرفق هبا القرار الصادر من فضيلته برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ اخلاص بدعوى 
املتضمن  القرار  يف  املوضحة  الصفة  عىل  نار(  )إطالق  قضية  يف   )...( ضد/  العام  املدعي 
حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه بناًء عىل قرارنا 
اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  املصادقة  تقررت  ١٤٣٥/١/٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٨١١٨ رقم 

االخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بنجران

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٢١٦٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٩٠٦٩ 

تعادتءا-احقاعاما-اإطالقانارا-اسصداتلاهديدا-اإصابةاسيارةا-ادفعابقصداتلدفاعاعنا
تلنفسا-اعدماتلبينةاعميها-اتناهاءاتحلقاتخلاصابالانازلا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

1ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“الاعذراملناأسل”.
2ا-اتملوتدا)ل1٩،ل1٩(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

غ  امُلبلِّ عىل  النار  بإطالق  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
بقصد التهديد، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر 
بإطالق النار ودفع بأن قصده الدفاع عن نفسه بعد حماولة املبلِّغ صدمه بسيارته، ونظرًا ألن 
املدعى عليه مل يقدم بينة عىل ما دفع به، وخلطورة فعل املدعى عليه عىل اخلاص والعام لكونه 
من اخلطوات املؤدية للوقوع يف الدم احلرام وانتشار الفوىض يف املجتمع، لذا فقد ثبت لدى 
القايض إدانة املدعى عليه بإطالق النار عىل مواطن وإصابة سيارته، وحكم بسجنه ملدة أحد 
عرش شهرا، وبجلده مخسني جلدة تكرر عليه مرتني، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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وبناء  بنجران،  اجلزائية  املحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بنجران برقم ٣٥٦٢١٦٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، واملقيدة باملحكمة برقم ٣٥٣٠٥٠٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، 
وفيها   ،)١٠:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي 
العام بمنطقة نجران )...( بموجب خطاب  التحقيق واالدعاء  بدائرة  العام  املدعي  حرض 
التعميد الصادر من رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام برقم هـ ن١١١٧٨/٢/١ وتاريخ 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  عليه)...(  املدعى  عىل  وادعى  ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، 
املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة 
التهديد. حيث ورد  النار عىل املدعو)...( بقصد  نجران أدعي عىل املذكور أعاله بإطالق 
أن  بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  املعد من قبل مركز رشطة )...(  تقرير احلادث اجلنائي  يف 
املواطن)...( قام بإطالق النار عىل املواطن)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
اجلهة  )...(، وذلك يف  اللوحة  )...( رقم  )...( صنع  نوع  )...( أصابت سيارته من  رقم 
األمامية اجلانب األيرس باب السائق واستقرت الطلقة يف جنب العارض األوسط ومل يصب 
السائق بأذى. جرى سامع أقوال املدعي/ وأفاد أنه قبل شهر رمضان املايض حرض له املتهم 
أعاله وطلب منه مبلغ سبعة وعرشين ألف ريال سلفة حسنة وأمهله شهرا لتسديده ويف 
تاريخ ١٤٣٤/١٢/٦هـ ذهب إليه وطلب منه حقه وقال له: ما عنده اآلن سوى ألفي ريال، 
وطلب منه أن يثبت حقه يف سند فكتب له السند وقام بوضع تاريخ السداد بعد عام، مستغاًل 
بذلك عدم معرفته بالقراءة وأخذ األلفني ألنه حمتاجها، وبتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٠هـ أعطى 
السند البنه )...( وقام بقراءته عليه، فقام باالتصال عىل املتهم وطلب مقابلته إال أنه كان 
عىل  باالتصال  قام  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  املوافق  األربعاء  يوم  صباح  ويف  ذلك،  عن  يعتذر 
جوال املتهم وقال له إنه يف موقع إبله يبحث عنه، فطلب منه املتهم أن ينتظر مخس دقائق ثم 
حرض عىل سيارة )...( صنع )...( وطلب منه أن يسدده حقه أو يقطع له من إبله أو غنمه 
فرفض املتهم ذلك، وقال مل تنته املهلة بعد، فركب سيارته نوع )...( صنع )...( وطلب منه 
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املتهم أال يعود له مرة أخرى، وقام املتهم بإخراج مسدسه ال يعلم عن نوعه وأطلق عدد 
ثالث طلقات نارية، واحدة منها فقط استقرت يف اجلانب األيرس من السيارة وقام بمطاردته 
حتى وصل إىل اإلسفلت طريق نجران الرياض ثم عاد وهو اجته مبارشة إىل مركز رشطة 
)...( وتقدم بالبالغ. ثم جرى اإلفراج عن املتهم استنادًا للامدة )١٢٠( من نظام اإلجراءات 
اجلزائية. وجرى فرز أوراق للمتهم لقاء استخدام سالحه املرخص يف غري ما رخص له. 
عند  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  املوافق  األربعاء  يوم  يف  بأنه  أفاد  األولية/  املتهم  أقوال  وبسامع 
الساعة العارشة وست وأربعني دقيقة صباحا تلقى اتصاال من املدعو/ )...( وقال بأنه عند 
زريبة اإلبل وطلب منه احلضور فاجته له بسيارته من نوع )...( صنع )...( ووجده ينتظره، 
وقال له بأنه يريد تسديده يف دين له عنده املكتوب فيه سند مهله سنة، وال يستطيع أن ينتظر 
إىل أن تنتهي املهلة، ويريد أن يستقطع من اإلبل أو الغنم مقابل الدين فرفض ذلك، ورد 
عليه بأن املهلة مل تنته، ثم تلفظ عليه )...( بألفاظ بذيئة بقوله: )أنت فاجر وكذاب لعن اهلل 
والديك( ثم ركب سيارته نوع )...( صنع )...( ثم اجته للشامل، ثم عاد إليه فاستوقفه لكي 
 )...( ثم ركب هو سيارته  بسيارته،  أخرى وحاول دهسه  مرة  تلفظ عليه  ثم  معه  يتفاهم 
وحلق ب )...( وحاول )...( صدمه أكثر من مرة، ثم أخرج هو سالحه نوع مسدس )...( 
وأطلق طلقة واحدة من نافذة سيارته قاصدًا هبا ختويفه للدفاع عن نفسه لكي ال يصطدم به، 
وال يدري أين وقعت تلك الطلقة ثم انحرف عنه يمينًا وعاد هو ملوقع إبله. وباستجواب 
املتهم/ أقر بام جاء يف أقواله األولية وأضاف أنه ال يوجد لديه عىل ما ادعى به أي بينات 
أو شهود. ورد يف تقرير معاينة مرسح احلادث رقم )١١( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ أنه 
شخصني  آثار  وجود  تبني  كام   )...( رشق   )...( يف  يقع  أنه  اتضح  اجلريمة  موقع  بمعاينة 
منهام  الشخصني وسقوط كل  بني  بسيارتني  إىل مطاردة  بعد ذلك  بينهام خالف حتول  نتج 
العثور عىل  تم   )...( )...( صنع  نوع  التي من  السيارة  وبمعاينة  منه،  والقرب  اآلخر  عىل 
الناري  املقذوف  استخراج  وتم  السائق  باب  خلف  اليرسى  العرية  يف  ناري  ملقذوف  أثر 
وحتريزه. وورد يف تقرير فني األسلحة رقم )...( أسلحة/١٤٣٤( أن املسدس )...( الصنع 
عيار )...( بوصة رقم )...(، وهو يعمل بحالة جيدة وليس له عالقة بالقضايا املقيدة ضد 



297

جمهول. وقد انتهى التحقيق بتوجيه االهتام لـ/ )...( بإطالق النار عىل املدعو/ )...( بقصد 
التهديد. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد يف إقرار املتهم يف أقواله املدونة بدفرت 
التحقيق لفة )٣١( ص )١،٢(. ٢ - ما ورد يف تقرير معاينة مرسح اجلريمة املرفق لفة )٣٩(. 
املتهم/  أقدم عليه  ما  إن  لفة )٣٨(. وحيث  املرفق  اجلنائي  التصوير  تقرير  ما ورد يف   - ٣
)...( -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - لذا أطلب إثبات إدانته بام نسب إليه واحلكم عليه 
العقوبة عليه استنادًا لتعميم أمري منطقة  بعقوبة تعزيرية زاجرة له ورادعة لغريه، وتشديد 
بالتنازل(  انتهى  بأن احلق اخلاص  نجران رقم )٧٧س( وتاريخ ١٤٢٩/١/١٧هـ. )علاًم 
هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي 
العام يف دعواه صحيح، ولكني إنام أطلقت النار بقصد الدفاع عن نفيس من حماولة املدعو/ 
)...( صدمي بسيارته. هكذا أجاب. وبطلب البينة من املدعى عليه عىل ما دفع به قال: ليس 
لدي بينة. فبناًء عىل ما سلف من الدعوى واإلجابة، وبناًء عىل القاعدة الرشعية “ال عذر 
البينة لدى املدعى عليه عىل ما دفع به. فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه  ملن أقر”، ولعدم 
بإطالق النار عىل مواطن وإصابة سيارته. ونظرًا لظروفه الشخصية، ولعدم وجود سوابق 
والعام،  اخلاص  عىل  الفعل  هذا  وخلطورة  بالتنازل.  اخلاص  احلق  والنتهاء  عليه،  مسجلة 
وهو من اخلطوات املؤدية للوقوع يف الدم احلرام، وانتشار الفوىض يف املجتمع. عليه فقد 
حكمت عىل املدعى عليه باآليت: سجنه مدة أحد عرش شهرا حيتسب منها مدة إيقافه عىل 
ذمة هذه القضية، جلده مخسني جلدة تعزيرًا تكرر عليه مرتني بني كل دفعتني ما ال يقل عن 
القناعة بالئحة اعرتاضية  أيام، وبام سلف حكمت. وبعرض احلكم عليه قرر عدم  عرشة 
فأجبته لذلك، وجرى إعالمه بمنطوق املواد اآلتية من نظام اإلجراءات اجلزائية -السابق 
املادة  أواًل:  وهي:  للقضاء -  األعىل  املجلس  حيددها  التي  االنتقالية  الفرتة  انتهاء  حلني 
التمييز ثالثون يومًا من تاريخ تسلم  الرابعة والتسعون بعد املائة: ]مدة االعرتاض بطلب 
لتسلم صورة  أيام  أقصاه عرشة  موعدًا  باحلكم  النطق  بعد  املحكمة  احلكم، وحتدد  صورة 
التمييز عىل ذلك، ويف حالة  توقيع طالب  القضية وأخذ  إثبات ذلك يف ضبط  احلكم. مع 
عدم حضوره لتسلم صورة احلكم تودع يف ملف الدعوى يف التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك 



298

اعتداء

لطلب  املقررة  يومًا  الثالثني  مليعاد  بداية  اإليداع  ويعد  القايض.  من  بأمر  القضية  ضبط  يف 
املدة  لتسلم صورة احلكم خالل  السجني إحضاره  املسؤولة عن  متييز احلكم، وعىل اجلهة 
املحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعرتاضه يف املدة املحددة لتقديم االعرتاض[. 
ثانيًا: املادة اخلامسة والتسعون بعد املائة: ]إذا مل يقدم طالب التمييز الئحة االعرتاض خالل 
املدة املنصوص عليها يف املادة الرابعة والتسعني بعد املائة، ترفع املحكمة احلكم إىل حمكمة 
التمييز خالل مخسة وأربعني يومًا من تاريخ النطق باحلكم [. ثالثًا: املادة السادسة والتسعون 
بيان  التي أصدرت احلكم مشتملة عىل  املائة: ]تقدم الالئحة االعرتاضية إىل املحكمة  بعد 
احلكم املعرتض عليه وتارخيه واألسباب التي بني عليها، وطلبات املعرتض واألسباب التي 
تؤيد اعرتاضه.[ كام قرر املدعي العام عدم املعارضة، وختمت اجللسة بذلك وكان ختامها 
الساعة )١٠:٣٠(. وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 

حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٥٠٨٣ برقم   )...( الشيخ/  املساعد  بنجران 
الصك الصادر من فضيلته برقم ٣٥٢١٦٦٠٧وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، اخلاص بدعوى 
املدعي العام ضد )...( يف قضية )إطالق نار( عىل الصفة املوضحة يف الصك املتضمن حكم 
فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقررت 

املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة اخلرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٥١٨٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٤٨٧ 

تعادتءا-اإشهاراسالحاعىلارجالاتألمنا-اهلوبامنهلا-اهتديدابالقالا-اتمفظا-اتقرتا-ا
إنكاراتلاهديداوتلامفظا-اشهادةالدىاجهةاتلاحقيقا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“الاعذراملناأسل”.

الدوريات  من  باهلروب  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
األمنية، وإشهار سالح ناري من نوع رشاش عىل رجال األمن عدة مرات، واالتصال عىل 
وطلب  عنه،  اإلفصاح  وعدم  مرافقه  عىل  والتسرت  بالقتل،  وهتديده  عليه  والتلفظ  أحدهم 
احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها سوى التلفظ 
والتهديد بالقتل، ودفع بأن السالح مل يكن به ذخرية، وقد اطلع القايض عىل شهادة الشهود 
املدونة يف ملف القضية، ولذا فقد حكم بسجن املدعى عليه ملدة ثامنية أشهر، وبجلده مخسني 

جلدة تكرر عليه أربع مرات، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بمحافظة اخلرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا برقم ٣٤٤٨٥١٨٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٢هـ املقيدة باملحكمة برقم 
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٣٤٢٤٧٠٥١٦ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٢هـ، ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ 
التحقيق  هيئة  بدائرة  العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)١٠:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت 
واالدعاء العام بمحافظة اخلرمة/ )...(، بموجب خطاب التكليف رقم م٧٣٦/٥/١٢ يف 
١٤٣٤/١١/٣هـ، وقدم دعواه اخلطية قائال: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة التحقيق واالدعاء 
اهلوية  بموجب  اجلنسية  سعودي  عاما(   ٢٥(  )...( عىل/  أدعي  اخلرمة،  بمحافظة  العام 
التوقيف  أمر  بموجب   ،)...( حمافظة  بسجن  موقوف  أعزب،  عاطل   )...( رقم  الوطنية 
رقم)١٩٠٠(  الوزاري  للقرار  استنادًا  منذ١٤٣٤/٧/٢٢هـ،   )٢٨/٣/٢٠/٣١( رقم 
بعملها  األمنية  الدورية  قيام  أثناء  ١٤٣٤/٣/٢٥هـ  بتاريخ  إنه  يف١٤٢٨/٧/٩هـ. 
امليداين الحظت سيارة من نوع )...( تسري برسعة جنونية داخل شارع )...(، ويوجد فيها 
شخصان: قائد املركبة أسمر البرشة ومرافقه أبيض البرشة، وبمحاولة استيقاف املركبة قام 
نوع  من  ناري  سالح  بإشهار  املرافق  قام  ثم  ومن  األمنية،  الدورية  صدم  بمحاولة  قائدها 
رشاش)فصلت هلا أوراق مستقلة( وتوجيهه نحو الدورية األمنية، ومن ثم جرت متابعتهم عن 
بعد حتى ترجال من السيارة والذا بالفرار من املوقع وجرى التحفظ عىل السيارة. وبتفتيشها 
وجد بداخلها صورة بطاقة لشخص يدعى/ )...( )فصلت أوراق له( وجهاز جوال من نوع  
)...( اتضح أنه عائد للمدعى عليه/ )...(. وبتاريخ ١٤٣٤/٤/٢هـ تلقى اجلندي أول/ 
الرقم )...( من قبل جوال املدعى عليه الذي حيمل  )...( اتصاال عىل جواله الذي حيمل 
الرقم )...( وقام بالتلفظ عليه بالسب والشتم والتهديد. وبتاريخ ١٤٣٤/٤/٧هـ وعند 
انتقال رجال األمن ملنزل املدعى عليه إلبالغه بوجود قضية مقامة ضده بمركز الرشطة قام 
أفاد  الشهود  أقوال  نوع )رشاش( عىل رجال األمن. وبسامع  باخلروج وإشهار سالح من 
كل من العريف/ )...( والعريف/ )...( أنه بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢هـ يف متام الساعة الثامنة 
أثناء تواجدهم بمقر عملهم بمركز رشطة حمافظة )...(، ورد اتصال عىل  والنصف مساًء 
اجلندي أول/ )...( وقام بالرد والتحدث، وبعده قام بوضع اهلاتف عىل مكرب الصوت وإذا 
باملتصل يقوم بالتلفظ بقوله:)يا ابن الكلب يا ابن الرشموطه يا ابن احلرام واهلل ما أخليك 
واهلل ال أذبحك إذا سلمت من عملك أنت حاميتك البدلة وأنا أوريك(، ومن ثم قام بإقفال 



301

اخلط وأطلعنا عىل املكاملة واتضح بأن الرقم هو )...(. وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام 
لــلمدعى عليه/ )...( بقيامة باهلروب من الدوريات األمنية وإشهار سالح ناري من نوع 
رشاش عىل رجال األمن، واالتصال عىل رجل األمن اجلندي أول/ )...( والتلفظ عليه 
وهتديده بالقتل، وكذلك إشهار سالح ناري من نوع رشاش عىل رجال األمن عند حماولة 
القبض عليه أمام منزله، والتسرت عىل مرافقه وعدم اإلفصاح عنه. وذلك لألدلة والقرائن 
التالية: ١ -ما جاء بمحرض الدوريات األمنية املنوه عنه واملرفق لفة رقم )٦، ٧(.٢ - ما جاء 
يف أقوال رجل األمن اجلندي أول/ )...( املنوه عنه يف دفرت تقرير األحوال األمنية املوحد 
املرفق صفحة رقم )١٣،١٢،١١( لفة رقم )٢(. ٣ -ما جاء يف شهادة الشهود املنوه عنه يف 
دفرت تقرير األحوال األمنية املوحد املرفق صفحة رقم )١٤( لفة رقم )٢(. ٤ -ما جاء يف 
حمرض رجال األمن رقم )٣٦٧/٢٨/٣/٢٠( يف ١٤٣٤/٤/٧هـ املرفق لفة رقم )١١(. 
٥ -ما جاء يف هترب املتهم املذكور عن رجال األمن املنوه عنه يف دفرت تقرير األحوال األمنية 
املوحد املرفق صفحة رقم )١٣( لفة رقم )١(. ٦ -ما ورد يف برنت االتصاالت )...( بأن 
مل  سوابقه  عن  وبالبحث   .)٤١( رقم  لفة  عليه  للمدعى  يعود  التهديد  يف  املستخدم  الرقم 
يعثر له عىل سوابق مسجلة. وحيث إن ما قام به املدعى عليه -وهو بكامل أهليته املعتربة 
رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية رادعة وتشديد العقوبة عليه ملا يف اعتدائه عىل رجال األمن من التسبب يف تقليل 
احرتامهم من اآلخرين، وما يضعف من هيبة السلطة التي يمثلوهنا وفقًا لتعميم صاحب 
الداخلية رقم ٣٦٧١٧/٢/٥/١  الثاين لرئيس جملس الوزراء وزير  النائب  السمو امللكي 
وبعرض  دعواي.  قائاًم(.هذه  مازال  اخلاص  احلق  بأن  )علاًم  ١٤٣١/٦/١١هـ.  وتاريخ 
من  دعواه  يف  العام  املدعي  ذكره  )ما  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  العام  املدعي  دعوى 
الدوريات وإشهار السالح عليهم فصحيح، ولكن السالح مل يكن فيه ذخرية  هرويب عن 
وإنام كان فارغا، وأنا كنت يف حلظة غضب وتائب إىل اهلل عز وجل ونادم عىل ما فعلت، ولو 
كنت أريد استخدام السالح الستخدمته ولكني مل أستخدمه، وما ذكر من قيامي باالتصال 
عىل )...( فصحيح، ولكن مل أتلفظ عليه باأللفاظ ومل أهدده بالقتل وإنام حصل بيننا مشادة 
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كالمية فقط، هذا ما حصل( هكذا أجاب. ثم جرى االطالع عىل أوراق املعاملة فوجدت 
إقرار املدعى عليه حتقيقا عىل اللفة)١( صفحة رقم)٩ -١٠ -١١ -١٢١٣ -١٤ -١٥( من 
ملف التحقيق املتضمن إنكاره مجيع ما نسب إليه يف الدعوى، كام جرى االطالع عىل شهادة 
الشهود املدونة عىل اللفة رقم )٢( صفحة رقم)١٤(، وباالطالع عىل سوابقه مل أجد عليه 
املدعى  أقر  وحيث  الطرفان،  قرره  وملا  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  سوابق. 
عليه بام جاء يف الدعوى “وال عذر ملن ٌأقر”، ونظرا ألن املدعى عليه يستحق العقوبة طبقا 
للقواعد الرشعية فقد قررت ما ييل: ١ -سجن املدعى ثامنية أشهر حيتسب منها مدة إيقافه 
أربع مرات بني كل فرتة وأخرى  القضية. ٢ -جلده مخسني جلدة تكرر عليه  بسبب هذه 
مدة ال تقل عن عرشة أيام. وبام تقدم حكمت وأفهمت املدعي العام واملدعى عليه بحقهم 
يف االستئناف خالل املدة النظامية وهي ثالثون يوما من تاريخ استالم صورة احلكم، وتم 
تسليمهام نسخة من احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة اجلزائية 
السادسة بمحكمة االستئناف بمكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إىل هذه 
املحكمة بكتاب فضيلة رئيس املحكمة العامة باخلرمة الشيخ/ )...( رقم )٣٤٢٤٧٠٥١٦( 
 )٣٥١٨٢٢١٤( برقم  فضيلته  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  )١٤٣٥/٤/٢٣هـ(  وتاريخ 
وتاريخ )١٤٣٥/٣/١٩هـ(، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية، 
أحدهم  وهتديد  األمن  رجال  عىل  السالح  وإشهار  األمن  دوريات  من  باهلروب  املتهم 
بالقتل والتلفظ عليه، املحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم.  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية 

وصحبه وسلم.
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 2لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٠٠١٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥١٣١٥٠١ 

تقليلا تلقوتبقا-ا مقكلا-تعددا إصابةا-ارشبا يفا وتقببا طعنا عاما-ا حقا تعادتءا-ا
طبيا-اإسلترا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجن.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته برشب املسكر وطعن أحد 
وطلب  أيام،  سبعة  شفائه  مدة  الصدر  يف  قطعي  بجرح  إصابته  يف  والتسبب  األشخاص 
احلكم عليه بحد املسكر وبعقوبة تعزيرية لطعنه للمجني عليه مع تعدد سوابق املدعى عليه 
املامثلة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وبصحة السوابق، ولذا فقد ثبت 
لدى القايض إدانة املدعى عليه برشب املسكر وطعن أحد األشخاص والتسبب يف إصابته، 
املسكر عليه بجلده ثامنني جلدة دفعة واحدة، وبسجنه ملدة ثالثة عرش  بإقامة حد  وحكم 

شهرا، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
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وتاريخ   ٣٤٢٩٧٧٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٠٠١٢
١٤٣٤/٠١/٠٥هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
بموجب  املحكمة  هبذه  بالعمل  واملكلف   )...( العام/  املدعي  ادعى  وفيها   ،)١٠  :١٥(
سعودي  )٤٤عامًا(،   )...( عىل/  ١٤٣٢/٨/١٥هـ  يف   ٤٥٣/٢ رقم  التكليف  خطاب 
مفرج  بجدة،  بمحافظة  ويقيم  مهنته/موظف،   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
حمرض  الرشفية  رشطة  مركز  تسلم  ١٤٣٣/١١/١هـ  بتاريخ  أنه  احلضورية.  بالكفالة  عنه 
واملدعو  عليه  املدعى  بني  مضاربة  حدوث  املتضمن   ١٩٩/٥٥٠٥٢ رقم  األمن  دوريات 
)...( أدت إىل قيام املدعى عليه بطعن املدعي بعد حدوث خالف بينهام يف املؤسسة التي 
يعملون فيها، وصدر بشأنه التقرير الطبي رقم )بدون( وتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ، املتضمن 
إصابته بجرح قطعي يف الصدر ومدة الشفاء سبعة أيام. وباستشاممه اتضح انبعاث رائحة 
املسكر من فيه، وبمشاهدة املدعي شوهدت آثار دماء يف جهة الصدر من اجلهة اليرسى. 
وبسامع أقواله أقر بطعن املدعي بمرشط كان يف مكتب املؤسسة، وانتهى التحقيق إىل توجيه 
االهتام إىل املدعى عليه برشب املسكر وطعن املدعي والتسبب يف إصابته لألدلة والقرائن 
التالية: ١ -ماجاء يف أقواله املدونة عىل ص )٦( من ملف االستدالل املرفق لفة رقم )١٤(.  
٢ -حمرض االستشامم املدون عىل ص)٨( من ملف االستدالل املرفق لفة)١٤(. وبالبحث 
عن سوابقه تبني وجود ست سوابق عليه )أربع حيازة واستعامل املخدرات وسابقة رشب 
املسكر وسابقة اعتداء(.وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل جمرم ومعاقب عليه رشعا؛ 
أطلب من املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة إثبات ما أسند إليه، واحلكم عليه بحد املسكر 
هذه  قائام(  مازال  اخلاص  احلق  بأن  )علام  املدعي.  طعنه  لقاء  رشعا  وتعزيره  له  رشبه  لقاء 
دعواي، وأسأله اجلواب. وبسؤال املدعى عليه املذكور عن الدعوى قال: )إن ما ورد عيل 
املدعى  بطعن  املحرم رشعا، وقمت  املسكر  أعاله صحيح؛ حيث قمت برشب  بالدعوى 
املذكور بسبب خالف وقع بيننا وتسببت له باإلصابات املذكورة، وإن السوابق عيل صحيحة 
وجوزيت عليها، وبالرجوع إىل أوراق املعاملة وجدنا للمذكور السوابق املشار إليها أعاله، 
بجرح  إصابته  املتضمن  ١٤٣٣/١١/١هـ،  وتاريخ  )بدون(  رقم  الطبي  التقرير  ووجدنا 



305

قطعي من الصدر ومدة الشفاء سبعة أيام. وعليه وحيث احلال ما ذكر من دعوى املدعي 
العام ضد املذكور ويطلب جمازاته، وحيث صادق املدعى عليه املذكور عىل صحة الدعوى 
أعاله، وبعد االطالع والتأمل فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه املذكور برشب املسكر املحرم 
رشعا، وطعن املدعي املذكور والتسبب يف إصابته، وحكمت أوال: بإقامة حد املسكر عىل 
املدعى عليه املذكور وذلك بجلده ثامنني جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه العرق املسكر. ثانيا: 
لطعنه املدعي املذكور حكمت بتعزيره باالكتفاء بام مىض عليه من توقيف وهو ثالثة عرش 
شهرا من تاريخ دخوله السجن. وبعرضه عليهام قرر املدعى عليه القناعة، وأبدى املدعي 
العام اعرتاضه بالئحة اعرتاضية. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
اجلزائية السابعة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤٢٩٧٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ، 
املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمحافظة جدة 
برقم ٣٤٣٧٩٠٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ، املحكوم فيه بام دون بباطن القرار، املتضمن 
القرار وصورة ضبطه  املسكر، وبدراسة  املتهم يف رشب  العام ضد/ )...(  املدعي  دعوى 
والالئحة االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
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 ٣لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٧٧٩٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ رقم القرار: ٣٥٢٦١٨٤٥ 

تعادتءا-احقاخاصا-ارضباوطعنابقكنيا-اتقببايفاإصابةا-اتقليلاطبيا-اصدورا
حكلايفاتحلقاتلعاما-اإسلترا-اإدتنةايفاتحلقاتخلاصا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

لقيامه  اخلاص، وذلك  بتعزيره حلقه  احلكم  عليه؛ طالبًا  املدعى  املدعي دعواه ضد  أقام 
باالعتداء عليه برضبه بعصا وطعنه بسكني ورميه بحجر، ما تسبب يف إصابته بإصابة مدة 
شفائها واحد وعرشون يوما، كام قرر أنه سبق صدور حكم عىل املدعى عليه يف ذات الواقعة 
بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  واجللد،  بالسجن  بتعزيره  العام  للحق 
ولذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليه يف احلق اخلاص بسجنه ملدة ستة أشهر، وبجلده 
مخسني جلدة، فاعرتض املدعى عليه ورفض التوقيع عىل الضبط، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

جدة،  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
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املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٦٧٧٥٣٦ وتاريخ  ٣٥١٣٧٧٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، 
١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
العارشة صباحًا، وفيها حرض املدعى عليه )...( وحرض باملجلس الرشعي )...( سعودي 
رقم  الوكالة  بموجب صك   )...( بوكالته عن   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
٣٥٢٥٨٥١٤ يف ١٤٣٥/٢/٢٦هـ والصادر من كتابة عدل اجلموم، واملخولة له املرافعة 
واملدافعة وحضور اجللسات واالعرتاض عىل األحكام وطلب االستئناف، وادعى بقوله: 
لقد قام املدعى عليه احلارض باالعتداء عىل موكيل بدون سبب بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٤هـ 
وقام برضبه بعصا وطعنه بسكني عدة طعنات ورميه بحجر كبري، وقد تسبب ذلك يف إصابة 
للكدمة وجرح  املحيطة  للوجه مع جتمع دموي واألنسجة  اليرسى  اجلهة  بكدمة يف  موكيل 
طعني عىل الكتف األيمن ومدة شفائه واحد وعرشون يوما ما مل حتدث مضاعفات حسب 
التقرير الطبي الصادر من مستشفى )...( برقم ٣/١٤١٣٢ت/٤٧/٢٨م، وقد تم احلكم من 
قبل فضيلتكم يف احلق العام وصدر القرار الرشعي رقم ٣٥١٣٢٧٦١ يف ١٤٣٥/١/٣٠هـ 
بسجن املدعى عليه ستة أشهر وجلده مخسني جلدة، وأطلب احلكم عىل املدعى عليه يف حق 
موكيل اخلاص بعقوبة تعزيرية لقاء ما أقدم عليه. هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عام جاء 
يف دعوى املدعي وكالة يف احلق اخلاص أجاب بقوله: نعم إن ما ذكره املدعي اخلاص وكالة 
صحيح، فقد قمت برضب املدعي بسبب مشاكل بيننا وتسببت يف اإلصابات التي حلقت به. 
هكذا أجاب. ثم جرى مني الرجوع للقرار الرشعي الصادر منا واملشار إليه بدعوى املدعي 
باحلق اخلاص وكالة فوجدته كام ذكر، فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعي يف احلق اخلاص 
وكالة، وإجابة املدعى عليه، وملا جاء يف التقرير الطبي، وإقرار املدعى عليه، وحيث تم احلكم 
يف احلق العام، فقد حكمت عىل املدعى عليه )...( يف احلق اخلاص بسجنه ستة أشهر وجلده 
باملجلس الرشعي، وبعرض  الطرفني احلارضين  له، وأفهمت حكمي  مخسني جلدة تعزيرا 
املدعى عليه االعرتاض بدون الئحة،  القناعة وقرر  املدعي وكالة  الطرفني قرر  احلكم عىل 
ملحكمة  املعاملة  برفع  وأمرت  و)...(   )...( من  كل  بحضور  التوقيع  عليه  املدعى  ورفض 

االستئناف وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر ١٤٣٥/٤/٣هـ.
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الدائرة  قضاة  نحن  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة  بمكة  االستئناف  بمحكمة  السادسة  اجلزائية 
الواردة إىل هذه املحكمة بكتاب فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بجدة رقم)٣٥٦٧٧٥٣٦( 
ــم)٣٥١٩٥٩٥٦( ــرق ب الصادر  الصك  عىل  املشتملة  وتـــاريـــخ)١٤٣٥/٥/١٧هـ( 

بجدة،  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  وتاريخ)١٤٣٥/٤/٣هـ( 
املتضمن دعوى/ )...( سعودي اجلنسية ضد/ )...( سعودي اجلنسية، يف اعتداء. وبدراسة 
نبينا حممد  املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل  الصك وصورة ضبطه تقررت 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٦٧٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٥٣٠٣٩ 

تعادتءا-احقاعاما-ادهساوتقببايفاإصابةا-اعمداوعدوتنا-اوسوعهامنارجلاأمنا-ا
تقليلاطبيا-اإسلترا-اتنازلاعناتحلقاتخلاصا-تعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“تإلسلتراحجةاعىلاتملقل”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بدهس املجني عليه بسيارته 
إثر سوء تفاهم نشب بينهام وتسببه يف اإلصابات التي حلقت به ومدة شفائها أسبوع واحد، 
وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية والتشديد عليه يف ذلك كونه رجل أمن، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بدهس أحد 
املواطنني عمدًا وعدوانًا بسيارته إثر سوء تفاهم بينهام والتسبب يف إصابته، وحكم بسجنه 
ملدة ثالثة أشهر، وبجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة، مع أخذ التعهد الالزم عليه بعدم تكرار 

ذلك، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املكلف  باألحساء  اجلزائية  املحكمة  رئيس  د.)...(  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
والقائم بعمل املكتب القضائي )...(، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا برقم ٣٤١٣٦٧٩ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠١/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٤٢٩٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٠هـ، 
وفيها حرض املدعي العام )...( وادعى عىل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
سعودي   )...( املواطن/  تقدم  ١٤٣٣/٨/٣هـ  بتاريخ  )إنه  دعواه:  يف  قائال   )...( رقم 
فيه  يفيد  املربز  رشطة  ملركز  ببالغ  عامًا   )٣٧(  )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
أبيض  اللون   )...( نوع  يقود سيارة  يعرفه  قبل شخص ال  من  للدهس عمدًا  تعرضه  عن 
وتعرضه  بينهام  حصل  تفاهم  سوء  إثر   )...( شارع  إشارة  عند  وذلك   ،)...( اللوحة  رقم 
لإلصابة جراء ذلك، وتم اختاذ إجراءات البحث والتحري عن املتسبب، وقد أثبت التقرير 
األمري  مستشفى  من  الصادر  ١٤٣٣/٨/٦هـ  بتاريخ   )٤١/٢٦/٤/٤٢٦١( رقم  الطبي 
للمبلغ  باألنف  العلوية وسحجات وكدمات  بالشفة  قطعي  باألحساء وجود جرح   )...(
املواطن  أبلغ  ١٤٣٣/١١/١٧هـ  وبتاريخ  مضاعفات،  حتدث  مامل  أسبوع  الشفاء  ومدة 
أهنا  اتضح  بدهسه والذي  قامت  التي  للسيارة  األمنية عن مشاهدته  الدوريات  إليه  املشار 
من نوع )...( بيضاء اللون رقم اللوحة )...( بقيادة املدعى عليه، وباستجواب املدعى عليه 
أقر بقيامه بدهس )...( بسيارته نوع )...( بيضاء اللون صنع عام )٢٠٠٦( ورقم لوحتها 
)...( بحي )...( إثر سوء تفاهم حدث بينهام، وأنه املتسبب يف اإلصابات التي حلقت به، 
التحقيق عن توجيه االهتام للمدعى عليه بدهس املواطن )...( عمدًا وعدوانًا  وقد أسفر 
بسيارته إثر سوء تفاهم نشب بينهام وتسببه يف اإلصابات التي حلقت به واملوصوفة بالتقرير 
واملدون  عنه  املنوه  عليه  املدعى  بإقرار  ماورد  ١ـ  التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  الطبي، 
عىل الصفحة رقم )١٦( من ملف التحقيق املرفق لفة رقم )١(. ٢ـ ما جاء بالتقرير الطبي 
الصادر بحق املدعي واملنوه عنه واملرفق لفة رقم )١٧(. وقد تنازل املدعي عن حقه اخلاص 
وأقر بعدم مطالبته للمدعى عليه بيشء، وبالبحث عام إذا كان له سوابق تبني عدم وجود 
سوابق عليه حتى تارخيه، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا 
فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية 
له وزاجرة لغريه، والتشديد عليه يف ذلك كونه رجل أمن واملؤمل منه حماربة تلك  رادعة 
الترصفات ال ارتكاهبا، عماًل بربقية صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رقم )١٩٣٧١( 
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عىل  الدعوى  وبعرض  بالتنازل،  منته  اخلاص  احلق  بأن  علاًم  ١٤٢٩/٣/٢٤هـ،  وتاريخ 
املدعى عليه أجاب قائال: )أصادق عىل ما ذكره املدعي العام من دهيس أحد املواطنني عمدًا 
نظرا حلصول سوء تفاهم بيني وبينه، حيث أقفل الطريق بسيارته ثم نزل عيل يريد رضيب، 
فحاولت أن أهرب منه ولكنه اجته يل عىل رجليه يريد رضيب فصدمته بسياريت، وأنا نادم عىل 
ذلك أشد الندم، لذا وبعد سامع الدعوى واإلجابة وتصفح أوراق املعاملة، وحيث طلب 
املدعي العام إثبات إدانة املدعى عليه لقاء دهسه أحد املواطنني عمدًا وعدوانًا بسيارته إثر 
بينهام والتسبب يف إصابته وجمازاته لقاء ذلك، وإن املدعى عليه قد أقر بذلك  سوء تفاهم 
وإن اإلقرار حجة رشعية عىل املقر، وإن ما أقدم عليه املدعى عليه حرام وإجرام ورضب من 
رضوب الفساد، وإن أبشار املسلمني مصونة وأمنهم حمفوظ والتعدي عليها جريمة، وإن 
إصابة املجني عليه قد قدرت مدة شفائها بأسبوع حسب التقرير الطبي املرفق، وإنه رجل 
املواطنني  إدانة املدعى عليه )...( لقاء دهسه أحد  أمن، لذا فقد تقرر ما ييل: أوال: ثبوت 
عمدًا وعدوانًا بسيارته إثر سوء تفاهم بينهام والتسبب يف إصابته، وجمازاته لقاء ذلك بسجنه 
ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية وجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة عىل 
ثالث فرتات متساويات، بني كل فرتة وأخرى أسبوع. ثانيا: أخذ التعهد الالزم عليه بعدم 
العام. وبعرضه اعرتض عليه  تكرار ما بدر منه مرة أخرى، وبذلك كله حكمت يف احلق 
الئحة  تقديم  عن  دعواه  يف  جاء  بام  مكتفيا  االستئناف  ملحكمة  رفعه  وطلب  العام  املدعي 
اعرتاضية، أما املدعى عليه فقرر قناعته باحلكم. وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
/٣٥/٢١٢٢٩٧ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 

بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة/  من  الواردة  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ  وتاريخ  ج٢ 
القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٩٤٩٣٥ برقم  املكلف  األحساء، 
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الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ د. )...( املسجل برقم ٣٥١٠٦٦١٥ وتاريخ 
وقد  مضاربة،  قضية  يف   )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، 
ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار  تضمن 
وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٠٠٤٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٩٤٧٤٩ 

تعادتءا-احقاعاما-اكرساباباتلشقةا-احماولةاتلرسسةا-اسوتبقامماثمةا-اإنكارا-احمرضا
تلشهادةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بكرس باب شقة ودخوهلا 
وحماولة كرس باب غرفة النوم وهتديد امرأة بداخلها ألجل الرسقة، وطلب احلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام 
استند إىل ملف القضية، وفيه حمرض شهادة شاهد وحمارض املواجهة واملعاينة ووجود سوابق 
مماثلة، وباالطالع عليها وجدت مؤيدة للدعوى، ونظرا ألن تلك القرائن توجه التهمة جتاه 
املدعى عليه يف صحة الدعوى وال ترتقي إلثبات إدانته، لذا فلم يثبت لدى القايض صحة 
للتهمة بسجن املدعى عليه ملدة ستة أشهر، وبجلده مخسني جلدة تكرر  الدعوى، وحكم 

عليه ثالث مرات، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

بناء  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  وبعد،  احلمد هلل وحده 
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بالقيد رقم ٣٤٢٨٨٥٠٢٤ يف  املحكمة  رئيس  إلينا من فضيلة  املحالة  املعاملة  أوراق  عىل 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠١/١٦هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ١٠ صباحا وفيها حرض املدعي العام )...( واملكلف من مرجعه بموجب اخلطاب رقم 
هـ د ١٧٤٨٦/١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٢هـ وادعى عىل/ )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ أبلغ املقيم )...( 
الشقة وكرس جزء كبري من  باب  بعد كرس  ملنزله  املركزية عن دخول شخص  مركز رشطة 
باب غرفة النوم التي كانت بداخلها زوجته ثم هرب، وأفادت زوجة املدعي )...( بأنه أثناء 
تواجدها باملنزل هي وأطفاهلا سمعت صوت طرق خفيف عىل باب الشقة ومل ترد عليه ثم 
سمعت بعد ذلك طرق الباب، وقام الشخص بكرس باب الشقة الرئييس فتوجهت إىل غرفة 
النوم وأغلقت عىل نفسها الباب، وطلب منها الذهب ولن يؤذهيا وإال سوف يكرس الباب 
هرب،  ثم  الغرفة  باب  كرس  حياول  كان  ذلك  وأثناء  وأخربهتا  بوالدهتا  اتصلت  ثم  عليها، 
وشهد )...( أنه أخربته والدته بأن شخصا دخل إىل شقة أخته، وعندما ذهب ملنزل شقيقته 
شاهد املدعى عليه خارجا من العامرة التي تسكنها شقيقته، وبمعاينة منزل املدعي شوهد 
آثار فرز عىل باب الشقة، ووجد أن باب غرفة النوم متعرض للفرز والكرس، وتم القبض 
عىل املدعى عليه من قبل وحدة البحث والتحري بعد التعميم عليه، وبمواجهة املدعى عليه 
باملدعي وزوجته أرص كل عىل أقواله، وأفادت املرأة بأن صوت املدعى عليه يشبه صوت 
الذي هددها وهي بداخل الشقة، وبعرض املدعى عليه عىل الشاهد استطاع التعرف عليه 
من بني جمموعة أشخاص متشاهبني له بالشكل واللباس، وشوهد خاتم من فضة بيد املدعى 
فيها،  املدعى عليه  بعد دخول  الشقة  له وفقده من  اخلاتم عائد  أن هذا  املدعي  وأفاد  عليه 
وأفاد أن مقاسه عرشة وصناعته أملاين واتضح صحة ذلك، وانتهى التحقيق إىل اهتام املدعى 
املرأة  النوم وهتديد  باب غرفة  داخلها وحماولة كرس  إىل  الشقة والولوج  باب  بتكسري  عليه 
بداخلها ألجل الرسقة، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء بشهادة الشاهد واملرفقة 
بمحرض  جاء  ٣ -ما  ص١٤.   ١ لفة  واملرفق  العرض  بمحرض  جاء  ٢ -ما  ص١٢.   ١ لفة 
املواجهة املرفق لفة ١ ص١٦. ٤ -ما جاء عن خاتم الفضة الذي كان يلبسه املدعى عليه لفة 
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١ ص١٠. ٥ -ما جاء يف حمرض املعاينة لفة ١ ص٣. وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل سابقة 
اعتداء وسابقة رسقة، وحيث إن ما أقدم املدعى عليه فعل جمرم ومعاقب عليه رشعا أطلب 
إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية زاجرة ورادعة له )علام بأن احلق اخلاص 
الزال قائام(. هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام ال صحة 
له، وأنا مل أكرس باب الشقة ومل أدخلها، علام بأنه يوجد بيني وبينهم خصومة مهاوشة بيننا، 
وسابقتي صحيحة(. هكذا أجاب، فطلبت من املدعي العام بينة فقال: بينتي هي املذكورة 
يف الئحة الدعوى. فجرى االطالع عىل أوراق املعاملة وطلب من املدعي العام بينة شهود، 
اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/١٦هـ  اخلميس  يوم  ويف  لذلك.  اجللسة  ورفعت 
وفيها حرض املدعي العام كام حرض املدعى عليه )...( وبسؤال املدعي العام عن بينة الشهود 
قال: إنني طلبت حضورهم ولكن مل حيرضوا، فجرى االطالع عىل أوراق املعاملة، ومنها 
أنه أخربته والدته بأن شخصا دخل إىل شقة أخته،  الشاهد )...(  ما جاء يف حمرض شهادة 
جرى  كام  تسكنها،  التي  العامرة  من  خارجا  عليه  املدعى  شاهد  أخته  ملنزل  ذهب  وعندما 
االطالع عىل ما جاء يف حمرض املعاينة وحمرض العرض وحمرض املواجهة، وجرى عرضه عىل 
املدعى عليه فقال: ما ذكر ال صحة له، والصحيح ما ذكرت. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، ونظرا إلنكار املدعى عليه الدعوى، ونظرا ملا جاء يف حمرض شهادة الشاهد، وما 
جاء يف حمرض العرض واملواجهة وحمرض املعاينة، ونظرا لسابقة املدعى عليه، مل تثبت لدي 
صحة الدعوى، ولكن نظرا ملا أورده املدعي العام من قرائن فهي توجه التهمة جتاه املدعى 
عليه يف صحة الدعوى، وحكمت تعزيرا عىل املدعى عليه بسجنه مدة ستة أشهر من تاريخ 
توقيفه، وجلده مخسني جلدة تكرر عليه ثالث مرات بني كل منها مدة ال تقل عن أسبوع. 
املدعى  وقرر  اعـرتاضية،  الئحة  تقديم  بدون  املعارضة  العام  املدعي  قرر  احلكم  وبعرض 
عليه القناعة به. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٢/١٦هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٣/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٨٥٠٢٤ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥١٨٨٢٣٣ بتاريخ 
القرار  عىل  االطالع  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٥١٠٥١ رقم  الرشعي 
 ،)...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض 
عىل  املوافقة  باألكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم 

احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٩٦٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٢١٦٣٠ 

يفا وتقببا أموتلا-ارضبا سمبا منزلا-ا حلمةا تناهاكا حلتبةا-ا عاما-ا حقا تعادتءا-ا
ردا موصمةا-ا غريا بينةا مكاملاتا-ا كشفا تعلفا-ا إنكارا-احمرضا طبيا-ا تقليلا إصابةا-ا

طمباتاتملدعياتلعاما-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

بانتهاك حرمة منزل أحد  إدانته  إثبات  العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا  أقام املدعي 
املواطنني وسلبه حمفظته وبداخلها مبلغ مايل، وسحب مبلغ مايل من بطاقة رصف مأخوذة 
من املحفظة، واالعتداء عىل املجني عليه والتسبب يف إصابته، وتسرته عىل رشيكه يف الرسقة، 
والوصول إىل بيانات بنكية للحصول عىل أموال، وطلب احلكم عليه بحد احلرابة وبالسجن 
الدعوى  وبعرض  املعلوماتية،  جرائم  مكافحة  نظام  من  الرابعة  املادة  يف  الواردة  والغرامة 
الواردة  القرائن  إىل  استند  العام  املدعي  البينة من  أنكر صحتها، وبطلب  املدعى عليه  عىل 
يف الدعوى ومنها: حمرض تعرف الشاهد عىل سيارة املدعى عليه، وكشف اتصاالت تظهر 
وجود مكاملات بينه وبني أحد أصحاب السوابق وقت حدوث الرسقة، ونظرًا ألن األدلة 
والقرائن الواردة يف دعوى املدعي العام ال ترقى إلثبات إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، 
وإنام توجه التهمة له وتوجب تعزيره عليها، لذا فلم يثبت لدى املحكمة إدانة املدعى عليه 
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بام نسب إليه وقررت رد طلبات املدعي العام، ولتوجه التهمة حكمت بسجن املدعى عليه 
العام، وصدق احلكم من  املدعي  ملدة سنة، وبجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة، فاعرتض 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدينا نحن )...( و)...( 
التحقيق  الواردة من فرع هيئة  و)...( القضاة باملحكمة العامة بسكاكا، وبناًء عىل املعاملة 
برقم  لدينا  واملقيدة  برقم ٢٤٠٢٥ يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  اجلوف  بمنطقة  العام  واالدعاء 
٣٥١٩٣٣٤ يف ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، واملحالة إلينا من فضيلة الرئيس، فإنه يف يوم االثنني 
املوافق ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ الساعة الواحدة ظهرًا فتحت اجللسة األوىل، وفيها حرض املدعي 
العام/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقدم دعواه حمررة قائاًل فيها: 
بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة اجلوف أدعي عىل/ )...( سعودي 
بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٤هـ  يوم اجلمعة  فإنه يف  املدين رقم )...(،  السجل  اجلنسية بموجب 
تقدم املواطن/ )...( -ويبلغ من العمر أربعا وثامنني سنة - ببالغ لرشطة قارا يفيد فيه بأنه 
بعد صالة الفجر كان يف منزله داخل إحدى الغرف، ودخل عليه شخص وقام باإلمساك 
بصدره ثم قام برضبه عىل يده اليمنى بواسطة شفرة ثم قام برسقة حمفظته والذ بالفرار، وأنه 
كان يرتدي لباسا رياضيا أسود وقبعة عىل رأسه ومل يتمكن من مشاهدة شكله، وذكر بأنه 
ال يستطيع التعرف عليه، وأفاد بأنه كان بداخل املحفظة مبلغ وقدره ألفان وستامئة وستة 
رياالت وبطاقة األحوال واستامرة سيارته وعدد ثالث بطاقات رصاف وبداخلها األرقام 
الرسية. وقد شهد املواطن/ )...( بمشاهدته سيارة من نوع )...( عند منزل املدعي وقيام 
شخصني بركوهبا برسعة أثناء خروجهام من منزل املدعي. وقد ورد اتصال لدوريات األمن 
ملواصفات سيارة  بسكاكا مشاهبة   )...( املنازل بحي  أحد  أمام  متوقفة  مفاده ضبط سيارة 
املتهم، وباالنتقال عثر عىل سيارة من نوع )...( بال لوحات، وبمعاينتها اتضح وجود صدمه 
يف باب الراكب اخللفي األيمن وآثار صدمات، وتم نقل السيارة ملركز الرشطة، وبتفتيشها 
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عثر عىل بطاقة هوية وطنية باسم املتهم/ )...(. وتم عرض السيارة عىل الشاهد/ )...( وأفاد 
املدعي كشفا حلسابه  املدعي. وقد أحرض  أمام منزل  التي شاهدها  السيارة  بأهنا هي نفس 
واتضح أنه قد ُسحب منه مبلغ وقدره عرشون ألف ريال. وقد أوضح التقرير الطبي الصادر 
من مستشفى )...( بسكاكا برقم )٧٣٠١( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ أن املجني عليه يعاين 
من جرح باليد اليرسى ومدة الشفاء املتوقعة أسبوع. وبمشاهدة املقطع املصور من كامريا 
املبلغ املرسوق منه لوحظ اجلاين وهو يقوم بسحب  جهاز الرصاف اآليل الذي تم سحب 
مبلغ مايل من الرصاف اآليل من بطاقة املدعي، حيث لوحظ دخول اجلاين متلثاًم بعاممة ومل 
ُيمكن حتديد مالمح وجهه، وكان اجلاين البسًا بدلة وبنطاال وجسمه نحيل وخيتلف بشكل 
واضح يف الوزن عن املتهم. وبسامع أقوال املتهم واستجوابه ذكر بأن السيارة )...( موديل 
٢٠٠٦ لوحة رقم )...( تعود له وأنه هو من يقوم بقيادهتا وأنكر قيامة برسقة املدعي، وأفاد 
بأن سيارته يمكن فتحها بأي مفتاح، وأنه كان نائام وقت الرسقة يف منزهلم، وأفاد بأنه تناول 
حبوب )...( املنومة يوم اخلميس ونام بعدها ومل يستيقظ إال صباح يوم السبت. وقد تضمن 
تقرير قسم الصيانة برشطة منطقة اجلوف عدم إمكانية تشغيل السيارة بأي مفتاح. وبضبط 
باسمه وتعود  السيارة مسجلة  بأن  أفاد   )...( املستخدمة يف اجلريمة/  السيارة  مالك  إفادة 
والواردة  الصادرة  للمكاملات  كشف  وبطلب  يستخدمها.  الذي  فهو   )...( املتهم/  ألخيه 
عىل رشحية املتهم تبني وجود مكاملات له يومي اخلميس واجلمعة ١٣ -١٤٣٤/٧/١٤هـ، 
كام أوضح وجود مكاملات بينه وبني املدعو/ )...( -وهو من أصحاب السوابق - قبل فجر 
يوم اجلمعة ١٤٣٤/٧/١٤هـ وبعده وهو وقت حدوث الرسقة. وقد تم فرز أوراق للمتهم 
الثاين/ )...( من أجل إحالتها للرشطة للبحث والتحري عنه. وبضبط شهادة املواطن )...( 
بأنه كان متوقفا عند باب منزهلم بحي )...( يف متام الساعة اخلامسة والنصف فجراً،  أفاد 
وشاهد شخصني خارجني من منزل املدعي ويركضان ثم ركبا سيارة من نوع )...( موديل 
٢٠٠٦ ولوهنا رصايص وال يوجد فيها صدام أمامي، وكذلك فيها صدمة معدلة ومظللة 
بالكامل وقاما بالتفحيط وهربا، ثم شاهد املدعي بعد ذلك وكانت يده جمروحة وفيها دم. 
توجيه  إىل  )هـ١٣١٠٤١٥٦٥/١٩(  رقم  اهليئة  إدارة  جلنة  بقرار  واملؤيد  التحقيق  وانتهى 
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االهتام لـ/ )...( بانتهاك حرمة منزل املواطن/ )...( وسلبه حمفظته وبداخلها مبلغ وقدره 
ألفان وستامئة وستة رياالت وسحبه مبلغا وقدره عرشون ألف ريال من إحدى بطاقات 
باإلصابات  وإصابته  عليه  املجني  عىل  واالعتداء  املسلوبة،  املحفظة  من  املأخوذة  الرصف 
املوصوفة بالتقرير الطبي، وتسرته عىل رشيكه يف الرسقة، وكذلك الوصول إىل بيانات بنكية 
للحصول عىل أموال املجرم بموجب الفقرة )٢( من املادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم 
املعلوماتية. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - شهادة الشاهد )...( املدونة يف املحرض لفة 
رقم )٣١(. ٢ - ما تضمنه حمرض تعرف الشاهد عىل سيارة املتهم املدون يف الصفحة رقم 
)١٤( من ملف إجراءات االستدالل لفة رقم )١(. ٣ - حمرض تنفيذ املهمة رقم )٣٧٢٥( 
لفة رقم )٢(. ٤ - ما تضمنه التقرير الطبي الصادر بحق املجني عليه كام يف اللفة رقم )٤٦(. 
٥ - ما تضمنه كشف احلساب اخلاص بحساب املدعي من قيام اجلاين بسحب مبلغ وقدره 
عرشون ألف ريال كام يف اللفتني رقم )١٥٫١٤(. ٦ - ما أظهر كشف املكاملات عىل رشحية 
١٤٣٤/٧/١٥هـ  اجلمعة  يوم  فجر  له  مكاملات  وجود  من   )٨٠( رقم  اللفة  يف  كام  املتهم 
مع املدعو/ )...( قبيل حادثة الرسقة وبعدها مبارشة يؤكد أنه هو السارق، خصوصًا أن 
الوقت ليس بوقت جترى فيه املكاملات عادة. ٧ - دفع املتهم عند استجوابه بإمكانية تشغيل 
بأنه  دفعه  وكذلك  الرشطة،  تقرير  يف  ورد  حسبام  ذلك  عكس  وثبوت  مفتاح  بأي  سيارته 
وثبوت  احلادثة،  لوقت  املوافق  اخلميس واجلمعة ١٤ -١٤٣٤/٧/١٥هـ  يومي  نائام  كان 
وجود مكاملات عىل هاتفه اجلوال يف ذلك الوقت يؤكد عدم صدق املتهم يف دفوعه وإنكاره 
املعتربة  أهليته  بكامل  املذكور -وهو  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  الفاعل.  هو  وأنه  للحادثة 
العامة وفقا لنص  للمحكمة  يتعني معه إحالته  ما  رشعا فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا - 
إليه واحلكم عليه بام  املادتني )١٢٩٫١٢٦( من نظام اإلجراءات اجلزائية إلدانته بام أسند 
ييل: ١ - بحد احلرابة الوارد يف اآلية رقم )٣٣( من سورة املائدة وفقا لقرار هيئة كبار العلامء 
رقم )٨٥( يف ١٤٠١/١١/١١هـ. ٢ - السجن والغرامة وفقا لنص املادة الرابعة من نظام 
مكافحة جرائم املعلوماتية. )علام بأن احلق اخلاص ال زال قائام(. وباهلل التوفيق، ثم إنه يف يوم 
االثنني املوافق ١٤٣٥/٥/٢هـ فتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي العام وحرض حلضوره 
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وبتالوة دعوى   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  عليه/  املدعى 
املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام يف دعواه ضدي من قيامي 
بانتهاك حرمة منزل املواطن/ )...( وسلبه حمفظته وبداخلها مبلغ وقدره ألفان وستامئة وستة 
رياالت وسحب مبلغ وقدره عرشون ألف ريال من إحدى بطاقات الرصاف املأخوذة من 
املحفظة املسلوبة، واالعتداء عىل املجني عليه وإصابته باإلصابات املوصوفة بالتقرير الطبي، 
وتسرتي عىل رشيكي غري صحيح مجلة وتفصيال. هذه إجابتي، وبعرض ذلك عىل املدعي 
منه عىل ذلك أجاب  البينة  إجابتي. وبطلب  ما ذكرت، هذه  الصحيح  قائاًل:  العام أجاب 
قائاًل: بينتي هي ما جاء يف أوراق املعاملة أطلب الرجوع إليها، هذه إجابتي. وبالرجوع إىل 
أوراق املعاملة وجدنا فيها من األدلة شهادة الشاهد )...( املدونة يف دعوى املدعي، وكذا 
تعرف الشاهد عىل سيارة املدعى عليه، وما أظهره كشف املكاملات عىل رشحية املدعى عليه 
قبيل حادثة  املدعو/ )...(  له فجر يوم اجلمعة ١٤٣٤/٧/١٥هـ مع  من وجود مكاملات 
املكاملات عادة، ودفع  فيه  الوقت ليس بوقت جترى  الرسقة وبعدها مبارشة، خصوصًا أن 
املدعى عليه بإمكانية تشغيل سيارته بأي مفتاح وثبوت عكس ذلك، وكذلك دفعه بأنه كان 
نائاًم يومي اخلميس واجلمعة املوافق لوقت احلادثة وثبوت وجود مكاملات عىل هاتفه اجلوال 
الفاعل، وقد  املتهم يف دفوعه وإنكاره للحادثة وأنه هو  الوقت يؤكد عدم صدق  يف ذلك 
جرى منا االطالع عىل ذلك كله وبعرضها عىل املدعى عليه أجاب بقوله: يوجد سيارات 
كثرية بنفس املواصفات، وسياريت قد تكون مرسوقة بدون علمي، واملكاملات غري صحيحة؛ 
الدعوى واإلجابة، واالطالع عىل  نائاًم ليومني، هذه إجابتي. فبعد سامع  إنني كنت  حيث 
أوراق القضية، وبام أن املدعى عليه أنكر دعوى املدعي العام، وملا جاء يف األدلة والقرائن 
الواردة يف دعوى املدعي، وهي قرائن ال ترقى إلثبات إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وإنام 
توجه التهمة وتوجب تعزير املدعى عليه، لذا فقد قررنا ما ييل/ أواًل: مل يثبت لدينا إدانة 
املدعى عليه بام نسب إليه يف دعوى املدعي العام. ثانيًا: رددنا طلب املدعي العام بإقامة حد 
احلرابة عىل املدعى عليه؛ لعدم ثبوت اإلدانة. ثالثًا: رددنا طلب املدعي العام باحلكم عىل 
املدعى عليه بالسجن والغرامة وفقا لنص املادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية. 
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رابعًا: تعزير املدعى عليه وذلك بسجنه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ دخوله السجن وجلده 
مائة ومخسني جلدة مفرقة عىل ثالث دفعات كل دفعة مخسون جلدة، بني كل دفعة واألخرى 
مدة ال تقل عن عرشة أيام. وبام تقدم حكمنا لقاء احلق العام، وبعرض احلكم عىل الطرفني 
االستئناف  وطلب  القناعة  عدم  فقرر  العام  املدعي  وأما  باحلكم،  قناعته  عليه  املدعى  قرر 
واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية فأجبناه لذلك وأفهمناه باملراجعة يف يوم غد الثالثاء املوافق 
املقررة  املدة  خالل  اعرتاضية  الئحة  لتقديم  الصك  من  صورة  الستالم  ١٤٣٥/٥/٣هـ 
نظامًا وهي ثالثون يومًا، بعدها يسقط حقه يف االعرتاض ففهم ذلك وعليه جرى التوقيع. 

وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٥/٢هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة اجلزائية اخلامسية األوىل يف حمكمة 
االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بسكاكا برقم 
الفضيلة  من أصحاب  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٣٣٤
 ٣٥٢٢٩٨٤٦ برقم  املسجل   )...( والشيخ   )...( والشيخ   )...( الشيخ  باملحكمة  القضاة 
وقد  حرابة،  قضية  يف   )...( ضد  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/٥/٢هـ،  وتاريخ 
تضمن الصك حكم أصحاب الفضيلة بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة 
املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  تقررت  املعاملة.  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:  ٣٥٢٩٤٤٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٢١٣٧٤٧ 

تعادتءا-احقاعاما-ارميابحجلا-اتقببايفاإصابةا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلا
بالقجناوتجلمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“تإلسلتراحجةارشعيةاعىلاتملقل”.

عىل  بالرضب  باالعتداء  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
املجني عليه وإحداث إصابة به؛ حيث قام بقذفه بحجر عىل رأسه ما أدى اىل سقوطه ونقله 
أسبوعان،  شفائها  مدة  ارجتاج  واشتباه  بالرأس  بكدمات  إصابته  يف  تسبب  ما  للمستشفى، 
وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا 
ملدة شهر، وبجلده  بسجنه  إليه، وحكم  أسند  بام  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد 

ستني جلدة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة، وبناء 
برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥١٤٠٥٣٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ،  بتاريخ   ٣٥٢٩٤٤٣
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الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/١٤هـ  األحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ، 
)١٥: ٠٨(، وفيها حرض املدعي العام )...( بخطاب تكليفه من مرجعه برقم ٢١١٠ تاريخ 
املتهم  املدين رقم )...( -حالة  السجل  قائال: أدعى عىل/ )...( بموجب  ١٤٣٤/٥/٥هـ، 
املكرمة،  مكة  بمنطقة  اهليئة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  رساح -  مطلق 
أدعى عىل املذكور أعاله بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٢هـ تقدم/ )...( ببالغ ملركز رشطة )...( عن 
تعرضه للرضب من قبل املدعى عليه، حيث قام بقذفه بحجر عىل رأسه ما أدى إىل سقوطه 
ونقله للمستشفى، وذلك بعد خروجهام من الكلية التقنية، وذكر أنه ال يوجد بينه وبني املذكور 
مشاكل سابقة، وقد صدر بحق املجني عليه تقرير طبي هنائي من وزارة الصحة برقم )٢٣٤٠( 
أسبوعان  الشفاء  ارجتاج ومدة  بالرأس واشتباه  املثبت وجود كدمات  يف ١٤٣٤/٧/١٥هـ 
مامل حتدث مضاعفات، وباستجواب املدعى عليه اعرتف بقيامه برضب املجني عليه بحجر 
عىل رأسه وأحدث إصابة به، وذلك عىل إثر شجار حدث بينهام بعد خروجهام من الكلية، وقد 
أسفر التحقيق عن توجيه االهتام للمدعى عليه باالعتداء بالرضب عىل املجني عليه وإحداث 
املجني  برضب  عليه  املدعى  باعرتاف  جاء  ١ -ما  التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  به،  إصابة 
قام  ما  إن  وحيث  عليه،  املجني  بحق  الصادر  االبتدائي  الطبي  التقرير  يف  جاء  ٢ -ما  عليه. 
به املدعى عليه فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه 
بتعزيره لقاء ما بدر منه )علاًم بأن احلق اخلاص الزال قائاًم(، وبسؤال املدعى عليه عن دعوى 
املدعي العام أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام يف دعواه أعاله صحيح كله مجلة وتفصياًل. 
هكذا أجاب، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه بدعوى املدعي 
العام، وبام أن اإلقرار حجة رشعية عىل املقر، لذا وجلميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة املدعى 
عليه بام أسند إليه من دعوى املدعي العام، وقررت تعزيره لقاء ذلك بإيقافه مدة عرشة أيام 
دفعة  كل  دفعتني،  عىل  مفرقة  جلدة  ثالثني  وجلده  القضية،  هذه  يف  إيقافه  مدة  منها  حمسوبًا 
مخسة عرش جلدة بني كل دفعة وأخرى سبعة أيام، وملا سبق كله حكمت. وبعرض احلكم عىل 
املدعى عليه قرر قناعته باحلكم، وبعرضه عىل املدعي العام قرر اعرتاضه بدون الئحة. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٤هـ.
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اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/٢٧هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد   
برقم  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وفيها  صباحًا،  عرشة  احلادية  الساعة 
٣٤٢٨٦٩٧٠٧ يف ١٤٣٥/٢/٦هـ، وبرفقها القرار رقم ٣٥١٣٤٨١٠ يف ١٤٣٥/٢/٢هـ 
من:  كل  بتوقيعاهتم  الفضيلة  أصحاب  من  واملذيل  السابعة،  اجلزائية  الدائرة  من  الصادر 
د.)...(،  استئناف  و٣ -رئيس   .)...( استئناف  و٢ -قايض   .)...( استئناف  ١ -قايض 
ونص احلاجة منه )وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر باألكثرية إعادهتا لفضيلة حاكمها 
ملالحظة أن احلكم التعزيري قليل جدا؛ ألن اإلصابة فيها ارجتاج ومدة الشفاء أسبوعان. 
ملالحظة ذلك(، وعليه فأجيب أصحاب الفضيلة بأن عدلت عام حكمت به سابقا من إيقافه 
مدة  منها  حمسوب  شهر  مدة  إيقافه  ييل:  ما  وقررت  جلدة،  ثالثني  وجلده  أيام  عرشة  مدة 
إيقافه يف هذه القضية، وجلده ستني جلدة مفرقة عىل دفعتني، كل دفعة ثالثون جلدة بني 
كل دفعة وأخرى عرشة أيام، وجلميع ما سبق كله حكمت. وبعرضه عىل املدعى عليه قرر 
تسليمه صورة من احلكم وأفهم  االستئناف بالئحة، وجرى  باحلكم وطلب  القناعة  عدم 
بنظام االعرتاض، وبعرضه عىل املدعي العام قرر بقاءه عىل اعرتاضه، وألصحاب الفضيلة 

وملحكمة االستئناف فائق التقدير واالحرتام. وباهلل التوفيق، حرر يف  ١٤٣٥/٢/٢٧هـ.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الواردة  املعاملة  املكرمة االطالع عىل  منطقة مكة  السابعة بمحكمة االستئناف يف  اجلزائية 
وتاريخ  رقم٣٤٢٨٦٩٧٠٧  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٢هـ، 
اجلزائية بمكة املكرمة رقم ٣٥١١٨٠٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، املحكوم فيه بام دون 
بباطن القرار، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم يف مضاربة واعتداء، وبدراسة 
القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، 

واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٩٨٦٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٤٧٥٨٠ 

تعادتءا-احقاعاما-احلتبةا-ارضباوسمباأموتلا-اإنكارا-احمرضاتعلفاوموتجهةا-ا
اطمباإسامةاحداتحللتبةا-توجها سوتبقامماثمةا-ابينةاغرياموصمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اردُّ

تلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته باالعتداء بالرضب عىل املجني 
عليه عمدا وعدوانا وسلبه أمواله، وطلب احلكم عليه بحد احلرابة، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام اكتفى بام جاء يف الئحة الدعوى 
من قرائن، ونظرًا ألن الشبهة تدور حول املدعى عليه ملا قدمه املدعي العام من قرائن، ال 
سيام وأن من ضمن السوابق املسجلة ضده سابقة سلب وسطو وهتديد بالسالح، ما جيعل 
التهمة تتوجه ضده، لذا فقد قررت املحكمة رصف النظر عن مطالبة املدعي العام بإقامة حد 
احلرابة عىل املدعى عليه لعدم ثبوت موجبها، وحكمت لتوجه التهمة بسجنه ملدة سنتني، 
وبجلده مائتي جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدينا نحن )...( و)...( و)...( قضاة املحكمة العاّمة باألحساء، 
برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٤٥١٩٤٤٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٩٨٦٢
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( العام  املدعي  حرض  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ، 
رقم )...( بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة االدعاء العام بمحافظة األحساء: )أدعي عىل هذا 
احلارض معي )...( البالغ من العمر)٢٩( عامًا، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، أوقف بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٥هـ، وأحيل لشعبة سجن حمافظة )...( بموجب الفقرة 
)األوىل( من القرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وسجل نزياًل لدهيم برقم )٣٣٥٣٥٠١٤٢٤( 
مفيدًا  ببالغ  اجلنسية   ...  )...( الوافد/  تقدم  ١٤٣٣/٨/٧هـ  املوافق  اجلمعة  يوم  يف  فإنه 
فيه )أنه يف متام الساعة السابعة مساء نفس الليلة، وأثناء سريه عىل قدميه قرب جامع )...( 
استوقفه شخص وقام باالعتداء عليه بالرضب وطعنه يف كتفه بسكني صغرية، ومن ثم أخذ 
بالفرار، وعندما سأل األطفال عنه أرشدوه  منه جهاز جوال نوع )...( وألف ريال والذ 
 ...  )...( يدعى/  شاهدا  لديه  أن  وأضاف  املذكور،  يشاهد  مل  لكنه  أهله  وقابل  منزله  إىل 
اجلنسية شاهد بجميع ما حصل(، وبسامع الشاهد/ )...( ... اجلنسية شهد )بأنه أثناء سريه 
بالشارع شاهد املدعى عليه ممسكا باملجني عليه/ )...( ويقوم برضبه وطعنه بسكني صغرية 
كانت بيده، ومن ثم أخذ منه جهاز جوال ومبلغ مايل والذ بالفرار، ولكونه يعرف اجلاين 
من أوصافه ويعرف مقر سكنه فقد ذهب رفق املجني عليه إىل منزله وقابل ذويه ومن ثم 
حرض معه إىل الرشطة لإلبالغ عام حصل(، وفور تلقي البالغ تم بعث املجني عليه لشعبة 
التحريات والبحث اجلنائي لعرض صور املشبوهني عليه، وورد خطاب البحث املتضمن 
أن املجني عليه تعرف عىل صورة املدعى عليه/ )...(، وعليه تم طلبه عن طريق )...( ومل 
يراجع، كام تم التعميم عنه ووضعه عىل قائمة إيقاف خدمات. وبتاريخ ١٤٣٣/١٢/٥هـ 
تم القبض عىل املدعى عليه من قبل الدوريات األمنية. وباالنتقال إىل موقع احلادثة اتضح 
القديمة خلف سوق )...( وهو موقع مهجور ومتوار عن األنظار وتقل  أنه داخل )...( 
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من  أنه  وجزم  عليه  التعرف  استطاع  عليه  املجني  عليه/عىل  املدعى  وبعرض  احلركة.  فيه 
قام باالعتداء عليه وسلبه. وبعرض املدعى عليه عىل الشاهد/ )...( ... اجلنسية استطاع 
املجني  وبمواجهة  وسلبه.  عليه  املجني  عىل  باالعتداء  قام  الذي  أنه  وجزم  عليه  التعرف 
وثباتا  إرصارا  أكثر  عليه  املجني  وكان  سابقا،  ذكروه  ما  منهام  كل  ذكر  عليه  باملدعى  عليه 
عىل أقواله، وبمواجهة الشاهد باملدعى عليه ذكر كل منهام ما ذكروه سابقا، وكان الشاهد 
رقم  عليه  باملجني  املتعلق  الطبي  التقرير  عىل  وباالطالع  أقواله.  عىل  وثباتا  إرصارا  أكثر 
١٧٣٠/ ت يف ١٤٣٣/٨/١١هـ املتضمن إصابته بسحجات يف الساعد األيمن ومفصل 
وقد  مضاعفات.  حتدث  مل  ما  أيام  مخسة  الشفاء  ومدة  الرأس  من  األيرس  واجلانب  الكوع 
أسفر التحقيق معه عن توجيه االهتام له باالعتداء عمدًا وعدوانًا ودون وجه حق بالرضب 
عىل وافد وسلب منه مبلغا وقدره ألف ريال وجهاز جوال انتهاكًا حلرمة املستأمنني، وذلك 
لألدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء يف شهادة الشاهد املنوه عنها واملرفقة عىل اللفة رقم )٢(. 
٢ -ما جاء يف حمرض املعاينة ملرسح احلادث أن املوقع مهجور ومتوار عن األنظار املنوه عنه 
واملرفق عىل اللفة رقم )٢(. ٣ -ما جاء يف حمرض القبض املنوه عنه واملرفق عىل اللفة رقم 
صور  عرض  بعد  عليه  املدعى  صورة  عىل  عليه  املجني  تعرف  حمرض  يف  جاء  ٤ -ما   .)٥(
املشبوهني عليه املنوه عنها واملرفق عىل اللفة رقم )١٥(. ٥ -ما جاء يف حمرض تعرف املجني 
اللفة  املنوه عنه واملرفق عىل  بعد عرضه عليه ضمن عدة أشخاص  املدعى عليه  عليه عىل 
رقم )١(. ٦ -ما جاء يف حمرض تعرف الشاهد عىل املدعى عليه بعد عرضه عليه ضمن عدة 
أشخاص املنوه عنه واملرفق عىل اللفة رقم )١(. ٧ -ما أثبته حمرض املواجهة بني املدعى عليه 
واملجني عليه املنوه عنه واملرفق عىل اللفة رقم )١(. ٨ -ما أثبته حمرض املواجهة بني املدعى 
عليه والشاهد املنوه عنه واملرفق عىل اللفة رقم )١(. ٩ -ما أثبته التقرير الطبي رقم ١٧٣٠ 
ت يف ١٤٣٢/٨/١١هـ املنوه عنه واملرفق عىل اللفة رقم )٣٥(.  وبالبحث عن سوابقه: 
عثر له عىل ثالث سوابق األول )فعل فاحشة اللواط بالقوة( والثانية )سلب سطو وهتديد 
بالسالح( والثالثة )احتيال واعتداء وإحداث جروح وهروب من رجال السلطة العامة(. 
وحيث إن ما أقدم عليه املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - يعد انتهاكا للحرمات 
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عىل سبيل املكابرة واملجاهرة مما يعد رضبًا من رضوب احلرابة واإلفساد يف األرض، وهو 
احلرابة  بحد  إليه واحلكم عليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، 
الوارد باآلية الكريمة رقم )٣٣( من سورة املائدة، وعىل ضوء قرار هيئة كبار العلامء رقم 
)٨٥( وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ. )علاًم بأن احلق اخلاص انتهى بالتنازل(، وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه أجاب بقوله )بأن ما جاء يف دعوى املدعي العام غري صحيح مجلة وتفصيال، 
حيث إين أعمل يف مدينة )...( ومل أقم باالعتداء عىل أحد(، هكذا أجاب. وبسؤال املدعي 
العام: هل لديك بينة تثبت دعواك؟ فأجاب بقوله )بأنه تم طلب البينة عدة مرات وتبني أنه 
مقيم يف مدينة )...( ومل يستطع احلضور، وأطلب إهناء الدعوى وأكتفي بام جاء يف الئحة 
دعواي(. ثم يف جلسة أخرى جرى سؤال املدعي العام عن بينته أجاب بقوله: )أطلب إهناء 
الدعوى ملا ذكرته هذا(، وقد جرى تأمل ودراسة ما تم ضبطه، كام جرى االطالع عىل أوراق 
املعاملة وما جاء يف دعوى املدعي العام من أدلة وقرائن فوجدت كام ذكر بعاليه، فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه دعوى املدعي العام مجلة وتفصيال، 
وحيث قرر املدعي العام عجزه عن إحضار البينة، وحيث إن الرشيعة السمحة أمرت بحفظ 
الرضوريات اخلمس، ومنها النفس واملال، وحيث إن الشبهة تدور حول املدعى عليه، ال 
سيام وأن من ضمن السوابق املسجلة ضده سابقة سلب وسطو وهتديد بالسالح، ما جيعل 
التهمة تتوجه ضده، لذا وجلميع ما تقدم قررنا ما ييل: أوال: رصف النظر عن مطالبة املدعي 
العام بإقامة حد احلرابة لعدم ثبوت موجبها. ثانيا: تعزير املدعى عليه وذلك بسجنه سنتني 
اعتبارا من تاريخ إيقافه، وجلده مائتي جلدة مفرقة عىل أربع فرتات لكل فرتة مخسون جلدة 
احلكم عىل  يوما، وبذلك حكمنا. وبعرض  تقل عن عرشين  مدة ال  الفرتة واألخرى  بني 
الطرفني قرر املدعي العام عدم قناعته باحلكم، وطلب تقديم الئحة اعرتاض فأجيب لطلبه 
الالئحة يف  وتقديم  احلكم  إعالم  تاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ الستالم  باملراجعة يف  وأفهم 
املدة النظامية، فيام قرر املدعى عليه قناعته. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٢هـ.
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احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قـضاة الدائــرة اجلزائـيـة اخلامسـيـة األوىل يف 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة 
بمحافظة األحساء برقم ٣٤/٥١٩٤٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ، واملقيدة لدى املحكمة 
الرقم  ذو  الرشعي  القرار  هبا  املرفق  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ،  برقم ٣٥/٤١٥٢٤١/خ١ 
القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٦٥٢٢٣
العام  املدعي  بدعوى/  اخلاص   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  باملحكمة 
هو  بام  الفضيلة  أصحاب  حكم  القرار  تضمن  وقد  وسلب،  رضب  قضية  يف   )...( ضد/ 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر 

يف ١٤٣٥/٢/١٤هـ.
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 ٩لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:  ٣٥٤٢٦٨٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤١٣٠٨ 

إسلترا إنكارا-ا طبيا-ا تقليلا إصابةا-ا يفا وتقببا وخاصا-ارضبا عاما حقا تعادتءا-ا
بمجلداتلدفعا-امطالبةابالاعزيلالمحقاتخلاصا-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-اتلدفعامنادرجاتا

تلرضبا-اإدتنةايفاتحلقنيا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

تإلسلتراتلاحقيقي.

عىل  بالرضب  باالعتداء  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
املجني عليها وإحداث إصابات فيها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أنكر الرضب ودفع بأهنا هي من قامت برضبه وأنه قام بدفعها، ثم حرضت 
املدعية باحلق اخلاص فادعت بمثل ما ادعى به املدعي العام، وطلبت تأديب املدعى عليه، 
ونظرًا إلقرار املدعى عليه بدفع املدعية، وألن الدفع من درجات الرضب، وألنه أقر أمام 
جهة التحقيق برضب املدعية، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف 
احلقني العام واخلاص وحكم للحق العام بسجنه ملدة أسبوع، وللحق اخلاص بجلده أربعني 
جلدة دفعة واحدة بحضور املجني عليها، فاعرتضت املدعية باحلق اخلاص، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف. 
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املكرمة،  بمكة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 ٣٥٢٠٥٥٣١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٢٦٨٣ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ افتتحت اجللسة 
رقم  باخلطاب  مرجعه  من  املعمد   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)٠١  :٠٠(  الساعة 
هـ م/ ٢/ا/٢١٠٩وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥هـ، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية 
بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  إنه  قائال يف دعواه: حيث  املدين رقم )...(  السجل  بموجب 
كانت  أهنا  فيه  تفيد  الذي   ،)...( عليها  املجني  بالغ  عىل  بناء  عليه  املدعى  عىل  القبض  تم 
متارس عملها مأمورة بالبحث اجلنائي بالعمل املوسمي وكانت جالسة بجوار دورات املياه، 
وحرض إليها املدعى عليه )...( وقام برضهبا بعصا وبيده، وصدر بحقها التقرير الطبي رقم 
)بدون( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، املتضمن أن املريضة تعاين من صداع بالرأس وأمل يف 
اليرسى ومدة  واليد  الوجه  الشامل، وتوجد كدمات كثرية عىل  الكتف  الرقبة والظهر ويف 
املجني  بدفع  أقر   )...( عليه  املدعى  أقوال  وبسامع  مضاعفات.  حتدث  مامل  أسبوع  الشفاء 
عليها. وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه باالعتداء بالرضب عىل املجني 
عليها وإحداث اإلصابات املوصوفة بالتقرير الطبي املرفق. وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
١ -ما جاء يف إقراره املدون يف ملف االستدالل املرفق لفة )١( صفحة رقم )٤( واملنوه عنه 
أعاله.٢ -ما جاء يف حمرض القبض املرفق لفة رقم )٢( املنوه عنه أعاله.٣ -ما جاء بالتقرير 
الطبي املرفق لفة رقم )٤( املنوه عنه أعاله. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه من األفعال 
ذلك.  لقاء  رادعة  تعزيرية  بعقوبة  عليه  واحلكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  رشعا  املحرمة 
)علام بأن احلق اخلاص الزال قائام(، وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه قال: مل 
أرضهبا، والصحيح أهنا هي من قامت برضيب وأنا دفعتها وال سوابق لدي. هكذا أجاب. 
وحرضت)...( بموجب اإلقامة رقم)...( وبصفتها صاحبة احلق اخلاص واملعرف هبا من 
تأديبه عىل ذلك. وبعرض ذلك عىل  املدعى عليه برضيب أطلب  قام  املدعى عليه وقالت: 
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املدعى عليه قال: مل أرضهبا وإنام دفعتها، وبسؤال املدعي العام عن بينته قال: حمرض القبض 
رضب  بأنه  لدهيم  اعرتف  عليه  املدعى  بأن  حتريرا  فيه  وجدت  إليه  وبالرجوع   ،)٢( لفة 
العام.  املدعي  ببينة  وأكتفي  لدي  بينة  ال  فقالت:  بينتها  عن  عليها  املجني  وسألت  املرأة، 
املوافق ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ  االثنني  يوم  بينته. ويف  العام  املدعي  ورفعت اجللسة إلحضار 
افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه وصاحبة احلق اخلاص، ومل حيرض 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف  القادمة.  اجللسة  يف  إلحضارها  مهلة  فطلب  بينته  العام  املدعي 
وصاحبة  عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ 
القادمة.  اجللسة  يف  إلحضارها  مهلة  فطلب  بينته،  العام  املدعي  حيرض  ومل  اخلاص  احلق 
العام  املدعي  وفيها حرض  اجللسة،  افتتحت  املوافق ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ  األربعاء  يوم  ويف 
بينته، ويف يوم األحد املوافق  العام  واملدعى عليه وصاحبة احلق اخلاص ومل حيرض املدعي 
واملدعية  عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ 
باحلق اخلاص، وجرى تأمل ما سبق ضبطه، وسألت املدعي العام عن بينته فقال: طلبتها 
مرارا ومل حترض. وسألت املدعي العام عن باقي بينته فقال: إقرار املدعى عليه بدفع املجني 
عىل  وعرضه  إليه  وبالرجوع   ،)٤( صفحة   )١( اللفة  يف  كام  ذلك  جرى  وإصابتها.  عليها 
املدعى عليه قال: صحيح أنني قمت بدفعها. كام اطلعت عىل التقرير الطبي املرفق لفة )٤( 
مل  ما  الشفاء أسبوع  املدعية )...( ومدة  الصادر يف ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، واملتضمن إصابة 
حتدث مضاعفات؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل إنكار املدعى عليه 
للمضاربة، وإقراره بدفع املجني عليها بيده، وملا جاء يف التقرير الطبي املذكور أعاله، إضافة 
إىل إقرار املدعى عليه بالدفع، كلها قرائن تثبت جمتمعة اعتداء املدعى عليه عىل املجني عليها، 
والدفع من درجات الرضب، واعتبارا لعدم وجود سوابق عىل املدعى عليه، لذا كله فقد 
ثبت لدي إدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف احلقني العام واخلاص، وحكمت عليه بالسجن 
أسبوعا يف احلق العام، وجلده أربعني جلدة دفعة واحدة يف احلق اخلاص بحضور املجني 
االعرتاض  اخلاص  احلق  صاحبة  وقررت  القناعة،  قرر  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  عليها، 
وباهلل  االعرتاض.  عدم  العام  املدعي  وقرر  بذلك،  اخلاصة  بالتعليامت  فأفهمت  بالئحة 
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التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  اجلزائية  الدائرة 
 ٣٥٥١٤٠٥١ برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  الواردة 
باملحكمة   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  وتاريخ 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٧/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٢٣٧٠٨ برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية 
دون  بام  فيه  املحكوم  مضاربة  يف  ضد)...(   )...( اخلاص/  باحلق  واملدعية  العام  املدعي 
بباطن القرار. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر باألكثرية املوافقة 

عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٦اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٦٨٧١٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٣١٠١٦١ 

تعادتءا-احقاعاما-ارضباوتقببايفاإصابةا-اتقليلاطبيا-اإسلتراببعضاتإلصاباتا-ا
سبقاإسلتراحتقيقاا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهد.

.Zسولاتهللاتعاىللا[ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

عىل  بالرضب  باالعتداء  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
املجني عليه والتسبب يف إصابته بكدمات يف الوجه والفخذ األيمن ومدة شفائها مخسة أيام، 
وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر برضب املجني 
عليه وإصابته يف فخذه األيمن وأنكر تسببه يف إصابته يف وجهه، ونظرًا ألن املدعى عليه أقر 
املجني  بإصابة  عليه  املدعى  وإلقرار  ودفعه،  بيده  عليه  املجني  برضب  التحقيق  جهة  أمام 
عليه يف فخذه، وملا جاء يف التقرير الطبي، لذا فقد قرر القايض االكتفاء بمدة إيقاف املدعى 
عليه عىل ذمة التحقيق وهي قرابة األسبوع، مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة مرة أخرى، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية يف الطائف، وبناًء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالطائف رقم ٣٥٣٦٨٧١٣ وتاريخ 
متام  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٦/٢١هـ،  املوافق  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٥/٦/٢١هـ، 
العام )...( سجل مدين رقم )...( بموجب  املدعي  فيها  التاسعة صباحا، وحرض  الساعة 
تكليفه رقم ٣١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥هـ، وحرض حلضوره املدعى عليه/ )...( سجل 
باالعتداء  للمدعى عليه  االهتام  توجيه  التحقيق عن  أسفر  قد  قائال يف دعواه:   )...( مدين 
بالرضب عىل )...( والتسبب يف إصابته، وقد صدر تقرير طبي هنائي من مستشفى امللك 
إصابته  واملتضمن  ١٤٣٤/٩/٢هـ،  يف   ٤٩/٩٧١ رقم  بالطائف  التخصيص  عبدالعزيز 
بأربع كدمات: كدمة بالوجنة اليرسى وكدمتان باجلبهة وكدمة بالفخذ األيمن ومدة الشفاء 
مخسة أيام ما مل حتدث مضاعفات. لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيزية 
رادعة )علام بأن احلق اخلاص ال زال قائام(. هذه دعواي. )...( وبعرض دعوى املدعي العام 
عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام يف دعواه من اهتامي برضب املدعي يف 
هبا،  يل  عالقة  فال  اإلصابات  باقي  وأما  صحيح،  األيمن  فخذه  يف  وإصابته  اخلاص  احلق 
وقت  حميل  أمام  اجللوس  عن  وهنيتهم  هنرهتم  وقد  ملحيل،  معه  وجمموعة  حرض  واملدعي 
الصالة، فلام عدت من الصالة وجدهتم قد عبثوا بمحيل ووضعوا أعواد خشب وحديد يف 
القفل اخلاص باملحل ما أدى إىل تلفه، عندها زجرهتم وطلبت بعدهم عن حميل فانزجروا ما 
عدا املدعي، حيث بقي أمام املحل يشاهد كيفية فتح األقفال وحياول استفزازي، وبعد عدة 
طلبات مني ببعده عن املحل وحيث مل يستجب واقرتب من باب دكاين فدفعته بيدي وركلته 
بقدمي عىل فخذه ثم فرق بيننا احلضور، ومل أصبه بأي إصابة بوجهه هكذا أجاب. وبسؤال 
قائال:  أجاب  وجهه؟  يف  املدعي  رضب  عليه  املدعى  أن  عىل  بينة  لديه  هل  العام  املدعي 
بالصفحة  املعاملة. وباالطالع عليها وجدت بمحرض سامع األقوال  بأوراق  بينتي ما جاء 
رقم٤ لفة١، وباالطالع عليه وجدته يتضمن إقرار املدعى عليه برضبه املدعي بيده ودفعه، 
وبعرضه عىل املدعى عليه قال: مل أرضبه وإنام دفعته. )واملحقق هو من كتب هذا(. كام جرى 
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االطالع عىل التقرير الطبي املذكور فوجدته يتضمن إصابة املدعي بكدمة بالوجنة اليرسى 
وكدمتني باجلبهة وكدمة بالفخذ األيمن، وبعرضه عىل املدعى عليه أجاب قائال: اإلصابات 
يف وجهه ليست بسببي ومل أعتد عليه قط. كام جرى االطالع عىل أوراق املعاملة ومل أجد 
هبا مزيد بينة. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه عىل الدعوى 

ۈئ ېئېئ  تعاىل:[  اهلل  ولقول  األخرى،  وإنكاره لإلصابات  فخذه  املدعي يف  بإصابته 
ېئ ىئ ىئ ىئ یZ، وألن االعتداء حصل يف ملك املدعى عليه وأمام حمله، 
وكون املدعي يف سن املراهقة الذي يغلب فيه الطيش، ونظرا لكون املدعى عليه أوقف قرابة 
األسبوع إلكامل إجراءات التحقيق؛ فقد قررت االكتفاء بام مىض من إيقافه مع أخذ التعهد 
عليه بعدم العودة مرة أخرى. كام أفهمت املدعي العام بأن هذا احلكم خاص باحلق العام، 
ولصاحب احلق اخلاص احلق يف إقامة دعواه إن رغب ذلك. وبعرض ما حكمت به عىل 
املدعي العام واملدعى عليه قرر املدعى عليه القناعة، بينام قرر املدعي العام اعرتاضه بالئحة. 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/٢١هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالطائف املكلف برقم ٣٥١٨٠٤١٨٧ وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، 
اجلزائية بالطائف برقم ٣٥٢٨٦٢٩٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ، املتضمن دعوى املدعي 
القرار  باطنه. وبدراسة  املتهم يف قضية مضاربة، املحكوم فيها بام دون  العام ضد/ )...(، 
وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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 ٦1اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة حمافظة رشورة العامة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٥٥٤٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٧٥٣٤ 

تعادتءا-ارضباوتقببايفاإصابةا-اسباوشالا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلا
بالقجن.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بمجازاته العتدائه عليه بالرضب مما 
نتج عنه إصابته والتلفظ عليه وسبه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وأبدى 
اعتذاره، ودفع بأن ذلك حصل يف حلظة غضب، وبعد االطالع عىل التقرير الطبي الصادر 
بحق املدعي وجد أنه يتضمن إصابته بخدوش يف جانبه األيرس ومدة الشفاء أربعة أيام، لذا 
فقد حكم القايض عىل املدعى عليه للحق اخلاص باملدعي بسجنه ملدة عرشة أيام، وبجلده 

ثالثني جلدة دفعة واحدة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وبناء  العامة،  رشورة  حمافظة  حمكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املساعد  العامة/  رشورة  حمافظة  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥٧١٦٧١٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٥٥٤٧
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رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( دعوى  بشأن  ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ، 
االثنني  يوم  ففي   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( ضد   )...(
الطرفان  حرض  وفيها   ،)٤٥: ٠٩( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ  املوافق 
وادعى األول قائال: إن املدعى عليه قام بالتلفظ عيل وسبني ثم اعتدى عيل بالرضب؛ مما 
نتج عنه إصابتي بخدوش باجلانب األيرس من اجلبهة، وذلك أمام زمالئنا يف العمل، أطلب 
جمازاته لقاء ذلك. هكذا ادعى. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي 
صحيح، وأنا اآلن نادم وأتأسف لزمييل عام بدر وكانت ساعة غضب، وهو الذي تكلم عيل 
من  الصادر  باملعاملة  املرفق  الطبي  التقرير  عىل  اطلعت  ثم  أجاب.  هكذا  جرحني.  بكالم 
اجلبهة  من  األيرس  باجلانب  بخدوش  املدعي  إصابة  واملتضمن   )...( العسكري  املستشفى 
ومدة الشفاء أربعة أيام؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ومصادقة املدعى عليه، 
وحلرمة االعتداء عىل اآلخرين، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: “كل املسلم عىل املسلم حرام: 
ملدة  باملدعي بسجنه  املدعى عليه يف احلق اخلاص  فقد حكمت عىل  دمه وماله وعرضه”، 
االستئناف  ملحكمة  رفعها  وطلبا  باحلكم  قناعتهام  عدم  قررا  عليهام  وبعرضه  أيام،  عرشة 
اعرتاضهام  لتقديم  احلكم  من  صورة  تسليمهام  وجرى  طلبهام  فأجيب  اعرتاضية،  بالئحة 
خالل املدة املقررة نظاما وهي ثالثون يوما من تاريخ االستالم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ. 
اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الالئحة  عىل  االطالع  جرى  ثم  عليه،  واملدعى  املدعي  حرض  وفيها   ،)١١:٤٥( الساعة 
املقدمة من املدعي والتي تتضمن ما نصه: )بصفتي املدعي/ )...( بموجب السجل املدين 
رقم )...(، ولعدم اقتناعي باحلكم الصادر من فضيلتكم القايض بسجن املدعى عليه )...( 
بتاريخ   ٣٥١٨٢٠٢٥ الصك  ورقم  فقط  أيام  بعرشة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
١٤٣٥/٣/١٩هـ، بمحكمة حمافظة رشورة العامة أتقدم إىل فضيلتكم بطلب إعادة النظر 
آياته هو احلكيم  الذي وقع عيل يف حمكم  باجلزاء  باجلزاء مساويا  للحكم، وذلك لالرتقاء 
الذي يعلم كيف تصان حقوق عباده “وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني 
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واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 
ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الظاملون”، يا شيخنا وقاضينا العزيز إن اجلزاء الصادر 
منك بتوقيف املدعو )...( عرشة أيام فقط ال أرى أهنا تفي بحقي جتاه األخطاء التي ارتكبها 
ضدي، أهي مقابل استفزازه يل يف مكان عميل ومتزيق أوراق؟ أو هي مقابل سبه يل أو هي 
مقابل شتمه يل والتلفظ عيل؟ أو هي مقابل االعتداء عيل ورضبه يل بالثالجة كأداة وإصابتي 
التي تعرضت هلا  أنه طرحني عىل األرض؟ أو هي مقابل اإلهانة  بجروح؟ أو هي مقابل 
أمام املأل وهي األعظم؟ وعىل ذلك شهود كام هو مثبت لديكم يف معاملة القضية، وال خيفى 
عليكم أثرها النفيس مستقبال وأنا ذو رتبة ووجاهة، فذلك ليس من العدل وحاشاكم الظلم 
الناس كام ارتىض يل الرضب  أمام  إيقاع عقوبة تعزيرية عليه  فإن اجلروح قصاص، وأريد 
واإلهانة والشتم وغريها كام ذكرت أنفا أمام الناس، وال خيفى عليكم يا فضيلة القايض أن 
كل ما حدث يل من إهانة أراها يف أعني الناس حتى لو ما تكلموا بذلك، وأيضا لقفل باب 
الرش واملعايرة مستقبال، ولكم يف ذلك يف قطع الرش وإحقاق احلق، وللمعلومية أن املدعو 
)...( يعمل معي يف نفس العمل، فيكف أتقابل معه يف هذه الظروف إال أن يؤخذ حقي منه 
باملساواة؟ فبغري ذلك قد حيدث يف النفوس احلقد والشحناء واملعايرة مما هلا أثر غري محيد يف 
املستقبل، وبام أنه اعتداء عيل فديننا خرينا بإحدى األمرين يف أخذ حقوقنا، اخليار األول أن 
 ،Zfedcba`_^] :أعتدي عليه كام اعتدى عيل كام قال اهلل
ومع ذلك مل آخذ حقي باالعتداء عليه كام هو ثابت لديكم يف التحقيق وشهادة الشهود، وليس 
ألنني ناقص عنه بيد أو عقل أو قوة، بل ألن مبادئي ومركزي ال يسمحان يل أن أترصف مثل 
هذه الترصفات وملثل أمثايل يف هذه املواقف واالبتالء، فقد تكفل لنا ديننا بأخذ حقوقنا كاملة 
واجلروح قصاص واجلزاء من جنس العمل وهذا هو اخليار الثاين، وبام أنه ذو رتبة ومسؤول 
وقدوة آمل من اهلل ثم منكم إيقاع جزاء رادع له أمام الناس وأيضا لريد يل اعتباري أمام الناس، 
فيكف يرىض لنا الشتم واالعتداء بأشكاله املذكورة أعاله علينا وتعرضنا لإلهانة، وهو حيكم 
الناس وملن تسول  بالتوقيف فقط وكرامته حمفوظة، وأيضا ليكون عربة لغريه من عامة  عليه 
نوعه  الناس عظم حرمة االعتداء مهام كان  يعلم  نفسه مهام كانت مرتبته ومنصبه، ولكي  له 
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ضباطا  باعتبارنا  قضيتنا  أن  علام  املسلمني،  أحرار  يتساوى  فبالعدل  حق،  بغري  املسلمني  عىل 
املجتمع  يف  وخصوصا  كبري،  بشكل  املجتمع  يف  انترشت  ومظلوم(  )ظامل  وقدوة  ومسؤولني 
قضيتنا  يتابعون  أهنم  وخاصة  الناس،  أمام  إحراج  يف  جعلني  مما  وأفرادا  ضباطا  العسكري 
باحلق،  االعتبار واإلنصاف  رد  القضية ونوعية  مثل هذه  القضاء يف  بأول، وما هو دور  أوال 
ويا قاضينا يف خالل اجللسة عند فضيلتكم اعرتف املدعى عليه )...( أنه اعتدى عيل، وأيضا 
اهتمني أمامكم بأنني جرحته بالكالم وأين تلفظت عليه كام قال: )إن )...( تلفظ عيل بألفاظ 
تفطر خشوم اإلبل( مؤكدا ذلك باحللف، ومل يقدر عظمة اهلل يف افرتائه عيل متجاهال أن كل ما 
حدث بيني وبينه كان أمام الناس وهم شهود عىل كل ما حصل، وقد دونت أقواهلم وشهادهتم 
بمعاملة القضية التي أمامكم، وبفضل اهلل مل يصدر مني أي خطأ، وعىل ذلك اهتمني افرتاء عيل 
أمام فضيلتكم هبذه التهمة التي ال يستطيع إثباهتا، فأين حقي منها؟ واالفرتاء من أشد أنواع 
الظلم ملا له من أثر نفيس سيئ عىل الفرد وتشويه سمعته بام هو بريء منه، سائلني املوىل عز 
وجل التوفيق والتسديد لنا ولكم وشاكرين لفضيلتكم جل اهتاممكم وكريم فضلكم وسعة 
بالكم وحرصكم عىل نرصة املظلوم وإقامة العدل بني خلقه. انتهت. ولكون ما ذكره املدعي 
يف الئحته االعرتاضية مقنع، وألن األمر حصل أمام الغري، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: “كل 
املسلم عىل املسلم حرام: دمه وماله وعرضه”، فقد حكمت بجلد املدعى عليه ثالثني جلدة 
دفعة واحدة، إضافة ملا حكمت به سابقا من السجن، وبذلك حكمت. وبعرضه عليهام قرر 
املدعي عدم قناعته باحلكم وبدون الئحة مكتفيا بالالئحة أعاله، واملدعى عليه قرر اعرتاضه 
بالئحة اعرتاضية فأجيب طلبه وجرى تسليمه صورة من القرار لتقديم اعرتاضه خالل املدة 
املقررة نظاما وهي ثالثون يوما من تاريخ االستالم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
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من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٩/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٧١٦٧١٨ برقم  برشورة 
١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٢٠٢٥ برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة 
الصك  يف  املوضحة  الصفة  عىل  )مضاربة(  قضية  يف   )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص 
املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة تقررت املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٦2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة ببقعاء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٥٥٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٨٣١٧ 

عدما إنكارا-ا طبيا-ا تقليلا إصابةا-ا يفا تقببا وتمفظا-ا عاما-ارضبا حقا تعادتءا-ا
تلبينةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ارداتلدعوى.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته برضب املجني عليه بواسطة 
وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  عليه،  والتلفظ  إصابته  يف  والتسبب  حجر 
ملف  إىل  استند  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
القضية وفيه تقرير طبي وأقوال املدعى عليه أمام جهة التحقيق، وبعد االطالع عليها وجدهتا 
متضمنة متفقة مع جوابه عىل الدعوى، ونظرا ألن ما جاء يف التقرير الطبي ال يكفي إلثبات 
إدانة املدعى عليه، ونظرا لعدم وجود سوابق مسجلة عليه، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة 
الدعوى،  برد  بألفاظ غري الئقة، وحكم  التلفظ عليه  أو  املجني عليه  املدعى عليه برضب 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي يوم الثالثاء املوافق 
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افتتحت اجللسة يف  العامة بمحافظة بقعاء  أنا )...( رئيس املحكمة  ١٤٣٥/٥/٦هـ لدي 
الساعة الثامنة والنصف صباحا؛ للنظر يف الدعوى املقدمة من املدعي العام ضد )...( واملقيدة 
هبذه املحكمة برقم ٣٥٨٦٤٥٩٦ يف ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، واملحالة يل برقم ٣٥١٧٥٥٧٤ يف 
١٤٣٥/٣/٢٥هـ، وقد حرض فيها املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام فرع بقعاء 
بصفتي  قائال:  دعواه  العام  املدعي  حرر  ثم  يمثله،  من  وال  عليه  املدعى  حيرض  ومل   ،)...(
مدعيًا عامًا يف دائرة التحقيق واالدعاء العام يف حمافظة بقعاء أدعي عىل: )...(، البالغ من 
متسبب،  متزوج،   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  “٣٧”عامًا،  العمر 
نظام  من   ”١٢٠“ للامدة  استنادًا  احلضورية  بالكفالة  ربطه  تم   )...( قرية  يف  يقيم  متعلم، 
اإلجراءات اجلزائية. فإنه بتاريخ ١٤٣٥/١/٥هـ تقدم إىل مركز رشطة تربة املواطن/ )...( 
مبلغًا عن تعرضه للرضب بواسطة “حجر” والتلفظ عليه من قبل “املدعى عليه”. وبسامع 
املدة  انتهاء  ملدة شهر واحد، وعند  للمدعى عليه  منزله  بتأجري  قام  أنه  أفاد  املدعي:  أقوال 
قام املدعى عليه بفصل الكهرباء عن منزله وتلفظ عليه بألفاظ غري الئقة، وقام برمي حجر 
“٣” وتاريخ  التقرير الطبي رقم  عليه والتسبب يف إحداث إصابات فيه. وقد صدر بحقه 
دموي  جتمع  وجود  متضمنًا  “برتبة”  األولية  الرعاية  مركز  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٧هـ 
وكدمة باليد اليرسى، وأن اآللة املستخدمة غري حادة ومدة الشفاء سبعة أيام. وبالتحقيق مع 
املدعى عليه أنكر قيامه برضب املدعي أو التلفظ عليه وأفاد بأن “املدعي” طلب منه اخلروج 
يعمله صبي(،  ما  للمدعي: )عملك هذا  قال  أنه  وأفاد  اإلجيار،  مدة  انتهاء  قبل  املنزل  من 
وبالبحث يف سجله اجلنائي مل يعثر عىل أي سوابق مسجلة بحقه. وقد أسفر التحقيق معه عن 
اهتامه برضب املواطن/ )...(، بواسطة حجر والتسبب يف إصابته والتلفظ عليه بألفاظ غري 
الئقة. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء يف اعرتافه املنوه عنه واملدون عىل الصفحة 
رقم )٩( من دفرت التحقيق املرفق رقم )١(. ٢ -ما جاء يف التقرير الطبي املشار إليه واملرفق 

لفة رقم “٥”. 
املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه  أهليته  بكامل  أقدم عليه -وهو  ما  إن  وحيث 
رشعًا، لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه. 
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علاًم بأن احلق اخلاص ال يزال قائاًم. هكذا ادعى املدعي العام، وعند وصول القضية هلذا احلد 
رفعت اجللسة إلحضار املدعى عليه. ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام بدائرة التحقيق 
واالدعاء العام فرع بقعاء )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله، ولذلك رفعت اجللسة 
إلحضار املدعى عليه. ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام 
فرع بقعاء )...( ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله، وقد خاطبت رشطة بقعاء إلحضار 
يتم إحضاره،  املدعى عليه بموجب خطابنا رقم ٣٥١٦١٨٨٢٤ يف ١٤٣٥/٦/٣هـ فلم 
ولذلك فقد قررت إرسال كامل املعاملة ملحافظة بقعاء للبحث عن املدعى عليه وإحضاره 
لدينا يف أي وقت من أوقات الدوام الرسمي. ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام بدائرة 
اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حرض  كام   )...( بقعاء،  فرع  العام  واالدعاء  التحقيق 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وقد جرى مني تالوة دعوى املدعي العام عىل املدعى 
عليه واملرصودة سابقا، وبسؤاله عنها أجاب قائال: كل ما ذكره املدعي العام يف دعواه غري 
صحيح مجلة وتفصيال؛ فلم أتلفظ عىل املدعى عليه ومل أرضبه. هكذا أجاب املدعى عليه. 
وبطلب البينة من املدعي العام قرر بقوله: لدي األدلة املذكورة يف دعواي. هكذا قرر املدعي 
العام. ويف جلسة  لتأمل أدلة املدعي  القضية هلذا احلد رفعت اجللسة  العام، وعند وصول 
أخرى حرض املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام فرع بقعاء )...( كام حرض املدعى 
عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(؛ فبناء عىل ما تقدم من دعوى 
املدعي العام املتضمنة اهتام املدعى عليه برضب املواطن/ )...( بواسطة حجر والتسبب يف 
إصابته والتلفظ عليه بألفاظ غري الئقة، ونظرا إلنكار املدعى عليه ملا جاء يف دعوى املدعي 
العام، وقد اطلعت عىل اعرتاف املدعى عليه املذكور ضمن أدلة املدعي العام، واملنوه عنه 
واملدون عىل الصفحة رقم )١١( من دفرت التحقيق املرفق عىل اللفة رقم )١(، فليس فيه إقرار 
للمدعي  ينكر رضبه  املدعى عليه  إن  بل  اخلاص،  باحلق  للمدعي  املدعى عليه برضبه  من 
باحلق اخلاص أو التلفظ عليه بألفاظ غري الئقة، وأما ما جاء يف التقرير الطبي للمدعي باحلق 
اخلاص واملرفق عىل اللفة رقم )٥( فال يكفي إلثبات إدانة املدعى عليه، ونظرا لعدم وجود 
باحلق  املدعي  برضب  عليه  املدعى  إدانة  لدي  يثبت  فلم  عليه  املدعى  عىل  مسجلة  سوابق 
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اخلاص أو التلفظ عليه بألفاظ غري الئقة؛ وملا تقدم كله فقد رددت دعوى املدعي العام ضد 
املدعى عليه لعدم ثبوت ما يوجب تعزير املدعى عليه. وبذلك حكمت. وبعرض احلكم 
عىل املدعى عليه قنع، به وبعرضه عىل املدعي العام مل يقنع به وطلب رفع احلكم إىل حمكمة 
حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  لطلبه.  فأجبته  اعرتاضية  الئحة  بدون  بحائل  االستئناف 

وعىل آله وصحبه أمجعني حرر يف ١٤٣٥/٨/١٠هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  املعاملة  بمنطقة حائل عىل  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٨/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٩٧٢١٩ برقم  بقعاء  بمحافظة 
٣٥٢١٩٧٢١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ، املرفق هبا الصك الرشعي رقم )٣٥٣٤٧٤٧٤( 
وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٠هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( رئيس املحكمة العامة بمحافظة 
بقعاء، اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، الهتامه بقضية رضب شخص والتلفظ عليه، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
برد الدعوى لعدم ثبوهتا عىل النحو املفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة جرت املصادقة عىل ما حكم به فضيلته. واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه.
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 ٦٣اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة بلقرن

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٢١٣٩٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٠٨٩٤ 

إصابةا-ا يفا تقببا بحجلا-ا ورميا أحدتثا-ارضبا دعوىاضدا عاما-ا تعادتءا-احقا
تقليلاطبيا-اإسلترابالرضبا-اإنكارارمياتحلجلا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهدا-ا

تنازلاعناتحلقاتخلاص.

إسلتراتملدعىاعميهابشكلاجزئي.

أقام املدعي العام دعواه ضد احلدثني املدعى عليهام؛ طالبًا إثبات إدانتهام برضب املجني 
أيام،  عرشة  منها  شفائه  مدة  بحجر  عينه  يف  بإصابته  األول  عليه  للمدعى  والتسبب  عليه 
املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  السجن،  عن  بديلة  تعزيرية  بعقوبة  عليهام  احلكم  وطلب 
عليهام أقرا برضب املجني عليه وأنكرا رميه بحجر يف عينه، ونظرًا ألن املجني عليه تنازل 
األحداث  دار  يف  أوقفا  عليهام  املدعى  وألن  به،  حلقت  التي  اإلصابة  يف  اخلاص  حقه  عن 
األول عرشة أيام والثاين مخسة أيام، لذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليهام األول والثاين 
بجلد كل واحد منهام مخسة أسواط واالكتفاء بمدة إيقافهام يف دار املالحظة، وأخذ التعهد 
الشديد عليهام بعدم التعرض للمجني عليه وعدم تكرار ذلك مرة أخرى، فاعرتض املدعي 

العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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“بلقرن”،  بمحافظة  العامة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  وبعد،  احلمد هلل وحده 
املساعد  بلقرن/  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  وبناء عىل 
برقم٣٥١٠٩١٥٧٠  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ  وتاريخ   ٣٥٢٢١٣٩٧ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ افتتحت اجللسة 
الساعة )١٥: ٠١(، وفيها حرض املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( احلدث  حلضوره  وحرض   ،)...( رقم 
املدعي  فادعى   ،)...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  )...( واحلدث 
العام قائال يف دعواه: )بصفتي مدعيا عاما بدائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة بلقرن 
اجلنسية  سعودي  عاًما.   )١٧( العمر  من  البالغ   )...( احلدث/   - ١ من:  كل  عىل  أدعي 
بتاريخ  بالثانوية، واملقبوض عليه  بموجب السجل املدين رقم )...( متعلم أعزب، طالب 
١٤٣٥/٣/٢٠هـ  بتاريخ  احلضورية  الكفالة  بموجب  عنه  واملفرج  ١٤٣٤/٣/١٣هـ 
البالغ   ،)...( احلدث/   - ٢ اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من   )١٢٠( للامدة  استناًدا   )  ( لفة 
من العمر )١٧( عاًما سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( متعلم، أعزب، 
طالب بالثانوية، واملقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٣هـ، واملفرج عنه بموجب الكفالة 
اإلجراءات  نظام  من   )١٢٠( للامدة  استناًدا   )  ( لفة  ١٤٣٥/٣/١٥هـ  بتاريخ  احلضورية 
اجلزائية أنه بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ تقدم املدعو/ )...( ببالغ لدى مركز رشطة حمافظة 
بلقرن مفاده تعرض ابنه احلدث/ )...( لالعتداء من قبل جمموعة من زمالئه الطالب مما 
وقد  أعاله،  املذكورين  عليهام  املدعى  من  كاًل  ويتهم  اليرسى،  عينه  يف  إصابته  يف  تسبب 
وتاريخ   )٥٠/٢٩/٥١٠( برقم   )...( مستشفى  من  الصادر  النهائي  الطبي  التقرير  أثبت 
١٤٣٥/٣/١٨هـ بحق املجني عليه )...(، أن املذكور أتى إىل قسم الطوارئ إثر مضاربة، 
بتاريخ  تنويمه  وتم  هبا،  رضه  إثر  اليرسى  العني  قرنية  يف  من سحجة  يعاين  كان  أنه  حيث 
١٤٣٥/٣/١٣هـ، وخرج بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ وأعطي العالج الالزم، ومدة الشفاء 
عرشة أيام من تاريخ اخلروج، وبسامع أقوال املجني عليه أفاد بأنه بعد خروجه من املدرسة 
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له:  الشباب وقال  املدعى عليه األول وسحبه من بني  له  بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ حرض 
)وش عندك مع )...(؟( فرد عليه بأنه: أصلح األمور حيث كان يوجد مشكلة سابقة بينهم، 
ثم ذهب للسيارة فقام املدعى عليهام بحده بالسيارات، وبعدها نزل فقاما بحدفه باحلجارة 
والنعال، وتضاربا معه ورضبه كل من املدعى عليهام األول والثاين، واملتسبب يف إصابته يف 
عينه هو املدعى عليه األول بحجر كان معه، وأما الثاين رضبه بيده فقط، وباستجواب احلدث 
املدرسة من آخر يوم يف االختبارات تكلم  بأنه: عند خروجه من  أفاد  املدعى عليه األول 
عليه املجني عليه وركب سيارته وبعدها قام بحذفه بالنعال، فتوقف ونزل عليه باملشعاب 
بإركابه،  وقام  اخللف  الثاين ومسكه من  عليه  املدعى  ابن عمه  وبعدها جاء  معه،  فتامسك 
وباستجواب احلدث املدعى عليه الثاين أفاد بأنه ذهب للمدرسة لكي يوصل ابن عمه للبيت 
وشاهد املضاربة بني املدعى عليه األول وبني املجني عليه، فقام بإمساكه وإركابه يف السيارة 
وال يعلم من الذي رضبه يف عينه، وبإعادة استجواب احلدث املدعى عليه الثاين أفاد بمثل 
ما أفاد به آنًفا، وأضاف أن الطالب كانوا متجمهرين وال يعلم من الذي تسبب يف إصابته يف 
عينه، وبعمل مواجهة بني املجني عليه واملدعى عليهام ذكر املجني عليه بأن الذي تسبب يف 
إصابته يف عينه هو املدعى عليه األول )...(، وأن املدعى عليه الثاين قام برضبه بيده، يف حني 
أنكر املدعى عليهام ذلك وأرص كل طرف منهام عىل قوله. وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام 
للمدعى عليهام برضب املجني عليه وتسبب املدعى عليه األول يف إصابة املجني عليه يف 
عينه بحجر، باإلصابة املوصوفة يف التقرير الطبي املنوه عنه، وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
١ -ما جاء يف أقواهلام املنوه عنها املدونة عىل ص )١ -٤، ٨ -١٢( من دفرت التحقيق املرفق 
لفة رقم )(. ٢ -التقرير الطبي النهائي املنوه عنه واملدون عىل اللفة رقم ) (. وحيث إن ما 
أقدم عليه املذكوران -ومها بكامل أهليتهام املعتربة رشعا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشًعا، 
لذا أطلب إثبات ما أسند إليهام واحلكم عليهام بعقوبة تعزيرية بديلة عن السجن، استناًدا 
بأن  الوزاري رقم )١٦٩( وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٩هـ زاجرة ورادعة لغريمها، علاًم  للقرار 
املدعى عليهام  العام عىل  املدعي  قائاًم. هذه دعواي. وبعرض دعوى  احلق اخلاص ال زال 
أجاب املدعى عليه األول قائال:  ما ذكره املدعي العام من توجيه االهتام يل برضب املجني 
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عليه )...( فهذا صحيح، وأما ما ذكره من القيام برضب املجني عليه/ )...( بحجر يف عينه 
فهذا غري صحيح، والصحيح أنني مل أقم برضبه باحلجر وإنام كان هناك خالف بيننا؛ حيث 
تكلم وتلفظ عيل املجني عليه وبعد ذلك حصلت املضاربة، وقد كان معه أربعة أشخاص 
أثناء املضاربة، وقد تم اإلصالح بيننا وبني املجني عليه، وقد تنازل عن احلق اخلاص إضافة 
إىل أنني قد سجنت ملدة عرشة أيام يف دار األحداث. هكذا أجاب، كام أجاب املدعى عليه 
العام من توجيه االهتام يل برضب املجني عليه )...( فهذا  املدعي  الثاين قائال: - ما ذكره 
صحيح، ولكني مل أقم برضب املجني عليه وإنام تضاربت مع األشخاص الذين معه، كام 
أننا مل نقم برضب املجني عليه بحجر يف عينه، وقد حصل اإلصالح بيننا وبني املجني عليه 
وتنازل عن حقه اخلاص، كام أين سجنت ملدة مخسة أيام يف دار األحداث. هكذا أجاب، فبعد 
سامع الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليهام أقرا بحصول املضاربة، وبام أن املدعى عليهام 
أنكرا القيام برضب املجني عليه بحجر يف عينه، وبام أنه قد تم االصالح بني املدعى عليهم 
وبني املجني عليه، وقد تنازل املجني عليه عن حقه اخلاص حسب إفادهتم، وبام أن املدعى 
عليهام قد أوقفا يف دار األحداث، األول عرشة أيام والثاين مخسة أيام، واطالعي عىل أوراق 
أنه بالكشف الطبي عىل  اللفة )١٤(، واملتضمن  التقرير الطبي املدون عىل  املعاملة بام فيها 
)...( إثر مضاربة، حيث كان يعاين من سحجة يف قرنية العني اليرسى إثر رضه هبا وقد تم 
تنويمه بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، وخرج بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ ومدة الشفاء عرشة أيام 
من تاريخ اخلروج. )الطبيب )...( وتوقيعه(، و)املدير الطبي )...( وتوقيعه(، ولذلك كله 
فقد حكمت عىل املدعى عليهام األول والثاين بجلد كل واحد منهام مخسة أسواط واالكتفاء 
عليه  للمجني  التعرض  بعدم  عليهام  الشديد  التعهد  املالحظة، وأخذ  دار  إيقافهام يف  بمدة 
وعدم تكرار ذلك مرة أخرى. هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعى عليهام 
قررا القناعة باحلكم، كام قرر املدعي العام االعرتاض بدون الئحة وأقفلت اجللسة الساعة 
اخلاص  احلق  مدعي  حرض  فقد  ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  مساء.  الثانية 
املدعو/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقدم استدعاء للمحكمة 
برقم ٣٥١١٣١٤٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، واملتضمن طلب إثبات التنازل عن احلق 
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املوافق ١٤٣٥/٥/٨هـ،  يوم األحد  للمدعو/ )...( جراء إصابته يف مضاربة يف  اخلاص 
بأتم  املدين رقم )...(، وقرر وهو  السجل  اجلنسية بموجب  ويرافقه والده )...( سعودي 
 )...( أفراد وهم  قبل مخسة  من  االعتداء عيل  تم  قد  )بأنه  قائال:  املعتربة رشعا  األوصاف 
و)...( و)...( و)...( و)...( بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، مما أصبت بسبب الرضب بكدمة 
يف عيني اليرسى وقد عاجلتها بعد ذلك، وأنني يف هذا اليوم أقرر تنازيل عن هذه اإلصابة 
التي حلقت يب وعن احلق اخلاص يب لوجه اهلل تعاىل بغري عوض( هكذا أقرر، وكان ذلك 
بحضور وشهادة كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فبناء عىل ما تقدم فقد ثبت لدي تنازل 
املدعو )...( عن إصابته التي حلقت به وهي كدمة يف عينه اليرسى، وعن احلق اخلاص له 
اجللسة  وأقفلت  بالتنازل،  انتهى  اخلاص  احلق  يعترب  وبذلك  عوض،  بغري  تعاىل  اهلل  لوجه 
الساعة العارشة وأربعني دقيقة صباحا. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

اله وصحبه امجعني. حرر يف ١٤٣٥/٥/٨هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
ببلقرن برقم ٣٥١٠٩١٥٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١هـ املرفق هبا القرار الرشعي الصادر من 
١٤٣٥/٦/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٦٨٤٠ برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة 
)سعوديي   )...( احلدث/  َو   )...( احلدث/  من  كل  ضد  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص 
اجلنسية( يف قضية )مضاربة( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو 
املوافقة عىل  تقررت  املعاملة  وأوراق  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  مدون ومفصل 

احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ل٦اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٥٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٥٥٦٨ 

تعادتءا-احقاعاما-ارضباتملأةا-املقهااوسبهاا-اإنكاراتلرضباوتلممسا-اعدماتلبينةا-ا
رداطمباتلاعزيلاعميهاما-اإسلترابالقبا-اإدتنةابها-اتعزيلاباجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

وملسهام  امرأتني  برضب  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وشتمهام، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر قيامه 
برضب املرأتني وملسهام، وأقر بسبِّهام ودفع بأهنام من بدأ بسبِّه ومل يقدم بينة عىل ذلك، وبطلب 
البينة من املدعي العام استند إىل ملف القضية وفيه أقوال املدعى عليه أمام جهة التحقيق، 
وباالطالع عليها وجدت مطابقة ملا أجاب به عن الدعوى، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة 
املدعى عليه بشتم الفتاتني، ومل يثبت لديه رضبه وملسه هلام وردَّ طلب املدعي العام عقوبته 
عىل ذلك، وحكم بجلده مخس عرشة جلدة دفعة واحدة، فاعرتض املدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

وبناء  باألحساء،  اجلزائّية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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املكلف  األحساء  حمافظة  يف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٥٢١٩٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٥٥ برقم 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٣/١٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ١٠، وفيها حرض املدعي العام )...( املعمد بالرتافع أمام هذه املحكمة بموجب خطاب 
سعادة رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة األحساء ذو الرقم ٥٨٥٥ والتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/٠١هـ وادعى ضد احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( قائال يف دعواه عليه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ تسلم مركز رشطة )...( تقرير 
إحدى فرق الدوريات األمنية رقم ٢٢٠٢٨ واملتضمن: أنه أثناء قيام الدورية بعملها تلقت 
بالغا من غرفة العمليات يفيد بقيام املدعى عليه بالتهجم واالعتداء بالرضب والتلفظ عىل 
 )...( عليها  املجني  إفادة  )...( وبضبط  )...(، وذلك عند رصاف مرصف  )...( وأختها 
املدعى عليه برضهبا  قام  تريد الرصف من عند الرصاف  ما كانت واقفة  أثناء  أهنا  أفادت: 
والتلفظ عليها مربرًا بأن الدور له، وبضبط إفادة املجني عليها )...( أفادت: بقيام املدعى 
بدفعه،  فقامت  بصدرها  صدره  إلصاق  وحماواًل  بيده  ورضهبا  عليها  بالتلفظ  أعاله  عليه 
وباستجواب املدعى عليه: أقر بدفع إحداهن واالقرتاب منها ولعنها، وقد أسفر التحقيق 
هي  بشتمها  والقيام  وملسها   )...( عليها  املجني  برضب  عليه  للمدعى  االهتام  توجيه  عن 
وأختها )...(، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١.ما تضمنه اعرتافه املنوه عنه واملدون عىل 
صفحات التحقيق رقم ٢/١ واملرفق لفة رقم )١١/١٠(. ٢.ما جاء بمحرض القبض املعد 
من قبل إحدى فرق الدوريات األمنية املنوه عنه واملرفق لفة ٢.  وحيث إن ما أقدم عليه 
املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًاـ فعل جمرم ومعاقب عليـه رشعًا، أطلب إثبات 
ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية )علاًم بأن احلق اخلاص الزال قائاًم(، هذه دعواي. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام من أنني قمت برضب 
املجني عليها)...( وملسها هي وأختها )...( فغري صحيح، وأما ما ذكره املدعي العام من 
املدعي  قامتا بشتمي. هكذا أجاب. وبسؤال  بعد أن  أنني قمت بشتمهام فصحيح؛ وذلك 
العام هل لديه بينة عىل دعواه أجاب قائال: بينتي ما جاء يف أوراق املعاملة. هكذا أجاب، 



354

اعتداء

وباالطالع عىل املعاملة وجد فيها عىل صفحة رقم ١٣ -١٤ من دفرت التحقيق لفة رقم ١ 
إقرار املدعى عليه املطابق ملا ذكره يف جملس احلكم، وبسؤال املدعى عليه: هل لديه بينة عىل 
أن الفتاتني مها من شتامه أوال؟ أجاب قائال: ليس لدي بينة. هكذا أجاب، فبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة، وإقرار املدعى عليه بشتمه للفتاتني، وأنه ال بينة له عىل أهنام مها من 
تقدمتا بشتمه، وحيث إن املدعى عليه أنكر رضهبا وملسها، وحيث إن املدعي العام ال بينة له 
عىل ذلك؛ لذلك كله فقد ثبت لدى إدانة املدعى عليه بشتم الفتاتني، ومل يثبت لدي رضبه 
وملسه هلام، وحكمت عليه بام ييل: أوال: جلد املدعى عليه مخس عرشة جلدة دفعة واحدة 
الفتاتني  تعزيرا. ثانيا: رد دعوى املدعي العام بخصوص إثبات إدانة املدعى عليه برضب 
العام  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  حكمت.  وبه  يل  ظهر  ما  هذا  عليها.  ومعاقبته  هلام  وملسه 
االستئناف  إىل حمكمة  املعاملة  رفع  عليه وطلب  اعرتاضه  العام  املدعي  قرر  عليه  واملدعى 
بدون الئحة فأجبته لطلبه، وأما املدعى عليه فقرر عدم اعرتاضه عليه. وبه ختمت اجللسة 
يف متام الساعة ٣٠: ١٠. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 

حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٩٥٨٤٨٦/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
األحساء  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٤/٣هـ،  وتاريخ 
املكلف برقم ٣٥٥٣٧١٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١٧٤٦٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، 
حكم  القرار  تضمن  وقد  مضاربة،  قضية  يف   )...( ضد/  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص 
املعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بام هو مدون ومفصل  فضيلته 
نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف  املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

١٤٣٥/٤/٢٧هـ.
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 ل٦اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٩١٥٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٧١٠٧٨ 

نفيها تعادتءا-احقاعاما-ارضبارجلاأمناومقاوماها-اإنكارا-احضورارجلاتألمنا-ا
وسوعاتالعادتءا-ارداتلدعوى.

عدماثبوتاتلاهمة.

إدانته باالعتداء عىل رجل أمن  إثبات  العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا  أقام املدعي 
عىل  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  بعمله،  قيامه  أثناء  ومقاومته 
املدعى عليه أنكر صحتها ودفع باعتداء رجل األمن عليه وأهنام تنازال عن حقوقهام اخلاصة 
يف  عليه  املدعى  إركاب  أثناء  أنه  فقرر  األمن  رجل  العام  املدعي  أحرض  ثم  بعضهام،  جتاه 
الدورية األمنية جاءت يده عىل فم رجل األمن عفوًا بدون قصد وأنه ال يطالبه بيشء لقاء 
وحكم  األمن،  رجل  عىل  بالتعدي  عليه  املدعى  قيام  القايض  لدى  يثبت  فلم  ولذا  ذلك، 
برصف النظر عن الدعوى وأخىل سبيل املدعى عليه منها، فاعرتض املدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة، وبناء 
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برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
٣٣٦٠٩١٥٨ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٨٣٤٠٢٠ وتاريخ 
١٤٣٣/١٠/١٧هـ، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة 
 )٢١١١( رقم  اخلطاب  بموجب  عامًا  مدعيًا   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ،١٠:٠٠
سعودي   )...( الرشعي  باملجلس  معه  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ،  وتاريخ 
توجيه  إىل  انتهى  التحقيق  إن  دعواه:  يف  قائاًل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
االهتام للمدعى عليه باالعتداء عىل رجل األمن ومقاومته أثناء قيامه بتأدية عمله، وبالبحث 
لقاء  تعزيرية  بعقوبة  إثبات ذلك، واحلكم عليه  فأطلب  له عىل سوابق  يعثر  مل  عن سوابقه 
ذلك، وتشديد العقوبة عليه، وبسؤال املدعى عليه أجاب قائاًل: )ال صحة ملا جاء بالدعوى، 
والواقع أن رجل األمن ملا حرض إيل قلت له: إنني سوف أحرض إثبايت من السيارة فقام برضيب 
كفًا عىل وجهي، ثم قام برضيب بالكلبشة عىل رأيس مما تسبب بإصابتي وفقد الذاكرة جزئيًا 
فيام بعد بسبب هذا الرضب، ومعي تقارير طبية تثبت ذلك، ومل أقم باالعتداء وال املقاومة، 
وقد قمت بالتنازل عن حقي يف ذلك كام قام رجل األمن بالتنازل(، هكذا أجاب. فجرى 
سؤال املدعي العام: هل لديك بينة عىل ما جاء يف دعواك؟ قال: نعم لدي البينة ومستعد 
١٤٣٥/٠٥/١٩هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  لذلك.  اجللسة  رفعت  وعليه  بإحضارها. 
افتتحت اجللسة الساعة ١٢:١٥ وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه، وبسؤال املدعي 
املدين  السجل  إنه قد حرض للشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب  بينته قال:  العام عن 
رقم )...(، ويعمل يف الدوريات األمنية بالعاصمة املقدسة، وبسؤاله عام لديه أجاب قائاًل: 
)أشهد هلل تعاىل بأنه قبل سبع سنوات تقريبًا وكنت أقوم بعميل يف الدورية بحي )...(، جاءتنا 
امرأة تفيد بوجود مضاربة بني ابنها هذا احلارض وابنتها وتطلب حضورنا إلهناء املشكلة، 
فتوجهنا للمنزل وشاهدت املدعى عليه يسري يف الشارع فقمت باستيقافه وحماولة إركابه، 
وأثناء إركابه يف الدورية جاءت يده عىل فمي عفوًا بدون قصد فيام يظهر يل، ورضب رأسه 
يف سقف سيارة الدورية ثم تم تسليمه للقسم، وقد حرضت وقتها يف هيئة التحقيق واالدعاء 
العام وقررت تنازيل عن اإلصابة التي حلقتني بسبب ذلك ألهنا كانت بسيطة ومل تكن بقصد 
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من املذكور، كام أنه مل يكن برفقتي أحد يف تلك الدورية واحلادثة، هذا ما لدي(، هكذا شهد. 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: )صحيح ما جاء يف الشهادة(، فجرى سؤال املدعي 
العام: هل لديك مزيد بينة؟ قال: ال مزيد لدي؛ ألنه مل يكن موجودًا يف وقتها سوى الشاهد 
احلارض، هكذا أجاب. فجرى االطالع عىل أوراق املعاملة ومن ضمنها حمرض الدوريات 
املرفقة لفة رقم)٣ -٤(، وعليه وبناء عىل ما  الطبية  املرفق لفة رقم )٥(، والتقارير  األمنية 
تقدم من الدعوى واإلجابة والشهادة وما أشري إليه أعاله فلم يثبت لدي قيام املدعى عليه 
)...( باالعتداء عىل رجل األمن ومقاومته أثناء تأدية عمله؛ لعدم البينة عىل ذلك ولشهادة 
الشاهد بخالف ذلك، ورصفت النظر عن طلب املدعي العام إثبات ذلك وأخليت سبيل 
القناعة باحلكم، كام  املدعى عليه من هذه الدعوى. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر 
قرر املدعي العام االعرتاض بالئحة اعرتاضية، وأفهم بتعليامت االستئناف. وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.

اجلزائية  الدائرة  وقضاة  رئيس  نحن  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
الواردة  املعاملة  الرابعة يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل 
١٤٣٥/٦/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٤٦٥٢ رقم  احلكم  عىل  املشتملة  االستئناف  حمكمة  إىل 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمكة املكرمة، املتضمن دعوى 
دون  بام  فيه  املحكوم  أمن،  رجل  عىل  االعتداء  قضية  يف  املتهم   )...( ضد/  العام  املدعي 
املوافقة عىل احلكم،  باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٦٦اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٩٤٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٢٨٦٠ 

تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا تقليلاطبيا-ا إصابةا-ا تقببايفا عاما-امضاربةا-ا تعادتءا-احقا
باجلمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته برضب املجني عليه وإحداث 
إصابات به مدة شفائها سبعة أيام، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه باالعتداء عىل 
املجني عليه بالرضب وتسببه يف إصابته، وحكم بجلده مخسني جلدة، وبأخذ التعهد عليه 

بعدم تكرار ما بدر منه، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املكرمة،  بمكة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة الرئيس املساعد يف املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة 
 ٣٤٢٨٣٧٧١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٦٩٤٥ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ افتتحت اجللسة 
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الساعة ١٥: ٠٨ للنظر يف دعوى املدعي العام ضد )...(، حيث حرض املدعي العام )...( 
املكلف بالرتافع لدينا يف قضايا احلق العام بموجب خطاب رئيس دائرة االدعاء العام بمكة 
املكرمة رقم هـ م/٢/أ/٣٣٨ يف ١٤٣٤/١/٢٤هـ وادعى عىل )...( )٢١( عامًا سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه عليه: )إنه بتاريخ ١٤٣٤/١/٢هـ 
تلقت دورية األمن بالغًا مفاده وجود حالة مشاجرة بحي )...( طريق املجازر، وبالوصول 
للموقع وجد املدعي/ )...( )...( يفيد أنه أثناء سريه بسيارته تفاجأ بسيارتني تسريان برسعة 
عالية أجربتاه عىل التوقف، وقام من بداخلها باالعتداء عليه بالرضب بحجر ومفك ومزقوا 
وقد  وهربوا،  العني  حتت  خفيفة  بإصابات  إصابته  ذلك  عن  ونتج  عليه،  وتلفظوا  مالبسه 
صدر التقرير بحقه الطبي رقم )بدون( يف ١٤٣٤/١/٢هـ املثبت وجود كدمة وسحجات 
حتت العني اليرسى واخلد األيرس ومدة الشفاء أسبوع، وباستجواب املدعى عليه/ )...( 
أقر أنه تشاجر مع املدعي بمفرده بعد قيام املدعي باالعتداء عليه بالرضب، وبضبط أقوال 
الشاهد/ )...( أفاد أنه أثناء مرافقته للمدعي يف سيارته حرضت سيارة مرسعة مما كاد أن 
نزل  ثم  املدعي والذي كان حياول هتدئته،  بشتم  املدعى عليه  قام  ثم  بينهام،  حيدث تصادم 
املوقع،  املدعي يف  إىل إغامء  أدى  بيده عىل عينه، مما  بالرضب  السيارة واعتدى عليه  له من 
وأن مرافقيه كانوا حياولون التفريق أوال، ثم حاولوا االجتاه ناحية املدعي، وال يعلم ما هو 
قصدهم من ذلك وأهنم مل حيملوا شيئا، وبضبط أقوال الشاهد/ )...( أفاد أنه أثناء سريه 
بالسيارة شاهد سيارتني إحدامها )...( واألخرى )...( تسريان برسعة ثم قام قائد السيارة 
)...( باستيقاف قائد السيارة )...( وتلفظ عليه بألفاظ غري الئقة وسحبه من السيارة بشعره 
ورضبه بلكامت عىل وجهه، مما تسبب يف إصابته وتورم عينه ثم هرب من املوقع، وأن املدعى 
املوقع بمفرده بسيارته ومل يشرتك معه أحد يف رضب املدعي سواه، وقد أسفر  عليه غادر 
التحقيق عن توجيه االهتام للمدعى عليه )...( برضب املدعي وإحداث إصابات به، وذلك 
لألدلة والقرائن التالية: ١ -ما ورد بإقراره املنوه عنه صفحه )٥( لفة )١٥(. ٢ -ما جاء يف 
شهادة الشاهدين املنوه عنها صفحة )٤، ٣، ٢، ١( لفة )٢(. ٣ -ما ورد بمحرض دوريات 
به املدعى  األمن لفة )٢(. وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له عىل سوابق، وحيث إن ما قام 
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عليه وهو بكامل أهليته املعتربة فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ أطلب إثبات ما أسند إليه 
واحلكم بتعزيره لقاء ما بدر منه )علام بأن احلق اخلاص ما زال قائاًم(، وحيث تم طلب املدعى 
١٤٣٣/٥/١٧هـ،  يف   ٦٥٨٤/٢/٩٥٥ برقم   )...( رشطة  ملركز  املوجه  بخطابنا  عليه 
اإلفادة  ووردتنا  اجلربية،  بالقوة  إلحضاره  ١٤٣٣/١١/٢٧هـ  يف   ٣٣١٦٦٨٢١٧ ورقم 
١٤٣٤/١/٢٥هـ،  يف   ٢٤١٠٧٨ ورقم  ١٤٣٣/٩/٥هـ  يف   ٢٥٠٨٩٢ برقم  قبلهم  من 
املتضمن أن املدعى عليه متهرب وغري متجاوب، لذا قررت إيقاف نظر هذه الدعوى حلني 
اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ  األربعاء  يوم  ثم يف  املدعى عليه.  القبض عىل 
للحقوق  املساعد  مكة  منطقة  إمارة  وكيل  من  املعاملة  إلينا  عادت  وقد  الساعة)٩:٣٠(، 
برقم ٤٢٢٣٠ يف ١٤٣٤/٢/٢٧هـ املتضمن طلب إكامل الالزم وفق املادة ١٤١ من نظام 
اإلجراءات اجلزائية، وحيث نصت املادة املذكورة عىل أن املتهم إذا مل حيرض فيسمع القايض 
دعوى املدعي وبيناته ويرصدها يف ضبط القضية، وال حيكم إال بعد حضور املتهم، وللقايض 
أن يصدر أمرا بإيقافه إذا مل يكن ختلفه لعذر مقبول، وحيث إن سامع البينات قبل إجابة املدعى 
عليه يف قضايا احلق العام أمر ال فائدة فيه، إذ قد يقر املتهم بعد إحضاره فيكون سامع البينات 
ورصدها قبل ذلك لغوا وهدرا للوقت، وحيث عجزت جهات القبض عن إحضار املدعى 
عليه، فقد قررت الكتابة إىل أمري املنطقة بإجراء الالزم حيال القبض عىل املدعى عليه. ثم 
يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ افتتحت اجللسة الساعة)١:١٥(، وفيها عادت 
املعاملة من سعادة وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة املساعد للحقوق بخطابه رقم ٥٧٢٤٩ 
إيقاف نظر  املادة )١٤١(، لذا قررت  املتضمن طلب إجراء موجب  يف ١٤٣٤/٤/٢٨هـ 
هذه الدعوى حلني القبض عىل املدعى عليه. ثم يف يوم االثنني ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ افتتحت 
اجللسة الساعة )١٠:١٥( وفيها عادت املعاملة من مركز رشطة )...( برقم ٢٤٣١٧٤ يف 
١٤٣٥/٣/٢٠هـ، وقد حرض املدعى عليه )...( بالسجل املدين رقم )...( وبسؤال املدعى 
عليه قال: )ما ادعاه املدعي العام من قيامي برضب املجني عليه وتسببي يف اإلصابات التي 
الدعوى واإلجابة،  تقدم من  ما  وبناًء عىل  الطبي صحيح(،  التقرير  واملذكور يف  به  حلقت 
وألن املدعى عليه صادق عىل دعوى املدعي العام مجلًة وتفصياًل، لذا فقد ثبت لدي إدانة 
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املدعى عليه باالعتداء عىل املجني عليه بالرضب وتسببه يف اإلصابات املذكورة يف التقرير 
الطبي املرفق باملعاملة واملذكور نصه يف الئحة املدعي العام، وحكمت عليه لقاء ذلك بجلده 
ثالثني جلدة وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ما بدر منه، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر 
املدعى عليه قناعته باحلكم، كام قرر املدعي العام االعرتاض بالئحة. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ. 

الساعة  اجللسة  افتتحت  اخلميس ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ  يوم  ففي  وبعد،  احلمد هلل وحده 
بمكة  االستئناف  حمكمة  من  إلينا  املعاملة  عادت  وقد  عليه،  املدعى  حرض  وفيها   )١١(
املكرمة برقم ٣٥٨٥٧٩٩٨ يف ١٤٣٥/٥/٢٣هـ وبرفقها قرار الدائرة اجلزائية الثالثة رقم 
٣٥٢٤٦٦١٠ يف ١٤٣٥/٥/١٧هـ واملتضمن املالحظة بام نصه، وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها؛ ملالحظة أن العقوبة قليلة جدًا 
وللجواب  املوفق.  واهلل  يظهر،  كام  وجهه  يف  عليه  املجني  رضب  عليه  املدعى  أن  وخاصة 
عليه وبناًء عىل توجيه أصحاب الفضيلة فقد قررت زيادة جلد املدعى عليه عرشين جلدة، 
قناعته  قرر  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  حكمت.  وبه  جلدة.  مخسني  جلده  جمموع  ليصبح 
باحلكم، كام قرر املدعي العام بقاء اعرتاضه. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة،  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  اجلزائية  الدائرة 
الشيخ/ )...(  املكرمة فضيلة  باملحكمة اجلزائية بمكة  املساعد  الرئيس  الواردة من فضيلة 
فضيلته  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٥٧٩٩٨ برقم 
 )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/٦/٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٢٩٥٦ برقم 
املتهم مضاربة، املحكوم فيه بام دون بباطن القرار. واملالحظ عليه بقرار حمكمة االستئناف 
والئحته  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٦٦١٠ رقم 
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االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا 
حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ا٦اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٣٣٥٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٦٦٩٧٩ 

تعادتءا-احقاخاصا-اصفعاعىلاتلوجها-اإسلترا-ادفعابلداتالعادتءا-اعدماإثباتها-ايمنيا
تملدعيا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميهامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا احلكم بتأديبه العتدائه عليه ورضبه وصفعه 
عىل وجهه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن املدعي بدأ باالعتداء، 
وقد قرر املدعى عليه أنه ال بينة له عىل ما دفع به، وطلب يمني املدعي عىل نفي دفعه فأداها 
طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف الدعوى، 
وحكم بسجنه ملدة مخسة أيام، وبجلده ستني جلدة دفعة واحدة، مع أخذ التعهد عىل كل 
حمكمة  من  احلكم  وصدق  املدعي،  فاعرتض  لآلخر،  التعرض  بعدم  املتداعيني  من  واحد 

االستئناف.

املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض  د.)...(  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
لنا من فضيلة رئيس  املحالة  املعاملة  القضائي اخلامس، وبناء عىل  املكتب  واملكلف بعمل 
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املقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٤٣٣٥٦ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة 
املوافق  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢٨٥٠١٨ برقم  باملحكمة 
١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ افتتحت اجللسة الساعة الواحدة والنصف، وفيها حرض )...( سعودي 
اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي 
اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( قائال يف حترير دعواه: إنه يف تاريخ ١٤٣٤/٠١/١٧هـ 
املنورة حرض إيل  باملدينة  الظهر يف حي )...(  وعندما كنت خارجًا من املسجد بعد صالة 
املدعى عليه وقال يل: ملاذا ترضب ابني )...(؟ فقلت له مل أرضبه وال أعرفه، فقام برضيب 
كفًا عىل وجهي، لذا أطلب احلكم بتأديب املدعى عليه حيال اعتدائه عيل ورضيب صفعة عىل 
وجهي، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عام جاء بدعوى املدعي أجاب قائال: ما ذكره 
التاريخ املذكور يف الدعوى رضبت املدعي  املدعي يف دعواه صحيح مجلة وتفصياًل، ففي 
كفًا عىل وجهه وكان ذلك دفاعًا عن نفيس، حيث قال يل: أنا أريب الذي يقول أربيك وأريب 
ولدك، وقام برضيب بالعقال فقمت برضبه كفًا عىل وجهه بعد اعتدائه أواًل. هكذا أجاب. 
وبعرضه عىل املدعي رد قائاًل: ال صحة ملا ذكر املدعى عليه يف دفعه من مبادريت له باالعتداء 
والرضب، بل هو بادرين باالعتداء ومل أرضبه، عقب ذلك قال املدعى عليه: ال بينة يل عىل 
دفعي وأطلب حتليف املدعي عىل نفي دفعي، وبعرضه عىل املدعي رد قائاًل: ال مانع لدي 
اليمني، فأذن بيمينه فحلف قائاًل: واهلل الذي ال إله غريه ما اعتديت عىل املدعى  من بذل 
عليه هذا احلارض )...( ومل أرضبه وما ذكره يف دفعه غري صحيح. هكذا حلف. وقبل املدعى 
املدعى عليه صادق  أن  الدعوى واإلجابة، وبام  تقدم من  ما  فبناء عىل  املدعي،  يمني  عليه 
باالعتداء  بادره  املدعي  بأن  بيده، ودفع  املدعي عىل وجهه  فأقر بصفع  املدعي  عىل دعوى 
والرضب وأنكره املدعي، وبام أن املدعى عليه قرر بأنه ال بينة له عىل دفعه وطلب حتليف 
املدعي عىل نفي دفعه وبذل املدعي اليمني عىل الصفة التي طلبها املدعى عليه، وبام أن الرشع 
قد حرم االعتداء عىل اآلمنني بغري حق، وبام أن التعزير يرشع يف كل معصية ال حد فيها وال 
كفارة، جلميع ما ذكر فقد حكمت بإدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف الدعوى وبعدم ثبوت 
دفع املدعى عليهـ وقررت تعزير املدعى عليه عىل ذلك بجلده ستني جلدة تقع عىل بدنه 
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دفعة واحدة، ويسجن مخسة أيام كاملة، ويؤخذ عىل كل واحد من املتداعيني التعهد بعدم 
التعرض لآلخر، وبعرضه قرر املدعي قناعته باحلكم، وقرر املدعى عليه عدم قناعته باحلكم 
وطلب رفعه إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه. وقد انتهت اجللسة 
يف متام الساعة ٢.٠٠ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، حرر 

يف ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٢/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥٦٠٤٩٩٥ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥١٣١١٨٧ بتاريخ 
القرار  عىل  االطالع  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٣/١هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٦١٢٥٩ رقم  الرشعي 
القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة املتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...(، املحكوم 
املوفق  واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقرر  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٦اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية:  ٣٤٦٠٧٥٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٦٢٥٧١ 

حقا دينا-ا تسايفاءا بمحاولةا دفعا إسلترا-ا تحلمقا-ا منا إمقاكا تعادتءا-احقاخاصا-ا
تلدتئنايفامالزمةاتملدينا-اجتاوزاذلكاتحلقا-اإدتنةا-اتعزيلابأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبا احلكم بتعزيره لقيامه باالعتداء عليه وإمساكه 
إىل  اضطر  بأنه  ودفع  بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  ورقبته،  حلقه  من 
ذلك من أجل تنفيذ حكم صادر لصاحله ضد املدعي بعد هتربه من تنفيذ ذلك احلكم، ونظرًا 
ألن من حق الدائن مالزمة مدينه، وألن املدعى عليه جتاوز املالزمة وقام بإمساك املدعي 
املدعى  إدانة  القايض  ثبت لدى  فقد  لذا  من حلقه -  وهذا غري خمول له رشعا ونظاما -؛ 
عليه بإمساك املدعي من حلقه، وحكم بأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملا بدر منه، فاعرتض 

املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالطائف، وبناء عىل 
بالطائف برقم ٣٤٦٠٧٥٠ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية  املحالة  املعاملة 
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١٤٣٤/٠٢/٠٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٠٤٥١٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٥هـ، 
ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ افتتحت اجللسة الساعة )١١:٣٠(، وفيها حرض 
املدعي/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضوره املدعى 
عليه/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى املدعي قائاًل: )لقد 
قام هذا احلارض باالعتداء عيل يف مرصف )...( وقد مسكني مع حلقي ورقبتي حتى حرضت 
الرشطة وأمسكت يب وأوالدي كانوا معي بالسيارة وسلموين القسم أنا وأوالدي، أطلب 
منكم تعزير هذا احلارض، هذه دعواي(، وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى عليه أجاب 
قائاًل: )ما ذكره املدعي من أين قمت بمسكه مع حلقه ورقبته عند مرصف )...( فصحيح، 
مبلغا  الرجل  اعتديت عليه فغري صحيح، وذلك أين أطلب من هذا  ما ذكره من أين  وأما 
قدره مئتان ومخسون ألف ريال بموجب قرار صادر يل من وزارة التجارة، ولقد صدر بحق 
هذا احلارض أمر إيقاف من تاريخ ١٤٣١/٠٥/٠٤هـ وكان يتهرب من تنفيذ احلكم، ومل 
يلق القبض عليه إال يف ١٤٣٤/٠١/١٣هـ، واضطررت هلذا من أجل تنفيذ احلكم عندما 
الوقت  القبض بنفيس(، هكذا أجاب. وعليه فقد أمرت برفع اجللسة النتهاء  ألقيت عليه 
املحدد. ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة 
صباحًا، وفيها حرض املدعي وكالة/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
الوكيل الرشعي عن املدعو/ )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة 
بالرقم ٢٨٣٨٩ يف ١٤٣١/١٠/١٦هــ وجلد ٤٦٤٣ واملتضمنة: )إنني أقمت )...( وكياًل 
ينوب عني يف املطالبة واملداعاة واملخاصمة وسامع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة وقبول 
املدعي  إرسال  عليه، وقررت  املدعى  إلخ(، وحرض حلضوره   .. عليه  احلكم واالعرتاض 
واملدعى عليه لعرض الصلح عليهام عند جلنة الصلح يف املحكمة؛ ألن املدعي واملدعى عليه 
من قبيلة واحدة، كام قررت رفع اجللسة حلني إعادة أوراق املعاملة من مكتب الصلح. ويف 
يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ افتتحت اجللسة يف متام الساعة )١٠:٣٠( صباحا، 
وفيها حرض املدعي وكالة املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
له  واملخولة   ،٤٦٤٣ رقم  جلد  ١٤٣١/١٠/١٦هـ  بتاريخ   ٢٨٨٩ رقم  الوكالة  بموجب 
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بإقامة الدعوى وقبول احلكم واالعرتاض عليه وتسلم الصكوك )...( إلخ، وحرض حلضوره 
املدعى عليه املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وقرر املدعي 
وكالة واملدعى عليه عدم رغبتهام يف الصلح، وبسؤال املدعى عليه: هل لديك بينة أن املدعي 
كان مطلوبا لدى اجلهات الرسمية من أجل تنفيذ حكم صادر لك؟ أجاب بقوله: نعم لدي 
البينة، وأبرز ورقة من مدير شعبة تنفيذ األحكام احلقوقية مذيلة بتوقيعه، وباالطالع عليها 
وجدهتا تتضمن: )نفيدكم أنه أدرج عىل قائمة القبض وفق التعليامت بموجب التعميم رقم 
بمبلغ  لتهربه عن احلضور كونه مطلوبا  نظرا  ٣١٢٠/١٥٣ وتاريخ ١٤٣١/٠٥/٠٤هـ، 
قدره )٢٥٠٠٠٠( مائتان ومخسون ألف ريال لطلب التنفيذ )...(، وتم القبض عليه بتاريخ 
١٤٣٤/٠١/١٣هـ، وتم عرض أوراقه عىل املحكمة وأطلق عن طريقها(، وبعرض هذه 
اإلفادة عىل املدعي وكالة أجاب بقوله: ما ورد بإفادة مدير شعبة تنفيذ األحكام احلقوقية 
التنفيذ  طالب  وأن  ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ،  بتاريخ  املطلوبني  قائمة  عىل  أدرج  موكيل  أن  من 
هو املدعى عليه )...( وتم القبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٣هـ فصحيح ما ورد فيه، 
ولكن القرار الذي صدر من موكيل كان حكام غيابيا، ولقد قدمنا الئحة من وزارة التجارة 
الالئحة  تستلم  ذلك  وبعد  املبلغ  كامل  تأمني  من  بد  أنه ال  وذكروا  القرار،  اعرتاضية عىل 
فبناء  أجاب.  هكذا  االعرتاضية(،  الالئحة  تقديم  عدم  عىل  موكيل  أجرب  مما  االعرتاضية، 
املدعي  عليه عىل مسك حلق  املدعى  واإلجابة، وحيث صادق  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل 
وأنكر أن يكون هذا اعتداء، ودفع أن ما قام به من أجل احلصول عىل حقه وقدم بينته أن 
املدعي كان متهربا ملدة سنتني وثامنية أشهر، وبناء عىل إفادة شعبة تنفيذ األحكام احلقوقية 
أن املدعي أدرج عىل قائمة املطلوبني من تاريخ ١٤٣١/٠٥/٠٤هـ ومل يقبض عىل املدعي 
إال بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٣هـ، ولطول املدة بني أمر القبض وإلقاء القبض عىل املدعي مما 
يدل عىل هتربه ومماطلته، وملا قرره أهل العلم أن للدائن مالزمة مدينه، ولكون املدعى عليه 
جتاوز املالزمة وقام بمسك حلق املدعي -وهذا غري خمول له رشعا ونظاما -، هلذا كله ثبت 
لدي مسك املدعى عليه )...( للمدعي )...( من حلقه، وحكمت عىل املدعى عليه بأخذ 
التعهد عليه بعدم العودة ملا بدر منه، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر القناعة باحلكم، 
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واعرتض املدعي وكالة عىل احلكم بالئحة اعرتاضية، ويف نفس اجللسة جرى تسليمه نسخة 
من احلكم، كام جرى إفهامه أن له مدة ثالثني يوما لتقديم الالئحة االعرتاضية، وإذا مضت 
املدة النظامية ومل يقدم الئحته االعرتاضية فإن حقه يف االستئناف يسقط ويكتسب احلكم 

القطعية. 
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.

اجلزائية  الدائرة  وقضاة  رئيس  نحن  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
رقم  الصك  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة،  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة 
٣٥١٢٧٠٦٤وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية بالطائف، املتضمن دعوى املدعي/ )...( ضد/ )...( املتهم يف اعتداء املحكوم فيه 
املوافقة عىل  باطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت  بام دون 

احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٦٩اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية:  ٣٤٩١٦٧٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٨٨١٠ 

تعادتءا-احقاخاصا-ارضباوإمقاكامناتحلمقا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-انكولاعنايمنيا
تلنفيا-اإدتنةا-اتعزيلاباجلمد.

نكولاتملدعىاعميه.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بتعزيره لقيامه برضبه بحذاء عىل رأسه 
وإمساكه من حلقه ودفعه بالقوة مما أسقطه عىل ظهره، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي قرر أنه ال بينة لديه وطلب يمني املدعى عليه عىل 
نفيها، فرفض املدعى عليه حلف اليمني بعد إفهامه أنه إذا مل حيلف فسيحكم عليه بالنكول، 
ولذا فقد ثبت لدى القايض قيام املدعى عليه برضب املدعي باحلذاء وإمساكه له من حلقه، 
وحكم بجلده عرشين جلدة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( باملحكمة اجلزائية باملدينة املنورة، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٩١٦٧٧ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٧٠٢٧٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ، 
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بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ففي 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عىل  مدعيا   )...( رقم  املدين  السجل 
)...(، )أنه قام بكرس قفل امللحق وقام برتكيب الدش فوق امللحق اخلاص يب عنوة وبدون 
علمي أو إخباري باملوضوع، وأيضا قام برضيب بحذاء عىل رأيس، وكذلك قام بدفعي بقوة 
مما أسفر عنه سقوطي عىل ظهري وقام بإمساكي من حلقي، ولدي تقرير طبي عن حالتي 
الصحية، وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي أجاب بأن )دعوى املدعي غري صحيحة، 
املدعي  وبسؤال  هذا  حلقه(،  مع  بإمساكه  أقم  ومل  باحلذاء  رأسه  عىل  برضبه  أقم  مل  حيث 
بينة، وأطلب يمينه(، وبسؤال املدعى عليه هل حيلف  البينة عىل دعواه أجاب )ليس لديه 
اليمني عىل نفي دعوى املدعي؟ أجاب: ال أحلف، فأفهمته أنه إذا مل حيلف فسيحكم عليه 
بالنكول وبثبوت الدعوى، فقال: ال أحلف. وعليه فقد ثبت لدي قيام املدعى عليه برضب 
املدعي باحلذاء وإمساكه له من حلقه، وعىل ذلك فإنه يستحق التعزير، لذا فقد حكمت عليه 
باجللد عرشين جلدة للحق اخلاص حكام رشعيا أفهمته الطرفني مشافهة باملجلس الرشعي، 
وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعي القناعة باحلكم، وقرر املدعى عليه االعرتاض عىل احلكم 
حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  لذلك.  النظامية  باملدة  وأفهم  اعرتاضية،  بالئحة 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٩هـ. 

املنورة خلف  باملدينة  اجلزائية  باملحكمة  القايض  أنا )...(  فلدي  احلمد هلل وحده وبعد، 
فضيلة ناظر القضية، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٣/٢١هـ وردت املعاملة املتعلقة 
رقم  بالقرار  مشفوعة  املنورة،  باملدينة  االستئناف  حمكمة  من   )...( ضد   )...( بدعوى 
إذ  حاكمها،  فضيلة  إىل  إعادهتا  تقرر  واملتضمن  ١٤٣٥/٣/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧١٩١٧
القضية  حاكم  فضيلة  ذكر  فقد  عليه،  االعرتاضية  الالئحة  عىل  اطلع  فضيلته  أن  يذكر  مل 
باخلطاب رقم ٣٤٢٠٩١٧٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ املتضمن بأنه تم عرض الالئحة 
االعرتاضية عليه يف مقر عمله اجلديد، فرشح عليها بأنه مل جيد فيها ما يؤثر عىل حكمه، ثم 



372

اعتداء

قررت إعادة كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف باملدينة املنورة إلكامل الزمها. وباهلل 
التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة من 
املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٤٢٠٩١٧٣٧ يف ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، واملحالة لنا 
من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة برقم ٣٥٨٧٩١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ، 
فقد جرى منا نحن رئيس وأعضاء الدائرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة 
املنورة االطالع عىل احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( واملسجل بعدد ٣٤٣٨٧٣٤٦ 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، املتضمن دعوى )...( ضد )...( املحكوم فيه بام دون باطنه، 
األخري.  اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  املوافقة  باألكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة 

وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٣٩٣٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣١٤٣٦٠ 

تعادتءا-احقاخاصا-ادعوىاضدامعممةا-ارضباطالبةا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-اتأديبا
جائزارشعاا-ارداتلدعوىا-اعدماتلاحميفامعاتنافاءاتلقلينة.

عدماوجوداتلبينة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها؛ طالبًا أخذ حقه منها بالوجه الرشعي لقيامها برضب 
ابنته يف املدرسة ولطمها عىل وجهها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أنكرت صحتها 
وذكرت بأن الطالبة خالفت تعليامت املدرسة، وألن املدعي ليس لدية بينة عىل صحة دعواه 
ولكون املدعى عليها مديرة مدرسة، واألصل أهنا مربية ومؤمتنة ومل تتجاوز احلد الرشعي يف 
التأديب، لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالطائف، وبناء عىل 
بالطائف برقم ٣٥٨٣٩٣٩ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٠٩٠٠٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ، 
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ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ افتتحت اجللسة الساعة )٣٠: ١٠(، وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى عىل احلارضة معه باملجلس 
يف  قائال   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عليها  املدعى  الرشعي 
دعواه عليها: إن املدعى عليها مديرة املدرسة )...( وقامت برضب ابنتي يف املدرسة ولطمتها 
عىل وجهها أكثر من مرة وشدهتا من شعرها واهنالت عليها رضبا أمام زميالهتا وأمام إدارة 
املدرسة حتى أغمى عليها، وأطلب احلكم عليها، وأخذ حقي منها بالوجه الرشعي. هذه 
دعواي. وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى عليها أجابت بأن: دعوى املدعي غري صحيحة، 
وبسؤال املدعي هل لديك بينة؟ أجاب: لدي بينة وأطلب مهلة إلحضارها. وقررت املدعى 
عليها توكيل زوجها احلارض يف احلضور للمحكمة وسامع الدعوى واإلجابة عليها واإلقرار 
واإلنكار والصلح والتنازل وقبول األحكام واالعرتاض عليها. ورفعت اجللسة. ويف يوم 
اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ افتتحت اجللسة الساعة الثامنة وفيها حرض الطرفان، 
وأحرض املدعي ابنته )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله عن 
للمدعى  دفاع  مذكرة  وجدت  املعاملة  عىل  وباالطالع  بينة.  لدي  ليس  قائال:  أجاب  بينته 
عليها تفيد بقوهلا: إنني أنكر هذه الدعوى وأطالب املدعي بإحضار التقرير الطبي الذي يثبت 
دعواه، وذكرت يف قوهلا: أنني قد محلت أمانة قيادة هذه املدرسة وأنا مسؤولة عن كل من 
فيها أمام اهلل، فإين البد أن أتعامل بأساليب تربوية مع املخطئ، وأضاف املدعى عليه وكالة 
املدرسة وهي خمالفة، وكلمتها  الشفايف يف  أمحر  املشتكية كانت واضعة  الطالبة  إن  قائال: 
موكلتي مديرة املدرسة قالت هلا: أنا كم مرة نبهتك عىل عدم وضع هذه املخالفة؟ وأيضا 
لدهيا خمالفة يف وضع فتحة للمريول جهة الصدر؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة 
املتضمنة اإلنكار، وعدم وجود بينة، وكون املديرة هي مربية وأمينة، وكوهنا ذكرت وجود 
خمالفات لدى الطالبة، وألنه ليس يف التأديب جناح ما مل يتجاوز احلد الرشعي، ونظرا لكثرة 
املخالفات التي تقع بني الطالبات، فقد حكمت بأخذ التعهد عىل الطالبة بااللتزام باآلداب 
باآلداب  والتقيد  إنشاء جيل صالح  املصلحة يف  لتحقيق  التي وضعت  واألنظمة  الرشعية 
البنات يف حفظ حيائهن وعفافهن وحشمتهن وكرامتهن،  التي وضعت ملصلحة  الرشعية 



375

ومل تثبت لدي إدانة املدعى عليها، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه وكالة قنع به واعرتض 
التوفيق، وصىل اهلل  املعاملة ملحكمة االستئناف. وباهلل  برفع  املدعي بدون الئحة، وأمرت 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.

اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ  اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد   
الساعة )٣٠: ٠٨(، حيث عادت املعاملة من حمكمة االستئناف مالحظا عليها بقرار الدائرة 
احلقوقية اخلامسة برقم ٣٥٢٧١٥٣١ يف ١٤٣٥/٦/٩هـ، جاء فيه: وبدراسة املعاملة تقرر 
إعادهتا ملالحظة أنه إذا ادعى املدعي وأنكرت املدعى عليها ومل توجد بينة فعىل فضيلته أخذ 
يمني املديرة بعدم صحة الدعوى، كام أن فضيلته حكم بأخذ التعهد عىل الطالبة وهذا يف 
غري حمله، فعىل فضيلته إعادة النظر، وجوابا عىل ما ذكره أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل فقد 
املديرة هي مربية ومؤدبة  إن  الطالبة، وحيث  التعهد عىل  به من أخذ  رجعت عام حكمت 
فهي تقوم مقام األم يف املدرسة يف الرتبية والتأديب، وقد رأيت أن حتليفها اليمني مع عدم 
وجود أي قرينة عىل دعوى املدعي هو إضعاف جلانب املديرة التي تقوم مقام ولية األمر عىل 
الطالبات، وألن فيه جتريء الطالبات عىل إقامة الدعاوى يف املحاكم عىل املعلامت واملربيات؛ 
فأمرت بإعادة املعاملة ملحكمة االستئناف. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ الساعة التاسعة.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  املكرمة االطالع عىل  اخلامسة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة  اجلزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية املكلف بالطائف برقم )٣٥٤٠٩٠٠٤( وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٥هـ، 
دعوى  الـمتضمـن:  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ  وتـاريخ   )٣٥٢١٨٢٢٥( برقم  بالطائف  اجلزائية 
اعتداء  أو  برضب  املتهمة   اجلنسية  سعودية   )...( ضد/  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي 
الصك وصورة ضبطه والئحته  وبدراسة  الصك،  بباطن  بام دون  فيه  املحكوم  الغري،  عىل 
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اعتداء

االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 
حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 1ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٥٤٩٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٥٧٣٨٩ 

تلنفيا-ا يمنيا موصمةا-ا غريا شهادةا إنكارا-ا وشالا-ا خاصا-ارضبا حقا تعادتءا-ا
رصفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

وسبه  برضبه  قيامها  نظري  بتعزيرها  احلكم  طالبًا  عليها؛  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
املدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكرت  عليها  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  وشتمه، 
طلب  ثم  الدعوى،  إلثبات  موصلة  غري  أهنا  اتضح  شهادهتا  سامع  وبعد  شاهدة  أحرض 
املدعي يمني املدعى عليها عىل نفي دعواه فأدهتا طبق ما طلب منها، ولذا فقد حكم القايض 
برصف النظر عن دعوى املدعي لعدم ثبوهتا، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة برقم ٣٤١٦٥٤٩٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٨٨١٨٠٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٤/١٠هـ، 
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ففي يوم األحد املوافق١٤٣٤/١٠/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة )١١:٠٠( وفيها حرض 
املدعي )...( ... اجلنسية بموجب رقم اإلقامة )...( وحرض حلضوره املدعى عليها )...( 
سعودية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى املدعي قائال: )أدعي عىل هذه احلارضة 
معي، حيث إنه يف تاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٦هـ قمت بمحاولة أخذ ابني )...( وكان عمره 
سنتني وأربعة أشهر ورفضت أمه املدعى عليها ذلك، وقامت برضيب حينام كنت أمحل الولد 
وأخذت الولد مني بالقوة بعد رضيب يف وجهي وباقي جسمي وكان واقفا معها يف املوقع 
)...( و)...(، كام قامت املدعى عليها بسبي وشتمي بقوهلا يل يا كلب يا حيوان يا وسخ، علام 
بأنني ال أطالب يف هذه الدعوى إال هذه املدعى عليها )...(، وأما املدعى عليهام اآلخران 
فمتنازل عن مطالبتهام يف هذه الدعوى ألهنام مسافران وغري موجودين( وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليها أجابت قائلة: )ما ذكره املدعي كله غري صحيح، واملدعي هو من أتى إىل شقة 
ابني فمنعته من ذلك ودفعته عن  ابني عىل باب الشقة من اخلارج فقام بأخذ  أختي وكان 
ابني، وقام هو بمقاومتي وسحب شعري حتى أسقطني عىل األرض، وهو من أتى إيل ألخذ 
ابني، ومل أقم أنا برضبه، كام أن ما ذكره من السب والشتم كله غري صحيح ومل أقم بسبه أو 
أنني كنت  شتمه(، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: )ما ذكرته من واقع املضاربة فصحيح 
أدفعها بيدي لكي آخذ الولد، وقد يكون مسكت شعرها لكي أدفعها عني، علام أن الولد 
كان وقت الواقعة عمره سنة وعرشة أشهر تقريبا، وأما السب والشتم فالصحيح ما ذكرته 
من أهنا قامت بسبي وشتمي(، وبسؤال املدعي: هل لديك بينة عىل ما ذكرته يف دعواك؟ 
فقال: لدي )يس دي( تسجيل صويت عن طريق التليفون كانت تتكلم عني بالسب والشتم، 
وكذلك لدي شاهدة امرأة اسمها )...( تشهد بالسب والشتم، وأطلب إمهايل إلحضارها 
املدعي  حرض  وفيها  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفع  قررت  لذا  القادمة.  اجللسة  يف  لكم 
واملدعى عليها، وبسؤال املدعي عن البينة التي وعد بإحضارها فأحرض )...( ... اجلنسية 
اإلقامة رقم  اجلنسية بموجب   ... برفقة زوجها )...(  اإلقامة رقم )...(  بموجب رخصة 
)...(، وشهدت قائلة: )أشهد هلل تعاىل أنني أعرف املدعي واملدعى عليها وكنت أتواصل 
مع املدعى عليها، ويف يوم من األيام اتصلت يب املدعى عليها وقالت: سوف أحرض للغداء 
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الولد،  ليأخذ  سيأيت   )...( ألن  سأتأخر  وقالت:  أخرى  مرة  يب  اتصلت  وبعدها  عندك، 
وبعدها اتصلت يب وهي تبكي وتقول: إن )...( قام برضهبا، وكنا نتكلم بالتليفون ونسب 
ونشتم به ملا فعله من رضب، وكان التليفون به تسجيل وضعه املدعي فسجل كالمنا، مع 
أنني ال أتذكر اآلن السب والشتم الذي قمنا به أنا واملدعى عليها، هذا ما لدي من شهادة. 
وبسؤال املدعي: هل لديه زيادة بينة؟ فقال: ليس لدي إال هذه الشاهدة و)اليس دي( الذي 
به التسجيل. هكذا أجاب املدعي، وبعرض شهادة الشاهدة عىل املدعى عليها قالت: ما جاء 
يف الشهادة من حصول سب وشتم ال أتذكره ألنه قد يكون حصل وقت غضب مني بسبب 
رضبه يل ألخذ ابني. هكذا أجابت املدعى عليها، وبناء عليه قررت رفع اجللسة للدراسة. 
عليها  املدعى  إن  قائال:  املدعي  وأضاف  عليها  واملدعى  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
قامت بسبي مبارشة بقوهلا يل يا ملعون يا ملعون الوالدين وأطلب يمينها عىل نفي دعواي، 
الذي  العظيم  قائلة: واهلل  اليمني فحلفت  بأداء  املدعى عليها استعدت  وبعرض ذلك عىل 
إله غريه أن ما ذكره املدعي كله غري صحيح، ومل أقم برضب املدعي وال سبه، بل هو  ال 
الذي قام برضيب واهلل العظيم. هكذا حلفت املدعى عليها. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
إىل دعواه،  املوصلة  البينة  املدعي  يقدم  مل  املعاملة، وحيث  أوراق  واإلجابة واالطالع عىل 
وطلب يمني املدعى عليها وحيث حلفت املدعى عليها اليمني طبق ما ذكر أعاله، لذلك 
ثبوهتا. وبذلك حكمت. وبعرض احلكم  املدعي لعدم  النظر عن دعوى  كله فقد رصفت 
املدعي االعرتاض بالئحة  قرر  املوافقة عىل احلكم، كام  املدعى عليها  الطرفني قررت  عىل 
اعرتاضية، فأفهم باحلضور يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ الستالم نسخة إعالم 
احلكم، وأن عليه إعادته برفق الالئحة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ االستالم. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  املكرمة االطالع عىل  اخلامسة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة  اجلزائية  الدائرة 
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الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة املساعد برقم ٣٤٨٨١٨٠٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/١٥هـ، املرفق هبا القرار رقم ٣٥١٠٢٩٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ، الصادر 
من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمكة املكرمة املتضمن دعوى/ )...( 
... اجلنسية ضد/ )...( سعودية اجلنسية املتهمة برضب املدعي وشتمه، املحكوم فيه بام دون 
باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم، واهلل 

املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 2ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٩٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٩٣٤٨٩ 

تعادتءا-احقاعاما-امضاربةا-اتقببايفاإصاباتا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-اتنازلاتلطلفنيا
عناتحلقاتخلاصا-اثبوتاتلانازلا-اإدتنةالمحقاتلعاما-اتعزيلابأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميهام.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام؛ طالبًا إثبات إدانتهام برضب كل منهام لآلخر 
والتسبب يف إصابته، وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
ونظرًا  اآلخر،  اخلاص جتاه  منهام عن حقه  واحد  تنازل كل  قررا  أقرا بصحتها، كام  عليهام 
ألن اإلصابة التي حلقت بكل واحد من املدعى عليهام ليست بليغة، وخللو صحيفة املدعى 
إدانة كل واحد من املدعى عليهام  عليهام من السوابق اجلنائية، لذا فقد ثبت لدى القايض 
برضب اآلخر والتسبب يف إصابته، كام ثبت لديه تنازل كل واحد من املدعى عليهام عن حقه 
اخلاص جتاه اآلخر، وحكم بأخذ التعهد املشدد عليهام وإنذارمها من العود ملثل ما بدر منهام 

مستقباًل، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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اعتداء

اجللسة  افتتحت  الظهر  بعد  والربع  الثالثة  الساعة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  األحد  يوم  يف 
برقم )٣٥٢٦٩٦(  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  بناًء عىل  األوىل 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ،  وتاريخ   )٣٥١٢٨٧٢( برقم  واملقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ 
 )...( املدعى عليه األول  )...( وقدم الئحة دعواه ضد كل من  العام  املدعي  وفيها حرض 
املقبوض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  عامًا   ٣٩ العمر  من  البالغ 
عليه  واملدعى  ١٤٣٤/١١/٠٢هـ،  بتاريخ  عنه  واملفرج  ١٤٣٤/١١/٠٢هـ  بتاريخ  عليه 
الثاين )...( البالغ من العمر ٥٠ عامًا ... اجلنسية برخصة اإلقامة رقم )...( املقبوض عليه 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، واملفرج عنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ قائاًل يف دعواه: انتهى 
املوصوفة  اإلصابات  وإحداث  اآلخر  منهام  كل  برضب  عليهام  املدعى  اهتام  إىل  التحقيق 
بالتقريرين الطبيني املرفقني، وذلك لألدلة والقرائن التالية:  ١/ ما ورد بأقواهلام املدونة عىل 
 ملف التحقيق املرفق باملعاملة لفة رقم )١(. ٢/التقرير الطبي املرفق باملعاملة لفة رقم )٢(. 
عىل  هلام  يعثر  مل  سوابقهام  عن  وبالبحث   .)١٢( رقم  لفة  باملعاملة  املرفق  الطبي  ٣/التقرير 
سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املذكوران فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، أطلب 
للطرفني  انتهى  أن احلق اخلاص  تعزيرية )علاًم  بعقوبة  إليهام واحلكم عليهام  أسند  ما  إثبات 
بالتنازل(، هكذا ادعى. ولعدم حضور املدعى عليهام رغم تبليغهام بموعد هذه اجللسة، كام يف 
حمرض االتصال املرفق باملعاملة املؤرخ يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، ألجله أجلت اجللسة وأمرت 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هــ  الثالثاء  يوم  ويف  إلحضارمها.  املختصة  اجلهة  عىل  بالكتابة 
اجللسة الثانية يف موعدها املحدد الساعة العارشة والنصف صباحًا، وفيها حرض املدعي العام 
واملدعى عليهام، وبعد التأكد من هوية املدعى عليهام املشار إليها أعاله، جرى تالوة دعوى 
املدعي العام عليهام فأجاب كل واحد منهام بمفرده قائاًل: ما ذكره املدعي العام من اهتامي 
باملضاربة فيم بيننا وإحداث إصابة حلقت بكل واحد منا فهذا صحيح، وأنا تائب ونادم عىل 
فعيل ولن أعود ملثله مستقباًل إن شاء اهلل. هكذا أجاب كل واحد منهام، ثم قرر املدعى عليه 
)...( بخصوص هذه  عليه  املدعى  اخلاص جتاه  متنازل عن حقي  إنني  قائاًل:   )...( األول 
القضية وال أطالبه بيشء بشأهنا ال حارضًا وال مستقباًل. هكذا قال وقرر ثم قرر املدعى عليه 
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أطالبه بيشء  )...( وال  املدعى عليه  متنازل عن حقي اخلاص جتاه  إنني  قائاًل:   )...( الثاين 
قال وقرر بحضور وشهادة فضيلة  القضية ال حارضًا وال مستقباًل. هكذا  بخصوص هذه 
املالزم القضائي لدينا )...(. هذا وقد جرى االطالع مّنا عىل ما ورد يف أقوال املدعى عليهام 
املدونة يف ملف التحقيق لفة رقم )١(، فوجدت كام ذكر املدعي العام، وباالطالع عىل التقرير 
الطبي املرفق لفة رقم )٢( الصادر من مستشفى )...( املؤرخ يف ١٤٣٤/١١/٠٢هــ رقم 
الصدر وكدمات  بكدمة مع جرح سطحي يف   )...( عليه  املدعى  إصابة  ويتضمن  )بدون( 
وباالطالع  أيام،  أربعة  الشفاء  مدة  وقدرت  اليمنى،  الركبة  يف  سطحي  وجرح  الرقبة  يف 
وتاريخ   )٩٣٠٣( برقم   )...( مستشفى  من  الصادر   )١٢( رقم  املرفق  الطبي  التقرير  عىل 
اليد  من  الكبري  باإلصبع  بكرس   )...( عليه  املدعى  إصابة  ويتضمن  ١٤٣٤/١١/٠٦هــ، 
قرره  الدعوى واإلجابة وما  تقدم من سامع  ما  فبناًء عىل  أسابيع،  الشفاء ستة  اليمنى ومدة 
الطرفان، ونظرًا ألن كل واحد من املدعى عليهام صادق عىل ما جاء يف دعوى املدعي العام، 
اإلصابة  ألن  ونظرًا  ندامته،  وأظهر  توبته  أبدى  عليهام  املدعى  من  واحد  كل  أن  إىل  ونظرًا 
من  عليهام  املدعى  صحيفة  وخللو  بليغة،  ليست  عليهام  املدعى  من  واحد  بكل  حلقت  التي 
السوابق اجلنائية، ولتنازل كل واحد من املدعى عليهام عن حقه اخلاص جتاه اآلخر، وطمعًا 
يف استصالحهام قررت اآليت: أواًل: ثبت لدي إدانة كل واحد من املدعى عليهام )...( و)...( 
برضب كل منهام اآلخر وإحداث اإلصابات املوصوفة بالتقريرين الطبيني املرفقني، كام ثبت 
لدي تنازل كل واحد من املدعى عليهام عن حقه اخلاص جتاه اآلخر بخصوص هذه القضية. 
ثانيًا/ أخذ التعهد املشدد عىل كل واحد من املدعى عليهام وإنذارمها من العود ملثل ما بدر 
منهام مستقباًل تعزيرًا لكل واحد منهام عىل ما أدين به، املنصوص عليه يف أواًل من رضب كل 
منهام اآلخر وإحداث اإلصابات املوصوفة بالتقريرين الطبيني املرفقني، هذا ما ظهر يل وبه 
حكمت ألجل احلق العام واخلاص. وجرى نصح املدعى عليهام وتوجيههام بام يناسب املقام، 
وبإعالن احلكم قرر كل من املدعى عليهام القناعة باحلكم، وأبدى املدعي العام اعرتاضه عىل 
اعرتاضية، وأقفلت اجللسة يف متام  بدون الئحة  احلكم وطلب رفعه إىل حمكمة االستئناف 
الساعة احلادية عرشة صباحًا، وعىل ما تقدم حصل التوقيع. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 
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وعىل اله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٨٧٢ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥١٧٧٦٣٧ بتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية األوىل االطالع عىل احلكم 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة واملسجل بعدد 
 )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٩٥٧٦
وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم  مضاربة،  قضية  يف  املتهمني  ورفيقه 
ضبطه قررنا املوافقة عىل احلكم باألكثرية. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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 ٣ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٧٦٩٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٨٩٣٤ 

تعادتءا-احقاعاما-امضاربةا-اإطالقانارا-اتكقرياسيارةا-اتقببايفاإصاباتا-اتقليلا
طبيا-اإنكارا-اإدتنةاباالشرتتكايفامضاربةا-اتوجهاتلشبهةايفاباسياتلاهلا-اتعزيلابالقجنا

وأخذاتلاعهدا-اإرجاءاحماكمةاتلغائب.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.
2ا-تملادةا)ل1٩(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

إدانة األول والثاين باالعتداء  إثبات  العام دعواه ضد املدعى عليهم؛ طالبًا  أقام املدعي 
عىل الثالث وإحداث إصابات فيه وبإطالق النار من سالح ناري مل يضبط، وإدانة الثالث 
بالتهجم عىل منزل األول والثاين باحلجارة وتكسري زجاج سيارة عائدة لشقيقهام، وطلب 
أنكرا  والثاين  األول  عليهام  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليهم  احلكم 
املدعى عليه  أما  الثالث هو من هتجم عليهام رفق إخوته،  املدعى عليه  بأن  صحتها ودفعا 
الثالث فلم حيرض، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة والقرائن الواردة يف الئحة 
املدعى عليهام األول  إدانة  لديه  ثبت  القايض عليها  القضية، وبعد اطالع  الدعوى وملف 
والثاين بتضارهبام مع أحد األشخاص، ومل يثبت لديه إدانتهام بباقي التهم مع توجه الشبهة 
الشديد  التعهد  إليهام، وحكم بسجن كل واحد منهام ملدة شهر، وبأخذ  هلام بصحة نسبتها 
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عليهام بعدم العودة ملا بدر منهام، كام قرر إرجاء حماكمة الغائب إىل حني إحضاره، فاعرتض 
املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٥٩٧٦٩٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٧٦٥٣٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، 
وفيها   ،)١١:١٥( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي 
واملكلف   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( العام  املدعي  حرض 
بالعمل لدينا بموجب خطاب التكليف رقم هـ م/ ٣٢٠٠/٦ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ 
اجلنسية   ...  ،)...( أدعي/١ -  جدة  بمحافظة  العام  االدعاء  بدائرة  عاما  مدعيا  بصفتي 
إقامة رقم )...( وتاريخ١٤٢٨/٦/٥هـ صادرة من  العمر)٣٣( عامًا بموجب  البالغ من 
جدة، موقوف بالسجن العام بموجب أمر متديد وإحالة رقم )هـ ٧٥٦٣٨/٥/٢( وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ. ٢ - )...(، ... اجلنسية البالغ من العمر)٣٦( عامًا بموجب إقامة رقم 
)...( وتاريخ ١٤٢٥/١/٦هـ صادرة من جدة، موقوف بالسجن العام بموجب أمر متديد 
وإحالة رقم )هـ ٧٥٦٣٦/٥/٢( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ. ٣ - )...(، سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٣هـ البالغ من العمر )٢٣(عامًا، 
عىل  بناء  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  بتاريخ  عليهم  املقبوض  احلضورية  بالكفالة  الرساح  مطلق 
بالغ من املدعى عليه الثاين يذكر فيه حدوث هتجم وإطالق النار بأكثر من طلقة عىل منزهلم 
من قبل عدد من األشخاص سعوديي اجلنسية، ورمي حجارة عىل املنزل، وُعثر عىل ظرفني 
لطلقتني ناريتني أمام املنزل، إضافة إىل وجود آثار رمي حجارة عىل باب املنزل، ووجدت 
عربة نوع )...( لوحة رقم )...( مكسور زجاجها تعود لشقيق املدعى عليهام األول والثاين، 
وقد أعد حمرض معاينة بذلك. كام ورد اتصال من غرفة العمليات يفيد بوجود املدعى عليه 
الثالث بمستشفى امللك فهد مصابا بطعنة سكني من قبل املدعى عليه األول، وصدر تقرير 
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طبي بحق املدعى عليه الثالث من مستشفى امللك فهد بدون رقم وتاريخ املتضمن: وجود 
جرح قطعي سطحي يف الظهر وسحجات يف الرقبة من اجلهة اليرسى ورضوض يف الصدر 
من اجلهة اليمنى مدة الشفاء منها ستة أيام مامل حتدث مضاعفات. وباستجواب املدعى عليه 
األول أفاد بحصول خالف بينهم وبني املدعى عليه الثالث الذي حرض رفق أشخاص مل يتم 
القبض عليهم، وقاموا بالتهجم عىل منزهلم ورمي احلجارة وقد حصل إطالق نار ال يعلم 
مصدره. وباستجواب املدعى عليه الثاين أفاد بوجود خالف سابق بني احد أشقائه واملدعى 
باستجواب  حجارة.  ورمي  منزهلم  عىل  بالتهجم  وقاموا  أشخاص  رفق  حرض  الذي  عليه 
مل  والثاين -  األول  عليهام  املدعى  شقيق   )...( عىل/  اتصل  بانه  أفاد  الثالث  عليه  املدعى 
أهله  منزل  إىل  بإحضاره  قام  أنه  إال  الصناعية  من  ملنزله  إيصاله  لطلب  االهتام -  له  يوجه 
وحرض األول والثاين واعتديا عليه وتسببا يف إصابته، حيث رضبه األول بسيف )وبلكة( 
 ،)...( الشاهد/  أقوال  بينه وبني شقيقهم. وبسامع  بسبب خالف سابق  رقبته وذلك  عىل 
سعودي اجلنسية، أفاد بأنه كان متواجدا مع شقيق املدعى عليه الثالث ويدعى )...( الذي 
تلقى اتصاال من شقيقه املدعى عليه الثالث فذهبا إليه عند املسجد بالقرب من منزل املدعى 
جهة  من  ناري  سالح  من  طلقات  ثالث  وسمع  مرضوبا،  وشاهداه  والثاين  األول  عليهام 
منزل املدعى عليهام األول والثاين، كام شاهد املدعى عليه األول فوق املنزل وبيده سيف. 
اإلدارية  للمحكمة  يتم ضبطه وأحيلت  مل  ناري  أوراق لقضية حيازة سالح  )جرى فصل 
بحكم االختصاص(. وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إىل املدعى عليهام األول والثاين 
باالعتداء عىل املدعى عليه الثالث وإحداث إصابات فيه موصوفة بالتقرير الطبي وبإطالق 
النار من سالح ناري مل يضبط، واهتام املدعى عليه الثالث بالتهجم عىل منزل املدعى عليهام 
األول والثاين باحلجارة وتكسري زجاج سيارة -املستأجرة - عائدة لشقيقهام، وذلك لألدلة 
التحقيق ص )١٫ ١٠(  املدونة بدفرت  املدعى عليهم  أقوال  والقرائن اآلتية: ١. ما جاء يف 
شهادة  يف  جاء  ما   .٣  .)٣  ١٫( لفة  املرفق  األمن  دوريات  بمحرض  جاء  ما   .٢ لفة)٢٧(. 
لفة  املرفق  الطبي  التقرير  يف  جاء  ما   .٤ لفة)٢٨(.  ص)١(  التحقيق  بدفرت  املدونة  الشاهد 
)٤(. ٥. ما جاء بمحرض االنتقال واملعاينة املدون بدفرت االستدالل ص )١( لفة )١٧(. ٦. 
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ما جاء بمحرض رفع اآلثار املعد من قبل األدلة اجلنائية )١٠(. وبالبحث عن سوابقهم عثر 
للثالث عىل سابقة فعل فاحشة اللواط، ومل يعثر لألول والثاين عىل سوابق مسجلة. وحيث 
لذا  شـرعًا،  عـلـيه  ومعاقـب  جمـرم  فعل  الـمذكورون  عليهم  املدعى  عليـه  أقدم  ما  إن 
أطالب إثبات ما أسند إليهم واحلكم عليهم بعقوبة تعزيرية )علاًم بان احلقوق اخلاصة انتهت 
بالتنازل(. هكذا ادعى، وجرى إحضار املدعى عليهام األول والثاين دون الثالث، وطلب 
املدعي العام تأجيل الدعوى بشأن املدعى عليه الثالث حلني إحضاره كونه مطلق الرساح، 
منهام  واحد  كل  أجاب  العام  املدعي  دعوى  عن  بعاليه  املذكورين  عليهام  املدعى  وبسؤال 
ومها يتكلامن بالعربية قائال: ال صحة هلذه الدعوى ضدنا مجلة وتفصيال، بل املدعى عليه 
الثالث هو من حرض ملنزلنا وإخوته وهتجم علينا وال توجد أية سابقة علينا، وقد انتهى احلق 
اخلاص بالتنازل. هكذا أجابا. وبسؤال املدعي العام عن بينته عىل دعواه أجاب قائال: أطلب 
إمهايل إلحضارها يف اجللسة القادمة، وعليه قررت رفع اجللسة. ويف يوم األربعاء املوافق 
١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة )١٥:١١(، وفيها حرض املدعي العام ومل يتم 
إحضار املدعى عليهم، وبسؤال املدعي العام عن بينته عىل الدعوى أجاب قائاًل: البينة مل 
حترض آمل إمهايل إلحضارها يف جلسة قادمة. هكذا أجاب، وعليه قررت رفع اجللسة. ويف 
يوم االثنني ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ افتتحت اجللسة الساعة )١٥: ١١(، وفيها حرض املدعي 
أجاب  الدعوى  بينته عىل  العام عن  املدعي  املدعى عليهم، وبسؤال  يتم إحضار  العام ومل 
قائاًل: البينة مل حترض آمل إمهايل إلحضارها يف جلسة قادمة. هكذا أجاب، وعليه قررت رفع 
اجللسة. ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ الساعة )٣٠: ٠٨( فتحت اجللسة لدي 
أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمحافظة جدة، وفيها حرض املدعي العام/ )...( وجرى 
العام عن  املدعي  الثالث، وبسؤال  املدعى عليه  املدعى عليهام األول والثاين دون  إحضار 
بينته أجاب قائاًل: البينة مل حترض. هكذا أجاب. هذا وقد جرى اطالعي عىل أوراق املعاملة 
وعىل أقوال املدعى عليهام حتقيقًا باللفة رقم )٢٧( صحيفة رقم )١ -٥( املتضمنة: )إقرار 
فوق  يقف  كان  الثالث  عليه  املدعى  وأن  منزهلم  أعىل  بوقوفه   )...( األول/  عليه  املدعى 
سطح هنجر ملنزل جماور وكان يريد القفز إىل منزل املدعى عليهام األول والثاين، وأن املدعى 
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عليه األول قام برمي حجارة عليه ثم تدحرج املدعى عليه الثالث من سقف اهلنجر وحلقت 
عليه  املدعى  أقوال  تضمنت  كام  سيف(،  املضاربة  وقت  بحوزته  يكن  مل  وأنه  اإلصابة،  به 
الثاين )إنكاره القيام بإطالق النار أثناء املضاربة(، وبعرضها عىل املدعى عليهام صادق كل 
منهام عىل أقواله هذه املذكورة، كام اطلعت عىل شهادة الشاهد/ )...( املدونة بدفرت التحقيق 
باللفة رقم )٢٨( صحيفة رقم )١( املدون مضموهنا بدعوى املدعي العام، وأن الشاهد مل 
وأن  فقط،  النار  إطالق  صوت  سمع  وإنام  السالح،  حيمل  من  وال  النار  أطلق  من  يشاهد 
إطالق النار مل يصدر من املدعى عليه الثالث كونه بجوار الشاهد حينها(، وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليهام أجابا قائلني: إطالق النار مل يصدر منا ومل يكن بحوزتنا أي سالح. هكذا 
باللفة رقم )١٢(  الثالث  الطبي الصادر بشأن املدعى عليه  التقرير  أجابا، كام اطلعت عىل 
وعىل صحيفة سوابق املدعى عليهام األول والثاين باللفة رقم )٦١ -٦٢(، فوجدت اجلميع 
وفقًا ملا قرره املدعي العام بدعواه؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلنكار املدعى 
من  العام  املدعي  أقامه  وملا  احلضور،  عن  البينة  ولتخلف  للدعوى،  والثاين  األول  عليهام 
قرائن وردت يف املعاملة تعضد دعواه؛ فلام سبق فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليهام األول/ 
)...( والثاين/ )...( بتضارهبام مع أحد األشخاص، ومل يثبت لدي إدانتهم بام نسب إليهم يف 
الدعوى من االعتداء عىل املدعى عليه الثالث بالرضب وإحداث إصابات فيه، وإطالقهم 
النار من سالح ناري مل يضبط، مع توجيه الشبهة إليهم يف هذا، وبام أن الرشيعة االسالمية 
جاءت باحلفاظ عىل األنفس املعصومة وحرمت االعتداء عليها، والنبي صىل اهلل عليه وسلم 
يقول: “كل املسلم عىل املسلم حرام: دمه وماله وعرضه”، ومها يستحقان العقاب الرادع 
عىل ما بدر منهام، ونظرًا لعدم السوابق املسجلة عىل املدعى عليهام األول والثاين، وملدة شفاء 
املدعى عليه الثالث، والنتهاء احلق اخلاص بالتنازل، وذلك كله أمر يلحظ يف تقرير احلكم؛ 
أواًل:  ييل:  بام  العام  للحق  تعزيرًا  والثاين  األول  عليهام  املدعى  فقد حكمت عىل  فلام سبق 
يسجن كل واحد من املدعى عليهام األول والثاين ملدة شهر حيتسب منها مدة إيقافه يف هذه 
بدر  ملا  العودة  بعدم  املدعى عليهام األول والثاين  الشديد عىل  التعهد  ثانيًا: يؤخذ  القضية. 
منهام، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي العام معارضته عىل احلكم مع تقديم الئحة 
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الستالم  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ  املوافق  األربعاء  يوم  يف  باحلضور  فأفهمته  عليه،  اعرتاضية 
نسخة من قرار احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل مدة ثالثني يوما اعتبارًا من التاريخ املشار 
إليه، فان مضت املدة ومل يقدم اعرتاضه عليه خالهلا فإن حقه يف تقديم الئحة االعرتاض 
يكون ساقطًا وفقًا للامدة رقم )١٩٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية، كام قرر املدعى عليهام 
قناعتهام به، وأرجأت احلكم عىل املدعى عليه الثالث حلني إحضاره، وجرى النطق باحلكم 
يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ الساعة )٠٠: ٠٩(. وعىل ذلك جرى التوقيع. 

وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  السابعة  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٥٤٧٦٥٣٢ برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٧/٢٣هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
بام  فيه  املحكوم  ١٤٣٥/٥/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥٦٤٤٠ برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية 
دون بباطن الصك املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( ورفيقيه املتهمني يف مضاربة 
واعتداء، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٣٩٧٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٣٥١٠٥ 

إسلترا نومهاا-ا غلفةا أجانبا دخولا عميهاا-ا وتمفظا زوجةا عاما-ارضبا تعادتءا-احقا
بالرضبا-اإنكارامااعدتها-اإدتنةابالرضبا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهدا-اتنافاءا

تلقصداتجللميايفاتلدخولا-اتكافاءابأخذاتلاعهد.

 ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ] تعاىللا 1ا-سولها
.ZÓÒÑÐÏÎÍÌ

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  [ھ  تعاىللا 2ا-سولها
.Zۆ ۆۈ

.Z'&%$#"!]٣ا-سولهاتعاىللا
لا-اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“تملقملامناسملاتملقممونامنالقانهاويده”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهم؛ طالبًا إثبات إدانتهم: األول برضب زوجته 
نومها  غرفة  ودخول  األول  زوجة  خصوصية  بانتهاك  والثالث  والثاين  عليها،  والتلفظ 
والتلفظ عليها، وطلب احلكم عليهم بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم 
أقر األول بصحتها، وأنكر الثاين والثالث تلفظهام عىل زوجة األول؛ ودفعا بأن دخوهلام غرفة 
نومها كان بقصد الصلح بني الزوجني ومرافقة اهلالل األمحر، ونظرا النتفاء القصد اجلرمي 
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لدى املدعى عليهام الثاين والثالث يف دخول غرفة نوم املرأة، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة 
جلدات،  عرش  وبجلده  أيام،  ثالثة  ملدة  بسجنه  وحكم  إليه،  نسب  بام  األول  عليه  املدعى 
الثاين والثالث  املدعى عليهام  إدانة  لديه  ثبت  ما فعل، كام  بعدم تكرار  التعهد عليه  وبأخذ 
بانتهاك خصوصية املرأة، ومل يثبت لديه إدانتهام بالتلفظ عليها مع توجه التهمة بذلك، وقرر 
االكتفاء بأخذ التعهد عليهام، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  املساعد  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٤٤٦٣٩٤٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٣٩٧٩
١٤٣٤/٠٢/٢٤هـ، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)١٥: ٠٩(، وفيها تقدم املدعي العام/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
ادعى  )...( وتكليف رقم )١٥٨٣٢( وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٠٦هـ بالئحة دعوى، وفيها 
عىل/ ١ -)...(، يبلغ من العمر )٣٣( عامًا، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( متزوج موظف قطاع خاص، يقيم بجدة حي )...( مطلق الرساح بالكفالة احلضورية 
املرفقة. ٢ -)...( يبلغ من العمر )٤٥( عامًا سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( متزوج موظف قطاع خاص يقيم بجدة حي )...( مطلق الرساح بالكفالة احلضورية 
املرفقة. ٣ -)...(، يبلغ من العمر )٣٩( عامًا سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( متزوج موظف يف )...(، يقيم بحي )...(، مطلق الرساح بالكفالة احلضورية املرفقة. 
بأنه قد انتهى التحقيق بتوجيه االهتام إىل املدعى عليه األول/ )...(، باالعتداء عىل زوجته 
والثالث/  الثاين  للمدعى عليهام  بالتلفظ والرضب مما تسبب يف إصابتها، وتوجيه االهتام 
النوم،  بمالبس  وهي  نومها  غرفة  إىل  بالدخول  املدعية  خصوصية  بانتهاك  و)...(،   )...(
وعبث الثاين بممتلكاهتا وأخذ حمفظتها للمساومة والتلفظ عليها. وذلك لألدلة والقرائن 
)٤، ٥( من  رقم  املدون صفحة  أعاله،  عنه  املنوه  األول  عليه  املدعى  التالية: ١ -اعرتاف 
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ملف التحقيق املرفق لفة رقم )١٥(. ٢ -اعرتاف املدعى عليه الثاين املنوه شفهيًا، املثبت يف 
املحرض املعد بذلك صفحة رقم )٧( لفة رقم )١٥(. ٤ -ما جاء يف شهادة الشاهدة املنوه 
عنها واملدونة ص )٦( من ملف التحقيق املرفق لفة رقم )١٥(. ٥ -التقرير الطبي الصادر 
تبني  عليهم  املدعى  سوابق  عن  وبالبحث   .)٤( رقم  لفة  واملرفق  إليه  املشار  املدعية  بشأن 
عدم وجود سوابق عليهم. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليهم فعل جمرم ومعاقب عليه 
رشعًا، لذا أطلب من املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة إثبات ما أسند إليهم واحلكم عليهم 
بعقوبة تعزيرية لقاء ما بدر منهم. وبسؤال املدعى عليه األول )...( عن دعوى املدعي العام 
أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي العام من أين رضبت زوجتي املدعية )...( وتلفظت عليها 
فهذا صحيح، والسبب خلالف بيني وبني املدعية وأنا تائب ونادم، هذه إجابتي(، وبسؤال 
املدعى عليه الثاين )...( عن دعوى املدعي العام أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي العام من 
عليها  والتلفظ  خصوصيتها  انتهاك  من  ذكره  ما  وأما  صحيح،  فهذا  املدعية  غرفة  دخويل 
وذلك  زوجها،  وجود  أثناء  الغرفة  دخلت  والصحيح  صحيح،  غري  فهذا  حمفظتها  وأخذ 
عندما حدث خالف بينهام حماوال اإلصالح، هذه إجابتي(، وبسؤال املدعى عليه الثالث عن 
دعوى املدعي العام أجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي العام من دخويل الغرفة فهذا صحيح، وأما 
ما ذكره من انتهاك اخلصوصية والعبث بأغراضها فهذا غري صحيح، والصحيح دخلت مع 
اهلالل األمحر حينام حرضوا للكشف عىل املدعية، وذلك عندما اشتكى والدها عند الرشطة 
بينته طلب إمهاله إلحضارها  طلب إحضارهم، هذه إجابتي(. وبسؤال املدعي العام عن 
افتتحت  املوافق ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ  الثالثاء  يوم  اجللسة. ويف  لطلبه، ورفعت  فاستجيب 
اجللسة الساعة احلادية عرشة، وفيها حرض املدعى عليهم )األول والثاين والثالث( واملدعي 
هذه  املعاملة  بأوراق  ورد  بام  أكتفي  قائاًل:  أجاب  بينته  عن  العام  املدعي  وبسؤال  العام، 
إجابتي، هذا وقد جرى االطالع عىل اعرتاف األول، واملرفق باملعاملة عىل لفة رقم )١٥(، 
وعىل اعرتاف الثاين بدخوله عىل املدعية وقد رجع عنه وأعد فيه حمرض، واملرفق عىل لفة رقم 
)١٥( ص٧، وعىل الشهادة املرفقة عىل لفة رقم )١٥( ص٦، وعىل التقرير الطبي املرفق عىل 
لفة رقم )٤(، وعىل صحيفة سوابقهم فوجد كام ذكر املدعي العام، فبناء عىل ما تقدم من 
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الدعوى واإلجابة وما قرره الطرفان، وحيث صادق املدعى عليه األول عىل رضب املدعية 
والتلفظ عليها كام صدق املدعى عليه الثاين بدخول غرفة املدعية وأنكر انتهاك اخلصوصية 
والتلفظ عليها وأخذ حمفظتها، كام صادق املدعى عليه الثالث بدخول غرفة املدعية وأنكر 
بقية االهتام، وملا جاء يف التقرير الطبي املشار إليه أعاله، وحمرض االستجواب واملحرض املعد 
بشأن الثاين املشار إليه، وال بينة للمدعي عىل ما أنكره املدعى عليهام، وحيث ما قاما به فعل 
جمرم رشعًا يستحقان العقوبة عليه، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: “املسلم من سلم املسلمون 
فقد  تقدم  ما  ولكل  الزوجة،  تأديب  يف  الرشعي  احلد  األول  ولتجاوز  من لسانه ويده”، 
الثاين  بالتلفظ والرضب، وإدانة  باالعتداء عىل زوجته  املدعى عليه األول  إدانة  ثبت لدي 
والثالث بانتهاك خصوصية املدعية، وتوجه التهمة بإدانة الثاين بالتلفظ عىل املدعية وأخذ 
ثالثة  األول  املدعى عليه  أواًل: سجن  ييل:  بام  العام  احلق  لقاء  تعزيرمها  حمفظتها، وقررت 
أيام وجلده عرش جلدات وأخذ تعهد عليه بعدم العودة ملثل ما بدر منه، ثانيًا: سجن الثاين 
والثالث كل واحد منهام سبعة أيام وجلد كل واحد منهام ثالثني جلدة دفعة واحدة، ثالثًا: 
رصفت النظر عن إدانة الثاين بالتلفظ عىل املدعية وأخذ حقيبتها وبذلك حكمت. وبعرض 
احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليهم قرر املدعي العام املعارضة بالئحة، وقرر املدعى 
الساعة احلادية  بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ  النطق باحلكم  املعارضة بالئحة، جرى  عليهم 
عرشة والنصف. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. احلمد هلل 
وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة، ففي يوم السبت 
العام  املدعي  حرض  وفيها   ٩  :٤٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ  املوافق 
ووكيل املدعى عليهم/ )...( سعودي اجلسنية بموجب السجل املدين رقم )...( بوكالته 
الصادرة من  وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ   )...( رقم  وكالة   )...( األول/  عليه  املدعى  عن 
 )...( رقم  وكالة   )...( الثاين/  عليه  املدعى  جدة، ووكالته عن  بشامل  الثانية  العدل  كتابة 
وتاريخ١٤٣٤/٥/٢٥هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة ووكالته عن املدعى 
كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٥/٢٥هـ،  وتاريخ   )...( رقم  وكالة   )...( الثالث/  عليه 
العدل الثانية بشامل جدة )وكاالت ختوله حق املرافعة واملدافعة واستالم صكوك األحكام 
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فأفهمتهام  الرشعي  القرار  من  منهام صورة  واحد  تسليم كل  تم  وقد  عليها(،  واالعرتاض 
اجللسة  ورفعت  النظامية.  املدة  خالل  االعرتاضية  لوائحهم  لتقديم  يوما  ثالثني  هلام  بأن 
بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٧هـ الساعة العارشة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  وبعد،  وحده  هلل  احلمد   
وتاريخ   ٣٤٤٦٣٩٤٣ برقم  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وفيها   ٢:٠٠ الساعة 
١٤٣٤/٨/٢٨هـ واملرفق هبا قرار املالحظة رقم ٣٤٢٩٧٠٣٠ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٥هـ 
واملتضمن دعوى املدعي العام ضد كل من ١ -)...( سعودي اجلنسية. ٢ -)...( سعودي 
اجلنسية. ٣ -)...( سعودي اجلنسية املتهمني باعتداء املدعى عليه األول عىل زوجته بالرضب 
والتلفظ عليها، واملدعى عليه الثاين والثالث بانتهاك خصوصية املدعية بالدخول إىل غرفة 
نومها، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقرر باألكثرية إعادهتا لفضيلة 
حاكمها ملالحظة أن اخلالف عائيل، فاألوىل حماولة الصلح بينهم وأخذ التعهد عليهم بعدم 
يزيد من وقعة اخلالف، فعىل فضيلته مراعاة ذلك والرتيث وحماولة  العودة، وهذا احلكم 
انتهك  فقد  الفضيلة،  ذكره صاحبا  ما  وإجابة عىل  اجلميع،  اهلل خطى  بينهم. سدد  الصلح 
تعاىل:  لقوله  سامء  سابع  فوق  من  فرض  قد  وواجبا  حرمة  والثالث  الثاين  عليهام   املدعى 

 Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á]
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  [ھ  تعاىل:  وقوله   ZÓ  Ò  Ñ
ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ 
ی یجئ حئ مئ ىئZوقوله تعاىل: [! " # $ % & ' پ پ ڀڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹZ، وما قاما به من تعد وانتهاك 
للخصوصية فيه جرأة عىل الباطل، كام قمت بمحاولة الصلح إال أن املدعية باحلق اخلاص 
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رفضت ذلك وطالبت بمعاقبة املدعى عليهم، لذا ليس لدي سوى ما حكمت به، وأمرت 
١٤٣٤/٩/٦هـ  بتاريخ  اجللسة  ورفعت  االستئناف.  ملحكمة  املعاملة  أوراق  كامل  برفع 
الساعة الثانية والنصف. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠١/١٠هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٣٠: ٠٩(، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليهم وعادت املعاملة من حمكمة االستئناف 
بخطاب رقم ٣٤٤٦٣٩٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٣هـ، وقرار مالحظة يتضمن ما هذا 
لفضيلة حاكمها  إعادهتا  تقرر  االعرتاضية  القرار وصورة ضبطه والئحته  وبدراسة  نصه: 
ومل  اجلريمة  منه  املقصود  ليس  و)...(   )...( ودخول  مقنع،  غري  به  أجاب  ما  أن  ملالحظة 
يثبت القصد اجلرمي منهام، ومل تدع املدعية باحلق اخلاص؛ ألن احلق العام مبني عىل احلق 
اخلاص فاألوىل االكتفاء بأخذ التعهد، ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد رجعت عام 
حكمت به وأمرت بأخذ التعهد عليهم، وبعرض احلكم عىل املدعى عليهم واملدعي العام 
قرر املدعى عليهم املوافقة، وقرر املدعي العام املعارضة بدون الئحة، وأمرت برفع كامل 
الساعة  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ  بتاريخ  اجللسة  رفعت  االستئناف،  حمكمة  إىل  املعاملة  أوراق 

العارشة. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  املكرمة االطالع عىل  اخلامسة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة  اجلزائية  الدائرة 
٣٤٤٦٣٩٤٣وتاريخ  برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
الصادر  ٣٤٢٣٣٥٩٤وتاريخ١٤٣٤/٦/٧هـ،  رقم  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٢٤هـ، 
من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمحافظة جدة، املتضمن دعوى املدعي 
العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية ورفيقيه املتهمني يف إيذاء الزوج لزوجته، املحكوم فيه بام 
دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم 

بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية:  ٣٤٩٨٤٣٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار: ٣٥١١٦٦٩٧ 

تعادتءا-احقاعاماوخاصا-ارضبازوجةا-اتقببايفاإصاباهاا-اتمفظا-اتقليلاطبيا-ا
إسلترا-اتقدماتملدعيةاباحلقاتخلاصا-مطالباهاابأرشاتإلصابةا-اتقديلها-اإدتنةايفاتحلقنيا-ا

تعزيلابالقجنا-اإلزتمابدفعاتألرش.

.Z1ا-سولهاتعاىللا[ۈئېئېئېئىئىئىئی
.Zµ´³]2ا-سولهاتعاىللا

٣ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“تملقملامناسملاتملقممونامنالقانهاويده”.

وإصابتها  زوجته  برضب  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
والتلفظ عليها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى العامة عىل املدعى عليه 
أقر بصحتها، ثم حرض وكيل املدعية باحلق اخلاص وادعى بمثل ما ادعى به املدعي العام، وطلب 
تعويض موكلته عن إصابتها، وبسؤال املدعى عليه عن الدعوى اخلاصة أقر بام جاء فيها، وقد 
تم تقدير أرش اإلصابة التي حلقت باملدعية من قبل مقدر الشجاج، بناء عىل التقرير الطبي الذي 
تقدمت به، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه باالعتداء عىل زوجته بالرضب والتسبب 
يف إصابتها والتلفظ عليها بألفاظ غري الئقة، وحكم بسجنه ملدة يومني، كام حكم بإلزامه بدفع 
أرش إصابة املدعية هلا، فاعرتضت املدعية باحلق اخلاص، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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جدة،  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٤٥٠٢١٦٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٨٤٣٨
١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١١/١٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( العام/  املدعي  حرض  وفيها  صباحًا،  العارشة 
املدين رقم )...( بموجب خطاب التكليف رقم هـ م ٣٢٠٠/٦/٢ يف ١٤٣٤/١/١٣هـ 
وادعى عىل/ )...( )٤٠( عامًا، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( متعلم، 
بتاريخ  إنه  )...(.حيث  بحي   )...( ويقيم  املرفقة،  احلضورية  بالكفالة  عنه  مفرج  متزوج، 
 )...( رشطة  ملركز  بشكوى  اجلنسية(  )سعودية   )...( املرأة/  تقدمت  ١٤٣٤/١/٢٧هـ 
عليها  والتلفظ  بالرضب  عليها  باالعتداء  لقيامه  أعاله؛  املذكور  عليه  املدعى  زوجها  ضد 
 )...( مستشفى  من  الصادر  املبدئي  الطبي  التقرير  بحقها  وصدر  الئقة،  غري  ألفاظا  بقوله 
الكتف األيمن  املتضمن إصابتها برضوض عىل  رقم )بدون( وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٧هـ، 
الشفاء  مدة  وقدرت  اليرسى،  القدم  يف  سطحي  وجرح  األيرس  الذراع  عىل  كدمات  مع 
بأربعة أيام مامل حتدث مضاعفات. وبسامع أقوال املدعى عليه/ اعرتف بأنه قام باالعتداء 
عليه  املدعى  إىل  االهتام  توجيه  إىل  التحقيق  وانتهى  عليها.  والتلفظ  بالرضب  املدعية  عىل 
الئقة،  غري  بألفاظ  عليها  والتلفظ  إصابتها  يف  والتسبب  بالرضب  زوجته  عىل  باالعتداء 
من   )٥( رقم  الصفحة  عىل  املدون  عنه  املنوه  ١ -اعرتافه  التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك 
لفة  املرفق  املدعية  بشأن  الصادر  الطبي  لفة رقم )١(. ٢ -التقرير  املرفق  االستدالل  ملف 
رقم )٥(. وبالبحث عن سوابقه تبني عدم وجود سوابق مسجلة عليه. وحيث إن ما أقدم 
عليه املدعى عليه فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ فإين أطلب من املحكمة اجلزائية بمحافظة 
جدة استنادًا للامدة )١٢٦( من نظام اإلجراءات اجلزائية، احلكم بإثبات ما أسند إليه واحلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أقدم عليه )علاًم بأن احلق اخلاص مازال قائاًم(، وبسؤال املدعى 
عليه عن دعوى املدعي العام أجاب بقوله: )ما ذكره املدعي العام يف دعواه صحيح مجلة 
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وتفصياًل، فقد حصل بيني وبني زوجتي خالف بسيط تطور حتى أدى يب إىل رضهبا والتلفظ 
السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  حرض  ثم  مني(،  حصل  ما  نادم عىل  وأنا  عليها، 
املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن شقيقته املدعية باحلق اخلاص بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة عدل جدة الثانية برقم ٢١٢٦٦ يف ١٤٢٧/٣/١٢هـ جلد ٤٨٣٢ )والتي ختول 
له املرافعة واملدافعة وحضور اجللسات واستئناف االحكام وتقديم لوائح االدعاء والطعن 
شقيقتي  برضب  قام  قد  احلارض  هذا  عليه  املدعى  إن  وقال  عليها(  واالعرتاض  والقناعة 
والتلفظ عليها وأساء األدب معها، أطلب منكم سؤاله وتعويض موكلتي عن اإلصابات 
املدعي  ذكره  )ما  قال:  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  هبا(،  حلقت  التي 
ثم  ما حصل مني(، هكذا أجاب.  نادم عىل  وأنا  فهو صحيح،  وكالة عن موكلته زوجتي 
املعاملة ملقدر الشجاج باملحكمة بموجب اخلطاب رقم ٣٤١٩٢٨٦٤٥  جرى مني إحالة 
 ،)...( اخلاص  احلق  يف  املدعية  إصابة  أرش  تقدير  واملتضمن  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ  بتاريخ 
وجود  واملتضمن  ١٤٣٤/٩/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٩٢٨٦٤٥ رقم  باخلطاب  عادت  ثم 
رضوض بالكتف األيمن وكدمات بالذراع اليرسى وجرح سطحي بالقدم اليرسى، ومدة 
املرأة/ )...( تقدر حكومة  بأن تقدير أرش إصابة  نفيد فضيلتكم  أيام، عليه  الشفاء أربعة 
املعاملة وجدت كام ذكر  أ.هـ. وبالرجوع ألوراق  التوفيق  بمبلغ مخسة آالف ريال. وباهلل 
وحيث  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  اخلاص،  باحلق  واملدعية  العام  املدعي 
 صادق املدعى عليه عىل دعوى املدعي العام، واملدعي باحلق اخلاص وكالة، ولقوله تعاىل: 
[ۈئېئېئېئىئىئىئیZ، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: “املسلم من 
رضب  والن   ،Zµ´³] تعاىل:  ولقوله  ويده”،  لسانه  من  املسلمون  سلم 
فقد  تقدم  ما  ولكل  باملعروف،  املعارشة  من  ليس  وإهانتها  عليها  والتلفظ  لزوجته  الرجل 
إصابتها،  يف  والتسبب  بالرضب  زوجته  عىل  باالعتداء   )...( عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت 
يومني  مدة  بسجنه  العام  احلق  ألجل  بتعزيره  فحكمت  الئقة؛  غري  بألفاظ  عليها  والتلفظ 
حيتسب ما أمضاه من إيقاف عىل ذمة هذه القضية، ويؤخذ عليه التعهد الشديد بعدم العودة 
ملثل ما بدر منه، كام حكمت عليه يف احلق اخلاص بدفع مبلغ وقدرة مخسة آالف ريال أرش 
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املدعي وكالة  وقرر  القناعة،  عليه  املدعى  قرر  عليها، وبعرض ذلك عليهام  املدعى  إصابة 
االعرتاض بدون الئحة اعرتاضية، ومل يقدم املدعي العام اعرتاضًا عىل احلكم، لذلك قررت 
رفع احلكم ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم، وبه ختمت اجللسة الساعة العارشة والربع. 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٤/١١/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  املكرمة االطالع عىل  اخلامسة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة  اجلزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم )٣٤١٩٢٨٦٤٥( وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٧هـ، 
الـمتضمـن  ١٤٣٤/١١/١٣هـ،  وتاريخ   )٣٤٣٦٠٠٠٥( برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية 
بالرضب  زوجته  عىل  باالعتداء  املتهم  اجلنسية  سعودي   )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى 
القرار وصورة ضبطه  القرار، وبدراسة  بباطن  فيه بام دون  والتسبب يف إصابتها، املحكوم 

قررنا املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آلـه وصحبه وسلم.
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 ٦ااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٠٠٢٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٩٩٧٨٨ 

إنكارا تقليلاطبيا-ا إصاباهاا-ا تقببايفا عاماوخاصا-ارضبازوجةا-ا تعادتءا-احقا
مطالبةابالاعزيلالمحقاتخلاصا-اشهادةاغرياموصمةا-سبقاتإلسلتراحتقيقاا-عدمادفعهابدفعا

مقبولا-اتعمقهاباحلقنيا-اعدماسبولاتللجوعاعنها-اإدتنةايفاتحلقنيا-اتعزيلاباجلمد.

1ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“تألصلاإضافةاتحلادثاإىلاأسلباأوساته”.
2ا-اتملادةا)ل1٩(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته برضب زوجته وإصابتها، 
وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، ثم 
حرضت املدعية باحلق اخلاص وادعت بمثل ما ادعى به املدعي العام وطلبت تعزيره حلقها، 
وبسؤال املدعى عليه أنكر ما نسبته إليه، وقد أحرضت املدعية شاهدين أحدمها ابنة الطرفني، 
وبسامع شهادهتام اتضح أهنا غري موصلة إلثبات دعوى املدعية، ونظرًا ألن املدعى عليه أقر 
أمام جهة التحقيق بصحة ما جاء يف الدعوى، وألن إقراره كان فيام موجبه التعزير لتعلقه 
العام واخلاص، وألنه مل يدفع ذلك اإلقرار بدفع مقبول فمن ثم ال يقبل رجوعه  باحلقني 
العام  لقاء احلق  املدعية وحكم  املدعى عليه برضب  إدانة  القايض  لذا فقد ثبت لدى  عنه، 
بجلده عرشين جلدة، ولقاء احلق اخلاص بجلده مخسة وعرشين جلدة ال تقام إال بحضور 
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املدعية، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  بناء  بالقطيف،  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم ٣٤٣٥٠٠٢٧ يف ١٤٣٤/٧/٢٦هـ والواردة  الرئيس  املحالة إيل من فضيلة  املعاملة 
الرقم  ذو  بكتابه  القطيف  بمحافظة  العام  ــاء  واالدع التحقيق  دائــرة  رئيس  بكتاب 
كتاب  بموجب   )...( العام  املدعي  حرض  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ،  يف  هـ ق٥٣٤١/٢/٤ 
 )...( معه  احلارض  وادعى عىل  رقم هـ ق ٢١٥٦/٢/٤ يف ١٤٣١/٩/١٥هـ،  التكليف 
سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه: )إنه بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٠هـ 
أعاله  املذكور  املتهم  قيام زوجها  مبلغًة عن   )...( )...( لرشطة حمافظة  املواطنة/  تقدمت 
باالعتداء عليها بالرضب بيده وقدمه، وقد صدر بحقها التقرير الطبي رقم )٤١/٣٤/٧٤٢١( 
بالفخذ األيمن وكدمات  إيالم خفيف  تعاين من  أهنا  وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢هـ، متضمنًا 
بالساعد األيمن واألصابع اخلنرص والبنرص لليد اليمنى وكدمة سطحية بالرقبة، ويتوقع أن 
تشفى خالل )مخسة أيام( مامل حتدث هلا مضاعفات. وباستجواب املتهم/ أقّر برضبه لزوجته 
بيده لوجود خالف عائيل بينهام. وبالبحث عن سوابقه مل ترد حتى تارخيه، وبناء عىل ما ذكر 
أقرر توجيه االهتام لـ/ )...( برضب زوجته، وبالبحث عن سوابقه تبني خلو سجله من 
السوابق. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - فعل جمرم 
تزجره  تعزيرية  بعقوبة  عليه  إليه واحلكم  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  عليه رشعا،  ومعاقب 
وتردع غريه، )علاًم بأن احلق اخلاص مازال قائاًم( هذا ما ادعى به، وبعرضه عىل املدعى عليه 
وبسؤاله عنه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام يف دعواه ضدي من اهتامي باالعتداء عىل 
)...( املذكورة بالرضب فغري صحيح، والصحيح أن املذكورة كانت زوجة يل إىل أن طلقتها 
يف شهر رجب من هذا العام، وكانت دائاًم ما تقوم بسبي وشتمي واخلروج دون إذن مني 
والطعن يف رشيف، كام كانت هتمل بيتها، ويف اليوم الذي حدثت فيه املشكلة قامت بالتلفظ 
عيل وانرصفت وذهبت هلا ومسكتها من عضدها وقلت هلا: إنني أستطيع أن أتلفظ عليك 
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بمثل ما تتلفظني به عيل فاهنالت عيل رضبًا وعضًا وقامت باإلمساك بمحارمي وكنت أقوم 
بإبعادها عني اتقاًء هلا ومل يصدر مني رضب هلا، وما ذكر فيها من اإلصابات فهو من جراء 
اعتدائها عيل وليس من جراء اعتدائي عليها. هذا ما أجاب به، كام حرضت )...( سعودية 
اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( بصحبة املعرف هبا والدها )...( سعودي اجلنسية بالسجل 
تاريخ  يف  )إنه  دعواها:  يف  قائلة  معها  احلارض  عليه  املدعى  عىل  وادعت   )...( رقم  املدين 
تقدمي بالبالغ لرشطة حمافظة القطيف املوافق ١٤٣٤/٦/١٠هـ كنت قد حرضت للمدعى 
عليه هذا احلارض، وكان جالسًا يف جملس منزلنا وطلبت منه نفقتي ونفقة بنايت؛ إذ مل ينفق 
علينا قرابة الستة أشهر، وقلت له إذا مل تسلمني النفقة فسأدعي عليك وآخذها منك بالقوة 
الرسير  الغرفة وقام بخنقي وألقاين عىل  ثم انرصفت وذهبت إىل غرفتي، ثم حرض إيل يف 
من  يمنعني  حتى  وأنفي  فمي  عىل  يده  ووضع  بخنقي  وقام  جسده  بكامل  عيل  وجلس 
وقام برضيب عىل رأيس وركيل عىل فخذي  منك،  أرتاح  وقال يل: سأقتلك حتى  التنفس، 
األيمن ورشع بكرس خنرص وبنرص يدي اليمني إذ قام بليهام، علاًم أنه قام بتطليقي قبل قرابة 
شهرين، كام أنه كثريًا ما يقوم برضيب طيلة مدة زواجي به التي استمرت ستة عرش عامًا، بل 
قام برضيب حتى يف أول أسبوع من زواجي به، أطلب تعزير املدعى عليه لقاء ما بدر منه( هذا 
ما ادعت به، وبعرضه عىل املدعى عليه وبسؤاله عنه أجاب قائاًل: ما ذكرته املدعية من عدم 
نفقتي عليها صحيح، وما ذكرته من عدم نفقتي عىل بنايت فغري صحيح، والصحيح أنه لكون 
املدعية تسبني وتشتمني وخترج من بيتي بغري إذن مني استرشت أهل العلم فأشاروا عيل 
ترعِو  مل  فإن  النفقة،  عنها  فأقطع  ترعِو  مل  فإن  نصحها،  مع  والكالم  اجللوس  يف  هبجرها 
فأهجرها يف املنام وقد قمت بام أشري عيل به قبل وقوع املشكلة األخرية بقرابة مخسة أو ستة 
أشهر، وما ذكرته من أين رضبتها بعد كالمها معي يف املجلس عن أمر النفقة فغري صحيح، 
الوضع،  يرين  املنزل وكن  بنايت يف صالة  املجلس وكن  أهنا حرضت عندي يف  والصحيح 
وقالت: أنت لست برجل وال تستطيع الزواج ولو تزوجت ال تستطيع أن تنجب، ثم تركتها 
الغرفة  إليها يف  ثم ذهبت  وبينها،  بيني  بنايت أي يشء من اخلالف  تنرصف حتى ال يسمع 
وحدث ما ذكرته لفضيلتكم يف إجابتي عن دعوى املدعي العام، وما ذكرته من أمر رضيب هلا 
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كله غري صحيح، وما ذكرته من أين قلت هلا سأقتلك حتى أرتاح منك غري صحيح، بل هي 
من قالت يل: ستموت بعد أسبوعني، وما ذكرته من أين رضبتها أول أسبوع من زواجنا فغري 
به، وبرد  ما أجاب  منه فقط. هذا  فمنعتها  االنتحار  أهنا كانت حتاول  صحيح، والصحيح 
إجابة املدعى عليه عىل املدعي العام واملدعية يف احلق اخلاص أفاد كل واحد منهام: الصحيح 
ما جاء يف دعواي، وأضافت املدعية يف احلق اخلاص قائلة: ما ذكره من أنه منعني من االنتحار 
وعندما  حمرمة،  عالقات  عىل  بأنه  اكتشفت  به  زواجي  بعد  أين  والصحيح  صحيح،  فغري 
واجهته بام اكتشفته رضبني، وما ذكره من خروجي دون إذن منه فقد كان خروجي للذهاب 
بأنك لست  له  الدراسية، وما ذكره من أين قلت  البنات  احتياجات  أو إلحضار  إىل عميل 
لو كنت رجاًل ألرجعت يل  له:  قلت  أن رضبني  بعد  أنه  والصحيح  فغري صحيح،  برجل 
املبلغ الذي أخذته مني، فقال يل: بعد أن أطلقك سأرجعه لك، وطلقني ومل يرجعه. هذا ما 
أضافته، وجرى حث الطرفني عىل الصلح وترغيبهام فيه وأمهال ألجله. ويف جلسة أخرى 
حرض املدعي العام واملدعية يف احلق اخلاص واملدعى عليه، وبسؤال املدعية يف احلق اخلاص 
واملدعى عليه عام جرى حثهام عليه يف اجللسة املاضية وترغيبهام فيه فقررت املدعية قائلة: 
إنني أرص عىل املطالبة بحقي. هذا ما قررته. وبسؤال املدعي العام عن بينته عىل طبق دعواه 
املعاملة  أوراق  إىل  وبالرجوع  به.  أجاب  ما  هذا  املعاملة.  أوراق  ما يف  بينتي  قائاًل:  أجاب 
جرى االطالع عىل أجوبة املدعى عليه عن أسئلة التحقيق املدونة عىل الصحيفة رقم ١ -٢ 
أنت متهم برضب  ما نصه: س/  باللفة رقم ١١ وفيها  باملعاملة  املرفق  التحقيق  من ملف 
زوجتك )...( فام قولك؟ ج/ نعم صحيح ولكنه مل أرضهبا إال بعد أن قامت بالتلفظ عيل 
أ.هـ. وبعرضه عىل املدعى عليه أفاد قائاًل: ما ذكر غري صحيح، والصحيح أين مل أرضهبا، 
وإنام قمت بمسكها فقط كام ذكرته يف إجابتي عن الدعوى. هذا ما أفاد به وفيه ما نصه: كيف 
أقم بسحب  باإلمساك هبا مع كتفها وقمت بسحب شعرها ومل  قمت برضهبا؟ ج/ قمت 
شعرها إال بعد أن قامت برضيب عىل منطقة حساسة أ.هـ. وبعرضه عىل املدعى عليه أفاد 
قائاًل: ما ذكر صحيح، إذ قمت بمسكها مع عضدها كام ذكرته لفضيلتكم وقد قمت بسحب 
وأبعدهتا  بمحارمي  باإلمساك  وقامت  رضبًا،  عيل  اهنالت  ألهنا  عني  أبعدها  حتى  شعرها 
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ألسلم من أذاها. هذا ما أفاد به، ووجد فيه ما نصه: س/ هل سبق أن قمت برضهبا؟ ج/ 
نعم نفس هذه احلادثة أ.هـ. وبعرضه عليه أفاد قائاًل: لقد سبق وأن قمت برضهبا بلكمة عىل 
جبينها يف اجلانب األيرس منه لكمة واحدة فقط انكرس منها إصبعي؛ وذلك ألهنا بعد خالف 
إال  عندي  الصغرية  بنتي  وكانت  باملثل،  بمبادلتها  أقم  ومل  رضبًا  عيل  اهنالت  وبينها  بيني 
وطلبت منها أن تكف عن الرضب خشية عىل البنت الصغرية ومل تستجب، وعندما أصابت 
أحد رضباهتا بنتي الصغرية رصخت وبكت فغضبت ورضبتها لكمة واحدة فقط. هذا ما 
أفاد به، وبسؤال املدعى عليه عن تأريخ اخلالف األخري بينه وبني زوجه الذي قام فيه بمسك 
عضد زوجه فأجاب قائاًل: لقد كان يف نصف مجادى اآلخرة تقريبًا. هذا ما أجاب به، وقد 
يف   ٤١/٢٤/٧٤٢١ برقم   )...( مستشفى  من  الصادر  الطبي  التقرير  عىل  االطالع  جرى 
١٤٣٤/٦/١٢هـ، وفيه ما نصه: راجعت )...( املستشفى بتاريخ ١٤٣٤/٦/١١هـ بادعاء 
التعرض للرضب تعاين من آالم خفيفة بالفخذ األيمن وكدمات بالساعد األيمن واألصابع 
اخلنرص والبنرص لليد اليمنى وكدمة سطحية بالرقبة، عمل هلا الالزم ويتوقع أن تشفى خالل 
لقد ذكرت  قائاًل:  أفاد  املدعى عليه  أ.هـ. وبعرضه عىل  ما مل حتدث مضاعفات  أيام  مخسة 
هلا  إبعادي  وعند  بمحارمي،  باإلمساك  وقامت  رضبًا  عيل  اهنالت  املدعية  بأن  لفضيلتكم 
حاولت أترضب بركبتها ذات املوضع الذي ذكرته ووضعت يدي ألتقي رضباهتا، ولعل 
آالم الفخذ من جراء ذلك، وأما بالنسبة لكدمة الساعد واألصابع فقد ذكرت لفضيلتكم أين 
أمسكت بعضدها وقامت بمسك أصابعي وليها إىل عكس ما اختلقت، فقمت باإلمساك 
بعيض  تقوم  أن  يدهيا حاولت  بمسك  أن قمت  وبعد  بليها،  أقم  ومل  مسك  جمرد  بأصابعها 
وشتمي  بسبي  فقامت  الرسير  عىل  وألقيتها  تبتعد،  حتى  اخللف  إىل  شعرها  بشد  فقمت 
والبصق يف وجهي وتقول يل: لن تعيش أكثر من أسبوعني، إىل غري ذلك. هذا ما أفاد به، 
اجللسة  أخي  بإحضار  سأقوم  قائلة:  أجابت  دعواها  طبق  عىل  بينتها  عن  املدعية  وبسؤال 
القادمة. هذا ما أجابت به. ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام واملدعية اخلاصة بصحبة 
املعرف هبا املذكور سلفًا واملدعى عليه، وبسؤاهلا عن بينتها التي وعدت بإحضارها أحرضت 
للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( وبسؤاله عام لديه أجاب 
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قائاًل: إنني أخ شقيق للمدعية يف احلق اخلاص، وأشهد هلل العظيم أنه يف أحد األيام يف شهر 
فذهبت  تبكي،  احلارضة وكانت  املدعية هذه  أختي  هاتفتني  العام  هذا  اآلخرة من  مجادى 
الرشطة  إىل  أذهب هبا  أن  بأهنا مرضوبة وطلبت مني  الشارع وأخربتني  إليها ووجدهتا يف 
لتتقدم بشكواها فذهبت هبا إليها، وطلبوا منها الذهاب إىل املستشفى وقد أفادين الطبيب 
الشاهد  وبعرض  به،  شهد  ما  هذا  واألصابع.  والفخذ  بالرقبة  لكدمات  تعرضت  بأهنا 
وشهادته عىل املدعى عليه أفاد قائاًل: أما الشاهد فال أعلم عن دينه، وأما شهادته فام جاء فيها 
من أهنا كانت يف الشارع فأنا مل أخرجها وال أعلم هل كانت يف الشارع أم ال وإن كانت فيه 
فقد خرجت باختيارها، وأما ما ذكره من أمر الكدمات التي حلقت هبا فقد سبق ذكر تفصيل 
التقرير الطبي اخلاص  ذلك وتعليله مفصاًل. هذا ما أفاد به ثم قرر املدعى عليه قائاًل: إن 
التي صدرت يف حق  الطبية  التقارير  باملدعية أشك يف صحته وذلك لوقويف عىل عدد من 
املدعية ال خيلو بعضها من عدم الصحة وشائبة التزوير. هذا ما قرره، كام أحرضت )...( 
سعودية اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( معرفًا هبا من قبل أبيها املدعى عليه املولودة عام 
١٤٢١هـ، وقررت قائلة: لقد كنت يف أحد األيام أجلس يف صالة منزلنا وكان أيب يف جملس 
املنزل، وذهبت له أمي )...( وطلبت منه أن يعطيها مرصوفًا وكنت أسمع ما يدور بينهام 
دون أن أراه ورفض أيب أن يعطيها مرصوفًا، فخرجت أمي وذهبت إىل غرفتها ثم ذهب هلا 
أيب وقام برضهبا، وكنت أنظر إىل رضبه هلا من خالل مرآة يف الصالة تعكس ما يف غرفتهم. 
هذا ما قررته. وبسؤاهلا هل رأت مواضع الرضب أجابت قائلة: إنني ال أمتكن من حتديد 
ذلك ملا ذكرته من أين رأيت الرضب من خالل عكس املرآة فقط. هذا ما أجابت به. وبسؤال 
املدعية عن بلوغ بنتها احلارضة من عدمه أجابت قائلة: لقد بلغت. هذا ما أجابت به. وقرر 
بنتًا أخرى تدعى )...( أطلب حضورها لسامع ما لدهيا. هذا ما  املدعى عليه قائاًل: إن يل 
قرره، فقررت املدعية قائلة: إنني قمت بتخيري البنات يف املجيء هذا اليوم ومن استعد منهن 
باملجيء للشهادة أحرضته. هذا ما قررته. وبسؤال املدعية هل لدهيا مزيد بينة أجابت قائلة: 
الصلح  الطرفني عىل  وقد جرى حث  به،  أجابت  ما  لدي سوى من أحرضت. هذا  ليس 
التي  البنت  بشهادة  يتعلق  فيام  إضافة  لدي  قائاًل:  عليه  املدعى  وقرر  فأبوا  فيه  وترغيبهام 
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يدور  ما  تعكس  أن  األحوال  بأي حال من  يمكن  التي ذكرت ال  املرآة  أن  شهدت، وهي 
ما  بام ذكرت. هذا  )...( تشهد  لذلك صورًا ولدي زوجتي  الغرفة، وقد أحرضت  داخل 
لقد  قائاًل:  عليه  املدعى  فأجاب  عدمه  من  نكاحهام  عقد  بقاء  عن  الطرفني  وبسؤال  قرره، 
طلقت املدعية طالقًا بائنًا. هذا ما أجاب به، وأجابت املدعية قائلة: لقد طلقني وخرجت 
من العدة. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلنكار املدعى عليه ما جاء يف دعوى 
املدعي العام واملدعية يف احلق اخلاص من قيامه برضب املدعية، وملا تضمنته إجابة املدعى 
عليه عن أسئلة التحقيق من إقراره برضب زوجه بعد أن قامت بتلفظها عليه ومل يدفعه بدفع 
مقبول، وألن إقراره إنام كان فيام موجبه التعزير فيام خيص احلق العام كام أنه يتعلق بحق آدمي 
فيام خيص احلق اخلاص فال يقبل رجوعه عنه، وألن األصل أن جزاء السيئة بمثلها ال بام زاد 
عنها، وملا تضمنه التقرير الطبي من إصابات وإلعداده بتاريخ ١٤٣٤/٦/١١هـ وهو اليوم 
إىل  احلادث  يضاف  أن  األصل  وألن  بشكواها،  املدعية  فيه  تقدمت  الذي  اليوم  ييل  الذي 
أقرب أوقاته، وألن اإلصابات املوصوفة فيه ال تكون ناجتة عن رضب قصد منه التأديب، 
وظاهر من أمر املرافعة أن الرضب إنام كان يف بيت الزوجية، األمر الذي مل ينتج عنه أمر عام 
عنه، لذا فقد ثبت لدي رضب املدعى عليه للمدعية يف احلق اخلاص، وقررت أواًل: جلد 
املدعى عليه عرشين جلدة يف احلق العام دفعة واحدة. ثانيًا: جلد املدعى عليه مخسة وعرشين 
جلدة يف احلق اخلاص ال يقام إال بحضور املدعية وال يسقط إال بإسقاطها. وبام ذكر حكمت، 
وبعرض احلكم عىل الطرفني قنع به املدعي العام واعرتضت عليه املدعية يف احلق اخلاص 
واملدعى عليه وطلبا استئنافه مع تقديم الئحة اعرتاضية فأجيبا لطلبهام، وجرى تسليمهام 
صورة من إعالم احلكم هذا اليوم، وجرى إفهامهام بأن هلام مدة ثالثني يومًا لتقديم الئحة 
لتدقيق  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  كامل  بعث  فسيتم  خالهلا  يقدماها  مل  وإذا  اعرتاضهام، 
احلكم خالل مخسة وأربعني يومًا من تأريخ النطق به بناء عىل املادة اخلامسة والتسعني بعد 
املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية. وللبيان حرر يف ١٤٣٥/١/٣٠هـ. وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٧٤١٩٤٢/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ، الواردة من فضيلة/ رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف 
فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٢١٣٤٣ برقم 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١٣١٧٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، 
اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية رضب زوجته، وقد تضمن القرار حكم 
فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحتني االعرتاضيتني 
وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٨٤١٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٣٠٢٧ 

تعادتءا-احقاعاماوخاصا-ارضبازوجةا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-ادفعابامللضاتلنفيسا-ا
مطالبةابالاعزيلالمحقاتخلاصا-اإدتنةايفاتحلقنيا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

.Z1ا-سولهاتعاىللا[ۈئېئېئېئىئىئىئی
2ا-اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“تملقملامناسملاتملقممونامنالقاناويده”.

إثبات إدانته برضب زوجته والتسبب  أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا 
هلا يف إصابات، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر 
بصحتها ودفع بكونه مريضا ويتلقى عالجا نفسيا ويتعرض لضغوط يف عمله، ثم حرضت 
املدعية باحلق اخلاص فادعت بمثل ما ادعى به املدعي العام، وطلبت تأديب املدعى عليه، 
إدانة املدعى عليه  القايض  أقر بفعله، ولذا فقد ثبت لدى  وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
برضبه لزوجته، وحكم بسجنه ملدة شهر كامل مناصفة بني احلقني، وبجلده أربعني جلدة 
مناصفة بني احلقني بحضور املدعية، وبأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة ملثل ما فعل، 

فاعرتض املدعي العام واملدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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باألحساء،  اجلزائية  باملحكمة  القضائي  املالزم   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
رقم  باخلطاب  املكلف  باألحساء  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  تعميدي  عىل  وبناء 
٣٥٨٨٩١٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس 
املحكمة اجلزائية يف حمافظة األحساء املكلف برقم ٣٥٦٨٤١٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ، 
الثالثاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٣٥٤٧٥ برقم  باملحكمة  املقيدة 
العام  املدعي  الساعة )٣٠: ٠٩( وفيها حرض  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ 
)...( وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
قائال يف دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ ورد بالغ للعميات من املدعو/ )...( مفاده 
أن أخاه املدعى عليه متهيج داخل املنزل ويرغب بإخراجه من املنزل خشية إحلاق الرضر 
بنفسه أو بأهل بيته، وبسامع أقوال زوجة املدعى عليه/ )...( أفادت أهنا ذهبت للمستشفى 
بيده، وكذلك بواسطة ساعة حائط زجاجية وقام برفع سكني  بسبب قيام زوجها برضهبا 
عليها، ما أدى إىل إصابتها يف الرأس والعني والكتف األيمن، كام أفادت بأنه قام بتهديدها 
بحرق وجهها وتشوهيه، وذلك بعد أن قام بخلط مادة الكلوركس ومبيد للحرشات ومنظف 
للزجاج، وبسامع أقوال املدعى عليه/ أقر بقيامه برضب زوجته، حيث إنه كان متوجها إىل 
منزله وقام باالتصال عليها ومل ترد عليه، وقام بطرق الباب عليها ومل ترد عليه، وبعد أن قام 
بالقفز داخل املنزل قام بسؤاهلا عن سبب عدم فتح الباب له، فقام برضهبا. وباالطالع عىل 
الصادر من مستشفى )...( رقم )٤١/٢٧/٤/٢٧٣( يف ١٤٣٥/١/٤هـ  الطبي  التقرير 
مع  اليرسى  العني  مع كدمة حول  بالرأس  اتضح وجود رض   )...( عليها/  املجني  بحق 
أيام مامل حتدث  الشفاء عرشة  املقطعية طبيعية ومدة  الدماغ  بالكتف االيمن، وأشعة  كدمة 
مضاعفات. وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام/ لـ )...( بقيامة برضب زوجته والتسبب 
هلا يف اإلصابة املوصوفة بالتقرير الطبي املنوه عنه؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء 
يف أقواله واملدونة عىل الصفحة رقم )١٢( واملدونة عىل ملف إجراءات االستدالل األولية، 
اللفة  عىل  واملرفق  عنه  املنوه  الطبي  التقرير  يف  جاء  ٢ -ما   .)١٧( رقم  اللفة  عىل  واملرفق 
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رقم )٢٣(. ٣ـام جاء يف أقوال املجني عليها واملدونة عىل الصفحة رقم )١٣ -١٤ -١٥( 
واملدونة عىل ملف إجراءات االستدالل األولية واملرفق عىل اللفة رقم )١(؛ وحيث إن ما 
أقدم عليه املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا 
أطلب إثبات ما أسنـد إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه والتشديد عليه 
لكونه من رجال األمن املنوط هبم حفظ األمن )علام أن احلق اخلاص ما زال قائاًم(، وبسؤال 
كله،  صحيح  دعواه  يف  العام  املدعي  ذكره  ما  قال:  العام  املدعي  دعوى  عن  عليه  املدعى 
 )...( املدعية  أجاب، وحرضت  نفسيًا. هكذا  وأتعالج  األعصاب  بمرض  ولكني مريض 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعت عىل احلارض معها املدعى عليه 
)...( قائلة يف دعواها: إن هذا احلارض زوج يل وأنجبت له أربعة أبناء، وقام برضيب يف هناية 
شهر ذي احلجة لعام ١٤٣٤هـ وسبب يل رضة يف رأيس مع كدمة حول العني اليرسى مع 
الوجه  املدعى عليه حسب  تأديب  أطلب  أيام،  األيمن ومدة شفائي عرشة  بالكتف  كدمة 
املدعية يف  املدعية قال: ما ذكرته  الرشعي. هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه عن دعوى 
دعواها صحيح كله مجلة وتفصيال، ولكنني كنت مريضا وغاضبا بسبب ضغوط العمل. 
هكذا أجاب. وتعذر الصلح بني الطرفني يف احلق اخلاص، ثم جرى االطالع عىل التقرير 
الطبي الصادر من مستشفى )...( برقم ٤١/٢٧/٤/١٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ؛ فبناء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليه بام نسب إليه من اعتدائه عىل 
زوجته، وحيث إن ما ذكره من كونه غاضبا بسبب ضغوط العمل -وذلك ال يربر له فعل 
[ۈئېئېئېئىئىئىئیZ، ولقوله صىل اهلل عليه  تعاىل:  لقوله  ذلك؛ 
وسلم: “املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده”-، وحيث إن ما فعله املدعى عليه جمرم 
املدعى  إدانة  أواًل/ثبت لدي  بام ييل:  تعزيره؛ لذلك كله فقد حكمت  رشعًا مما يستوجب 
عليه برضبه لزوجته. ثانيًا/ سجنه شهرا كامال ونصفه للحق العام والنصف اآلخر للحق 
املدعية  ومتكن  اخلاص،  للحق  ونصفها  العام  للحق  نصفها  جلدة  أربعني  وجلده  اخلاص 
فعل،  ما  ملثل  العودة  بعدم  عليه  املدعى  الشديد عىل  التعهد  أخذ  ثالثًا:  اجللد.  من حضور 
الطرفني قرر املدعى عليه االعرتاض وطلب تقديم الئحة اعرتاضية  وبعرض احلكم عىل 
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فأجبته لطلبه، وسلم نسخه من صك احلكم لتقديم الالئحة االعرتاضية، وأفهمته بأن له 
مدة ثالثني يوما من تاريخ استالمه، بينام قررت املدعية باحلق اخلاص قناعتها به، بينام قرر 
املدعي العام عدم القناعة وطلب االستئناف بدون تقديم الئحة اعرتاضية، وإنام يكتفي بام 
جاء يف دعواه عن الالئحة االعرتاضية. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة 
األحساء املكلف برقم ٣٥٧٩٤٢٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ املقيدة لدى املحكمة برقم 
املالزم  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥/١٣٢٦٨٠٤
١٤٣٥/٤/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٣٧٩١ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة  القضائي 
القرار  وقد تضمن  املرأة،  )...( يف قضية عنف ضد  العام ضد/  بدعوى/املدعي  اخلاص 
والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم 
االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم. حرريف١٤٣٥/٥/١٢هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٩٥٨٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٤٩٦٩ 

سيارةا-تقليلا زجاجا تكقريا إصابةا-ا يفا تقببا باحلجارةا-ا رميا عاما-ا حقا تعادتءا-ا
تملقؤوليةا منا إعفاءا نفيسا-ا طبيا تقليلا نفيسا-ا ملضا أعلتضا ظهورا إسلترا-ا طبيا-ا

تجلنائيةا-اإدتنةا-ارصفاتلنظلاعناتلاعزيلا-إيدتعايفامصحةانفقية.

إعفاءاتملدعىاعميهامللضهاتلنفيس.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته برمي املجني عليه باحلجارة، 
تعزيرية،  بعقوبة  ما تسبب يف إصابته يف قدمه وحتطيم زجاج سيارته، وطلب احلكم عليه 
أكثر  عليه  تلفظ  عليه  املجني  بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
من مرة، ولظهور أعراض املرض النفيس عىل املدعى عليه فقد جرى عرضه عىل األطباء 
فورد تقرير الطب النفيس اجلنائي متضمنا مرض املدعى عليه العقيل والنفيس وإعفاءه من 
ورصف  إليه  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  اجلنائية،  املسؤولية 
النظر عن طلب املدعي العام معاقبته وتعزيره، وقرر إيداعه يف إحدى املستشفيات النفسية 
ملعاجلته، وعدم خروجه إال بعد صدور تقرير طبي يتضمن عدم حاجته للبقاء يف املستشفى، 
وأن خروجه ال يشكل خطرًا عىل من حوله، وأخذ التعهد عىل ذويه باحلرص عىل االنتظام 

يف عالجه النفيس، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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وبناء  بالطائف،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املكلف  بالطائف/  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
٣٥٢٣٩٥٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١١٨٠٣٤٣ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٠٠: ٠١( وفيها حرض املدعي العام )...( بالتعميد رقم ٢٣٦٧ فــي ١٤٣٣/٣/١٢هــ، 
وادعى علــى احلارض باملجلس الرشعي/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
قبل  املعد من  املهمة  تنفيذ  وبناء عىل حمرض  تاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ  ففي  قائال:   )...( رقم 
وجود  عن  العمليات  من  بالغ  تلقي  تم  أنه  واملتضمن   )٥٣٥١( رقم  األمنية  الدوريات 
املدعي )...( يف شارع )...( يفيد بأن املدعى علية هتجم عليه بمنزله ورماه من فوق سور 
بعض  ورمى  سيارته  زجاج  وكرس  اليمنى  قدمه  يف  إصابته  إىل  أدى  ما  باحلجارة،  منزله 
احلجارة داخل فناء منزله. وبإحالة املجني عليه إىل مستشفى امللك فيصل بالطائف صدر 
بشأنه التقرير الطبي النهائي رقم ٣٥/٨٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ، متضمنًا إصابته بجرح 
وبمعاينة  مضاعفات،  حتدث  مل  ما  أيام  بسبعة  الشفاء  مدة  وقدرت  اليمنى  بالساق  قطعي 
املوقع وجدت آثار حجارة يف الشارع وكذلك داخل منزل املدعي، وكرس يف زجاج سيارته 
األمامي من نوع )...(. ورد تقدير تلفيات عربة املدعي بمبلغ وقدره مائتان ومخسون رياال، 
وبسامع أقوال املدعي/ )...( أفاد أنه عند ذهابه إىل منزله يف حدود الساعة التاسعة صباحا 
املدعى  فقام  الباب  عن  بإبعادها  وقام  منزله،  باب  أمام  القاممة  واضعا  عليه  املدعى  وجد 
عليه برشقه باحلجارة، وبعد ذلك متكن من الدخول ملنزله حينها صعد املدعى عليه فوق 
جدار سور منزله ورماه باحلجارة وهو داخل فناء منزله، ما تسبب يف إصابته يف قدمه كام 
قام برشقه باحلجارة داخل فناء منزله. باستجواب املدعى عليه أقر بام نسب إليه من قيامه 
بقيامه بصعوده عىل  أقر  باحلجارة وإصابته وحتطيم زجاج سيارته، كام  املجني عليه  برشق 
سطح غرفة السائق التابعة للمجني عليه وقام برشقه بالرخام وأحذية قديمة أثناء وجوده 
منزل  حرمة  بانتهاك  عليه  للمدعى  االهتام  توجيه  عن  التحقيق  أسفر  وقد  احلوش.  داخل 
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باإلصابة  إصابته  يف  والتسبب  منزله،  فناء  داخل  واألحذية  باحلجارة  ورميه  عليه  املجني 
عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  عليه.  املجني  بعربة  تلفيات  وإحداث  الطبي،  بالتقرير  املوصوفة 
أطلب  املعتربة رشعا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا،  أهليته  بكامل  املدعى عليه -وهو 
إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليه )علاًم بأن احلق اخلاص 
املدعي  ذكره  ما  بقوله:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  دعواي.  قائاًم(.هذه  الزال 
العام يف دعواه من اهتامي بانتهاك حرمة منزل املجني عليه ورميه باحلجارة واألحذية داخل 
فناء منزله والتسبب يف إصابته وإحداث تلفيات بعربته فكله صحيح؛ وسبب قيامي بذلك 
هو تلفظه عيل أكثر من مرة. هكذا أجاب، وقد تم بعث املعاملة سابقًا إىل مستشفى الصحة 
له، فوردتنا  تقرير طبي نفيس جنائي  املدعى عليه وإصدار  بالطائف للكشف عىل  النفسية 
املعاملة وبرفقها التقرير الطبي النفيس اجلنائي للمدعى عليه الصادر من مستشفى الصحة 
النفسية بالطائف برقم ٤٧/٣٥/٤٢٦/ط يف ١٤٣٥/٥/١٥هـ، وتضمن يف فقرة القرار 
والتوصيات ما نصه: )١ -متابعة العالج النفيس بصفة منتظمة عن طريق أقرب عيادة نفسية 
تقدير  سوء  من  يصاحبه  وما  العقيل  املرض  لوجود  اللجنة -وذلك  تويص   - ٢ ملرجعه. 
بعد  اللجنة -وذلك  اجلنائية. ٣ - تويص  بإعفائه من مسؤوليته  الترصف -  لألمور وسوء 
إال  خروجه  يتم  كافية، وال  فرتة  ملرجعه  نفيس  مستشفى  أقرب  بتنويمه يف  قضيته -  انتهاء 
بعد التنسيق مع ذويه( ا.هـ. فبعد سامعي للدعوى وإجابة املدعى عليه بصحة ما نسب إليه 
فيها معلاًل ذلك بام جاء يف جوابه، وبعد االطالع عىل أوراق املعاملة، وألنه ظهر من حال 
النفيس  الطبي  التقرير  عىل  وبناء  نفسية،  أمراض  من  يعاين  أنه  املحاكمة  أثناء  عليه  املدعى 
املدعى عليه  إعفاء  التقرير تضمن  بعاليه، وألن  إىل مضمونه  املشار  للمدعى عليه  اجلنائي 
من املسؤولية اجلنائية يف هذه القضية، هلذا كله فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بام نسب إليه 
ورصفت النظر عن طلب املدعي العام معاقبة املدعى عليه وتعزيره، واكتفيت بإيداعه يف 
إحدى املستشفيات النفسية ملعاجلته، وعدم خروجه إال بعد صدور تقرير طبي يتضمن عدم 
حاجته للبقاء يف املستشفى، وأن خروجه ال يشكل خطرًا عىل من حوله، وأخذ التعهد عىل 
ذويه باحلرص عىل االنتظام يف عالجه النفيس. هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وبعرض ذلك 
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تسليمه  فجرى  بالئحة  االعرتاض  فقرر  العام  املدعي  وأما  القناعة،  قرر  عليه  املدعى  عىل 
نسخة من احلكم يف نفس اليوم وإفهامه بتعليامت االستئناف. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالطائف املكلف برقم ٣٥/١٤٢٠٣٧٤ وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٨هـ، 
املدعي  دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٦/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٤٥٥٩ برقم  بالطائف  اجلزائية 
تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  باطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم   ،)...( ضد/  العام 

املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



االعتداء على العر�ض ـ زنا
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باملحكمة  القايض   )...( فأنا  ١٤٣٥/٣/٤هـ  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحالة  املعاملة  عىل  بناء  التاسعة  الساعة  يف  اجللسة  افتتحت  القطيف  بمحافظة  اجلزائية 
إلينا من رئيس هذه املحكمة ذات الرقم )٣٥٨١٠٢١( يف ١٤٣٥/٢/٧هـ واملقيدة لدى 
حرض  اجللسة  هذه  ويف  ١٤٣٥/٢/٧هـ  يف   )٣٥٣٩٤٣٥٥( الرقم  ذي  بالقيد  املحكمة 
العام  التحقيق واالدعاء  دائرة  قائاًل: بصفتي مدعيًا عاما يف  )...( وقرر  العام عيل  املدعي 
بمحافظة القطيف ادعى عىل )...(، البالغة من العمر )١٩( سنة سـعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( غري حمصنة، طالبة، املقبوض عليها بتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ، 
وأفرج عنها بتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ استنادًا إىل املادة )١٢٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية، 
املدعى  والد  املواطن  تقدم  ١٤٣٣/٧/١هـ  بتاريخ  إنه  حيث  القطيف  بمحافظة  وتقيم 
عليها/ )...( بموجب السجل املدين رقم )...( ببالغ ملركز رشطة )...( مفاده عن تغيب 
أنه يف  أفاد  الفتاة/  والد  أقوال  وبسامع  املنزل  العمر )١٩( سنة عن  من  البالغة   )...( ابنته 
ترجع  ومل  للمستشفى،  املنزل  من  ابنته  خرجت  ١٤٣٣/٧/١٠هـ  املوافق  اخلميس  يوم 
وقال   )...( املدعو/  من  اتصال  له  جاء  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٣/٨/٢٨هـ  تاريخ  حتى 
منزهلم  إىل  فذهب  منها،  الزواج  وأريد  حامل  وهي  البيت،  يف  عنده  موجودة  ابنته  إن  له: 
أفادت  محلها  يف  املتسبب  عن  ابنته  سأل  وملا  ١٤٣٣/١٢/٢٣هـ،  تاريخ  يف  عليها  وعقد 
وكان  شهرين،  عنده  وجلست  له(  أوراق  فرز  )تم   )...( يدعى/  شخص  إىل  ذهبت  أهنا 
يأيت  بأنه سوف  أهلها، ووعدها  إىل  أن تذهب  أهله طلب منها  أهله مسافرين وبعد عودة 
أخرى  مرة  فهربت  محلها  أمر  يكتشف  أن  وخافت  أهلها  منزل  إىل  وحرضت  ويتزوجها، 
منزل  إىل  بإيصاهلا  فقام  باص  فاتصلت عىل سائق  يستقبلها  املدعو/ )...( ومل  إىل  وذهبت 
املدعو/ )...( وبسامع أقوال املدعو )...(/ أفاد أنه قبل حوايل أشهر تقريبًا كان عقد زواجه 
عليها، واتضح أهنا حامل قبل دخوله عليها فقام بتطليقها ورد خطاب الرشطة رقم )٣٢٣( 
أنه تم فرز أوراق مستقلة للمتهم/ )...( وبعثها للبحث والتحري للقبض عليه، وتم سامع 
أقوال املدعو/ )...( وشقيقته املدعوة/ )...( وباستجواب املدعى عليها اعرتفت بالتغيب 

 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:  ٣٥٨١٠٢١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢١١٦٤١ 

زناا-اتملأةاغرياحمصنةا-اتغيبهااعناأهمهاا-اإسامةاعالسةاحملمةا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-ا
تكلترهاأربعاملتتا-امحلاسفاحا-اإدتنةا-اتحلكلابحدازنااتلبكلا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

.Z3210/.-,+]1ا-سولهاتعاىللا
2ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“ألسضنيابينكامابكااباتهللاتلوليدةاوتلغنلارد،اوعىلا

تبنكاجمدامائةاوتغليباعام،اوتغدايااأنيساإىلاتملأةاهذتافإناتعرتفتافارمجها”.

مع  حمرمة  عالقة  بإقامة  إدانتها  إثبات  طالبًا  عليها  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
عليها  احلكم  وطلب  ذوهيا،  عن  وتغيبها  برضاها  هبا  الزنا  فاحشة  وفعله  األشخاص  أحد 
الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، وكررت ذلك أربع  بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
مرات ويف كل مرة تقر بفعل فاحشة الزنا، كام يفعل الرجل بزوجته، وأهنا محلت بسبب هذا 
الزنا وأنجبت محلها؛ ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليها بام نسب إليها يف دعوى 
املدعي العام، وحكم بجلدها مائة جلدة دفعة واحدة وتغريبها ملدة عام حّد زنا البكر، كام 
حكم بسجنها ملدة شهر، وبجلدها سبعني جلدة عىل دفعتني لقاء هروهبا وتغيبها عن أهلها، 

فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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باملحكمة  القايض   )...( فأنا  ١٤٣٥/٣/٤هـ  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحالة  املعاملة  عىل  بناء  التاسعة  الساعة  يف  اجللسة  افتتحت  القطيف  بمحافظة  اجلزائية 
إلينا من رئيس هذه املحكمة ذات الرقم )٣٥٨١٠٢١( يف ١٤٣٥/٢/٧هـ واملقيدة لدى 
حرض  اجللسة  هذه  ويف  ١٤٣٥/٢/٧هـ  يف   )٣٥٣٩٤٣٥٥( الرقم  ذي  بالقيد  املحكمة 
العام  التحقيق واالدعاء  دائرة  قائاًل: بصفتي مدعيًا عاما يف  )...( وقرر  العام عيل  املدعي 
بمحافظة القطيف ادعى عىل )...(، البالغة من العمر )١٩( سنة سـعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( غري حمصنة، طالبة، املقبوض عليها بتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ، 
وأفرج عنها بتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ استنادًا إىل املادة )١٢٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية، 
املدعى  والد  املواطن  تقدم  ١٤٣٣/٧/١هـ  بتاريخ  إنه  حيث  القطيف  بمحافظة  وتقيم 
عليها/ )...( بموجب السجل املدين رقم )...( ببالغ ملركز رشطة )...( مفاده عن تغيب 
أنه يف  أفاد  الفتاة/  والد  أقوال  وبسامع  املنزل  العمر )١٩( سنة عن  من  البالغة   )...( ابنته 
ترجع  ومل  للمستشفى،  املنزل  من  ابنته  خرجت  ١٤٣٣/٧/١٠هـ  املوافق  اخلميس  يوم 
وقال   )...( املدعو/  من  اتصال  له  جاء  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٣/٨/٢٨هـ  تاريخ  حتى 
منزهلم  إىل  فذهب  منها،  الزواج  وأريد  حامل  وهي  البيت،  يف  عنده  موجودة  ابنته  إن  له: 
أفادت  محلها  يف  املتسبب  عن  ابنته  سأل  وملا  ١٤٣٣/١٢/٢٣هـ،  تاريخ  يف  عليها  وعقد 
وكان  شهرين،  عنده  وجلست  له(  أوراق  فرز  )تم   )...( يدعى/  شخص  إىل  ذهبت  أهنا 
يأيت  بأنه سوف  أهلها، ووعدها  إىل  أن تذهب  أهله طلب منها  أهله مسافرين وبعد عودة 
أخرى  مرة  فهربت  محلها  أمر  يكتشف  أن  وخافت  أهلها  منزل  إىل  وحرضت  ويتزوجها، 
منزل  إىل  بإيصاهلا  فقام  باص  فاتصلت عىل سائق  يستقبلها  املدعو/ )...( ومل  إىل  وذهبت 
املدعو/ )...( وبسامع أقوال املدعو )...(/ أفاد أنه قبل حوايل أشهر تقريبًا كان عقد زواجه 
عليها، واتضح أهنا حامل قبل دخوله عليها فقام بتطليقها ورد خطاب الرشطة رقم )٣٢٣( 
أنه تم فرز أوراق مستقلة للمتهم/ )...( وبعثها للبحث والتحري للقبض عليه، وتم سامع 
أقوال املدعو/ )...( وشقيقته املدعوة/ )...( وباستجواب املدعى عليها اعرتفت بالتغيب 
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عن منزل ذوهيا، وأفادت أهنا مل يسبق هلا الزواج، وأفادت أهنا ذهبت إىل شقة املدعو/ )...( 
ومكثت عنده حوايل شهرين وقد مكنته من فعل الفاحشة هبا يف القبل عدة مرات بعد أن 
شقيقته  أن  أفادت   )...( باملدعو/  عالقتها  عن  وبسؤاهلا  منها،  بالزواج  يرغب  أنه  أقنعها 
مرور  وبعد  أهلها  من  خوفًا  حامل  بأهنا  علمت  عندما  عندها  ومكثت  فذهبت  زميلتها، 
أيام أخربهتا زميلتها أن شقيقها يرغب بالزواج منها فقامت باالتصال عىل ذوهيا وأخربهتم 
باملوضوع، فتم عقد قراهنا عليه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ وهذا أول زواج هلا ورد تقرير 
الطب الرشعي ذو الرقم )٤٣٤/٦٠ط ش( أنه تبني بالفحص املوضعي للمدعى عليها أهنا 
ثيب من قدم، ومل يتبني أية إصابات حديثة مشتبهة، وقد أسفر التحقيق معه إىل توجيه االهتام 
إليها بإقامة عالقة حمرمة مع املدعو/ )...( وفعل فاحشة الزنا برضاها والتغيب عن ذوهيا، 

وذلك لألدلة والقرائن التالية:
ما جاء يف بالغ والداها واملدون عىل الصفحة )٩ -١٠ -١١ -١٦( من دفرت سامع   - ١

األقوال املرفق لفة رقم )١(.
دفرت  من   )١ -٢( الصفحة  عىل  واملدون  للمتهمة  االستجواب  حمرض  يف  جاء  ما   - ٢

التحقيق املرفق لفه رقم )١٣(.
٣ - ما جاء يف تقرير الطب الرشعي املرفق لفة رقم )١٥(.

ما جاء يف عقد النكاح أن املتهمة مل يسبق هلا الزواج قبل الواقعة املرفق لفة )٨ -٦ -٧(   - ٤
وبالبحث عام إذا كان هلا سوابق مل يعثر هلا عىل أي سوابق جنائية مسجلة؛ وبام أّن ما أقدمت 
عليه املذكورة - وهي بكامل أهليتها املعتربة رشعًا - فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا ونظامًا 
؛لذا أطلب إثبات ما أسند إليها واحلكم عليها بام ييل: بعقوبة تعزيرية تزجرها وتردع غريها 
لقاء تغيبها عن ذوهيا، وإقامة عالقة حمرمة هذه دعواي، هذا وقد حرضت يف اجللسة )...( 
سعودية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( واملعرف هبا من قبل والدها )...( وبسؤاهلا 
مجلة  كله  صحيح  دعواه  يف  العام  املدعي  ذكره  ما  بقوهلا  أجابت  العام  املدعي  دعوى  عن 
وتفصيال فقد قمت بالتغيب عن منزل أهيل مدة شهرين ومل يسبق يل الزواج، وقد ذهبت إىل 
شقة املدعو/ )...( ومكثت عنده حوايل شهرين، وقد مكنته من فعل الفاحشة يب يف القبل 
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عدة مرات كام يفعل الرجل بزوجته بعد أن أقنعني أنه يرغب بالزواج مني، فذهبت ومكثت 
أن  زميلتي  أخربتني  أيام  مرور  وبعد  أهيل  أين حامل خوفًا من  زميلتي عندما علمت  عند 
شقيقها )...( يرغب بالزواج مني فقمت باالتصال عىل أهيل وأخربهتم باملوضوع فتم عقد 
بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ وهذا أول زواج يل ثم طلقني هذا ما حصل، هذا  قراين عليه 
جوايب، ثم جرى سؤال املدعى عليها عام أقرت به أربع مرات ويف كل مرة تقر بفعل فاحشة 
الزنا كام يفعل الرجل بزوجته، وأهنا محلت بسبب هذا الزنا وأنجبت توأمني بنت وابن، وأن 
ما  فبناء عىل  التعريض يف ذلك؛  توفيت هكذا قررت مع  فقد  البنت  أما  ما زال حيًا  االبن 
تقدم من الدعوى واإلجابة وما قرره الطرفان وحيث أقرت املدعى عليها باملجلس الرشعي 
بفعل فاحشة الزنا، وهي غري حمصنة وكررت ذلك أربع مرات وهي مكلفة رشعًا، كام أقرت 
بتغيبها وهروهبا عن أهلها مدة شهرين، وهذا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا واستنادًا إىل 
قوله تعاىل: [+,-./Z3210 واستنادًا إىل احلديث الوارد عن رسول 
اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ يف العسيف: “ال قضينا بينكام بكتاب اهلل الوليدة والغنم رد وعىل 
ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدوا يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها” احلديث؛ 
وبام أن مدة تغيب املدعى عليها طويلة وهربت مرتني مما يوجب التعزير عىل ذلك جلميع ما 

تقدم فقد ثبتت لدّي دعوى املدعي العام وحكمت بام ييل:
أواًل - جلد املدعى عليها مائة جلدة دفعة واحدة وتغريبها مدة عام حد الزنا البكر.

ثانيًا -  تعزير املدعى عليها لقاء هروهبا تغيبها عن أهلها بسجنها مدة شهر حيتسب منها 
ما تم إيقافها بسبب هذه القضية وجلدها سبعني جلدة عىل دفعتني متساويتني بينهام عرشة 
أيام بني اجللد للحد والتعزير مدة أسبوع، وبإعالن احلكم عىل الطرفني قرروا عدم القناعة 
بالتمييز ورفع احلكم إىل حمكمة االستئناف دون الئحة اعرتاضية فأجبتهام  باحلكم وطالبا 
لذلك، وأمرت بإخراج قرار بذلك، ثم رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف، وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد وحرر يف ١٤٣٥/٣/٤هـ.
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حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة ذات الرقم )٣٥/٨٣٠٢٧٦/

بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ  وتاريخ  ج٢( 
القطيف ذات الرقم )٣٥٣٩٤٣٥٥( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ املرفق هبا الصك الصادر 
الرقم )٣٥١٦٦٤٠٠( وتاريخ  بذي  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  من فضيلة 
١٤٣٥/٣/٤هـ اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية زنا وقد تضمن الصك 
حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة 
قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٤/١٧هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٦٧٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٧١٥١٢ 

زناا-ارجلاوتملأةاغرياحمصننيا-اتغييبافااةاوإيوتؤهاا-اتغيبهااعنامنزلاأهمهاا-اإسلترا-ا
تكلترهاأربعاملتتا-اإدتنةا-اتحلكلابحّدازنااتلبكلا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا.

.Z3210/.-,+]سولهاتعاىللا

الزنا  فاحشة  بفعل  إدانتهام  إثبات  طالبًا  عليهام  املدعى  ضّد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وتغييب املدعى عليه األول للمدعى عليها الثانية عن منزل أهلها وإيوائه هلا، وقيام الثانية 
الزاين غري املحصن وبعقوبة تعزيرّية  بالتغيب عن منزل أهلها، وطلب احلكم عليهام بحّد 
عىل باقي الّتهم، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أقّرا بصّحتها، وأهّنام أقدما عىل ذلك 
القايض  بقصد إجبار أهلهام عىل تزوجيهام وكررا اإلقرار أربع مرات؛ ولذا فقد ثبت لدى 
إدانة املدعى عليهام بارتكاهبام فعل فاحشة زنا البكر، وبام نسب إليهام من التغيب واإليواء، 
وحكم بإقامة حّد زنا البكر عىل كّل واحد منهام بجلده مائة جلدة دفعة واحدة، وتغريب 
كل واحد منهام عامًا كاماًل، وتعزيرمها لقاء باقي ما نسب إليهام بسجن كل واحد منهام ملدة 
تسعة أشهر، وبجلد كل واحد منهام مائتي جلدة مفّرقة، فاعرتض الطرفان، وصّدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  جدة  بمحافظة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( فأنا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
 )٣٤٥٥٦٧٦( الرقم  بذي  بجدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١/٢٨هـ  وتاريخ   )٣٤٢٦٢٨٨٨( الرقم  بذي  واملقيدة   ١٤٣٤/٢/٣ وتاريخ 
وفيها   ٠١  :٤٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي 
ذي  التكليف  خطاب  بموجب  املحكمة  هبذه  بالعمل  املكّلف   )...( العام/  املدعي  حرض 
الرقم ٤٥٣/٢ يف ١٤٣٢/٨/١٥هـ واّدعى عىل/ ١ - )...(، ٢٤ عامًا، سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( غري حمصن، موظف قطاع خاص، قبض عليه بتاريخ 
١٤٣٣/١٢/٢٥هـ،  بتاريخ  احلضورية  بالكفالة  رساحه  وأطلق  ١٤٣٣/١٢/٢١هـ، 
...اجلنسية،  نظام اإلجراءات اجلزائية. ٢ - )...(، ٢٠ عامًا،  املادة )١٢٠(من  إىل  استنادًا 
املادة  إىل  استنادًا  الرساح،  مطلقة  طالبه،  حمصنة،  غري   )...( رقمها  إقامة  رخصة  بموجب 
عىل  ُقبَِض  ١٤٣٣/١٢/٢١هـ  بتاريخ  إّنه  حيُث  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من   )١٢٠(
املتهم  بمساعدة  منزهلا  عن  الثانية  املتهمة  تغيب  بعد  اجلنائي  البحث  قبل  من  األّول  املّتهم 
بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٤هـ وعادت ملنزهلا  املنزل  تغّيبها من  أبلغ والدها عن  األول حيُث 
الثانية،  أّنه عىل عالقة باملتهمة  بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٨هـ. باستجواب املتهم األول/أفاد 
وأّنه مل يكن يعلم عن هروهبا من منزهلا، وأّنه قابلها يف اليوم نفسه الذي تقّدم خلطبتها فيه 
لرغبته يف الزواج منها، وأّنه فعل فاحشة الزنا هبا وفّض بكارهتا؛ وذلك لرغبتهام يف الزواج 
بينها  أهّنا هربت من منزهلا بسبب خالف  أفادت  الثانية/  املتهمة  باستجواب  من بعضهام. 
عالقة  عىل  وأهّنا  صديقتها،  لدى  الفرتة  هذه  مكثت  وأّنه  أشهر،  ثامنية  طيلة  والدها  وبني 
باملّتهم األوىل، وقد قابلته وذهبت معه ملنزله ملدة ست ساعات قام فيها املتهم بفعل الفاحشة 
هبا بإيالج وفّض بكارهتا، وذلك بعد اّتفاقها معه لكي جيربوا أهلها عىل تزوجيهام لبعضهام. 
التحقيق  أسفر  وقد  تارخيه.  حتى  مسّجلة  سوابق  عىل  هلام  يُعثر  مل  سوابقهام  عن  وبالبحث 
عن توجيه االهتام للمتهمني بتغييب األول للثانية عن منزل ذوهيا، وإيوائه هلا، وقيام الثانية 

بالتغّيب عن منزل أهلها، وفعلهام فاحشة الزنا، وذلك لألدلة والقرائن التالية:
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رقم  صفحه   )٨( رقم  لفة  التحقيق  بدفرت  املدّونة  املتهمني  أقوال  يف  جاء  ما   - ١
.)١ -٢ -٣ -٤ -٥(

٢ -  بالغ والدها بتاريخ تغّيبها، ووقت عودهتا، وإقرارها بصّحة ذلك، قرينة عىل صحة 
ذلك البالغ. 

إحالتهام  يتعنّي معه  مما  املتهامن هو فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا  أقدم عليه  ما  أّن  وبام 
للمحكمة اجلزئية استنادًا إىل املادة )١٢٦( من نظام اإلجراءات اجلزائية وذلك إلثبات ما 
نسب إليهام واحلكم عليهام بحّد الزاين غري املحصن، وتعزيرمها لقاء بقية ما أسند إليهام. هذه 
املذكور صحيح  الدعوى قال )...(  عى عليهام عن  املدَّ دعواي واسأهلام اجلواب. وبسؤال 
إّنني كنت عىل عالقة باملذكورة وإّنني قمت بتغييبها عن منزهلا، وإّنني فعلت فاحشة الزنا هبا 
بإيالٍج وفضضت بكارهتا؛ وذلك لرغبتنا يف الزواج من بعضنا. وإّنني مل يسبق يل الزواج، 
بسبب  أهيل  منزل  من  باهلروب  قمت  إّنني  صحيح  املذكورة   )...( عليها  املّدعى  وقالت 
خالف بيني وبني والدي، وإّنني عىل عالقة ب )...( املذكور وقد قابلته وقمنا بفعل فاحشة 
عىل  أهلنا  نجرب  لكي  ذلك  وفعلنا  الزواج،  يل  يسبق  مل  وإّنني  بكاريت،  وفّض  بإيالج  الزنا 
تزوجينا وقد اعرتف كّل واحد منهام باملجلس الرشعي بطوعه واختياره بفعل فاحشه الزنا 
للمذكورين  مل نجد  املعاملة  أوارق  اىل  مّرات، وبالرجوع  أربع  بإيالج  البعض  مع بعضهام 
سوابق عليه، وحيث احلال ما ذكر من دعوى املدعي العام ضّد املذكورين، ويطلب جمازهتام 
منهام  واحد  كّل  وإلقرار  والتأّمل  االطالع  فبعد  املحصن،  غري  الزاين  بحّد  عليهام  واحلكم 
أربع مرات بفعل فاحشة الزنا بإيالج بطوعهام واختيارمها فقد ثبت لدّي ادانة املدعى عليهام 
بام نسب إليهام من التغّيب واإليواء املذكور، وارتكاهبام فعل فاحشة الزنا البكر عىل الصفة 

الواردة أعاله ولقوله تعاىل : [+,-./Z3210 وحكمت عليهام :
أواًل -  بإقامة حّد الزنا البكر عىل كّل واحٍد منهام؛ وذلك بجلد كّل واحد منهام مائة جلدة 

دفعة واحدة، وتغريب عاٍم كامٍل لكّل واحد منهام.
ثانيا - للتغّيب واإليواء املذكور حكمت بتعزيرمها بالسجن تسعة أشهر لكّل واحٍد منهام، 
الدفعة  أربع دفعات، كّل دفعة مخسون جلدة بني  مائتي جلدة عىل  منهام  وجلد كّل واحٍد 
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واألخرى عرشة أيام مع مالحظة أّن املذكورين مطلقي الرساح، وبعرضه عليهم قّرر املدعى 
عليهام عدم القناعة بذلك، واستعّدا بتقديم الئحة اعرتاضية وأبدى املدعي العام اعرتاضه 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  اعرتاضية  بالئحة  احلكم  عىل 

وسلم. حّرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبّي بعده، وبعد فقد جرى مّنا نحن قضاة 
املعاملة  املكرمة االطالع عىل  اخلامسة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة  اجلزائية  الدائرة 
 )٣٤٢٦٢٨٨٨( الرقم  بذي  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ املرفق هبا القرار رقم )٣٥١٦٤١٥٦( وتاريخ١٤٣٥/٣/١هـ 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمحافظة جّدة املتضّمن دعوى 
املدعي العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية ورفيقته، املتهمني بإقامة عالقة حمّرمة، املحكوم 
فيه بام دّون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية قّررنا املوافقة عىل 

احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية:  ٣٣٤٥٤٨٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٨٣٢٥٩ 

زناا-ارجلاغرياحمصنا-اإنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقًاا-ادفعاباإلكلتها-ادرءاحداتلزناا-ا
توجهاتلاهمةا-اتعزيلاباجلمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تحلدوداتدرأابالشبهاتا”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بفعل فاحشة الزنا، وطلب 
صحتها،  أنكر  عليه  املّدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  املحصن،  غري  الزاين  بحّد  عليه  احلكم 
وبطلب البّينة من املدعي العام استند إىل إقرار املدعى عليه أمام جهة التحقيق بفعل الفاحشة 
بفتاة عدة مرات وإيالج ذكره يف قبلها، وبعرض ذلك عليه دفع بصدوره منه حتت اإلكراه 
تدرأ  احلدود  لكون  عليه؛  املّدعى  عن  احلّد  يدرأ  مما  ذلك  ألّن  ونظرًا  عنه؛  رجوعه  وقّرر 
الزنا، وقّرر  إدانة املدعى عليه بقيامه بفعل فاحشة  بالشبهات؛ لذا فلم يثبت لدى القايض 
إليه حكم بجلده  ما نسب  بحّقه بصحة  التهمة  املحصن عنه؛ ولتقوية  الزاين غري  درء حّد 

ثامنني جلدة دفعة واحدة، فاعرتض املدعي العام، وصّدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فأنا )...( القايض يف املحكمة اجلزئية بالدمام بناًء عىل املعاملة املحالة 
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واملقّيدة  ١٤٣٤/١/١٧هـ  وتاريخ   )٣٣٤٥٤٨٠( برقم  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إيّل 
لدينا برقم )٣١٨٨١٤( وتاريخ ١٤٣٤/١/١٧هـ افتتحت اجللسة يف يوم الثالثاء املوافق 
١٤٣٤/١١/٢٦هـ الساعة احلادية عرشة وفيها حرض املّدعي العاّم )...( واّدعى عىل )...(
اجلنسية قائاًل دعواي هي ما ورد يف الئحة الدعوى العامة املرفقة باملعاملة املتضّمنة االدعاء 
بمركز  والتحّري  البحث  قبل وحدة  من  عليه  املدعى  قبض  بتاريخ ١٤٣٠/٧/١١هـ  أّنه 
عليه  املدعى  أّن  يفيد   )...( املواطن/  به  تقّدم  بالغ  إثر  بالرياض  وشربا  السويدي  رشطة 
التي  القرابة  ملدة شهر، وذلك بحكم  بالدمام  أهله  بمنزهلم بصحبة  للسكن معهم  قدم  قد 
بأّن املذكور قد فعل هبا  أّمها  ابنته )...( )فرزت هلا أوراق مستقلة(  تربطهم، وقد أخربت 
فاحشة الزنا؛ مما تسّبب يف فض بكارهتا، وذلك قبل حوايل ثالثة أسابيع من تاريخ البالغ، 
وقد ورد تقرير الطبيب الرشعي رقم )٢٦٢( لسنة ١٤٣٠هـ متضمنا أّنه بالكشف عن الفتاه 
)...( تبنّي سالمتها من اإلصابات الظاهرية يف عموم اجلسم وأّن غشاء البكارة سليم وخاٍل 
من متّزقات قديمة أو حديثة، كام أّنه مل يظهر بالكشف عليها من دبر ما يشري إىل حدوث إيالج 
قديم أو حديث، وقد أظهرت التحاليل سلبّية عينتي الدم والبول للحمل؛ وباستجوابه أفاد 
أّنه تربطه بالفتاة )...( )١٦( عاما صلة قرابة، وقد حرض إىل منزل أهلها برفقة عائلته، وأّنه 
عىل عالقة حّب هبا، وقد فعل هبا فاحشة الزنا برضاها يف دورة املياه وعند خروجها شاهدها 
والدها واستدعاها، وقام هو ووالدهتا برضهبا وأفاد وأّنه سبق وأن فعل هبا قبل هذه املرة 
مراٍت، وأّنه يرغب بالزواج منها إال أّن والدها يرفض ذلك؛ ألّنه ال يوجد لديه إثبات هلويته 

وانتهى التحقيق الهتامه؛ بفعل فاحشة الزنا؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية:
١ -  ما جاء يف أقوال املدعى عليه.

٢ - ما جاء يف أقوال الفتاة.
٣ - ما جاء يف أقوال املدعى عليه ص )١ -٢(.

وبام أّن ما أقدم عليه املّدعى عليه فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا أطلب إثبات ما أسند 
عىل  العام  املّدعي  دعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  املحصن،  غري  الزاين  بحّد  عليه  واحلكم 
املّدعى عليه )...(، أجاب قائاًل : ما ذكره املّدعي العام يف دعواه من قيامي بفعل فاحشة الزنا 
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فغري صحيح، هذه إجابتي وبسؤال املّدعي العاّم عن البّينة التي تثبت صّحة دعواه أجاب 
قائاًل: ليس لدّي إال ما ورد يف أوراق املعاملة، وباالطالع عىل أوراق املعاملة وجدت بني 
طّياهتا عىل اللفة رقم )١٤( ص )٧، ٦، ٥( حمرض إقرار واستجواب املدعى عليه؛ حيث أقّر 
أّنه فعل الفاحشة باملدعية باحلّق اخلاّص عدة مرات، وأّنه أولج ذكره يف قبلها، وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكره صحيح، ولكّنني قلت ذلك حتت الرضب والتهديد 
جرى  كام  أجاب،  هكذا  السابق  إقراري  عن  أرجع  ذا  أنا  وها  ذلك،  عىل  لدّي  بّينة  وال 
 االطالع عىل تقرير الطبيب الرشعي رقم )٢٦٢( يف ١٤٣٠/٢/٩هـ واملرفق عىل اللفة رقم 
)٢٨، ٢٧، ٢٦( واملتضّمن أّنه بالكشف عىل الفتاة تبنّي سالمتها من اإلصابات الظاهرّية يف 
عموم اجلسم، وأّن غشاء البكارة سليم وخاٍل من متّزقات قديمة أو حديثة، كام أّنه مل يظهر 
بالكشف عليها من دبٍر ما ُيشري إىل حدوث إيالج قديم أو حديث، وقد أظهرت التحاليل 

سلبية عينتي الدم والبول للحمل هكذا أجاب.
يف  إليه  نسب  ملا  عليه  املدعى  إنكار  املتضّمنة  واإلجابة  الدعوى  من  تقّدم  ما  عىل  فبناء 
دعوى املدعي العام، وبام أّن املدعي العام اكتفى بام يف أوراق املعاملة وبناء عىل ما جاء يف 
إقرار املدعى عليه أثناء التحقيق واملذكور بعاليه؛ وبام أّن املدعى عليه رجع عن اعرتافه ذلك 
يف جملس القضاء؛ وبام أّن احلدود ُتدرأ بالشبهات؛ وبام أّن تقرير الطب الرشعي واملذكور 
بعاليه أثبت خلو فرج ودبر الفتاة من أّي متزقات أو إيالجات وسلبية العينة املرسلة للحمل؛ 
وبام أّن املدعى عليه غري حمصن وال سوابق عليه؛ لذا كله فلم يثبت لدّي إدانة املدعى عليه 
كّلها  تقدم  ما  الزاين غري املحصن، ولكن  الزنا فدرأُت عنه حّد  بفعل فاحشة  بقيامه   )...(
واحدة،  دفعة  جلدة  ثامنني  بجلده  ذلك  عىل  تعزيره  وقررت  حّقه،  يف  الّتهمة  تقّوي  قرائن 
وبه حكمُت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قّرر املدعى عليه قناعته به، وقّرر املّدعي العام 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىّل  التوفيق  وباهلل  اعرتاضية،  الئحة  دون  عليه  معارضته 

وصحبه أمجعني. حّرر يف ١٤٣٤/١١/٢٦هـ الساعة احلادية عرشة والنصف.
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بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اّطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
اجلزائية بمدينة الدمام ذات الرقم )٣٥٥٠٧٧٤٩( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ املقّيدة لدى 
املحكمة بذي الرقم )٣٥/٦٠٠٢٨١( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ املرفق هبا القرار الصادر 
وتاريخ   )٣٥١٠٩٣٠١( الرقم  بذي  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من 
١٤٣٥/١/٨هـ اخلاّص بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية زنا بكر وقد تضّمن 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفّصل  مدّون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار 
املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

حرريف١٤٣٥/٣/١٩هـ.
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 2لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٦٧١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٦٥١٤ 

دفعا حتقيقًاا-ا تإلسلترا سبقا إنكارا-ا حملمةا-ا خموةا حمصننيا-ا غريا وتملأةا رجلا زناا-ا
باإلكلتهاعميها-اإدتنةاباخلموةا-ادرءاحداتلزناا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“الاخيموارجلاباملأةاإالاكاناتلشيطاناثالثهاما”.
2ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا“كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتمادمهاومالهاوعلضه”.

 
أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام بفعل فاحشة الزنا واالختالء 
املحرم ببعضهام، وطلب احلكم عليهام بحّد الزاين غري املحصن وتعزيرمها عىل االختالء املحرم، 
وبعرض الدعوى عىل املّدعى عليهام أقرا باالختالء املحرم بينهام، وأنكرا فعلهام لفاحشة الزنا، 
ما  بصحة  التحقيق  جهة  أمام  عليهام  املدعى  إقرار  إىل  استند  العاّم  املدعي  من  البّينة  وبطلب 
نسب إليهام، وبسؤاهلام عن ذلك دفعا بأّنه صدر منهام حتت اإلكراه؛ ونظرًا ألّن رجوعهام عاّم 
أقرا به شبهة يدرأ هبا احلد عنهام؛ لكون احلدود تدرأ بالشبهات؛ لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة 
الشبهة  الزنا مع توجيه  بفعل فاحشة  إدانتهام  لديه  يثبت  املحرم، ومل  باالختالء  املدعى عليهام 
الزاين غري املحصن عليهام،  إقامة حّد  العام  املدعي  النظر عن طلب  بذلك، وقّرر رصف  هلام 
وحكم بسجن كّل واحٍد منهام ملدة ستة أشهر، وبجلد كّل واحد منهام أربعامئة جلدة مفرقة، مع 

التوصية بإبعادمها عن البالد، فاعرتض املدعي العام، وصّدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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وبناء  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( فأنا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الرقم  بذي  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
 )٣٥١٨٠٨٨( الرقم  بذي  باملحكمة  املقّيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ  وتاريخ   )٣٥٣٦٧١(
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ افتتحت اجللسة 
السجل  العام )...( سعودي اجلنسية بموجب  املدعي  لدّي  الساعة ٣٠: ٠١ وفيها حرض 
الرقم )هـ م  التكليف ذي  بالعمل لدينا بموجب خطاب  الرقم )...( واملكّلف  املدين ذي 
بدائرة  العام  املدعي  أنا  بصفتي  قائال:  واّدعى  ١٤٣٤/١/١٣هـ  وتاريخ   )٣٢٠٠/٦/٢
االدعاء العام بمحافظة جدة ادعي عىل كاًل من: ١ـ )...(، )٢٨ عاما(، ...اجلنسية بموجب 
بتاريخ  حمصن(أوقف  غري  )مسلم/  ١٤٣٤/١١/٢هـ  وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة 
١٤٣٤/١١/١هـ بموجب أمر التوقيف ذي الرقم )٧١٠٤٣( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ 
وتاريخ   )٧٢٩٨٦( الرقم  ذي  التمديد  أمر  بموجب  العام  السجن  شعبة  وأودع 
١٤٣٤/١١/١٠هـ استنادًا إىل املادة رقم )١٠٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية. ٢ـ )...(، 
١٤٣٤/١١/٢هـ  وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية   ... عاما(،   ٢٩(
رقم  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٤/١١/١هـ  بتاريخ  أوقفت  حمصنة(  غري  )مسلمة/ 
)٧١٠٤٢( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ وأودعت شعبة السجن العام بموجب أمر التمديد 
رقم )٧٣٢٤٣( وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ استنادًا إىل املادة )١٠٨( من نظام اإلجراءات 
اجلزائية. حيث إّنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١هـ وبناًء عىل اإلخبارية الواردة لشعبة التحريات 
والبحث اجلنائي عن قيام األول بإيواء املتهمة الثانية يف غرفة بإحدى عامئر )...( دون وجود 
صلة رشعية بينهام، وبعد التأكد من املعلومات جرى االنتقال للموقع وتم مشاهدة األول 
فتم القبض عليه، وبالدخول للغرفة تّم القبض عىل املتهمة الثانية. بسامع أقوال املتهم األول 
أفاد أّنه ال تربطها بالثانية أي صلة رشعّية وأّنه يعارشها منذ سبعة أشهر تقريبًا. بسامع أقوال 
املتهمة الثانية أفادت أهّنا متزوجة من املتهم األول دون أي أوراق رسمية، وال يوجد لدهيا 
ما يثبت الزوجّية وأّن األول يعارشها معارشة الرجل لزوجته. باستجواب املتهم األول أفاد 
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أّنه متزوج من املتهمة الثانية وقد عقد بينهام رجل ال يعرفه، وليس لديه ما يثبت الزوجية، 
كام أّنه عارشها معارشة الرجل لزوجته. باستجواب املتهمة الثانية أفادت أهّنا متزوجة من 
املتهم األول وعقد بينهام رجل إندونييس ال تعرفه وورقة زواجهام مع املّتهم األول لتوقيعها 
من السفارة. وقد أسفر التحقيق معهام عن توجيه االهتام هلام بفعل فاحشة الزنا واالختالء 

املحرم رشعًا؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية:
١ـ ما جاء يف شهادة الشهود املدونة بمحرض القبض املدون بملف اإلجراءات األولية 

املرفق باألوراق لفة رقم )٥(.
٢ـ ما جاء يف تناقض أقوال املّتهمني يف حمرض سامع األقوال املدون يف ملف اإلجراءات 
األولية املرفق باألوراق لفة رقم )٥(، وتناقضها يف االستجواب املرفق باألوراق لفة رقم 
)١٠ــ١٤/١٢ـ١٥(. وبالبحث عن سوابقهام مل يعثر هلام عىل سوابق مسجلة حتى تارخيه. 
وبام أّن ما أقدما عليه املّتهامن املذكوران فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا؛ لذا أطلب ما ييل:

١ـ إثبات ما أسند إليهام واحلكم عليهام بحد الزاين غري املحصن.
٢ـ احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية رادعة لقاء بقية ما أسند إليهام.

و اهلل املوفق هكذا ادعى وجرى إحضار املدعى عليه األول/ )...( ومل يتم إحضار املدعى 
الدعوى  نظر  العام طلب  املدعي  السجن وبعرضه عىل  إدارة  الثانية رغم طلبها من  عليها 
بشأن احلارض وتأجيلها بحق الغائبة حلني إحضارها وبسؤال املدعى عليه األول/ )...( عن 
الثانية وهي  املدعى عليها  باملرأة  أنني اختليت  قائاًل : صحيح  العام أجاب  املدعي  دعوى 
ال مّتت يل بصلة قرابة البتة، ولكن مل حيصل بيننا أي فعل للفاحشة، وال مقدماهتا وأنا غري 
حمصن؛ إذ مل يسبق يل الزواج قبل ذلك، هكذا أجاب. وبسؤال املدعي العام عن البينة أجاب 
طالبًا الرجوع إىل أوراق املعاملة، هذا وقد جرى اطالعي عىل أوراق املعاملة، وعىل أقوال 
إقراره بمعارشته للمدعى عليها  املتضمنة  لفة رقم)٥( صحيفة رقم )٦ -٧(  املدعى عليه 
الثانية وبعرضه عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: لقد رضبوين يف الرشطة وال صّحة هلذا االقرار 
باللفة رقم )١٧(  املرفقة  املدعى عليه  البتة هكذا أجاب، كام أطلعت عىل صحيفة سوابق 
املتضمنة عدم وجود أية سوابق مسجلة عىل املدعى عليه؛ فبناء عىل ما تقّدم من الدعوى 
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واإلجابة؛ وإلقرار املدعى عليه باالختالء باملرأة وإلنكار املدعى عليه لدعوى فعل فاحشة 
الزنا؛ وملا ورد بأوراق املعاملة من قرائن؛ فلام سبق فقد ثبت لدّي إدانة املدعى عليه األول/ 
)...( بام نسب إليه يف الدعوى من االختالء املحرم رشعًا بامرأة ال مّتت له بصلة رشعية، 
به  قام  ما  أّن  وبام  ذلك؛  يف  له  الشبهة  توجيه  مع  الزنا  لفاحشة  بفعله  إدانته  لدّي  يثبت  ومل 
املدعى عليه يعّد عماًل حمرمًا وفعاًل قبيحًا وجرأة يف الباطل يستحّق العقاب عليه، وهو من 
االعتداء عىل األعراض التي جاءت الرشيعة اإلسالمية بحفظها وجعلتها من الرضورات 
“ ال خيلو رجل بامرأة إال  اخلمس الواجب حفظها ومحايتها ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: 
كان الشيطان ثالثهام “؛ ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: “ كل املسلم عىل املسلم حرام دمه وماله 
وعرضه”؛ وبام أّن احلدود تسقط عند وجود الشبهة ورجوع املدعى عليه عن إقراره شبهة 
إحصانه،  ولعدم  ولعدم سوابقه؛  والندم  التوبة  أظهر  عليه  املّدعى  أّن  وبام  احلّد؛  عنه  تدرأ 
وذلك كّله أمر يلحظ يف تقرير احلكم؛ فلام سبق فقد حكمت عىل املدعى عليه األول/ )...( 

بام ييل:
أواًل - رصفت النظر عن طلب املدعي العام بإقامة حّد الزاين غري املحصن عىل املدعى 

عليه لعدم ثبوت فعله للزنا.
ثانًيا - يسجن املدعى عليه األول/ )...( ملدة ستة أشهر حيتسب منها ما أمضاه موقوًفا يف 
هذه القضية وجيلد أربعامئة جلدة مّفرقة عىل ثامين فرتات متساويات بينهّن مدة ال تقّل عن 
أسبوع وبعرض احلكم عىل الطرفني قّرر املدعي العام معارضته عىل احلكم مع تقديم الئحة 
الستالم  ١٤٣٥/٠١/١١هـ  املوافق  اخلميس  يوم  يف  باحلضور  فأفهمته  عليه،  اعرتاضية 
نسخة من قرار احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل مدة ثالثني يوما اعتبارًا من التاريخ املشار 
إليه فإن مضت املدة ومل يستلم نسخة من احلكم أو مل يقّدم اعرتاضه عليه خالهلا فإّن حّقه 
يف استئناف احلكم يكون ساقطًا، كام قّرر املدعى عليه األول/ )...( قناعته به وجرى النطق 
باحلكم يف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٤ه الساعة ٠٢.٠٠ ظهرًا وعىل ذلك جرى 

التوقيع وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم اإلثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
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٠٠: ٠٨ وفيها حرض املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
 )٣٢٠٠/٦/٢ م  )هـ  الرقم  ذي  التكليف  خطاب  بموجب  لدينا  بالعمل  واملكّلف   )...(
وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ وجرى إحضار املدعى عليها الثانية )...( وبسؤاهلا عن دعوى 
املدعي العام أجابت قائلة: صحيح أنني اختليت باملدعى عليه األول، وهو ال يمّت يل بصلة 
قرابة البتة، ولكن مل حيصل بيننا أي فعل للفاحشة وال مقدماهتا، وأنا غري حمّصنة؛ إذ مل يسبق 
يل الزواج قبل ذلك، هكذا أجابت. وبسؤال املدعي العام عن البّينة أجاب طالبًا الرجوع 
إىل أوراق املعاملة هذا وقد جرى اطالعي عىل أوراق املعاملة وعىل أقوال املدعى عليها لفة 
رقم )٥( صحيفة رقم )٣( و)٤( و)٥( املتضّمنة إقرارها بمعارشة املدعى عليه األول هلا. 
قائلة: لقد رضبوين يف الرشطة وال صحة هلذا اإلقرار  املدعى عليها أجابت  وبعرضه عىل 
البتة، هكذا أجابت، كام أطلعت عىل صحيفة سوابق املدعى عليها املرفقة باللفة رقم )١٣( 

املتضمنة عدم وجود أية سوابق مسجلة عىل املدعى عليها.
فبناء عىل ما تقّدم من الدعوى واإلجابة؛ وإلقرار املدعى عليها باالختالء باملدعى عليه 
األول؛ وإلنكار املدعى عليها لدعوى فعل فاحشة الزنا؛ وملا ورد بأوراق املعاملة من قرائن؛ 
من  الدعوى  يف  إليها  نسب  بام   )...( الثانية/  عليها  املدعى  إدانة  لدّي  ثبت  فقد  سبق  فلام 
االختالء املحرم رشعًا برجل ال يمّت هلا بصلة رشعية، ومل يثبت لدّي إدانة املدعى عليها 
بفعلها لفاحشة الزنا مع توجيه الشبهة هلا يف ذلك؛ وبام أّن ما قامت به املدعى عليها يعّد عماًل 
حمرمًا وفعاًل قبيحًا وجرأة يف الباطل تستحّق العقاب عليه، وهو من االعتداء عىل األعراض 
التي جاءت الرشيعة اإلسالمية بحفظها وجعلتها من الرضورات اخلمس الواجب حفظها 
ثالثهام”؛  الشيطان  إال كان  بامرأة  “ ال خيلو رجل  اهلل عليه وسلم:  ومحايتها؛ ولقوله صىل 
أن  املسلم حرام دمه وماله وعرضه”؛ وبام  املسلم عىل  “كل  ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: 
احلدود تسقط عند وجود الشبهة، ورجوع املدعى عليها عن إقرارها شبهة تدرأ عنها احلّد؛ 
التوبة والندم؛ ولعدم سوابقها ولعدم إحصاهنا، وذلك كّله  أّن املدعى عليها أظهرت  وبام 

أمر يلحظ يف تقرير احلكم؛ فلام سبق فقد حكمت عىل املدعى عليها الثانية/ )...( بام ييل:
أواًل - رصفت النظر عن طلب املدعي العام بإقامة حّد الزاين غري املحصن عىل املدعى 
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عليها لعدم ثبوت فعلها للزنا.
الثانية )...( ملدة ستة أشهر حيتسب منها ما أمضته موقوفًة  ثانًيا - تسجن املدعى عليها 
يف هذه القضية وجتلد أربعامئة جلدة مفّرقة عىل ثامين فرتات متساويات بينهن مدة ال تقل 
عن أسبوع. وبعرض احلكم عىل الطرفني قّرر املدعي العام معارضته عىل احلكم مع تقديم 
الئحة اعرتاضية عليه، فأفهمته باحلضور يوم اخلميس ١٤٣٥/٠١/١١هـ الستالم نسخة 
من قرار احلكم لتقديم اعرتاضه عليه خالل مدة ثالثني يومًا اعتبارًا من التاريخ املشار إليه 
يقّدم اعرتاضه عليه خالهلا فإّن حّقه يف  املدة ومل يستلم نسخة من احلكم أو مل  فإن مضت 
وجرى  به  قناعتها   )...( الثانية/  عليها  املدعى  قّررت  كام  ساقطًا،  يكون  احلكم  استئناف 
النطق باحلكم يف يوم االثنني ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ الساعة ٣٠: ٠٨ وعىل ذلك جرى التوقيع 
وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ.

احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم األحد ١٤٣٥/٦/٢٧هـ وعند الساعة ١٥: ٠٩ فتحت 
اجللسة بناء عىل عود املعاملة من حمكمة االستئناف بمكة املكرمة وبرفقها قرار املصادقة عىل 
الفضيلة  الرقم )٣٥١٩٦٥١٤( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ الصادر من أصحاب  احلكم ذو 
وصورة  القرار  وبدراسة   “ نصه  ما  املقدمة  بعد  واملتضمن  اخلامسة  اجلزائية  الدائرة  قضاة 
ضبطه قّررنا املوافقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه وسلم قايض استئناف )...( اخلتم والتوقيع قايض استئناف )...( اخلتم والتوقيع 
باملعاملة  املرفق  التنبيه  نّصه، وقد اطلعت عىل  أ.هـ  استئناف )...( اخلتم والتوقيع(  رئيس 
املتضمن )أن عىل فضيلة ناظر القضية اإليصاء بإبعاد املدعى عليهام اتقاًء لرشمها( ولوجاهة 
ما نّبه عليه أصحاب الفضيلة ـ نفعني اهلل بعلمهم ـ فقد قّررت اإليصاء بإبعاد املدعى عليهام 
خارج اململكة، وال يسمح هلام بالعودة إليها إال وفق تعليامت احلج والعمرة، وقّررت إعادة 
القرار بام يراه أصحاب الفضيلة وكان ختام هذه  املعاملة ملحكمة االستئناف للتظهري عىل 
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اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩ وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  املكرمة االطالع عىل  اخلامسة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   )٣٥١٨٠٨٨( برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢٥هـ 
اجلزائية بمحافظة جدة برقم )٣٥١٠٨٦٩١( وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ الـمتضمـن دعوى 
املدعي العام ضد/ )...( )... اجلنسية( ورفيقته املتهمني بفعل فاحشة الزنا واالختالء املحرم 
رشعًا، املحكوم فيه بام دون بباطن القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا املوافقة عىل 
احلكم مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آلـــــه وصحبه وسلم.
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االعتداء على العر�ض ـ زنا

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٩٨١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٦٨٩٩٢ 

زناا-اتملأةاحمصنةا-اتغيبهااعناأهمهاا-امحلاسفاحا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-ادفعاباإلكلتها
بالقجنا تعزيلا تلزتيناتملحصنا-ا تلزناا-اسبقاتإلسلتراحتقيقًاا-ارجوعاعنها-ادرءاحّدا عىلا

وتجلمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تحلدوداتدرأابالشبهاتا”.

مما  الزنا  فاحشة  بفعل  إدانتها  إثبات  طالبًا  عليها  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
نتج عنه محلها سفاحًا وبتغيبها عن منزل ذوهيا، وطلب احلكم عليها بحد الزاين املحصن، 
بأن  ودفعت  وباإلحصان  الزنا  فاحشة  بفعل  أقرت  عليها  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
شخصًا أركبها بالقوة وفعل هبا الفاحشة بالقوة يف بيته، وأهنا محلت بسبب ذلك ووضعت 
التحقيق  جهة  أمام  عليها  املدعى  إقرار  إىل  استند  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  محلها، 
بصحة ما نسب إليها، وبسؤاهلا عن ذلك أنكرت صحة ما جاء فيه؛ ونظرًا ألن املدعي العام 
ليس لديه بينة سوى إقرار املدعى عليها؛ وألن رجوعها عنه شبهة يدرأ هبا احلد عنها لكون 
احلدود تدرأ بالشبهات؛ لذا فقد قررت املحكمة درء حد الزاين املحصن عن املدعى عليها، 
املدعي  فاعرتض  مفرقة،  مائة جلدة  أربع  وبجلدها  أربع سنوات،  ملدة  بسجنها  وحكمت 

العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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العاّمة باألحساء  القضاة يف املحكمة  احلمد هلل وحده وبعد فنحن )...( و)...( و)...( 
حرض لدينا املدعي العام )...( بدائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة اإلحساء كام حرضت 
املدعى عليها )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقال املدعي العام 
يف حترير دعواه ضدها: أدعي عىل املذكورة أعاله أنه باالطالع عىل حمرض القبض املعد من 
قبل الدوريات األمنية وحمرض سامع األقوال املعد من قبل مركز رشطة )...( تبني أنه بتاريخ 
١٤٣٤/٣/٤هـ تقدم املواطن/ )...( ببالغ مفاده تغيب ابنته املدعى عليها عن املنزل وال 
يتهم أحدًا بتغييبها، وجرى اإلفراج عن املدعى عليها بموجب أمر اإلفراج رقم )٦٣٧٨( 
يف  ورغبته  استالمها،  والدها  لرفض  موقوفة  كانت  أن  بعد  ١٤٣٤/٤/٢٩هـ  وتاريخ 
إبقائها موقوفة الستحقاقها لإلفراج بعد تعهد شقيقها باستالمها، وعند العمل عىل إحالة 
الرقم  ذي   )...( رشطة  مركز  مدير  خطاب  ورد  املختصة  للمحكمة  عليها  املدعى  قضية 
)٩/٢١/ج/٢٩٢٠( وتاريخ ١٤٣٤/٤/٣٠هـ املشار فيه خلطاب مدير شعبة سجن حمافظة 
األحساء رقم )٤٥٧٦( وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٧هـ بشأن املدعى عليها املتضمن أنه بإجراء 
حتليل الدخول للسجن للمدعى عليها اتضح أهنا حامل؛ وبناًء عليه جري خماطبة الرشطة 
بموجب خطابنا رقم )٩٧٧٠( وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٧هـ لبعث املدعى عليها للمستشفى 
لتزويدنا بتقرير طبي عن حالتها فوردنا خطاهبم رقم )٣٩٣س( وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ 
املرفق به التقرير الطبي الصادر بحق املدعى عليها ذو الرقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ 
املتضمن أنه بالكشف عىل املدعى عليها اتضح أهنا حامل يف أوائل الشهر السابع، حسب 
ما يتضح من التقرير الطبي املرفق؛ وبناًء عليه جرى خماطبة الرشطة بموجب خطابنا رقم 
)١١٥٩٢( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ املتضمن طلب إعادة توقيف املدعى عليها وإشعارنا 
بذلك؛ كون قضيتها من القضايا املوجبة للتوقيف؛ وفقا للفقرة األوىل من القرار الوزاري 
حمافظة  سجن  شعبة  خطاب  فورد  حمصنة،  كوهنا  ١٤٢٨/٧/٩هـ  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم 
األحساء رقم )٨٢١٦( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٩هـ املتضمن إشعارنا بإيقاف املدعى عليها يف 
السجن وباستجواب املدعى عليها/ أقرت بفعل فاحشة الزنا برضاها وأن املتسبب يف محلها 
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االعتداء على العر�ض ـ زنا

سفاحا هو شخص يدعى )...( “ فرزت له أوراق مستقلة الختالف درجة التقايض”، كام 
أقرت أهنا تغيبت لديه يف منزل أهله يف الدور العلوي ملدة شهر تقريبا وفعل هبا الفاحشة 
مرتني بإيالج برضاها، كام أقرت أهنا حمصنة؛ حيث سبق هلا الزواج من شخص وتطلقت 
منه من حوايل ست سنوات تقريبا ولدهيا أبناء وقد أسفر التحقيق معها إىل توجيه االهتام هلا 
بفعل فاحشة الزنا مما نتج عنه محلها سفاحا وتغيبها عن منزل ذوهيا وذلك لألدلة والقرائن 

التالية : 
إقرار املدعى عليها املنوه عنه، واملدون عىل الصفحتني رقم )٨، ٧( من دفرت التحقيق   - ١

املرفق لفة رقم )٢٨(.
٢ - ما جاء يف التقرير الطبي املنوه عنه املتضمن محل املدعى عليها املرفق لفة رقم )٥٤( 

٣ - حمرض القبض املنوه عنه واملرفق عىل اللفة رقم )٣(.
وبام أّن ما أقدمت عليه املدعى عليها املذكورة وهي بكامل أهليتها املعتربة رشعًا -فعل 
حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ أطلب إثبات ما أسند إليها واحلكم عليها بعقوبة حد زنا املحصن 
صحيح  غري  العام  املدعي  ذكره  ما  قالت:  عليها  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  دعواي،  هذه 
ويف  أعرفهم  ال  النساء  من  جمموعة  بيوت  إىل  والدي  بيت  من  خرجت  أّنني  والصحيح 
بيته  بالقوة يف  الزنا  بالقوة وفعل يب فاحشة  املذكور وأركبني  يوم من األيام شاهدين )...( 
أّنه  كام  ١٤٣٤هـ  عام  من  شهر شوال  بداية  يف  احلمل  وضعت  وقد  ذلك  بسبب  ومحلت؛ 
سبق يل الزواج مرتني، وعندي طفالن من زوجي األول هكذا أجابت، وبعرض ذلك عىل 
املدعي العام قال: الصحيح ما ذكرته يف دعواي وبينتي يف أوراق املعاملة وباالطالع عليها 
وجدنا إقرار املدعى عليها املدون عىل الصحيفتني )٨ -٧( لفة رقم )٢٨( باملعاملة، وفيها 
أقرت املدعى عليها أهّنا كانت متواجدة لدى املدعو )...( يف منزله بمركز )...( باألحساء 
ومكثت لديه قرابة الشهر يف غرفة يف منزل أهله وفعل هبا الفاحشة مرتني بإيالج برضاها، 
ومحلت بسبب ذلك، كام وجدنا التقرير الطبي الصادر بحق املدعى عليها رقم )...( وتاريخ 
١٤٣٤/٧/٩هـ الصادر من مستشفى )...( باألحساء واملتضمن أّنه بالكشف عىل املدعى 
عليها  املدعى  عىل  العام  املدعي  بينات  وبعرض  السابع  الشهر  يف  حامل  أهنا  اتضح  عليها 
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قالت: صحيح ما جاء يف التقرير الطبي وقد محلت للسبب الذي ذكرته يف إجابتي وإقراري 
لدى جهات التحقيق غري صحيح، وقد أجربين املحقق عىل االعرتاف، والصحيح ما ذكرته 
لكم باملحكمة؛ فبناء عىل ما تقدم، وحيث أقرت املدعى عليها بفعل فاحشة الزنا مع املدعو 
املدعى  إقرار  بينة غري  العام  للمدعي  يكن  اإلكراه، ومل  بسبب ذلك وادعت  )...( ومحلها 

عليها، وحيث رجعت عنه وبام أن احلدود تدرأ بالشبهات لكل ما تقدم قررنا:
أواًل - درء حد الزاين املحصن عن املدعى عليها.

إيقافها  تاريخ  من  سنوات  أربع  بسجنها  العام  للحق   )...( عليها  املدعى  تعزير  ثانيًا - 
وجلدها أربع مائة جلدة مفرقة عىل دفعات كل دفعة مخسون جلدة بني كل دفعة وأخرى 
العام معارضته وتم  املدعي  قرر  الطرفني  يوما؛ وبذلك حكمنا. وبعرضه عىل  مخسة عرش 
إفهامه باملراجعة يف يوم الثالثاء ١٤٣٥/١/٣٠هـ الستالم نسخة احلكم لتقديم االعرتاض 
عليها  املدعى  قررت  فيام  لالستئناف،  املعاملة  رفع  سيتم  وإال  يومًا،  ثالثني  خالل  عليه 
آله وصحبه أمجعني حرر يف  نبينا حممد وعىل  التوفيق وصىل اهلل عىل  قناعتها باحلكم وباهلل 

تاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ 

احلمد هلل وحده وبعد.. فقد اطلعنا نحن قـضاة الدائــرة اجلزائـيـة اخلامسـيـة األوىل يف حمكمة 
بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ  وتاريخ   )٣٥/١١٧٧١٢( الرقم  بذات  األحساء 
بذي الرقم )٣٥/٦٤١٠٣٥/خ١( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ املرفق هبا القرار الرشعي ذو الرقم 
)٣٥١٢٥٨٧٠( والتاريخ ١/٢٤/ ١٤٣٥هـ الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة 
ضد/املرأة:  العام  املدعي  بدعوى/  اخلاص   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/ 
)...( يف قضية فاحشة زنا، وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بام هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 

احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف١٤٣٥/٣/٦هـ.
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االعتداء على العر�ض ـ زنا

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدمام

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٣٦٤٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٧٥٧٨ 

زناا-اتملأةاحمصنةا-اإنكاراحصولاتإليالجا-ادفعاباإلكلتهاعىلاتلزناا-اعدماتلبينةاعميها-ا
سبقاتإلسلتراحتقيقًاا-ارجوعاعنها-ادرءاحداتلزناا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاعميكلاحلتماكحلمةا
يومكلاهذتايفاشهلكلاهذتايفابمدكلاهذت”

أقام املّدعي العام دعواه ضد املدعى عليها طالبًا إثبات إدانتها بفعل فاحشة الزنا، وطلب 
احلكم عليها بحد الزاين املحصن، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقّرت بفعل الفاحشة، 
وبأهّنا حمصنة ودفعت بعدم حصول إيالج، وبأهّنا أجربت عىل ذلك، وبطلب البينة من املدعي 
العام استند إىل إقرار املدعى عليها أمام جهة التحقيق املتضّمن فعلها لفاحشة الزنا بإيالج 
وبرضاها، وبسؤاهلا عن ذلك دفعت بأهّنا وقَّعت عىل اإلقرار لدى جهة التحقيق من دون 
علمها بمضمونه لعدم وجود مرتجم، كام قّررت أّنه ال بينة لدهيا عىل ما ادعته من اإلكراه؛ 
ونظرًا ألّن ادعاء املدعى عليها اإلكراه شبهة تدرأ عنها احلد؛ لذا فقد قّررت املحكمة رصف 
النظر عن طلب املدعي العام إقامة حّد الزاين املحصن عىل املّدعى عليها، وحكمت بسجنها 
فاعرتض  البالد،  عن  بإبعادها  التوصية  مع  جلدة،  ثالثامئة  وبجلدها  سنوات،  ثالث  ملدة 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد فنحن )...( و)...( و)...( القضاة يف املحكمة العامة بالدمام وبناء 
عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالدمام ذات الرقم )٣٣٦٧٣٦٤٣( 
وتاريخ   )٣٣٢١٠٢٧٢٨( الرقم  بذي  باملحكمة  املقّيدة  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ  وتاريخ 
وفيها  اجللسة،  افتتحت  املوافق ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ  اإلثنني  يوم  ففي  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ 
حرض لدينا املدعي العام، واّدعى عىل )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة قمها )...( حمصنة 
يوم  املذكورة  عىل  قبض  إّنه  عليها  دعواه  يف  قائال:  ١٤٣٣/٠٩/٢٠هـ  بتاريخ  موقوفة 
األربعاء املوافق ١٤٣٣/٩/٢٠هـ من قبل مركز رشطة تاروت بمحافظة القطيف بعد أن 
وردهم بالغ من أحد املواطنني مضمونه أّنه عندما دخل إىل غرفة سائقه اخلاص “فرزت له 
أوراق مستقلة كونه موقوفًا بسجن حمافظة القطيف” وجد معه املتهمة املذكورة، فلام سأله 
عنها ذكر أّنه متزوج هبا وباستجواب املتهم/ )...( )غري حمصن( ذكر أّنه تعرف عليها بعد 
أن حصل عىل رقم جواهلا من أحد أصدقائه، ثم اتصلت عليه وكانت يف مدينة الرياض، 
بإيالج  مرتني  الزنا  فاحشة  هبا  وفعل  مسكنه  يف  بإيوائها  فقام  أجرة  بسيارة  له  حرضت  ثم 
برضاها، وباستجواهبا ذكرت أهّنا )حمصنة( وأهّنا استقدمت للعمل لدى إحدى املواطنات، 
ثم متّكنت من اهلرب منها، وأهّنا قدمت من مدينة الرياض بعد أن نشأت بينها وبني املتهم 
الزنا  املقبوض عليه معها عالقة عرب اهلاتف فاستقبلها وآواها يف غرفته، وفعل هبا فاحشة 
بايالج برضاها مرتني، وقد انتهى التحقيق إىل اهتامها بفعل فاحشة الزنا؛ وبام أّن ما أقدمت 
عليه املذكورة وهي بكامل أهليتها املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا أطلب إثبات 
إحضار  يتم  مل  ألّنه  ونظرًا  دعواي؛  هذه  املحصن  الزاين  بحّد  عليها  واحلكم  إليها  أسند  ما 

املدعى عليها فقد تم تأجيل اجللسة.
املرتجم  بواسطة  الدعوى  عن  عليها  املّدعى  وبسؤال  الطرفان  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
العام يف  املدعي  ما ذكره  بقوهلا:  وبالعكس  األندونيسية  إىل  العربية  ترجم من  الذي   )...(
دعواه من حصول الفاحشة من الشخص املذكور يف دعواه، وأّنه فعل يب فاحشة الزنا مرتني 
فهذا صحيح إال أّنه مل يكن بإيالج، كام أّنه قام بإجباري عىل ذلك حيث زعم أّنه سيتزوج يب 
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وأعطاين ألف ريال فرفضت، وقلت هذا بعد إمتام الزواج، ثم أجربين عىل ذلك، وأنا حمصنة 
العام  املدعي  الزواج وعندي ولدان وأنا مطلقة اآلن هكذا أجابت. وبسؤال  فقد سبق يل 
قال الصحيح ما ذكرته يف دعواي وبّينتي ما يف أوراق املعاملة وأطلب الرجوع إليها، وقد 
اللفة رقم )٢( ص  الرجوع للمعاملة ووجد هبا اعرتاف للمدعى عليها حتقيقًا عىل  جرى 
)٦( ويتضمن: س/ هل قمتي بمامرسة الفاحشة مع املدعو )...( ؟ ج/ نعم مرتني. س/ 
هل قام باإليالج ؟ ج/ نعم. س/ هل أنِت متزوجة ؟ ج/ نعم ولكن مطلقة من سنة تقريبًا. 
س/ هل كان فعل الزنا برضاك أم باإلكراه ؟ ج/ كان برضا مني. ا.هـ. كام وجد باملعاملة 
إقرار واعرتاف للمدعى عليها مدّون عىل ص )٧( من اللفة )٢( ونّص املقصود منه: إقرار 
املدعى عليها أهّنا تعرفت عىل املدعو )...( وكان بينها وبينه اتصاالت عاطفية استمّرت ملدة 
أربعة أشهر ثم أتت ملدينة الدمام، وقامت باالتصال عىل املدعو )...( وذهبت معه لغرفته يف 
منزل كفيله وقامت بمامرسة فاحشة الزنا بإيالج ذكره يف قبلها برضا منها، وتكّرر ذلك يف 
اليوم التايل. وبذلك أقّرت. وبعرض ذلك عىل املدعى عليها بواسطة املرتجم )...( قالت: 
ما ورد يف جوايب لدى املحقق ويف اعرتايف كّله صحيح، ما عدا أّن الفعل كان برضاي، فهذا 
غري صحيح؛ إذ إيّن أكرهت عىل ذلك وكان غصبًا عّني، وقد وّقعت عليه لدى التحقيق دون 
بّينة عىل ما اّدعت به من اإلكراه  أن أعلم حمتواه؛ لعدم وجود مرتجم، وبسؤاهلا هل لدهيا 
قالت: ال؛ فبناء عىل ما تقّدم من الدعوى واإلجابة؛ وإلقرار املّدعى عليها بصّحة ما جاء يف 
دعوى املّدعي العاّم من قيامهام؛ بفعل فاحشة الزنا بإيالج مّرتني إال أهّنا اّدعت اإلكراه ومل 
تقم بّينة عىل ذلك؛ وبناًء عىل إقرار املّدعى عليها وما جاء يف أقواهلا أثناء التحقيق معها؛ وألّن 
ادعاءها اإلكراه، وما دفعت به شبهة تدرأ عنها احلّد، كام قّرره أهل العلم؛ وألن ما أقدمت 
عليه املّدعى عليها يعّد جريمة بشعة وذنبًا عظيام تستحّق عليه شديد العقوبة وبالغ التعزير 
خاصة، وأّنه يتعّلق بالعرض، وهو إحدى الرضورات اخلمس التي جاءت الرشيعة بحفظها 
وحتريم االعتداء عليها ولو بأدنى خدش، وقد أكد ذلك ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ فقال يف 
خطبته الشهرية يف خطبة الوداع:  “إّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا”؛ وألّن املدعى عليها حمصنة؛ ولكثرة مثل هذه 
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اجلرائم يف األزمنة األخرية؛ وألّن ظهورها وانتشارها مؤذن بخطر عظيم وعقوبة عاّمة؛ مّما 
يستدعي تشديد العقوبة ردعًا للمجرم وزجرًا لغريه أن يأيت مثله فقد قّررنا باإلمجاع :

املدعى  عىل  املحصن  الزاين  حّد  إقامة  من  العام  املدعي  يطلبه  عاّم  النظر  رصف  أواًل - 
إيقافها  تاريخ  من  ابتداء  سنوات  ثالث  بسجنها  عليها  املدعى  تعزير  قّررنا  ثانيًا -  عليها. 
الدفعة  وبني  جلدة  مخسون  دفعة  كّل  دفعات  ست  عىل  موّزعة  جلدة  ثالثامئة  وجلدها 
ودفعًا  رفعًا  البالد  بإبعادها عن  ونوّص  كّله حكمنا،  وبذلك  يومًا.  واألخرى مخسة عرش 
لرّشها. وبعرض احلكم عىل الطرفني قنعت به املدعى عليها ومل يقنع به املدعي العام واكتفى 
نبينا حممد وآله  التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل  الدعوى كالئحة اعرتاضية وباهلل  بام ورد يف 

وصحبه وسلم حرر ١٤٣٥/٤/١٢هـ.

عىل  بناء  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ  األحد  يوم  ويف  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
يف   )٣٥١٣٠٨٨٨٥( الرقم  ذات  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عودة 
األوىل  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٥/١٥هـ 
ذو الرقم )٣٥٢٣٨٩٥١( يف ١٤٣٥/٥/١٠هـ املتضّمن، ما نّصه: وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ أّن أصحاب الفضيلة حكموا برصف النظر عن إقامة احلّد، 
وهذا حمّل نظر؛ إذ إّن املتعنّي احلكم بدرء احلّد؛ ملالحظة ما ذكر وإكامل الالزم؛ ومن ثّم إعادة 
املعاملة واهلل املوفق. ا.هـ. وعليه نجيب أصحاب الفضيلة بأّن رصف النظر درء للحّد، وال 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  اهلل وسلم عىل  به. وصىل  ما حكمنا  لدينا سوى  وليس  فرق 

أمجعني حّرر يف ١٤٣٥/٥/٢٩هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قـضاة الدائــرة اجلزائـيـة اخلامسـيـة األوىل يف 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة 
بمدينة الدمام املكلف ذات الرقم )٣٥/١٧٢٤٥٤٤( وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٣هـ واملقّيدة 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/٢٠هـ  وتاريخ  )٣٥/٢٤٨٤٣٠٩/خ١(  الرقم  بذي  املحكمة  لدى 
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القرار الرشعي ذو الرقم ٣٥٢١٢٧٩٩ والتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ الصادر من أصحاب 
الفضيلة القضاة باملحكمة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ )...( اخلاص بدعوى/ 
املدعي العام ضد/املرأة: )...(، ... اجلنسية يف قضية فاحشة زنا وقد تضّمن القرار حكم 
ضبطه  وصورة  القرار  دراسة  سبق  وحيث  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  الفضيلة  أصحاب 
الرقم  ذي  قرارنا  عىل  الفضيلة  أصحاب  به  أجاب  ما  عىل  وباالّطالع  املعاملة  وأوراق 
وتاريخ   )٣٥٢٧٩٥٤٥( الرقم  ذي  وقرارنا  ١٤٣٥/٥/١٠هـ  وتاريخ   )٣٥٢٣٨٩٥١(
١٤٣٥/٦/١٥هـ قّررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإليضاح األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٨/٢٦هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة القريات

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨١٥٤٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٩٤٣١ 

زناا-اتملأةاحمصنةا-امحلاسفاحا-امتكنيامناتناهاكاحلمةامنزلا-اإسلترا-اتكلترهاأربعا
ملتتا-ادفعاباإلكلتهاعىلاتلزناا-اعدماتلبينةاعميها-اإدتنةا-ادرءاحدازنااتملحصنا-اتعزيلا

بالقجناوتجلمد.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“تدرؤوتاتحلدودابالشبهات”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليها طالبًا إثبات إدانتها بتمكينها شخصًا هاربًا من 
انتهاك حرمة منزل كفيلها، وفعل فاحشة الزنا هبا مما نتج عنه محلها سفاحًا، وطلب احلكم 
عليها بحّد الزاين املحصن وبتعزيرها عىل باقي الّتهم، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها 
أقّرت بصّحتها ودفعت باإلكراه عىل الزنا وقررت أّنه ال بّينة لدهيا عىل ذلك؛ ونظرًا إلقرار 
املدعى عليها عىل نفسها أربع مرات وهي بحالة معتربة رشعًا؛ وألّن ما دفعت به من اإلكراه 
حيتمل وقوعه عىل مثلها، والسيام وهي خادمة وافدة؛ وألّن ذلك شبهة ُيدرأ هبا احلّد عنها؛ 
وقّررت  حمصنة،  وهي  الزنا  فاحشة  بفعل  عليها  املدعى  إدانة  املحكمة  لدى  ثبت  فقد  لذا 
درء حّد الزنا املحصن عنها، وحكمت بسجنها ملدة ثالث سنوات، وبجلدها ثالثامئة جلدة 
العام، وصّدق احلكم من  املدعي  بعد وضع احلمل، فاعرتض  اجللد  أن يكون  مفّرقة عىل 

حمكمة االستئناف.
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بمحافظة  العامة  باملحكمة  القضاة  و)...(  و)...(   )...( فنحن  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
القريات وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة القريات 
الرقم  بذي  باملحكمة  املقّيدة  ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ  وتاريخ   )٣٤٢٨١٥٤٣( الرقم  بذي 
)٣٤١٤٧٩٩٢٢( وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ 
افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠١ وفيها حرض املّدعي العام )...(، وكان قد تقّدم بدعوى 
القريات  بمحافظة  التحقيق  لدائرة  العام  االّدعاء  بدائرة  عامًا  مّدعيًا  بصّفتي  نّصها  هذا 
أّدعي عىل احلارضة/ )...(... اجلنسية بموجب جواز السفر ذي الرقم )...( تعمل )...( 
حمصنة تقيم بمحافظة القريات فبتاريخ: ١٤٣٤/٤/١٢هـ ورد ملخفر رشطة )...( تقرير 
وجود  عن   )...( قبل  من  اتصال  وردهم  أّنه  يفيد  الذي   )٦٨٣( رقم  األمنية  الدوريات 
املتهمة  إيقاف  تم  اخلامس  بالشهر  حامل  أهّنا  فتبنّي  عليها  للكشف  حرضت   ... خادمة 
استنادًا إىل القرار الوزاري )١٩٠٠( وبسامع أقوال )املتهمة املذكورة(: أفادت أّن هلا عالقة 
مع شخص سعودي اسمه )...( حيرض إىل منزل كفيلها وقام بمعارشهتا ست مرات داخل 
احلامم وباستجواب )املّتهمة املذكورة(: أقّرت عىل نفسها بفعل فاحشة الزنا مع شخص كان 
إكراه منه وبإعادة استجواهبا:  حيرض هلا بمنزل كفيلها، وقام بمعارشهتا ست مرات، دون 
أقّرت عىل نفسها بفعل فاحشة الزنا مع شخص اسمه )...( وقام بمعارشهتا وإرغامها عىل 
ذلك وهتديدها بفضح أمرها عند عدم موافقتها عىل ما يريد، كام قام بطلب مبالغ مالية منها 
وأخذ مبلغ )١٥٠٠( ألف ومخس مائة ريال، كام أقّرت أّنه مل ينزل بداخلها إال مرة واحدة، 
وأفادت أّن إقرارها السابق غري صحيح، حيث كانت خائفة وقد أثبت الكشف الطبي من 
لقرار  وفقا  التحقيق  أسفر  وقد  اخلامس،  الشهر  يف  حامل  املتهمة  أّن   )...( مستشفى  قبل 
االهتام ذي الرقم )هـ ف١٣٠٣١٠٧٨٨/٢/٢( املوافق عليه من جلنة إدارة اهليئة بقرارها 
رقم )هـ١٣٠٤١٤٠١٧/٢( عن توجيه االهتام لـ/ )...( بتمكينها شخصًا هاربًا من انتهاك 
حرمة منزل كفيلها وفعل فاحشة الزنا هبا؛ مما نتج عنه محلها سفاحًا؛ وذلك لألدلة والقرائن 

التالية:
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إقرارها املنّوه عنه املدّون عىل الصفحة رقم )٦( لفة رقم )٢٠(.  - ١
ما ورد بمحرض سامع أقوال املتهمة املنوه عنه املدّون عىل الصفحة رقم )١١( لفة   - ٢

رقم )١(.
٣ - التقرير الطّبي املنوه عنه لفة رقم )٤(.

وبام أّن ما أقدمت عليه املذكورة، وهي بكامل أهلّيتها املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب 
عليه رشعًا؛ لذا فإّنني أطلب إثبات إدانتها بام أسند إليها رشعًا واحلكم عليها بام ييل:

منزل  دخول  من  شخصًا  متكينها  بسبب  تعزيرّية  عقوبة  املحصن.٢ -  الزنى  حد   - ١
التحدث  جتيد  وهي  عليها،  املدعى  عىل  العام  املدعي  دعوى  وبعرض  إذنه.  دون  كفيلها، 
باللغة العربية أجابت بقوهلا ما ذكره املّدعي العام يف دعواه من قيامي بفعل فاحشة الزنا وأنا 
مسلمة حمصنة هذا صحيح،؛ إذ إّنه فعل يب فاحشة الزنا رجل اسمه )...( ست مرات مخس 
مرات منها مفاخذة والسادسة حصل وطء وقد محلت جراء ذلك، وهو يكرهني عىل هذا 
بّينتها عىل اإلكراه  بأّنه سيفضح أمري، وقد جرى سؤال املدعى عليها عن  األمر وهيّددين 
فأجابت بقوهلا: ال بّينة لدّي عىل ذلك، وأنا وافدة وأخاف ينفضح أمري لدى كفييل، ويقوم 
بتسفريي وقد مّكنته ست مرات من دخول بيت كفييل دون إذهنم وال علمهم، وقد ابتّزين 
أربع  الدعوى عليها  وأخذ مني مبلغ ألف ومخسامئة ريال، هكذا أجابت. ثم جرى إعادة 
مرات وأقّرت بإجابتها  نفسها أربع مرات، ثم جرى االطالع عىل التقرير الطبي املرفق لفة 

رقم )٤( وتبنّي أهّنا حامل يف الشهر اخلامس.
معتربة  بحالة  وهي  عليها،  املدعى  وإلقرار  واإلجابة  الدعوى  من  تقّدم  ما  عىل  فبناًء 
رشعًا؛ لذا فقد ثبت لدينا قيام املدعى عليها بفعل فاحشة الزنا، وهي حمصنة ورصفنا النظر 
الّزنا  العام إقامة حّد الزنى املحصن عىل املدعى عليها، وقررنا درء حّد  عن طلب املّدعي 
وهي  والسيام  مثلها  عىل  وقوعه  يتوّقع  اإلكراه  ولكون  باإلكراه؛  الدعائها  نظرًا  املحصن؛ 
القضايا  بالشبهات”؛ ونظرًا لكثرة  “ادرؤوا احلدود  وافـدة؛ ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: 
األخالقّية يف اآلونة األخرية وانتشارها؛ مما يستوجب معه تغليظ املدعى عليها لزجرها وردع 
غريها من الوقوع بمثل هذا قّررنا تعزيرها بسجنها ملدة ثالث سنوات من تاريخ إيقافها هبذه 



450

االعتداء على العر�ض ـ زنا

القضية وجـلدها ثالثامئة جـلدة مفرقة عىل عرش دفعات كل دفعة مخسون جـلدة بني كل 
جلدة وأخرى مخسة عرش يومًا، عىل أن يكون اجلـلد بعد وضع الـحمـل. وبعرض احلكم 
عىل الطرفني قّررت املدعى عليها قناعتها باحلكم كام قّرر املّدعي العام اعرتاضه مع تقديم 
الئحة اعرتاضية، وأفهم بالتعليامت وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبة وسلم. 

الساعة  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  املوافق  االثنني  اليوم  هذا  ففي  وبعد  وحده،  هلل  احلمد 
العارشة والنصف صباحًا افتتحت اجللسة لإلجابة عىل مالحظات حمكمة االستئناف عليه 
الرقم )٣٤٢٠٦٣٢٣٨(  املعاملة من حمكمة االستئناف باجلوف باخلطاب ذي  فقد وردتنا 
يف   )٣٤٣٢٠٠٥١( الرقم  ذي  بالقرار  الثانية  اجلزائية  الدائرة  من  ١٤٣٤/١٠/١٢هـ  يف 
لوحظ  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدارسة   “ واملتضّمن  ١٤٣٤/٩/١٥هـ 
اعرتاضية  قّدم الئحة  العام  املدعي  أّن  الضبط عىل  الفضيلة يف صورة  أّنه مل يرش أصحاب 
فعىل فضيلته إكامل الالزم حيال ما ذكر وإضافة ما جيد للضبط وصورته والقرار وسجله( 
ونجيب أصحاب الفضيلة سلمهم اهلل أّنه جرى مّنا استالم الالئحة االعرتاضية من املّدعي 
العام وجرى االطالع عليها، ومل نجد فيها ما يؤّثر عىل ما حكمنا به وقّررنا إضافته لضبط 
الدعوى وسجله وإعادهتا ملحكمة االستئناف باجلوف إلكامل الزمها وباهلل التوفيق وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة اجلزائية اخلامسية األوىل يف حمكمة 
االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة املحالة إلينا من الدائرة اجلزائية الثانية هبذه املحكمة 
رئيس  الواردة من  املعاملة  بناء عىل  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ  الرقم )٣٥٨٣٢٢٨٩(  بذي 
املحكمة العامة بالقريات ذات الرقم )٣٥٧٤٧٧٢٢( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ املرفق هبا 
الصّك الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة الشيخ )...( والشيخ )...( والشيخ 
)...( املسّجل بذي الرقم )٣٤٢٥٢٠٨٩( وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ اخلاّص بدعوى املّدعي 
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العام ضّد )...( ... اجلنسية يف قضية زنا، وقد تضّمن الصّك حكم أصحاب الفضيلة بام هو 
مدّون ومفّصل فيه. وبدراسة الصّك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة والالئحة االعرتاضية. 
وبعد االطالع عىل القرار الصادر من الدائرة اجلزائية الثانية بذي الرقم )٣٤٣٢٠٠٥١( يف 
١٤٣٤/٩/١٥هـ والقرار ذي الرقم )٣٥١٩٦١٨٨( يف ١٤٣٥/٤/٤هـ جرت املصادقة 

عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٨٨٨٣  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٢١١٨ 

زناا-اتملأةاحمصنةا-ارجلاغرياحمصنا-اإنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقًاا-ارجوعاعنها-ادفعا
باإلكلتهاعميها-ادرءاحداتلزناا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام بفعل فاحشة الزنا، وطلب 
غري  الزاين  بحد  عليه  املدعى  عىل  واحلكم  املحصن،  الزاين  بحد  عليها  املدعى  عىل  احلكم 
املحصن، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أنكرا فعل الفاحشة، وبطلب البينة من املدعي 
العام استند إىل إقرار املدعى عليهام أمام جهة التحقيق بصحة ما نسب إليهام، وبسؤاهلام عن 
ذلك دفعا بصدوره منهام حتت اإلكراه؛ وألن املدعى عليهام أنكرا فعل الفاحشة ورجعا عن 
إقرارهيام وادعيا اإلكراه عليه؛ لذا فقد قررت املحكمة درء حد الزنا عنهام، ورصفت النظر 
عن طلب املدعي العام لعدم ثبوت موجبه، ولقوة التهمة حكمت بسجن املدعى عليه ملدة 
شهرين وبجلده تسعا وتسعني جلدة دفعة واحدة، وبسجن املدعى عليها ملدة مخسة أشهر، 
وبجلدها مائتني وعرشة جلدات مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد فنحن )...( و)...( و)...( القضاة باملحكمة العامة بمكة املكرمة، 
وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة املقيدة باملحكمة 
بذي الرقم )٣٥٢٣٣٠٩٠( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، وفيها حرض لدينا املدعي العام 
)...( وادعى عىل احلارضين معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
دعواه  يف  قائال:   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...(
عليهام بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة مكة املكرمة أدعي عىل 
 )...( عليه/  املدعى   )...( املواطن  تقدم  ١٤٣٤/١٢/١٦هـ  بتاريخ  أعاله  املذكورين 
منزله  دخول  بمحاولة   )...( عليه/  املدعى  قيام  متضمنة  الرشائع  رشطة  ملركز  بشكوى 
وبرفقته فتاة ال يعرفها، فقام بطرده من املنزل بعد ذلك ذهب شقيقه املدعى عليه إىل شقق 
مفروشة برشائع املجاهدين، وعندما ذهب شقيقه )...( ملقر عمله خرج منه متجها إىل منزل 
رشطة  ملركز  بإحضارمها  فقام  أهله  لدى  الفتاة  وبرفقته   )...( عليه  املدعى  فشاهد  والده 
الرشائع. وبسامع أقواله اعرتف أّنه تعرف عىل املدعى عليها/ )...( عن طريق إحدى برامج 
التواصل االجتامعي ثم قام بأخذها من مسجد )...( يف )...( واجته هبا إىل رشائع املجاهدين 
مرتني؛  عليها  باملدعى  الزنا  فاحشة  بفعل  وقام  مكاهنا  يعرف  ال  شقة  باستئجار  قام  حيث 
حيث إهنا ثيب وكان ذلك برضاها. وبسامع أقواهلا اعرتفت أهّنا مطلقة من مدة سبع سنوات، 
واعرتفت أهنا تعرفت عىل املدعى عليه )...( منذ أربعة أشهر عن طريق وسائل االتصال 
فقام بأخذها من جدة حيث كانت عند شقيقها وتوجه هبا اىل منزل شقيقه )...( يف مكة، 
املجاهدين  برشائع  مفروشة  شقة  باستئجار   )...( عليه  املدعى  فقام  دخوهلام  رفض  ولكنه 
وقام بفعل فاحشة الزنا هبا. وباستجواهبا أنكرت قيامه بفعل فاحشة الزنا واعرتفت بالتغيب 
وإقامة عالقة حمرمة، حيث قام املدعى عليه بأخذها من )...( يف جدة واجته هبا إىل مكة اىل 
مركز  توجيه  تم  للرشطة.  بتسليمهام   )...( قام شقيقه  ثم  والده  ومنزل   )...( منزل شقيقه 
رشطة الرشائع بتسليم اجلواالت نوع )...( أسود رقمه التسلسيل )...( وجوال نوع )...( 
أسود اللون حيمل الرقم التسلسيل )...( اخلاصة باملدعى عليهام هلام. وقد انتهى التحقيق إىل 
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اهتامهام بفعل فاحشة الزنا املؤيد بقرار جلنة إدارة اهليئة رقم )هـ١٣١١٤٦٣٩١/٢(؛ وذلك 
لألدلة والقرائن التالية:

١ - اعرتاف املدعى عليه املنوه عنه املدون عىل الصحيفة رقم )٥( من ملف االستدالل 
املرفق عىل اللفة رقم.

املرفق)١( املدون عىل الصحيفة رقم )٧( من ملف االستدالل  املنوه عنه  ٢ - اعرتافها 
املنوه  املرفق رقم )٢٣(واعرتافها حتقيقا  الصحيفة رقم )٣/٢(من ملف االستدالل  وعىل 

عنه واملدون عىل الصحيفة رقم )٢/١(من ملف التحقيق املرفق عىل اللفة رقم)١٢(.
وبام أّن ما قام به املدعى عليهام ـ ومها بكامل أهليتهام املعتربة رشعًا ـ فعل حمرم ومعاقب 

عليه رشعًا؛ فلذا أطلب إثبات إدانتهام بام أسند إليهام واحلكم عليهام بام ييل:
حد الزاين املحصن عىل املدعى عليها/ )...(.  - ١

٢ -  حد الزاين غري املحصن عىل املدعى عليه/ )...( ا.هـ.
وبسؤال املدعى عليهام عن دعوى املدعي العام أجاب املدعى عليه )...( أجاب قائاًل: 
إنني تعرفت عىل املرأة )...( بواسطة برنامج التواصل عرب النت وتواعدنا عند مسجد )...( 
وركبت معي وذهبنا إىل بيتنا يف الرشائع وملا علم والدي أخذنا وذهب بنا إىل الرشطة وأنا مل 
أفعل هبا الفاحشة، ومل أقرهبا هكذا أجاب، وهو بحالته املعتربة رشعا وأجابت)...(، ترافقها 
السجانة )...( واجلندي )...( وبسؤاهلا عن دعوى املدعي العام أجابت قائلة: إنني تعرفت 
عىل املدعى عليه )...( بواسطة اجلوال واتفقنا عىل الزواج وقد حرض إىل مقر سكني بجدة، 
وأخذين بالسيارة وجئنا إىل مكة وذهبنا إىل بيت والده ووالدته يف الرشائع، وملا دخلنا وعلم 
والده بذلك أخرجنا وذهب بنا إىل الرشطة وال صحة ملا ذكره املدعي العام من أنني مكنت 
)...( من فعل الفاحشة يب فهذا كله غري صحيح، فهو مل يفعل يب الفاحشة ومل يقربني هكذا 
أجابت، وهي بحالتها املعتربة رشعا، وبسؤال املدعي العام هل لديه بينة عىل دعواه فقال: 
املرفق  امللف  املدون عىل الصفحة )٥( والصفحة )٧( من  املدعى عليهام حتقيقا  إقرار  نعم 
باملعاملة  املرفق  امللف  إىل  وبالرجوع  قرر،  هكذا  إليها  الرجوع  فأطلب   )١( رقم  باملعاملة 
أنه استأجر شقة ودخل فيها  لفة )١( وجد يف الصحيفة اخلامسة إقرار املدعى عليه )...( 
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هو والفتاة وأّنه فعل الفاحشة هبا بإيالج ا.هـ، كام وجد يف الصفحة السابعة إقرار املدعى 
عليها )...( أهنا ذهبت مع )...( إىل إحدى الشقق، وفعل هبا الفاحشة برضاها بإيالج ا.هـ، 
ملا جاء يف  املدعى عليه )...(: ال صحة  قال  املدعى عليهام  اإلقرارين عىل  وبعرض هذين 
هذا اإلقرار وأنا مل أفعل هبا الفاحشة ومل أملسها، وقد أكرهت عىل هذا اإلقرار هكذا قرر، 
وقالت املدعى عليها )...(: ال صحة ملا جاء يف هذا اإلقرار ومل حيصل بيننا يشء ومل يفعل 
الفاحشة يب، وقد أكرهت عىل هذا اإلقرار، هكذا قررت، وبسؤال املدعى عليها هل أنت 
بكر أم ثيب فقالت أنا ثيب وسبق يل أن تزوجت ودخل يب زوجي ثم طلقني هكذا قّررت 
كام جرى سؤال املدعى عليه )...( هل سبق أن تزوج فقال مل يسبق يل الزواج ا.هـ، فبناء 
الفاحشة ورجعا عن  أنكرا فعل  املدعى عليهام  الدعوى واإلجابة؛ وألن  تقدم من  ما  عىل 
املدعي  طلب  عن  النظر  ورصفنا  الزاين  حد  عنهام  درأنا  فقد  عليه  اإلكراه  وادعيا  إقرارهيام 
شهرين  بسجنه   )...( عليه  املدعى  تعزير  قررنا  التهمة  ولقوة  موجبه  ثبوت  لعدم  العام؛ 
وجلدة تسعًا وتسعني جلدة دفعة واحدة وتعزير املدعى عليها )...( بسجنها مخسة أشهر من 
تاريخ توقيفها وجلدها مائتني وعرش جلدات مفرقة عىل ثالث دفعات يف كل دفعه سبعون 
جلدة وبني كل دفعة وأخرى سبعة أيام، وبذلك كله حكمنا، وبعرض احلكم عىل الطرفني 
قرر املدعى عليهام القناعة، وقرر املدعي العام االعرتاض وطلب رفعة ملحكمة بعد تقديم 
الالئحة اعرتاضية فأفهمناه بمراجعة املحكمة خالل عرشة أيام الستالم نسخة من القرار 
وتقديم الالئحة خالل ثالثني يوما مدة االعرتاض، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ. 

احلمد هلل وحده وبعد، فقد عادت من حمكمة االستئناف برشح فضيلة الرئيس املعاملة ذات 
الرقم )٣٥٢٣٣٠٩٠( يف ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ عىل خطاب فضيلة رئيس حمكمة االستئناف 
بمكة املساعد ذي الرقم )٣٥٢٣٣٠٩٠( يف ١٤٣٥/٠٣/١١هـ وقد صدر قرار املالحظة 
ذو الرقم )٣٥١٦٥٤٩٨( يف ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ، وهذا نصه: “ احلمد هلل وحده والصالة 
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والسالم عىل من ال نبّي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية اخلامسية األوىل 
يف حمكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة - جرى االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ  يف   )٣٥٢٣٣٠٩٠( الرقم  ذات  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس 
أصحاب  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ  يف   )٣٥١٣٤٧٣٤( الرقم  ذو  القرار  هبا  املرفق 
الشيخ )...( والشيخ )...( والشيخ )...( املتضمن دعوى املدعي العام ضد )...( ورفيقته 
تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  الزنا.  فاحشة  بفعل  املتهمني 
عىل  به  املحكوم  اجلزاء  أن  ملالحظة  القضية  حكام  الفضيلة  ألصحاب  إعادهتا  باألكثرية 
وزاجر  رادع  جزاء  من  بد  وال  عليها  املدعى  خاصة  جدًا  قليل  السجن  من  عليهام  املدعى 
يتالءم مع جريمتها، وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم قايض 
 )...( وتوقيع  ختم  استئناف  قايض  احلكم،  عىل  موافق  و)...(  األصل  يف  موقع  استئناف 
استئناف  رئيس   )...( وتوقيع  ختم  استئناف  قايض   )...( وتوقيع  ختم  استئناف  قايض 
الفضيلة  أصحاب  قرار  عىل  نجيب  وعليه  ا.هـ.  احلكم  عىل  موافق   )...( د.  وتوقيع  ختم 
قضاة حمكمة االستئناف بمكة املكرمة ما حكمنا به من جزاء هو الذي يظهر لنا أنه مناسب 
جلرم املدعى عليهام، ومل يظهر لنا خالفه، وأمرنا بإحلاقه بالقرار ورفعه ملحكمة االستئناف 
حسب التعليامت وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم حرر يف 

١٤٣٥/٠٣/١٩هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة اجلزائية اخلامسية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة ذات الرقم )٣٥٢٣٣٠٩٠( وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢هـ  وتاريخ   )٣٥١٣٤٧٣٤( الرقم  ذو  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢١هـ 
الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة العامة بمكة املكرمة الشيخ/ )...( والشيخ/ 
املتهمني يف زنا،  العام ضد/ )...ِ( ورفيقته  املدعي  املتضمن دعوى  )...( والشيخ/ )...( 
املحكوم فيه بام دون باطنه. املالحظ عليه بقرار حمكمة االستئناف ذي الرقم )٣٥١٦٥٤٩٨( 
تقررت  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  ١٤٣٥/٣/٤هـ.  وتاريخ 
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املوافقة عىل احلكم بعد اجلواب األخري. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية:  ٣٣٥١٤٩٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥١٥٨٦٥١ 

دفعا إسلترا-ا حملمةا-ا خموةا لغلضايسءا-ا نقاءا إيوتءا ونقاءاحمصنونا-ا رجالا زناا-ا
تعزيلا تحلدا-ا إسامةا عنا تلنظلا رصفا تإلسلترا-ا عنا عميها-رجوعا تلبينةا عدما بالزوتجا-ا

بالقجناوتجلمدا-اوسفاتلدعوىابحقاتلغائبني.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهم طالبًا إثبات إدانتهم باالختالء املحّرم رشعًا، 
وإدانة األول والثاين والثالثة بفعل فاحشة الزنا، وقيام األول والثاين بإيواء النساء لغرض 
الفساد، وطلب احلكم عىل األول والثاين والثالثة بحّد الزاين املحصن، واحلكم عىل الرابعة 
واخلامسة بعقوبة تعزيرّية. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام األول والثاين أقرا بصّحتها 
ودفع األول بأّنه متزوج من الثالثة، وبعرضها عىل املدعى عليهّن دفعت الثالثة بالزواج من 
بأّن  ودفعا  الدعوى،  يف  جاء  ما  واخلامسة  الرابعة  وأنكرت  ذلك،  عىل  بينة  تقم  ومل  األول 
وجودمها يف املنزل كان لغرض الزيارة، ويف جلسة أخرى قّرر املّدعى عليهام األول والثاين 
رجوعهام عام أقرا به، كام مل يتم إحضار املدعى عليهام الرابعة واخلامسة؛ ونظرًا ألّن رجوعهام 
عن اإلقرار شبهة تدرأ احلد عنهام؛ لذا فقد قّررت املحكمة رصف النظر عن إقامة حّد الزاين 
املحصن، وحكمت بسجن املدعى عليه األول والثاين والثالثة ملدة سنتني ونصف، وبجلد 
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كل واحد منهم مائتني ومخسني جلدة مفرقة، كام قّررت وقف الدعوى بحّق املدعى عليها 
العام، وصّدق احلكم من حمكمة  املدعي  الرابعة واخلامسة إىل حني إحضارهم، فاعرتض 

االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فنحن )...( و)...( و)...( القضاة يف املحكمة العامة بمحافظة جدة 
وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة/املساعد يب 
الرقم )٣٣٥١٤٩٣( وتاريخ ١٤٣٣/١/١٩هـ املقيدة باملحكمة بذي الرقم )٣٣٥١٥١٥( 
وتاريخ ١٤٣٣/١/٨هـ ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٣/٣/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة 
العارشة صباحا وفيها حرض لدينا املّدعي العام وادعى بقوله: بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة 

االدعاء العام بمحافظة جدة فإّنني أدعي عىل كل من:
)...(، ٤٤ عامًا، ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( حمصن، موقوف   - ١
وتاريخ  م٥٥٦٥٣/٣/٢(  )هـ  رقم  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٢/١٠/١٠هـ  بتاريخ 
)هـ  رقم  متديد  أمر  بموجب  جدة  حمافظة  بسجون  توقيفه  ومّدد  ١٤٣٢/١٠/١١هـ، 
الوزاري رقم )١٩٠٠(  القرار  م٥٦٧٧١/٣/٢( وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٦هـ استنادًا إىل 

وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ.
)...(، ٤١ عامًا، ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( حمصن، موقوف   - ٢
م٥٥٦٥٢/٣/٢(  )هـ  الرقم  ذي  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٢/١٠/١٠هـ  بتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١١هـ ومدد توقيفه بسجون حمافظة جدة بموجب أمر متديد رقم هـ 
 )١٩٠٠( رقم  الوزاري  القرار  إىل  استنادًا  ١٤٣٢/١٠/١٦هـ  وتاريخ  م٥٦٧٨٢/٣/٢ 

وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ.
حمصنة،   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية    ... عامًا   ٢٦  ،)...( ٣ -املرأة/ 
موقوفة بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٠هـ بموجب أمر التوقيف ذي الرقم )هـ م٥٥٦٥٦/٣/٢( 
وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١١هـ، ومّدد توقيفها بسجون حمافظة جدة بموجب أمر متديد رقم 
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رقم  الوزاري  القرار  إىل  استنادًا  ١٤٣٢/١٠/١٦هـ  وتاريخ  م٥٦٧٧٦/٣/٢(  )هـ 
)١٩٠٠( وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ.

حمصنة،   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية   ... عامًا،   ٢٠  ،)...( املرأة/   - ٤
م٥٥٦٥٤/٣/٢(  )هـ  رقم  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٢/١٠/١٠هـ  بتاريخ  موقوفة 
رقم  متديد  أمر  بموجب  جدة  حمافظة  بسجون  توقيفها  ومّدد  ١٤٣٢/١٠/١١هـ  وتاريخ 
)هـ م٥٦٧٧٠/٣/٢( وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٦هـ استنادًا إىل املادة رقم )١٠٨( من نظام 

اإلجراءات اجلزائية.
٥ - املرأة/ )...(، )٣١( عامًا، ... اجلنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...( حمصنة، 
موقوفة بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٠هـ بموجب أمر التوقيف ذي الرقم )هـ م٥٥٦٥٥/٣/٢( 
وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١١هـ، ومّدد توقيفها بسجون حمافظة جدة بموجب أمر متديد رقم 
)هـ م٥٦٧٧٢/٣/٢( وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٦هـ استنادًا إىل املادة رقم )١٠٨( من نظام 

اإلجراءات اجلزائية. 
إّنه بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٠هـ تّم القبض عىل املذكورين من قبل هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر بمحافظة جدة بناًء عىل إخبارية مفادها وجود رجل )املّدعى عليه األول( 
يسكن يف شّقة بعامرة يف حي )...( )عّزايب( يقوم بإدخال النساء من اجلنسية ... إىل منزله 
بغرض الفساد واإليواء، وبعد التأّكد من صّحة اإلخبارّية، وأثناء وجود الفرقة القابضة يف 
املوقع املخرب عنه خرج املدعى عليه األّول من شّقته فتم القبض عليه، وذكر هلم أّنه يوجد يف 
شّقته ثالث نساء من اجلنسية ... وهّن املدعى عليهّن املذكورات، وبدخول الفرقة القابضة 
الداخل  يسار  عىل  الثانية  الغرفة  يف  وجدوا  بمنافعها  غرف  ثالث  من  واملكونة  الشّقة  إىل 
وليس  عليهّن  القبض  فتّم  الضيقة،  املالبس  ويلبسن  زينتهّن  بكامل  وهّن  عليهّن  املدعى 
لدهيّن )إقامات نظامّية(؛ وبتفتيش شنط النساء وجد يف شنطة املدعى عليها الرابعة حبوب 
منع احلمل مستخدم منه عرش حبات؛ وبدخول الغرفة الثالثة وجد املدعى عليه الثاين ومعه 
عليه  املدعى  هلم  وذكر  حمرمّية،  أو  رشعية  قرابة  بأي  له  تقرب  ال   )...( اجلنسية  من  امرأة 
األول أّن املدعى عليه الثاين قد استأجر منه الغرفة باستئجار من الباطن بمبلغ )٥٠٠( ريال 
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يف الشهر، كام اّتضح أّن املدعى عليهم األول والثاين والثالثة والرابعة واخلامسة ليس بينهم 
أي عالقة رشعية أو حمرمية وأّن املدعى عليه األول يقوم باإليواء والتسرّت عىل النساء بغرض 
الفساد هبّن، فتّم القبض عىل مجيع املدعى عليهم؛ ونظرا حلالة املرأة )...( ووضعها الصحي 
لتزوير اسمه  الثاين  وكرب سّنها تم تسليمها لذوهيا سرتا عليها، وجرى فرز أوراق للمتهم 

وإحالتها للجهة املختصة. 
وباستجواب املدعى عليه األول أقّر أّنه متزّوج باملدعى عليها الثالثة )...( منذ ثالثة أشهر 
ونصف تقريبًا، وقد عقد هلام شيخ ... يدعى )...( ربام يعمل يف السفارة ...، وأقّر أّنه عارش 
أهّنا  بدعوى  قبلها؛  يف  ذكره  بإيالج  وذلك  زوجته،  الزوج  يعارش  كام  الثالثة  عليها  املدعى 
زوجته وذكر أّن صديقه املدعى عليه الثاين مستأجر عنده غرفة بمبلغ مخسامئة ريال ومعه 
زوجته )...(. وباستجواب املدعى عليه الثاين أقّر أنه استأجر غرفة بمنزل صديقه املدعى 
عليه األول بمبلغ مخسامئة ريال منذ شهر ونصف تقريبًا وتزّوج امرأة وعقد بينهام شيخ ... 
برفقته وجرى  القبض عليه كانت هي  تّم  اجلنسية، ومل يكن معهم أحٍد من أهلها وعندما 
بمعارشهتا كام  قام  أّنه  وأقّر  منذ مخسة عرش عامًا،  أّنه عىل عالقة هبا  لذوهيا، علاًم  تسليمها 
يعارش الزوج زوجته؛ وذلك بإيالج ذكره يف قبلها بدعوى الزوجّية. وباستجواب املدعى 
بمنزل  كانت  وعندما  لياًل  عرشة  الثانية  الساعة  حوايل  يف  بأّنه  أفادت   )...( الثالثة  عليها 
زوجها )املدعى عليه األول( حرضت ابنة عمها )املدعى عليها الرابعة( وصديقتها )املدعى 
عليها اخلامسة(، وبعدها دخل عليها زوجها )املدعى عليه األول( ومعه الفرقة القابضة، فتّم 
القبض عليهم وأقّرت أهّنا متزوجة من املدعى عليه األول والذي عقد هلام شيخ ... اجلنسية 
يدعى )...( وذلك منذ ثالثة أشهر وأّن املدعى عليه األول قام بمعارشهتا كام يعارش الزوج 
أفادت   )...( الرابعة  عليها  املدعى  وباستجواب  قبلها.  يف  ذكره  بإدخال  وذلك  زوجته؛ 
بقصد  الثالثة(  عليها  )املدعى  عمها  ابنة  إىل  ذهبت  لياًل  عرشة  الثانية  الساعة  حوايل  يف  أّنه 
زيارهتا وبعد دخوهلا تّم القبض عليهم وأفادت أّن حبوب منع احلمل عائدة هلا كون زوجها 
يقيم بالسعودية وأّنه يأتيها بني الفرتة واألخرى. وباستجواب املدعى عليها اخلامسة )...( 
أفادت أّنه يف حوايل الساعة الواحدة لياًل حرضت إىل منزل صديقتها )املدعى عليها الثالثة( 
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لزيارهتا، وعندما كانت هي واملدعى عليها الرابعة بمنزل املدعى عليها الثالثة حرض املدعى 
 . عليه األول ومعه الفرقة القابضة، وتم القبض عليهنَّ

وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام لكل من/ )...( و)...( واملرأة/ )...( واملرأة/ )...( 
واملرأة/ )...( باالختالء املحرم رشعًا واهتام األول والثاين والثالثة بفعل فاحشة الزنا وقيام 
األول والثاين بإيواء النساء لغرض الفساد عليهّن، بموجب قرار االهتام ذي الرقم )٣١٢( 
املؤيد بقرار جلنة إدارة اهليئة ذي الرقم )٢٨٩٨/م( لعام ١٤٣٢هـ؛ وذلك لألدلة والقرائن 

التالية:
١ -  ما جاء بمحرض القبض املرفق لّفة )٢، ٣(.

٢ - ما جاء يف أقوال املدعى عليه األول املدّونة عىل ص رقم )٨ -١٠( من دفرت التحقيق 
املرفق لفة رقم )٤١(.

التحقيق  الثاين املدّونة عىل ص )١١ -١٢( من دفرت  ٣ - ما جاء يف أقوال املدعى عليه 
املرفق لفة رقم )٤١(.

٤ - ما جاء يف أقوال املّدعى عليه الثالثة املدّونة عىل ص )٣ -٥( من دفرت التحقيق املرفق 
لفة رقم )٤١(.

التحقيق  دفرت  املدّونة عىل ص )١ -٢( من  الرابعة  عليها  املدعى  أقوال  ما جاء يف   - ٥
املرفق لفة رقم )٤١(.

٦ - ما جاء يف أقوال املدعى عليها اخلامسة املدّونة عىل ص )٦ -٧( من دفرت التحقيق 
املرفق لفة رقم )٤١(.

للبقية عىل  للثاين عىل سابقة تزوير وثائق رسمية، ومل يعثر  ُعثر  وبالبحث عن سوابقهم 
سوابق؛ وبام أّن ما أقدم عليه املدعى عليهم املذكورون فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ فلذا 
تعزيرّية رادعة هلم وزاجرة لغريهم،  بعقوبة  إليهم، واحلكم عليهم  ُنِسب  ما  إثبات  أطلب 
واحلكم بحّد الزاين املحصن بحّق كل من األول والثاين والثالثة. وحرض املدعى عليهم )...( 
... اجلنسية و)...( ... اجلنسية، ومل يتّم إحضار هوياهتم ومل حيرض املرتجم هلم رغم طلبه، 
كام حرض املدعى عليهم )...(... اجلنسية بموجب البطاقة البديلة الصادرة من الشاملية رقم 
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)...( و)...(...اجلنسية بموجب البطاقة البديلة الصادرة من الشاملية رقم )...( و)...(... 
اجلنسية بموجب البطاقة البديلة الصادرة من الشاملية رقم )...(، ومل حيرض املرتجم هلم رغم 

طلبه؛ لذا فقد رفعت اجللسة. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي عليهم )...(... اجلنسية، ومل يتّم إحضار هويته و)...(... 
اجلنسية بموجب اإلقامة الصادرة من جدة رقمها )...( ومل حيرض املرتجم هلم رغم طلبه، 
الشاملية  من  الصادرة  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( عليهم  املّدعى  حرض  كام 
رقمها )...( و)...( ... اجلنسية بموجب البطاقة البديلة الصادرة من الشاملية رقمها )...( 
وجرى   ،)...( رقمها  الشاملية  من  الصادرة  البديلة  البطاقة  بموجب  ...اجلنسية  و)...( 
تالوة الدعوى عىل املدعى عليها الثالثة والرابعة واخلامسة بواسطه املرتجم )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( فأجابت املدعى عليها الثالثة )...( بقوهلا 
لقد تزّوجت باملدعي عليه األول )...(...اجلنسية وأثناء وجودنا بالشّقة قبضت علينا هيئه 
الرابعة واخلامسة  املدعى عليها  الشّقة  يوجد يف  املنكر، وكان  والنهي عن  باملعروف  األمر 
لغرض الزيارة وعندما قبضوا علينا وأخربهتم أّنني زوجة للمدعي عليه األول قاموا بعزلنا 
أنا وزوجي املدعى عليه األول، وقد شهد عقد النكاح أشخاص، ومل نكتب عقد النكاح أّما 
باقي ما جاء يف الدعوى فهو غري صحيح. وأجابت املدعى عليها الرابعة بقوهلا لقد حرضت 
ما  باقي  أما  فقط،  الثالثة  عليها  املّدعى  زيارة  لغرض  فيها  علينا  القبض  تّم  التي  الشّقة  اىل 
لقد حرضت  بقوهلا  اخلامسة  عليها  املدعى  أجابت  كام  فهو غري صحيح.  الدعوى  جاء يف 
للشّقة التي تّم القبض علينا فيها لغرض زيارة املدعى عليها الثالثة فقط، أّما باقي ما جاء 
يف الدعوى فهو غري صحيح، هكذا اجابت. وإلحضار مرتجم للمدعى عليه األول والثاين 
العام واملّدعى عليهم  املّدعي  تأّجلت اجللسة؛ لذا رفعت اجللسة ويف جلسة أخرى حرض 
رقمها  جده  من  الصادرة  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...)...( وهو  هويته،  حيرض  ومل   )...(
)...(، وحرض املرتجم )...(... اجلنسية بموجب اإلقامة الصادرة من املدينة املنورة رقمها 
)...(. وبعرض الدعوى عىل املّدعى عليه األول بواسطة املرتجم املذكور )...( أجاب بقوله 
: ما جاء يف الدعوى صحيح كّله، وأضاف قائال: إنني متزوج باملرأة )...( وقد كتبت عقد 
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علينا  دخلوا  وعندما   )...( اسمه  شيخ  النكاح  عقد  كتب  وقد   ،)...( السفارة  يف  النكاح 
أعضاء هيئه األمر باملعروف والنهي عن املنكر أخربهتم بأّنني متزوج باملرأة )...(، ولكّنهم 
بواسطة  الثاين  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  النكاح.  عقد  ومّزقوا  بذلك  يقتنعوا  مل 

املرتجم املذكور )...( أجاب بقوله: ما جاء يف الدعوى صحيح كله. رفعت اجللسة.
الثاين  عليه  واملدعى   )...( األول  عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
)...( واملدعى عليها الثالثة )...( واملرتجم )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقمها )...( 
حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  تأجلت  لذا  طلبهم؛  رغم  عليهم  املدعى  بقية  حيرض  ومل 
الثالثة  عليها  واملدعى   )...( الثاين  عليه  واملدعى   )...( األول  عليه  واملدعى  العام  املدعي 
بقية املدعى عليهم رغم  )...( واملرتجم )...( ومل حيرض مرتجم للمدعى عليها ومل حيرض 
طلبهم لذا تأجلت اجللسة ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام واملدعى عليه األول )...( 
املدعى عليهم رغم  بقية  )...( ومل حيرض  الثالثة  عليها  واملدعى   )...( الثاين  عليه  واملدعى 
طلبهم؛ لذا تأجلت اجللسة ويف جلسة أخرى حرض املّدعي العام واملدعى عليه األول )...( 
واملدعى عليه الثاين )...( واملدعى عليها الثالثة )...(، ومل حترض املدعى عليها الرابعة )...( 
وال املّدعى عليها اخلامسة )...( ووردت إفادة من رئيس وحدة املحاكم الرشعية مؤرّخة 
يف ١٤٣٤/٧/١١هـ تتضّمن “أّنه تم إطالق رساح املدعى عليها الرابعة واخلامسة”، ويف 
هذه األثناء جرى سؤال املدعى عليهم األول والثاين والثالثة هل يعرفون التّحدث باللغة 
العربية، فقالوا : نعم ثم قال املدعى عليه األول ما ذكره املدعي العام يف دعواه غري صحيح، 
وأنا تزوجت باملدعى عليها )...( هكذا قّرر. كام قال املدعى عليه الثاين ما ذكره املدعي العام 
يف دعواه غري صحيح هكذا قّرر. وجرى سؤال املدعى عليها )...( هل لدهيا بّينة عىل الزواج 
فقالت: إّن الورقة بيد عمي ووعد بإخراج عقد النكاح من السفارة، ومل يتمّكن من ذلك، 

وقد سافر إىل.... 
بالنظر ملا تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وبام أّن املّدعي العام يدعي عىل املدعى عليه األول 
والثاين والثالثة بفعل فاحشة الزنا املحصن؛ وبام أّن املدعى عليه األول والثاين أقرا بصحة 
الدعوى، ثم رجعا عنها؛ وبام أّن املدعى عليها ال يوجد لدهيا بّينة عىل عقد النكاح؛ وملا سبق 
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فقد قّررنا ما ييل: 
أواًل -  رصف النظر عن إقامة حد الزنا املحصن.

ثانيًا - سجن املّدعى عليه األول والثاين والثالثة سنتني ونصف، وجلد كّل واحد منهم 
دفعة  كل  وبني  جلدة  مخسون  دفعة  كل  يف  دفعات  مخس  عىل  مفرقة  جلدة  ومخسني  مئتني 

واألخرى التي تليها مدة ال تقّل عن أسبوعني.
ثالثًا -  توّقف الدعوى يف حّق املدعى عليها الرابعة واخلامسة؛ إلطالق رساحهام.

وبام سبق حكمنا وبعرضه عىل الطرفني قنع به املدعى عليهم األول الثاين والثالثة ومل يقتنع 
به املّدعي العام، واستعّد بتقديم الالئحة االعرتاضية خالل املدة النظامية. وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٤هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبّي بعده، وبعد: فقد جرى مّنا نحن قضاة 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بجدة ذات الرقم )٣٣٥١٥١٥( وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٧هـ املرفق هبا الصك ذو الرقم )٣٤٣٦٨٤٢٨( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ 
الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة العامة بجدة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
املتهمني  ورفقيه  اجلنسية   ...)...( ضّد/  العام  املدعي  دعوى  املتضّمن   )...( والشيخ/ 
باالختالء املحرم وفعل فاحشة الزنا، املحكوم فيه بام دّون باطنه. وبدراسة احلكم وصورة 
ضبطه والئحته االعرتاضية، تقّررت املوافقة عىل احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بينبع

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٦٢١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٥٢٦٧ 

زناا-ارجلاغرياحمصناوتملأةاحمصنةا-امتكنيامنادخولامنزلا-اإنكارافعلاتلفاحشةا-ا
سبقاتإلسلتراحتقيقًاا-ارجوعاعنها-ادرءاحداتلزتيناتملحصنا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءا

باإلبعاد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املّدعي العام دعواه ضد املّدعى عليهام طالبًا إثبات إدانتهام األول بدخول منزل أحد 
من  األول  بتمكني  والثانية  هبا،  الزنا  فاحشة  وفعل  منزلية  عاملة  مقابلة  لغرض  املواطنني 
دخول منزل كفيلها وفعل فاحشة الزنا هبا، وطلب احلكم عىل األول بحد الزاين غري املحصن 
وبعقوبة تعزيرية لدخوله للمنزل، واحلكم عىل الثانية بحد الزاين املحصن، وقد غاب املدعى 
بإدخال شخص  الدعوى عىل املدعى عليها أقرت  يتم إحضاره، وبعرض  عليه األول ومل 
غري معروف ملنزل كفيلها وأنكرت فعله الفاحشة هبا، وبطلب البينة من املدعي العام استند 
إىل إقرار املدعى عليها أمام جهة التحقيق بصحة ما نسب إليها، وبسؤاهلا عن ذلك أنكرت 
صحة ما جاء فيه؛ ونظرًا ألن رجوعها عام أقرت به شبهة يدرأ هبا احلد عنها؛ لذا فقد قررت 
املحكمة درء حد الزاين املحصن عنها لعدم ثبوت موجبه؛ ولقوة الشبهة حكمت بسجنها 
ملدة سنة ونصف، وبجلدها مخسني جلدة مكررة عليها مخس مرات، مع التوصية بإبعادها إىل 
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بالدها بعد انتهاء حمكوميتها، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

بينبع  العامة  املحكمة  يف  القضاة  و)...(  و)...(   )...( فنحن  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
الرقم  بذي  املساعد  بينبع  العامة  املحكمة  رئيس  إلينا من فضيلة  املحالة  املعاملة  وبناء عىل 
 )٣٥٥٦٠٢٤( الرقم  بذي  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  وتاريخ   )٣٥١١٦٢١(
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ املبني عىل قرار الدائرة اجلزائية الثالثة بمحكمة االستئناف بمكة 
املكرمة ذي الرقم )٣٤٢٢٥٧٦٨( وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٨هـ بشأن نظر الدعوى مشرتكة 
اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ  اإلثنني  يوم  ففي  الثانية  عليها  املدعى  بحق 
الساعة احلادية عرش والنصف صباحًا وفيها حرض لدينا املدعي العام بينبع )...( بموجب 
خطاب التكليف ذي الرقم )هـ ب/٤٣١٤/٢( وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٤هـ وادعى قائاًل: 
بصفتي مدعيا عامًا بدائر االدعاء العام لدائرة التحقيق بمحافظة ينبع أدعي عىل١ - )...( 
البالغ من العمر )٢٨( عامًا، )... اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( غري 
بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٥هـ وجرى متديد  ينبع، أوقف  حمصن جامعي، فّني، يقيم بمحافظة 
إيقافه وإيداعه سجن حمافظة ينبع بموجب أمر التمديد رقم )هـ د ٣٤٤٥/٢/٢( وتاريخ 
١٤٣٣/٥/١٩هـ استنادًا إىل القرار الوزاري رقم )١٩٠٠(. ٢ - )...(، البالغة من العمر 
)٢٥( عامًا، )...اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، مطلقة، متعلمة، عاملة 
منزلية، تقيم بمحافظة ينبع، أوقفت بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٥هـ وجرى متديد إيقافها وإيداعها 
سجن حمافظة ينبع بموجب أمر التمديد رقم )هـ د٣٤٤٣/٢/٢( وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٩هـ 
إّنه بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٥هـ تم القبض  استنادًا إىل القرار الوزاري رقم )١٩٠٠(. حيث 
مقابلة  لغرض  منزله  سطح  يف  عليه  عثر  حيث   )...( املواطن/  قبل  من  األول  املتهم  عىل 
بتسليمهام مركز  أّنه مارس اجلنس معها قبل أسبوعني وقام  الثانية( وأفاد  خادمته )املتهمة 
رشطة البلد. وباستجواب املتهم/ األول اعرتف أّنه تعرف عىل )الثانية( عن طريق اجلوال، 
وبدأ بمواعدهتا حيث قابلها قبل هذه املرة حني فتحت له باب املنزل وصعد إىل سطح املنزل 
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املنزل  باب  له  وفتحت  بمواعدهتا  قام  الثانية  املرة  ويف  بمداعبتها  وقام  األغراض(  )غرفة 
وصعد إىل السطح بانتظارها ثم فوجئ بصاحب املنزل وعندها تّم القبض عليه، واعرتف 
أّنه فعل فاحشة الزنا هبا مرة واحدة قبل أسبوعني. وباستجواب املتهمة/الثانية اعرتفت أهّنا 
تعرفت عىل )األول( عن طريق اجلوال وطلب مقابلتها فوافقت وحرض إىل املنزل الساعة 
الثانية لياًل وفتحت له الباب وصعد إىل السطح ثم دخال )غرفة األغراض( وفعل فاحشة 

الزنا بإيالج واعرتفت أّنه فعل هبا فاحشة الزنا برضاها مرة واحدة. 
وباالطالع عىل سوابقهام مل يعثر هلام عىل سوابق جنائية مسجلة عليهام. وقد انتهى التحقيق 
منزلية  عاملة  مقابلة  لغرض  املواطنني  أحد  منزل  بدخول   )...( لألول  االهتام  توجيه  إىل 
وفعل فاحشة الزنا هبا، واهتام )...( بتمكني )...( بدخول منزل كفيلها وفعل فاحشة الزنا 

هبا؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية:
ما جاء يف اعرتافهام حتقيقًا املدون عىل الصفحات )١ -٥( من دفرت التحقيق املرفق   - ١

لفة )١٢(.
ما جاء بتطابق أقواهلام حتقيقًا املدون عىل الصفحات رقم )١ -٥( من دفرت التحقيق   - ٢

املرفق لفة رقم )١٢(.
ما جاء يف أقواهلام يف سامع األقوال يف دفرت االستدالل عىل الصفحة رقم )٤( لفة   - ٣

رقم )١(.
ما جاء يف حمرض القبض لفة رقم )٦(.   - ٤

إليهام واحلكم عىل  ما أسند  إثبات  املتهامن فعل حمرم رشعًا أطلب  أقدم عليه  ما  أّن  وبام 
املتهم بحد الزاين غري املحصن وبعقوبة تعزيرية لقاء دخوله للمنزل واحلكم عىل )املتهمة( 
بحد الزنى املحصن. )علاًم بأّن احلق اخلاص ما زال قائاًم(. وبعد حضور املدعى عليها )...(، 
وأفادت   )...( رقم  اإلقامة  بموجب رخصة  اجلنسية(   ...( عامًا،  العمر )٢٥(  من  البالغة 
فأجابت  عليها  املدعى  عىل  العام  املدعي  دعوى  تالوة  جرى  ثم  العربية  اللغة  تتكلم  أهّنا 
صحيح،  فهذا  موكيل  ملنزل  معروف  غري  شخص  إدخايل  من  العام  املدعي  ذكره  ما  بقوهلا 
سلمني  وقد  املال  من  مبلغا  يسلمني  أن  بغرض  للمنزل  الشخص  هذا  بإدخال  قمت  فقد 
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شخصًا  مّكنت  أيّن  من  العام  املدعي  ذكره  ما  وأما  شيئًا،  يفعل  أن  دون  وخرج  املبلغ  هذا 
ثم  أجابت.  نفيس هكذا  أمّكنه من  فلم  فهذا غري صحيح،  الفاحشة يب  فعل  أعرفه من  ال 
طلبت من املدعي العام البينة عىل دعواه فقال إن بينتي ما جاء يف أقوال املدعى عليها حتقيقًا 
واملرفقة لفة )١٢(، ثم جرى االطالع عىل حمرض االستجواب للمدعى عليها املرصود عىل 
الصفحة رقم )١ -٢( من دفرت التحقيق املرفق لفة )١٢( ونص احلاجة منه االسم: )...( 
العمر )٢٤( عامًا ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( احلالة االجتامعية 
مطلقة احلالة العلمية متعلمة املهنة: عاملة منزلية صاحب العمل: )...( العنوان: ينبع البلد 
بجوار )...( اجلوال )ال أحفظه( س/ حدثينا بالتفصيل ما الذي حدث؟ ج/ اتصل عيل 
إىل  وصعدت  الباب  له  فتحت  أسبوعني،  قبل  لياًل  الثانية  الساعة  املنزل  إىل  وحرض   )...(
بإيالج  قام  هل  س/  معي.  ونام  األغراض  غرفة  ودخلنا  السطح  يف  غرفتي  السطح كون 
ذكره وفعل فاحشة الزنا؟ ج/نعم. س/ كم مرة فعل فاحشة الزنا بك ؟ ج/مرة واحدة. 
س/ أثناء دخوله البيت وفعل فاحشة الزنا هل كان ذلك برضاك أم ال؟ ج/ نعم، كان ذلك 
برضاي وموافقتي. ا.هـ. وبعرضه عىل املدعى عليها أجابت بقوهلا إن هذا اإلقرار مني غري 
صحيح، ثم جرى سؤاهلا عن حالتها االجتامعية فأجابت بقوهلا إنني متزوجة هكذا أجابت، 

ثم جرى تأمل القضية ودراسة كافة األوراق املتعلقة هبا.
وبناء ما تقدم من الدعوى واإلجابة حيث إن املدعى عليها قد رجعت عن إقرارها من 
أهنا مكنت شخص من دخول منزل كفيلها وفعل الفاحشة هبا بإيالج واملدون عىل حمرض 
االستجواب املرفق باملعاملة لفة )١٢( املذكور أعاله ويف ذلك شبهة توجب درء حد الزاين 
املحصن عنها؛ لذلك كله فقد درأنا حد الزاين املحصن عنها لعدم ثبوت موجبه؛ ولرجوعها 
عن اعرتافها لدينا عىل ضوء ما ذكر أعاله وقررنا تعزيرها تعزيرًا يردعها ويزجر غريها لقوة 
الشبهة؛ ملا ورد يف دعوى املدعي العام لقاء اقرتافها الزنا وذلك بسجنها ملدة سنة ونصف 
حيسب منها أي فرتة أمضتها عىل ذمة هذه القضية وجلدها مخسني جلدة مكررة عليها مخس 
مرات بني كل مرة وأخرى ما ال يقل عن مخسة عرش يومًا، ونوص بإبعادها إىل بالدها بعد 
انتهاء حمكوميتها وهبذا حكمنا وبعرض احلكم عىل املدعى عليها قررت قناعتها ورضاها 
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به، وأما املدعي العام فلم يقنع به وطلب استئنافه وأجيب لطلبه، وأفهم بأن عليه استالم 
نسخة من القرار بعد االنتهاء من ضبط القضية وإخراج القرار، وأن عليه تقديم اعرتاضه 
خالل مدة أقصاها ثالثون يوم من تاريخ استالمه نسخة احلكم، وأما املدعي اخلاص فلم 
املعاملة ملحكمة  بذلك، ورفع كامل  قرار  بنظم  حيرض، وهو عىل دعواه متى حرض وأمرنا 
آله  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  االستئناف بمكة املكرمة لتدقيق احلكم وباهلل 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبّي بعده، وبعد: فقد جرى مّنا نحن قضاة 
عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة 
بينبع بذي الرقم )٣٥٥٦٠٢٤( وتاريخ  املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
١٤٣٥/٣/١٤هـ  وتاريخ   )٣٥١٧٨٣٧١( الرقم  ذو  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٥هـ 
الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة العامة بينبع الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
زنا،  يف  املتهمني  ورفيقته   ...)...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن   )...( والشيخ/ 
تقررت  باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية  بام دون  فيه  املحكوم 

املوافقة عىل احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٠٠٤٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٩٠٥١ 

تلزناا-ا إنكارا باخلموةا-ا إسلترا منزلا-ا حلمةا تناهاكا مقممنيا-ا غريا وتملأةا رجلا زناا-ا
سبقاتإلسلتراحتقيقًاا-ارجوعاعنها-اإدتنةاباخلموةا-اتوجهاتلاهمةابالزناا-اعدماإسامةاتحلداعىلا

تملقاأمنا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعادا.

.Z¨§¦¥¤£]1ا-سولهاتعاىللا
 ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ] تعاىللا 2ا-سولها

.ZÎÍÌ
را-مااجاءايفاكشافاتلقناعا)ر2/1ر(: “ الايقاماحداتلزنااعىلامقاأمنانصًا..األّنهاغريا

ممازماحلكمناابخالفاتلذميا”.
را-مااجاءايفاتللوضاتمللبعا)ا/1رر(: “ الاجيباتحلداإالاعىلابالغاعاسلاممازمابأحكاما

تملقممنيابخالفاتحلليباوتملقاأمنا”.
“ وتملقاأمناوتحلليبا را-سولاتلشيخاحممدابناتبلتهيلارمحهاتهللايفاتلفااوىا)11/12(: 
يعزرتناوالايرتكاتملقاأمنايعبثابينناايفاتملعايص..الكناإذتادخموتاعىلاتشرتتطاكذتا

وكذتاففعموتاخالفهااتساحقوتاجنساتلعقوبةالمعملاباماتقاضيهاتلرشوطا”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانة املدعى عليه بفعل فاحشة 
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مع  الفاحشة  بفعل  عليها  املدعى  وإدانة  كفيلها،  منزل  حرمة  وانتهاك  عليها  باملدعى  الزنا 
املدعى عليه ومتكينها له من انتهاك حرمة منزل كفيلها، وطلب احلكم عىل املدعى عليه بحد 
املّدعى  عىل  واحلكم  يسء،  لغرض  منزل  حرمة  النتهاكه  تعزيرية  وبعقوبة  املحصن  الزاين 
عليها بعقوبة تعزيرية لقاء فعلها الفاحشة مع املدعى عليه ومتكينها له من انتهاك حرمة منزل 
كفيلها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أقرا باالختالء ببعضهام داخل منزل صاحب 
عمل املرأة وأنكرا فعل فاحشة الزنا وقررا أهنام حمصنان، وأضاف املدعى عليه بأّن إقراره 
بفعل الفاحشة لدى جهة التحقيق صدر منه حتت اإلكراه، وأنه ال بينة له عىل ذلك؛ ونظرا 
املستأمن  فيأخذان حكم  بعقد عمٍل،  البالد  إىل  املدعى عليهام غري مسلمني وقد قدما  ألن 
بانتهاك  املدعى عليهام  إدانة  املحكمة  ثبت لدى  فقد  لذا  الرشعية عليهام؛  تقام احلدود  وال 
إقامة حد  العام  املدعي  النظر عن طلب  ببعضهام، وقررت رصف  منزل واالختالء  حرمة 
الزنا عليهام، ووجهت هلام التهمة بفعل فاحشة الزنا، وحكمت بسجن كل واحد منهام ملدة 
سنة، وبجلد كل واحد منهام مائة جلدة مفرقة، مع التوصية بإبعادمها عن البالد بعد تنفيذ 

العقوبة املقررة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

والشيخ   )...( الشيخ  بحائل  العامة  املحكمة  يف  القضاة  فنحن  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
)...( والشيخ )...(؛ وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحائل 
املساعد بذي الرقم )٣٥٤٠٠٤٥( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ املقيدة باملحكمة بذات الرقم 
)٣٥١٦٥٦٧٦( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ 
العام وادعى عىل احلارضين معه يف  املدعي  الساعة ٠٠: ١١وفيها حرض  افتتحت اجللسة 
جملس احلكم )...(... اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( و)...(...اجلنسية بموجب 
اإلقامة ذات الرقم )...( قائاًل: يف دعواه بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة 
تنفيذ مهمة رقم )٧٤٦٧(  املذكورين أعاله باالطالع عىل حمرض  بمنطقة حائل أدعي عىل 
املدعى عليه واملدعى عليها )عاملة  فيه إحالة كل من  املؤرخ يف ١٤٣٤/١١/٢٩هـ جاء 
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السبت  يوم  الثالثة من صباح  الساعة  متام  إنه يف  األمنية حيث  الدوريات  قبل  من  منزلية( 
املوافق التاريخ أعاله ورد بالغ للدورية من غرفة العمليات يفيد وجود الشاهدين املواطن/ 
)...( واملواطن/ )...( واملدعى عليه الذي قبض عليه بعد خروجه من أحد املنازل املعروفة 
لدهيم حتى وصول الدورية وباالستفسار من املدعى عليه عن ذلك أفادهم بوجوده عند 
ذلك  وكان  عليها،  املدعى  هاتف  رقم  وجد  جواله  يف  والتحري  وبالبحث  عليها  املدعى 

بحضور كفيلها )صاحب املنزل(، كام أفاد بدخوله املنزل.
أنه  أفاد   )...( املواطن/  عليها  املدعى  لديه  تعمل  الذي  العمل  صاحب  أقوال  وبسامع 
ورده اتصال من جاره باملنزل يفيد فيه أنه تم القبض عىل املدعى عليه عند العاملة املنزلية 
لديه، وهو مل يكن متواجدًا يف املنزل يف حينها. وبسامع شهادة املواطن/ )...( أفاد أنه اتصل 
عليه املواطن/ )...( وأخربه أّنه يوجد عامل باخلارج، وعند خروجه شاهد سيارة من نوع 
)...( غامرتني بداخلها ثالثة أشخاص حول املدعى عليه، وعند مشاهدهتم له هربوا فذهب 
به حتى وصول  باإلمساك  فقاما  اهلرب،  عليه  املدعى  فحاول  للحاق هبم   )...( املواطن/ 
الدوريات األمنية، كام أفاد أنه عندما سأل املدعى عليه عن سبب وجوده هنا، أفاده أنه كان 
املدعى  يشاهد  مل  أنه  أفاد  للمواطن/ )...( كام  التابعة  املنزلية(  )العاملة  املدعى عليها  عند 
وجد  أنه  أفاد   )...( املواطن/  شهادة  وبسامع  املنزل.  من  خروجه  أو  دخوله  وقت  عليه، 
املدعى عليه وهو خارج من منزل املواطن/ )...( فاشتبه به واستوقفه، وقام باالتصال عىل 
املواطن/ )...( لكي يساعده عىل اإلمساك به ثم مر بجانبه صاحب سيارة )...( غامرتني 
اهلرب  عليه  املدعى  حاول  وعندما  فهربوا،  هبم  ليمسك  فذهب  أشخاص،  ثالثة  داخلها 
منزل  بدخول  قام  ملاذا  عليه:  املدعى  سؤاله  عند  وأنه  الدوريات،  وصول  حتى  به  أمسك 
املواطن/ )...(؟ أفاد أنه كان عند العاملة املنزلية املدعى عليها. ولقد جرى إيقاف املدعى 
عليها  املدعى  وإيقاف   )١٩٠٠( رقم  الوزاري  القرار  من  األوىل  الفقرة  إىل  استنادًا  عليه 
استنادًا إىل املادة )١١٣( من نظام اإلجراءات اجلزائية. وباستجواب املدعى عليه أقر بأنه 
قام بدخول منزل املواطن/ )...( واالختالء باملدعى عليها، وفعل فاحشة الزنا هبا؛ حيث 
إنه تعرف عليها بعد شهر رمضان وربط معها عالقة ويف مساء اجلمعة اتصلت عليه وطلبت 
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منه احلضور هلا يف املنزل؛ حيث ال يوجد به أحد وعند حضوره هلا وجد باب املنزل مفتوحًا 
فدخل والتقى هبا واختىل هبا يف غرفتها، وفعل هبا فاحشة الزنا بإيالج، وبعد ساعة خرج من 
وباستجواب  للدوريات.  بتسليمه  وقاموا  عليه  وقبضوا  األشخاص،  بعض  فشاهد  املنزل 
املدعى عليها أقرت باالختالء مع املدعى عليه يف منزل كفيلها وأهنا مارست معه فاحشة 
الزنا دون إيالج، وأهنا تعرفت عليه منذ أسبوعني واتصل عليها وطلب مقابلتها يف املنزل 
فرفضت، ثم ألح عليها فوافقت فحرض للمنزل، وكان باب املنزل مفتوحًا فدخل وكانت 
غرفتها باحلوش ودخل عليها ومكث عندها قرابة الساعة، ثم خرج وقبض عليه. وقد أسفر 
التحقيق معهام عن اهتام املدعى عليه بفعل فاحشة الزنا باملدعى عليها وانتهاك حرمة منزل 
كفيلها. واهتام املدعى عليها بفعل الفاحشة مع املدعى عليه، ومتكينها له من انتهاك حرمة 

منزل كفيلها املحرم رشعًا. وذلك لألدلة والقرائن التالية:
ما جاء يف أقواهلام املنوه عنها املدونة عىل الصفحات رقم )١ -٤( من دفرت التحقيق   - ١

املرفق لفة رقم )١٢(.
تقرير  دفرت  رقم )١٣٫١٢( من  الصفحتني  املدونة عىل  الشهود  ما جاء يف شهادة   - ٢

األحوال األمنية املوحد املرفق لفة رقم )١(.
٣ - ما جاء يف حمرض القبض املرفق لفة رقم )٢(.

وبام أّن ما أقدما عليه فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ فلذا أطلب إثبات إدانتهام بام أسند 
إليهام واحلكم عىل املدعى عليه بحد الزاين املحصن. واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء انتهاكه 
حرمة منزل لغرض يسء، واحلكم عىل املدعى عليها بعقوبة تعزيرية لقاء فعلها الفاحشة مع 
املدعى عليه ومتكينها له من انتهاك حرمة منزل كفيلها. )علاًم أن احلق اخلاص منتٍه بالتنازل(. 

وبعرض ذلك عىل املدعى عليهام تبني لنا أهنم ال جييدون العربية لذا قررنا رفع اجللسة.
ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٩ه افتتحت اجللسة يف الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها 
حرض املدعي العام واملدعى عليهام املشار إىل هويتهام يف اجللسة السابقة كام حرض يف هذه 
و)...(...اجلنسية   )...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...)...( املرتمجان  اجللسة 
عن  عليهام  املدعى  عىل  العام  املدعي  دعوى  وبعرض   )...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب 
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العام  املدعي  ذكره  ما  قائاًل:  املرتجم  )...( عن طريق  عليه  املدعى  أجاب  املرتمجني  طريق 
يف دعواه كله غري صحيح، والصحيح أنني دخلت منزل كفيل املدعى عليها حيث وجدت 
الباب مفتوحًا وهي كانت بانتظاري داخل املنزل حيث كان بيننا تنسيق عن طريق اجلوال 
الزنا، وأّما إقراري  وجلست معها، وعندما شعرت باخلوف خرجت ومل أفعل هبا فاحشة 
بينة يل عىل اإلكراه هكذا  التحقيق فهو عن طريق اإلكراه وال  املعاملة لدى هيئة  املرفق يف 
أجاب، ثم جرى سؤاله: هل أنت متزوج أجاب قائاًل: نعم متزوج ولدي أربعة أوالد هكذا 

أجاب عن طريق املرتجم،
كام أجابت املدعى عليها )...( عن طريق املرتجم قائلة ما ذكره املدعي العام يف دعواه كله 
غري صحيح مجلة وتفصياًل، والصحيح أن املدعى عليه )...( اتصل يب عىل اجلوال وقال إنه 
أمام الباب وطلب مني أن أفتح له الباب؛ لكي يدخل وكان الباب مفتوحًا فدخل يف غرفتي 
التي تقع يف فناء املنزل ومكث عندي قرابة الساعة، ومل حيصل أنني مكنته من فاحشة الزنا، 
وإنام الذي حصل أنه وضع يده عىل كتفي وتبادلنا الكالم هذا كل ما حصل هكذا أجابت، 
ثم جرى سؤاهلا هل: أنِت متزوجة، فأجابت نعم متزوجة ولدي ثالثة أوالد، وبسؤاهلام عن 
ديانتهام أجاب املدعى عليه )...( عن طريق املرتجم أن ديانته هي اهلندوسية، كام أجابت 
املدعى عليها )...( عن طريق املرتجم أن ديانتها هي البوذية هكذا أجابا، وبسؤال املدعي 
املعاملة، فجرى منا  بينة يل سوى ما هو موجود يف أوراق  قائاًل: ال  بينته أجاب  العام عن 
العام  البينات، وجرى سؤال املدعي  االطالع عىل أوراق املعاملة فلم نجد فيها مزيدًا من 
واملدعى عليهام هل لديكام ما تريدان إضافته: فأجبوا قائلني: ليس لدينا مزيد عىل ما ذكرنا؛ 

لذلك قررنا قفل باب املرافعة ورفعت اجللسة للنطق باحلكم.
وفيها   ١١  :١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/١٤هـ  الثالثاء  يوم  ويف 
حرض املدعي العام كام حرض املدعى عليهام واملرتمجان املشار إىل هويتهام يف اجللسة السابقة، 
وجرى منا الرجوع عىل أوراق املعاملة فجرى منا االطالع عىل هوية املدعى عليهام فتبني 
املدعي  دعوى  يف  هو  وكام  إقامتهام،  إثبات  يف  مثبت  هو  كام  اإلسالم،  غري  ديانتهام  أن  لنا 
التي جاءت عىل وفق ما أجاب املدعى  املرفقة  العام، كام جرى منا االطالع عىل املحارض 
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واخللوة  كفيلها  منزل  داخل  عليه  املدعى  بإيواء  قامت  أهنا  عليها  املدعى  إقرار  من  عليهام 
لفة رقم )١٢( ص )١  باملعاملة عىل  املرفق  التحقيق  به، كام جرى منا االطالع عىل حمرض 
و٢( واملتضمن إقرار املدعى عليه بدخوله منزل كفيل املدعى عليها واالختالء هبا وممارسة 
فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى  الزنا، وقد رجع عن إقراره لدينا يف جملس احلكم؛  فاحشة 
واإلجابة؛ وملصادقة املدعى عليهام؛ وإقرارمها باالختالء بمنزل كفيل املدعى عليها، وإنكار 
املدعى عليه من قيامه بفعل فاحشة الزنا؛ ونظرًا ألن املدعى عليهام غري مسلمني ويكيفان 
عىل أهنام مستأمنان، كام هو مقرر عند أهل العلم؛ إذ إن العاملة الوافدة بعقد عمل هم من 
صاحب  قال  احلد،  عليه  يقام  ال  واملستأمن  النظامية،  الدخول  تأشرية  بمقتىض  املستأمنني 
اإلقناع: “لكن ال يقام حد الزنا عىل مستأمن نصًا”، وعلل الشارح يف الكشاف بقوله: “ألنه 
“كشاف القناع ٤٢/١٤” ويف الروض” “ال جيب  غري ملتزم حلكمنا بخالف الذمّي”. يف 
احلد إال عىل بالغ عاقل ملتزم بأحكام املسلمني بخالف احلريب واملستأمن” يف “٣٠١/٧” 
العهد  وملخالفتهام  البلد  هذا  أحكام  ملخالفتهام  يعّزران  بل  سبيلهام،  إخالء  ذلك  يعني  وال 
واحلريب  “واملستأمن  الفتاوى:  يف  اهلل  رمحه  ابراهيم  حممد بن  الشيخ  قال  به،  دخال  الذي 
يعّزران وال يرتك املستأمن يعبث بيننا يف املعاص”. وقال يف موضع آخر: “لكن إذا دخلوا 
عىل اشرتاط كذا وكذا ففعلوا خالفها استحقوا جنس العقوبة للعلم بام تقتضيه الرشوط”، 
ما  متى  كفارة  وال  فيه،  حد  ال  ذنب  كل  يف  ترشع  التعازير  ألّن  ونظرًا  “١١/١٢”؛   يف 
توجه التهمة؛ وألن ما أقدم عليه املدعى عليهام يعّد رضبًا من رضوب اإلفساد يف األرض 
تعاىل:  لقوله  وملخالفتهام  [£¤¥¦§¨Z؛  يقول:  تعاىل   واهلل 
ولذلك  ؛     ZÎÍ  Ì  ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ]
كله فقد ثبت لدينا إدانة املدعى عليهام بانتهاك حرمة منزل كفيل املدعى عليها واالختالء 

ببعض وتوجه التهمة ضد املدعى عليه )...( بقيامه بفعل فاحشة الزنا وقررنا ما ييل:
أواًل - رصف النظر عن طلب املدعي العام بإقامة حد الزنا عىل املدعى عليه.

ثانيًا -  سجن املدعى عليه )...( واملدعى عليها )...( مدة سنة من تاريخ إيقافهم عىل 
ذمة هذه القضية وجلد كل واحد منهام مئة جلدة مفرقة عىل دفعتني متساويتني بني كل دفعة 
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وأخرى مدة ال تقل عن أسبوعني.
ثالثًا: إبعاد املدعى عليه )...( واملدعى عليها )...( من البالد بعد تنفيذ العقوبة املقررة 

عليهام رشعًا اتقاء لرشمها.
هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا باألكثرية ولفضيلة الشيخ القايض املشارك )...( وجهة نظر 
املدعى  عىل  الزنا  حد  إقامة  بخصوص  العام  املدعي  دعوى  عن  النظر  يرصف  “أن  وهي 
وذلك  شهرين؛  ملدة  وسجنه  مناصفة  دفعتني  عىل  جلدة  مخسني  بجلده  ويعّزر   )...( عليه 
وال  املستأمن  عىل  احلد  إقامة  عىل  الدليل  وجود  لعدم  وذلك  فقط؛  املنزل  حرمة  النتهاكه 
لتعزيره وإخالء سبيل املدعى عليها “، ونجيب عىل رأي فضيلته إضافة عىل األسباب التي 
انتهاك  يأتون للبالد يف  الذين  الفساد للكفار  الرأي فتحًا لباب  بني عليه احلكم أن يف هذا 
األنظمة، وعدم مراعاة حرمة الدين، والتعازير مردها إىل اجتهاد احلاكم هذا ما نجيب عليه 
ما ذهب إليه فضيلته. وبعرض ذلك عىل املدعى عليهام قررا القناعة به كام قرر املدعي العام 
القرار  من  صورة  يسلم  سوف  بأنه  فافهم  اعرتاضية  الئحة  لتقديم  واستعد  القناعة،  عدم 
مضت  وإذا  القرار،  صورة  استالم  من  يومًا  ثالثني  خالل  عليه  اعرتاضه  لتقديم  الرشعي 
املدة ومل يقدم اعرتاضه خالهلا فإن حقه يف االعرتاض يسقط، وترفع كامل املعاملة ملحكمة 
الساعة ٠٠: ١٢  لتدقيق احلكم، ففهم ذلك وبه ختمت اجللسة يف متام  االستئناف بحائل 
وعليه حصل التوقيع، وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبة أمجعني 

حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ. 

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
بموجب  حائل  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  عادت  قد  املعاملة  وكانت   ٠٨  :٤٥ الساعة 
خطاب رئيسها ذو الرقم )٣٥١٦٥٦٧٦( يف ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ مرفقًا هبا القرار ذو الرقم 
)٣٥١٩٤٧٢٩( يف ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ والصادر من الدائرة اجلزائية اخلامسية، ونّص احلاجة 

منه؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة والالئحة االعرتاضية لوحظ ما ييل:
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أواًل - ذكر أصحاب الفضيلة باألكثرية أن مدة سجن املدعى عليهام سنة واألوىل أن يعرب 
بسجن كل واحد من املدعى عليهام ملدة سنة، فهذا أوضح وأجىل عند التنفيذ.

أن  واألوىل  البالد،  عن  عليهام  املدعى  بإبعاد  باألكثرية  الفضيلة  أصحاب  حكم  ثانيًا - 
يكون اإليصاء باإلبعاد خارج احلكم.

ملالحظة  التصديق  عىل  املحكمة  رئيس  يوقع  ومل  الرسمي،  باخلتم  الصك  خيتم  مل  ثالثًا: 
الفضيلة وفقهم اهلل عىل  ا.هـ؛ وعليه نجيب أصحاب  املوفق  يلزم واهلل  ما  ما ذكر وإجراء 
املالحظة األوىل والثانية؛ ونظرًا لوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد قررنا الرجوع عن 

صياغة احلكم األول وإبداهلا بالصياغة التالية لتكون عىل النحو التايل:
عليها  املدعى  كفيل  منزل  حرمة  بانتهاك  عليهام  املدعى  إدانة  لدينا  ثبت  فقد  كله  لذلك 
واالختالء ببعض وتوجه التهمة ضد املدعى عليه )...( بقيامه بفعل فاحشة الزنا وقررنا ما 

ييل: أواًل -  رصف النظر عن طلب املدعي العام بإقامة حد الزنا عىل املدعى عليه.
ثانيًا - سجن املدعى عليه )...( مدة سنة من تاريخ إيقافه عىل ذمة هذه القضية وجلده 

مئة جلدة مفرقة عىل دفعتني متساويتني بني كل دفعة وأخرى مدة ال تقل عن أسبوعني.
ثالثًا: سجن املدعى عليها )...( مدة سنة من تاريخ إيقافها عىل ذمة هذه القضية وجلدها 
مئة جلدة مفرقة عىل دفعتني متساويتني بني كل دفعة وأخرى مدة ال تقل عن أسبوعني. هذا 
ما ظهر لنا وبه حكمنا باألكثرية، كام نوص إبعاد املدعى عليه )...( واملدعى عليها )...( 
يتعلق يف املالحظة  أما ما  اتقاء لرشمها.  املقررة عليهام رشعًا؛  العقوبة  تنفيذ  البالد بعد  من 
وعليه   ٠٩  :٠٩ الساعة  متام  يف  اجللسة  ختمت  وبه  حياهلا،  الالزم  إجراء  تم  فقد  الثالثة 
حصل التوقيع وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبة أمجعني حرر يف 

١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.
القضايا اخلامسية  بتدقيق  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  املعاملة  بمنطقة حائل عىل  االستئناف  بمحكمة 
بحائل املساعد بذي الرقم )٣٥١٦٥٦٧٦( يف ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ واملقيدة لدينا بذي الرقم 
الفضيلة  صاحب  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  يف   )٣٥١٢٢٥٥٤٨(
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الرقم  ذو  العامة  باملحكمة  القضاة   )...( والشيخ   )...( الشيخ  ومشاركيه   )...( الشيخ 
)٣٥١٥٢٨٧٥( يف ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ اخلاصة بدعوى املدعي العام ضد )...(...اجلنسية 
بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( و)...(...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة ذات 
الرقم )...(؛ الهتامهام بقضية فاحشة زنا، وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة وفقهم 
اهلل عىل النحو املفّصل يف القرار، وقد سبق منا دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة 
بالقرار  وأحلقوه  الفضيلة  أصحاب  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  االعرتاضية،  والالئحة 
وضبطه بناًء عىل قرارنا ذي الرقم)٣٥١٩٤٧٢٩( يف ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ: جرت املصادقة 
الفضيلة وّفقهم اهلل بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق وصىل اهلل  عىل ما حكم به أصحاب 

وسلم عىل نبّينا حممد.
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دعارة وقوادة
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دعارة وقوادة

انتهاء حمكوميته، وأرجأت حماكمة باقي املدعى عليهم إىل حني إحضارهم، فاعرتض املدعي 
العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

العامة  املحكمة  يف  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  جدة،  بمحافظة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٥٤١٢٣ برقم  جدة/املساعد 
املوافق١٤٣٣/٠٢/٠١هـ  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٣/٠١/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٦٢٢٤
العام )...( وادعي عىل كل من:   املدعي  الساعة )١٢:٣8(، وفيها حرض  افتتحت اجللسة 
١/ )...( )٤٥( عامًا، ...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(. ٢/املرأة: )...( )٢٤( 
البديلة رقم )١8/٢٠/٩١٢(. ٣/ )...( )٤٠( عامًا،  البطاقة  عامًا، ...اجلنسية بموجب 
بالكفالة احلضورية ومدرج  الرساح  اإلقامة رقم )...( مطلق  ...اجلنسية بموجب رخصة 
عىل قائمة املنع من السفر. قائال يف دعواه عليهم: إنه بتاريخ ١٤٣٢/8/٢٠هـ تم القبض 
عىل املدعى عليهم من هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بناًء عىل اإلخباريات الواردة 
من سكان حي )...(، ومفادها وجود رجل من اجلنسية ....يدعى/ )...( يقوم بالقوادة عىل 
نساء من اجلنسية ... وإيوائهن ويدخل عليهن رجال يف غرفته املعدة لتلك األعامل بمقابل 
)حوش(  باب  من  سويًا  ودخال  األول  بصحبة  الثانية  شوهدت  القبض  تاريخ  ويف  مايل، 
يؤدي إىل غرفة املخرب عنه، ومن ثم دخل رجل هيئته من اجلنسية ...، وبعد ساعة خرج ثم 
دخل الثالث، وبعد ذلك خرج األول من الغرفة وركب دراجة هوائية وذهب، وبعد فرتة 
عاد ومعه طعام، وقبل دخوله تم استيقافه فهرب فتم اللحاق به والقبض عليه، وذكر أن يف 
غرفته امرأة ... وأخرج مفتاح الباب اخلارجي )للحوش(، وتم استدعاء من بداخل الغرفة 
فخرج الثالث وتم القبض عليه، فتم الدخول لغرفة األول وضبط بداخلها عىل الثانية وقد 
غطت جسمها بعباءة، وليس هناك ما يسرت أسفل جسدها فتم أمرها بلبس مالبسها، وضبط 
 )٦( عدد  الرسير  بجانب  التي  األدراج  بداخل  ووجد  ذكري،  واق  الرسير   بجانب 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٤١٢٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٢٤٦١ 

تملأةا-اسوتدةاعميهاا-اإسلترا-ا إيوتءا دعارةا-اإعدتدامنزلالذلكا-اتجتاراباألشخاصا-ا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإبعادا-امصادرةاتملضبوطاتا-اإرجاءاحماكمةاتلغائبني.

تملوتدا)3(او)4(او)11(امنانظامامكافحةاجلتئلاتالجتاراباألشخاص.

باالجتار  األول  إدانتهم،  إثبات  طالبًا  عليهم؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
باألشخاص وإعداد منزل لذلك الغرض وإيواء امرأة والقوادة عليها بمقابل مايل، والثانية 
بالقيام بأعامل الدعارة والتمكني من فعل الفاحشة هبا بمقابل مادي، والثالث بوجوده يف 
منزل معد للدعارة واختالئه بالثانية، وطلب احلكم عىل األول وفقًا لنظام مكافحة جرائم 
االجتار باألشخاص ومصادرة املضبوطات، كام طلب احلكم عىل الثانية بحد الزاين املحصن، 
الثالث بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه األول أقر بصحتها، كام  وعىل 
أقرت املدعى عليها الثانية بصحة الدعوى ودفعت بعدم حصول إيالج أثناء فعل الفاحشة، 
وأهنا مل تقبض مقاباًل ماليًا عىل ذلك، ومل حيرض املدعى عليه الثالث، ويف جلسة احلكم غابت 
املدعى عليها الثانية أيضًا، ونظرًا ألن املدعى عليه األول أقر بصحة الدعوى، لذا فقد ثبت 
مخسامئة  وبجلده  سنوات،  مخس  ملدة  بسجنه  وحكمت  إليه،  أسند  بام  إدانته  املحكمة  لدى 
بعد  بالده  إىل  وبإبعاده  بحوزته،  املضبوطة  املالية  واملبالغ  اجلوال  مفرقة، وبمصادرة  جلدة 
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انتهاء حمكوميته، وأرجأت حماكمة باقي املدعى عليهم إىل حني إحضارهم، فاعرتض املدعي 
العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

العامة  املحكمة  يف  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  جدة،  بمحافظة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٥٤١٢٣ برقم  جدة/املساعد 
املوافق١٤٣٣/٠٢/٠١هـ  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٣/٠١/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٦٢٢٤
العام )...( وادعي عىل كل من:   املدعي  الساعة )١٢:٣8(، وفيها حرض  افتتحت اجللسة 
١/ )...( )٤٥( عامًا، ...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(. ٢/املرأة: )...( )٢٤( 
البديلة رقم )١8/٢٠/٩١٢(. ٣/ )...( )٤٠( عامًا،  البطاقة  عامًا، ...اجلنسية بموجب 
بالكفالة احلضورية ومدرج  الرساح  اإلقامة رقم )...( مطلق  ...اجلنسية بموجب رخصة 
عىل قائمة املنع من السفر. قائال يف دعواه عليهم: إنه بتاريخ ١٤٣٢/8/٢٠هـ تم القبض 
عىل املدعى عليهم من هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بناًء عىل اإلخباريات الواردة 
من سكان حي )...(، ومفادها وجود رجل من اجلنسية ....يدعى/ )...( يقوم بالقوادة عىل 
نساء من اجلنسية ... وإيوائهن ويدخل عليهن رجال يف غرفته املعدة لتلك األعامل بمقابل 
)حوش(  باب  من  سويًا  ودخال  األول  بصحبة  الثانية  شوهدت  القبض  تاريخ  ويف  مايل، 
يؤدي إىل غرفة املخرب عنه، ومن ثم دخل رجل هيئته من اجلنسية ...، وبعد ساعة خرج ثم 
دخل الثالث، وبعد ذلك خرج األول من الغرفة وركب دراجة هوائية وذهب، وبعد فرتة 
عاد ومعه طعام، وقبل دخوله تم استيقافه فهرب فتم اللحاق به والقبض عليه، وذكر أن يف 
غرفته امرأة ... وأخرج مفتاح الباب اخلارجي )للحوش(، وتم استدعاء من بداخل الغرفة 
فخرج الثالث وتم القبض عليه، فتم الدخول لغرفة األول وضبط بداخلها عىل الثانية وقد 
غطت جسمها بعباءة، وليس هناك ما يسرت أسفل جسدها فتم أمرها بلبس مالبسها، وضبط 
 )٦( عدد  الرسير  بجانب  التي  األدراج  بداخل  ووجد  ذكري،  واق  الرسير   بجانب 
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واق ذكري، وقد أفادت الثانية بأن األول يقوم بالقوادة عليها وعىل غريها، وأنه اتفق معها 
عىل أن يعطيها )٦٠٠( ريال سعودي مقابل فعل الفاحشة مع ثالثة رجال يف تاريخ القبض، 
وأنه دخل عليها قبل القبض رجالن وفعال هبا الفاحشة، وأهنام استخدما الواقي الذكري 
وقد ألقي به يف داخل املرحاض، وذكرت أهنا هاربة من كفيلها، وقد ذكر الثالث أنه دفع 
مبلغ )٣٠٠( ريال لألول مقابل فعل فاحشة الزنى مع الثالثة، وقد ضبط بحوزة األول عىل 
ريال سعودي ومبلغ )٢٠٠٠( روبية  )...( ومبلغ )٥١٠(  نوع  إقامة وجوال من  رخصة 
إقامة وجوال من نوع )...( ومبلغ )٣٠٢٢(  الثالث عىل رخصة  باكستانية، كام ضبط مع 
ريال سعودي، وضبط بحوزة الثانية عىل جوال من نوع )...( وجوال )...( من نوع )...( 
دوالر   )٢٠( ومبلغ  إندونيسية  روبية   )١٢٠٠٠( ومبلغ  سعودي  ريال   )١١٣( ومبلغ 
الدعارة، وأن  أقواهلا بمامرسة  أقرت يف  الثانية:  أمريكي وعدد)٧( واق ذكري. وبمناقشة 
األول يامرس عليها القوادة وأنه من أحرض الرجال يف يوم القبض عليهم. وبمناقشة الثالث/ 
ذكر أنه قبض عليه من قبل اهليئة يف الغرفة مع الثانية. وقد خلص التحقيق إىل توجيه االهتام 
للمدعى عليه األول باالجتار باألشخاص وإعداد منزل لذلك الغرض وإيواء امرأة والقوادة 
عليها بمقابل مايل وإدخال عدد من الرجال عليها، وقيام الثانية بأعامل الدعارة والتواجد يف 
مادي،  بمقابل  هبا  الفاحشة  فعل  من  الرجال  من  عدد  ومتكني  الغرض  لذلك  معد  منزل 
وتواجد الثالث يف منزل معد للدعارة واختالئه بالثانية، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١. 
رقم  لفة  عىل  واملدون  وقائع  من  تضمنه  وما  القبض  بمحرض  الشهود  شهادة  يف  جاء  ما 
)٣ -٤( من ملف القضية. ٢. ما تم ضبطه من عدد)٧( سبعة واق ذكري يف غرفة األول 
من  األولية  األول  أقوال  يف  جاء  ما  رقــم)٣ -٤(.٣.  لفة  عىل  القبض  بمحرض  واملدون 
تناقضات مع ما جاء يف أقواله عند التحقيق معه واملدون عىل صفحة رقم)٢ -٣( من ملف 
االستدالل وصفحة رقم)١ -٢( من ملف التحقيق. ٤/ما جاء يف إقرار الثانية يف اإلجراءات 
األولية واملدون عىل صفحة رقم)٤ -٥( من ملف االستدالل. ٥/ ما جاء يف أقوال الثالث 
يف اإلجراءات األولية واملدونة عىل صفحة رقم )٦ -٧( من ملف االستدالل. وبالبحث 
عن سوابقهم مل يعثر هلم عىل سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املذكورون يعد فعال 
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جمرما ومعاقبا عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليهم واحلكم عىل األول وفقًا للامدة 
الرابعة  للامدة  استنادًا  عليه  والتشديد  باألشخاص  االجتار  نظام مكافحة جرائم  الثالثة من 
الفقرة الثانية، ومصادرة جوال األول واملبالغ املالية املضبوطة بحوزته استنادًا للامدة احلادية 
عرشة من ذات النظام، وتعزير الثانية والثالث لقاء ما أسند اليهام، وبعرض دعوى املدعي 
اجلنسية   ...  )...( املحكمة  هبذه  املرتمجني  بواسطة  والثاين  األول  عليهام  املدعى  عىل  العام 
 ... و)...(   )...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ... و)...(   )...( رقم  اإلقامة  بموجب 
اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، فأجاب املدعى عليه األول: ما ذكره املدعي العام يف 
دعواه صحيح مجلة وتفصيال، هكذا أجاب. كام أجابت املدعى عليها الثانية قائلة: ما ذكره 
املدعي العام يف دعواه صحيح، غري أن الفعل كان بدون إيالج ومل أقبض ثمنا عىل ذلك، 
هكذا أجابت. وعليه فقد جرى رفع اجللسة إلحضار املدعى عليه الثالث وعرض الدعوى 
عليه. ثم يف جلسة أخرى حرض املدعي العام واملدعى عليهام ومل حيرض املدعى عليه الثالث 
)...(، كام حرض املرتمجون السابقون، وبالرجوع اىل أوراق املعاملة ظهر منها عىل لفة )٤/٣( 
من  بالغ  ورود  بعد  واملتضمن  ١٤٣٢/٠8/٢٠هـ،  يف   ١٥/٤/٣٦٧ رقم  القبض  حمرض 
أهايل حي )...( عن وجود شخص من اجلنسية ... يدعى )...( يقوم بالقوادة عىل نساء من 
اجلنسية ...، وشوهد املدعى عليه األول برفقته امرأة ودخلوا من باب احلوش املؤدي إىل 
غرفة املدعى عليه األول، ثم دخل رجل هيئته تدل عىل أنه من اجلنسية ...وبعد ساعة خرج 
ثم دخل رجل آخر بعد صالة الظهر وهيئته تدل عىل أنه ... اجلنسية من نفس الباب املذكور 
وهو )...(، ومن ثم خرج املدعى عليه األول وركب دراجة هوائية وذهب هبا ثم عاد ومعه 
أكياس هبا طعام، وقبل دخوله تم استيقافه فهرب وتم اللحاق به واستيقافه، وعند سؤاله 
عن سبب هربه أخربنا بوجود امرأة داخل غرفته، وأخرج مفتاح الباب اخلارجي للحوش 
وفتح الباب وتم استدعاء من بداخل الغرفة، فخرج الرجل املقبوض عليه وهو )...( من 
الغرفة، وعند تفتيش الغرفة املذكورة وجدت املرأة )...( وقد غطت جسدها بعباءة وليس 
هناك ما يسرت أسفل جسدها فتم أمرها بلبس مالبسها، وجرى القبض عىل اجلميع. كام أنه 
باالطالع عىل ذات اللفتني املذكورتني أعاله ظهر منهام وجود )٦( واقيات ذكرية بداخل 
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األدراج وبجانب الرسير واق ذكري. كام ظهر من أوراق املعاملة تناقض أقوال املدعى 
بصفحة)٢ -٣(،  االستدالل  بمحرض  األولية  بأقواله  إدالئه  حني   )...( األول  عليه 
بغرفته.  معه  امرأة  وجود  هو  أجاب:  عليه  القبض  سبب  عن  سؤاله  حني  أنه  واملتضمنة 
بعض  لرشاء  خرجت  أجاب:  وإيوائهن  النساء  عىل  بالقوادة  قيامه  عن  سؤاله  وعند 
األغراض من خارج الغرفة وبعد عوديت قبضت عيل اهليئة، وعن سؤاله عن سبب تواجد 
املدعى عليه )...( وعالقته به أجاب: لقد طلب مني إحضار غداء له وهو أحرض الفتاة 
معه. وبسؤاله عام ذكرته املدعى عليها )...( من إحضاره للواقي الذكري بالغرفة أجاب: 
ليس بصحيح، ثم يف ملف التحقيق باللفة )١٥( بالصفحة )٢/١( أظهر إنكاره معرفته 
املرأة، كام أنكر معرفته باملدعى عليه )...( حني سؤاله عن عالقته به. كام ظهر من حمرض 
القبض املشار إليه أعاله إفادة املدعى عليها )...( واملتضمنة بأن املدعى عليه )...( يقوم 
بالقوادة عليها وعىل غريها، وأنه اتفق معها أن يعطيها )٦٠٠( ريال مقابل فعل الفاحشة 
مع ثالثة رجال يف هذا اليوم يف غرفة املدعى عليه األول، وقد دخل عليها يف هذه الغرفة 
رجالن وفعلت معهام الفاحشة، وبقي رجل ثالث مل يأت، وأن الرجلني اللذين فعال معها 
الفاحشة قد استخدما الواقي الذكري وقد تم رميه يف داخل املرحاض، وأهنا هربت من 
كفيلها. ومذيل بتوقيع جندي أول )...( وعضو )...( وعضو )...( وعضو )...( ورئيس 
املهمة )...(. كام ظهر من أوراق املعاملة باللفة )١( صفحة )٦ -٧( أقوال املدعى عليه 
الثالث )...(، واملتضمنة أنه حني سؤاله عن سبب القبض عليه أجاب: لقد قبض عيل من 
قبل اهليئة بسبب وجود امرأة داخل الغرفة، وعند سؤاله عن سبب تواجده حني القبض 
عليه أجاب: لقد حرضت لقضاء احلاجة وبعد خروجي من دورة املياه قبض عيل. وعند 
وللدراسة  صحيح.  غري  أجاب:  عليها  املدعى  باملرأة  الفاحشة  بفعل  قيامه  عن  سؤاله 
والتأمل رفعت اجللسة. ثم يف هذا اليوم األحد املوافق ١٤٣٤/٦/١8هـ، حرض املدعي 
العام واملدعى عليه األول ومل حترض املدعى عليها الثانية، وقد وردنا خطاب رئيس وحدة 
املحاكم الرشعية املؤرخ يف ١٤٣٤/٦/١8هـ، واملتضمن أن السجينة )...( قد تم إطالق 
اجلوازات  من  االستالم  صورة  مرفق  الرتحيل،  قسم  ١٤٣٤/٦/٢هـ،  بتاريخ  رساحها 
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نأمل االطالع واإلحاطة. ا.هـ. كام مل حيرض املدعى عليه الثالث، ثم جرى االطالع عىل 
هلا  سبق  أنه  قررت   )...( الثانية  عليها  املدعى  أن  واملتضمنة:   )٥8( لفة  املعاملة  أوراق 
الزواج ثم تطلقت وأنه فعل هبا الفاحشة من الداخل وبإيالج وصادقت عىل دعوى املدعي 
العام. ا.هـ. بصمتها. واملظهر بخطاب القايض يف املحكمة اجلزائية. فبناء عىل ما تقدم من 
دعوى املدعي العام، املتضمنة طلبه إثبات ما أسنده إىل املدعى عليه األول )...( من االجتار 
مايل،  بمقابل  عليها  والقوادة  امرأة  وإيواء  الغرض،  لذلك  منزل  وإعداد  باألشخاص، 
وإدخال عدد من الرجال عليها. وإىل املدعى عليها الثانية )...( من القيام بأعامل الدعارة 
هبا  الفاحشة  فعل  من  الرجال  من  عدد  ومتكني  الغرض  لذلك  معد  منزل  يف  والتواجد 
بمقابل مادي. وإىل املدعى عليه الثالث من تواجده يف منزل معد للدعارة واختالئه بالثانية. 
باألشخاص،  االجتار  جرائم  مكافحة  نظام  من  الثالثة  املادة  وفق  األول  عىل  واحلكم 
أسند  ما  لقاء  والثالث  الثانية  وتعزير  بحوزته،  املضبوطة  املالية  واملبالغ  جواله  ومصادرة 
إليهام. وبعد االطالع عىل أوراق القضية، وبعد النظر يف حال املدعى عليهام، والتأكد من 
الدعوى  املتضمنة مصادقته عىل  األول،  املدعى عليه  إجابة  وبناء عىل  الرشعية،  أهليتهام 
أن  العام غري  املدعي  املتضمنة صحة دعوى  الثانية  املدعى عليها  مجلة وتفصيال. وإجابة 
الفعل مل يكن بإيالج ومل تقبض ثمنا عىل ذلك. وملا ورد يف أوراق القضية من إقرار للمدعى 
عليها الثانية بفعل الفاحشة بايالج وأنه سبق هلا الزواج، ومن أقوال هلا تتضمن اتفاقها مع 
املدعى عليه األول بأن يعطيها ماال مقابل فعل الفاحشة. وزعمها بأهنا أكرهت عىل هذه 
بالشبهات. وملا  بينة عىل ذلك، وملا أن احلدود تدرأ  البصمة ومل تقدم  أداء  األقوال وعىل 
الرابعة  واملادة  الثالثة  للامدة  واستنادا  باألشخاص،  االجتار  جرائم  مكافحة  نظام  تضمنه 
قبيحا وعمال حمرما وجرأة يف  فعال  يعد  به  يتهمون  ما  أن  وملا  منه،  احلادية عرشة  واملادة 
الباطل وانتهاكا لرضورة من الرضورات اخلمس وإفسادا ألفراد املجتمع، وملا يرتتب عىل 
ذلك من اختالط لألنساب وانتشار لألمراض. لذا فقد قررنا احلكم بام ييل: أوال: إثبات 
ما أسند إىل املدعى عليه األول. ثانيا: تعزير املدعى عليه األول بالسجن مدة مخس سنوات، 
وجلده مخسامئة جلدة مفرقة عىل دفعات كل دفعة مخسون جلدة، وبني كل دفعة وأخرى 
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املالية  واملبالغ  األول  عليه  املدعى  جوال  مصادرة  ثالثا:  يوما.  عرشين  عن  تقل  ال  مدة 
انتهاء  بعد  لرشه  اتقاء  بالده  إىل  األول  عليه  املدعى  إبعاد  رابعا:  بحوزته.  املضبوطة 
حني  إىل  الثالث  عليه  واملدعى  الثانية  عليها  املدعى  حماكمة  تأجيل  خامسا:  املحكومية. 
املدعى عليه األول بواسطة املرتجم  إحضارمها. وبام تقدم حكمنا، وبعرض احلكم عىل 
)...(... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( قرر القناعة باحلكم، وقرر املدعي العام عدم 
القناعة باحلكم وطلب االستئناف فأجيب لطلبه وقررت تسليمه نسخة من صك احلكم 
يف هذه اجللسة لالعرتاض عليه، وأفهم بأن عليه تقديم الالئحة االعرتاضية خالل ثالثني 
يوما فإن تأخر عن ذلك سقط حقه يف االعرتاض وترفع بعدها املعاملة ملحكمة االستئناف 
بدون الئحة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٤/٦/١8هـ.

 احلمد هلل وحده وبعد، فلدّي أنا )...( القايض بالدائرة )...( التنفيذية بدوائر احلجز 
الفضيلة  صاحب  مع  وباالشرتاك  سابقًا،  القضية  هذه  حاكم  جدة  بمحافظة  والتنفيذ 
افتتحت  القايض )...( والقايض )...(، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ 
رقم  بخطاهبم  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد   ،)٠١:٠٠( الساعة  اجللسة 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  واملحالة  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ،  بتاريخ   ٣٣٩٦٢٢٤
الدائرة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٦٢٢٤ برقم:  بجدة  العامة 
اجلزائية اخلامسية الثالثة رقم ٣٥١١٦8٥٤ بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٦هـ املتضمن: )وبناء 
عىل خطاب رئيس املحكمة العامة بجدة املذكور أعاله واملتضمن طلب التوجيه مادام أن 
فضيلته سلفكم يعمل بدوائر احلجز والتنفيذ بمحافظة جدة فال مانع أن يشارك زميليه 
التوفيق(.  وباهلل  االستئناف  حمكمة  من  املالحظة  قرار  عىل  واإلجابة  الالزم  إكامل  يف 
تاريخ   ٣٤٢8١٩٠١ رقم  الثالثة  اجلزائية  للدائرة  السابق  القرار  إىل  الرجوع  فجرى 
االعرتاضية،  والئحته  ضبطه  وصورة  احلكم  )بدراسة  املتضمن:  ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ 
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تقرر إعادهتا ألصحاب الفضيلة حكام القضية ملالحظة أن املدعي العام مل يطالب بإقامة 
احلد أو إتالف وإنام طالب بالتعزير، فام وجه نظر أصحاب الفضيلة وهي هبذه الصفة 
وإياهم -  اهلل  الفضيلة -نفعنا  أصحاب  نجيب  وعليه  التوفيق(  وباهلل  ذلك.  فيالحظ 
يف   ٣٣٢٤١٢٩ رقم  رئيسها  بخطاب  بجدة  اجلزائية  املحكمة  من  وردت  املعاملة  بأن 
الثانية )...( قررت بإقرارها املرفق أنه  ١٤٣٣/١/١٢هـ واملتضمن: أن املدعى عليها 
سبق هلا الزواج وقد فعل هبا الفاحشة عدد من الرجال بإيالج. وجرى االطالع عىل لفة 
٥8 واملتضمن إقرار املدعى عليها الثانية ومصادقتها عىل دعوى املدعي العام واملحرر يف 
١٤٣٣/١/١٠هـ، واملدون ذلك يف جلسة سابقه. كام أن املدعي العام )...( واملكلف 
سهوا  سقط  قائال:  وقرر  حرض  ١٤٣٤/١/١٢هـ  يف   ٢٦٢٠/٦ أ/  م  هـ  رقم  بالقرار 
تدوين مطالبتي بإقامة حد الزاين املحصن عىل املدعى عليها الثانية من الئحة الدعوى 
لقاء   )...( الثانية  عليها  املدعى  عىل  املحصن  الزاين  حد  بإقامة  أطالب  ييل:  ما  ونصها 
إقرارها يف املحكمة اجلزائية بأنه سبق هلا الزواج وفعل الفاحشة هبا بإيالج. وذلك حني 
رفع  وقررنا  االستئناف،  حمكمة  قرار  جتاه  لدينا  ما  هذا  وعليه  قرر.  هكذا  إحضارها، 
ذلك هلا للتدقيق حسب النظام. وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف 

١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ.
نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة  قضاة 
وتاريخ   ٣٣٩٦٢٢٤ برقم  بجدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل 
١٤٣٤/٦/١8هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٤٤٢٧٤ رقم  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢٢هـ، 
والشيخ/   )...( الشيخ/  بجدة  العامة  باملحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر 
ورفيقيه،  اجلنسية   ...  )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن   )...( والشيخ/   )...(
املحكوم  عليها،  والقوادة  امرأة  وايواء  لذلك  منزل  وإعداد  باألشخاص  باالجتار  املتهمني 
وتاريخ   ٣٤٢8١٩٠١ رقم  االستئناف  حمكمة  بقراري  عليه  املالحظ  بباطنه.  دون  بام  فيه 
احلكم  وبدراسة  ١٤٣٥/١/١٦هـ.  وتاريخ   ٣٥١١٦8٥٤ ورقم  ١٤٣٤/٧/٢٩هـ، 
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وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. وباهلل 
التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالرياض

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٤٦٧٤٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥١٠٩٦٠٣ 

تلبغاءا-اإنكارا-احمرضاسبضا-ابينةاغرياموصمةا-اعدماثبوتا دعارةا-اسوتدةا-اتماهانا
تإلدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

سوةاتلقلتئن.

عىل  بالقوادة  األوىل:  إدانتهام،  إثبات  طالبًا  عليهام؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
الثانية وامتهان البغاء، والثانية: بامتهان البغاء، وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليهام أنكرتا صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة 
الواردة يف دعواه ومنها حمرض القبض املؤيد لصحة الدعوى، كام استمهل إلحضار أعضاء 
الفرقة القابضة ثم عجز عن ذلك مع إمهاله مدة كافية، ونظرًا ألن ما جاء يف حمرض القبض 
يورث الشبهة القوية جتاه املدعى عليهام، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانتهام بام نسب إليهام، 
ولتوجه الشبهة حكم بسجن كل واحدة منهام ملدة ستة أشهر، وبجلد كل واحدة منهام مخسني 
العام،  املدعي  فاعرتض  حمكوميتهام،  انتهاء  بعد  بإبعادمها  التوصية  مع  واحدة،  دفعة  جلدة 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالرياض، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالرياض برقم ٣٣٤٤٦٧٤٠ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٧/٠٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٢٦١٥8٥ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٦هـ، 
وفيها   ،)٠8:٤٥( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٣/٠٧/١٣هـ،  األحد  يوم  ففي 
البديلة  البطاقة  ... اجلنسية، بموجب  العام دعواه عىل/ ١ - )...(، ٤٣سنة،  املدعي  قدم 
الديانة نرصانية، موقوفة بموجب أمر متديد توقيف رقم  املهنة خادمة،  رقم )...( حمصنة، 
)٦٤٩٦٤( يف ١٤٣٣/٦/١١هـ استنادًا للقرار الوزاري )١٩٠٠( املبني عىل املادة )١١٣( 
من نظام اإلجراءات اجلزائية. ٢ - )...(، ٤٢ سنة، ... اجلنسية، بموجب البطاقة البديلة 
رقم )١٦٤٤(، حمصنه، املهنة خادمة، الديانة نرصانية، موقوفة بموجب أمر متديد توقيف 
رقم )٦٤٩٣٤( يف ١٤٣٣/٦/١١هـ استنادًا للامدة )١١٣( من نظام اإلجراءات اجلزائية. 
قائال يف دعواه عليهام: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٦/٧هـ قبض عىل املذكورتني من قبل هيئة األمر 
أن  مفادها:  معلومات  ورود  إثر  البديعة  ظهرة  هيئة  مركز  املنكر/  عن  والنهي  باملعروف 
األوىل متتهن القوادة عىل نفسها وعىل نساء من نفس اجلنسية مقابل مبالغ مالية، فتم التنسيق 
باحلضور  فواعدته  اهليئة  أعضاء  من  مسمع  عىل  وذلك  األشخاص  أحد  طريق  عن  معها 
واحدة  لكل  ريال  ألفي  مقابل  الفاحشة  وممارسة  آثمة  سهرة  إلحياء  النساء  إحدى  ومعها 
املرقم  املبلغ  األوىل  واستلمت  والثانية  األوىل  حرضت  عليه  املتفق  املكان  ويف  ريال،  ألف 
من املصدر، عندها تم القبض عليهام وضبط ألف ريال مع األوىل وألف ريال مع الثانية، 
الثانية عىل  مع  احلمل وعوازل طبية، وضبط  منع  األوىل عىل رشيط حبوب  مع  كام ضبط 
مالبس سهرة داخلية. ورد يف حمرض تفريغ املكاملة بني األوىل ومصدر اهليئة أنه تم التنسيق 
مع األوىل إلحياء سهرة آثمة مقابل مبلغ مايل وأهنا سوف حترض امرأة معها، وكان ذلك عىل 
مسمع من أفراد اهليئة، وأسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه االهتام لألوىل بالقوادة عىل 
التالية:  والقرائن  البغاء. ذلك لألدلة  بامتهان  للثانية  البغاء وتوجيه االهتام  الثانية وامتهان 
١ - ما تضمنه حمرض القبض املنوه عنه املدونة لفة ) (. ٢ - ما ورد يف حمرض تفريغ املكاملة 
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املنوه عنه املرفق لفة ) (. وببحث سوابقهام اتضح خلوها من السوابق. وحيث إن ما أقدمت 
إليهام واحلكم  إثبات ما أسند  لذا أطلب  املذكورتان فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا،  عليه 
عليهام بعقوبة تعزيريه لقاء ما أسند إليهام. وباهلل التوفيق، وبعرض دعوى املدعي العام عىل 
كله  العام  املدعي  دعوى  يف  جاء  ما  بقوهلام:   )...( املحكمة  مرتجم  بواسطة  عليها  املدعى 
غري صحيح، هكذا أجابتا. وبعرض ذلك عىل املدعي العام أجاب بقوله: أطلب إعطائي 
مهلة إلحضار البينة، ورفعت اجللسة لذلك. ويف يوم األربعاء ١٤٣٣/8/٢١هـ افتتحت 
اجللسة، وفيها حرض املدعي العام وحرض حلضوره املدعى عليهام، وقد قرر املدعي العام بأنه 
مل يتمكن من إحضار البينة ويطلب االكتفاء بام يف أوراق املعاملة من أدلة وقرائن، وبالرجوع 
للمعاملة وجد فيها حمرض القبض الصادر من مركز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
متتهن  بأهنا  األوىل  عن  مؤكدة  معلومات  “ وردت  منه  احلاجة  ونص  البديعة  ظهرة  بـحي 
القوادة عىل نفسها وعىل النساء مقابل مبالغ مالية، ويف هذا اليوم تم التنسيق مع األوىل عن 
طريق أحد األشخاص وذلك عىل مسمع منا فواعدته باحلضور ومعها إحدى النساء إلحياء 
سهرة آثمة وممارسة الفاحشة مقابل ألفي ريال لكل واحدة ألف ريال، ويف املكان املتفق عليه 
حرضت األوىل والثانية واستلمت األوىل املبلغ املرقم من املصدر عندها، تم القبض عليهام 
وضبط ألف ريال مع األوىل وألف ريال مع الثانية، كام ضبط مع األوىل عىل رشيط حبوب 
الثانية عىل مالبس سهرة داخلية، كام أفادت األوىل  منع احلمل وعوازل طبية، وضبط مع 
بأهنا حرضت هي والثانية لغرض فعل الفاحشة مقابل مبالغ مالية، علام أنه تم التنسيق مع 
“ ا.هـ. وبعرض املحرض  األوىل عن طريق جوال رقمه )...( وقد ضبط اجلوال بحوزهتام 
اتفاقنا  فيه من  ملا جاء  املدعى عليهام بواسطة مرتجم املحكمة )...( بقوهلام: ال صحة  عىل 
عىل ممارسة الفاحشة والدعارة، واملبلغ الذي وجد بحوزتنا هو جزء من الراتب الشهري 
للعمل اإلضايف الذي سنعمل فيه، وقد سلمنا هذا املبلغ أحد األشخاص الذي عرض علينا 
العمل، هكذا أجابتا، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليهام 
دعوى املدعي العام، وحيث إن ما جاء يف حمرض القبض يورث الشبهة القوية جتاههام، ال 
سيام أنه عثر معهام عىل مالبس سهرة، وكذا رشيط حبوب منع احلمل وعوازل طبية، وهذه 
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غالبا ما تستعمل فيام جاء يف دعوى املدعي العام، فعليه مل يثبت لدي امتهان املدعى عليهام 
للدعارة والبغاء واألوىل بالقوادة عىل الثانية، وتوجه الشبهة القوية عليهام حيال ذلك األمر، 
وقررت تعزيرمها لقاء الشبهة وذلك بسجن كل واحدة منهام ستة أشهر من تاريخ إيقافهام 
وجلد كل واحدة منهام مخسني جلدة دفعة واحدة، وبذلك حكمت. وأويص بإبعادمها إىل 
البالد مرة أخرى. وبعرض  السامح هلام بدخول هذه  انتهاء حمكوميتهام وعدم  بعد  بالدمها 
احلكم عىل املدعي العام قرر االعرتاض مكتفيا بالئحة الدعوى، أما املدعى عليهام فقد قررتا 

القناعة باحلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٥/١١هـ  السبت  يوم  ويف 
منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٤/٤/٢٤هـ،  يف   ٣٤١٩٧٦٣٩ رقم  القرار  وبرفقها  االستئناف 
يتم  مل  أنه   /١ ييل:  ما  لألكثرية  لوحظ  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة 
تدوين اسم املدعي العام يف القرار وضبطه، والبد من ذلك متاشيا مع املادة ٥٦ من نظام 
اإلجراءات اجلزائية. ٢/ مل يدون اسم املرتجم يف مكان التوقيع ومل يوقع يف اجللسة األخرية 
والبد من ذلك إلجراء ما يلزم. واهلل املوفق. فعليه أجيب صاحبي الفضيلة بأنه بخصوص 
املالحظة األوىل فإن املدعي العام هو )...(، أما بخصوص املالحظة الثانية فإن املرتجم هو 
)...(، وقد جرى توقيعه عىل ضبطي اجللسة األوىل والثانية فأمرت بإحلاق ذلك يف القرار 
وإعادة املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم حسب املتبع. واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد. 
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة اجلزائية الثالثة بمحكمة االستئناف 
 ٣٤١١٠٦٢٠٣ برقم  بالرياض  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  عىل  بالرياض 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٥هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ 
)...( املسجل برقم ٣٤١١١٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ، اخلاص بدعوى املدعي العام 
ضد كل من/ ١ - )...( ٢ - )...( )اجلنسية( يف قضية دعارة عىل النحو املوضح بالقرار 
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املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل به. وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه 
بناء عىل القرار رقم ٣٤١٩٧٦٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤هـ، قررنا باألكثرية املصادقة عىل 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  املوفق وصىل اهلل عىل  احلكم أخريًا ألن ظاهره الصحة. واهلل 

وسلم.
 



496

دعارة وقوادة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٧٣٩٩٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٦٩٢٦ 

دعارةا-اتجتاراباألشخاصا-سوتدةاعىلانقاءا-اإسامةاعالسةاحملمةا-احيازةاأورتقاميرسا-ا
تماهاناتلبغاءا-اإنكارا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةا-ا

مصادرةاتملضبوطاتا-اإيصاءاباإلبعاد.

.Zba`_^[\]Z]1ا-سولهاتعاىللا
 ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ] تعاىللا را-سولها

.ZÔÓ
3ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)مااتنارشاتلزناايفاسوماسطاإالاتباالهلاتهللابالطوتعنيا

وتألملتضاتلاياملاتكنايفاأسالفهل(.
4ا-تملوتدا)3(او)4/ا،ر(او)11(امنانظامامكافحةاتالجتاراباألشخاص.ا

باالجتار  األول:  إدانتهم،  إثبات  طالبًا  عليهم؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
الثالثة،  مع  رشعية  غري  عالقة  وإقامة  والثالثة  الثانية  عىل  قوادته  خالل  من  باألشخاص 
تروجيها،  بقصد  يانصيب  أوراق  وحيازة  للدعارة  مكان  بإعداد  القوادة  أعامل  وممارسة 
والثانية والثالثة: بمامرسة أعامل الدعارة، وطلب احلكم عىل األول بالعقوبة الواردة يف نظام 
مكافحة االجتار باألشخاص، وبمصادرة جهاز اجلوال املضبوط معه، وعىل الثانية والثالثة 
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بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أقر األول باالختالء بالثانية وبحيازة 
أوراق يانصيب وأنكر باقي التهم، وأقرت املدعى عليهام الثانية والثالثة بوجودمها يف منزل 
العام أحرض  املدعي  البينة من  الدعارة، وبطلب  بأعامل  القيام  املدعى عليه األول وأنكرتا 
وتسلمه  به  واللقاء  اهلاتف  عرب  األول  مع  باالتفاق  فشهدا  القابضة،  الفرقة  من  شاهدين 
املبلغ احلكومي، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة األول بام نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة 
سبع سنوات، وبجلده سبعني جلدة مكررة عليه مخس مرات، وبتغريمه ثالثني ألف ريال، 
وبمصادرة جهاز اجلوال املضبوط معه وبإبعاده عن البالد بعد تنفيذ حمكوميته، كام حكم عىل 
املدعى عليهام الثانية والثالثة -لتوجه الشبهة القوية بحقهام - بسجن كل واحدة منهام ملدة 
سنة، وبجلد كل واحدة منهام تسعني جلدة دفعة واحدة، مع التوصية بإبعادمها عن البالد، 

فاعرتض األطراف، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

القايض   )...( أنا  لدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
رئيس  لنا برشح مساعد  الواردة  املعاملة  بناء عىل  بمحافظة جدة حااًل،  اجلزائية  باملحكمة 
١٤٣٣/٧/١٩هـ،  يف   ٣٣١٣٤8٥٦٢ برقم  واملقيدة  جدة،  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة 
 )...( املرأة  ٢ـ   )...( املرأة   - ٢  ،)...( ١ـ  من:  كل  ضد  العام  املدعي  بدعوى  واملتعلقة 
وبموجبها. ففي هذا اليوم االثنني املوافق ١٤٣٣/8/١٢هـ ويف متام الساعة احلادية عرشة 
العام  التحقيق واالدعاء  العام بدائرة  افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي  والربع صباحًا 
بمحافظة جدة )...( واملكلف بالعمل هبذه املحكمة بموجب خطاب تكليف مرجعه رقم 
هـ م٤٥٣/٢ يف ١٤٣٢/8/١٥هـ، وحرض حلضوره املدعى عليهام: ١ـ )...( ... اجلنسية 
 .)...( رقم  بديلة  بطاقة  بموجب  )...(...اجلنسية  املرأة   - ٢ .)...( رقم  اإلقامة  بموجب 
٢ـ املرأة )...(...اجلنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...(. كام حرض حلضورهم املرتجم 
للغة املدعى عليهم واملعتمد هبذه املحكمة )...(...اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(. وقد 
التحقيق عن توجيه  أذنت للمدعي العام بتحرير دعواه فأبرز الئحة جاء فيها: وقد أسفر 
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االهتام لألول/ باالجتار باألشخاص من خالل قوادته عىل الثانية والثالثة وإقامته عالقة غري 
اليانصيب  أوراق  للدعارة، وحيازته  مكان  بإعداد  القوادة  أعامل  بالثالثة، وممارسة  رشعية 
لألدلة  وذلك  الدعارة،  أعامل  بمامرسة  والثالثة  وللثانية  الرتويج،  بقصد  رشعًا  املحرم 
املرفق لفة )١، ٢(.٢ -ما جاء يف  املنوه عنه  القبض  التالية: ١ -ما جاء يف حمرض  والقرائن 
أقواهلم املدونة بالصفحات )١ -٧( بدفرت التحقيق املرفق لفة )١٢(.٣ -ضبط حبوب منع 
احلمل باملنزل قرينة عىل صحة ما أسند إليهم. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليهم فعل 
الثانية من نظام مكافحة االجتار  جمرم ومعاقب عليه رشعًا ونظامًا بحق األول طبقًا للامدة 
باألشخاص الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٤٠( وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢١هـ، لذا أطلب 
إثبات ما أسند إليهم واحلكم بمعاقبتهم بالعقوبات التالية: ــ١/معاقبة األول استنادًا للامدة 
)٣( وتشديد العقوبة عليه استنادًا للفقرتني )٢ -٧( من املادة )٤( من نظام مكافحة االجتار 
باألشخاص املشار إليه.٢/مصادرة جهاز اجلوال املضبوط مع األول من نوع )...( ذي الرقم 
التسلسيل )...( استنادًا للامدة )١١( من نظام مكافحة االجتار باألشخاص. كام أطلب احلكم 
بمعاقبتهم بعقوبة تعزيرية رادعة لقاء باقي ما أسند إليهم، هذه دعواي. وأسأهلم اجلواب، 
وبسؤال املدعى عليهم عام نسب إليهم بدعوى املدعي العام أجاب املدعى عليه األول قائاًل 
العام يف دعواه من حيث اختالئي باملدعى  إنني أصادق املدعي  عن طريق املرتجم للغته: 
عليها الثانية، وأما وجود أوراق اليانصيب بحوزيت وأما من حيث قواديت عىل الثانية والثالثة 
وإعداد مكان للدعارة واالجتار باألشخاص فغري صحيح وعىل املدعي العام إثبات صحة 
ما يدعيه، هكذا قال. كام أجابت املدعى عليها الثانية )...( قائلة: إنني أصادق املدعي العام 
يف دعواه من حيث وجودي باملنزل العائد للمدعى عليه األول، وأما من حيث قيامي بأعامل 
أجابت. وأجابت  يدعيه، هكذا  ما  إثبات صحة  العام  املدعي  الدعارة فغري صحيح وعىل 
العائد  باملنزل  وجودي  حيث  من  دعواه  يف  العام  املدعي  أصادق  إنني  قائلة:   )...( الثالثة 
للمدعى عليه األول، وأما من حيث قيامي بأعامل الدعارة فغري صحيح وعىل املدعي العام 
إثبات صحة ما يدعيه، هكذا أجابت. فجرى سؤال املدعي العام هل لديك بينة تشهد طبق 
دعواك؟ أجاب قائال: نعم، وأحرض للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
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املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( اللذين يعمالن 
قائال: أشهد  املنكر، حيث شهد كل واحد منهام بمفرده  باملعروف والنهي عن  هبيئة األمر 
اهلل تعاىل عىل أنه بناًء عىل املعلومات الواردة هليئة األمر باملعروف مفادها: أن األول يامرس 
القوادة عىل نساء من جنسيات خمتلفة مقابل مبالغ مالية بمنزل يف حي )...(، وباالتصال عليه 
والتنسيق معه عىل تأمني امرأة لفعل الفاحشة وافق عىل ذلك وذكر أن لديه امرأتني إحدامها 
من اجلنسية ... واألخرى ... مقابل مبلغ أربعامئة ريال، ويف املوعد املحدد تقابل مع املصدر 
وسلمه املبلغ املرقم عىل مرأى منا فاصطحبه للمنزل وفتح الباب بمفتاح كان معه وعرض 
عليه الثانية والثالثة، وذكر له املصدر أنه ال يرغب فيهام وخرجا من املنزل فتم القبض عىل 
األول، ووجد بحوزته املبلغ املرقم، وجواالن من نوع )...(، ومبلغ ستة وعرشين رياالً، 
ومفتاح املنزل، وبدخول املنزل تبني أنه مكون من غرفتني بمنافعهام، ووجدت يف إحدامها 
الثانية والثالثة فتم القبض عليهام، وضبط بحوزة الثانية جوال من نوع )...(، ومبلغ قدره 
٧٠٥ سبعامئة ومخسة رياالت، كام ضبط بحوزة الثالثة ٣ )ثالثة جواالت( ومبلغ قدره ٣٣٣ 
ثالثامئة وثالثة وثالثون رياال، وعثر عىل عقد إجيار للمنزل باسم األول، ورشيط حبوب 
من  وجوال  رشعًا،  املحرم  اليناصيب  أوراق  وجمموعة  النصف،  منه  مستخدم  احلمل  منع 
كل  أجاب  عليهم  املدعى  عىل  البينة  شهادة  وبعرض  نشهد.  وبه  لدينا  ما  هذا   ،)...( نوع 
واحد منهم بمفرده قائاًل: ما جاء يف شهادة الشاهدين غري صحيح، وأما حاهلام فاهلل أعلم 
به، هكذا قالوا. فجرى إفهام املدعي العام بأن شهادة الشاهدين غري موصلة نظرًا ألهنام مل 
يدخال املنزل ومل يشاهدا االتفاق بني املصدر واملدعى عليهم، وجرى سؤال املدعي العام: 
هل لديك زيادة بينة؟ فأجاب قائاًل: ال، وأطلب إجراء الوجه الرشعي، هكذا قال. وعليه، 
املرصودة  عليهم  املدعى  إجابة  عىل  وبناء  بعاليه،  املرصودة  العام  املدعي  دعوى  عىل  فبناء 
بعاليه، وشهادة الشاهدين وهي وإن مل تثبت االتفاق فإهنا شهدت عىل اللقاء وتسليم املبلغ 
احلكومي واالتفاق عرب اهلاتف، وحيث قبض عىل املدعى عليه األول ووجد املبلغ املرقم 
بحوزته، وحيث إنه آوى امرأتني بمنزله ومها ال يمتان له بعالقة قربى أو نسب، وحيث إن 
فعله هذا ذريعة إىل الرذيلة والعياذ باهلل وخمالفة ألنظمة البالد، وحيث إنه ذكر بأنه يامرس 
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القوادة ثم رجع عن اعرتافه، وحيث إنه ذكر أثناء االتفاق مع املصدر عرب اهلاتف بأن لديه 
امرأتني إحدامها من اجلنسية ... واألخرى من اجلنسية ... يستطيع أن يؤمنهام لفعل الفاحشة 
مقابل مبلغ أربعامئة ريال، وحيث ضبط باملنزل حبوب ملنع احلمل استخدم نصفها وأوراق 
يانصيب وعقد املنزل باسم املدعى عليه األول ما يثبت إعداده منزله للقامر والدعارة، وملا 
يف فعله هذا من إشاعة الفاحشة يف املجتمع املسلم وريض الرذيلة فيه، وإهدار للرضوريات 
يف  الفتاكة  األوبئة  نرش  من  الفاحشة  تسببه  وملا  بحفظها،  الرشيعة  جاءت  التي  اخلمس 
املجتمع استنادًا إىل قوله تعاىل: [Zba`_^[\]Z ولقوله تعاىل: 
[ZÔÓ ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ اآلية، ولقوله 
واألمراض  بالطواعني  اهلل  ابتالهم  إال  قط  قوم  يف  الزنا  انترش  )وما  وسلم:  عليه  اهلل  صىل 
اجتار  بحقه مكافحة  ينطبق  األول ممن  عليه  املدعى  إن  تكن يف أسالفهم(، وحيث  مل  التي 
باألشخاص الصادر باملرسوم امللكي رقم م/٤٠يف ١٤٣٠/٧/٢١هـ، لذا فقد ثبت لدي  
ال  بامرأتني  رشعية  غري  عالقة  وإقامته  باألشخاص  واجتاره  نساء  عىل  عليه  املدعى  قوادة 
اليانصيب املحرم رشعًا، كام ثبت لدي  حتالن له وإعداد منزله للدعارة، وحيازته ألوراق 
توجه الشبهة القوية يف حق املدعى عليهام الثانية )...(والثالثة )...( بقيامهام بأعامل الدعارة، 
اعتبارا من  فحكمت عليهم بام ييل: أواًل: سجن املدعى عليه األول مخس سنوات تعزيرًا 
تاريخ دخوله السجن عىل ذمة هذه القضية، وبغرامة مالية تعزيرًا قدرها ثالثون ألف ريال 
معاملة له بنقيض قصده، وتشديدًا للعقوبة عليه استنادًا إىل املادة الثالثة من النظام املشار إليه 
بعاليه والفقرتني )اثنني وسبع( من املادة الرابعة من ذات النظام. ثانيًا: سجنه سنتني كاملتني 
تعزيرًا عقب تنفيذ حمكوميته بالفقرة السابقة، وجلده سبعني جلدة تعزيرًا مفرقة عىل مجيع 
بدنه علنًا مكررة عليه مخس مرات، وما بني كل مرة والتي تليها ما ال يقل عن عرشة أيام، 
لقاء إعداد منزله مكانًا للدعارة، وإلقامته عالقة غري رشعية مع امرأتني، وحليازته أوراق 
اجلريمة  يف  واملستخدم  عليه  املدعى  مع  املضبوط  اجلوال  جهاز  مصادرة  ثالثًا:  اليانصيب. 
برشحيته وعدم رصفها له مرة أخرى تعزيرًا استنادًا إىل املادة احلادية عرشة من النظام املشار 
إليه بعاليه. رابعًا: إبعاد املدعى عليه عن اململكة عقب تنفيذ حمكوميته اتقاء لرشه والتأكد من 
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عدم عودته إليها مرة أخرى. خامسًا: سجن املرأتني املدعى عليهام )...( و)...( سنة كاملة 
القضية، وجلد  ذمة هذه  السجن عىل  تاريخ دخوهلام  اعتبارًا من  منهام  لكل واحدة  تعزيرًا 
أن جتلدا  دفعة واحدة، عىل  بدنيهام  مفرقة عىل مجيع  تعزيرًا  منهام تسعني جلدة  كل واحدة 
يف السجن ومها قاعدتان وتشد عليهام ثياهبام. سادسا: عرض أوراقهام عىل اجلهة املختصة 
للنظر يف إبعادمها عن اململكة، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي العام 
واملدعى عليهم عدم قناعتهم باحلكم وطلبوا متييزه مستعدين بتقديم لوائحهم االعرتاضية، 
القرار  باملدة املقررة نظاما لالعرتاض وأمرت بإحلاق ذلك يف  وعليه فقد أفهمت الطرفني 
أوراق  وكامل  االعرتاضية  عليهم  واملدعى  العام  املدعي  والئحة  ضبطه  وصورة  وبعثه 
املعاملة إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع. واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٤/٢/٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٣١٣٤8٥٦٢ برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢٢هـ، 
اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤٥٢١٩8 وتاريخ ١٤٣٤/٣/١هـ، املتضمن دعوى املدعي 
بام دون  فيه  املحكوم  املتهمني يف قضية دعارة،  العام ضد/ )...( ورفيقتيه )... اجلنسية(، 
بباطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥8٢٥٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠8/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٧٤٤٦ 

دعارةا-اإعدتدامكانالذلكا-اسوتدةاعىلانقاءا-اإنكارا-احمارضاسبضاوحتقيقا-ابينةاغريا
موصمةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

بالقوادة عىل  األول:  إدانتهم  إثبات  طالبًا  عليهم؛  املدعى  دعواه ضد  العام  املدعي  أقام 
باحلضور  والثالث:  الدعارة،  بمامرسة  والثانية:  الدعارة،  ألعامل  غرفة  وإعداد  الثانية 
واالتفاق مع األول عىل ممارسة الدعارة مع الثانية، وطلب احلكم عليهم بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أنكروا صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند 
كام  عليهم،  املدعى  مع  التحقيق  وحمرض  القبض  حمرض  ومنها  دعواه  يف  الواردة  األدلة  إىل 
قرر عجزه عن إحضار أعضاء الفرقة القابضة، ونظرًا ألن ما قدمه املدعي العام ال يكفى 
حكم  فقد  لذا  إليهم،  نسب  ما  بصحة  بحقهم  التهمة  ويقوي  عليه  املدعى  إدانة  إلثبات 
املدعى عليه األول ملدة سنة، وبجلده مخسني جلدة مكررة  القوية بسجن  للشبهة  القايض 
كل  وبجلد  أشهر،  ملدة ستة  والثالث  الثانية  عليهام  املدعى  من  وبسجن كل  مرات،  ثالث 
واحد منهام مخسني جلدة مكررة مرتني، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف. 
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جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
 ٣٥١٢٥٦٠٤٧ التكليف  خطاب  بموجب   )...( رقم  القضائي  املكتب  بعمل  والقائم 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٥8٢٥٧ برقم  جدة  بمحافظة 
٣٤٢8٣٠٠٤8 وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، ففي يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ 
اجلنسية  سعودي   )...( العام/  املدعي  حرض  وفيها   ،)٠8:١٥( الساعة  اجللسة  افتتحت 
وتاريخ  م٦/٢/٣٦8  هـ  رقم  التكليف  وبموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
بديلة  بطاقة  بموجب  اجلنسية   ... عاما،   )٥٠(  )...( عىل/  وادعى  ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، 
رقم )...(، موقوف بسجون حمافظة جدة بأمر التمديد رقم )هـم٥88٣٥/٦/٢( وتاريخ 
)٣٢( )...( اجلزائية. ٢ -  نظام اإلجراءات  للامدة )١١٤( من  استنادًا  ١٤٣٤/8/٢8هـ 
عاما ... اجلنسية، بموجب بطاقة بديلة رقم )...(، موقوفة بسجون حمافظة جدة بموجب 
للامدة  استنادًا  ١٤٣٤/8/٣هـ  وتاريخ  م٥٢٩٤٦/٣/٢(  )هـ  رقم  التوقيف  متديد  أمر 
بطاقة  نظام اإلجراءات اجلزائية. ٣ - )...( )٢٦( عاما،... اجلنسية بموجب  )١٠8( من 
)هـم٥88٢٤/٦/٢(  رقم  التمديد  بأمر  جدة  حمافظة  بسجون  موقوف   )...( رقم  بديلة 
بتاريخ  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من   )١٠8( للامدة  استنادًا  ١٤٣٤/8/٢8هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/8/٢٣هـ، قبض عىل املدعى عليهم من قبل هيئة السامر بناء عىل اإلخبارية الواردة 
عن األول بأنه حيرض النساء لغرفته والقوادة عليهن مقابل مبالغ مالية، وأثناء التحري شوهد 
حرض  أن  إىل  العامرة  أمام  وقف  ثم  الغرفة  وأدخلها  الثانية  ومعه  غرفته  باجتاه  يسري  األول 
القبض عليه  الباب وعند  الغرفة، وبعدها خرج األول وجلس أمام  الثالث فاصطحبه إىل 
الثانية وقد  الثانية والثالث ال تربطهام صلة رشعية، وبالدخول إىل الغرفة وجدت  ذكر أن 
نزعت عباءهتا وترتدي قميص نوم شبه شفاف وبقرهبا الثالث الذي ذكر أنه اتفق مع األول 
بأنه قبض عليه عند  أفاد  الثالث  أقوال  الزنى مقابل مبلغ ٧٠ رياال. وبسامع  بأن يفعل هبا 
ذهابه لألول ووجد الثانية عنده، وأنه ذهب كونه يريد أن يعمل اتفاقا بينه وبني الثانية، وأنه 
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ال يعرف األول من السابق. وباستجواب األول أفاد بأن املدعى عليها الثانية من مجاعته، 
أفادت أهنا حرضت من  الثانية  وعندما حرضت من مكة أسكنها يف غرفته. وباستجواب 
 . بلدهم  يف  جرياهنم  من  إنه  حيث  للراحة  األول  غرفة  إىل  وذهبت  السفارة  ملراجعة  مكة 
وباستجواب الثالث اعرتف باالتفاق مع الثانية بعد االستدالل عليه من أحد األشخاص 
لفعل الفاحشة مقابل ٧٠ رياال تدفع هلا. وقد انتهى التحقيق عن توجيه االهتام إىل األول 
بالقوادة عىل الثانية وإعداد غرفة ألعامل الدعارة، وللثانية بمامرسة أعامل الدعارة، وللثالث 
باحلضور واالتفاق مع األول عىل ممارسة الدعارة مع الثانية، وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
والثانية  األول  املتهمني  بأقوال  )١اىل٢(.٢ -ماجاء  لفة  املرفق  القبض  بمحرض  ١ -ماجاء 
والثالث املدونة بملف إجراءات االستدالل املرفق لفة)٧( وبأقواهلم املدونة بدفرت التحقيق 
أقدم  ما  إن  وحيث  مسجلة.  سوابق  عىل  هلم  يعثر  مل  سوابقهم  عىل  وباالطالع   .)١( رقم 
عليه املدعى عليهم فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا لذا أطلب إثبات إدانتهم بام نسب إليهم 
واحلكم بتعزيرهم لقاء ما أقدموا عليه، هكذا ادعى. وبسؤال املدعى عليهم عن الدعوى 
بواسطة املرتجم )...( قالوا: إن ما ورد علينا بالدعوى غري صحيح. وبسؤال املدعي العام 
املعاملة  أوراق  إىل  الرجوع  البينة عدة مرات ومل حترض، أطلب  إنني طلبت  قال:  بينته  عن 
التحقيق  املعاملة وملف  أوراق  مني االطالع عىل  ثم جرى  الرشعي.  بالوجه  فيها  والنظر 
وما ورد بمحرض الضبط لفة رقم )١(. ووجد اعرتاف املدعى عليه األول )...( بأن املدعى 
اعرتاف  ووجدنا  غرفته.  يف  أسكنها  مكة  من  حرضت  وعندما  مجاعته  من  الثانية  عليها 
املدعى عليها الثانية أهنا حرضت من مكة ملراجعة السفارة وذهبت إىل غرفة األول للراحة 
بعد  الثانية  مع  باالتفاق  الثالث  عليه  املدعى  واعرتاف   . بلدهم  يف  جرياهنم  من  إنه  حيث 
االستدالل عليه من أحد األشخاص لفعل الفاحشة مقابل ٧٠ رياال تدفع هلا، كام وجدت 
أقوال الشاهدين )...( و)...( بأهنام شاهدا األول يسري باجتاه غرفته ومعه الثانية وأدخلها 
الغرفة ثم وقف أمام العامرة إىل أن حرض الثالث فاصطحبه إىل الغرفة، وبعدها خرج األول 
رشعية،  صلة  تربطهام  ال  والثالث  الثانية  أن  ذكر  عليه  القبض  وعند  الباب،  أمام  وجلس 
وبالدخول إىل الغرفة وجدت الثانية وقد نزعت عباءهتا وترتدي قميص نوم شبه شفاف، 
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رياال.   ٧٠ مبلغ  مقابل  الزنى  هبا  يفعل  بأن  األول  مع  اتفق  أنه  ذكر  الذي  الثالث  وبقرهبا 
ولكل ما ذكر فقد ثبت لدي توجيه الشبهة القوية للمدعى عليهم وحكمت بتعزيرهم بام 
ييل: ١ - سجن املدعى عليه األول )...( سنة حتتسب منها مدة ايقافه وجلده مخسني جلدة 
مكررة ثالث مرات بني كل مرة وأخرى ما ال يقل عن أسبوع. ٢ -سجن كل من املدعى 
إيقافهام وجلد كل واحد  منها مدة  الثالث ستة أشهر. حتتسب  الثانية واملدعى عليه  عليها 
منهام مخسني جلدة مكررة مرتني، وبعرضه عليهام قرر املدعى عليهام القناعة، وأبدى املدعي 
العام اعرتاضا بالئحة اعرتاضية. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ.

الدائرة اجلزائية  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فنحن رئيس وقضاة 
رقم  احلكم  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة 
٣٥٢٣٧٠٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية بجدة املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( ...اجلنسية ورفقائه املتهم يف قضية 
بباطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية  فيه بام دون  دعارة املحكوم 

تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 4لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٩٤8٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٩١٠8 

إدتنةا-ا دعارةا-اإعدتدامكانالذلكا-اممارسةاأعاملادعارةا-اسوتدةاعىلانقاءا-اإسلترا-ا
تعزيلابالقجناوتجلمدا-امصادرةاتجلوتل.

 .ZYXWVUTSRQP]1ا-سولهاتعاىللا
.Z¨§¦¥¤£]را-سولهاتعاىلل

باالشرتاك يف شبكة  إدانتهن  إثبات  طالبًا  عليهن؛  املدعى  دعواه ضد  العام  املدعي  أقام 
ألعامل الدعارة من خالل قيام األوىل بالقوادة عىل النساء، وممارسة الثانية ألعامل الدعارة، 
وإعداد الثالثة مكانا للدعارة، ووجود الرابعة يف مكان معد للدعارة، وطلب احلكم عليهن 
املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  اجلريمة،  يف  املستخدم  اجلوال  وبمصادرة  تعزيرية  بعقوبة 
عليهن أقرت األوىل والثانية والثالثة بام نسب إليهن، ودفعت املدعى عليها الرابعة بأهنا زائرة 
املدعى عليهن بام  إدانة  القايض  املنزل معدًا للدعارة، ولذا فقد ثبت لدى  وال تعلم بكون 
نسب هلن عدا املدعى عليها الرابعة فلم يثبت لديه إدانتها، ورصف النظر عن دعوى املدعي 
العام بتعزيرها، وحكم بسجن املدعى عليها األوىل ملدة سنتني، وبجلدها ألف جلدة مفرقة، 
وبسجن الثانية ملدة سنة، وبجلدها ستامئة جلدة مفرقة، وبسجن الثالثة ملدة سنة ونصف، 
وبجلدها ثامنامئة جلدة مفرقة، وبمصادرة اجلوال املستخدم يف ارتكاب اجلريمة، فاعرتض 
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املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة، ففي 
وفيها   ،)١٢:٠٠( الساعة  األوىل  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٢١هـ  األحد  يوم 
بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( العام  املدعي  حرض 
التكليف رقم١/٢٦ يف١٤٣٢/٠١/١٦هـ، وادعي عىل كل من١ـ )...(، )٢٥(  خطاب 
حمافظة  بسجون  موقوفة   ،)...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية   ... حمصنة،  عامًا، 
جدة بموجب أمر التمديد رقم )هـ م٦٥٤٦١/٦/٢( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٣٠هـ، استنادا 
اجلنسية   ... حمصنة،  عامًا،   )٣٠(  ،)...( ٢ـ  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من   )١١٤( للامدة 
 بموجب البطاقة البديلة رقم )...(، موقوفة بسجون حمافظة جدة بموجب أمر التمديد رقم 
نظام  من   )١١٤( للامدة  استنادا  ١٤٣٤/٩/٣٠هـ،  وتاريخ  )هــــ م٥٦8٦٢/٦/٢( 
البديلة  البطاقة  اجلنسية بموجب   ... )...(، )٣٥( عامًا، حمصنة،  اجلزائية. ٣ـ  اإلجراءات 
رقم )...(، موقوفة بسجون حمافظة جدة بموجب أمر التمديد رقم )هـ م٦٥٤٦٤/٦/٢( 
وتاريخ ١٤٣٤/٩/٣٠هـ استنادا للامدة )١١٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية. ٤ـ )...(، 
بسجون  موقوفة   ،)...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية  حمصنة،...  عامًا،   )٢٦(
التمديد رقم )هـ م٦٥٤٦٢/٦/٢( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٣٠هـ  أمر  حمافظة جدة بموجب 
استنادا للامدة )١١٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية. ـ بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٦هـ قبض عىل 
املدعى عليهن من قبل اللجنة األمنية املشرتكة بمحافظة جدة بعد توافر معلومات عن قيام 
بالبرش عىل نفسها ونساء من بني جلدهتا مقابل مبالغ مالية،  املدعى عليها األوىل باالجتار 
بذلك  استعدت  النساء  إحدى  مع  حمرمة  سهرة  إلقامة   )...( رقم  جواهلا  عىل  وباالتصال 
مقابل مائة ريال، ويف الوقت واملكان املحددين أدخلت املصدر للمنزل وطلبت املبلغ املتفق 
عليه فتم تسليمها املبلغ، وقبض عليها وعثر بيدها عىل املبلغ املرقم وجوال من نوع )...( 
قامت  التي  الثانية  عليها  املدعى  وضبطت   ،)...( التسلسيل  ورقمه  املذكور  الرقم  برشحية 
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الثالثة وأطفاهلا )...(  املدعى عليها  املصدر وكانت بكامل زينتها، وضبطت  بعرضها عىل 
و)...( و)...( وهي صاحبة املنزل، وقد أعدت منزهلا للدعارة والفساد مقابل مبالغ مالية، 
كام ضبطت املدعى عليها الرابعة وطفلها )...(، وباستجواب املدعى عليها األوىل/ أقرت 
بالقوادة وإحياء سهرة حمرمة بمقابل مادي وقدره مائة ريال، حيث وردها اتصال عىل جواهلا 
رقم )...( من أحد األشخاص وطلب منها إحياء سهرة حمرمة. وانتهى التحقيق إىل توجيه 
االهتام للمدعى عليهن باالشرتاك يف شبكة ألعامل الدعارة من خالل قيام األول بالقوادة 
عىل النساء وممارسة الثانية ألعامل الدعارة وإعداد الثالثة مكانا للدعارة وتواجد الرابعة يف 
مكان معد للدعارة، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ـ ما ورد يف أقوال األوىل املنوه عنها 
واملدونة صفحة )١ -٢( من دفرت التحقيق املرفق لفة رقم )١٩(.٢ـ ما جاء يف حمرض القبض 
املرفق لفة )١ -٢(. وبالبحث عن سوابقهن مل يعثر هلن عىل سوابق مسجلة عليهن. وحيث 
إن ما أقدمن عليه فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما نسب إليهن واحلكم 
عليهن بعقوبة تعزيرية زاجرة هلن ورادعة لغريهن، واحلكم بمصادرة جهاز اجلوال العائد 
املدعى عليهن،  ارتكاب اجلريمة، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل  لألوىل الستخدامه يف 
قالت املدعى عليها األوىل: )...( ما ذكره املدعي العام من االشرتاك يف شبكة ألعامل الدعارة 
والقوادة عىل النساء مقابل مبالغ مالية فصحيح، وما ذكره من االتصال عيل والتنسيق معي 
الثانية:  عليها  املدعى  قالت  كام  ذكرت.  هكذا  فصحيح،  حمرمة  سهرة  إلقامة  اجلوال  عرب 
)...( ما ذكره املدعي العام من قيامي بمامرسة أعامل الدعارة فصحيح، هكذا ذكرت. كام 
قالت املدعى عليها الثالثة: )...( ما ذكره املدعي العام من إعدادي ملنزل للدعارة والفساد 
مقابل مبالغ مالية فصحيح. كام قالت املدعى عليها الرابعة: )...( ما ذكره املدعي العام من 
تواجدي يف منزل )...( فصحيح، وما ذكره من علمي بكونه للدعارة فغري صحيح، أنا كنت 
زائرة )...( كوهنا صاحبتي ومل أعلم عن إعدادها ملنزهلا للدعارة، هكذا ذكرت. فبناء عىل ما 
تقدم فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليهن: )...( و)...( و)...( باالشرتاك يف شبكة ألعامل 
)...( ألعامل  الثانية  النساء، وثبت ممارسة  بالقوادة عىل   )...( األوىل  قيام  وثبت  الدعارة، 
الدعارة، وثبت إعداد الثالثة )...( منزهلا للدعارة، ومل يثبت لدي إدانة املدعى عليها الرابعة 
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)...(؛ فبناء عىل ما تقدم ولقوله تعاىل: [ZYXWVUTSRQP، ولقوله 
ييل:  بام  عليهن  املدعى  عىل  حكمت  فقد   ،Z¨§¦¥¤£] تعاىل: 
أواًل: رصفت النظر عن دعوى املدعي العام بتعزير املدعى عليها )...( لتواجدها يف مكان 
معد للدعارة. ثانيًا: يعزر املدعى عليهن بام ييل: ١ - تسجن املدعى عليها )...( ملدة سنتني 
وحيتسب منها ما أمضته موقوفة يف السجن، وجلدها ألف جلدة مفرقة كل مرة مخسني جلدة 
منها  ملدة سنة وحيتسب   )...( املدعى عليها  أسبوع. ٢ - تسجن  بني كل جلدة واألخرى 
بني كل  مرة مخسون جلدة  مفرقة كل  السجن وجلدها ستامئة جلدة  موقوفة يف  أمضته  ما 
جلدة واألخرى أسبوع. ٣ - تسجن املدعى عليها )...( ملدة سنة ونصف وحيتسب منها ما 
أمضته موقوفة يف السجن وجلدها ثامنامئة جلدة مفرقة كل مرة مخسون جلدة بني كل جلدة 
واملستخدم يف   )...( عليها  للمدعى  العائد  اجلوال  أسبوع. ٤ - مصادرة جهاز  واألخرى 
ارتكاب اجلريمة. وبعرض ذلك عىل املدعى عليهن قررن القناعة باحلكم، كام قرر املدعي 
له ثالثني  بأن  العام  املدعي  اعرتاضية، وأفهمت  بتقديم الئحة  العام معارضته عىل احلكم 
يومًا من تاريخ استالم صورة احلكم. وبه أقفلت اجللسة الساعة )١٢:٣٠م(. وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٤٢88٢٤٧٦ برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١8هـ، 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢١٩٤٩ برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية 
املدعي العام ضد/ )...( ورفيقاهتا ... اجلنسية(، املتهامت يف قضية دعارة، املحكوم فيه بام 
دون بباطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٥٠٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١8٥٦8٠ 

دعارةا-اسوتدةاعىلانقاءا-اممارسةاأعاملادعارةا-اإنكاراتلقوتدةا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-ا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امصادرةاتجلوتلا-اإيصاءاباإلبعاد.

1(اشهادةاتلشهود.
ر(ايرشعاتلاعزيلايفاكلامعصيةاالحدافيهااوالكفارة.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهم؛ طالبًا إثبات إدانة األوىل والثانية: بمامرسة 
تعزيرية،  بعقوبة  عليهم  احلكم  وطلب  بمقابل،  النساء  عىل  بالقوادة  والثالث:  الدعارة، 
يفعال  مل  بأهنام  ودفعا  بصحتها  والثانية  األوىل  أقرت  عليهم  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
الفاحشة، وأنكر الثالث قوادته عليهام، وبطلب البينة من املدعي العام أحرض أعضاء الفرقة 
القابضة فشهدوا بصحة ما جاء يف الدعوى، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليهم 
بام نسب إليهم يف الدعوى، وحكم بسجن املدعى عليهام األوىل والثالث ملدة سنة، وبجلد 
كل واحدة منهام ألف ومائتي جلدة مفرقة، وبسجن املدعى عليها الثانية ملدة سبعة أشهر، 
اخلزينة  يف  ثمنها  وإدخال  املضبوطة  اجلوال  أجهزة  وبمصادرة  جلدة،  ثالثامئة  وبجلدها 
العامة، مع التوصية بإبعاد املدعى عليهم إىل بلدهم بعد انتهاء حمكوميتهم، فاعرتض املدعي 

العام واملدعى عليه الثالث، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
عىل  وبناء  االعتيادية،  إجازته  أثناء   )...( الشيخ  فضيلة  بعمل  والقائم  اجلزائية  باملحكمة 
املعاملة املحالة إىل فضيلته من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٥١8٧١٣ 
١٤٣٥/١/8هـ  وتاريخ   ٣٥8٧8٤٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/١/8هـ،  وتاريخ 
افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي العام هبيئة التحقيق واالدعاء العام باملدينة املنورة )...( 
البديلة  البطاقة  بموجب  )...(...اجلنسية  احلكم  جملس  يف  معه  احلارضين  عىل  وادعى 
البديلة  البطاقة  بموجب  و)...(...اجلنسية   )...( برقم  املنورة  املدينة  رشطة  من  الصادرة 
الصادرة من رشطة املدينة املنورة برقم )...( و)...(...اجلنسية بموجب اإلقامة الصادرة من 
القبض  باالطالع عىل حمرض  إنه  قائاًل يف حترير دعواه:   )...( برقم  املنورة  املدينة  جوازات 
املتضمن أنه بناء عىل البالغ الوارد ملركز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باحلرة الغربية 
مادي،  بمقابل  جنسه  بني  من  نساء  عىل  بالقوادة  يسعى   )...( الثالث/  عليه  املدعى  بأن 
ويتسرت عىل ذلك بعمل املساج للرجل ثم يعرض عليه أن لديه فتيات يامرسن البغاء بمبلغ 
)٥٠٠( ريال لليلة الواحدة وله شخصيا )١٠٠( ريال مقابل إحضارهن، ويتم التنسيق يف 
ذلك عىل جواله رقم )...(، وللتأكد من صحة البالغ طلب رجال احلسبة من املبلغ االتصال 
عىل املتهم فسمعوا املتهم يقول: )البنات يعملوا يف القصور ويف أي يوم ال يكون عندهم 
عمل أجيبهم لك( فسأله املبلغ عن املبلغ فرد )كامل املبلغ ٦٠٠ ريال منها ٥٠٠ ريال للبنت 
وبتاريخ  املغرب،  صالة  بعد  اخلميس  يوم  عىل  بينهام  االتفاق  وتم  حقنا(  ريال  و١٠٠ 
الفتيات معه  أن  املتهم أخربه  أن  اهليئة وأخربهم  املبلغ عىل مركز  اتصل   ١٤٣٤/١١/٢٠
وسيحرضهن قرب قرص )...( لألفراح ليتم االستالم والتسليم هناك، ويف الساعة الثامنة 
بني  من  فتاتان  ومعه   )...( املتهم  وشاهدوا  للموقع  االنتقال  جرى  مساء  دقيقة  وعرشين 
جنسه وأنزل إحدامها املدعى عليها الثانية وأخذ مبلغ مائة ريال من املبلغ وسلم الفتاة له، 
وأفادت  عليهم،  القبض  فتم   )...( املتهم  مع  األوىل  عليها  املدعى  األخرى  الفتاة  وبقيت 
الفتاتان أهنام متارسان هذا العمل معه منذ مدة ويتقاسامن املبلغ املتحصل، أما املتهم )...( 
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فيأخذ حصته من الزبائن كام ذكرت املتهمة )...(، أن املتهم )...( أوصلهام قبل ثالث ليال 
إىل أحد الرجال يف بيته ومارس معهام الفاحشة، وضبط بحوزة املتهم )...( جهاز جوال من 
نوع )...( به صور فتيات من بني جنسه يشتبه أنه يستخدمها يف العرض عىل الزبائن )واثنني 
منشط جنيس(. وقد سبق القبض عليه يف قضية مشاهبة بتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٣هـ. وبسامع 
أقوال الثالث/ )...( أقر بأن سبب القبض عليه هو وجود امرأتني معه يف السيارة أوصلهام 
وبسامع  باسميهام.  معرفته  أو  هبام  عالقته  وأنكر  العزيزية  إىل  املطار  طريق  من  مايل  بمقابل 
)...( مشوارًا من طريق  املتهمة  مع  املغرب  بعد  أهنا خرجت  )...( ذكرت  الثانية/  أقوال 
املطار إىل )...( وأهنا تعرف املتهم )...( كونه يقوم بتوصيل مشاوير وبسامع أقوال األوىل/ 
)...( ذكرت أهنا خرجت بعد املغرب مع املتهمة )...( مشوارًا مع املتهم )...( من طريق 
املطار إىل )...( وأن ال عالقة هلا به سوى أنه يقوم بتوصيل مشاوير وشهد عضو هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر باملدينة املنورة )...( أنه من معدي حمرض الواقعة وقد أبلغهم 
شخص سعودي اجلنسية أن املتهم/ )...( حرض له يف منزله وعمل له مساجا جسديا وسأله 
بمبلغ  إندونيسية  من  الزواج  عليه  فعرض  أعزب  أنه  املبلغ  فأجابه  ال؟  أم  متزوج  هو  هل 
عرشة آالف ريال فذكر له أنه ال يستطيع، فعرض عليه أن حيرض له امرأة ملدة ساعتني بمبلغ 
)٥٠٠( ريال وله )١٠٠( ريال، وقد اتصل املبلغ عىل املتهم أمامهم وكان اجلوال عىل املكرب 
وسمعهام واملبلغ يفاوض املتهم عىل أن حيرض املتهم له امرأة ملدة ساعتني عىل أن يعود املتهم 
بعد ساعتني ألخذها، وطلب من املتهم إحضار امرأة أخرى كون معه زميل فوافق املتهم 
عىل ذلك، كام أن املبلغ اتصل أيضا أمامهم عىل املرأة ووافقت عىل احلضور له ملدة ساعتني، 
ويف املوقع املتفق عليه قام املتهم بإركاب املتهمة/ )...( مع املبلغ واستلم منه مبلغ مائة ريال 
توجيه  إىل  التحقيق  وانتهى  املوقع،  من  سيارته  بتحريك  اهلرب  حاول  عليه  القبض  وعند 
االهتام لـ/ )...( بالقوادة عىل النساء بمقابل مايل ولـ/ )...( و/ )...( بمامرسة الدعارة. 
رقم  اللفات  عىل  واملدون  عنه  املنوه  القبض  حمرض   - ١ التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك 
املنوه عنها واملدونة عىل الصفحات رقم )٩ -١٢( من  )١٢.١١(. ٢ -ما ورد يف أقواهلم 
تقرير األحوال األمنية املوحد لفة رقم )١(، والصفحات )١ -8( من دفرت التحقيق املرفق 



513

لفة رقم )١8(، والصفحات رقم )٢ -٧( من دفرت التحقيق املرفق لفة رقم )١٩(.٣ - شهادة 
رقم  لفة  املرفق  التحقيق  دفرت  من   )8( رقم  الصفحة  عىل  واملدونة  عنها  املنوه  اهليئة  عضو 
)١٩( - حمرض املواجهة املنوه عنه واملدون عىل الصفحة رقم )١( من دفرت التحقيق املرفق 
أهليتهم  بكامل  وهم  املذكورون  عليهم  املدعى  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   .)١٩( رقم  لفة 
املعتربة رشعا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا أطلب إثبات ما أسند إليهم واحلكم عليهم بام 
ييل: أوال:عقوبة تعزيرية رادعة هلم زاجرة لغريهم. ثانيا: مصادرة جهازي اجلوال املستخدمني 
العائد للمتهم/ )...( من نوع )...( كشاف أسود رقمه )...( وحجب  يف اجلريمة األول 
 )...( نوع  من   )...( للمتهمة/  العائد  والثاين   ،)...( رشكة  من   )...( الرقم  ذات  رشحيته 
أبيض سحاب رقم )...( ورشحيته ذات الرقم )...( من رشكة )...( استنادا للامدة )8٦( من 
تاريخ  منذ  الدعوى  هذه  ذمة  عىل  سجناء  مجيعًا  وهم  اجلزائية،  ــراءات  اإلج نظام 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ، واملدعى عليها األوىل واملدعى عليه حمصنان، أما املدعى عليها الثانية 
العام أجابت  غري حمصنة، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليهم عام جاء يف دعوى املدعي 
املدعى عليهام األوىل والثانية ومها ينطقان بالعربية قائلتني: ما ذكره املدعي العام يف دعواه 
صحيح مجلة وتفصيال، ففي التاريخ املذكور يف الدعوى قبض علينا رجال احلسبة مع املدعى 
لفعل  له  حيرضنا  أن  عىل  آخر  شخص  وبني  بينه  االتفاق  جرى  حيث   ،)...( اآلخر  عليه 
الفاحشة بمقابل مبلغ من املال له فيه نصيب، وقد ركبنا معه يف السيارة التي كان يقودها 
وعند وصولنا إىل املكان املتفق عليه قبض علينا رجال احلسبة قبل الفعل ومل نفعل الفاحشة 
من قبل، ونحن نقيم يف اململكة بطريقة غري نظامية، كام أردفت املدعى عليها )...( قائلة: إن 
طريقه،  عن  معنا  يتواصل  عليه  املدعى  كان  يل  الدعوى  يف  رقمه  إىل  املشار  اجلوال  جهاز 
أجاب  كام  إندونيسيا،  يف  حاليا  وزوجي  متزوجة  أنا  قائلة:   )...( عليها  املدعى  وأضافت 
احلسبة  رجال  أن  من  العام  املدعي  ذكره  ما  قائاًل:  بالعربية  ينطق  وهو   )...( عليه  املدعى 
قبضوا عيل وعىل املدعى عليهام يف التاريخ واملكان املذكور آنفًا فهذا صحيح، حيث قمت 
بتوصيلهام مشوارًا عىل السيارة املذكورة يف الدعوى إىل املكان املبني آنفًا، وأما ما ذكره املدعي 
العام من أين سعيت بالقوادة عىل املدعى عليهام بمقابل مبلغ من املال فهذا غري صحيح، وأنا 
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متزوج وقد تم إيقايف يف الرشطة قبل سنتني يف هتمة مماثلة هلذه وتم إطالقي، هكذا أجابوا. 
وبعرضه عىل املدعي العام رد قائاًل: الصحيح ما ذكرته يف دعواي وعندي البينة عىل ذلك 
وأطلب إمهايل إلحضارها يف اجللسة القادمة، فأجيب إىل طلبه. وبتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ 
حرض املدعي العام واملدعى عليهم وقال املدعي العام: لقد أحرضت بينتي التي وعدت هبا 
يف اجللسة املاضية وأطلب سامعها، هذا وقد حرض يف اجللسة أعضاء هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر يف مركز احلرة الغربية يف املدينة املنورة )...( سعودي اجلنسية بموجب 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل 
قبل مرجعنا  تكليفنا من  بأنه جرى  العظيم  باهلل  )نشهد  قائلني:  لدهيام شهدا  وبسؤاهلام عام 
بمركز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف احلرة الغربية يف املدينة املنورة بمتابعة ما 
ذكره أحد املخربين الرسيني من وجود شخص يسعى بالقوادة عىل نساء من بني جلدته، 
وقد حرض املخرب إىل املركز يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/١١/١8هـ وجرى أخذ املعلومات 
منه كاملة، فجرى متكينه من االتصال عىل املدعى عليه هذا احلارض )...( عىل جواله رقم 
)...( فحدثه ونحن نسمع عىل السامعة اخلارجية، وطلب منه أن حيرض له ما عرضه عليه من 
النساء للفعل هبن فوافقه عىل ذلك، رشيطة أن يكون له مائة ريال عن كل واحدة ومخسامئة 
املوافق  اخلميس  يوم  يف  للقاء  املكان  حتديد  عىل  تواعدوا  ثم  ــدة،  واح لكل  ريــال 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ عند قرص )...( لألفراح يف املدينة املنورة، عندها توجهنا مجيعًا برفقة 
املخرب إىل املكان املتفق عليه يف اليوم املذكور، ويف املكان حرض املدعى عليه هذا احلارض عىل 
سيارة )...( حتمل اللوحة رقم )...( ومعه امرأتان إحدامها راكبة بجواره يف املقعد األمامي 
والثانية يف املقعد اخللفي، ويف أثناء ذلك نزل املخرب وقابل املدعى عليه هذا احلارض وسلمه 
مائة ريال وهو نصيبه يف هذه العملية فكلم املدعى عليه إحدى املرأتني فنزلت من السيارة 
القبض عليهم مجيعًا، وقد ضبط  وركبت مع املخرب ونحن نشاهدهم مجيعًا، عند ذلك تم 
بحوزهتم جهازي جوال أحدمها مع املدعى عليه واآلخر مع إحدى املدعى عليهن وعند 
وصولنا إىل املركز تبني أن املرأتني تدعى إحدامها )...( والثانية تدعى )...( وهم من اجلنسية 
... وقد اعرتف املرأتان بأنه قبل هذه الواقعة سبق أن ذهبا هبام املدعى عليه هذه احلارض إىل 
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أشخاص للفعل هبن بمقابل أن له مائة ريال عن كل واحدة وهلام مبالغ أخرى وبالرجوع إىل 
مع  خلوة  يف  قبلنا  من  احلارض  هذا  عليه  املدعى  عىل  القبض  تم  أنه  وجد  اهليئة  سجالت 
أجنبيات وتم إعداد حمرض للسابقة والالحقة وجرى بعثهم إىل الرشطة(، هذا ما لدينا وبه 
نشهد. هكذا شهدا، وبعرض شهادة الشاهدين عىل املدعى عليهام ردت املرأتان قائلتني: )ما 
ذكره الشاهدان صحيح عدا فعلنا الفاحشة من قبل، فلم نفعل قبل هذه الواقعة شيئًا(، كام 
رد املدعى عليه قائال: )الصحيح ما ذكرته يف جوايب عىل الدعوى وال أعرف الشاهدين قبل 
أن  وبام  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  علينا(.  قبضا  اللذان  ومها  الواقعة  هذه 
العام فأقرتا بأن املدعى عليه سعى  املدعى عليهام )...( و)...(صادقتا عىل دعوى املدعي 
بالقوادة عليهام بمقابل مبالغ مالية مشرتكة بينهم، وأنكرتا فعل الفاحشة من قبل، وبام أن 
املدعى عليه )...( أنكر دعوى املدعي العام، وبام أن شاهدي احلسبة قد شهدا بام نسب إىل 
املدعى عليهم، وبام أن الرشع قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم كل وسيلة 
تؤدي إليها، وبام أنه ورد الوعيد الشديد فيمن حيب إشاعة الفاحشة بني املسلمني بأن له عذا 
با أليام يف الدنيا واآلخرة، وبام أن املرأتني املدعى عليهام أقرتا عند رجال احلسبة بفعل الفاحشة 
من قبل ورجعتا عن إقرارمها، واحلدود تقبل الرجوع فيها، والشبهة يف ذلك قوية، توجب 
تعزيرمها عىل ذلك، وبام أن هذه اجلناية وقعت يف البلد احلرام الذي رفع الرشع مكانه وتوعد 
بالعقاب عىل من انتهك حمارمه، وبام أن التعزير يرشع يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة، 
وهو خيتلف باختالف األحوال واألشخاص والزمان واملكان، وتقدير ذلك راجع إىل نظر 
احلاكم بام يراه حمققًا للزجر والردع، وبام أن التعزير باملال مقرر عند مجع من املحققني من 
فقد  ذكر  ما  جلميع  املحصنني،  من   )...( عليها  واملدعى  عليه  املدعى  أن  وبام  العلم،  أهل 
حكمت بثبوت إدانة املدعى عليهم بام نسب إليهم يف هذه الدعوى وقررت ما ييل: أواًل: 
يعزر املدعى عليه )...( واملدعى عليها )...( بجلد كل واحد منهام ألفا ومائتي جلدة تقع 
عىل بدن كل واحد منهام عىل أربع وعرشين دفعة متساوية بني كل دفعة وأخرى عرشة أيام، 
ويسجن كل واحد منهام سنة كاملة ابتداًء من تاريخ إيقافه. ثانيًا: تعزر املدعى عليها )...( 
وأخرى  دفعة  كل  بني  متساويات  دفعات  ست  عىل  بدهنا  عىل  تقع  جلدة  ثالثامئة  بجلدها 
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اجلوال  أجهزة  وتصادر  إيقافها  تاريخ  من  ابتداًء  كاملة  أشهر  سبعة  وتسجن  أيام،  عرشة 
اخلزينة  يف  ثمنها  ويدخل  لذلك  مشكلة  جلنة  بإرشاف  وتباع  عليهم  املدعى  مع  املضبوطة 
انتهاء حمكوميتهم وإهناء مجيع املطالبات  العامة، وأرى إبعاد املدعى عليهم إىل بلدهم بعد 
أم  باحلكم،  قناعتهام  املرأتان  عليهام  املدعى  قرر  وبعرضه  وجدت.  إن  عليهم  أو  هلم  التي 
وطلب  احلكم  عىل  معارضته  العام  املدعي  قرر  كام  باحلكم  قناعته  عدم  فقرر  عليه  املدعى 
فأجيب  اعرتاضية  الئحة  بدون  االستئناف  حمكمة  إىل  رفعه  العام  واملدعي  عليه  املدعى 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  لطلبهام. 

١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بناَء عىل املعاملة الواردة من 
املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٥٧8٧8٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، واملحالة لنا من 
فضيلة رئيس حمكمة االستئناف برقم ٣٥١٥٣٢٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، فقد جرى 
املنورة  املدينة  الثانية بمحكمة االستئناف بمنطقة  الدائرة اجلزائية  منا نحن رئيس وأعضاء 
باملدينة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ:  فضيلة  من  الصادر  احلكم  عىل  االطالع 
املنورة واملسجل بعدد ٣٥١٦٥٥٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، املتعلق بدعوى املدعي العام 
ضد: )...( ورفقائها، واملحكوم فيه بام دون بباطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه وأوراق 

املعاملة تقرر املصادقة عىل احلكم. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦٦٦٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢8هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٢٥٦٤ 

بقصدا حضورا نقاءا-ا عىلا سوتدةا باألشخاصا-ا تجتارا لذلكا-ا مكانا إعدتدا دعارةا-ا
بينةاغريا إنكارا-احمارضاسبضاوتساجوتباوموتجهةا-ا تلفاحشةا-اخموةاحملمةا-ا ممارسةا
إيصاءا وتجلمدا-ا بالقجنا تعزيلا لمقلتئنا-ا تلاهمةا توجها تإلدتنةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا

باإلبعادا.

تملوتدا)4ل1(او)ر1ر(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهم؛ طالبًا إثبات إدانتهم اخلامس بالقوادة عىل 
جمموعة نساء بمقابل مادي وإعداد مكان للدعارة، واألول والثاين والثالث بخلوهتم بنساء 
للدعارة  معد  ملكان  باحلضور  األول  عدا  املتهمني  وجلميع  هبن،  الفاحشة  وفعل  أجنبيات 
لقصد ممارسة الفاحشة بنساء أجنبيات، وطلب احلكم عليهم بعقوبة تعزيرية، وعىل اخلامس 
بعقوبتي السجن والغرامة الواردة يف نظام مكافحة االجتار باألشخاص، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليهم أنكروا صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف 
دعواه، ومنها حمارض القبض واالستجواب واملواجهة املؤيدة لصحة الدعوى، كام استمهل 
إلحضار أعضاء الفرقة القابضة ثم عجز عن ذلك مع إمهاله مدة كافية، ونظرًا ألن ما جاء 
يف حمرض القبض قرينة تؤيد الدعوى وتقوي التهمة بحق املدعى عليهم، لذا فلم يثبت لدى 
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القايض إدانة املدعى عليهم بام نسب إليهم، وقرر رد طلب تطبيق العقوبات الواردة يف نظام 
مكافحة االجتار باألشخاص عىل اخلامس، ولقوة القرائن حكم بسجن املدعى عليه اخلامس 
ملدة سنة وستة أشهر، وبجلده مائتني ومخسني جلدة مفرقة، وبسجن كل واحد من املدعى 
عليهم األول والثاين والثالث ملدة شهر، وبجلد كل واحد منهم سبعني جلدة دفعة واحدة، 
واحد  كل  وبجلد  أسبوعني،  ملدة  والسادس  الرابع  عليهام  املدعى  من  واحد  كل  وبسجن 
منهام عرشين جلدة، مع التوصية بإبعاد املدعى عليهم عن البالد، فاعرتض مجيع األطراف، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
باملحكمة اجلزائية بالدمام، بناء عىل املعاملة الواردة من هيئة التحقيق واالدعاء العام واملقيدة 
لدى املحكمة برقم ٣٥٣٢٥٩٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ واملحالة لنا من فضيلة رئيس 
املحكمة اجلزائية بالدمام برقم ٣٥٦٦٦٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ، افتتحت اجللسة يف 
يوم الثالثاء ١٤٣٥/٢/٧هـ الساعة العارشة والربع، وفيها قدم املدعي العام )...( دعواه 
ونصها اآليت: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع املنطقة الرشقية أدعي عىل كل 
من/ ١ - )...(... اجلنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...(/ ٢ - )...(...اجلنسية بموجب 
 /)...( رقم  إقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية   ...)...(  - ٣  /)...( رقم  إقامة   رخصة 
٤ - )...( ... اجلنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...(/ ٥ - )...( ... اجلنسية بموجب 
رخصة إقامة رقم )...(/ ٦ - )...( ...اجلنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...(. حيث إنه 
ورد هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمركز جنوب الدمام معلومات عن قيام املتهم 
اخلامس )...( املذكور بإعداد وكر للدعارة وحيرض رجال ملامرسة الفاحشة بالنساء اللوايت 
عنه  املبلغ  املكان  مراقبة  متت  ١٤٣٤/١١/٢8هـ  اجلمعة  يوم  مساء  ويف  بإيوائهن،  يقوم 
وشوهد املتهم )...( املذكور يفتح باب الشقة ويقوم بإخراج املتهمني الثالثة األول والثاين 
والثالث )...( و)...( و)...(، ويريد إدخال الرابع )...( والسادس )...(، فتم القبض عىل 
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النساء اخلمس وهن )...( و)...( و)...(  القبض عىل  املذكورين، وكذلك  الستة  املتهمني 
و)...( و)...(. وقد أفاد املتهمون الذين تم مشاهدهتم وهم خيرجون من الشقة عند ضبطهم 
أهنم مارسوا الفاحشة داخل املنزل مقابل مبلغ )٣٠٠( ريال، دفعه كل واحد منهم وسلمه 
للمتهم اخلامس )...( املذكور، كام أفاد املتهامن اللذان كان املتهم )...( يريد إدخاهلام الشقة 
الفاحشة مقابل مبلغ )٣٠٠( ريال يدفعه كل واحد منهام، وقد  أهنام حرضا لقصد ممارسة 
أفادت النساء املتهامت أن املتهم )...( يتنقل هبن من بيت آلخر ويدخل عليهن العاملة بشكل 
النساء  أن من دهلم عىل  املتهم اخلامس )...(  املتهمني ملركز الرشطة ذكر  مستمر، وبإحالة 
شخص ... اجلنسية يدعى )...( فتم القبض عليه، وتبني أنه يدعى )...( ... اجلنسية )وقد 
وتاريخ   )٢٧٥( رقم  الدعوى  حفظ  أمر  بموجب  األدلة  كفاية  لعدم  بحقه  االهتام  حفظ 
هـ  رقم  احلفظ  أمر  لصدور  املذكورات  للنساء  االهتام  يوجه  ومل  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، 
الدمام بموجب  يتعلق هبن لرشطة شامل  ما  ق١٣١٠١٣88٦/٣/١ بحقهن، وقد أحيل 
خطاب الفرع رقم ٦٢٩١١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ(، وبسامع أقوال املتهمني األولية 
أفاد املتهم اخلامس )...(، أنه كان برفقته املتهمون اخلمسة املذكورون أعاله وقد ذهب هبم 
بمبلغ وقدره  الفتيات  الفاحشة مع عدد من  التي قبض عليهم هبا من أجل ممارسة  للشقة 
)٣٠٠( ريال عن كل واحد منهم، وأفاد أن الذي نسق هلم شخص يدعى )...(... اجلنسية 
)مل يوجه له اهتام لعدم كفاية األدلة( وأنه يعرف )...( من حوايل )8( أشهر وأنه تم دخوهلم 
املنزل برفقة )...( املذكور، وعند دخوهلم تم القبض عليهم ونفى ممارسته للفاحشة، وأفاد 
أن )...(كان متوقفًا مع اهليئة أثناء القبض عليهم وأنه أرشد اهليئة عليهم، ثم غادر املكان 
حرضوا  أهنم  و)...(  و)...(   )...( والثالث  والثاين  األول  من  كل  اعرتف  وباستجواهبم 
للشقة التي قبض عليهم هبا من أجل ممارسة فعل الفاحشة، حيث أحرضهم املتهم اخلامس 
الفاحشة هبن، وبعد  بالدمام ملامرسة فعل  بالداللة عىل نساء  يقوم  أنه  ملا علموا منه   ،)...(
دخوهلم الشقة شاهدوا هبا نساء طلبن منهم أن يدخلوا إحدى الغرف، واملتهم )...( بقي 
خارج الشقة يراقب، وبعد حلظات دق عليهم الباب وتم القبض عليهم قبل أن يفعلوا شيئًا، 
مقابل   )...( اخلامس  للمتهم  ريال  مائتي  مبلغ )٢٠٠(  منهم  واحد  دفع كل  أهنم  وأفادوا 
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ممارسة الفاحشة، إال أهنم مل يتمكنوا من الفعل بسبب القبض عليهم، كام أفاد املتهم الرابع 
والسادس )...( و)...( أهنم ركبوا مع املتهم اخلامس )...( من أجل أن يوصلهم للسوق 
بمبلغ عرشين ريااًل، ونفيا أن يكونا حرضا معه من أجل فعل الفاحشة كام نفيا معرفته من 
قبل، وباستجواب املتهم اخلامس )...( اعرتف أنه حرض برفقة املتهمني الثالثة األول والثاين 
والثالث )...( و)...( و)...( بقصد ممارسة الفاحشة مع النساء الاليت قبض عليهن معهم، 
ونفى قيامه بالقوادة أو إعداد مكان للدعارة، وأفاد أنه اتصل عىل املدعو )...( ... اجلنسية 
للبحث عنده عن نساء فقال: موجودات وطلب منه )٢٠٠( عن كل شخص، وقال: يدخل 
ثالثة وواحد ينتظر قدومه حتى يسلمه املبلغ، واعرتف املتهم )...( أنه أخذ من رفاقه الثالثة 
ليعطيها )...( وعند ذلك قبض عليهم  مبلغ )٦٠٠( ريال عن كل شخص )٢٠٠( ريال 
عرف  بأنه  وبمواجهته  للفاحشة،  ممارسته  ونفى  اخلارج  يف  وهو  الشقة  داخل  ورفقاؤهم 
املدعو )...( عن طريق مكتب عقار نفى ذلك، وقال: إنه ال يعرف املتهم )...( أصاًل وإنام 
)...( عىل  املتهم  اتصل  )...(، حيث  الثاين  املتهم  رفاقه وهو  أخذ رقمه من صديق ألحد 
صديق له  وأعطاه الرقم وهو أخذ الرقم وكلم املدعو )...( ألنه جييد التحدث باللغة العربية 
ورفاقه ال يتكلمون هبا. وبسؤال املتهمني الثالثة األول والثاين والثالث )...( و)...( و)...(  
رقمه،  وال   )...( يعرفون  ال  أهنم  أفادوا  عليه  ليتصلوا    )...( املدعو  رقم  أعطاهم  عمن 
وأفادوا أن من تواصل معه هو املتهم اخلامس )...( حسب كالمه، وبمواجهة املتهم )...( 
بذلك قال: إنه أخذ الرقم من صديق له اسمه )...( يسكن اجلبيل، وباستجواب )...( نفى 
عالقته بالقضية أو املتهمني أو علمه هبم، وأفاد أنه يف تلك الليلة ذهب لصديق له واسمه 
)...( وعند وصوله للعامرة التي يسكن هبا صاحبه شاهد الدوريات ورجال اهليئة يقفون يف 
الشارع، وعند إرادته دخول العامرة منعه أحد رجال اهليئة فأخربه أنه يريد زيارة صديق له 
فانرصف وقد شاهد  بالدخول،  الوضع حاليًا ال يسمح  آخر ألن  له يف وقت  تعال  فقال: 
املتهم )...( مقبوضا عليه وهو يعرفه عن طريق مكتب العقار الذي يعمل فيه، وقد حرض له 
بعض املرات يبحث عن سكن مرة له ومرة لصديق له، وأنه يتصل عليه يسأله عن سكن 
باملدعو )...( أرص كل منهم عىل  املتهم اخلامس )...(  مناسب بسعر مناسب. وبمواجهة 
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أقواله وظهر عىل املتهم )...( املراوغة وعدم الثبات يف أقواله، وأفاد أنه ال يوجد لديه عائلة 
وأن زوجته كانت تعمل لدى كفيله وقد سافرت من حوايل عرشة أشهر قبل القبض عليه، 
ونفى أن يكون قد استأجر شقة مستقلة. وقد انتهى التحقيق إىل اهتام املتهم اخلامس )...( 
لنظام  وخمالفته  للدعارة  مكان  وإعداد  مادي  بمقابل  أجنبيات  نساء  جمموعة  عىل  بالقوادة 
مكافحة االجتار باألشخاص، واهتام املتهمني األول والثاين والثالث )...( و)...( و)...( 
باحلضور ملكان معد للدعارة لقصد ممارسة الفاحشة بنساء أجنبيات وخلوهتم هبن وفعلهم 
الفاحشة، واهتام املتهم الرابع والسادس )...( و)...( باحلضور ملكان معد للدعارة بقصد 
ممارسة الفاحشة بنساء أجنبيات وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - حمرض القبض املنوه عنه 
بمحرض  الوارد  عنه  املنوه  اخلامس  املتهم  اعرتاف   - ٢  .)٦  - ٥( رقم  اللفة  عىل  املرفق 
استجوابه املرفق عىل اللفة رقم )٣٠ - ٣٢(، وحمرض سامع أقواله املدون عىل الصفحة رقم 
)٣، ١١( من دفرت التحقيق املرفق عىل اللفة رقم )٢(. ٣ - ما ورد يف أقوال املتهمني األول 
عنها  املنوه  استجواباهتم  بمحارض  املرفقة  عنها  املنوه  والسادس  والرابع  والثالث  والثاين 
املرفقة عىل اللفات رقم )٣٣ - ٤٤ ورقم )٥٠ -٥٢( املتضمنة اعرتافهم بالقبض عليهم يف 
الفاحشة.  فعل  بقصد  الشقة  دخول  والثالث  والثاين  األول  واعرتاف  اجلريمة،   مكان 
٤ - حمرض اإلثبات املنوه عنه املرفق عىل اللفة رقم )٤٤( املتضمن رجوع املتهم )...( عام 
جاء يف أقواله بأن من أعطاه رقم جوال )...(هو صديق ألحد املتهمني اآلخرين وتناقض 
أقواله. ٥ - تناقض أقوال املتهم اخلامس )...( بني ما جاء يف أقواله عند سامع أقواله األولية 
مع ما جاء يف استجوابه املنوه عنه من حيث معرفته باملدعو )...(. ٦ - حمرض املواجهة املنوه 
ثباته  وعدم   )...( املتهم  أقوال  تناقض  املتضمن   )٤٦٫٤٥( رقم  اللفة  عىل  املرفق  عنه 
ومراوغته. ٧ - ما تضمنه حمرض القبض بخصوص اعرتاف الرابع والسادس بأهنم حرضوا 
التربير املنطقي يف سبب وجودهم  الفاحشة بمقابل وعدم تربيرهم  للموقع من أجل فعل 
سيئ.  لقصد  كان  للموقع  حضورهم  أن  عىل  قرينة  عليهم  القبض  عند  اخلامس  بسيارة 
املتهمون  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  سوابق،  عىل  هلم  يعثر  مل  سوابقهم  عن  وبالبحث 
املذكورون -وهم بكامل أهليتهم املعتربة رشعًا - فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، أطلب 



522

دعارة وقوادة

إثبات ما أسند إليهم واحلكم عليهم بعقوبة تعزيرية تزجرهم وتردع غريهم وتشديد العقوبة 
بحق املتهم اخلامس )...( لشناعة ما أقدم عليه. واستنادًا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 
)٣٣٥٢٢( وتاريخ ١٤٢8/٥/١٧هـ، وإثبات خمالفة املتهم اخلامس للامدة الثانية من نظام 
وتاريخ   )٢٤٤( رقم  الوزراء  جملس  قرار  بموجب  الصادر  باألشخاص  االجتار  مكافحة 
من  الثالثة  املادة  يف  الواردة  والغرامة  السجن  بعقوبتي  عليه  واحلكم  ١٤٣٠/٧/٢٠هـ، 
النظام ذاته والتشديد عليه وفق الفقرة )٢( من املادة الرابعة من النظام، هكذا ادعى. وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليهام )...( و)...( أجابا عن طريق مرتجم املحكمة )...( قائلني: ما 
هكذا  النساء،  مع  وممارستها  بالدعارة  لنا  عالقة  وال  كله  صحيح  غري  العام  املدعي  ذكره 
أجابا. وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال: ما ذكره املدعى عليهام غري صحيح والصحيح 
فقال:  البينة عىل دعواه  العام  املدعي  ما ذكرت يف دعواي، هكذا أجاب. ثم جرى سؤال 
أطلب مهلة إلحضارها، ولذا رفعت اجللسة. ويف يوم األربعاء ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت 
اجللسة الساعة احلادية عرشة، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليهام )...( و)...(، كام 
حرض املدعى عليهم كل من/ ١ - )...( -٢ - )...( -٣ - )...(، وبعرض دعوى املدعي 
قائلني: ما ذكره املدعي  املدعى عليهم أجابوا عن طريق مرتجم املحكمة )...(  العام عىل 
العام غري صحيح وال عالقة لنا بمامرسة الدعارة أو احلضور للمكان املعد هلا، بل إننا مررنا 
من عند الشقة فتم القبض علينا هبذه التهمة، هكذا أجابوا. وبعرض ذلك عىل املدعي العام 
قال: ما ذكره املدعى عليهم غري صحيح والصحيح ما ذكرت يف دعواي، هكذا أجاب. ثم 
جرى سؤال املدعي العام البينة عىل دعواه فقال: أطلب مهلة إلحضارها حيث مل أمتكن من 
إحضارها هذا اليوم، هكذا أجاب. ولذا رفعت اجللسة. ويف يوم اخلميس ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ 
افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة، وفيها حرض املدعي العام كام حرض املدعى عليهم ما 
عدا )...( فلم حيرض، كام حرض مرتجم املحكمة )...(، ثم جرى سؤال املدعي العام البينة 
عىل دعواه فقال: مل أمتكن من إحضار البينة، هكذا أجاب. وحيث إنه تم إمهاله ثالث مرات 
ومل حيرض البينة لذا فهو عاجز عن إحضارها، ثم جرى الطالع عىل أوراق املعاملة فوجدت 
عىل لفة رقم )٥ -٦( حمرض قبض صادر من مركز هيئة جنوب الدمام املتضمن طبق ما ذكر 
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املدعي العام يف دعواه، كام وجدت عىل لفة رقم )٣٢( حمرض سامع أقوال املدعى عليه )...( 
املتضمن اعرتافه بأنه كان يريد ممارسة الفاحشة مع النساء اللوايت قبض عليهن مع زمالئه 
الثالثة )...( و)...( و)...(، كام وجدت عىل لفة رقم )٣٤ -٣٥( حمرض استجواب املدعى 
عليه )...( املتضمن اعرتافه باحلضور لقصد ممارسة الفاحشة بمبلغ مائتي ريال وأنه قبض 
لفة رقم )٣٧ -٣8(  النساء، كام وجدت عىل  الدخول عىل  وبعد  الفاحشة  فعل  قبل  عليه 
حمرض استجواب املدعى عليه )...( املتضمن اعرتافه باحلضور لقصد ممارسة الفاحشة بمبلغ 
مائتي ريال وأنه قبض عليه قبل فعل الفاحشة وبعد الدخول عىل النساء، كام وجدت عىل 
لفة رقم )٤٠ -٤١(حمرض استجواب املدعى عليه )...( املتضمن اعرتافه باحلضور لقصد 
الفاحشة وبعد الدخول عىل  الفاحشة بمبلغ مائتي ريال وأنه قبض عليه قبل فعل  ممارسة 
النساء، كام وجدت عىل لفة رقم )٤٤( حمرض مواجهة بني املدعى عليهم )...( و)...( و)...( 
له اسمه  أنه أخذ رقم )...( من صديق  أقواله، من  املتضمن رجوع )...( عن  وبني )...( 
)...( وليس من )...(. ثم جرى عرض اإلقرارات عىل املدعى عليهم )...( و)...( و)...( 
و)...( فأجابوا قائلني: هذه اإلقرارات غري صحيحة ومل نعرتف هبا، هكذا أجابوا. فبناء عىل 
ما تقدم من دعوى املدعي العام وإجابة املدعى عليه وإنكارهم للدعوى، ونظرًا لعدم اكتامل 
البينة من املدعي العام، وما ورد يف حمرض القبض قرينة تؤيد دعوى املدعي العام؛ وبناًء عىل 
إقراراهتم حتقيقًا التي رجعوا عنها، لذا كله مل تثبت لدي إدانة املدعى عليهم وقررت تعزيرهم 
لقوة القرائن باآليت: أواًل: رد طلب املدعي العام يف دعواه باملطالبة باملادة رقم )٣( من نظام 
وستة  سنة  ملدة   )...( عليه  املدعى  سجن  ثانيًا:  ثبوته.  لعدم  باألشخاص  االجتار  مكافحة 
أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وجلده مائتني ومخسني جلدة مفرقة عىل مخس دفعات متساوية 
بني كل دفعة وأخرى مدة ال تقل عن عرشة أيام. ثالثًا: سجن كل واحد من املدعى عليهم 
)...( و)...( و)...( ملدة شهر حتتسب منها مدة إيقاف كل واحد منهم، وجلد كل واحد 
أسبوعني  ملدة   )...( عليه  املدعى  سجن  رابعًا:  واحدة.  دفعة  تعزيرًا  جلدة  سبعني  منهم 
حكمت.  وبذلك  وواحدة،  دفعة  تعزيرًا  جلدة  عرشين  وجلده  إيقافه  مدة  منها  حتتسب 
وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليهم واملدعي العام عدم القناعة باحلكم مجيعًا، 
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قليل  بعد  جيري  سوف  بأنه  فأفهمتهم  منهم  واحد  كل  يقدمها  بالئحة  االستئناف  وطلبوا 
اآلن،  من  يومًا  ثالثني  خالل  اعرتاضه  منهم  واحد  كل  ليقدم  احلكم  من  نسخة  تسليمهم 
يكون حقهم يف االستئناف بعد ميض هذه املدة ساقطًا ففهموا ذلك، ثم جرى إفهام املدعي 
العام بأنه سوف يتم احلكم عىل املدعى عليه/ )...( يف حال حضوره. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٣/٢٩هـ. 

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم اخلميس ١٤٣٥/٧/٩هـ افتتحت اجللسة، وفيها وردتنا 
املعاملة من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية برقم ٣٥/١٩88٥٩١ يف ١٤٣٥/٧/٧هـ، 
الثانية برقم ٣٥٢٦١٢٩٥ يف ١٤٣٥/٦/١هـ  وبرفقها القرار الصادر من الدائرة اجلزائية 
واهلل  اتقاًء لرشهم  البالد  عليهم عن  املدعى  بإبعاد  يوص  مل  فضيلته  أن  )لوحظ  املتضمن: 
عن  عليهم  املدعى  بإبعاد  أويص  فإين  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  عىل  وبناًء  عليه  املوفق(، 
البالد بعد تنفيذ احلكم، وأمرت برفع املعاملة إىل حمكمة االستئناف. وباهلل التوفيق وصىل 
اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٧/٩هـ. احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األحد 
حمكمة  من  املعاملة  وردتنا  وفيها  الواحدة،  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠8/١٧هـ 
االستئناف باملنطقة الرشقية برقم ٣٥/٢٣٧٥٤٤8 يف ١٤٣٥/٠8/١١هـ، وبرفقها القرار 
املتضمن  ١٤٣٥/٠٧/٢8هـ،  يف   ٣٥٣٣٢٥٦٤ برقم  الثانية  اجلزائية  الدائرة  من  الصادر 
املصادقة عىل احلكم. وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
حرر يف ١٤٣٥/٠8/١٧هـ. احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم االثنني ١٤٣٥/٠8/١8هـ 
افتتحت اجللسة الساعة التاسعة إال ربعا، وفيها حرض املدعي العام كام حرض املدعى عليه 
)...(، وبعرض دعوى املدعي العام عليه أجاب عن طريق مرتجم املحكمة )...( قائاًل: ما 
ذكره املدعي العام غري صحيح، ومل أكن أعلم أن املكان معد للدعارة، بل كنت مع صديقي 
قال:  العام  املدعي  املكان، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل  )...( وهو من أحرضين هلذا 
ما ذكره املدعى عليه )...( غري صحيح والصحيح ما ذكرت يف دعواي، هكذا أجاب. ثم 
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جرى سؤال املدعي العام البينة عىل دعواه فقال: أطلب الرجوع إىل املعاملة، هكذا أجاب. 
رقم )٥ -٦( حمرض قبض صادر  لفة  املعاملة فوجدت عىل  أوراق  االطالع عىل  ثم جرى 
ما  فبناء عىل  العام يف دعواه.  املدعي  ما ذكر  املتضمن طبق  الدمام،  من مركز هيئة جنوب 
اكتامل  لعدم  ونظرًا  للدعوى،  وإنكاره  عليه  املدعى  وإجابة  العام  املدعي  دعوى  من  تقدم 
البينة من املدعي العام، وما ورد يف حمرض القبض قرينة تؤيد دعوى املدعي العام، لذا كله مل 
تثبت لدي إدانة املدعى عليه )...(، وقررت تعزيره بالسجن ملدة أسبوعني حتتسب منها مدة 
إيقافه وجلده عرشين جلدة تعزيرًا دفعة واحدة، وبذلك حكمت. ثم جرى تالوة احلكم 
عىل الطرفني وإفهامهام بأن هلام حق االعرتاض عىل احلكم وطلب االستئناف خالل ثالثني 
املدة ساقطًا  يومًا من استالمهام لنسخة احلكم، يكون حقهام يف االعرتاض بعد ميض هذه 
ففهام ذلك، ثم جرى تسليم كل واحد منهام نسخة من احلكم وإيداع الصك بملف الدعوى 
البتداء املدة النظامية من الغد، وعىل ذلك جرى التوقيع، وأويص بإبعاده عن البالد اتقاًء 
لرشه. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/8/١8هـ. احلمد 
هلل وحده وبعد، ففي يوم اخلميس ١٤٣٥/٠٩/٢٠هـ افتتحت اجللسة، وحيث إن املدعي 
العام واملدعى عليه مل يقدما اعرتاضهام عىل احلكم وقد مضت املدة النظامية لالعرتاض، لذا 
املادة رقم )١٩٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية،  بناًء عىل  فقد سقط حقهام يف االعرتاض 
وقد اكتسب احلكم القطعية بناًء عىل املادة رقم )٢١٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية. وباهلل 

التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٠٩/٢٠هـ.
حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٢١٧٤٥٩١/ج٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة الدمام برقم 
٣٥/١٩88٥٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض 
اخلاص  ١٤٣٥/٦/١هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٢8٠٢ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
و٥/   )...( و٤/   )...( و٣/   )...( و٢/   )...( من١/  ضد/كٍل  العام  بدعوى/املدعي 
)...( و٦/ )...( )... اجلنسية(، يف قضية دعارة. وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو 
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مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، 
وتاريخ  ٣٥٢٦١٢٩٥/ج٢/ب  رقم  قرارنا  عىل  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع 
١٤٣٥/٦/١هـ، قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٧/٢8هـ.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٧٩٩٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١88٩8 

دعارةا-اتماهاناتلبغاءا-اسوتدةاعىلانقاءا-إنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقًاا-ارجوعاعنها-ابينةا
بالقجنا تلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلا غرياموصمةا-اسابقةامماثمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجها

وتجلمد.

1ا-تملادةا)رر1(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
را-تملادتنيا)4ل1(او)رل1(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام؛ طالبًا إثبات إدانة األوىل بالقوادة، وإدانتها 
والثانية بمامرسة أعامل دعارة وإحياء سهرات ماجنة، وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية 
وبمصادرة اجلوال املستخدم يف اجلريمة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أنكرا صحتها، 
وبطلب البينة من املدعي العام استمهل إلحضار أعضاء الفرقة القابضة ثم عجز عن ذلك 
مع إمهاله مدة كافية، كام استند إىل األدلة الواردة يف دعواه، ومنها إقرار املدعى عليهام أمام 
جهة التحقيق، وبعرضه عليهام أنكرا ما جاء فيه، ونظرًا ألن ذلك يقوي التهمة بحق املدعى 
عليهام، ولوجود سابقة إعداد مكان دعارة واختالء حمرم عىل املدعى عليها األوىل، لذا فلم 
يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليهام بام نسب إليهام، وقرر رد دعوى املدعي العام بطلب 
إثبات إدانتهام بذلك وطلب مصادرة اجلوال، ولتوجه التهمة ضدمها حكم بسجن املدعى 
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ملدة  الثانية  عليها  املدعى  وبسجن  جلدة،  مخسني  وبجلدها  أشهر،  ثامنية  ملدة  األوىل  عليها 
حمكمة  من  احلكم  وصدق  العام،  املدعي  فاعرتض  جلدة،  أربعني  وبجلدها  أشهر،  أربعة 

االستئناف. 

جدة،  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٣8٠١٠٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ  وتاريخ   ٣٥٧٧٩٩٣
١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة 
العارشة والربع، وفيها حرض املدعي العام/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( بموجب خطاب التكليف رقم هـ م ٣٢٠٠/٦/٢ يف ١٤٣٤/١/١٣هـ وادعى 
رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية،   ... حمصنة،  عامًا،   )٢٩(  )...( املرأة/   .١ عىل/ 
بموجب  ١٤٣٤/١١/١٥هـ  بتاريخ  أوقفت  ١٤٣٤/١١/١٥هـ،  وتاريخ   )٣٦/٤٢٧(
أمر  بموجب  جدة  حمافظة  بسجون  توقيفها  ومدد  م٧٤٦٥٧/٦/٢(  )هـ  التوقيف  أمر 
الوزاري  للقرار  استنادا  وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  )هـ م٧٥٩٢٦/٦/٢(  رقم  التمديد 

رقم )١٩٠٠( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ. 
 )...( رقم  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية،   ... حمصنة  عامًا،   )٢٥(  )...( املرأة/   .٢
ومدد  م٧٤٦٥٩/٦/٢(  )هـ  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٤/١١/١٥هـ  بتاريخ  أوقفت 
وتاريخ  م٧٥٩٢٧/٦/٢(  )هـ  رقم  التمديد  أمر  بموجب  جدة  حمافظة  بسجون  توقيفها 
بتاريخ  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  من   )١١٣ للامدة)١٠8،  استنادا  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
١٤٣٤/١١/١٥هـ قبض عىل املدعى عليهام األوىل والثانية من قبل هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر بناًء عىل إخبارية مفادها قيام املدعى عليها األوىل بالقوادة وإحياء السهرات 
املاجنة مقابل مبالغ مالية، وباالتفاق معها هاتفيا عىل تأمني امرأتني لسهرة حمرمة حرضت 
تم  ثم  املرقم  املبلغ  األوىل  واستلمت  الثانية،  عليها  املدعى  وترافقها  األوىل  عليها  املدعى 
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القبض عليهام ومها بكامل زينتهام وبمالبس السهرة املحرمة، وضبط مع األوىل جوال من 
نوع )...( رقمه التسلسيل )...( حيمل الرشحية التي تم االتفاق من خالهلا ورشيط حبوب 
منع احلمل. وبسامع أقوال املدعى عليها األوىل اعرتفت باتفاقها مع شخص عىل إحياء سهرة 
حمرمة مقابل مبلغ مايل، وحرضت معها املدعى عليها الثانية وبعد طلبها للمبلغ تم القبض 
الدعارة ومعها إحدى صديقاهتا، كام اعرتفت  بالقوادة وممارسة  بقيامها  عليهام، واعرتفت 
بأن اجلوال املستخدم يف اجلريمة يعود هلا. وبسامع أقوال املدعى عليها الثانية اعرتفت بذهاهبا 
مع املدعى عليها األوىل إلحياء سهرة. وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إىل املدعى عليها 
بمامرسة  الثانية  واهتام  املاجنة،  السهرات  وإحياء  الدعارة  أعامل  وممارسة  بالقوادة  األوىل 
الدعارة وإحياء السهرات املاجنة وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١. ما جاء بأقواهلام األولية 
املدونة عىل صفحة رقم )٢،٣،٤،٥( لفة رقم )٧(. ٢. ما جاء بمحرض القبض املرفق لفة 
رقم )٥(. ٣. ما جاء يف أقوال املدعى عليها األوىل حتقيقا املدون عىل صفحة )١( من دفرت 
لفة )١٢(. وبالبحث عن سوابقهام اتضح وجود سابقة إعداد مكان للدعارة وحيازة املسكر 
ورشبه واالختالء للثانية، وخلو سجالت املدعى عليها األوىل من السوابق. وحيث إن ما 
أقدمت عليه املدعى عليها األوىل والثانية فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا اطلب إثبات 
إليهام واحلكم عليهام بعقوبة تعزيرية رادعة ومصادرة جهاز اجلوال املضبوط مع  ما نسب 
املدعى عليها األوىل الستخدامه يف اجلريمة واملنوه عنه يف صدر الالئحة. وبسؤال املدعى 
العربية قائلة: ما ذكره املدعي  عليهام عن الدعوى أجابت كل واحدة منهام ومها يتحدثان 
العام غري صحيح مجلة وتفصياًل، هكذا أجابت. وبسؤال املدعى عليها الثانية عن السابقة 
صادقت عليها، هكذا أجابت. وبسؤال املدعي العام عن بينته عىل ذلك قال: بينتي هي فرقة 
افتتحت  القبض وأطلب إمهايل إلحضارهم. ثم يف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٥/٥هـ 
العام  التاسعة، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليهم، وبسؤال املدعي  اجللسة الساعة 
عن بينته التي وعد بإحضارها فقال: لقد جرى مني طلب البينة للمرة األوىل يوم الثالثاء 
للمرة  طلبها  جرى  ثم  البينة،  حترض  ومل  والربع  العارشة  الساعة  ١٤٣٥/٤/٤هـ  املوافق 
طلبها  جرى  ثم  حترض،  ومل  العارشة  الساعة  ١٤٣٥/٤/١١هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  الثانية 
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النظر يف  لذا أطلب منكم  التاسعة ومل حترض،  الثالثاء ١٤٣٥/٤/٢٥هـ  الثالثة يوم  للمرة 
الدعوى بام فيها من أدلة وبينات. واستنادا للامدة )١٢٢( من نظام املرافعات الرشعية التي 
احلكم  جملس  عن  الغائبني  شهوده  إلحضار  إمهاله  اخلصوم  أحد  طلب  إذا  أنه  عىل  تنص 
فيمهل أقل مدة كافية يف نظر املحكمة، فإذا مل حيرضهم يف اجللسة املعينة أو أحرض منهم من 
مل توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزًا إن مل حيرضهم، فإذا مل حيرضهم 
يف اجللسة الثالثة أو أحرض منهم من مل توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل يف اخلصومة(. 
لذا فقد جرى الرجوع ألوراق املعاملة ووجد إقرار املدعى عليها األوىل حتقيقا لفة رقم )٧( 
صفحة )٢ -٣( باملوافقة عىل إحياء سهرة ملدة ساعتني مقابل ٥٠٠ ريال وقيامها بالقوادة 
عىل نفسها، وبعرضه عليها قالت: وقعت وال أعلم عىل ماذا وقعت. كام وجد إقرار الثانية 
حتقيقا يف نفس اللفة صفحة )٤ -٥( بالذهاب مع األوىل إلحياء سهرة مقابل مخسامئة ريال، 
وبعرضه عليها أنكرت ما جاء يف اإلقرار، وبالرجوع ملحرض القبض وجد كام ذكر املدعي 
العام. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكرت املدعى عليهام دعوى املدعي 
العام، وحيث عجز املدعي العام عن إحضار شهود القبض، وحيث أقرت املدعى عليهام 
لوجود  ونظرا  الرشعي،  املجلس  يف  إقرارمها  عن  رجعتا  ثم  حتقيقا  العام  املدعي  بدعوى 
فقد  تقدم  ما  ولكل  األوىل؛  عليها  املدعى  عىل  حمرم  واختالء  للدعارة  مكان  إعداد  سابقة 
رددت دعوى املدعي العام إثبات إدانة املدعى عليهام األوىل بالقوادة وممارسة أعامل الدعارة 
وتوجهت  املاجنة،  السهرات  وإحياء  الدعارة  بمامرسة  والثانية  املاجنة،  السهرات  وإحياء 
ضدمها التهمة يف ذلك وحكمت عليهام بام ييل: أوال/ سجن املدعى عليها األوىل مدة ثامنية 
أشهر وجلدها مخسني جلدة دفعة واحدة. ثانيا/ سجن املدعى عليها الثانية مدة أربعة أشهر 
العائد  اجلوال  العام مصادرة  املدعي  دفعة واحدة. ورددت دعوى  أربعني جلدة  وجلدها 
عليهام  املدعى  قررت  عليهم  ذلك  وبعرض  اجلريمة،  يف  مستخدم  أنه  ثبوت  لعدم  لألوىل 
القناعة، وقرر املدعي العام االعرتاض واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية فجرى إفهامه بأن 
له مهلة ثالثني يوما من تاريخ استالمه نسخة احلكم لتقديم الئحته االعرتاضية، فإن مل يتقدم 
بالئحته االعرتاضية فسيتم رفع احلكم ملحكمة االستئناف حسب املادتني )١٩٤( و)١٩٥( 
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التوفيق،  التاسعة والربع. وباهلل  من نظام اإلجراءات اجلزائية، وبه ختمت اجللسة الساعة 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل ما ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة 
وتاريخ١٤٣٥/٧/٧هـ،   ٣٥٣8٠١٠٩ برقم  بجدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
املرفق هبا القرار الرشعي رقم ٣٥٢٣٤٧٥٦وتاريخ ١٤٣٥/٥/8هـ، الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بجدة املتضمن دعوى املدعي العام ضد املرأة/ 
دون  بام  فيه  املحكوم  والدعارة  القوادة  ممارسة  يف  املتهمتني  ورفيقتها،  اجلنسية   ...)...(
املوافقة عىل احلكم.  تقررت  القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية  بباطنه. وبدراسة 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٦٣٢٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١8هـ رقم القرار: ٣٥٢١٤٠٢٢ 

دعارةا-إعدتدامنزلالذلكا-اسوتدةاعىلاتملأةا-اتماهاناتلبغاءا-امقاومةاتلفلسةاتلقابضةا-ا
سوتبقامماثمةا-اإنكارا-احمرضاسبضا-ابينةاغرياموصمةا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلشبهةا

لمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإبعاد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام؛ طالبًا إثبات إدانتهام األول بالقوادة وإعداد 
احلكم  وطلب  الدعارة،  أعامل  بمامرسة  والثانية  القابضة،  الفرقة  ومقاومة  للدعارة  منزل 
عليهام بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أنكرا صحتها، وبطلب البينة من 
املدعي العام استند إىل حمرض القبض املؤيد للدعوى وقرر اكتفاءه بام جاء يف الئحة الدعوى 
من بينات، ونظرًا ألن ما قدمه املدعي العام ال يكفي إلثبات إدانة املدعى عليهام ويوجه هلام 
الشبهة بصحة ما أسند إليهام، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليهام بام نسب إليهام، 
ولتوجه الشبهة حكم عىل املدعى عليه األول بسجنه ملدة سنة، وبجلده مائة جلدة مفرقة، 
وبإبعاده عن البالد بعد انتهاء تنفيذ عقوبته، كام حكم عىل املدعى عليها الثانية بسجنها ملدة 
ثالث سنوات، وبجلدها ثالثامئة جلدة مفرقة، وبإبعادها عن البالد بعد انتهاء تنفيذ عقوبتها، 

فاعرتض املدعي العام واملدعى عليه األول، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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جدة،  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٢٤٦٣٢٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢8هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٢88١١٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٦/١٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)١١:٠٠(، وفيها حرض املدعي العام )...( وادعى عىل/ ١ـ )...( )٤٢ عاما(،... اجلنسية 
أمر  بموجب  جدة  بمحافظة  العام  بالسجن  موقوف   )...( رقم  اإلقامة  رخصة  بموجب 
التمديد رقم )٢٠8٠8( وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، استنادًا للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( 
وتاريخ ١٤٢8/٧/٩هـ. ٢/ـ )...( )٣8 عاما( ... اجلنسية بموجب البطاقة البديلة رقم 
وتاريخ   )١٩٦8٤( برقم  اجلامعة  رشطة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٣/٢٠هـ،  وتاريخ   )...(
رقم  التمديد  أمر  بموجب  جدة  بمحافظة  العام  بالسجن  موقوفة  ١٤٣٤/٣/٢٠هـ، 
)٢٠8٠٧( وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، استنادًا للامدة )١٠8( من نظام اإلجراءات اجلزائية 
الدعارة  أعامل  قبل جلنة مكافحة  املدعى عليهام من  بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٠هـ، قبض عىل 
بناًء عىل إخبارية عن قيام املدعى عليها األول بالقوادة مقابل مبالغ مالية، وبإرسال املصدر 
لألول أدخله املنزل وطلب منه مبلغ مائة ريال فُسلم املبلغ املرقم وقام بعرض املدعى عليها 
االهتام  توجيه  إىل  التحقيق  وانتهى  عليهام،  فقبض  زينتها  بكامل  وهي  املصدر  عىل  الثانية 
للمدعى عليه لألول بالقوادة عىل الثانية، وإعداد منزل للدعارة ومقاومة الفرقة، وللثانية 
املرفق  القبض  بمحرض  املدونة  الشهود  شهادة  يف  جاء  ملا  وذلك  الدعارة،  أعامل  بمامرسة 
باألوراق لفة رقم )١(. وبالبحث عن سوابقهام عثر للثانية عىل أربع سوابق مسجلة، األوىل 
والرابعة قوادة والثانية اختالء حمرم والثالثة رشب املسكرات وحيازة املسكر واختالء حمرم، 
ومل يعثر لألول عىل سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املذكوران فعل جمرم ومعاقب 
عليه رشعا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليهام واحلكم عليهام بعقوبة تعزيرية رادعة وتشديد 
املدعى  وبسؤال  القوادة.  ممارسة  عن  تردعها  مل  التي  سوابقها  لتعدد  الثانية  عىل  العقوبة 
عليهام اجلواب عام ذكره املدعي العام يف دعواه أنكرا ذلك، فطلبت من املدعي العام بينته 
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افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  لذلك.  اجللسة  ورفعت  فاستمهل 
العام واملدعى عليهام، وبسؤال  املدعي  الساعة احلادية عرشة والربع، وفيها حرض  اجللسة 
املدعي العام البينة التي وعد بإحضارها واستمهل ألجلها أجاب: مل أمتكن من إحضارها 
واكتفى بام جاء بالئحة الدعوى وما جاء يف حمرض الضبط املرفق باملعاملة، وجرى االطالع 
عىل حمرض القبض وحمرض استجواب املدعى عليهام فوجدا كام ذكر املدعي العام، فبناء عىل 
املدعى عليهام ما جاء يف  أنكر  الطرفان، وحيث  الدعوى واإلجابة، وما قرره  ما تقدم من 
القبض،  حمرض  يف  جاء  وملا  دعواه،  عىل  البينة  العام  املدعي  يقدم  ومل  العام  املدعي  دعوى 
ولكل ما تقدم فلم يثبت لدي إدانة املدعى عليهام األول )...( بالقوادة عىل الثانية وإعداد 
منزل للدعارة ومقاومة الفرقة، والثانية )...( بمامرسة أعامل الدعارة. وللشبهة حكمت عىل 
املدعى عليه األول بام ييل: أواًل: سجن املدعى عليه مدة سنة حيتسب منها ما أمضاه موقوفًا 
الفرتة  بني  جلدة  مخسون  فرتة  كل  فرتتني،  عىل  مفرقة  جلدة  مائة  وجلده  القضية  هذه  يف 
واألخرى عرشة أيام. ثانيًا: إبعاده خارج اململكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وعدم السامح له 
بالعودة إليها إال ما تسمح به تعليامت احلج والعمرة. وحكمت عىل املدعى عليها الثانية بام 
ييل: أواًل: سجن املدعى عليها مدة ثالث سنوات حيتسب منها ما أمضته موقوفة يف هذه 
القضية، وجلدها ثالثامئة جلدة مفرقة عىل ست فرتات كل فرتة مخسون جلدة، بني كل فرتة 
واألخرى عرشة أيام. ثانيًا: إبعادها خارج اململكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبتها وعدم السامح 
هلا بالعودة إليها إال ما تسمح به تعليامت احلج والعمرة. وبعرض احلكم عىل املدعى عليهام 
واملدعي العام قرر املدعى عليه األول عدم القناعة وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف 
اعرتاضه  العام  املدعي  باحلكم، وقرر  القناعة  املدعى عليها  اعرتاضية، وقررت  بال الئحة 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  اعرتاضية. وباهلل  عىل احلكم بالئحة 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل..  رسول  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 



535

املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  السابعة  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٤١٢88١١٩ برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٠هـ، 
اجلزائية بجدة برقم ٣٥١٢88٣١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢8هـ، املتضمن دعوى املدعي العام 
ضد/ )...( )العمر٤٢ ...اجلنسية( ورفيقه، املتهمني يف إعداد منزل ملامرسة أعامل الدعارة، 
املحكوم فيه بام دون بباطن القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضيـة 
حممـد  نبينـا  عىل  اهلل  وصلـى  املوفــق  واهلل  باألكثريـة.  احلكــم  علـى  املوافقـة  تقــررت 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٠١٧٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٩٤٦8٦ 

دعارةا-اتماهاناتلبغاءا-اإنكارا-احمارضاسبضاوحتقيقا-ابينةاغرياموصمةا-اعدماثبوتا
تإلدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-ارداطمباتملصادرةا-اإيصاءاباإلبعاد.

 .ZÀ¿¾]1ا-سولهاتعاىللا
 .ZYXWVUTSRQP]را-سولهاتعاىللا

3ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتمادمهاومالهاوعلضه(.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليها؛ طالبًا إثبات إدانتها بمامرسة أعامل الدعارة 
اجلوال  تعزيرية وبمصادرة  بعقوبة  إقامة سهرة حمرمة، وطلب احلكم عليها  واالتفاق عىل 
املستخدم يف اجلريمة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة 
التحقيق  القبض وحمرض  ومنها حمرض  دعواه  الواردة يف  األدلة  إىل  استند  العام  املدعي  من 
إمهاله  ثم مل حيرضهم مع  القابضة  الفرقة  استمهل إلحضار أعضاء  املدعى عليها، كام  مع 
املدعى  تتجه نحو  الشبهة  فإن  يثبت دعواه  ما  يقدم  مل  العام  املدعي  كافية، ونظرًا ألن  مدة 
عليها بفعل ما نسب إليها للقرائن املذكورة، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليها 
بام نسب هلا، ولتوجه الشبهة حكم بسجنها ملدة مخسة أشهر، وبجلدها ثالثني جلدة مكررة 
عليها مرتني، كام قرر رد طلب مصادرة هاتف املدعى عليها، وأوىص بإبعادها عن البالد، 
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فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

جدة،  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
 ٣٤٢٥8٥٤٠8 برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٥١٠١٧٧
افتتحت  املــوافــق١٤٣٤/١١/٢٥هـ  الثالثاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ 
اجللسة الساعة )٠٠: ٠١( لسامع دعوى املدعي العام ضد )...(، وفيها حرض املدعي العام 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( واملكلف من قبل هيئة التحقيق 
كتاهبم رقم هـ١٥8٣٢/٦/٢  املحكمة، بموجب  الدعاوى هبذه  بمبارشة  العام  واالدعاء 
بمحافظة  التحقيق  هيئة  بفرع   )...( العام  املدعي  عن  نيابة  ١٤٣٣/٠٣/٠٦هـ،  وتاريخ 
 )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية   ... عامًا،   )٣٠(  ،)...( عىل  وادعى  جدة، 
قائال يف الئحته: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/8هـ قبض عىل املدعى عليها من قبل هيئة األمر 
نفسها  بالقوادة عىل  قيامها  إليهم عن  الواردة  املعلومات  بعد  املنكر  والنهي عن  باملعروف 
مقابل مبالغ مالية، وباالتصال عليها من أحد املصادر استعدت إلقامة سهرة حمرمة مقابل 
املبلغ  القبض عليها وضبط معها  والزمان وتم  املكان  االتفاق عىل  ريال، وتم  مائتي  مبلغ 
املرقم، وقد أسفر التحقيق معها عن توجيه االهتام إليها بمامرسة أعامل الدعارة واالتفاق 
عىل إقامة سهرة حمرمة. وذلك ملا جاء بمحرض القبض املنّوه عنه املرفق لفة )١(. وباالطالع 
عىل صحيفة سوابقها تبنّي خلوها من السوابق، وحيث إن ما أقدمت عليه املذكورة -وهي 
بكامل أهليتها املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليها 
املصنعي  الرقم  النقال ذي  اهلاتف  رادعة واحلكم بمصادرة  تعزيرية  بعقوبة  واحلكم عليها 
)...( الستخدامه يف اجلريمة، هذه دعواي. وبتالوة الئحة املدعي العام عىل املدعى عليها 
احلارضة يف جملس احلكم وسؤاهلا اجلواب أجابت قائلة وهي جتيد اللغة العربية وتفهمها: 
ما ذكره املدعي العام من أنه تم القبض عيّل بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠8هـ من قبل هيئة األمر 
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باملعروف والنهي عن املنكر فصحيح، أما ما ذكره املدعي من قيامي بمامرسة أعامل الدعارة 
واالتفاق عىل إقامة سهرة حمرمة فذلك غري صحيح، والصحيح أين أعمل خادمة عند عائلة 
بحي )...(، وذهبت إىل سوق )...(، بعد ذهايب إىل أخت أمي خالتي لتهنئتها بالعيد، هكذا 
أجابت. وبعرض ذلك عىل املدعي العام أجاب قائال: لدي بينة وهم أعضاء حمرض القبض 
مني  لبينته جرى  العام  املدعي  لطلبه، وألجل إحضار  فأجبته  إمهايل إلحضارهم  وأطلب 
اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٤/١٢/١٦هـ  االثنني  يوم  املقررة  اجللسة  اجللسة. ويف  رفع 
ومل  العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)...( ضد  العام  املدعي  دعوى  لسامع   )١١:٣٠( الساعة 
يتم إحضار املدعى عليها كوهنا سجينة. وبسؤال املدعي العام عام استمهل ألجله قال: مل 
حترض بينتي وأطلب إمهايل إلحضارها، لذا رفعت اجللسة. ويف اجللسة املقررة يوم األحد 
العام  املدعي  لسامع دعوى   ١٢ الساعة ٣٠:  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ 
ضد )...(، وفيها حرض املدعي العام ومل يتم إحضار املدعى عليها كوهنا سجينة، وبسؤال 
املدعي العام عام استمهل ألجله قال: مل حترض بينتي وأطلب إمهايل إلحضارها لذا رفعت 
اجللسة. ويف اجللسة املقررة يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة 
العام  املدعي  املدعى عليها/ )...(، وفيها حرض  العام ضد  املدعي  ١٠:٣٠ لسامع دعوى 
واملدعى عليها )...(. وبسؤال املدعي العام عام استمهل ألجله أجاب قائال: مل حترض بينتي 
وأطلب إجراء الوجه الرشعي والنظر فيام قدمته يف أوراق املعاملة من أدلة وقرائن، هكذا 
أجاب. وبسؤال املدعى عليها عن إحصاهنا وديانتها أجابت قائلة وهي جتيد اللغة العربية: 
أنا متزوجة وحمصنة ومسلمة، هكذا أجابت. وعليه جرى اطالعي عىل أوراق املعاملة كام 
جرى اطالعي عىل حمرض القبض املرفق باملعاملة لفة رقم )١(، واملتضمن ما نصه: )خطاب 
املبنية عىل برقية  سعادة مدير رشطة مكة املكرمة رقم ١٢٣8٠/ع يف ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ 
صاحب السمو امللكي أمري منطقة مكة املكرمة رقم ٤٦٦١٩/ح ع يف ١٤٣٣/٠٣/8هـ 
السلبية بمدينة جدة(،  الدعارة والظواهر  الدعارة النتشار جرائم  باعتامد إعادة عمل جلنة 
بالقوادة عىل  اللجنة معلومات امرأة تدعى/ )...( تقوم  وبناء عىل ذلك فقد وردت لدى 
االتصال  فتم   ،)...( رقم  هاتفها  طريق  عن  معها  التنسيق  ويتم  مالية  مبالغ  مقابل  نفسها 



539

وطلبت  بذلك  واستعدت  حمرمة،  سهرة  إقامة  منها  وطلب  مصادرنا  أحد  قبل  من  عليها 
من مصدرنا مقابل ذلك مائتي ريال فوافق مصدرنا، وحددت املكان والزمان ويف الوقت 
االتصال عىل  فتم  مرقم،  بمبلغ  تزويد مصدرنا  بعد  أدناه  املوقعني  نحن  انتقالنا  تم  املحدد 
املرأة املخرب عنها من قبل مصدرنا وأخربته بأهنا بسوق )...( فتقابلت مع املصدر وطلبت 
عندها  منا،  ومسمع  مرأى  عىل  ذلك  وكان  املرقم  املبلغ  املصدر  فسلمها  عليه  املتفق  املبلغ 
تم القبض عليها وهي املدعوة/ )...(، ووجدنا بيدها املبلغ املرقم فتم استعادته من قبلنا 
بيدها  ووجدنا   ،)...( التسلسيل  رقمه  بواسطتها  االتفاق  تم  التي  بالرشحية   )...( وجوال 
كيسا وبفتحه وجدنا به مالبس سهرة، فتم تذكريها باهلل تعاىل واخلوف من عقابه وإحالتها 
والتوقيع  املحرض  تدوين  تم  البلد، وعىل هذا  إىل مركز رشطة  املضبوطات اخلاصة هبا  مع 
عليه حفظا للواقع وبراءة للذمة وصىل اهلل عىل نبينا حممد(. كام جرى اطالعي عىل أقوال 
ما نصه: س/  املتضمنة  لفة رقم )8( صحيفة رقم )١ -٢(  باملعاملة  املرفقة  املدعى عليها 
غري  ج/  قولك؟  فام  الدعارة  أعامل  وممارسة  حمرمة  سهرة  إلحياء  باالستعداد  متهمة  أنت 
اتصل  الذي  الشخص  أعلم. س/ من هو  القبض عليك؟ ج/ ال  تم  ملاذا  صحيح. س/ 
عليك؟ ج/ ال أعرفه. س/ ماذا قال لك عندما اتصل؟ ج/ كان يتحدث معي وسألني عن 
)...( و)...( فأخربته أين ال أعرفهام وأنني أدعى )...( فطلب مني أن أعمل معه فأخربته أين 
أعمل خادمة عند عائلة بحي )...(. س/ أين قبض عليك؟ ج/ يف سوق )...(. س/ ملاذا 
ذهبت إىل ذلك السوق؟ ج/ كنت عائدة من عند خالتي متجهة ملنزيل. س/ ما سبب ذهابك 
عندها؟ ج/ لكي أهنيها بالعيد. س/ ملاذا اصطحبت معك مالبس سهرة يف حقيبتك؟ ج/ 
هذه مالبس اشرتيتها جديدة أريد أن أذهب هبا ملنزيل. س/ أنصحك بذكر احلقيقة، حمرض 
القبض ورد به أنك كنت مستعدة إلحياء سهرة ماجنة وضبط بحوزتك املبلغ املرقم فامذا 
حصل تفصيال؟ ج/ ما ذكرته هو احلقيقة ومل يضبط معي أي مبلغ. س/ هل لديك أقوال 
باملعاملة لفة  املرفق  املدعى عليها  أخرى؟ ج/ ال. كام جرى اطالعي عىل صحيفة سوابق 
رقم )١٠( املتضمن عدم وجود سوابق مسجلة عىل املدعى عليها؛ فعليه وبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة، وإلنكار املدعى عليها لدعوى املدعي العام، ولعجز املدعي العام 
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عن إحضار ما يثبت دعواه، ألجل ذلك مل تثبت لدي دعوى املدعي العام من قيام املدعى 
عليها بمامرسة أعامل الدعارة واالتفاق عىل إقامة سهرة حمرمة، إال أن الشبهة تتجه نحوها 
بفعل ذلك وذلك لألدلة والقرائن التالية: أوال: ما جاء يف حمرض القبض. ثانيا: ما جاء يف 
اإلخبارية من قيام املدعى عليها بالقوادة عىل نفسها مقابل مبالغ مالية. ثالثا: ما جاء يف حمرض 
التحقيق والقبض من وجود مالبس سهرة موجودة بحوزهتا مع ذكرها أهنا كانت عائدة من 
عند خالتها، وبام أن الفعل املنسوب إىل املدعى عليها فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا لقوله 
 ،ZYXWVUTSRQP]:تعاىل وقوله   ،ZÀ¿¾] تعاىل: 
ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )كل املسلم عىل املسلم حرام دمه وماله وعرضه(، ونظرا ملا 
يف انتشار هذا الفعل من فساد عظيم للمجتمع، ونرش لألمراض وهدم لكيان األرس؛ فلام 
سبق فقد حكمت عىل املدعى عليها تعزيرا وذلك بام ييل: أوال: تسجن املدعى عليها ملدة 
مخسة أشهر حيتسب منها ما أمضته موقوفة يف هذه القضية، وجتلد ثالثني جلدة مكررة عليها 
مرتني، بني كل مرة وأخرى مدة ال تقل عن مخسة عرش يوما. ثانيا: رددت دعوى املدعي 
وعجز  إليها  نسب  ما  ثبوت  لعدم  وذلك  عليها  املدعى  هاتف  بمصادرة  مطالبته  يف  العام 
وعدم  البالد  خارج  عليها  املدعى  بإبعاد  أوصيت  ثالثا:  بينته.  إحضار  عن  العام  املدعي 
السامح هلا بالعودة إليها إال وفق تعليامت احلج والعمرة. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر 
املدعي العام معارضته عىل احلكم مع تقديم الئحة اعرتاضية عليه، فأفهمته باحلضور يف يوم 
األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/١٤هـ الساعة ٠٠: ١٢ الستالم نسخة من قرار احلكم لتقديم 
املدة ومل  إليه، فإن مضت  املشار  التاريخ  اعتبارًا من  يوما  اعرتاضه عليه خالل مدة ثالثني 
يستلم نسخة من احلكم أو مل يقدم اعرتاضه عليه خالهلا فإن حقه يف استئناف احلكم يكون 
املوافق  األحد  يوم  يف  باحلكم  النطق  وجرى  به،  قناعتها  عليها  املدعى  قررت  كام  ساقطًا، 
١٤٣٥/٠١/١٤هـ الساعة ٠٠: ١١ وبه أقفلت اجللسة، وعىل ذلك جرى التوقيع. وباهلل 

التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٤هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤/٢٥8٥٤٠8 وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٤٣٧8 برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية 
املدعي العام ضد/ )...( )... اجلنسية(، املتهمة يف قضية دعارة، املحكوم فيه بام دون بباطنه. 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رررتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦١٤٩١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢8٤٢٧٧ 

تلبغاءا-ادياثةاوتقرتا-اتسانشاقا تماهانا تلفاحشةا-ا دعارةا-اإعدتدامنزلالذلكا-افعلا
تلفلسةا شهادةا عميها-ا باإلكلتها دفعا تلاهلا-ا ببعضا حتقيقًاا تإلسلترا سبقا إنكارا-ا غلتءا-ا
تلقابضةا-اإدتنةا-اتوجهاتلشبهةابفعلاتلفاحشةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةا-امصادرةا

تملضبوطات.

.ZWVUTS]1ا-سولهاتعاىللا
.Zba`_^[\]Z]را-سولهاتعاىلل

 ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ] تعاىللا 3ا-سولها
.ZÙØ×ÖÕÔÓ

4ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الايدخلاتجلنةاديوث(.
بالطوتعنيا تهللا تباالهلا إالا سطا سوما يفا تلزناا تنارشا )ماا وتلقالملا تلصالةا عميها را-سولها

وتألملتضاتلاياملاتكنايفاأسالفهل(.
را-اسولهاعميهاتلصالةاوتلقالملا)مااأسكلاكثريهافقميمهاحلتم(.

إعداد  يف  باالشرتاك  إدانتهم  إثبات  طالبًا  عليهم،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
الرابعة  عىل  والتسرت  والدياثة  الغراء  بتشفيط  والثالث  والثاين  ولألول  للدعارة،  منزهلم 
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واخلامسة، وللثالث بفعل الفاحشة مفاخذة بشقيقاته، وللرابعة واخلامسة بمامرسة الدعارة، 
الدعوى عىل  وطلب احلكم عليهم بعقوبة تعزيرية وبمصادرة اجلوال املضبوط، وبعرض 
املدعى عليهم أنكروا صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل إقرار املدعى عليه 
الثالث، وبعرضه عليه دفع بصدوره حتت اإلكراه، كام أحرض شاهدين من الفرقة القابضة 
فشهدا بالعثور عىل اجلوال الذي تم التنسيق مع إحدى املدعى عليهم من خالله معها، كام 
وجد املبلغ املرقم بحوزهتا، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليهم بام نسب إليهم 
سوى فعل الفاحشة مفاخذة، فقد وجه هلم التهمة بصحة نسبة ذلك إليهم، وحكم بسجن 
سبعني  منهم  واحد  كل  وجلد  سنوات،  ثالث  ملدة  والثالث  والثاين  األول  عليهم  املدعى 
منهم قدرها عرشون  مالية عىل كل واحد  جلدة مكررة عليهم مخس عرشة مرة، وبغرامة 
ألف ريال، وبجلد املدعى عليهام الثاين والثالث علنا ستني جلدة دفعة واحدة لقاء تشفيط 
بعد  اململكة  عن  بإبعادهم  التوصية  مع  اجلريمة،  يف  املستخدم  اجلوال  وبمصادرة  الغراء، 
تنفيذ حمكوميتهم، وقرر إرجاء حماكمة الغائبتني حلني إحضارمها، فاعرتض املدعى عليهم، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
رئيس  فضيلة  برشح  لنا  الواردة  املعاملة  عىل  بناء  حااًل،  جدة  بمحافظة  اجلزائية  باملحكمة 
املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة واملقيدة برقم ٣٤٢٩٧٦٣١يف ١٤٣٤/٢/٥هـ، واملتعلقة 
بدعوى املدعي العام ضد كل من: ١ـ )...(، ٢ـ و)...(، ٣ - و)...(، ٤ - واملرأة )...(، 
الساعة  املوافق ١٤٣٤/٣/8هـ، ويف متام  اليوم األحد  ٥ - و)...(، وبموجبها. ففي هذا 
التحقيق  بدائرة  العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  صباحًا  والربع  عرشة  احلادية 
خطاب  بموجب  املحكمة  هبذه  بالعمل  واملكلف   ،)...( جدة  بمحافظة  العام  واالدعاء 
املدعى عليهم   تكليف مرجعه رقم هـ م٤٥٣/٢ يف ١٤٣٢/8/١٥هـ، وحرض حلضوره 
١ـ )...( ... اجلنسية بموجب بطاقة بديلة رقم )...(. ٢ـ و)...( ... اجلنسية بموجب بطاقة 
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واملرأة   - ٤  .)...( رقم  بديلة  بطاقة  بموجب  و)...(...اجلنسية   - ٣  .)...( رقم  بديلة 
)...(...اجلنسية بموجب بطاقة بديلة رقم ١٢/٥٦٦. ٥ - و)...(اجلنسية بموجب بطاقة 
فيها:  جاء  الئحة  فأبرز  دعواه  بتحرير  العام  للمدعي  أذنت  وقد    .١٢/٥٦٧ رقم  بديلة 
وأسفر التحقيق وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إليهم باالشرتاك بإعداد منزهلم للدعارة، 
الدعارة، ولألول  الفاحشة مفاخذة بشقيقتيه، وللرابعة واخلامسة بمامرسة  بفعل  وللثالث 
لألدلة  وذلك  واخلامسة،  الرابعة  عىل  والتسرت  والدياثة  الغراء  بتشفيط  والثالث  والثاين 
والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف أقواهلم املدونة عىل ق صفحة )١ -١٥( من دفرت لفة ) (. 
٢ - ما جاء يف حمرض القبض املرفق لفة )٢،٣(. وبالبحث عن سوابقهم مل يعثر عىل سوابق 
مسجلة إال عىل األول عثر عىل سابقة خمدرات. وحيث إن ما أقدم عليه املذكورون فعل جمرم 
ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات إدانتهم بام أسند إليهم وجمازاهتم لقاء ما أقدموا عليه 
دعواي.  هذه  لالتفاق،  واملستخدم  القضية  وقائع  يف  املوصوف  اجلوال  جهاز  ومصادرة 
وأسأهلم اجلواب، وبسؤال املدعى عليهم عام نسب إليهم بدعوى املدعي العام أجاب األول 
والثاين والثالث كل واحد بمفرده قائاًل: ما ذكره املدعي العام يف دعواه غري صحيح مجلة 
وتفصياًل، فلم نقم بالدعارة عىل أختينا ومل هنيئ منزلنا لذلك ومل نقم بتشفيط الغراء، وإنام 
هي دعوى كيدية أقامها أناس بيننا وبينهم خالف مايل، وعىل املدعي العام إثبات صحة ما 
يدعيه، فجرى االطالع عىل إقرار املدعى عليه الثالث املرصود لفة رقم ثالثني صفحة رقم 
رجال  إليهام  حيرض  شقيقتاك  قائاًل:  العارش  السطر  يف  املحقق  سأله  عندما  نصه  هذا  مخسة 
فأجاب  أشقاؤك؟  وكذلك  الفاحشة؟  معهام  مارست  فهل  املنزل  يف  معهام  وأنت  أجانب 
قائاًل: احلقيقة أنني قمت بمفاخذة شقيقتي )...( مرتني فقط، و)...( مرتني؛ وذلك مقابل 
سكويت عنهام، ثم سأله املحقق بعد ذلك أنت متهم بالدياثة وإعداد مكان للدعارة والتسرت 
عىل شقيقاتك ملامرسة أعامل الدعارة وفعل الفاحشة هبام، فام قولك؟ فأجاب املدعى عليه 
الثالث قائاًل: )نعم صحيح احلقيقة هي أهنام مها اللتان تدخالن الرجال إىل املنزل وحاولنا 
منعهام ولكنهام رافضتان(، انتهى. وبسؤاله عنه أجاب قائاًل: هذا االعرتاف أخذ مني حتت 
الضغط واإلكراه. فجرى سؤاله: هل لديك بينة عىل اإلكراه؟ وملاذا أخواك االثنان مل يعرتفا 
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بمثل ما اعرتفت به؟ فأجاب قائاًل: )ال بينة لدي عىل اإلكراه وال أعلم مل إخويت مل يعرتفوا؟( 
هكذا قال. كام أجابت الرابعة واخلامسة كل واحدة بمفردها قائلة: إن ما ورد بدعوى املدعي 
وعىل  ضدنا  كيدية  دعوى  هي  وإنام  بالدعارة  نقم  فلم  وتفصياًل،  مجلة  صحيح  غري  العام 
بذلك  أقرتا  للغراء  أخوهيام  تشفيط  عن  وبسؤاهلام  يدعيه،  ما  صحة  إثبات  العام  املدعي 
وصادقتا عليه، وقالتا: بأننا مل نكن نعلم بأهنم يشفطون الغراء هذه احلقيقة علاًم بأن الفرقة 
قبضت علينا ومل يكن معهم سجانة وقبض عيل وأنا يف احلامم(، فجرى سؤال املدعي العام 
من:  كاًل  وأدائها  للشهادة  وأحرض  نعم  قائاًل:  أجاب  دعواك؟  طبق  تشهد  بينة  لديك  هل 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
ولدى  بجدة،  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هبيئة  ويعمالن   )...( رقم  املدين  السجل 
استشهادمها شهد كل واحد منهام بمفرده قائاًل: )أشهد هلل تعاىل أنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٩هـ 
وردت للجنة مكافحة جرائم الدعارة معلومات عن منزل شعبي يقيم به امرأتان من اجلنسية 
... يامرسن الدعارة ويقيم معهن ثالثة من أشقائهن ويتم التنسيق معهن بواسطة الرقم )...( 
فتم االتصال بالرقم املخرب عنه من قبل املصدر عىل مسمع مني وردت امرأة واخربها املتصل 
برغبته يف احلضور رفق زميله إلحياء سهره معهن فوافقت واستعدت بذلك وطلبت مقابل 
ذلك مائتي ريال وحددت للمصدر زمن احلضور يف منزهلا ويف املوعد املحدد تم االتصال 
املصدر  جوال  كان  وقد  الباب  بفتح  عليها  املدعى  قامت  وبالفعل  املرأة  فردت  الرقم  عىل 
متصال بنا ونسمع مجيع مايدور باملنزل وقامت املدعى عليها بادخاهلام وأدخلتهام وقام الفرد 
التابع للفرقة بالتحدث معها واخربها انه يوجد شاب يف الغرفة الثانية فأخربته قائلة له )أهنم 
إخواين والهيمك منهم عايدي الوضع( وأدخلتهام يف غرفه أخرى وطلبت منهام االنتظار 
حلني احلضور هي وأختها وأثناء ذلك حرضت أختها الرابعة )...( فطلبت املبلغ املتفق عليه 
فسلمها الفرد التابع للجنة املبلغ املرقم فتم دخول املنزل من قبلنا مجيعا املكون من غرفتني 
الرابعة املبلغ املرقم وهي  بمنافعها ووجد يف الغرفة األوىل املرأتان املدعى عليهام وبحوزة 
الرابعة ووجدنا بحوزهتا جوال من  اللجنة واملدعى عليها  التي أدخلت املصدر ومندوب 
الثانية  الغرفة  ويف   )...( التسلسيل  ورقمه  بواسطتها  االتفاق  تم  التي  بالرشحية   )...( نوع 
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والثالث  والثاين  األول  عليهم  املدعى  من  كل  وهم  عليهم(،  القبض  فتم  الفتيات  أشقاء 
وكانت رائحة الغراء تفوح من يف الثاين والثالث بشدة، وعثر يف الغرفة عىل ثالث علب غراء 
املدعى عليها اخلامسة عثر عىل رسالتني واردتني تتضمن:  جديدة، وباالطالع عىل جوال 
وعليه  نشهد.  وبه  لدينا  ما  هذا  ابغاكي(،  فيني  )اتصيل  ورسالة:  اتصيل(،  فلوس  )تبغي 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف  اجللسة.  تأجلت  القضية  يف  والتأمل  عليه  املدعى  وإلحضار 
١٤٣٤/١٠/٢8هـ، ويف متام الساعة العارشة والربع صباحا افتتحت اجللسة، وفيها حرض 
الرابعة  حترض  ومل  والثالث  والثاين  األول  عليهم  املدعى  حلضوره  وحرض  العام  املدعي 
الثالثاء  بتاريخ  اململكة  غادرتا  قد  أهنام  تبني  حضورمها  عدم  عن  وباالستفسار  واخلامسة، 
املوافق ١٤٣٤/٧/٤هـ حسبام ورد بسند إثبات املغادرة الصادر من مدير جوازات مطار 
امللك عبدالعزيز الدويل بجدة، وبعرض البينة عىل املدعى عليهم احلارضين فأجابوا قائلني: 
إن ما ورد بشهادة الشاهدين غري صحيح، وأما حاهلام فاهلل أعلم به، انتهى. وعليه فبناء عىل 
دعوى املدعي العام املرصودة بعاليه، وبناء عىل إجابة املدعى عليهم املرصودة بعاليه، وبناء 
عىل شهادة البينة املعدلة طبق األصول والقواعد واألحكام الرشعية، وحيث وجد جوال 
التحقيق  يف  الثالث  عليه  املدعى  أقوال  إىل  واستنادا  عليها،  املدعى  بحوزة  املرقم  واملبلغ 
وأوراق املعاملة والتي أقر فيها بأنه يقوم بفعل الفاحشة مفاخذة بأختيه ويشاركه يف ذلك 
أخواه األول والثاين والعياذ باهلل، وحيث إن الرجال يدخلون لفعل الفاحشة بأختيهم حتت 
الفاحشة  وفعل  الدياثة  بني  مجعوا  قد  بذلك  فهم  غرية،  أو  متعر  دون  وبرصهم  سمعهم 
السليمة والطباع  الذنوب وأقبح األفعال وفيها منافاة للفطر  باملحارم، وكالمها من أعظم 
املستقيمة، ومن يفعل ذلك ما هو إال منتكس الفطرة أخس حاال ومكانة من البهائم، ونظرا 
لقيام املدعى عليه الثاين )...( واملدعى عليه الثالث )...( بتشفيط الغراء، فأضافوا إىل سوء 
فعلهام فعال قبيحا ثالثا، وملا يف فعل الفتاتني الرابعة واخلامسة من إشاعة للرذيلة يف املجتمع 
املستعصية  واألمراض  الفتاكة  األوبئة  انتشار  إىل  يؤدي  ما  والفاحشة  للزنى  ورش  املسلم 

 V  U  T  S] تعاىل:  قوله  إىل  واستنادا  اللقطاء،  وكثرة 
اآلية،   Zba`_^[\]Z] تعاىل:  ولقوله  ZWاآلية، 
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  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å] تعاىل:  ولقوله 
اجلنة  يدخل  )ال  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  ولقوله  اآلية،   ZÙØ×ÖÕÔÓ
ديوث(، ولقوله عليه الصالة والسالم: )ما انترش الزنى يف قوم قط إال ابتالهم اهلل بالطواعني 
واألمراض التي مل تكن يف أسالفهم(، ولقوله: )ما أسكر كثريه فقليله حرام(؛ لذا فقد ثبت 
لدي اشرتاك املدعى عليهم مجيعا بإعداد منزهلم للدعارة وقيام املدعى عليها الرابعة )...( 
دياثة  لدي  ثبت  مادي، كام  بمقابل  والفساد  الدعارة  بأعامل   )...( اخلامسة  واملدعى عليها 
للغراء،  والثالث  الثاين  وتشفيط   )...( والثالث   )...( والثاين   )...( األول  عليهم  املدعى 
الشبهة  وتوجه  الغراء،  تشفيط  يف  والثالث  الثاين  إخوته  بمشاركته  لألول  الشبهة  وتوجه 
مفاخذة،  بشقيقتيهم  الفاحشة  بفعل  والثالث  والثاين  األول  عليهم  املدعى  حق  يف  القوية 
وحكمت عليهم بام ييل: أوال: سجن املدعى عليهم األول والثاين والثالث ثالث سنوات 
تعزيرا لكل واحد منهم اعتبارا من تاريخ دخوهلم السجن عىل ذمة هذه القضية، وجلد كل 
عليهم  عام مكررة  علنا يف مكان  أبداهنم  مفرقة عىل مجيع  تعزيرا  منهم ستني جلدة  واحد 
عرشين مرة، وما بني كل مرة والتي تليها ما ال يقل عن عرشة أيام، وبغرامة مالية عىل كل 
لقاء  وذلك  قصدهم،  بنقيض  هلم  معاملة  تعزيرا  ريال  ألف  عرشون  قدرها  منهم  واحد 
والثاين  األول  عليهم  املدعى  سجن  ثانيا:  والقوادة،  للدعارة  منزل  إعداد  يف  اشرتاكهم 
السابقة، وجلد كل  الفقرة  انتهاء حمكوميتهم يف  من  اعتبارا  تعزيرا  والثالث مخس سنوات 
واحد منهم سبعني جلدة تعزيرا مفرقة عىل مجيع أبداهنم علنا مكررة عليهم مخسا وعرشين 
مرة، وما بني كل مرة والتي تليها ما ال يقل عن عرشة أيام لقاء دياثتهم وتوجه الشبهة القوية 
يف حقهم بفعل الفاحشة مفاخذة بشقيقتيهم، ثالثا: جلد املدعى عليهام الثاين والثالث ستني 
إحالة  رابعا:  الغراء،  تشفيط  لقاء  واحدة  دفعة  علنا  بدنيهام  مجيع  عىل  مفرقة  تعزيرا  جلدة 
املدعى عليهام الرابعة واخلامسة إىل املحكمة للحكم عليهام، خامسا: مصادرة اجلهاز اجلوال 
عقب  اململكة  عن  إبعادهم  سادسا:  تعزيرا،  اجلريمة  يف  واملستخدم  القضية  يف  املوصوف 
تنفيذ حمكوميتهم تعزيرا، وبأمجعه حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني مل يبد املدعي العام 
فقد  بدون الئحة، وعليه  باحلكم واعرتاضهم  قناعتهم  املدعى عليهم عدم  اعرتاضا وقرر 
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أمرت بتنظيم القرار الالزم بموجبه وبعثه مع صورة ضبطه وكامل أوراق املعاملة إىل حمكمة 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  املوفق وصىل  املتبع. واهلل  لتدقيقه حسب  االستئناف 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢8هـ. 

حمكمة  إىل  املعاملة  أوراق  وكامل  ضبطه  وصورة  احلكم  فربفع  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف عادت لنا بموجب خطاب فضيلة رئيسها رقم ٣٤٢٩٧٦٣١يف ١٤٣٥/١/8هـ، 
واملرفق به قرار الدائرة اجلزائية األوىل رقم ٣٥١٠٤٤٠٧يف١٤٣٥/١/٣هـ، هذا نصه بعد 
املقدمة: وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها 
ملالحظة أن اجلزاء املحكوم به عىل املدعى عليهم كثري من سجن وجلد، فلم يثبت بحقهم 
بالقوادة واجلرارة  قيامهم  يثبت  ومل  بإقرار غري مدفوع  ببينة وال  بأختيهم ال  الفاحشة  فعل 
األول من سجن  البند  ما جاء يف  ولعل  نحوهم،  القوية  الشبهة  تتوجه  وإنام  أختيهم،  عىل 
وجلد يكفي، ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم. الدائرة اجلزائية األوىل قايض استئناف )...( ختم وتوقيع قايض استئناف 
ملالحظة  وإنفاذا  وعليه  انتهى.  وتوقيع،  ختم   )...( استئناف  رئيس  وتوقيع  ختم   )...(
أصحاب الفضيلة فقد جرى إحاطة الطرفني بمالحظة أصحاب الفضيلة، وقررت الرجوع 
عام حكمت به يف الفقرة ثانيا من القرار وهى سجن املدعى عليهم مخس سنوات وجلدهم 
سبعني جلدة مكررة عليهم مخسا وعرشين مرة، وحكمت بسجنهم ثالث سنوات تعزيرا 
وجلد كل واحد منهم سبعني جلدة مكررة عليهم مخس عرشة مرة، والزلت عىل باقي ما 
حكمت به، وبذلك انتهت إجابتي عىل مالحظة أصحاب الفضيلة، وأمرت بإحلاق ذلك يف 
القرار وبعثه مرة أخرى إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد. 

حرر يف ١٤٣٥/١/٢8هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة اجلزائية األوىل يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة 
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١٤٣٥/٦/8هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٩٧٦٣١ برقم  بجدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
من  الصادر  ١٤٣٤/١٠/٢8هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٤٤٤٣8 رقم  القضائي  القرار  هبا  املرفق 
فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بجدة، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ 
)...(... اجلنسية ورفقائه املتهمني باالشرتاك يف إعداد منزهلم للدعارة املحكوم فيه بام دون 
بباطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه قررنا املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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دعارة وقوادة

 1ررتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٩٥٤١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١8٢٩٥٥ 

سوتدةا-ارشوعايفاذلكا-امقاومةاتلفلسةاتلقابضةا-اإنكارا-اشهادةاشهودا-اعدماثبوتا
تإلدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته باالستعداد ملامرسة أعامل 
القوادة واالتفاق عىل إحضار امرأة بغرض الفساد ومقاومة الفرقة القابضة، وطلب احلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية وبمصادرة اجلوال املستخدم يف اجلريمة، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
الفرقة  أعضاء  من  شاهدين  أحرض  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  عليه 
املدعى  الدعوى، وبسؤال  املنكر فشهدا بصحة  باملعروف والنهي عن  األمر  القابضة هبيئة 
عليه عن تلك الشهادة أنكر ما جاء فيها، ونظرًا ألن ما جاء يف شهادة الشهود يقوي التهمة 
بام  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  يثبت  فلم  لذا  إليه،  نسب  ما  عليه بصحة  املدعى  بحق 
وبجلده  سنتني،  ملدة  عليه  املدعى  بسجن  حكم  القوية  الشبهة  ولتوجه  الدعوى،  يف  جاء 
مخسامئة جلدة مفرقة، وبمصادرة اجلوال، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف. 
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جدة،  بمحافظة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٤٤٩٥٤١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٢٩8٦8٧ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ، افتتحت اجللسة الساعة 
)١١:٣٠(، وفيها حرض املدعي العام )...( نيابة عن )...( بموجب التكليف رقم٤٥٣/٢يف 
البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية  عامًا(...   ٤٥(  )...( عىل/  وادعي  ١٤٣٢/8/١٥هــ، 
وتاريخ  التمديد رقم هـ م٦١8٥٢/٣/٢  أمر  بموجب  )...( موقوف بسجون جدة  رقم 
املحدد  ١٤٢8/٧/٩هـ،  وتاريخ   ١٩٠٠ الوزاري  للقرار  استنادًا  ١٤٣٤/٩/١٣هـ، 
األمر  هيئة  قبل  من  ١٤٣٣/8/٢٧هـ  بتاريخ  عليه  املقبوض  للتوقيف  املوجبة  للجرائم 
القوادة  بناًء عىل إخباريه مفادها ممارسة املدعى عليه ألعامل  باملعروف والنهي عن املنكر، 
والفساد، وباالتصال عليه من قبل أحد املصادر تم االتفاق عىل إقامة سهرة حمرمة مع إحدى 
النساء مقابل مبلغ مائة ريال، ويف الزمان واملكان املحددين تقابل املصدر مع املدعى عليه 
الفرقة  أفراد  الحظ  وعندما  املرأة،  إحضار  حلني  االنتظار  منه  وطلب  املرقم  املبلغ  فاستلم 
القابضة رمى املبلغ املرقم عىل األرض وحاول اهلرب، وبالقبض عليه قاوم الفرقة القابضة 
مع  وبالتحقيق  خالله،  من  معه  االتفاق  تم  الذي  اجلوال  بحوزته  فضبط  شديدة،  مقاومة 
به هاتفيا  اتصل  أن  بعد  القبض عليه  أثناء  بتواجده مع املصدر يف سيارته  أقر  املدعى عليه 
عىل اجلوال املضبوط معه بحوزته، وأقر باستالمه مبلغ مائة ريال منه، وقد انتهى التحقيق 
إىل توجيه االهتام إىل املدعى عليه باالستعداد ملامرسة أعامل القوادة واالتفاق عىل إحضار 
إقراره   .١ التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  القابضة،  الفرقة  ومقاومة  الفساد  لغرض  امرأة 
ص  عىل  املدون  خالله  من  معه  االتفاق  تم  الذي  اجلوال  وحيازة  املبلغ  باستالم  حتقيقا 
لفة رقم )١ -٢(. وبالبحث  املنوه عنه واملرفق عىل  القبض  لفة رقم )٦( ٢. حمرض   )١١(
عن سوابقه عثر له عىل سابقة شعوذة، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه -وهو بكامل 
أهليته املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم 
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عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما نسب إليه ومصادرة اهلاتف اجلوال ذي الرقم املصنعي )...( 
املضبوط بحوزته واملستخدم يف اجلريمة، هذه دعواي. وأساله اجلواب، وبسؤاله عام ورد 
بالدعوى أنكر ما ورد بالدعوى مجله وتفصيال. وبسؤال املدعي العام عن بينته قال: عندي 
بينة وأحرض للشهادة وأدائها كال من: ١ - )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
املدين رقم )...(. وبسؤاهلام عام  السجل  رقم )...(. ٢ - )...( سعودي اجلنسية بموجب 
األمر  هيئة  قبل  من  ١٤٣٣/8/٢٧هـ  بتاريخ  أنه  تعاىل  هلل  نشهد  قاال:  شهادة  من  لدهيام 
أعامل   )...( عليه  املدعى  ممارسة  مفادها  إخبارية  عىل  وبناًء  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
القوادة والفساد، وباالتصال عليه من قبل أحد املصادر تم االتفاق عىل إقامة سهرة حمرمة 
مع  املصدر  تقابل  املحددين  واملكان  الزمان  ريال، ويف  مائة  مبلغ  مقابل  النساء  إحدى  مع 
الحظ  وعندما  املرأة،  إحضار  حلني  االنتظار  منه  وطلب  املرقم  املبلغ  فاستلم  عليه  املدعى 
قاوم  عليه  وبالقبض  اهلرب،  وحاول  األرض  املرقم عىل  املبلغ  رمى  القابضة  الفرقة  أفراد 
خالله،  من  معه  االتفاق  تم  الذي  اجلوال  بحوزته  وضبط  شديدة  مقاومة  القابضة  الفرقة 
أن  بعد  عليه  القبض  أثناء  سيارته  يف  املصدر  مع  بتواجده  أقر  عليه  املدعى  مع  وبالتحقيق 
اتصل به هاتفيا عىل اجلوال املضبوط معه بحوزته، وأقر باستالمه مبلغ مائة ريال منه، هذه 
صحيح،  غري  بالشهادة  عيل  ورد  ما  إن  قال:  عليه  املدعى  عىل  الشهادة  وبعرض  شهادتنا. 
وإحياء  امرأة  بإحضار  له  أستعد  مل  ولكن  أعرفه  آخر  وبني شخص  بيني  االتصال  تم  فقد 
سهرة، وإن اجلوال خيصني وإن السابقة صحيحة. وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال: إن 
الشاهدين شهدا ضد املذكور فيام ذكر أعاله، وكذلك للمذكور من سابقة واعرتافه بحصول 
االتصال، وبالرجوع إىل أوراق املعاملة وجدنا للمذكور سابقة شعوذة عليه، وحيث احلال 
املدعى عليه  املذكور ويطلب جمازاته، وحيث أجاب  العام ضد  املدعي  ما ذكر من دعوى 
بام ذكره أعاله، وجرى عرضها  البينة وحرضت وشهدت  الدعوى، وجرى طلب  بإنكار 
عىل املذكور واعرتف بحصول االتصال وأنكر استعداده إلحياء سهرة حمرمة، فبعد التأمل 
واالطالع فلم تثبت لدي هذه الدعوى إال أن الشبهة قوية بناء عىل ما ورد يف البينة، فحكمت 
بتعزيره بالسجن سنتني من تاريخ دخوله السجن وجلده مخسامئة جلدة عىل عرش دفعات، 
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رشحيته  مع  اجلوال  ومصادرة  أيام،  عرشة  واألخرى  الدفعة  بني  جلدة  مخسون  دفعة  كل 
الستخدامه يف االتصال مع املصدر، وبعرضه عليهام قرر املدعى عليه القناعة وأبدى املدعي 
العام اعرتاضه بالئحة اعرتاضية. وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٤٢٢٩8٦8٧ برقم  جده  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٣/٤هــ، املرفق هبا القرار الرشعي رقم ٣٥١٢٢٤8٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هــ 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بجدة، املتضمن دعوى املدعي 
وبدراسة  بباطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم  دعارة  بقضية  املتهم  اجلنسية   ...)...( ضد/  العام 
احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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دعارة وقوادة

 رررتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٣٠8٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٢٣٦٧٩ 

سوتدةاعىلازوجةا-احيازةاموتداإباحيةا-اإنكارا-اإسلتراحتقيقًاابقصداتالحايالا-اشهادةا
تلفلسةاتلقابضةا-اعدماثبوتاتلقوتدةا-اإدتنةابابازتزاتلغريا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امصادرةا

تجلوتل.

شهادةاتلشهود.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بالقوادة عىل زوجته بمقابل 
وبمصادرة  تعزيرية  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  جواله،  يف  إباحية  مقاطع  وبحيازة  مادي، 
اجلوال، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه ال يعلم بمحتوى اجلوال 
لكونه اشرتاه مستعمال، وبطلب البينة من املدعي العام أحرض شاهدين من أعضاء الفرقة 
القابضة هبيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر فشهدا بصحة الدعوى، وأن املدعى عليه 
قام  وأنه  زوجته  بمشاركة  منهم  واهلدايا  املال  وأخذ  الشباب  بابتزاز  يقوم  بأنه  أمامهم  أقر 
أنكر ما جاء فيها، ولذا فلم  الشهادة عىل املدعى عليه  بذلك مع عدة أشخاص، وبعرض 
طريق  عن  الغري  بابتزاز  إدانته  لديه  وثبت  زوجته  عىل  بالقوادة  إدانته  القايض  لدى  يثبت 
جواله،  يف  إباحية  ملقاطع  وحيازته  مرشوعة  غري  طريق  من  املال  عىل  واستحصاله  زوجته 
وحكم بسجنه ملدة سنة، وبجلده مخسا وتسعني جلدة دفعة واحدة، ثم جلده مخسني جلدة 
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بإحالة  أمر  كام  اجلريمة،  يف  املستخدم  اجلوال  جهازه  وبمصادرة  مرات،  ثالث  عليه  تكرر 
زوجة املدعى عليه إىل املحكمة املختصة بعد استكامل التحقيق معها ملشاركتها يف اجلريمة، 

فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

املنورة،  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٤٣٣٠8٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٢٢٧٢٩٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٩/٢١هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٩/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
املنورة )...(،  باملدينة  العام  التحقيق واالدعاء  العام هبيئة  املدعي  )١٢:٣٠(، وفيها حرض 
واملكلف برقم ٢٣٤8٥ يف ١٤٣١/8/٦هـ، وادعى عىل احلارض يف جملس احلكم )...(... 
اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(: أنه بتاريخ ١٤٣٤/8/8هـ ورد بالغ ملركز هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر باحلرة الرشقية أنه يوجد شخص رقم جواله )...( يقوم بالقوادة 
عىل زوجته وذلك مقابل مبلغ من املال، فتم االتصال عىل الرقم املنوه عنه فتحدثت امرأة 
فقال هلا املصدر: )إن األغراض معه، هل حيرض اآلن؟( فقالت له: )أهلني فيك(، ثم سأهلا 
عن املكان هل هو آمن فقالت له: ال ختاف ثم سأهلا عن زوجها فقالت له )عادي(، ثم حتدث 
زوجها )املدعى عليه( مع املصدر ووصف له املكان، وبتاريخ ١٤٣٤/8/٩هـ تم التنسيق 
مع املصدر وجرى االتصال عىل رقم جوال املدعى عليه فطلب املدعى عليه من املصدر مبلغ 
ألفني ومخسامئة ريال وهدية جواال، وتم حتديد مكان االلتقاء، وعليه جرى إرسال املصدر 
عليه  املدعى  شوهد  املصدر  وبمتابعة  جواال،  وهدية  املال  من  مبلغًا  وإعطائه  تفتيشه  بعد 
واقفًا أمام إحدى العامئر، وعند مقابلته املصدر الستالم املبلغ واهلدية، وكان ذلك بمشاهدة 
أعضاء اهليئة وبالسامع عن طريق جوال وضع بجيب املصدر لسامع املحادثة بينها، فتم سامع 
املدعى عليه وهو يقول للمصدر: )حياك اهلل( وكان يشري له إىل مكان إيقاف سيارته، عندها 
البتزاز  بذلك  يقوم  وأنه  البالغ،  يف  ذكر  ما  بصحة  القابضة  للفرقة  وأقر  عليه  القبض  تم 
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الشباب وأخذ املال واهلدايا وذلك بمشاركة زوجته، وأنه قام بذلك مع عدة أشخاص وقد 
قابلوا زوجته داخل املنزل، وباالطالع عىل جهازي اجلوال املضبوطني بحوزة املدعى عليه 
ومها من نوع )...( و)...( وجد هبام عدة مقاطع إباحية خملة باآلداب واألخالق، كام عثر يف 
جهاز )...( عىل حساب لزوجته يف )...( باسم )...(، كام عثر يف جهاز )...( عىل حمادثة بني 
املدعى عليه وبني فتاة رمز هلا باسم )حبي( وباستجواب املدعى عليه أقر بأن لديه معرفا يف 
)...( باسم فتاة، وأنه تعرف عىل شخص )املصدر( وقام بإعطائه رقم جواله وتم االتفاق 
معه عىل أن حيرض إىل منزله مومهًا إياه بأنه يقود عىل زوجته بمبلغ من املال ثم ينصب عليه، 
وأنه طلب من الشخص )املصدر( أن حيرض معه مبلغ ألفني ومخسامئة ريال وجواال، وأنه 
عند حضور الشخص إليه تم القبض عليه، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم 
ومعاقب عليه رشعًا، أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة تزجره 
وتردع غريه واحلكم بمصادرة جواله، أحدمها )...( ذو الرقم املصنعي )...(، واآلخر من 

نوع )...( ذي الرقم املصنعي )...( الستخدامهام يف اجلريمة، هذه دعواي. 
غري  العام  املدعي  ذكره  ما  بأن:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  العام  املدعي  دعوى  وبعرض 
صحيح مجلة وتفصياًل، فلم أقم بالقوادة عىل زوجتي بتاتًا، وأما املقاطع اإلباحية فإنني قمت 
برشاء اجلوال مستعمل وال أعلم ما فيه، هكذا أجاب. وبطلب البينة من املدعي العام عىل 

دعواه وعىل ما أنكره املدعى عليه 
والذي   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( للشهادة  أحرض 
يعمل هبيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وشهد باهلل قائاًل: إنه يف يوم الثالثاء املوافق 
بالقوادة عىل زوجته  ١٤٣٤/8/٩هـ وردنا بالغ من مواطن مفاده/ يوجد شخص يقوم 
وذلك مقابل مبلغ من املال وهدية جوال، ويسكن يف حي )...( خلف )...(، ويف هذا اليوم 
والتاريخ أعاله تم التنسيق مع املبلغ فتم االتصال عليه عىل جوال رقم )...(، فطلب مبلغا 
وقدره ألفان ومخسامئة ريال وهدية جوال، تم تصويرها وإرساهلا عىل حسابه يف برنامج )...( 
باسم )...(، فتم تدوين حمرض بذلك ثم تم االتصال عليه من نفس اجلوال وتم حتديد املوقع 
للقاء، عندها تم إرسال مصدر وتفتيش املصدر قبل ذلك وإعطاؤه مبلغا من املال وترقيمه 
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وهدية جوال، وتم التحري ومتابعة املصدر وشاهدنا املذكور أعاله واقفا أمام إحدى العامئر 
التي تم حتديدها، وعند مقابلته املصدر الستالم املبلغ واهلدية، وكان ذلك بمشاهدتنا والسامع 
عن طريق جوال وضع بجيب املصدر لسامع املحادثة بينهام، فتم سامعه وهو يقول: )حياك 
اهلل( ويشري له عىل موقف السيارة، عندها تم القبض عليه فاتضح أنه هو صاحب اجلوال، 
املال  ابتزازا للشباب للحصول عىل  فأفاد بصحة ما ذكر يف البالغ وأنه يقوم بذلك العمل 
وكذلك اهلدايا بمشاركة زوجته، وأنه قام بذلك مع عدة أشخاص وقد قابلوا زوجته داخل 
اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام  شهاديت.  هذه  أحد،  رشطة  إىل  إحالته  تم  عندها  املنزل، 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...( وشهدا بام شهد به الشاهد األول. وبعرض الشهود وشهادهتم عىل املدعى عليه قال: 
إنني ال أعرف الشهود وشهادهتم غري صحيحة، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وإلنكار املدعى عليه بام ادعى به املدعي العام، وإقراره بوجود مقاطع إباحية عىل جواله، 
وطلب البينة عىل ما ادعى به وأنكره املدعى عليه، وإحضاره ألعضاء اهليئة وشهادهتم بمثل 
ما ادعى به املدعي العام، وأن ما يقوم به كان لالبتزاز ألجل كسب املال، لذا فلم تثبت لدي 
دعوى املدعي العام بقيام املدعى عليه بالقوادة عىل زوجته، وثبت لدي ابتزازه للشباب عن 
طريق زوجته واستحصاله عىل املال من طريق غري مرشوعة، وحيازته عىل مقاطع إباحية يف 
إيقافه، وجلده مخسا وتسعني جلدة دفعة  تاريخ  اعتبارًا من  جواله، وحكمت بسجنه سنة 
واحدة، ثم جلده مخسني جلدة تكرر عليه ثالث مرات، بني كل دفعة والتي تليها عرشة أيام، 
كام حكمت بمصادرة جهازه اجلوال من نوع )...( ذي الرقم املصنعي )...(، وأمرت بإحالة 
زوجته هليئة التحقيق واالدعاء العام للتحقيق معها وإحالتها للمحكمة املختصة ملشاركتها 
يف اجلريمة. وبتالوة احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه عدم القناعة واستعد بتقديم الئحة 
اعرتاضية، كام قرر املدعي العام االعرتاض بالئحة، وأفهام بناء عىل املادة الثامنة والسبعني 
بعد املائة من نظام املرافعات أن مدة االعرتاض ثالثون يومًا، فإن مل يقدما اعرتاضًا خالهلا 
سقط حقهام يف طلب االستئناف واكتسب احلكم القطعية، فأبديا فهمهام واستعدادمها وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة من 
املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٤٢٢٢٧٢٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ، واملحالة 
لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة برقم ٣٥٤٣٠٢8 وتاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ، 
فنحن رئيس وأعضاء الدائرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة جرى 
 ٣٤٣٥٤٠١٥ بعدد  واملسجل   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم  عىل  االطالع  منا 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، املتضمن دعوى املدعي العام ضد )...(، املحكوم فيه بام دون 
بباطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت املصادقة عىل احلكم. 

وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



الفهر�س
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
االعتداء عىل النفس/ قتل

1016 ٢٥٧٤٥٧0٤دهس بسيارة ُيدفع فيه باخلطأ

101٣٩ ٣٢٤6٣٣٩٧٧0٥إسقاط من شاحنة ُيدفع فيه باخلطأ

101٤6 ٣٥٢٣٢٩0٧06قتل خطأ بتشغيل معدة دون انتباه

101٥٢ ٣٣٣1٢٤1٨٧0٧قتل عمد بإطالق النار

101٥٩ ٣٤٤٥٧0٥٧٧0٨قتل عمد بإطالق النار ُيدفع فيه بالصيال

1016٧ ٣٤٣0٢٧٩٤٧0٩قتل عمد بالطعن ُيدفع فيه باملراودة

101٨1 ٣٤٥٤٣0٢٥٧10قتل ُيدفع فيه بقتل املجني عليه نفسه
إثبات مسؤولية

101٩0 ٢٧٥6٧11إدانة بنسبة من قتل خطأ

101٩٣ ٣٤٣٥٧٩٩٣٧1٢إدانة كاملة يف قتل خطأ للتفريط

101٩٧ ٣٥٢٥0٣٧1٣إدانة كاملة يف قتل خطأ للتفريط

101100 ٣٥٥٤٨1٤6٧1٤إدانة كاملة يف قتل خطأ بسبب دوخة رصع

10110٣ ٣٣٤٤٢٤٨٢٧1٥إدانة كاملة بقتل امرأة وجنينها خطأ

اجلنائي  
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

101110 ٣٤٢٢٩6٧٥٧16عدم إثبات مسؤولية لتسبب املدعي يف احلادث
دية

101116 ٣٣٣0٤1٣٨٧1٧دية قتل عمد لقاتل تويف قبل القصاص

1011٢٢ ٣٣66٤٣٨٧٧1٨عدم ثبوت دية قتل خطأ بالتسبب يف صعق

1011٢٨ ٣٣٣٤٧6٣٧1٩دية قتل خطأ بحادث سري ُنكل فيه عن اليمني

دية قتل خطأ بحادث سري ُرجع فيه عن 
االعرتاف

٣٣٢٨٣٨٤٤٧٢0 1011٣٤

دية قتل خطأ بحادث سري ُرجع فيه عن 
االعرتاف

٣٥1٢٨٩٨0٧٢1 1011٤0

1011٤٥ ٣٤٨٨٧٩٣٧٢٢إلزام العاقلة بدية قتل خطأ بحادث سري

1011٥1 ٣٥1٥6٨٣٧٧٢٣دية قتل خطأ وأروش بحادث سري

1011٥6 ٣٤٥10061٧٢٤دية قتل خطأ وأروش بحادث سري

10116٣ ٣٤٥٤٢٩01٧٢٥دية قتل خطأ بحادث سري

10116٧ ٣٥6٢٧0٤٧٢6دية قتل خطأ بحادث سري

1011٧1 ٣٤٤٨٤٧6٤٧٢٧دية قتل خطأ بحادث سري

دية قتل خطأ بحادث سري بحكم غيايب
 

٣٥٨٥0٧٧
٧٢٨ 1011٧٥

1011٨0 ٣٤٥٣06٤٣٧٢٩دية قتل خطأ لتجاوز اإلشارة الصفراء
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

1011٨٥ ٣٥٣٤1٤٩٧٧٣0دية قتل خطأ بحادث دهس

حتمل بيت املال دية قتل خطأ جلاٍن تعذر العثور 
عليه

٣٤٤٩٢0٢٩٧٣1 1011٨٩

حتمل بيت املال دية قتل خطأ لتعذر العثور عىل 
صاحب اجلمل

٣٥٤0٨٩1٧٣٢ 1011٩٣

حتمل بيت املال دية قتل خطأ لتعذر العثور عىل 
صاحب الناقة

٣٥1٢٩61٥٧٣٣ 1011٩٨

حتمل بيت املال دية قتل خطأ دون األروش 
لتعذر العثور عىل اجلاين 

٣٤٣٢٥٥0٢٧٣٤ 101٢06

حتمل بيت املال نصف دية قتل خطأ جلاٍن تعذر 
العثور عليه

٣٤٣16٣٩٧٧٣٥ 101٢1٣

101٢1٨ ٣٥٢0٣٢٧1٧٣6دية قتل خطأ للتفريط يف حفظ احليوان 

101٢٢1 ٣٥٣٩٣1٧٥٧٣٧دية قتل خطأ ضد ورثة متسبب يف حادث سري

حتمل كفيل دية قتل خطأ بحادث سري هلروب 
املكفول

٣٤٤٥1٥6٤٧٣٨ 101٢٢٥

101٢٢٩ ٣٥1٣٥1٧٤٧٣٩ثالثة أرباع دية قتل خطأ بحادث سري

101٢٣٢ ٣٤٤٣٢٥٥0٧٤0ثالثة أرباع دية قتل خطأ بحادث دهس

101٢٣٧ ٣٥٢6٢0٨6٧٤1نصف دية قتل خطأ بحادث سري



563

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

نصف دية قتل خطأ لترسب مياه تسببت يف 
حادث

٣٤1٨٨٨00٧٤٢ 101٢٤٢

101٢٤6 ٣٤٢٤٤0٤٧٤٣دية قتل خطأ وأورش إصابات سبق التنازل عنها

101٢٥٧ ٣٤٤٢1٤٣٤٧٤٤صلح بأكثر من نسبة اإلدانة ملصلحة القرص

101٢61 ٣٢٤٧٢٥٩6٧٤٥أروش إصابة ضد ورثة متسبب يف حادث سري

101٢66 ٣٤٢٣٨٩0٩٧٤6أروش إصابة يف حادث دهس

101٢٧0 ٣٥1٥1٩10٧٤٧أرش إصابة عمدية ُيدفع فيها بالصيال
اعتداء

101٢٧6 ٣٤٣0٢6٥٧٧٤٨ادعاء بالرشوع يف القتل

101٢٨٩ ٣٤٥11٧٤٨٧٤٩رشوع يف قتل بإصابة بطلق ناري

101٢٩٤ ٣٥6٢16٢٧٥0اعتداء بإطالق نار عىل شخص وإصابة سيارته

101٢٩٩ ٣٤٤٨٥1٨٧٧٥1اعتداء بإشهار سالح عىل رجال األمن واهلروب

101٣0٣ ٣٤1001٢٧٥٢اعتداء بالطعن مع رشب مسكر

101٣06 ٣٥1٣٧٧٩6٧٥٣اعتداء برضب بعصا وطعن بسكني ورمي بحجر

101٣0٩ ٣٤1٣6٧٩٧٥٤اعتداء بالدهس بالسيارة

101٣1٣ ٣٤٥٧00٤٢٧٥٥اعتداء بكرس باب شقة وحماولة الدخول للرسقة

101٣1٧ ٣٥٥٩6٥٧٥6اعتداء وإصابة وانتهاك حرمة منزل ورسقة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

101٣٢٣ ٣٥٢٩٤٤٣٧٥٧اعتداء برضب وإصابة بحجر عىل الرأس

101٣٢6 ٣٤٩٩٨6٢٧٥٨اعتداء برضب وسلب مال

101٣٣1 ٣٥٤٢6٨٣٧٥٩اعتداء برضب وتسبب يف إصابة

101٣٣٥ ٣٥٣6٨٧1٣٧60اعتداء برضب وتسبب يف إصابة

101٣٣٨ ٣٥1٤٥٥٤٧٧61اعتداء برضب وإصابة وتلفظ بالسب

101٣٤٣ ٣٥1٧٥٥٧٤٧6٢ادعاء اعتداء برضب بحجر وإصابة وتلفظ

101٣٤٧ ٣٥٢٢1٣٩٧٧6٣اعتداء حدثني برضب ثالث وإصابته يف عينه

101٣٥٢ ٣٥٤٥٥٧6٤ادعاء باعتداء برضب وشتم

101٣٥٥ ٣٣60٩1٥٨٧6٥ادعاء اعتداء عىل رجل أمن ومقاومته 

101٣٥٨ ٣٤٥6٩٤٥٧66اعتداء بالرضب يف الوجه

101٣6٣ ٣٤٢٤٣٣٥6٧6٧اعتداء بالرضب والصفع عىل الوجه

101٣66 ٣٤60٧٥0٧6٨اعتداء بإمساك املجني عليه من حلقه

101٣٧0 ٣٤٩16٧٧٧6٩اعتداء بالرضب باحلذاء واإلمساك من احللق

101٣٧٣ ٣٥٨٣٩٣٩٧٧0ادعاء باعتداء مديرة عىل طالبة برضهبا ولطمها

101٣٧٧ ٣٤16٥٤٩0٧٧1ادعاء باعتداء برضب وسب وشتم

101٣٨1 ٣٥٢6٩6٧٧٢مضاربة تسببت يف إصابات يسرية

101٣٨٥ ٣٥٩٧6٩6٧٧٣مضاربة مجاعية واعتداء مشرتك
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

101٣٩1 ٣٤٩٣٩٧٩٧٧٤اعتداء برضب زوجة وتلفظ

101٣٩٧ ٣٤٩٨٤٣٨٧٧٥اعتداء برضب زوجة وتلفظ

101٤01 ٣٤٣٥00٢٧٧٧6اعتداء برضب زوجة

101٤0٩ ٣٥6٨٤1٤٧٧٧اعتداء برضب زوجة

101٤1٣ ٣٥٢٣٩٥٨٢٧٧٨اعتداء مريض نفيس بإصابة شخص بحجر
زنا

101٤1٨ ٣٥٨10٢1٧٧٩زنا غري حمصنة

101٤٢٣ ٣٤٥٥6٧6٧٨0زنا غري حمصنني وتغييب فتاة

101٤٢٧ ٣٣٤٥٤٨0٧٨1زنا غري حمصن ُيدفع فيه باالعرتاف حتت اإلكراه

زنا غري حمصنني ُيدفع فيه باالعرتاف حتت 
اإلكراه

٣٥٣6٧1٧٨٢ 101٤٣1

101٤٣٨ ٣٥٢٤٩٨1٧٨٣زنا حمصنة ُيدفع فيه باإلكراه 

101٤٤٢ ٣٣6٧٣6٤٣٧٨٤زنا حمصنة ُيدفع فيه باإلكراه وعدم وجود مرتجم

101٤٤٧ ٣٤٢٨1٥٤٣٧٨٥زنا حمصنة ُيدفع فيه باإلكراه

زنا حمصنة وغري حمصن ُيدفع فيه باالعرتاف حتت 
اإلكراه

٣٥٤٨٨٨٣٧٨6 101٤٥٢

زنا حمصن ُيدفع فيه بالزواج والرجوع عن 
االعرتاف

٣٣٥1٤٩٣٧٨٧ 101٤٥٨
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

101٤66 ٣٥116٢1٧٨٨زنا حمصنة رجعت عن اعرتافها 

101٤٧1 ٣٥٤00٤٥٧٨٩زنا مستأمنني حمصنني
دعارة وقوادة

101٤٨٢ ٣٣٥٤1٢٣٧٩0دعارة وقوادة

101٤٩1 ٣٣٤٤6٧٤0٧٩1دعارة وقوادة

101٤٩6 ٣٣٤٧٣٩٩0٧٩٢دعارة وقوادة

101٥0٢ ٣٤٥٥٨٢٥٧٧٩٣دعارة وقوادة

101٥06 ٣٤٥6٩٤٨٥٧٩٤دعارة وقوادة

101٥10 ٣٥16٥06٧٩٥دعارة وقوادة

101٥1٧ ٣٥6666٣٧٩6دعارة وقوادة

101٥٢٧ ٣٥٧٧٩٩٣٧٩٧دعارة وقوادة

101٥٣٢ ٣٤٢٤6٣٢٥٧٩٨دعارة وقوادة

101٥٣6 ٣٤٥101٧٧٧٩٩دعارة

101٥٤٢ ٣٤61٤٩1٨00دعارة ودياثة

101٥٥0 ٣٤٤٤٩٥٤1٨01قوادة

101٥٥٤ ٣٤٤٣٣0٨٧٨0٢ابتزاز عن طريق القوادة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1/ 1٥بيع

1/ ٤1٣قرض

1/ ٤٧٩رهن

٢/ ٥ضامن

٢/ ٢٧1رد مبلغ 

٢/ ٣0٩كفالة

٢/ ٣6٣حوالة

٢/ ٣٧٣صلح

٢/ ٤01وكالة

٣/ ٥رشكة

٣/ 1٣٩اإلجارة

٣/ ٣6٩مقاولة

٤/ 6٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨٩جعالة

٤/ ٩٥سمرسة

٤/ 1٢٧أتعاب حماماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ 1٤٧هبة وعطية

٤/ 1٩1إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخالء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ ٢٣إهناءات عقار

٥/ 1٤1اسرتداد حيازة

٥/ 1٨1تسليم مستندات

٥/ ٢1٥مطالبة بيت املال

٥/ ٢6٥منع رضر وإزالته

٥/ ٣٣1منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز حتفظي
أحوال شخصية

6/ ٥مواريث

6/ 161إهناءات املواريث

6/ ٢٢٥وقف

٧/ ٥إهناءات الوقف

٧/ ٢٩٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إهناءات الوصية

٧/ ٤01والية

٨/ ٥إهناءات الوالية

٨/ 1٧٣نكاح

٨/ 1٨1عضل

٨/ ٢6٣صداق

٨/ ٣٣1جهاز الزوجية

٨/ ٣٣٩خلع

٨/ ٣٤٩طالق

٩/ ٥فسخ النكاح

٩/ 161انقياد

٩/ ٢01لعان

٩/ ٢11نسب

٩/ ٢٤1نفقة

٩/ ٢٨٣حضانة

٩/ ٣٨٩زيارة
جنائي

10/ ٥االعتداء عىل النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

10/ ٥قتل

10/ ٨٩إثبات مسؤولية

10/ 11٥دية

10/ ٢٧٥اعتداء

10/ ٤1٧االعتداء عىل العرض

10/ ٤1٧زنا

10/ ٤٨1دعارة وقوادة

11/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

11/ 6٩حترش

11/ ٩٩ابتزاز

11/ 1٤٣تغييب فتاة

11/ 1٥٧استدراج وخطف

11/ ٢0٥قذف وسب وشتم

11/ ٣٤٥مسكر

11/ ٤٤1خمدرات

11/ ٤٤1هتريب

11/ ٤٩٩ترويج

11/ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

11/ ٥٥٥تعاطي

1٢/ ٥حيازة

1٢/ 11٥نقل

1٢/ 1٤1رسقة

1٢/ ٣1٥سحر

1٢/ ٣٧٩ردة

1٢/ ٣٩٣اعتداء عىل املال

1٢/ ٣٩٣إتالف ممتلكات

1٢/ ٤٥٥خيانة أمانة

1٢/ ٥1٣غسل أموال

1٢/ ٥1٩نصب واحتيال

1٢/ ٥٣1شهادة زور

1٢/ ٥٤٥عقوق

1٢/ ٥٥٩عمل وقت الصالة

1٢/ ٥6٧جماهرة بإفطار

1٣/ ٥مظاهرات

1٣/ ٤1اجتار بالبرش

1٣/ ٥٥إزعاج سلطات



573

رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٣/ ٧٥تسرت عىل الغري

1٣/ 10٣انتحال شخصية

1٣/ 111إيذاء الغري

1٣/ ٢1٧تفحيط

1٣/ ٢٢٥انتهاك حرمة منزل

1٣/ ٢6٧جرائم معلوماتية

1٣/ ٢٩٩   استغالل الرقية

1٣/ ٣1٣شكاوى ودعاوى كيدية
رشوط الدعوى

1٣/ ٣٧٩صفة املدعي

1٣/ ٤01صفة املدعى عليه

1٣/ ٤٣٥حترير الدعوى

1٣/ ٤6٥االختصاص الوالئي 

1٣/ ٤6٥رشط التحكيم

1٣/ ٤٨٥االختصاص الدويل

1٣/ ٤٩٣اختصاص ديوان املظامل

1٣/ ٥٣٩اهليئات العاملية

1٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية



الفهر�س العام لكامل املجلدات

574

رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٣/ ٥٥٣جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

1٣/ ٥6٣اللجنة املرصفية

1٣/ ٥6٩اللجنة اإلعالمية

1٣/ ٥٧٣االختصاص النوعي

1٣/ ٥٩٩االختصاص املكاين






