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عمل قوم لوط و�سذوذ جن�سي

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٣٢١٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه : ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار : ٣٥٣٢٠٨٦٧ 

 
تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا ذلكا-ا يفا رشوعا تلفاحشةا-ا فعلا عىلا تتفاقا جنيسا-ا شذوذا

بالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

.ZÆÅÄÃÂÁÀ¿¾]سولهاتعاىللا

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بالشذوذ اجلنيس والرشوع يف 
متكني الغري من فعل الفاحشة به، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أقر بصحتها؛ ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بالشذوذ اجلنيس 
مفرقة،  جلدة  مائة  وبجلده  أشهر،  ستة  ملدة  بسجنه  وحكم  منه،  الغري  متكني  يف  والرشوع 

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 
وتاريخ   ٣٥٧٥٥٣٧٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٣٢١٤
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ  اخلميس  يوم  يف  ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ 



7

١٥: ٠٨ وفيها تقدم املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وتكليف رقم )١٥٨٣٢( وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٠٦هـ بالئحة دعوى وفيها: أدعي عىل/ 
)...( )٢٥( عامًا، ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( حمصن، متعلم، مطلق الرساح، 
١٤٣٥/٥/٢٦هـ  بتاريخ  إنه  حيث  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من   )١٢٠( للامدة  استنادا 
قبض عىل املذكور إثر إخبارية عن وجود شخص يقوم بعرض نفسه عىل الشباب يف حي 
باهلل  والعياذ  اللواط  فاحشة  فعل  ملامرسة  السن  ويتصيد صغار   ،)...( بجوار مطعم   )...(
مقابل مبالغ مالية، ويتواجد عىل جوال رقم )...( فتم التنسيق معه لذلك عن طريق اجلوال 
عىل مسمع من الفرقة القابضة، وتم حتديد املكان والزمان بالتاريخ أعاله بجوار مطعم )...( 
مقابل مبلغ وقدره  مائتا ريال سعودي، ويف الوقت املحدد واملكان املحدد حرض الشخص 
القابضة،  الفرقة  من  ومرأى  مسمع  عىل  ذلك  وكان  الفرقة،  بمصدر  والتقى  عنه،  املخرب 
واجتها إىل منطقة خلف متجر )...( منزوية عن أنظار الناس، ورغب يف ممارسة فعل فاحشة 
اللواط معه والعياذ باهلل داخل السيارة، وقام يف أثناء ذلك برسعة بخلع مالبسه السفلية دون 
طلب من املصدر، فأعطيت إشارة القبض، فتم القبض عليه وذكر أنه قد مارس اجلنس مع 
به شخص إليصاله  بأنه اتصل  أفاد  للمتهم )...(  أشخاص عدة، وبسامع األقوال األولية 
إىل شارع )...( خلف )...( ويف أثناء ذلك ذكر له بأنه يريد أن يفعل به اللواط مقابل مائتي 
من  عليه  القبض  تم  ذلك  وبعد  بخلعها،  فقام  السفلية  أن خيلع مالبسه  منه  ريال، وطلب 
بأنه سبق  أقواله األولية وأضاف  بنحو مما جاء يف  أفاد  املتهم   قبل احلكومة. وباستجواب 
قد فعل به فاحشة اللواط  خارج اململكة زاعام أن ذلك كان بالقوة  وأن الفعل كان بدون 
إيالج، وبمشاهدتنا للمتهم عند التحقيق معه كانت تظهر عليه عالمات التخنث والتشبه 
بالنساء. وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له عىل سوابق. وقد خلص التحقيق بتوجيه االهتام لـ 
)...( بالشذوذ اجلنيس والرشوع يف متكني الغري من فعل الفاحشة به بعد االتفاق معه عىل 
ذلك، ومتكني شخص من فعل الفاحشة به بدون إيالج يف السابق، وذلك لألدلة والقرائن 
املدون صفحة رقم )١( وصفحة رقم )٣إىل٤( بدفرت  املتهم  باعرتاف  التالية: ١ - ما جاء 
التحقيق املرفق لفة )٧( املؤيد ملا جاء بأقواله املدونة عىل ص رقم )٢ -٣( بملف إجراءات 
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االستدالل املرفق لفة )٥(.٢ - ما جاء بمحرض القبض املرفق لفة رقم )١ -٢(.٣ -ما جاء 
بمحرض املشاهدة املدون صفحة رقم )٢( بدفرت التحقيق املرفق لفة )٧(. وحيث إن ما أقدم 
عليه املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية رادعة. وبسؤال املدعى عليه )...( عن الدعوى أجاب وهو حيسن العربية قائاًل ما 
ذكره املدعي العام من القبض عيل داخل سيارة برفقة شخص خلف )...( وقمت بإنزال 
رسوايل ألجل فعل الفاحشة، وقد ُفِعَل يب الفاحشة من السابق بغري رضاي فهذا صحيح وأنا 
تائب هذه إجابتي. هذا وقد جرى االطالع عىل حمرض القبض فوجد كام ذكر املدعي العام 
فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وما قرره الطرفان؛ وحيث صادق عىل القبض عليه 
بعد عرضه نفسه لفعل الفاحشة؛ وملا تضمنته أوراق املعاملة؛ وحيث إن ما قام به فعل حمرم 
رشعًا يستحق عليه العقوبة؛ ولقوله تعاىل [¾¿ZÆÅÄÃÂÁÀ؛ 
فعل  من  الغري  متكني  يف  والرشوع  اجلنيس  بالشذوذ  إدانته  لدي  ثبت  فقد  تقدم  ما  ولكل 
الفاحشة، وقررت تعزيره لقاء ذلك بالسجن مدة أربعة أشهر حيتسب منها مدة إيقافه بسبب 
هذه القضية وجلده مائة جلدة مفرقة عىل دفعتني بني كل دفعة وأخرى عرشة أيام، وبذلك 
البالد ووضع  اسمه عىل قائمة املمنوعني من دخوهلا.  بإبعاده خارج  حكمت، كام أويص 
وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه مل يبد املدعي العام معارضته وقرر املدعى 
الساعة  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ  بتاريخ  باحلكم  النطق  جرى  وقد  الئحة،  بدون  املعارضة  عليه 

الثامنة والنصف واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

ففي  بمحافظة جدة  اجلزائية  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  احلمد هلل وحده وبعد 
حرض  وفيها   ٠٩  :٤٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ  املوافق  األربعاء  يوم 
برقم ٣٥٧٥٥٣٧٣  االستئناف  املعاملة من حمكمة  واملدعى عليه كام وردت  العام  املدعي 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ تتضمن ما هذا نصه )تقرر باألكثرية إعادهتا لفضيلة حاكمها 
ملالحظة ما ييل: ١ - احلكم بالسجن قليل جدًا خاصة مع ثبوت اإلدانة وإقرار املدعى عليه. 
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٢ - يتعني بيان مقدار كل دفعة من دفعات اجللد منعًا  لاللتباس عند التنفيذ. واهلل املوفق، 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. ( ولوجاهة ما ذكره اصحاب الفضيلة 
فقد رجعت عن حكمي بسجنه أربعة أشهر إىل سجنه ستة أشهر حيتسب منها مدة اإليقاف 
بسبب هذه القضية، وأما اجللد فباٍق عليه ويكون عىل دفعتني متساويتني، وبعرض احلكم 
عىل املدعي العام واملدعى عليه مل يبد املدعي العام املعارضة وأبدى املدعى عليه املعارضة 
بدون الئحة وأمرت بإحالة املعاملة ملحكمة االستئناف. حرر بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ 

الساعة 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  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  الثالثة  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٥٧٥٥٣٧٣ برقم  جدة  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
 ٣٥٢١٨٣٢٢ برقم   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٩هـ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٣هـ املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم بالشذوذ اجلنيس 
والرشوع يف متكني الغري من فعل الفاحشة به املحكوم فيه بام دون باطن القرار. واملالحظ 
وبدراسة  ١٤٣٥/٥/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥٤٤٩٤ رقم  االستئناف  حمكمة  بقرار  عليه 
القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عل احلكم بعد اإلجراء األخري واهلل املوفق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بأهبا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣١٦٧١٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٢٤٦٦ 

لوتطا-افعلامقدماتاتلفاحشةا-ااحيازةاموتداإباحيةا-اإنكارا-اإسلترالدىاجهةاتلقبضا-ا
دفعاباإلكلتها-ااعدماتلبينةاعميها-ااإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امصادرةاتجلوتل.

 .Z² ± ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥]1ا-سولهاتعاىللا
.Z9876]2ا-سولهاتعاىللا

را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“ممعونامناعملابعملاسومالوطا”.

أقام املدعي العام دعواه ضد احلدث املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بفعل الفاحشة مفاخذة 
باملجنى عليه وحيازته لصور خملة بجواله، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية وبمصادرة 
اجلوال، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام 
استند إىل إقرار املدعى عليه أمام جهة القبض بصحة الدعوى، وإقراره أمام جهة التحقيق 
بحيازة مواد إباحية، وبعرضهام عليه دفع بصدور األول حتت اإلكراه، وبعدم صحة اإلقرار 
اآلخر، ومل يقدم ما يثبت دفوعه؛ ونظرًا ألن األصل يف اإلقرار الصحة، وما دفع به املدعى 
ع معه عىل  عليه غري مقبول لصدور اإلقرار منه بحضور شقيقه الذي يكربه سنًا والذي وقَّ
اإلقرار؛ لذا فقد حكم القايض بثبوت إدانة املدعى عليه بفعل الفاحشة مفاخذة باملجنى عليه 
مائة جلدة مفرقة،  وحيازته لصور خملة بجواله، وحكم بسجنه ملدة مخسة أشهر، وبجلده 
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وبمصادرة جواله، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم األربعاء ١٤٣٥/٦/٢٣هـ ويف متام الساعة الثانية عرشة 
إال ربع افتتحت اجللسة لدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بأهبا بناء عىل املعاملة املحالة 
١٤٣٥/٥/٢٩هـ  وتاريخ   )٣٥٣١٦٧١٧( بالرقم  بأهبا  اجلزائية  املحكمة  رئيس  من  إلينا 
واملقيدة لدى املحكمة بالرقم )٣٥١٥٥٥٠٢٥( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ املتعلقة بدعوى 
املدعي العام/ )...( املكلف من قبل االدعاء العام بموجب أمر التكليف ذي الرقم )٣٥١( 
يف ١٤٣٠/٩/٩هـ ضد احلدث )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...( يف هتمة اللواط وقد تقدم املدعي العام بدعوى نص احلاجة منها باالطالع عىل حمرض 
أحد  للمركز من  واملتضمن ورود شكوى  مدينة سلطان  هيئة  مركز  قبل  املعد من  القبض 
طالب ثانوية )...( بحي )...( تتضمن تعرضه لالعتداء اجلنيس وفعل فاحشة اللواط من 
قبل املدعى عليه، بعد أن قام بوضع مادة منومة يف قارورة صغرية للرشب وبعد ربع ساعة 
أفاق ووجد نفسه جمردا من الثياب ومعتدى عليه جنسيًا، وباالنتقال مع املشتكي من قبل 
اهليئة ملوقع اجلريمة للتعرف عىل املتهم تم مشاهدته واقفًا أمام حديقة )...(، وبمشاهدته 
لدورية اهليئة حاول اهلرب فتم القبض عليه وقد أقر بصحة الشكوى، وأنه قام باالعتداء 
اجلنيس عىل املشتكي وفعل به فاحشة اللواط. وبفحص جواله من نوع )...( حيمل الرقم 
أوضاع  يف  الثياب  من  جمردين  ألحداث  الصور  من  عدد  وجود  اتضح   )...( التسلسيل 
فاضحة. وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للحدث/ )...( بفعل الفاحشة مفاخذة باملجني 
أطلب  لذا  له عىل يشء؛  يعثر  مل  وبالبحث عن سوابقه  بجواله،  عليه وحيازته لصور خملة 
إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه. ومصادرة جواله من 
نوع )...( حيمل الرقم )...( لتخزينه صور خملة، علام بأن احلق اخلاص ال يزال قائام هكذا 
ادعى. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما جاء يف الدعوى من كوين فعلت 
إىل  املدعي يف سيارته  مع  أين خرجت  والصحيح  باملدعي غري صحيح،  مفاخذة  الفاحشة 
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الفاحشة، وتوقفنا يف مكان  طريق )...( لياًل قبل العشاء حيث طلب مني مبادلته يف فعل 
ثم نزل هو إىل املرتبة اخللفية ثم حلقته فقام بإنزال رسواله إىل منتصف فخذيه، وأنا مل أقم 
فتحرك  أمه،  اتصال من  أحد أصدقائي وورده حينها  اتصال من  ثم وردين  بخلع مالبيس 
أن أمكنه من نفيس، ورفضت وبعدها أوصلني، وأما ما  قبلها يطلب مني  بالسيارة وكان 
ورد يف الدعوى من أن يف جوايل صورًا خليعة ألحداث فكذلك غري صحيح، وهي ألوالد 
غري جمردين من املالبس وتردين عن طريق خدمة )...( هكذا أجاب، وبعرضه عىل املدعي 
العام أجاب قائاًل: الصحيح ما ذكرته وبسؤاله هل لديه بينة أجاب نعم، وهو إقرار املدعى 
عليه بحضور شقيقه الذي يكربه سنًا لدى الرشطة بفعله الفاحشة مفاخذة، وإقراره لدى 
هيئة التحقيق بوجود صور خليعة عىل جواله هكذا أجاب، وعليه اطلعت عىل إقرار املدعى 
عليه لدى الرشطة املدون عىل الصفحة رقم )١( من ملف التحقيق لفة رقم )١( فوجدته 
يتضمن أنه قام بمفاخذة املدعي. كام اطلعت عىل حمرض استجواب املدعى عليه املدون عىل 
الصفحة )١ -٢( من ملف التحقيق املرفق لفة رقم )١٦( فوجدته يتضمن اعرتافه بوجود 
صور إباحية خليعة لعدد من األحداث يف أوضاع خملة أ.هـ. وبعرض ما تقدم عىل املدعى 
بإقراري لدى  يتعلق  فيام  الكالم ووقعت عليه، لكن  أنا قلت هذا  نعم  قائاًل:  عليه أجاب 
الرشطة فقد كان حتت الرضب والتهديد، وأما ما كان لدى هيئة التحقيق فال أعرف معنى 
أين  باملصادقة هكذا أجاب، فجرى سؤاله  السؤال  لذا أجبت عىل  أو خليع؛  إباحي  كلمة 
يسكن ويقيم فأجاب يف مدينة أهبا بحي )...( ثم سألته عن والده، هل هو عىل قيد احلياة 
الذي يكربه سنًا،   املدعى عليه  بطاقة األحوال لشقيق  ثم اطلعت عن صورة  فأجاب: ال، 
والذي كان متواجدًا معه أثناء توقيعه عىل إقراره، بل ووقع معه عىل هذا اإلقرار املشار إليه 
بعاليه واملصدق من قبل الرشطة، وهذه الصورة مرفقة باملعاملة لفة رقم )٢( فوجدت أن 
عمره يتجاوز الثالثني عامًا، ثم سألت املدعى عليه عن نوع جواله فأجاب )...( املوصوف 
يف الدعوى ثم سألت املدعى عليه هل لديه بينة عىل تعرضه للرضب واإلكراه؟ فأجاب: ال، 
وقد سألت الطرفني هل لدهيام ما يودان إضافته فأجابا: ال؛ فبناًء عىل ما تقدم؛ وألن املدعى 
املدعى  إقرارا  بينته فأجاب: أهنا  العام عن  املدعي  الدعوى؛ وألنه جرى سؤال  أنكر  عليه 
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عليها؛ وألنه جرى االطالع عليها؛ فاألول املعد لدى الرشطة كان رصحيًا وواضحًا؛ وألن 
املدعى عليه أقر بصدوره منه ودفع بتعرضه لإلكراه والرضب وعجز عن إثبات هذا الدفع؛ 
وألنه جيب  مؤاخذته هبذا اإلقرار حيث األصل صحته، ومل يظهر يل ما يوجب الطعن فيه 
وصدر منه بحضور شقيقه وقد وقع معه عىل هذا اإلقرار، كام أن إقراره لدى هيئة التحقيق 
يكن  مل  كونه  من  به  دفع  وما  الصحة،  فيه  األصل  جواله  يف  خليعة  أحداث  صور  بوجود 
يعرف معنى كلمتي إباحية أو خليع ال يمكن قبوله منه؛ حيث سألته عن مكان سكنه فأفاد 
أنه يسكن يف أهبا، وهي مدينة حارضة األصل يف ساكنيها معرفة هذه املصطلحات ومعانيها 
فمن  واستفحلت،  األعامل  مثل هذه  بينهم  انترشت  الشباب حيث  ودالالهتا، وخصوصًا 
البينات  العام يعد من  املدعي  الشأن؛ وعليه فام قدمه  املستبعد جدًا صحة ما ذكره يف هذا 
خمالف  وهو  العقوبة،  مرتكبه  ويستحق  رشعًا  حمرم  العمل  هذا  ألن  ونظرًا  هذا؛  املوصلة 

نبيه لوط عليه السالم :[¥ ¦ §  للفطرة اإلنسانية السليمة، قال اهلل تعاىل عىل لسان 
 “  : ¨ © Z² ± ° ¯ ® ¬ » ª؛ ولقوله صىل اهلل عليه وسلم 
ملعون من عمل بعمل قوم لوط” صحيح اجلامع برقم )٥٨٩١(، كام أن هذا الفعل خمالف ملا 
جاء الدين بحفظه من الرضوريات اخلمس، ومنها العرض وقد امتدح اهلل املؤمنني بصفات 
منها حفظهم لفروجهم فقال: [Z9876؛ ونظرًا ملا قرره عدد من أهل 
العلم من جواز التعزير باملال أخذا أو إتالفًا؛ ولكون املدعى عليه حدثًا، وهذا يؤخذ بعني 
االعتبار عند تقدير العقوبة؛ ولكل ما تقدم ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( بفعل الفاحشة 
مفاخذة باملدعي وحيازته لصور خملة بجواله، وحكمت بتعزيره عىل ذلك بسجنه ملدة مخسة 
أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وجلده مائة جلدة مفرقة عىل دفعتني كل دفعة مخسون جلدة، 
ومصادرة جواله املوصوف يف الدعوى، وقد جرى عرض احلكم عىل الطرفني، وأفهمتهام 
أن هلام حق طلب تدقيق احلكم؛ حسب املادة الثانية والتسعني بعد املائة من نظام اإلجراءات 
اجلزائية اجلديد، وجرى تسليمهام نسخة من إعالم احلكم يف هذه اجللسة وأفهمتهام أن مدة 
االعرتاض هي ثالثون يومًا من اليوم، وأهنام إن مل يتقدما خالهلا بيشء فسوف يسقط حقهام 
يف طلب التدقيق حسب املادة الرابعة والتسعني بعد املائة من ذات النظام، ففهام ذلك، ووقعا 
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عمل قوم لوط و�سذوذ جن�سي

الثانية  الساعة  عند  اجللسة  ورفعت  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ  بتاريخ  باحلكم  النطق  جرى  عليه 
عرشة والربع وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

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 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  وتاريخ١٤٣٥/٨/١٢هـ   )٣٥١٥٥٥٠٢٥( بالرقم  بأهبا 
فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...( بالرقم )٣٥٢٩١١٤٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ 
اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( يف قضية )لواط( عىل الصفة املوضحة يف الصك 
املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه؛ وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة تقررت باألكثرية املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة الرس

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩١٢٣٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨١١٩٥ 

لوتطا-احقاخاصا-اتسادرتجاحدثا-افعلافاحشةاتلموتطابها-اإنكارا-اسوتبقامماثمةا-ا
صدوراحكلالمحقاتلعاما-اإسلترامصدقارشعاا-اعدماسبولاتللجوعاعنها-اإدتنةا-ااتعزيلا

بالقجناوتجلمد.-اتعزيلاحلقاخاصايفاسضيةاأخالسية

سوةاتلقلتئن.

وفعل  ابنه  باستدراج  لقيامه  بتعزيره  احلكم  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
فاحشة اللواط به بعد خمادعته، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
البينة من املدعي قرر أن بّينته هي التحقيقات التي أجريت يف القضية وإقرار املدعى عليه 
املصدق رشعًا واحلكم النهائي الصادر ضده للحق العام بسجنه ملدة سبع سنوات للقرائن 
القوية وتعدد سوابقه؛ ولذا فقد حكم القايض للحق اخلاص بسجن املدعى عليه ملدة سنة 
مرات  ثالث  عليه  تكرر  جلدة  مخسني  وبجلده  العام،  احلق  عقوبة  انتهاء  بعد  تبدأ  واحدة 
بحضور املدعي إن رغب ذلك، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد فأنا )...( رئيس املحكمة العامة بمحافظة الرس بناء عىل املعاملة 
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عمل قوم لوط و�سذوذ جن�سي

املقيدة بوارد املحكمة ذي الرقم )٣٥١٠٣٥٦٨٣( يف ١٤٣٥/٤/١٠هـ عليه يف يوم اإلثنني 
املوافق ١٤٣٥/٥/٢ ويف متام الساعة التاسعة والنصف فتحت اجللسة وفيها حرض لدّي 
)...( وادعى عىل احلارض معه  الرقم  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودي  
إن  عليه:  دعواه  يف  قائاًل   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
هذا احلارض معي قام بتاريخ ١٤٣٣/١/١٤هـ باستدراج ابني )...( البالغ من العمر سبع 
سنوات وفعل به فاحشة اللواط بعد خمادعته حيث إنه رجل كبري بالسن وعمره قريبا من 
الستني عاما وطلب من  ابني أن يسلم عليه ونحن تربينا وربينا أبناءنا عىل تقدير كبري السن 
ومسك يده وأدخله يف داخل عامرة بمحافظة الرس، ويف مدخل الدرج قام بخلع رسواله 
وفعل به  الفاحشة، وهذا احلارض معي رجل شاذ وصاحب سوابق وتسبب لطفيل برضر 
نفيس بالغ وما زلت أعاجله منذ سنتني، وسبب يل خسائر مادية ومعنوية وأثر يف حياة طفيل، 
من  خروجه  بعد  معه  يل  فإن  الشاذ  فعله  من  صدري  وتشفوا  منه  حقي  يل  تأخذوا  مل  وإذا 
السجن حسابًا، وحسبي اهلل عليه فأنا ال أنام الليل بسبب فعله، ولوكان شابا أو مراهقا لقلنا 
العمر ستني سنة وأطلب  يبلغ من  العظيمة، ولكن هذا  غلبته شهوته وجرته هلذه اجلريمة 
احلكم عليه بعقوبة شديدة وال عالقة يل باحلق العام، واحلق العام سيعفو عنه ويل األمر يف 
أي وقت وال حيصل يل التشفي باحلكم باحلق العام هكذا أدعى، ولدى سؤال املدعى عليه 
أجاب قائاًل: إن مجيع ما ذكره املدعي ضدي غري صحيح، وأنا مظلوم يف هذه القضية وتم 
احلكم عيّل بسبب هذه القضية سبع سنوات وال أعرتف هبذه الدعوى هكذا أجاب، وبعد 
بّينة، فأجاب نعم حتقيق الرشطة واحلكم  سامع الدعوى واإلجابة سألت املدعي هل لديه 
أجاب،  هكذا  وجمرم  شاذ  رجل  وهو  والسوابق  السجون  أرباب  من  وهو  بحقه  الصادر 
يف   )٣٤٢٠٥٣( الرقم  ذي  الرشعي  الصك  وعىل  املعاملة  أوراق  عىل  اطالعي  جرى   ثم 
يف   )٣٤٢٢٣١١١( الرقم  ذي  بالقرار  االستئناف  حمكمة  من  املصدق  ١٤٣٤/١/٤هـ 
١٤٣٥/٥/٢٦هـ الذي جاء فيه “وباالطالع عىل سوابقه تبنّي له مخس عرشة سابقة األوىل 
مضاربة والثانية والثالثة رسقة حيوانات والرابعة رشب املسكرات واخلامسة رسقة سيارات 
املسكرات  رشب  والثامنة  اللواط  فاحشة  فعل  والسابعة  املسكرات  رشب  والسادسة 
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والتاسعة النصب واالحتيال ورشب املسكرات والعارشة  انتحال شخصية الغري واحلادية 
تسرت عىل  والثالثة عرشة  واستعامل خمدرات  والثانية عرشة حيازة  املسكرات  عرشة رشب 
غياب رجل أو طفل والرابعة عرشة رسقة واخلامسة عرشة  استعامل املخدرات وهروب من 
السلطة وقد انتهى التحقيق اىل توجيه االهتام )...( بتعاطي حبوب )االمفيتامني( املحظور 
املجرم بموجب الفقرة الثانية من املادة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 
إىل عامرة  الرقم )م/٣٩( يف ١٤٢٨/٧/٨هـ وخطف غالم  امللكي ذي  باملرسوم  الصادر 
له بصلة رشعية، وقيادة   امرأة ال متت  به، وربط عالقه صداقة مع  الفاحشة  سكنية وفعل 

السيارة حتت تأثري احلبوب املحظورة؛ وذلك  لألدلة والقرائن التالية:
ما جاء يف إقراره املصدق رشعا املدون عىل الصفحة بالرقم )٤/٣( لفة رقم )٥(.  - ١

حمرض تنفيذ  املهمة لفة رقم )٢٨(.  - ٢
ذات  ــات  ــف ــل ال عــىل  الــوراثــيــة  ــوص  ــح ــف ال ــري  ــري ــق ت يف  ـــاء  ج مــا   - ٣

األرقام)٣٨/٣٧/٣٥/٣٤/٣٣( ٤
ما جاء يف التقرير الكيميائي الرشعي املرفق ذي الرقم )٦٨(.  - ٤

رقم  الصفحة  عىل  املدون  عليه  املجني  عىل  عليه  املدعى  عرض  حمرض  يف  جاء  ما   - ٥
)١٣( لفة)١(.

٦ -  ما جاء يف حمرض عرض سيارة املدعى عليه عىل املجني عليه املدون عىل الصفحة 
ذات الرقم)١٤( لفة)١(.

٧ -  ما جاء يف حمرض عرض سيارة املدعى عليه عىل احلدث/ )...( املجني عليه املدون 
عىل الصفحة ذات الرقم)١٥( لفة )١(.

٨ -  ما جاء يف حمرض عرض سيارة املدعى عليه عىل احلدث )...( املدون عىل الصفحة 
ذات الرقم)٥( لفة )٢(.

٩ -  تطابق أقوال الطفل املجني عليه بام أقّر به املدعى عليه.
العام ضدي غري صحيح،  املدعي  ما ذكره  إن مجيع  قائاًل:  أجاب  املدعى عليه  وبسؤال 
ماعدا أّنه سجل عيل مخس عرشة سابقة، وأنني أمحل معي امرأة أجنبية عني يف ذهايب من 
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أفعل   ومل  صحيحة،  فغري  العام  املدعي  دعوى  بقية  وأما  صحيح،  فهذا  املدينة  إىل  القصيم 
املحكمة وصدق فضيلته عىل اعرتايف رشعًا، ولكنني  أن اعرتفت لدى رئيس  شيئا وسبق 
أنه سيرضبني كثريا هكذا أجاب، وحيث  أقرأ وال أكتب واملحقق هددين إن مل أعرتف  ال 
أنكر املدعى عليه هذه الدعوى سألنا املدعي العام عن بينته فأجاب : بينتي ما هو مرصود 
املنسوب للمدعى عليه  املعاملة ثم جرى اطالعنا عىل االعرتاف املصدق رشعا  يف أوراق 
واملتضمن اعرتافه بجميع ما ادعى به املدعي العام ضده، وبعرضه عليه أجاب قائاًل: إن هذا 
االعرتاف صدر مني وصدقت عليه لدى املحكمة، ولكنه تم انتزاعه مني عن طريق التهديد 
والقوة من الرشطة هكذا أجاب، وبعد سامع الدعوى واإلجابة جرى اطالعنا عىل أوراق 
فقد رصفنا  الدعوى  عليه هذه  املدعى  أنكر  املرفقة وحيث  التحقيق  ملفات  املعاملة وعىل 
النظر عن مطالبة املدعي العام إقامة حد احلرابة بحّق املدعى عليه؛ لعدم ثبوت ما نسب إليه 
يرتدع وعمره نحو من  الكثرية ومل  السوابق  أرباب  تدينه؛ وألنه من  القوية  القرائن  أن  إال 
ستني سنة ويرتكب هذه األفعال املشينة دليل عىل خبث معدنه وأن ما اهتم به ليس شهوة 
عابرة، وإنام دليل عىل فساده وعدم ارتداعه ومجيع السوابق اخلمس عرشة كلها تم احلكم 
تعزيره  وقررنا  ارتداعه  وعدم  لعودته  سببا  هذا  يكون  وقد  سنتان،  أكثرها  بأحكام   عليه 
بسجنه ملدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن وجلده مخسني جلدة تكرر عليه 
عرش مرات وبني كل دفعة وأخرى أسبوع واحد، هذا ما ظهر لنا بعد  اجتهادنا وبه حكمنا 
عىل مجيع ما تقدم؛ وحيث سبق أن اعرتف املدعى عليه هبذا الفعل وصّدق   وبناء  “ انتهى 
اعرتافه رشعا إال أنه رجع عنه؛ وألن املدعى وابنه قد حلقهم رضر شديد من هذه اجلريمة 
وقد يستمر أثرها مع هذا الطفل طيلة حياته؛ وألن الرشيعة جاءت بالعدل واالنصاف؛ لذا 
فقد قررت سجن املدعى عليه ملدة سنة واحدة تبدأ بعد انتهاء حمكوميته وجلده مخسني جلدة 
تكرر عليه ثالث مرات، وبني تنفيذ كل دفعة وأخرى أسبوع واحد، وهذا السجن واجللد 
هو للحق اخلاص متى تنازل عنه صاحبه، وهو املدعي فيعترب منتهيا ويتم متكينه من حضور 
اجللد إن رغب ذلك، هذا ما ظهر يل وبه حكمت وبتالوته عليهام قررا عدم قناعتهام باحلكم 
ومعارضتهام عليه، وطلب املدعى عليه رفعها دون  الئحة اعرتاضية، وأما املدعي فطلب 
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تسليمه نسخه من احلكم لتقديم الئحة اعرتاضية فأجبناه لطلبه وسيتم تسليمه نسخة من 
احلكم وإفهامه أن له مهلة ثالثني يومًا لتقديم الالئحة، وإذا مضت املدة ومل يقدم الالئحة 
فسيتم بعثها ملحكمة االستئناف بدون  الئحة وعىل ما تقدم جرى التوقيع من اجلميع، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد واله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٥/٢هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
يف حمافظة الرس الشيخ/ )...( ذات الرقم )٣٥١٠٣٥٦٨٣( يف ١٤٣٥/٦/٣هـ؛ املرفق 
هبا القرار رقم )٣٥٢٢٩٢٩١( يف ١٤٣٥/٥/٢هـ؛ الصادر من فضيلته؛ اخلاص بدعوى/ 
)...( ضد/ )...(؛ الهتامه باستدراج )...( ابن املدعي وفعل فاحشة اللواط به بعد خمادعته. 
وقد تضمن القرار حكم فضيلته عىل املدعى عليه بالسجن واجللد للحق اخلاص؛ عىل النحو 
قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  ل  املفصَّ
املصادقة عىل ما حكم به فضيلته -وفقه اهلل. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله 

وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٦٢٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١١٤١٦٦ 

شذوذاجنيسا-احماولةاتلامكنيامنافعلاتلفاحشةا-احيازةاموتداإباحيةا-اإنكاراتلشذوذا-ا
شهادةاغرياموصمةا-ارداطمباتإلدتنةابالشذوذا-اإدتنةاباخزيناموتداإباحيةا-اتعزيلابالقجنا

وتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

إسلتراتملدعىاعميه.

لشخص  متكينه  بمحاولة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضّد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
آخر من فعل فاحشة اللواط به، وختزينه وحيازته ملقاطع خمّلة باآلداب العامة بجهاز هاتفه 
النقال، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرّية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر ما جاء 
األدلة  إىل  استند  العاّم  املّدعي  البّينة من  إباحّية يف جواله، وبطلب  مواّد  فيها سوى ختزين 
الواردة يف دعواه، ومنها حمارض القبض والتحقيق، كام أحرض شاهدين من أعضاء الفرقة 
فلم  املدعى عليه؛ ولذا  أنكره  ما  يثبت  ما  تتضمن  أهّنا ال  اّتضح  القابضة وبسامع شهادهتام 
يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بمحاولة متكني شخص آخر من فعل فاحشة اللواط 
به، وقّرر رد دعوى املدعى العام يف ذلك، وثبت لديه إدانته بتخزين مقاطع خمّلة باآلداب 
العامة بجواله، وحكم بسجنه ملدة مخسة أيام، وبجلده ثالثني جلدة دفعة واحدة، فاعرتض 

الطرفان، وصّدق احلكم من حمكمة االستئناف مع التوصية بإبعاد املّدعى عليه إىل بالده.
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عىل  بناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( د.  فأنا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
 )٣٤٤٧٦٢٥( الرقم  ذات  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
وتاريخ   )٣٤٢٣١٢٧٧( الرقم  ذات  باملحكمة  املقّيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ  وتاريخ 
الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٤/٠٣/٢٤هـ  الثالثاء  يوم  ١٤٣٤/٠١/٢٦هـ ففي 
العارشة وفيها حرض املدعى العام وقّدم )...( الئحة دعوى ضّد )...( ... اجلنسية، بموجب 
اإلخباريات  عىل  وبناًء  ١٤٣٣/٨/١هـ  بتاريخ  أّنه  تتضّمن   )...( رقم  اإلقامة  رخصة 
بعرض  يقوم  املذكور  املّتهم  أّن  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  ملركز  الواردة 
نفسه لفعل فاحشة اللواط به؛ إذ شوهد خلف خمطط )...( خالعًا مالبسه يف مكان منزٍو، 
وحني توّقفت دورية اهليئة بجانبه شوهدت سيارة مطفأة األنوار وقد قام قائدها باهلرب، كام 
وجد بحوزة املّتهم مسحات طبّية، وأيضًا وجد يف جهاز هاتفه النقال مقاطع خمّلة باآلداب 
العامة، فتّم القبض عليه؛ وباستجوابه أقّر بصحة واقعة القبض وبذهابه مع شخص ملامرسة 
بذلك،  إقراره  ودّون  خمّلة،  مقاطع  وبحيازته  فيه  عليه  القبض  تّم  الذي  املكان  يف  الرياضة 
تّم  مّتخذة  إجراءات  عليه -  مسّجلة  جنائّية  أي سوابق  يعثر عىل  مل  وبالبحث عن سوابقه 
ذي  خطابنا  بموجب  عنيزة  بمحافظة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  خماطبة 
الرقـــــم )هـ ص٣٩٠/٥/٥س( وتاريخ ١٤٣٤/١/١٨هـ املتضّمن إفادتنا عاّم إذا كان 
املتهم حني القبض عليه يف وضع التعّري أم ال ؟ فوردنا خطاهبم ذو الرقم )١١س( وتاريخ 
١٤٣٤/١/١٩هـ املتضّمن بأّن املّتهم املذكور أثناء القبض عليه كان نازعًا قميصه ومتهيئًا 
لنزع بنطاله، وملا أشري إليه أقّر اهتام/ )...( بمحاولة متكينه لشخٍص آخر من فعل فاحشة 
اللواط به، وختزينه وحيازته ملقاطع خملة باآلداب العامة بجهاز هاتفه النقال؛ وذلك لألدلة 

والقرائن التالية:
حمرض القبض ـ املنّوه عنه ـ املرفق لفة رقم )٢(.  - ١

٢ - إقراره ـ املنّوه عنه ـ املدون عىل الصفحة رقم)٣( من دفرت حمارض التحقيق املرفق لفة 
رقم )٨(. 
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وبام أّن ما أقدم عليه املتهم املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا أطلب إثبات إدانته بام 
أسند إليه، واحلكم عليه بعقوبة تعزيرّية تزجره وتردع غريه ملحاولة متكينه شخصًا آخر من 
فعل فاحشة اللواط به، وحليازته ملقاطع خمّلة باآلداب العام. هكذا اّدعى. وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أجاب بواسطة مرتجم املحكمة )...( قائال: ما جاء يف دعوى املدعى العام 
من اهتامي بمحاولة متكيني شخصًا آخر من فعل فاحشة اللواط يب فهذا غري صحيح، وأّما 
ختزيني وحيازيت ملقاطع خمّلة باآلداب العامة بجهاز هاتفي النقال فهذا صحيح هكذا أجاب، 
وبعرض إجابته عىل املدعى العام وهل لدية بّينة؟ قال: نعم، وهي ما أرشت إليه يف الدعوى، 
ثم جرى االطالع عىل أوراق املعاملة وجرى االطالع عىل حمرض القبض ـ املنّوه عنه ـ املرفق 
الواردة عن  اإلخباريات  “ بناء عىل  يتضّمن  عليه وجد  وباالطالع  رقم )٢(  لفة  باملعاملة 
اليوم شوهد خلف خمطط  هذا  به، ويف  الفاحشة  لفعل  نفسه  بعرض  بقيامه  أعاله  املذكور 
)...( ويف مكان منزٍو خالعا مالبسه وحني وقفنا بجواره شاهدنا سيارة مطفأة األنوار قام 
قائدها باهلرب، ومل يتبنّي لنا أي معلومة عنها، وقد وجد بحوزته مسحات طبية ويف جواله 
مقاطع إباحّية “ما يقارب ١٤مقطع”؛ وحفظا للواقع جرى حتريره “ مذيل بتوقيع أعضاء 
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر كّل من: )...( و)...(. وبعرضه عىل املّدعى عليه 
احلّر  ولوجود  بنطلونًا  ألبس  كنت  وإنام  عاريًا،  أكن  مل  إّنني  قائال:  أجاب  املرتجم  بواسطة 
قمت بفسخ الفنيلة، ومل يسبق أن مكنت أحدًا من نفيس هكذا أجاب، ثم جرى االطالع عىل 
إقراره املّدعى عليه املنوه عنه ـ املدون عىل الصفحة رقم)٣( من دفرت حمارض التحقيق املرفق 
باملعاملة لفة رقم)٨( فوجد يتضمن “ أقر أنا )...(، ... اجلنسية، بموجب رخصة اإلقامة رقم 
أّنه تّم القبض  )...( وأنا بكامل قواي العقلّية املعتربة رشعا من غري إكراه أو إجبار من أحد 
عيل بعد أن ذهبت مع شخص هو أحد الزبائن الذين حيرضون لدّي، حيث كان سبب ذهايب 
معه لغرض ممارسة التامرين الرياضية، كام أقّر أّن األجهزة املضبوطة عائدة يل أنا شخصيا، وأنا 
مسؤول عاّم حتتويه، وعىل هذا أقر وأصادق “ مذّيل ببصمة إهبام املدعى عليه وتوقيع املحّقق 
وهم  نعم،  قال:  ؟  بّينة  زيادة  لديه  هل  العام  املدعى  وبسؤال  العام،  واالدعاء  التحقيق  هبيئة 
أعضاء اهليئة وأطلب إمهايل إلحضارهم يف جلسة قادمة، فأجبته لطلبه ورفعت اجللسة لذلك. 
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وفيها  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف 
هيئة  كاًل من عضو  للشهادة  العام  املدعى  اجلنسية، وأحرض   ...،)...( املدعى عليه  حرض 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمحافظة عنيزة )...( سعودي بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...( وعضو هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمحافظة عنيزة )...( سعودي 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( وطلب الشاهد )...( سامع ما لديه من شهادة، فشهد 
نفسه مقابل مبلغ مادي  بأّنه يمّكن  املّدعى عليه  أّنه وردتنا عدة بالغات عن  قائال: أشهد 
فراقبت املحّل الذي يعمل به ملدة ثالثة أشهر متقّطعة، فلم أر عليه شيئًا، ثم إّننا كّنا نميش 
يف دورية عاّمة يف طريق مظلم حديث اإلنشاء فوجدنا املّدعى عليه جالسًا بجانب الطريق 
يف سيارة وأرجله عىل األرض عىل الفرشة، وعند وقوفنا بجانبه نزل من السيارة، وهرب 
صاحب السيارة وبقي املّدعى عليه، وسألناه فتبنّي أنه ال جييد اللغة العربية وحني طلبنا منه 
البطاقة تبنّي أّنه يعمل باملحّل الذي كنت أراقبه، وقد وجدنا يف جواله مقاطع إباحّية عبارة 
عن فعل اللواط هذا، ووجدنا معه مسحات الطبية ثم حولناه إىل الرشطة هذا ما لدّي وبه 
مظلم  طريق  يف  عامة  دورية  يف  نميش  كنا  إّننا  أشهد  قائال:   )...( الشاهد  شهد  ثم  أشهد، 
حديث اإلنشاء فوجدنا املدعى عليه جالسًا بجانب الطريق يف سيارة وأرجله عىل األرض 
عىل الفرشة، وعند وقوفنا بجانبه نزل من السيارة، وهرب صاحب السيارة، وبقي املدعى 
عليه، وسألناه فتبنّي أّنه ال جييد اللغة العربية وحني طلبنا منه البطاقة تبنّي أّنه يعمل باملحّل 
الذي كان يراقبه زمييل )...(، وقد وجدنا يف جواله مقاطع إباحّية عبارة عن فعل اللواط هذا 

ووجدنا معه مسحات الطبية، ثّم حولناه إىل الرشطة هذا ما لدي وبه أشهد، هكذا شهدا. 
أجاب   )...( املحكمة  بواسطة مرتجم  عليه  املّدعى  الشاهدين وشهادهتام عىل  وبعرض 
صحيح،  غري  فهو  نفيس  متكني  من  بالغات  ورود  من  الشاهدين  شهادة  يف  جاء  ما  قائال: 
وصحيح أّنني كنت راكبًا مع شخص أفادين أّنه سيمشيني يف عنيزة وهو أحد الزبائن الذين 
يرتّددون عيّل يف املقهى )...(؛ وبسؤاله هل يعرف أّن ختزين املقاطع املخّلة باآلداب العامة 
نظاما، ومحلته  عليه  وُيعاقب  قانونا  أّنه ممنوع  أعرف  إّنني  قال:  ؟  عليه  يعاقب  وأّنه  ممنوٌع، 
عىل  فبناء  أجاب،  هكذا  غريي،  أحد  املقاطع  هذه  عىل  يّطلع  وال  الشخيص،  الستخدامي 
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دعوى املّدعي العام وإجابة املّدعى عليه باإلنكار وإقراره بوجود املقاطع اإلباحّية يف جواله 
وبناء عىل شهادة الشاهدين املتضّمنة شهادة )...( بأّنه راقبه ومل يالحظ عليه شيئًا، فلم يثبت 
به، ورددُت  اللواط  فاحشة  املدعى عليه بمحاولة متكني شخص آخر من فعل  إدانة  لدّي 
دعوى املّدعي العام يف ذلك، وثبت لدّي إدانته بتخزين مقاطع خملة باآلداب العامة بجواله 
وقررُت تعزيره عىل ذلك؛ بجلده ثالثني جلدة دفعة واحدة، وسجنه مخسة أيام حتسب منها 
املّدعى  عىل  احلكم  وبعرض  حكمت.  تقّدم  وبام  القضية؛  هذه  ذمة  عىل  قضاها  التي  املدة 
عليه بواسطة املرتجم قّرر عدم القناعة وطلب متكينه من االعرتاض، فأجبته لطلبه وجرى 
استالم  تاريخ  من  تبدأ  يوما  ثالثون  االعرتاض  مدة  أّن  وأفهمته  القرار  من  نسخة  تسليمه 
نسخة احلكم، وإذا مل يقّدم الئحة خالل هذه املّدة الئحة سقط حّقه يف االعرتاض وترفع 
القناعة  عدم  قّرر  العام  املّدعي  عىل  وبعرضه  ذلك،  ففهم  الئحة  دون  االستئناف  ملحكمة 
نبينا  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  وباهلل  اعرتاضية.  إياها الئحة  معتربًا  الدعوى  بالئحة  مكتفيا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حّرر يف ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بمحافظة عنيزة ذات الرقم )٣٤١٦٣٦٦١٠( يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ؛ املرفق هبا القرار ذو 
الرقم )٣٤٢٢٠٥٥٥( يف ١٤٣٤/٥/٢٢هـ؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ د. )...( القايض 
يف املحكمة سابقًا؛ اخلاص بدعوى املدعي العام ضّد/ )...( )...اجلنسية( الهتامه بمحاولة 
باآلداب، وقد تضّمن  ملقاطع خمّلة  به وختزينه  اللواط  فاحشة  فعل  آخر من  متكينه شخصًا 
القرار حكم فضيلته برد دعوى املدعي العاّم ضد املدعى عليه بخصوص متكني نفسه من 
شخص لفعل فاحشة اللواط به وحكم عليه تعزيرًا بجلده ثالثني جلدة وسجنه ملدة مخسة 
أيام؛ بسبب ختزينه مقاطع خملة باآلداب بجواله عىل النحو املفصل فيه. وباالّطالع عىل ما 
تّم  أّن فضيلة ناظر القضية  إليه أعاله املتضّمن  جاء بخطاب فضيلة رئيس املحكمة املشار 
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نقله ملحكمة االستئناف باملدينة املنورة وحيث إّن املالحظة تتضّمن أّن التعزير الذي حكم 
به فضيلته قليل وخشية من تأّخر املعاملة فإن الدائرة تقّرر املصادقة عىل ما حكم به فضيلته 
له وما عليه من  ما  تقّرر رشعًا وتصفية  ما  إنفاذ  بعد  املدعى عليه إىل بالده  بإبعاد  وتويص 

حقوق. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٧٣٣٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه : ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار : ٣٥١٢٢٠٥٦ 

شذوذاجنيسا-اعلضاتلنفسالفعلاتلفاحشةا-اتتفاقامعاتلغرياعىلاذلكا-اإنكارا-اشهادةا
تلفلسةاتلقابضةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امصادرةاتملضبوطاتا-اإبعاد.

مااروياعناتبناعباساريضاتهللاعنهاأّنهاساللا“ لعنارسولاتهللاصىلاتهللاعميهاوسملا 1ا-ا
تملاشّبهنيامناتللجالابالنقاء،اوتملاشّبهاتامناتلنقاءاباللجال،اوساللاأخلجوهلامنا

بيوتكل”.
مااروياعناأيباهليلةاريضاتهللاعنهلا“أّناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاأيتابلجلاسدا 2ا-ا
خّضبايديهاورجميه،افقاللاماابالاهذت،افقيللاياشّبهابالنقاء،افأملابهافنفياإىلاتلنقيعا

بالنون،افقيللاياارسولاتهللاأالانقامه،اساللاإّناهنيتاعناسالاتملصمني”.
مااروياعناتبناأيبامميكةاساللا“سيلالعائشةاريضاتهللاعنهالاإّناتملأًةاتمبساتلنعلا را-ا

؟،افقالتلالعنارسولاتهللاصىلاتهللاعميهاوسملاتللجمةامناتلنقاء”.
مااروياعناعبداتهللابناعملوابناتلعاصاريضاتهللاعنهاأّنهاساللا“سمعتارسولا را-ا
تهللاصىلاتهللاعميهاوسملايقوللاليسامّناامناتشّبهاباللجالامناتلنقاء،اوالامناتشبها

بالنقاءامناتللجال”
ثوبنيا ا عميهاوسملاعرَّ تهللا تلنبياصىلا “رأىا ساللا أّنها عنها تهللا عنهاريضا ماارويا ا را-ا

معصفلين،افقاللاأأمكاأملتكاهبذتا؟اسمتلاأغقمهام،اساللابلاأحلسهام”
سولاتلقلطبيارمحهاتهللايفاتملفهلا)ر/ر1ر،ار1ر(: “ وأّماامناختانثاوتشّبهابالنقاءا را-ا
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فقداأتىاكبريةامناأفحشاتلكبائل،العنهاتهللاعميهااورسوله،اوالايقّلاعميها،ابلايؤّدبا
بالرضباتلوجيعاوتلقجناتلطويلاوتلنفياحّاىاينزعاعناذلك”.

سولاتبناتيميةارمحهاتهللايفاتالخايارتتاتلفقهّيةلا“ وتلاعزيلاباملالاسائغاإتالفًااوأخذًتا را-ا
وهواجاراعىلاأصلاأمحداألّنهاملاخيامفاأصحابهاأّناتلعقوباتايفاتألموتلاغريامنقوخةا

كمهاا”.

اجلنيس  الشذوذ  بمامرسة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املّدعي  أقام 
واالتفاق مع شخص بغرض ممارسة فاحشة اللواط به، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرّية، 
وبعرض الدعوى عىل املّدعى عليه أنكر صّحتها، وبطلب البّينة من املدعي العام استند إىل 
لدعواه،  املؤّيدة  احلالة  وإثبات  والتحقيق  القبض  حمارض  ومنها  دعواه،  يف  الواردة  األدلة 
وحمرض املعاينة وحمرض تفريغ الرسائل املتضمنني استخدام جوالني مضبوطني معه يف اجلرم، 
كام أحرض شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة فشهدا بصحة الدعوى، وبعرض شهادهتام 
كبائر  من  وكبرية  رشعًا  حمرم  الفعل  ذلك  ألّن  ونظرًا  فيها؛  جاء  ما  أنكر  عليه  املّدعى  عىل 
الذنوب توجب تعزيرًا بليغًا؛ لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف 
الدعوى، وحكم بسجنه ملدة ستة أشهر، وبجلده ستامئة جلدة مفّرقة، وبمصادرة اجلوالني 
املستخدمني يف اجلريمة وإلغاء رشائح االتصال اخلاصة هبام، وبإبعاده إىل بالده، فاعرتض 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

املوافق  األحد  يوم  ففي  بعده، وبعد  نبّي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
اجلزئية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  صباحًا  العارشة  الساعة  متام  يف  ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ 
بجدة بناء عىل املعاملة الواردة إلينا من هيئة التحقيق واالدعاء ذات الرقم ٣٨٤٩٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ املقّيدة لدينا بذات الرقم )٣٤١٣٧٦٥٣٥( وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ 
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١٤٣٤/٠٦/١٠هـ  وتاريخ   )٣٤٢٦٤٥٣٦( الرقم  بذي  املحكمة  رئيس  من  واملحالة 
الرقم  العام )...( سعودي بموجب السجل املدين ذي  افتتحت اجللسة وفيها قّدم املّدعي 
...)...( ضد/  دعواه  الئحة  ١٤٣٢/١/١٦هـ  يف   )٢٤( الرقم  ذي  والتكليف   )...(

اجلنسية، بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( أوقف بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤هـ ومّتت 
 )٢٩٠٧٥( رقم  التوقيف  متديد  أمر  بموجب  جدة  بمحافظة  العام  السجن  لشعبة  إحالته 
وتضّمن  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من   )١٠٨( للامدة  استنادًا  ١٤٣٤/٤/٢٩هـ  وتاريخ 
نّصها “ أّنه بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤هـ وردت إخبارّية ملركز هيئة السامر من أحد املواطنني 
عن قيام املذكور بعرض نفسه عليه من خالل موقع باالنرتنت لغرض أن يفعل به فاحشة 
اللواط، واّتصل عىل املخرب عدة مّرات، وأرسل له عدة رسائل يبدي فيها رغبته بمامرسة 
الشذوذ، وكّلها واردة من رقم جوال املتهم )...( كام أرسل للمخرب ثالث صور يعرض فيها 
جسمه وعورته، ويف هذا اليوم اّتصل املتهم عىل املخرب وطلب مقابلته لفعل الفاحشة ومص 
ذكره، وعند الساعة الرابعة والنصف مساًء اّتصل املتهم املذكور باملخرب وطلب مقابلته عند 
مستوصف )...( بحي )...(، وبحضور املّتهم أوقف سيارته بمواقف املستوصف وترّجل 
منها وتوجه إىل سيارة املخرب متكرّسًا ومتمّيعًا ومتخّنثًا يف مشيته واضعًا املساحيق النسائية 
بينهام من خالل صوت مكرب جوال  دارت  التي  املحادثة  وتّم سامع  عىل وجهه وشفايفه، 
الرسعة” ثم  بغاها هبذه  ما  نطول  الليل عشان  :”لو خليتها يف  للمخرب  يقول  املخرب وكان 
ذكر أّنه يريد أن ينبسط يف هذا اليوم، وتم القبض عليه واعرتف أّنه يامرس الشذوذ منذ سنة 
ووجد بحوزته جوال من نوع )...( )اللون )أسود( ورقمه التسلسيل )...( وجوال من نوع 
ـ  األمحر  باللون  للشفايف مستخدم  وبتفتيش سيارته وجد هبا مرطب   ،)...( رقمه   )...(
وردنا خطاب هيئة السامر ذو الرقم )١٩٤()وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٧هـ بشأن حمرض تفريغ 
الرسائل حيث إّنه بتفتيش اجلوال من نوع )...( )اللون )أسود( ورقمه التسلسيل )...( تبنّي 
صورة   )٣٠( وعدد  لواط،  جنسّية  مقاطع   )٤( وعدد  اجلنسّية  املامرسة  لطلب  رسائل  فيه 
للعضو الذكري، وعدد )٦( مقاطع جنسّية وعدد )٥( صور ملجموعة نساء، وبتفتيش جواله 
الثاين من نوع )...( وجد به )٣( صور لنساء وصورة واحدة للعضو الذكري. وبالتحقيق 
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مع املّتهم املذكور اعرتف بام ورد يف حمرض القبض، وأفاد أّنه منذ سنة وهو يتحدث من خالل 
اجلوال والدردشة من أجل التسلية، كام أّن الصور اجلنسّية ال تعود له، وإنام حصل عليها من 
اإلنرتنت، ومل تضبط معه مساحيق، وإنام ُعثر عىل )...( لرتطيب الشفايف فقط وقد ظهر 
عليه أثناء التحقيق عالمات التميع والنعومة وكان حالقًا لشعر وجهه وناتفًا لشعر صدره. 
وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إليه/ بمامرسة الشذوذ اجلنيس واالتفاق مع شخص 
لغرض فعل الفاحشة به؛ وذلك لألدلة والقرائن املذكورة بملّف القضية، وباالّطالع عىل 

سوابقه مل ُيعثر له عىل سوابق مسجلة.
إليه  أسند  ما  إثبات  فأطلب  لذا  رشعًا؛  عليه  ومعاقب  حمرم  فعل  عليه  أقدم  ما  أّن  وبام 
عىل  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  لغريه  وزاجرة  له  رادعة  تعزيرّية  بعقوبة  عليه  واحلكم 
املدعى عليه أجاب بقوله : ما ذكره املدعي العام غري صحيح كّله، وال سوابق عيّل هكذا 
الثالثاء  يوم  ويف  فاستمهل،  دعواه  طبق  بّينته  العام  املّدعي  من  طلبت  هذا  إثر  أجاب، 
واألربعني  اخلامسة  والدقيقة  الثامنة  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١١/٠٤هـ 
صباحا وفيها حرض املدعي العام وأحرض معه للشهادة وأدائها كال من )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...( فأذنت هلام لسامع ما لدهيم من شهادة فشهد كّل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد 
هلل العظيم أّنه ال تربطني عالقة باملّدعى عليه، وأّنه بناء عىل اإلخبارية الواردة إلينا من أحد 
املواطنني عن وجود شخص من اجلنسية ...يعرض نفسه لفعل فاحشة اللواط عىل موقع 
الشبكة العنكبوتية، وأّنه يرغب يف التعرف عليه وزّوده برقم جواله وقام باالتصال عليه؛ 
ومن ثم قام املّدعى عليه بإرسال عدة رسائل للمخرب يبدي فيها رغبته يف ممارسة الشذوذ 
اجلنيس معه؛ ومن ثّم قام املدعى عليه باالتصال عىل املخرب وكان ذلك عىل مسمع مّنا وطلب 
منه أن يقابله لغرض أن يقومـ  والعياذ باهللـ  بمامرسة الشذوذ معه؛ ومن ثم جرى التنسيق مع 
املخرب. ويف يوم األربعاء وعند الساعة الرابعة والنصف عرصا اّتصل املّدعى عليه باملخرب، 
يقود  )...( وهو  أمام مستوصف  به  يلتقي  أن  )...( وطلب  بالقرب من حي  أّنه  له  وذكر 
سيارة نوع )...( لوهنا )...( ويف املوعد املحّدد انتقلنا، وكنت مّمن انتقل مع الفرقة ويف املكان 



30

عمل قوم لوط و�سذوذ جن�سي

ويتوّجه  منها  املخرب عنه يرتّجل  املّدعى عليه  املذكورة وشاهدت  السيارة  املحّدد شاهدت 
لسيارة املخرب، وركبها وشاهدته، وهو يتمّيع يف مشيته ويتكرّس فيها، وقد وضع املساحيق 
النسائّية عىل وجهه وسمعت احلديث الذي دار بينهام عن طريق مكرّب الصوت )اإلسبيكر(، 
أبغاها هبذه الرسعة مّص  ما  الليل عشان نطول  “لو خليتها يف   : املّدعى عليه  يقول  حيث 
وبّس”، وكان حديثه بصوت أنثوي ناعم ممّيع، ثم سمعته يقول: إّنه نّظف نفسه وأزال الشعر 
من جسده، وإّنه يريد أن ينبسط؛ ومن ثّم أعطيت اإلشارة وكنت ممن قبض عليه واّتضح أّنه 
... اجلنسية، وحيمل صورة من اإلقامة، واعرتف أمامي أّنه يامرس الشذوذ منذ سنة، وأّنه 
حرض هذا اليوم ليامرس فعاًل حمرمًا مع املخرب، وأّنه نادم كام وجدت بحوزته جوالني من 
نوع )...( ونوع )...(. هذا ما لدي من شهادة، وزاد األول أبلغ من العمر ٢٦ عاما، وزاد 
الثاين ابلغ من العمر ٢٦ عاما هكذا شهد كّل واحد منهام. هذا ولعرض الشهادة والشهود 
افتتحت  املوافق١٤٣٤/١١/٢٣هـ  األحد  يوم  ويف  اجللسة  رفع  جرى  عليه  املّدعى  عىل 
اجللسة الساعة الثانية عرشة ظهرا وفيها حرض الطرفان وجرى عرض الشهود وشهادهتم 
عىل املدعى عليه، فقال ما ذكره الشهود غري صحيح، وال أعلم عن حاهّلم شيئًا هكذا قال، 
إثر هذا اّطلعت عىل أقواله يف التحقيق لفة )١٦( ص)١ -٢( وتضّمنت إقراره أّنه أرسل 
الرسائل التي فيها طلب الفاحشة للتسلية وأن صور املؤخرة التي أرسلها ليست له، وإّنام 
حتّصل عليها من النت، وأّن ما ضبط معه ليس مساحيق جتميل، إّنام هو مرّطب للشفة، كام 
اّطلعت عىل حمرض إثبات احلالة يف ملّف التحقيق لّفة رقم )١٦( ص )٣( وتضّمن أّن املتهم 
التمّيع والنعومة أثناء التحقيق، وكان حالقًا شعر وجهه وناتفًا  كانت تظهر عليه عالمات 
صدره، كام اطلعت عىل حمرض الضبط لفة رقم)١( وتضّمن ما جاء يف مطلع الئحة الدعوى 
ونحو ما جاء يف شهادة الشهود من إقراره أثناء القبض عليه بمامرسته هذا الفعل منذ سنة، 
كام اّطلعت عىل حمرض تفريغ الرسائل، وتضمن ما جاء يف الئحة االدعاء؛ فبناء عىل ما تقّدم 
من الدعوى واإلجابة؛ وإلنكار املّدعى عليه ما جاء يف الئحة الدعوى؛ ولشهادة الشهود 
املعاينة وحمرض تفريغ  أثناء القبض عليه؛ وملا ورد يف حمرض  أقّر  ّبأنه  أهل الصدق والعدالة 
الرسائل؛ والستخدامه جواليه املضبوطني معه يف اجلرم؛ وألّن فعله حمرم رشعًا وكبرية من 
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“ لعن رسول  ابن عباس قال:  البخاري عن  بليغًا فقد روى  الذنوب توجب تعزيرًا  كبائر 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم املتشبهنّي من الرجال بالنساء، واملتشّبهات من النساء بالرجال “، 
وقال: “ أخرجوهم من بيوتكم “، وروى البيهقي وغريه عن أيب هريرة أّن النبي أيت برجل 
قد خّضب يديه ورجليه، فقال: “ما بال هذا ؟! “، فقيل: “يتشبَّه بالنساء “، فأمر به فنفي إىل 
النقيع بالنون، فقيل: “ يا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ـ أال نقتله ؟ “، قال: “ إين هنيت 
عن قتل املصّلني” وروى أبو داود وصححه األلباين َعْن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة َقاَل: ِقيَل لَِعائَِشَة َريِضَ 
ُجَلَة  َم الرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصىلَّ اهللَّ ْعَل ؟ “، َفَقاَلْت: “ َلَعَن َرُسوُل اهللَّ ُ َعْنَها: “ إِنَّ اْمَرَأًة َتْلَبُس النَّ اهللَّ
ِمْن النَِّساِء “، وروى اإلمام أمحد وصححه األلباين َعْن َعَطاٍء، َعْن َرُجٍل ِمْن ُهَذْيٍل َقاَل: َرَأْيُت 
َرِم، َقاَل: َفَبْيَنا َأَنا ِعْنَدُه َرَأى ُأمَّ  ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َوَمْنِزُلُه يِف احْلِلِّ َوَمْسِجُدُه يِف احْلَ َعْبَد اهللَّ
 ،“ َهِذِه ؟  “ َمْن   :ِ َعْبُد اهللَّ َفَقاَل  ُجِل،  الرَّ ِمْشَيَة  مَتْيِش  َوِهَي  َقْوًسا،  َدًة  ُمَتَقلِّ َأيِب َجْهٍل  اْبَنَة  َسِعيٍد 
 ُ اهللَّ َصىلَّ   ِ اهللَّ َرُسوَل  َسِمْعُت  َفَقاَل:   ،“ َجْهٍل  َأيِب  بِْنُت  َسِعيٍد  ُأمُّ  “ َهِذِه  َفُقْلُت:   : َذيِلُّ اهْلُ َقاَل 
َجاِل  َه بِالنَِّساِء ِمْن الرِّ َجاِل ِمْن النَِّساِء، َواَل َمْن َتَشبَّ َه بِالرِّ ا َمْن َتَشبَّ َم َيُقوُل: “َلْيَس ِمنَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
“وقال اإلمام أبو العباس القرطبي  ـ رمحه اهلل ـ يف املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
ا من ختانث وتشبه بالنساء فقد أتى كبرية من أفحش الكبائر، لعنه  )٥١٥/٥، ٥١٦(: “ وأمَّ
والنفي  الطويل  والسجن  الوجيع  بالرضب  ب  يؤدَّ بل  عليها،  يقرُّ  عليها ورسوله، وال  اهلل 
حتى ينزع عن ذلك”؛ وألّن السجن مظنة خلطته باملجرمني من الرجال، وهو أجنبي عن 
َعْمٍرو،  ْبِن   ِ َعْبِد اهللَّ َعْن  باملال، فقد روى مسلم يف صحيحه وغريه  التعزير  البالد؛ وجلواز 
َذا  َك َأَمَرْتَك هِبَ َم ـ َعيَلَّ َثْوَبنْيِ ُمَعْصَفَرْيِن، َفَقاَل: “ َأُأمُّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيُّ ـ َصىلَّ اهللَّ قال: َرَأى النَّ
يف  ـ  اهلل  رمحه  ـ  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  َأْحِرْقُهام” وقال  “ َبْل  َقاَل:  َأْغِسُلُهاَم،  “ ُقْلُت:  ؟ 
“والتعزير باملال سائغ إتالفًا وأخذًا وهو جار عىل أصل أمحد ألّنه مل  االختيارات الفقهية: 
خيتلف أصحابه أّن العقوبات يف األموال غري منسوخة كلها”؛ لذا كله فقد ثبت لدي إدانته 

بام ُنِسب إليه يف الدعوى وحكمت عليه بام ييل:
أواًل - سجنه ستة أشهر من تاريخ إيقافه.

ثانيًا - مصادرة جواليه املنصوص إىل أرقامهام التسلسلية يف الدعوى وإلغاء الرشائح فيها.
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ثالثًا - نفيه بإبعاده إىل بالده وعدم السامح له بالعودة إال فيام تقتضيه تعليامت احلج والعمرة.
رابعًا - جلده ستامئة جلدة مفّرقة عىل دفعات كل دفعة مخسون جلدة وبني كل دفعة وأخرى 
مخسة عرش يومًا وبإعالن احلكم يف متام الساعة الثانية عرشة والربع ظهرا قنع املّدعى عليه 
واعرتض املدعي العام فأجبته لذلك، وجعلت ميعاده غدا الستالم نسخة احلكم وتقديم 
الئحته االعرتاضية عليه يف مدة أقصاها شهر وإال اكتسب احلكم القطعية بقوة النظام وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
مّنا  جرى  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  السادسة  اجلزائية  بالدائرة  االستئناف 
اإلطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة ذات الرقم 
)٣٤١٢٤١٤٨٥( وتاريخ )١٤٣٥/١/١٥هـ( املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...(، القايض باملحكمة اجلزائية بجدة برقم )٣٤٣٦٩٧٠١( وتاريخ )١٤٣٤/١١/٢٥هـ( 
املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...(... اجلنسية املّتهم يف عرض نفسه عىل غريه ملامرسة 
القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية  باطنه، وبدراسة  بام دّون  فيه  اللواط، املحكوم 
تقّررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باخلرب

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٦٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار : ٣٥١٥٤٤٦٧ 

وطمبا تلفاحشةا نرشا إلكرتونا-ا حقابا إنشاءا معموماتيةا-ا جليمةا جنيسا-ا شذوذا
فعمهاا-اختزيناوتبادلاموتداإباحيةا-اصدماملكبةارسميةا-اإنكارا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-ا

إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةا-امصادرةاتجلوتل.

 ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ] تعاىللا سولها 1ا-ا
.ZÙØ×ÖÕÔÓ

 .ZÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿]2ا-سولهاتعاىللا
را-تملوتدا)ر/1(او)ر1(امنانظامامكافحةاجلتئلاتملعموماتية.

أقام املّدعي العام دعواه ضّد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بإنشاء حساب يف أحد مواقع 
وبصدم  جنسية،  صور  هبا  جواالت  ثالثة  وبحيازة  الفاحشة،  لنرش  االلكرتوين  التواصل 
دورية رسمية ملحاولة اهلرب منها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبالعقوبات الواردة 
يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية، وبإغالق احلساب، وبمصادرة أجهزة اجلوال املستخدمة 
يف اجلريمة. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صّحتها، وبطلب البّينة من املدعي العام 
أحرض شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة، فشهدا بالقبض عىل املدعى عليه بعد حماولته 
جواله  عىل  ل  مفعَّ وحساب  خليعة،  صور  عىل  فيهام  وعثرا  جواليه  ضبطا  وأهّنام  اهلرب، 
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يتضّمن تبادال لرسائل طلب فعل الفاحشة؛ ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه 
بام نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة أحد عرش شهرًا، وبتغريمه عرشة آالف ريال، وبمصادرة 
اجلوالني وإسقاط الرشائح اخلاصة هبام، وإغالق احلساب، كام حكم بجلده تسعني جلدة 

مفرقة لصدم سيارة الدورية، فاعرتض الطرفان، وصّدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، وبعد فأنا )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية باخلرب وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف حمافظة 
الرقم  بذ  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   )٣٥١٠٦٦( الرقم  ذات  اخلرب 
املوافق١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  األحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   )٣٥٥٤٧٦(
فقّدم الئحة دعوى  العام )...(  املدعي  لدّي  الساعة ٠٠: ٨ وفيها حرض  افتتحت اجللسة 
إّنه  فيها  قائاًل   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( ضّد  عامة 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ توّفر لدى هيئة الشواطئ معلومات من أحد املبلغني عن وجود 
مع  الشاذة  العالقات  لربط   )...( برنامج  االجتامعي  التواصل  موقع  يستغّل  جنسيًا  شاذ 
الشباب وطلب فعل الفاحشة هبم، وكان حيمل معّرفًا خاّصًا به، وهو )...(. عليه تم االطالع 
عىل احلساب املذكور، وكان يضع يف التعريف اخلاّص به ما نصه )موجب )...( - موجب 
من )...( عمري )٢٦( طويل )١٦٨( جسمي مشعر، والشكل رجويل أيب سالب )...( عمره 
أقّل من )٢٥( ووزنه أقل من )٧٠( جاد رّسي الزم كام تو كام )...( )...( ( وقد بلغ عدد 
من يتابعونه )١٤٥٠( وعدد من يتابعهم )٨٠٣( وعدد تغريداته )٢١١(، فتّم التنسيق معه 
ليكون اللقاء باملوقع املشار إليه بعاليه، وتّم عمل التحريات الالزمة عن الشخص فاّتضح 
أّنه حذر جدًا، ويشرتط قبل لقائه أن يراه بالكام أواًل، أو يرسل صورة شخصية له، وأيضًا 
ما ذكر للمبلغ يف حمادثته معه ما نصه )أنا أول مرة بقابل شخص ما شفت صورته...( وكان 
يلّح عىل أن يرى صورة املبلغ، ويف الوقت واملكان املحّددين لوحظ الشخص املدعى عليه 
املذكور، وقد تم التعرف عليه من خالل املعلومات التي أخرب هبا املبلغ بأّنه يستقّل سيارة من 
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نوع )...( حتمل اللوحة ذات الرقم )...(، وحاولت الفرقة معه أن يقوم بالنزول من سيارته 
لكّنه كان حذرًا جدًا، فتم اإلغالق عليه بدوريتي اهليئة من األمام ومن اخللف وبالنزول إليه 
رفض أن ينزل من سيارته وقد كان مغلقًا عىل نفسه الباب وعند حماولة إنزاله من السيارة 
تقدم  ثّم  تترّضر،  ومل  بمؤخرة سيارته،  اهليئة  دوريتي  بصدم  وقام  املوقع  من  اهلرب  حاول 
أيضًا وقام بصدم سيارة اهليئة األمامية بمقدمة سيارته، وكان أعضاء الفرقة القابضة يأمرونه 
بالنزول من سيارته، وهو يرفض ويكمل عملية صدمه للسيارتني، وحينام مل جيد مفّرًا قام 
بإجراء اتصال بأحد هواتفه، ثم أغلق اهلاتف وقام بكرس أحد هواتفه وهو جوال من نوع 
األعضاء  بمدافعة  بدأ  عليه  السيطرة  حماولة  وعند  السيارة،  من  نزوله  حني  اللون   )...(
ومقاومتهم والرصاخ عليهم، فتّمت السيطرة عليه بصعوبة بعد جتمهر املواطنني يف املوقع؛ 
نوع  اهليئة، وقد ضبط معه عدد)٣( جواالت األول: جوال من  إركابه دورية  تّم  ثّم  فمن 
)...( اللون، والثاين: جوال من نوع )...( اللون نوعه )...( حيمل الرقم التسلسيل )...(، 
والثالث: جوال من نوع )...( اللون نوعه )...( حيمل الرقم التسلسيل )...(، كام تبنّي أّن 
هواتفه حتتوي برامج للتواصل، وتبنّي أّن املذكور يستغّلها يف حماولة ربط العالقات الشاذة 
مع الشباب من خالهلا، وقد شوهد للمذكور عرب حمادثاته بتلك الربامج تواصله مع شباب 
يطلب منهم ممارسة الشذوذ اجلنيس، وبمشاهدة جهاز جوال املدعى عليه نوع )...( تبنّي أّنه 
حيتوي عىل )١٦٢( صورة للمحادثات تم التقاطها وتصويرها من اهلاتف نفسه، وهي عبارة 
عن حمادثات بربنامج )...( باسم )...( وحمادثات بربنامج )...( باسم )...(، ومجيع تلك 
املحادثات مطبوعة وملونة ومرفقة باملحارض وبمشاهدة جواله الثاين نوع )...( اللون نوع 
أّنه حيتوي عىل صور متسلسلة لشخص مستلقي عىل بطنه عىل رسير وهو عاٍر  )...( تبنّي 
متامًا، ويظهر أهّنا ملتقطة من اجلوال نفسه، وكذلك تبنّي أّنه حيتوي عىل صور بحافظة الصور 
لديه يف خانة الكامريا إلحدى النساء شبه عارية وبمشاهدة جواله الثالث نوع )...( اللون 
نوع )...( تبنّي أّنه حيتوي عىل صور المرأة بأوضاع خمّلة، وتظهر مفاتنها وعورهتا ملتقطة من 
نفس اجلوال، وهي بحافظة الصور لديه يف خانة الكامريا وتبنّي أّن بينهام حمادثات عرب برنامج 
)...(. ويذكر ما جرى بينهام من الرذيلة وهي تقوم بإرسال عدد كبري من صورها الشخصية، 
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وأّن  الثالثة  اجلواالت  بامتالكه  أقر  املدعى عليه/  أيضًا. وباستجواب  بأوضاع خملة  وهي 
اثنني منها، برقم و)...( برشحية بيانات، وذكر أّنه مل هيرب من الفرقة، وإّنام نزل مبارشة حينام 
طلبوا منه، ومل يصطدم بسيارهتم، وبسؤاله عن سبب كرسه اجلوال، ذكر أّنه مل يكرسه، وإّنام 
سقط اجلوال وانكرس، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام لـ/ )...(:  بإنشاء حساب يف )...( 
اهليئة ملحاولة اهلرب وذلك لألدلة  وحيازة ثالثة جواالت هبا صور جنسية وصدم دورية 
والقرائن التالية: ١ -حمرض القبض املعد من قبل الفرقة القابضة لفة رقم)٥ -٦(. ٢ - حمرض 
جواله  بكرس  عليه  املدعى  قيام   - ٣ املتهم.  مع  املضبوطة  اجلواالت  ملحتويات  املشاهدة 
أّن ما  أّن اجلواالت املضبوطة معه عائدة له. وبام  إقرار املدعى عليه  إلخفاء احلقائق. ٤ - 
عليه رشعا  فعل حمرم ومعاقب  املعتربة رشعا  أهلّيته  بكامل  عليه، وهو  املّدعى  عليه  أقدم 
لغريه،  وزاجرة  له  رادعة  تعزيرّية  بعقوبة  عليه  واحلكم  إليه،  ُأسند  بام  إدانته  إثبات  أطلب 
واحلكم عليه بسبب إساءة استخدام الشبكة العنكبوتية؛ بإنشاء حساب )...(؛ وفقًا للامدة 
الثالثة من نظام اجلرائم املعلوماتية الفقرة الثالثة وإغالق املوقع املستخدم يف )...( ومصادرة 
أجهزة اجلواالت نوع )...( حيمل الرقم التسلسيل )...( وجوال من نوع )...( اللون نوعه 
رقم  حتمالن  اللتني  الرشحيتني  وإسقاط   )...( وجوال   )...( التسلسيل  الرقم  حيمل   )...(
الثالثة  للامدة  وفقًا  عليه مستقبال.  للمدعى  )...(، وال ترصف  اجلوال  )...( ورقم  اجلوال 
عرشة من النظام والتشديد عليه كونه عسكريًا استنادًا لتعميم صاحب السمو امللكي ويل 
العهد وزير الداخلية ذي الرقم )٢/١٩٣٧١/٤/٥/١/ش( وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٤هـ، 
هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما جاء يف الدعوى من قيامي 
اهليئة  دورية  وصدم  جنسية  صور  هبا  جواالت  ثالث  وحيازيت   )...( يف  حساب  بإنشاء 
ملحاولة اهلرب هذا غري صحيح هنائيًا وقد تّم القبض عيّل من قبل هيئة األمر باملعروف يف 
تاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ بعد أذان صالة العشاء يف حي )...( أثناء توّقفي بالسيارة جوار 
إحدى البقاالت، وعندما طلب مّني رجال اهليئة النزول من السيارة نزلت، فتّم اإلمساك يب 
من قبل أحد رجال اهليئة، وأثناء ذلك سقط جهاز جوايل )...( لونه )...( وكان معي جهازا 
اجلواالت  هذه  تكن  ومل  اهليئة،  لرجال  بتسليمهام  وقمت  و)...(   )...( مها  آخرين  جوال 
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حتتوي عىل أي صور جنسية. وبسؤال املّدعي العام البّينة عىل دعواه قال بّينتي ما ذكرت، 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( باملعروف  األمر  هيئة  عضو  اجللسة  هذه  يف  حرض  وقد 
السجل املدين ذي الرقم )...( وعضو هيئة األمر باملعروف )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( وبسؤاهلام عام لدهيام من شهادة شهد كل واحد منهام بمفرده 
قائاًل: أشهد اهلل أّنه توفرت معلومات لدينا من أحد املصادر الرسية عن وجود شخص يف 
حمافظة اخلرب له معرف يف برنامج )...( باسم )...(، ويقوم بكتابة تغريدات يطلب فيها أن 
يفعل اللواط باآلخرين، كام يقوم بتنزيل صور خليعة له ويقوم بمتابعته عىل هذا احلساب 
ثامنامئة وشخصان، ويقوم صاحب هذا احلساب بالتفاوض مع بعض من يتابعونه عىل أن 
باإلطاحة  املصدر  استعّد  وقد  ذلك،  عىل  البعض  مع  ويتفق  هبم،  اللواط  فاحشة  يفعل 
 )...( حي  يف  احلساب  هذا  صاحب  مواعدة  تم  التنسيق  وبعد  احلساب،  هذا  بصاحب 
بمحافظة )...( وبالفعل حرض صاحب هذا احلساب وكان يقود سيارة نوع )...( واتضح 
أّنه املدعى عليه )...(، وعند توقفه حرضنا له عىل سيارتني تعودان للهيئة سيارة وقفت أمام 
السيارة لكّنه رفض وقام  النزول من  سيارته واألخرى وقفت خلف سيارته ثم طلبنا منه 
بإغالق أبواب سيارته ثم تقّدم بسيارته واصطدم بسيارة اهليئة صدمة خفيفة حماواًل حتريكها 
كي هيرب، ثم رجع بسيارته واصطدم بسيارة اهليئة صدمة خفيفة حماواًل حتريكها كي هيرب، 
لكّنه مل يتمكن، ثم قام املدعى عليه بإجراء مكاملة يف سيارته، وبعدها نزل من السيارة وقام 
برمي جهاز جوال نوع )...( بقوة عىل األرض فانكرس، ووجدنا مع املّدعى عليه جهازي 
جوال آخرين مها )...( و)...( وقد متكّنا بفضل اهلل من إصالح جهاز )...( الذي قام املدعى 
صاحب  أّنه  أمامنا  اعرتف  عليه  القبض  بسبب  عليه  املدعى  مواجهة  وعند  بكرسه،  عليه 
معرف )...(، وقام بإعطائنا اسم املستخدم، وهو )...( وكلمة املرور وبالفعل دخلنا بواسطة 
ذلك حلساب )...( وقد وجدنا فيه صور شبه عارية ال يظهر فيها وجه صاحب اجلسم، كام 
وجدنا تغريدات له فيها كالم بذيء، ويطلب فعل فاحشة اللواط بغريه، وكان من ضمن 
املتابعني للمدعى عليه من يظهر من معرفاهتم ممارسة الشذوذ، وهلم صور تظهر فيها العورة 
املغلظة وكان املّدعى عليه يضع يف التعريف اخلاّص به ما نصه )موجب )...(-موجب من 
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)...( عمر )٢٦( طويل )١٦٨( جسمي مشعر والشكل رجويل أيب سالب )...( عمره أقل 
من )٢٥(. ومن ضمن الرسائل اخلاصة يف هذا احلساب وجدنا رسائل يقوم املدعى عليه 
عليه  املدعى  جواالت  تفتيش  وبعد  هبم  اللواط  فاحشة  لفعل  اآلخرين  مع  بالتواعد  فيها 
وجدنا يف اجلهاز نوع )...( حساب املدعى عليه عىل )...( وهو )...( مفعل عىل هذا اجلهاز، 
املدعى عليه بغرف خاصة )...( وكذلك  برنامج )...( ويظهر منه اشرتاك  فيه  كام وجدنا 
برنامج )...( ويظهر منه تبادل املدعى عليه مع أشخاص آخرين لصور يذكرون أهّنا هلم، 
وكانت هذه الصور شبه عارية، لكن ال يظهر فيها وجه صاحب الصورة، وأّما جهاز )...( 
فوجدنا فيه الصور التي تم تنزيلها يف حساب املدعى عليه عىل )...( وهو )...( وجدنا هذه 
اجلهاز  ملتقطة من هذا  أهّنا  يدّل عىل  مما  الكامريا؛  اجلهاز يف خانة  الصور موجودة يف هذا 
نفسه، وهذه الصور يظهر فيها شخص شبه عاٍر بعدة أوضاع، لكن ال يظهر وجهه، وكذلك 
يظهر عّدة صور لشخص آخر أسمر البرشة، وهو عاٍر متامًا، لكن ال يظهر وجهه، وكذلك 
وجدنا يف خانة الكامريا عدد عرش صور ملرأة يظهر فيها مفاتنها، وأيضًا صور كثرية متسلسلة 
ولكوهنا  الكامريا؛  خانة  يف  الصور  هذه  مجيع  ووجود  باالستمناء  ويقوم  عاٍر،  لشخص 
متسلسلة يدّل عىل أهّنا من اجلوال نفسه، وهو )...(، كام وجدنا يف األستوديو صورًا كثرية 
لرجال عراة وصورًا كثرية لنساء عاريات وشبه عاريات، وصور نساء مع رجال يامرسون 
مقّدمات الزنا، ووجدنا حمادثة للمدعى عليه مع شخص آخر يقوم بمواعدته كي يفعل به 
فيها  يظهر  ملرأة  صور  ثالث  فيه  فوجدنا   )...( نوع  الثالث  اجلهاز  وأّما  اللواط،  فاحشة 
مفاتنها، وجزء من عورهتا وكانت هذه الصور يف خانة الكامريا مّما يدّل عىل أهّنا ملتقطة من 
اجلهاز نفسه، ووجدنا للمدعى عليه حمادثة يف )...( مع هذه املرأة يذكر فيها املدعى عليه ما 
دار بينهام أثناء لقائه هبا وقامت املرأة بإرسال صور هلا عىل )...( للمدعى عليه، وهذه الصور 
بصدمهام  عليه  املدعى  قيام  أثناء  تترضرا  مل  اهليئة  سياريت  أّن  علاًم  املرأة.  مفاتن  فيها  يظهر 
وبعرض  شهادة.  من  لدينا  ما  هذا  عليه  املّدعى  سيارة  من  جدًا  قريبتني  كانتا  إذ  بسيارته؛ 
الشهادة عىل املّدعى عليه قال : هي غري صحيحة إطالقًا، والصحيح ما ذكرته يف جوايب عىل 
ورقم   )...( هو   )...( جهاز  رقم  قال  جواالته  أرقام  عن  عليه  املّدعى  وبسؤال  الدعوى. 
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جهاز )...( هو )...( أما جهاز )...( فال يوجد له رشحية اتصال وإنام رشحية إنرتنت، ثم 
رفعت اجللسة للتأمل.  ثم إنه يف يوم األربعاء ١٤٣٥/١/١٠هـ الساعة التاسعة افتتحت 
اجللسة بحضور املدعى عليه )...( وبسؤاله عن عمله قال إيّن أعمل )...( فبناًء عىل ما تقّدم 
أّن املدعى عليه  من الدعوى واإلجابة؛ وملا جاء يف شهادة رجيل هيئة األمر باملعروف من 
رفض النزول من سيارته عندما طلبوا منه ذلك، وقام بإغالق أبواب السيارة، كام قام بصدم 
سياريت اهليئة صدمة خفيفة حماواًل حتريكها كي هيرب، وبعد نزوله تم ضبط ثالث جواالت 
بحوزته واحد من نوع )...( واثنان من نوع )...( وبعد تفتيش هذه اجلواالت وجدوا يف 
بغرف خاصة )...( وتبادله عن طريق  املدعى عليه  منه اشرتاك  نوع )...( ويظهر  اجلوال 
برنامج آخر لصور مع أشخاص آخرين، وهي صور شبه عارية ال يظهر فيها وجه صاحب 
لرجال  وخليعة  فاحشة  صور  عدة   )...( نوع  اآلخرين  اجلهازين  يف  وجدوا  كام  الصورة، 
ونساء؛ وملا جاء يف شهادة رجيل اهليئة من أّن املدعى عليه كذلك قد أعرتف لدهيم أّنه صاحب 
املرور لذلك احلساب، وعن طريقه  املستخدم وكلمة  بإعطائهم اسم  حساب )...(، وقام 
وجه  فيها  يظهر  ال  عارية،  شبه  صورًا  فيه  ووجدوا  املذكور  للحساب  الدخول  استطاعوا 
كام  باآلخرين،  اللواط  فاحشة  فعل  ويطلب  بذيئة  له  كتابات  وجدوا  كام  اجلسم،  صاحب 
لفعل  أخرين  مع  بالتواعد  فيها  يقوم  احلساب  هذا  يف  خاصة  رسائل  عليه  للمّدعى  وجد 
فاحشة اللواط هبم، وقد وجدوا هذا احلساب مفّعاًل عىل جوال املّدعى عليه نوع )...(؛ مّما 
يؤكد أّنه فعاًل صاحب هذا احلساب؛ إذ إّن أجهزة جوال املدعى عليه هي أجهزة إلكرتونية، 
إذ إّن املدعى عليه هبذا الفعل يكون قد ارتكب اجلريمة املشار هلا بالفقرة ذات الرقم )١( من 
املادة السادسة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية؛ وملا جاء يف املادة الثالثة عرشة من ذات 
النظام وال شك أّن فعل املّدعى عليه من كبائر الذنوب فهو إشاعة للفاحشة ودعوة إليها، 

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å] واهلل تعاىل يقول: 
ZÙ Ø × Ö Õ ÔÓ ، كام أّنه تعاون عىل اإلثم والعدوان، واهلل تعاىل يقول: 
[  ¿ ZÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À؛ وبام أّن املدعى عليه يعمل عسكريا 

واألوىل به االبتعاد عن مثل هذه األمور؛ لذا فقد قّررت ما ييل:
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أواًل -  ثبت لدّي قيام املدعى عليه بإنشاء حساب يف الشبكة املعلوماتية يطلب فيه فعل 
وخليعة  فاحشة  لصور   )...( نوع  جواله  جهازي  يف  وختزينه  باآلخرين،  اللواط  فاحشة 
لرجال ونساء وتبادله مع أشخاص آخرين لصور شبه عارية ال يظهر فيها الوجه، وذلك 
عليه  املدعى  تعزير  قّررت  فقد  فلذا  )...(؛  نوع  جواله  جهاز  يف  الربامج  أحد  طريق  عن 
لقاء فعله؛ بسجنه مدة أحد عرش شهرًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه وتغريمه مبلغ عرشة آالف 
الرشحيتني، وعدم رصفهام  الدعوى، وإسقاط  هلا يف  املشار  أجهزة جواله  ريال، ومصادرة 
للمدعى عليه مستقباًل وإغالق )...( املشار إليه. ثانيًا - ثبت لدّي عدم جتاوب املّدعى عليه 
مع رجال اهليئة؛ فصدم دورّية اهليئة صدمة خفيفة؛ ملحاولة اهلرب؛ فلذا فقد قّررت تعزيره 
أيام؛  تقّل عن عرشة  بينهام مدة ال  لقاء ذلك بجلده تسعني جلدة عىل دفعتني متساويتني، 
اعرتاضية  بتقديم الئحة  املدعى عليه واستعّد  يقنع  مل  تقّدم حكمت. وبعرض احلكم  وبام 
فأفهم بمراجعة املحكمة يوم غد اخلميس ١٤٣٥/١/١١هـ الستالم صورة احلكم وتقديم 
اعرتاضه خالل ثالثني يومًا إن مل يقدمه سقط حّقه يف االعرتاض، كام أّن املدعي العام مل يقنع 
باحلكم مكتفيًا بام قدم يف الئحة الدعوى وأقفلت اجللسة الساعة العارشة والربع وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اّطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة 
اخلرب ذات الرقم )٣٥٥٤٧٦( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ املقّيدة لدى املحكمة بذي الرقم 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٢٥هـ  وتاريخ   )٣٥٢٧٧٩٦٠(
١٤٣٥/١/١٠هـ  وتاريخ   )٣٥١١١٩٢٧( الرقم  بذي  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
اخلاّص بدعوى/املّدعي العاّم ضّد/ )...( يف قضية أخالقّية، وقد تضّمن القرار حكم فضيلته 
بام هو مدّون ومفّصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قّررنا املصادقة عىل 
احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حّرر يف ١٤٣٥/٢/١٦هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧١٥١٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه : ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ رقم القرار : ٣٥٢٣٢٣٧١ 

موتسعا تساخدتما تلفاحشةا-ا لفعلا تلنفسا علضا معموماتيةا-ا جليمةا جنيسا-ا شذوذا
تلكرتونيةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امصادرةاتجلوتل.

تملادتنيا)ر(او)ر1(امنانظامامكافحةاجلتئلاتملعموماتية.

بالشذوذ اجلنيس وعرض  إدانته  إثبات  املّدعى عليه طالبًا  العام دعواه ضّد  املدعي  أقام 
بوضع  وقيامه  االجتامعي  التواصل  وسائل  خالل  من  الفاحشة  لفعل  اآلخرين  عىل  نفسه 
جرائم  مكافحة  نظام  يف  الواردة  بالعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  عاٍر،  وهو  بجواله  له  صور 
املعلوماتية، وبمصادرة جهاز جواله املضبوط معه، وبعرض الدعوى عىل املّدعى عليه أقّر 
بصّحتها؛ لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بالشذوذ اجلنيس وعرض نفسه عىل 
ملدة  بسجنه  عاٍر، وحكم  بوضع صور يف جواله وهو  وقيامه  به،  الفاحشة  لفعل  اآلخرين 
تسعة أشهر، وبجلده تسعني جلدة دفعة واحدة، وبمصادرة اجلوال املستعمل يف اجلريمة، 

فاعرتض الطرفان، وصّدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فأنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمحافظة جدة ففي يوم اخلميس 
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املدعي  لدي  حرض  وفيها   ١١  :٤٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١١هـ  املوافق 
العام )...( نيابة عن )...( بموجب التكليف ذي الرقم )٤٥٣/٢( يف ١٤٣٢/٨/١٥هــ 
وأّدعى عىل/ )...(، )٣٢( عامًا، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
نظام  من   )١٢٠( املادة  إىل  استنادًا  ١٤٣٤/٤/٢٨هـ،  بتاريخ  الرساح  مطلق  حمصن،  غري 
قبل  من  أعاله  املتهم  عىل  ُقبِض  ١٤٣٤/٤/٢١هـ  بتاريخ  إّنه  حيث  اجلزائية  اإلجراءات 
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بعد ورود إخبارية مفادها وجود رجل يقوم بعرض 
الشواذ جنسيًا، وبدخول  به كثري من  يتواجد  برنامج )...( والذي  نفسه، باسم )...( عىل 
أحد املصادر عىل الربنامج وجد الشخص املخرب عنه )املتهم( وبالتحّدث معه قام بعرض 
نفسه عىل املصدر وعىل مسمع من الفرقة القابضة، وذكر أّنه يرغب يف فعل بعض املامرسات 
الفاضحة التي يامرسها الشواذ )فعل فاحشة اللواط(، وبمسايرة الشخص تم االتفاق عىل 
املحدد تم االتصال  الوقت  ملقابلته، وهو مواقف )...( بشارع )...(، ويف  املكان والزمان 
عليه عن طريق املصدر، وبالتحدث معه أخرب املصدر بموقعه وأّن لديه سيارة )...( أسود 
به  ُوِوجد   ،)...( جهاز  عىل  بحوزته  وُعثر  عليه،  القبض  فتّم  املصدر،  إليه  فذهب  اللون، 
مقطع   )١٣٢( وعدد  مؤخرته،  فيها  يعرض  فيديو  مقاطع  وعّدة  عار،  وهو  له  صور  عدة 
جنيس، وأكثر من )٥٣٢( صوره جنسية له ولغريه، وكذلك عدة رسائل وحمادثات تثبت 
لقاءه بأشخاص تعّرف عليهم عن طريق الربنامج، وذكر للفرقة القابضة أّن عّدة أشخاص 
قد فعلوا به الفاحشة عدة مرات. وباستجواب املتهم/ أفاد أّنه تّم القبض عليه بعد أن اتفق 
مع أحد األشخاص؛ ملقابلته والتعرف عليه بعد أن كان تعّرف عليه بدايًة من خالل برنامج 
)...(، وأّنه مل يتفق معه عىل ممارسة الفاحشة، وإّنام كان اللقاء للتعارف فقط، وأّما ما ورد 
يف املحرض من صور ومقاطع وصور فهو صحيح، ولكّنه نادم عىل ذلك، كام أّنه مل يسبق له 
له عىل سوابق مسّجلة  يعثر  مل  وبالبحث عن سوابقه  به.  الفاحشة  فعل  أحدًا من  مّكن  أن 
حتى تارخيه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام إليه بالشذوذ اجلنيّس، وعرض نفسه عىل 
اآلخرين؛ لفعل الفاحشة به من خالل وسائل التواصل االجتامعي، وقيامه بوضع صور يف 

جواله وهو عار، وذلك لألدلة والقرائن التالية:
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١ -  ما جاء يف أقوال املتهم املدّون بدفرت التحقيق لفة رقم ) ( صفحة رقم ) (.٢
٢ -  ما جاء يف حمرض القبض املرفق لفة رقم ) (.

وبام أّن ما أقدم عليه املتهم املذكور، وهو بكامل أهّليته املعتربة فعل حمرم ومعاقب عليه 
نظام  املادة )١٢٦( من  إىل  استنادًا  اجلزائية  للمحكمة  إحالته  معه  يتعنّي  مما  ونظامًا؛  رشعًا 
اإلجراءات اجلزائية لطلب إثبات ما أسند اليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أقدم عليه، 
كام أطلب بمعاقبته وفقًا للامدة السادسة الفقرة األوىل من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية 
بسبب قيامه بوضع صور جنسية له وهو عار، وأطلب مصادرة جهاز جواله املضبوط معه؛ 
وتاريخ  م٣٩٠٤٩/٣/٢(  )هـ  برقم  واملحجوز  النظام  ذات  من  عرشة  الثالثة  للامدة  وفقًا 
٦/١٠/ ١٤٣٤هـ هذه دعواي، وأساله اجلواب. وبسؤال املّدعى عليه عن الدعوى أجاب 
قائاًل: إّن ما ورد بدعوى املدعي العام صحيح، حيث إّنني قمت بمامرسة الشذوذ اجلنيس 
وعرض نفيس عىل اآلخرين لفعل الفاحشة يب خالل رسائل التواصل االجتامعّية، كام قمت 
تائب ونادم عىل ما فعلت، وبالرجوع اىل  املذكور، وإّنني  بوضع صور يل وأنا عاٍر بجوار 
أوراق املعاملة مل نجد للمذكور سوابق مسجلة عليه، وبناء عىل ما ذكر من دعوى املّدعي 
دعوى  عىل  عليه  املدعى  صادق  وقد  جمازاته،  ويطلب  أعاله  ذكر  فيام  املذكور  ضّد  العام 
اجلنيس،  بالشذوذ  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  واالطالع  التأمل  وبعد  العام،  املدعي 
وعرض نفسه عىل اآلخرين لفعل الفاحشة به، وقيامه بتصوير نفسه عاريًا؛ ولذا فحكمت:

أواًل - بتعزير املّدعى عليه )...( املذكور بالسجن مخسه أشهر من تاريخ إيقافه وجلده 
اآلخرين.  عىل  نفسه  وعرض  اجلنيس،  الشذوذ  ممارسته  بسبب  واحدة  دفعة  جلدة  تسعني 
يف  الصور  ووضع  عاريًا  نفسه  لتصويره  أشهر؛  أربعة  بالسجن  بتعزيره  حكمت  ثانيًا - 
جمموع  ليصبح  املعلوماتّية؛  اجلرائم  مكافحة  نظام  من  السادسة  املادة  إىل  استنادًا  اجلوال؛ 
العائد  اجلوال  ثالثًا - مصادرة  املذكور مطلق رساح.  أن  مع مالحظة  أشهر  تسعه  السجن 
للمذكور املستعمل يف هذه اجلريمة استنادا إىل املادة الثالثة عرشة من ذات النظام، وبعرضه 
عليهام قّرر املّدعى عليه عدم القناعه بالئحة اعرتاضية، وأبدى املدعي العام اعرتاضه بالئحة 

اعرتاضية، وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل آله وصحبه وسلم. حّرر يف ١٤٣٥/٠١/١١هـ.
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الدائرة  قضاة  نحن  وبعد:  بعده،  نبّي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
الواردة  املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة  بمكة  االستئناف  بمحكمة  السادسة  اجلزائية 
املحكمة اجلزائية بجدة رقم )٣٥١١٥٧١٨( وتاريخ  بكتاب فضيلة رئيس  املحكمة  إىل هذه 
)١٤٣٥/٤/٢٦هـ( املرفق هبا القرار ذي الرقم)٣٥١٥١٠١٦( وتاريخ )١٤٣٥/٢/١٦هـ( 
املدعي  املتضّمن دعوى  بجدة،  اجلزائّية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  الصادر من فضيلة 
باطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم  اجلنيس  الشذوذ  يف  املّتهم  اجلنسية،  سعودي   )...( ضد/  العام 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقّررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل1اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٠٢١٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه : ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ رقم القرار : ٣٥١٦٤٨٧٦ 

شذوذاجنيسا-اعلضاتلنفسالفعلاتلفاحشةا-اإنكارا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-اإدتنةا-ا
تعزيلابالقجناوتجلمد.

شهادةاتلشهود.

أقام املدعي العام دعواه ضّد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بالشذوذ اجلنيس، وبعرض 
وبعرض  تعزيرّية.  بعقوبة  عليه  احلكم  العاّم  املّدعي  طلب  ولذا  الفاحشة؛  لفعل  نفسه 
الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صّحتها، وبطلب البّينة من املدعي العام أحرض شاهدين من 
أعضاء الفرقة القابضة فشهدا بصّحة الدعوى؛ ونظرًا ألّن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل 
حمرم رشعًا، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب له يف الدعوى، وحكم 
بسجنه ملدة شهرين، وبجلده مائتي جلدة، فاعرتض املّدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

عىل  وبناء  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( فأنا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة إىل إلينا من فضيلة الرئيس املساعد باملحكمة اجلزائية بمكة املكرمة ذات الرقم 
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)٣٤٥٢٠٢١٩( وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ املقّيدة باملحكمة ذات الرقم ٣٤٢٦٣٦٠٧٥ 
افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ ففي يوم األحد 
الساعة ١٥: ٠١ وفيها حرض لدّي املدعي العام )...( سعودي اجلنسية املكلف بذي الرقم 
اجلنسية   ...)...( عىل:  أدعي  قائاًل  واّدعى  ١٤٣٣/١/١هـ  يف   )٦٠٥٧  /١/٢ م/  )هـ 
بموجب اإلقامة رقم )...( حيث إّنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٨هـ ورد بالغ ملركز هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر شارع احلّج من شخص ... اجلنسية خيرب فيها أّن هناك شاّبًا ... 
اجلنسية اتصل عىل جواله، وعرض نفسه عليه لفعل الفاحشة به، مبّينًا أّنه سيمتعه أكثر من 
زوجته، وكّلف املخرب بطلب مقابلته والتأّكد من سلوكه، فحرض املخرب ملركز اهليئة وأفاد 
أّنه تأّكد من بالغه، وقابل املعنى باإلخبارية يف شارع )...( وقام باللعب له يف أصابع يده، 
وطلب منه أن يأيت معه خلف السيارات من أجل أن يعرف حجم عضوه الذكرى إال أّنه 
ختّلص منه، ووعده باملساء، عليه جرى تكليف املخرب باالتصال عىل املعنى باإلخبارية، وتّم 
تسجيل املكاملة بينه وبني املخرب، واتفق املخرب مع املعنى باإلخبارية عىل اللقاء به عند بقالة 
)...( يف متام الساعة الثامنة مساء؛ وذلك الصطحابه إىل منزله، ويف املكان والوقت املحّدد 
حرض املعنى باإلخبارية، بعد أذان العشاء والتقى باملخرب وأخذه بيده واجتها جهة الشارع 
عىل  بحوزته  وعثر  عليه.  املدعى  أّنه  واتضح  باإلخبارية،  املعنى  عيل  القبض  فتّم  املجاور، 

اجلوال الذي كان يتصل منه عىل املخرب. 
وباستجواب املدعى عليه/ أقّر أّنه تكلم مع شخص ... اجلنسية عن طريق اجلوال، وأفاد 
أّنه كان حديثه مع الشخص جماراة له حتى يساعده يف نقل كفالته وتصحيح وضعه. وقد انتهى 
التحقيق اىل توجيه االهتام للمدعى عليه/ )...( بالشذوذ اجلنيّس، وذلك بعرض نفسه لفعل 
الفاحشة. وبام أّن ما قام به املدعى عليه، وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب 
عليه رشعًا، لذا فأطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرّية جّراء ما بدر منه، 
هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه أنكر ما جاء يف الدعوى، وبسؤال املدعي العام عن البّينة 
فقال : أطلب إمهايل إلحضارها، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ افتتحت اجللسة 
الساعة ١.٠٠وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه وبسؤال املدعي العام عن البّينة، قال 
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افتتحت  املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  يوم األحد  إمهايل إلحضارها، ويف  مل حترض وأطلب 
وبسؤال  عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها  صباحا  عرشة  احلادية  الساعة  اجللسة 
املدعي العام عن البينة، قال مل أحرضها، وأطلب إمهايل، وعليه جرى رفع اجللسة، ويف يوم 
األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ١.٠٠وفيها حرض املدعي العام 
واملدعى عليه، وبسؤال املدعي العام عاّم طلب اإلمهال ألجله، قال حرضت البينة وأطلب 
سامعها، وعليه حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( 
الرقم )...( وبسؤاهلام عاّم لدهيام من شهادة،  املدين ذي  سعودي اجلنسية بموجب السجل 
قاال نشهد هلل أّن رجاًل تقّدم إلينا بشكوى متضمنة أّن املّدعى عليه يراوده وحياول أن يأتيه 
ألجل أن يفعل به، وأّنه أزعجه باالتصاالت، فتّم اتصال املدعى عليه عىل ذلك الشخص 
وطلب منه أن يقوم بفعل الفاحشة به وأّنه سيحرض إىل موقعه، وقال لذلك الشخص هل 
جاء  ثم  املكاملة  سامع  حمرض  يف  جاء  ما  بجميع  ونشهد  والكريامت؟  العازل  بإحضار  أقوم 
املدعى عليه إىل املوقع الذي تّم االتفاق عليه، وتّم القبض عليه هكذا شهدا. وبعرض ذلك 

عىل املدعى عليه أنكر ما جاء يف الشهادة.
فبناء عىل ما تقّدم وإلنكار املدعى عليه ما جاء يف الدعوى وما جاء يف شهادة الشهود؛ 
ابن  حممد  الشيخ  سامحة  فتوى  يف  مقّرر  هو  كام  التزكية  منهم  يطلب  ال  اهليئة  شهود  وألن 
إبراهيم رمحه اهلل؛ وألن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم رشعًا ولعدم سوابقه ولكونه 
مقياًم وال فائدة من احلكم بالسجن؛ لذلك كله فقد ثبت لدّي إدانة املدعى عليه بام جاء يف 

الدعوى وعليه فقد حكمت عليه بام ييل: ١ - بسجنه شهرين ابتداء من تاريخ إيقافه.
٢ - بجلدة مائتي جلدة موّزعة عىل أربع دفعات بني كل دفعة وأخرى أسبوٌع. وبعرض 
احلكم عىل املّدعى عليه قّرر القناعة باحلكم، كام قّرر املدعي العام اعرتاضه بالئحة، وجرى 
الساعة  اجللسة  وأقفلت  االستئناف،  بنظام  وأفهم  الرشعي،  القرار  من  نسخه  تسليمه 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  ظهرًا  الثانية 

١٤٣٥/٠١/١٤هـ.
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
اجلزائية السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من 
فضيلة الرئيس املساعد باملحكمة اجلزائية بمكة املكرمة ذات الرقم )٣٤٢٦٣٦٠٧٥( وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/١٥هـ 
اجلزائية بمكة املكرمة ذات الرقم )٣٥١١٥٧٥٦( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ املحكوم فيه بام 
دّون بباطن القرار املتضّمن دعوى املدعي العاّم ضد/ )...(... اجلنسية املتهم يف شذوذ جنيّس، 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقّررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق. 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 11اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٣٢١٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه : ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار : ٣٥٢١٠٨٨٥ 

تلفاحشةا-إنشاءا مقدماتا ممارسةا بالنقاءا-ا تشبها معموماتيةا-ا جليمةا جنيسا-ا شذوذا
بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا تلقابضةا-ا تلفلسةا منا تهللبا إباحيةا-احماولةا موتدا وحيازةا

وتجلمداوتلغلتمةا-امصادرةاتجلوتل.

تملادتنيا)ر/1(او)ر1(امنانظامامكافحةاجلتئلاتملعموماتية.

أقام املّدعي العاّم دعواه ضّد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بالتشّبه بالنساء، وبمامرسة 
بعض مقّدمات الشذوذ اجلنيس، وبإنشائه صورًا ومقاطع للشذوذ اجلنيس، وبحيازة صور 
ومقاطع جنسية يف جواله، وبمحاولته اهلرب وعدم جتاوبه مع الفرقة القابضة أثناء ضبطه، 
وطلب احلكم عليه بعقوبة السجن والغرامة واملصادرة؛ طبقًا لنظام مكافحة جرائم املعلوماتية 
وبعقوبة تعزيرية عىل باقي التهم، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقّر بصّحتها؛ ولذا فقد 
اجلنيس،  الشذوذ  مقدمات  بالنساء، وممارسة  بالتشّبه  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت 
القابضة،  الفرقة  من  اهلرب  وحماولته  جواله،  يف  اجلنيس  للشذوذ  ومقاطع  صوٍر  وحيازة 
وحكم بسجنه ملدة سبعة أشهر، وبتغريمه مبلغًا قدره مخسامئة ريال، وبجلده مائة ومخسني 
جلدة مفّرقة، وبمصادرة اجلوالني املستخدمني يف اجلريمة، فاعرتض املّدعي العاّم، وصّدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد فأنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمحافظة جدة وبناء عىل املعاملة 
املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة ذات الرقم )٣٤٥٥٣٢١٤( 
وتاريخ   )٣٤٢٨٠٧٢٩٥( الرقم  بذي  باملحكمة  املقّيدة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  وتاريخ 
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  األحد  يوم  ففي  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ 
بالعمل هبذه املحكمة بموجب  العام/ )...( واملكلف  ٠٠: ٠٢ وفيها حرض لدّي املدعي 
 ،)...( عىل/  واّدعــى  ١٤٣٢/٨/١٥هـ  يف   )٤٥٣/٢( الرقم  ذي  التكليف  خطاب 
)...( غري حمصن، موقوف  الرقم  البديلة ذات  البطاقة  اجلنسية، بموجب   ... )٢٠( عامًا، 
يف  م٧٢١٦٥/٦/٢(  )هـ  الرقم  ذي  التوقيف  متديد  أمر  بموجب  جدة  حمافظة  بسجون 
فإّنه  اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من   )١٢١/١٠٨( املادتني  إىل  استنادًا  ١٤٣٤/١١/٦هـ 
شاهدوا  بعملهم  والبلد  العلوي  هيئة  مركز  أعضاء  قيام  أثناء  ١٤٣٤/١١/٢هـ  بتاريخ 
املدعى عليه ويرافقه شخص بيده كيس، وعند مناصحتهام بشأن الصالة ظهرت عالمات 
أحدمها  فالذ  هويتهام  طلب  فتّم  جواله  إخفاء  حياول  وكان  عليه،  املدعى  عىل  االرتباك 
إيقافه، فقاومهم مقاومة شديدة حّتى متت  فتّم  أيضًا  املدعى عليه اهلرب  باهلرب، وحاول 
السيطرة عليه، وعثر معه عىل جهازي جوال؛ أحدمها من نوع )...( واآلخر من نوع )...( 
وبمشاهدة حمتوامها تبنّي وجود صور للمّدعى عليه، وهو يتشّبه بالنساء، ويضع أمحر الشفاه 
العورة  مكشوف  وهو  أخرى  وصور  يقّبلونه،  والرجال  له  صور  يف جواله  وكذا  فمه  عىل 
صور  وكذلك  فيها،  حارض  وهو  الثالث  اجلنس  حلفالت  ومقاطع  فاضحة،  وبمالبس 
جواله.  يف  اجلنسية  املقاطع  بحيازة  أقّر  عليه  املّدعى  وباستجواب  كثرية.  جنسية  ومقاطع 
)جرى فرز أوراق مستقّلة إلدالء املدعى عليه اساًم وجنسية غري صحيحة جلهة الضبط التي 
املّتهم اآلخر  التحري والبحث عن  القبض، وأوراق مستقلة ملواصلة  تم تدوينها بمحرض 
التحقيق إىل توجيه االهّتام للمدعى عليه  اهلارب؛ إلحالتها جلهتي االختصاص(. وانتهى 
بالتشّبه بالنساء، وممارسة بعض مقّدمات الشذوذ اجلنيس، وإنشائه صورًا ومقاطع للشذوذ 
اجلنيس، وحيازة صور ومقاطع جنسية يف جواله وحماولته اهلرب، وعدم جتاوبه مع الفرقة 



51

القابضة عند ضبطه، لألدلة والقرائن التالية:١ - ما ورد يف أقواله املنّوه عنها، املدونة صفحة 
)٩ -١٠( لفة )٦(. ٢. ما ورد يف حمرض مشاهدة حمتوى الرسائل املضبوطة، املدّون صفحة 
)١١( لفة )٦(. وببحث سوابقه مل يعثر له عىل سوابق مسجلة. وبام أّن ما أقدم عليه املذكور 
الصادر  املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة  لنظام  استنادًا  ونظامًا  رشعًا  عليه  ومعاقب  حمرم  فعل 
باملرسوم امللكي ذي الرقم )م/١٧( يف ١٤٢٨/٣/٨هـ؛ لذا فأطلب/ إثبات ما أسند إليه 
واحلكم عليه بالسجن والغرامة استنادًا إىل الفقرة )١( من املادة السادسة من نظام مكافحة 
اجلوال من  للشذوذ اجلنيس، ومصادرة جهازه  املعلوماتية إلنشائه صورًا ومقاطع  اجلرائم 
نوع )...( وجهازه اجلوال من نوع )...( الستخدامهام يف اجلريمة استنادًا إىل املادة )١٣( من 
ذات النظام، واحلكم عليه بعقوبة تعزيرّية بسبب باقي ما أسند إليه، هذه دعواي، وأسأله 
اجلواب، وبسؤال املدعى عليه عن الدعوى قال: إّن ما ورد عيل بالدعوى صحيح؛ إذ قمت 
بالتشّبه بالنساء وممارسة بعض مقّدمات الشذوذ اجلنيس، وحزت صورًا ومقاطع للشذوذ 
وإّن  القابضة،  الفرقة  من  اهلرب  وحاولت  غريي،  شخصية  وانتحلت  جوايل،  يف  اجلنيس 
اجلوالني املذكورين يعودان يل، استخدمتهام يف اجلريمة. وبالرجوع إىل أوراق املعاملة مل نجد 
املذكور يف ما  العام ضد  للمذكور سوابق وعليه، وحيث احلال ما ذكر من دعوى املدعي 
وبعد  أعاله،  الدعوى  املّدعى عليه صادق عىل صحة  أّن  وبام  أعاله ويطلب جمازاته،  ذكر 
االطالع والتأّمل فقد ثبت لدي إدانة املّدعى عليه املذكور بالتشّبه بالنساء وممارسة مقّدمات 
الشذوذ اجلنسية، وحيازة صور ومقاطع للشذوذ اجلنيس يف جواله، وانتحاله شخصية غريه، 

وحماولته اهلرب من الفرقة القابضة وقد حكمت عليه:
أواًل -  تعزيره بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها مخسامئة ريال استنادا إىل الفقرة 
)١( من املادة السادسة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية حليازته صورًا ومقاطع جنسية.

عىل  جلدة  ومخسني  مائة  وجلده  أشهر  ثالثة  بالسجن  إليه  ُأسند  ما  لبقية  تعزيره  ثانيًا - 
ثالث دفعات كل دفعة مخسون جلدة بني الدفعة واألخرى عرشة أيام ليصبح جمموع سجنه 

سبعة أشهر من تاريخ دخوله السجن.
ثالثًا - مصادرة اجلوالني املذكورين استنادًا إىل املادة )١٣( من ذات النظام.
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وبعرضه عليهام قّرر املّدعى عليه القناعة وأبدى املدعي العام اعرتاضه عىل احلكم بالئحة 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  اعرتاضية. 

١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبّي بعده وبعد، فقد جرى مّنا نحن قضاة الدائرة 
اجلزائية السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بجدة ذات الرقم )٣٤٢٨٠٧٢٩٥( وتاريخ١٤٣٥/٤/٣هـ 
املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بجدة ذو الرقم 
املتضّمن  القرار  باطن  دّون  بام  فيه  املحكوم  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ  وتاريخ   )٣٥١٥٧٣٠٨(
دعوى املدعي العام ضّد/ )...(... اجلنسية املتهم يف حتّول جنيس، وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه والالئحة االعرتاضية تقّررت املوافقة عىل احلكم باألكثرية، واهلل املوفق. وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٣٢٢٦ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٠٩٢٩ 

بالقالا-ا تحلكلا تلورتثيةا-اطمبا تلبصمةا تطابقا منهاا-ا تلفاحشةا-امتكنيا فعلا لوتطا-ا
دفعاباإلجبارامناتملاهلاتآلخلا-اإنكارها-اسبقاإسلترهاحتقيقًاا-ادفعاباإلكلتهاعميها-اشهادةا

شاهدا-ارداطمباتلقالا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام طالبًا إثبات إدانة الثاين بفعل فاحشة اللواط 
باملدعى عليه األول، وإثبات إدانة األول بتمكني املدعى عليه الثاين من فعل الفاحشة به، 
وطلب احلكم عليهام بالقتل، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أقر األول بصحتها ودفع 
بإجباره من الثاين عىل فعل الفاحشة، وأن ذلك كان من دون إيالج، وأنكر املدعى عليه الثاين 
ما نسب إليه، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف دعواه، ومنها إقرار 
املدعى عليه الثاين أمام جهة التحقيق بصحة الدعوى، وبعرضه عليه دفع بصدوره منه حتت 
اإلكراه، كام أحرض املدعي العام شاهدا وبعد سامع شهادته اتضح أهنا غري موصلة إلثبات 
الشبهة  ولقيام  إيالج،  دون  من  الفاحشة  فعل  األول  عليه  املدعى  ونظرًا إلقرار  الدعوى؛ 
القوية عىل قيام املدعى عليه الثاين بفعل الفاحشة باألول؛ لذا فقد قررت املحكمة رصف 
وحكمت  موجبه،  ثبوت  لعدم  عليهام  املدعى  بقتل  احلكم  العام  املدعي  طلب  عن  النظر 
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بسجن املدعى عليه األول ملدة سنة ونصف، وبجلده أربعامئة جلدة مفرقة، وبسجن املدعى 
عليه الثاين ملدة سنة، وبجلده أربعامئة جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فنحن )...( و)...( و)...( القضاة يف املحكمة العامة بمكة املكرمة 
الرقم  بذي  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  املحالة  املعاملة  وبناء عىل 
الرقم )٣٤٤٣٤١١٣(  باملحكمة حتت  املقيدة  )٣٤١٨٣٢٢( وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ 
افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ  وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ ففي يوم األحد 
وفيها حرض لدّي املدعي العام )...( املكلف باالدعاء العام باملحكمة العامة بمكة ذو الرقم 
االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  قائاًل:  وادعى  ١٤٣٤/١/٢١هـ  يف   )٤٠١٢/٢/١(
اجلنسية  و)...(...  اجلنسية    ...  )...( عىل  أدعي  املكرمة  مكة  بمنطقة  اهليئة  لفرع  العام 
بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...( أنه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٨هـ تلقى مركز رشطة 
جرول خطاب مدير شعبة السجن العام ذا الرقم )م/٢١/م ك ٢ظ( متضمنًا قيام املدعى 
رقم  عنرب  للموقع  وباالنتقال   ،)...( األول/  عليه  باملدعى  بالتحرش   )...( الثاين/  عليه 
)...(وبمعاينة رسير املدعى عليه الثاين/ )...( وجد علبة دهن. وورد تقرير األدلة اجلنائية 
رقم  للعينة  الوراثية  األنامط  تطابق  مثبتًا  وراثية/١٤٣٣هـ  فحوص  )٨٧٢ـ٢١/(  رقم 
)٢١٣٣٨٧٢٠١(، وهي عبارة عن آثار منوية مرفوعة من رسير املدعى عليه الثاين/ )...( 
مع األنامط الوراثية للعينة رقم )٢١٣٢٢٩٥٠١( الصادر بحقها التقرير رقم)٢٩٥ـ٢١/

اللون  بيضاء  مناديل  من  منوية  تلوثات  عينة  عن  عبارة  وهي  وراثية/١٤٣٢هـ  فحوص 
رفعت من مقعدة الراكب األمامي لسيارة من نوع )...( لوحة رقم )...( وذلك يف قضية 
الصادر   )...( للمتهم/  القياسية  الدم  لعينة  الوراثية  األنامط  مع  كالها  وتطابقت  سابقةـ 
األدلة  تقرير  وورد  وراثية/١٤٣٢هـ  فحوص  الرقم)٣١١ـ٢١/(  ذو  التقرير  بحقها 
الوراثية  األنامط  تطابق  مثبتًا  وراثية/١٤٣٣هـ  فحوص  )٨٧٢ـ٢١/(  الرقم  ذو  اجلنائية 
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للعينة ذات الرقم)٢١٣٣٨٦٧٠٥( املستخلصة من رسوال املدعى عليه الثاين/ )...( مع 
األنامط الوراثية للعينة رقم)٢١٣٢٢٩٥٠١( الصادر بحقها التقرير ذو الرقم )٢٩٥ـ٢١/( 
فحوص  الرقم)٨٧٢ـ٢١/(  ذي  السابق  التقرير  مع  وتطابقه  وراثية/١٤٣٢هـ  فحوص 
عليه  املدعى  بتمكني  أقر   :)...( األول/  عليه  باملدعى  وباستجواب  وراثية)/١٤٣٣هـ( 
الثاين/ )...( من فعل الفاحشة به بإيالج مقابل أن يعطيه جهاز اهلاتف اجلوال لكي يتصل 
منه. وبسامع أقوال املدعى عليه الثاين/ )...( أقر بفعل الفاحشة باملدعى عليه األول/ )...( 
بالرضا، وأفاد أن املدعى عليه األول/ )...( حرض إليه الساعة الثالثة فجرا. وبضبط أقوال 
عند  من  خيرج   )...( األول/  عليه  املدعى  شاهدا  أهّنام  أفادا  و)...(:   ،)...( الشاهدين/ 
املدعى عليه الثاين/ )...( من مكان نومه )رسيره( ويظهر يف بنطلونه من اخللف أثر مني مما 
يدل عىل فعل الفاحشة به. وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه الثاين/ )...( 
األول/  عليه  للمدعى  االهتام  وتوجيه   )...( األول/  عليه  باملدعى  اللواط  فاحشة  بفعل 
)...( بتمكني املدعى عليه الثاين/ )...( من فعل الفاحشة به. وذلك لألدلة والقرائن التالية:

إقرار املدعى عليه/ )...( املدون عىل الصفحة رقم)١( من دفرت التحقيق املرفق لفة   - ١
رقم)١٤( ٢ - شهادة الشهود املدونة عىل الصفحات رقم)١٥( من دفرت االستدالل املرفق 
لفة رقم)١١(. ٣ - ما جاء يف أقوال املدعى عليه/ )...( املدونة عىل الصفحة رقم)١٣( من 
دفرت االستدالل املرفق لفة رقم)١١(. ٤ - تقريري األدلة اجلنائية املرفقة لفة رقم)١٥ـ ٢٦( 
 )٣٤٣٠٠٧٨٤( الرقم  ذو  الرشعي  القرار  صدر  بمكة  اجلزائية  للمحكمة  القضية  وبإحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ املصدق من حمكمة االستئناف املتضمن )رصف النظر عن دعوى 
املدعي العام لعدم االختصاص وإحالتها للمحكمة العامة(. وبام أّن ما قام به املدعى عليهام ـ 
ومها بكامل أهليتهام املعتربة رشعًا ـ فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا؛ ولقوله ـ صىل اهلل عليه 
وسلم: “من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقـتلوا الفاعل واملفعول به”؛ لذلك كله أطلب 
إثبات ما أسند إليهام واحلكم بقتلهام لقاء ذلك. وبعرض ما جاء يف دعوى املدعي العام عىل 
املدعى عليه األول أجاب ما ذكره املدعي العام يف دعواه صحيح كله إال أن املدعى عليه 
تائب  وأنا  بجواله،  أهيل  عىل  اتصل  أن  منه  طلبت  أليّن  الفاحشة؛  فعل  عىل  أجربين  الثاين 
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من ذلك هذه إجابتي، وأما املدعى عليه الثاين فأجاب ما ذكره املدعي العام يف دعواه غري 
صحيح، أبدا فلم أحترش باملدعى عليه األول ومل أقم باالعتداء عليه أبدا، وأما اعرتايف يف 
التحقيق فقد كان حتت الرضب واإلكراه، وأما ما ذكره املدعى عليه األول فغري صحيح أبدا 
وهو بسبب تغرير بعض السجناء به وأما ما جاء يف تقرير األدلة اجلنائية فغري صحيح، وليس 
فيه ما يثبت التهمة هكذا أجاب، ثم افتتحت اجللسة وحرض فيها الطرفان وبسؤال املدعي 
العام عن بينته التي استعد بإحضارها أحرض للشهادة وأدائها السجني )...(؛ وبسؤاله عام 
املدعى عليه األول )...(  املذكورة شاهدت  الواقعة  تاريخ  أنه يف  الشهادة أجاب  لديه من 
وهو ينام يف فراش املدعى عليه الثاين )...( هذا ما شاهدت وبه أشهد هلل تعاىل، وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه الثاين املنكر أجاب أما الشاهد فال أعلم عنه شيئًا، وأما شهادته غري 
السابقة صادق  اجللسة  إقراره يف  املدعى عليه األول عن  صحيحة هكذا أجاب، وبسؤال 
عليه وقرر بقوله : إين تائب من ذلك وأداوم عىل الصالة، وبسؤال املدعي العام عن مزيد 
ثم  اجللسة  رفع  جرى  فقد  عليه  إلحضارها؛  القادمة  للجلسة  إمهايل  أطلب   : قال  بينات، 
افتتحت اجللسة، وفيها حرض الطرفان فجرى سؤال املدعى عليه األول )...( هل تم فعل 
الفاحشة بك بإيالج؟ فأجاب بقوله ال. لذا وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وإقرار 
واملدون  بذلك  اعرتافه  مع  الثاين  عليه  املدعى  وإنكار  بالواقعة   )...( األول  عليه  املدعى 
عىل الصحيفة رقم )١٣( من ملف التحقيق لفة رقم )١١( وما جاء يف شهادة الشاهد غري 
املوصلة لعدم إثبات الواقعة يف تقرير األدلة اجلنائية واملرفق لفة رقم )٢٢(؛ لذلك كله فقد 

قررنا ما ييل:
أواًلـ رددنا مطالبة املدعي العام احلكم بقتل املدعى عليهام؛ لعدم ثبوت موجبها.

انتهاء مدة سجنه  ـ قررنا تعزير املدعى عليه األول )...( بسجنه سنة ونصف بعد  ثانيًا 
يف األحكام األخرى وجلده أربعامئة جلدة مفرقة عىل ثامين دفعات كل دفعٍة مخسون سوطا 
الثاين  ـ  قررنا تعزير املدعى عليه  ثالثًا  الدفعة األخرى ما ال يقل عن أسبوع.  وبينها وبني 
)...( بسجنه سنة بعد انتهاء مدة سجنه يف األحكام األخرى وجلده أربعامئة جلدة مفرقة 
عىل ثامين دفعات كل دفعة مخسون سوطا بينها وبني الدفعة األخرى ما ال يقل عن أسبوع؛ 
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اجلميع  وأفهمنا  األول  عليه  باملدعى  الفاحشة  بفعل  قيامه  عىل  القوية  الشبهة  لقيام  وذلك 
بمراجعتنا يف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ الستالم صورة احلكم فإن كان لدهيم 
معارضة يقدموهنا خالل ثالثني يوما من ذلك وإال اكتسب احلكم القطعية ففهموا ذلك وباهلل 

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 
الدائرة اجلزائية اخلامسية الثالثة بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة ذات الرقم )٣٥/٨٨٤٩٠٠( وتاريخ 
١٤٣٥/٦/٧هـ  وتاريخ   )٣٥٢٦٨٤٩٩( الرقم  ذو  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢٠هـ 
 )...( الشيخ/  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر 
اجلنسية    ...)...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/ 
ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  باطنه.  دون  بام  فيه  املحكوم  لواط،  يف  املتهمني  ورفيقه، 
والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر1اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٣٢٧٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٥٨٥٧ 

بغلضا تصويلهاا بها-ا تلفاحشةا فعلا عىلا تلغريا إكلتها حدثا-ا ضدا دعوىا لوتطا-ا
تعزيلا خمففةا-ا ظلوفا لمقلتئنا-ا تلاهمةا توجها تملوصمةا-ا تلبينةا عدما إنكارا-ا تالبازتزا-ا

بالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد احلدث املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بتمكني الغري من نفسه 
غ عىل ذلك وتصويره لغرض ابتزازه بمشاركة عدة أشخاص  لفعل الفاحشة به وإرغام امُلبلِّ
آخرين، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها 
باقي زمالئه  قيام  غ عليه هو  امُلبلِّ ادعاء  بالقوة وأن سبب  الفاحشة  فيه  غ فعل  امُلبلِّ بأن  ودفع 
بابتزازه، وباالطالع عىل بينات املدعي العام مل جيد فيها القايض ما يثبت دعواه؛ ونظرًا لوجود 
غ، وما جاء يف جوابه  قرائن عىل صحة الدعوى منها عدم ظهور أثٍر ملدافعة املدعى عليه للُمبلِّ
بفعل  عليه  املدعى  يدل عىل رضا  ذلك  وابتزازه؛ وألن  غ  امُلبلِّ بتصوير  قاموا  أن زمالءه  من 
الفاحشة به؛ ولكونه غري حمصن ولصغر سنه؛ لذا فقد حكم القايض بعدم ثبوت إدانة املدعى 
عليه بام نسب إليه؛ ولتقوية التهمة يف حقه حكم بإيداعه يف دار املالحظة ملدة عرشة أشهر؛ 
وبجلده تسعني جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد فأنا )...( القايض يف املحكمة اجلزئية بالدمام بناًء عىل املعاملة املحالة 
إيّل من فضيلة رئيس املحكمة بالرقم )٣٤٣٣٣٢٧٠( وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ واملقيدة 
افتتحت اجللسة يف يوم اخلميس  برقم )٣٤١٧٣٧٤٨٦( وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ  لدينا 
املوافق ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الساعة الواحدة والنصف وفيها حرض لدّي املدعي العام )...( 
وادعى عىل احلدث/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( قائاًل: 
دعواي حيث إنه باالطالع عىل حمرض تنفيذ مهمة املعد من قبل شعبة التحريات باإلحساء 
بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢١هـ اتضح أنه تم إحضار املدعى عليه املذكور بتاريخ فتح هذا املحرض 
عىل إثر بالغ من املواطن )...( بقيام املدعى عليه املذكور رفق آخرين )فرزت هلم أوراق 
مستقلة( بتصويره وابتزازه بالصور. وبضبط بالغ املدعي/ ... )٣٤( سنة سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( من قبل ضابط خفر مركز رشطة .... ذكر يف بالغه 
أنه حرض له املدعو/ )...( وقام بالركوب معه، وذلك من أمام منزله؛ لقضاء بعض الوقت 
يف احلديث والرتفيه وكان يف أول يوم مخيس من شهر ربيع اآلخر لعام ١٤٣٤هـ وقام )...( 
املذكور باالجتاه إىل إحدى االسرتاحات الواقعة يف )...( بجوار اسرتاحة )...( حيث قال 
بإيقاف  يقوم  إنه سوف   : له  الصالة وقال  املغرب ونزل ألداء  يؤدون صالة  لكي  انزل  له 
السيارة ويعود له، ومل حيرض، وحرض بدال منه أربعة أشخاص األول يدعى/ )...( ال يعرف 
عائلته، والثاين يدعى/  )...( والثالث يدعى )...( والرابع يدعى )...( حيث قام الثالثة 
وكان   )...( املذكور  عليه  املدعى  وهو  الرابع،  بالشخص  الفاحشة  بفعل  يقوم  أن  بطلبه 
ذلك حتت التهديد حيث قاموا برضبه وإكراهه عىل فعل الفاحشة بالشخص الرابع، وهو 
املدعى عليه )...( وقام بخلع مالبسه وفعل الفاحشة يف )...( مكرهًا وقام املدعو/ )...( 
ريال  آلف  مخسني   )٥٠٠٠٠( وقدره  مبلغ  ادفع  وقال  باملقطع،  بفضحه  وهدده  بتصويره، 
مقابل مسحه، وكان معه بالتهديد املدعو/ )...( وقام باالتصال عىل أحد أصدقائه وحرض 
إليه وقام بإيصاله للمنزل وختم أقواله باملصادقة عليه. وبالتحقيق مع احلدث )املدعى عليه 
املذكور( وبمواجهته بالتهمة املنسوب إليه أفاد أنه قبل شهرين تقريبًا ذهب إىل  االسرتاحة 
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التي جيلسون فيها مع كّل من املدعو/ )...( وشقيقه/ )...( واملدعو/ )...( وهو رشيك يف 
إجيار تلك االسرتاحة، وقد وجد يف  االسرتاحة كاًل من )...( وشخص ال يعرفه ويدعى/ 
)...( وبعد جلوسه بقليل خرج املدعو/ )...( وبقي هو واملدعو/ )...( وقام )...( بقفل 
الباب وطلب فعل الفاحشة به، وقد رفض فقام بفعل الفاحشة به بإيالج بالقوة وأثناء ذلك 
عن  وبمواجهته  الغرفة  خارج  وإخراجه  برضبه  فقام   )...( يدعى/  شخص  عليهام  دخل 
سبب قيام املبلغ باالدعاء عليه مع زمالئه املشار إليهم ذكر املدعى عليه املذكور أنه عرف 
أهنم قاموا  بابتزازه واختتم أقواله باملصادقة عليها رشعًا. وبضبط أقوال )...( أفاد أن املبلغ 
)...( نزل إىل االسرتاحة وأنه كان )...( مدبرًا له مكيدة وبعد ذلك اتصل عليه املبلغ )...( 
وسأله  ملاذا يفعل به هذا الفعل فذكر للمبلغ أنه ال يعلم بام حصل ثم حرض للموقع فوجد 
املبلغ دون مالبس وقاموا بتصويره وطلبوا منه مخسني الف ريال ملسح هذا املقطع، وملا دخل 
هو باملوضوع قاموا بتهديده وذكر أهنم كل من )...( و)...( و)...( وقام باإلرشاد عىل مقر 
بتمكني نفسه  املذكور )...(  التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعي عليه  انتهى  سكنهم. وقد 
للمدعي لفعل الفاحشة به وإرغام املدعي عىل ذلك وتصويره لغرض ابتزازه بمشاركة عدة 

أشخاص آخرين. وذلك لألدلة والقرائن التالية:
١ - ما ورد يف أقوال املدعى عليه املذكور املنوه عنها املدونة عىل الصفحات رقم )٢ -٩( 
من ملف إجراءات االستدالل املرفق لفة رقم )٢٦(. ٢ -ما ورد يف أقوال املدعو )...( املنوه 
عنها املرفق  باللفة رقم )١٤(. ٣ - عدم إبالغ املدعى عليه املذكور بتعرضه لفعل الفاحشة 
يف حينه يقوى جانب االهتام عليه. ٤ - ما ظهر جلهة التحقيق أن املبلغ )...( ميسور احلال، 
ولديه حمالت جتارية يف )...( باألحساء وأنه يستطيع دفع أي مبلغ يطلب منه. ٥ - ما ورد 
يف أقوال املدعى عليه أنه ال يعرف املبلغ )...( وأنه أول مره يشاهده فيها باالسرتاحة. وبام 
أّن ما قدم عليه احلدث املدعى عليه املذكور ـ وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا ـ فعل حمرم 
ومعاقب عليه رشعًا فأطلب اثبات إدانته بام نسب إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غريه. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه احلدث/ )...( وبعد التحقق من 
أهليته أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام يف دعواه من قيامي بتمكني نفيس للمدعي باحلق 
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اخلاص لفعل الفاحشة به وإرغام املدعي باحلق اخلاص عىل ذلك وتصويره لغرض ابتزازه 
بمشاركة عدة أشخاص آخرين فكله غري صحيح، وإنام الصحيح أنني قبل شهرين تقريبًا 
ذهبت إىل االسرتاحة التي نجتمع فيها مع املدعو )...( وشقيقه )...( واملدعو )...( وقد 
وجدت يف االسرتاحة كاًل من )...( وشخص ال أعرفه يدعى )...( وبعد جلويس بقليل 
خرج املدعو )...( وبقيت أنا واملدعو )...( وقام )...( بقفل الباب وطلب فعل الفاحشة 
يب، وقد رفضت فقام بطرحي عىل األرض وكان ممسكًا بيدي وقام بفسخ مالبيس والركوب 
عيّل وفعل الفاحشة يب وبإيالج، وأن سبب قيام املدعي باحلق اخلاص باالدعاء عيّل هو قيام 
زمالئي البقية بابتزازه، هذه إجابتي، وبسؤال املدعي العام عن البينة التي تثبت صحة دعواه 
وجدت  املعاملة  أوراق  عىل  وباالطالع  املعاملة  أوراق  يف  ما  إال  لدّي  ليس  قائاًل:  أجاب 
بني طياهتا عىل اللفة رقم)٢٦( ص )٢ -٩( أقوال املدعى عليه واملصدقة رشعًا ووجدهتا 
طبقًا ملا جاء يف جواب املدعى عليه، كام جرى مني سؤال املدعى عليه: ملاذا مل تقم باإلبالغ 
عن املدعي باحلق اخلاص بأنه قد فعل بك الفاحشة؟ فأجاب قائاًل: إنني كنت خائفًا، كام 
وفعل  اغتصابك  اخلاص  باحلق  املدعي  أراد  حينام  بزمالئك  تستنجد  مل  ملاذا  سؤاله:  جرى 
الفاحشة بك؟ وملاذا مل تقم باملدافعة عن نفسك وذلك بمنعه ولو بالقوة من فعل الفاحشة 
بك حيث إنه ال يوجد بك أي أثر للمدافعة مما يثري التهمة ضدك؟ فأجاب قائاًل إنني حاولت 

االستنجاد ولكن مل يسمعني أحد، ومل يكن هناك أي اثر للمدافعة، هذه إجابتي.
يف  إليه  نسب  ملا  عليه  املدعى  إنكار  املتضمنة  واإلجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء 
بإيالج؛ وبام  الفاحشة  فيه  قد فعل  املبّلغ  أن  أقر  املدعى عليه  أن  العام؛ وبام  املدعي  دعوى 
مل  املدعى عليه  أن  وبام  يدل عىل رضاه  مما  املبّلغ؛  ملدافعة  أثر  يظهر عليه  مل  املدعى عليه  أن 
يقم باالستنجاد والرصاخ بقوة لكي يساعده أحد األشخاص؛ وبام أن املدعى عليه ذكر أن 
زمالءه قد قاموا بتصوير املدعي باحلق اخلاص وابتزازه؛ مما يؤكد أن ذلك كله كان برىض 
املدعى عليه وبام أن املدعى عليه غري حمصن وبام أنه ال سوابق عليه؛ ونظرًا لصغر سنه وعدم 
الناصح؛ لذا كله فلم يثبت لدّي إدانة املدعى عليه احلدث )...( بقيامه من  وجود املوجه 
متكني نفسه للمدعى باحلق اخلاص لفعل الفاحشة به وإرغامه عىل ذلك وتصويره لغرض 
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حقه  يف  التهمة  تقوي  قرائن  كلها  تقدم  ما  ولكن  آخرين،  أشخاص  عدة  بمشاركة  ابتزازه 
وقررت تعزيره عىل ذلك بام ييل: ١ - إيداعه يف دار املالحظة ملدة عرشة أشهر حتتسب منها 
مدة توقيفه السابقة يف هذه القضية ٢ -جلده تسعني جلدة مفرقة عىل دفعتني كل دفعة مخسة 
وأربعون جلدة بني كل دفعة وأخرى مدة ال تقل عن عرشة أيام، وبام تقدم حكمت. وبعرضه 
العام معارضته عليه بالئحة اعرتاضية  املدعي  قناعته وقرر  املدعى عليه  الطرفني قرر  عىل 
االعرتاضية  الئحته  تقديم  عليه  أن  وأفهم  اليوم  هذا  يف  احلكم  من  نسخة  تسليمه  فجرى 
آله  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق وصىل  وباهلل  اليوم  هذا  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل 

وصحبه أمجعني حرر يف ١٤٣٤/٨/٢٥هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
بمدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
الدمام بالرقم )٣٤١٧٣٧٤٨٦( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٠هـ املقيدة لدى املحكمة حتت الرقم 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٢١هـ  وتاريخ   )٣٥/٢١٠٤١٨(
باملحكمة الشيخ )...( املسجل بذي الرقم )٣٤٣٥٧٣٧٧( وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ اخلاص 
بدعوى/املدعي العام واخلاص ضد/ )...( يف قضية لواط وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 

احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٢/١٢هـ.
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 ر1اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٧٧٤٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٤٦٦٧ 

لوتطا-افعلامقدماتاتلفاحشةا-اإنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-ا
وسوعاتجلليمةايفامكاناعاما-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

شهادةاتلشهود.

الفاحشة مع حدث  بفعل  إدانته  إثبات  املدعى عليه طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  بعضهام،  مع  إيالج  دون  مفاخذة 
عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل إقرار املدعى عليه 
أمامهام  املدعى عليه  بإقرار  القبض، فشهدا  التحقيق، كام أحرض شاهدي حمرض  أمام جهة 
بصحة الدعوى؛ ونظرًا لكون اجلريمة وقعت يف السيارة وهي يف مكان عام؛ لذا فقد ثبت 
لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة ستة أشهر، وبجلده ستني 
جلدة مكررة مرتني، وبأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة ملا بدر منه، فاعرتض الطرفان، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

وبناء  بالطائف  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
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بالرقم  املكلف  بالطائف/  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
 )٣٥١٢٢٢٧٥٩( بالرقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  وتاريخ   )٣٥٢٤٧٧٤٦(
افتتحت  ــق١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  ــواف امل اخلميس  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  وتاريخ 
الرقم )٢٣٦٧( يف  بالتعميد ذي  العام )...(  املدعي  الساعة ١٥: ٠٩ وفيها حرض  اجللسة 
١٤٣٣/٣/١٢هـ وادعى عىل احلارض باملجلس الرشعي/ )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( قائاًل: يف دعواه يف تاريخ ١٤٣٥/٣/٩هـ وبناء عىل املحرض 
 )...( اجلنائي بحي  البحث  وأثناء جتول دورية  أنه  املتضمن  اجلنائي  البحث  قبل  املعد من 
خلف )...( لوحظت سيارة من نوع )...( زرقاء اللون رقم اللوحة )...( واقفة خلف )...( 
بمكان منزوي عن األنظار وعند اقرتاب الدورية من السيارة شوهد/ احلدث )...( ويرافقه 
املدعى عليه، ومها عاريان من املالبس وعند حماولة إيقافهام هربا، وتم متابعتهام ومالحقتهام 
وإيقافهام والقبض عليهام، وعند تفتيش السيارة عثر بداخلها عىل ما ييل:١ - فنيلة داخلية 
فوق املرتبة اخللفية.٢ - رسوال قصري داخيل أبيض أمام مرتبة املعاون - جرى إيداع احلدث 
)...( دار املالحظة االجتامعية، وعرض األمر عىل قايض األحداث ووجه بإيقافه. وجرى 
االنتقال للموقع من قبل جهة الضبط رفق مندوب األدلة اجلنائية وصور املوقع وأخذت 
العينات املوجودة يف السيارة، وحتريز مالبس املدعى عليهام وإرساهلا لشعبة األدلة اجلنائية 
بخطاب رقم )٢٤٢/ع( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٠هـ. وباستجواب احلدث/ )...( أقر أنه يف 
الساعة الثامنة مساء من يوم الواقعة اجته حلي )...( ملقابلة املدعى عليه، وبوصوله إىل هناك مل 
جيده وقام بإرسال رسالة إليه، وعند رجوعه إليه وجده بالشارع وأخذه وذهبوا ملخطط )...( 
للبحث عن موقع وقام املدعى عليه بمفاخذته، وقبل أن ينزل طلب احلدث مفاخذته هو 
أيضا، وشاهد جيب الدورية وشغل السيارة، وهرب حتى وصولوا إىل إشارة )...( وقبض 
الفاحشة دون إيالج بمخطط )...(وباستجواب  أنه سبق أن فعال فعل  عليه هناك، وذكر 
إليه  فنزل  الثامنة  الساعة  له رسالة )كلمني( عند  أرسل   )...( أن احلدث  أقر  املدعى عليه 
عند باب املنزل وقام بالركوب معه وحتدث له عن املوضوع فرجع احلدث )...( للخلف 
ونزع املالبس وقام بفعل الفاحشة باحلدث مفاخذة دون إيالج، لكنه مل ينزل شهوته؛ وذلك 



65

بسبب مرور جيب البحث اجلنائي فتحركوا وهربوا من املوقع حتى وصلوا إىل إشارة )...( 
فأوقفهم العسكري عند صيدلية )...( وتم القبض عليهام وبمواجهته بأقوال احلدث )...( 
بأنه قام بفعل الفاحشة به أفاد أهنم اتفقوا عىل ذلك، لكن الوقت مل يسعفهم؛ ألن الرشطة 
متكنت من القبض عليهام قبل إكامل االتفاق وذكر أهنام قاما بفعل الفاحشة قبل سنة تقريبا 
الفاحشة مع احلدث  بفعل  للمدعى عليه  التحقيق إىل توجيه االهتام  إيالج. وانتهى  بدون 
)...( مفاخذة دون إيالج مع بعضهام. وذلك لألدلة والقرائن التالية: -١ ما جاء يف حمرض 
القبض املعد من قبل البحث اجلنائي لفة رقم املرفق لفة رقم )٤.٣.٢(. ٢ - إقرار املدعى 
عليهام األول والثاين املدونة عىل ملفي االستجواب املرفقة لفة رقم )١٦، ١٥( ورقم )٢٩(، 
وحيث إن ما قام به املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا فعل حمرم ومعاقب عليه 
رشعا أطلب إثبات ما نسب إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما قام به هذه دعواي، 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي العام يف دعواه غري صحيح 
إطالقًا ومل أقم بيشء من ذلك إطالقًا هكذا أجاب، فسألت املدعي العام البينة عىل دعواه 
فأجاب بينتي عىل ذلك معّدو حمرض القبض وإقرار املدعى عليه املدون يف املعاملة املرصود 
مضمونه يف الدعوى وأطلب إعطائي مهلة إلحضار معّدي املحرض هكذا أجاب، وبعرض 
اإلقرار عىل املدعى عليه أجاب بقوله: إنني مل أعرتف لدى املحقق بصحة ما نسب إيل إطالقًا 

هكذا أجاب؛ وبناء عىل ذلك فقد رفعت اجللسة إلمهال املدعي العام إلحضار بينته.
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/١١هــ الساعة العارشة والنصف صباحًا افتتحت 
اجللسة، ومل حيرض املدعي العام بينة عىل دعواه؛ وبناء عىل ذلك فقد رفعت اجللسة إلمهال 
املدعي العام إلحضار بينة عىل دعواه، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ افتتحت 
اجللسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حرض املدعى عليه كام حرض الشاهد/ )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( وبسؤاله عام لديه من شهادة شهد قائاًل: إنني أعمل 
يف إدارة البحث اجلنائي بالطائف وأشهد هلل تعاىل أنه يف أحد األيام وأثناء تواجدي يف دورية 
رسمية يف حي )...( شاهدت سيارة متوقفة عىل جانب عىل جانب اخلط ويوجد يف مرتبتها 
نائم فوق اآلخر، وعند مشاهدهتام يل قاما  اخللفية شخصان ليس عليهام مالبس وأحدمها 
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بتشغيل السيارة واهلرب فقمت بمتابعتهام وطلبت من الزميل )...( مسانديت للقبض عليهام 
فحرض يف دورية أخرى، وتم القبض عليهام، وتبني أن أحدمها املدعى عليه احلارض )...( 
إيالج، وأهنام  اللواط دون  فاحشة  كانا يامرسان  بأهنام  أمامي  أقرا  به  قاما  وعند سؤاهلام عام 
فعال ذلك أكثر من مرة سابقًا هكذا شهد كام حرض الشاهد )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( وبسؤاله عام لديه من شهادة شهد قائاًل: إنني أعمل يف إدارة 
البحث اجلنائي وأشهد هلل تعاىل أنه ورد يل بالغ من الزميل )...( يتضمن وجود حالة لواط 
بمساندته  فقمت  سيارة  يالحق   )...( الزميل  ووجدت  هناك  إىل  فتوجهت   )...( حي  يف 
حتى تم إيقاف السيارة عند صيدلية )...( التي يف حي )...( وتبني أن هبا شخصني؛ أحدمها 
السفلية  الداخلية  مالبسه  بارتداء  يقوم  اآلخر  الشخص  وكان   )...( احلارض  عليه  املدعى 
هذا  وأن  إيالج،  دون  مفاخذة  اللواط  فاحشة  يفعالن  بأهنام  أمامي  أقرا  معهام  وبالتحقيق 
الفعل تكرر منهام سابقًا أكثر من مرة هكذا شهد، وبعرض الشاهدين وشهادهتام عىل املدعى 
ما ورد يف شهادهتام كله غري صحيح هكذا  الشهود، ولكن  : ال أعرف  بقوله  عليه أجاب 
أجاب، كام حرض يف اجللسة نفسها كل من/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
فشهدا   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  و)...( سعودي   )...( الرقم  ذي 
بعدالة واستقامة الشاهدين )...( و)...( هكذا شهدا فبعد سامعي للدعوى وإجابة املدعى 
التعديل الرشعي وبعد  إليه فيها؛ وبناء عىل شهادة الشاهدين املعدلني  عليه بنفي ما نسب 
املرصود مضمونه  لفة )١٦ -١٥(  املدعى عليه  إقرار  فيها  بام  املعاملة  أوراق  االطالع عىل 
سابقًا يف الدعوى؛ ونظرًا لكون اجلريمة وقعت يف السيارة، وهي مكان عام؛ وألن املدعى 
عليه )...( غري حمصن ولعدم وجود سوابق له؛ وألن املدعى عليه )...( حدث وفصلت له 
أوراق مستقلة كام يتضح من أوراق املعاملة؛ هلذا كله فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( 
بام نسب إليه وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه ستة أشهر، حيتسب منها مدة إيقافه يف هذه 
القضية وجلده تعزيرًا ستني جلدة مكررة مرتني بينهام مدة ال تقل عن أسبوع، وأخذ التعهد 
الشديد عليه بعدم العودة ملثل ذلك، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه )...( قرر االعرتاض 
احلكم  نسخة من  تسليمه  بالئحة فجرى  االعرتاض  فقرر  العام  املدعي  وأما  دون الئحة، 
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آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  بتعليامت االستئناف، وصىل اهلل عىل  اليوم نفسه، وإفهامه  يف 
وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ.

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 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/٢هـ  وتاريخ   )٣٥٢٦٣٥٧٦(
باملحكمة اجلزائية بالطائف املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم بفعل الفاحشة 
املحكوم فيه بام دون باطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بمغازلة زوجة املدعي عرب رسائل اجلوال، وحكم عليه 
وبجلده  شهر،  نصف  ملدة  بسجنه  اخلاص  للحق  حكم  كام  شهر،  ملدة  بسجنه  العام  للحق 

مخسني جلدة يف مكان عام، فاعرتض املدعى عليه، 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 
وتاريخ   ٣٣١٧٥٣٧٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٧٢٦٧
١٤٣٣/٠١/٢٥هـ، ففي يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ، افتتحت اجللسة الساعة 
عامًا،   ٣٤  ،)...( عىل/  وادعى  اجلنسية  سعودي  العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)٠9:١٥(
مسلم الديانة، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( مطلق الرساح بالكفالة 
احلضورية. ورد بالغ من املواطن )...( يفيد فيه بقيام املذكور أعاله بإرسال رسائل قذف 
وإزعاج عىل جوال زوجته من الرقم )...(. وبسامع أقواله أقر بإرسال الرسائل عىل جوال 
زوجة املدعي وأفاد بأن زوجة املدعي قامت باالتصال عليه وأخربته بأهنا قد انفصلت عن 
زوجها بالطالق، ما جعله يقوم بإرسال الرسائل هلا )وقد تم عمل حمرض تفريغ للرسائل 
االهتام  توجيه  إىل  التحقيق  انتهى  وقد  املدعي(  زوجة  جوال  إىل  عليه  املدعى  من  الواردة 
إليه بمعاكسة زوجة املدعي عرب إرسال الرسائل عىل رقم جواهلا، وذلك لألدلة والقرائن 
التالية: ١ -ماورد يف اعرتافه املدون يف ملف إجراءات االستدالل األولية املرفق لفة )٥(. 
ص   )٥( لفة  األولية  االستدالل  إجراءات  ملف  يف  املرفق  املشاهدة  حمرض  يف  ٢ -ماورد 
)١٠(. وبالبحث عن سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه. وحيث إن ما أقدم 
عليه املتهم املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية رادعة، علاًم بأن احلق اخلاص اليزال قائاًم، وحرض يف نفس اجللسة وكيل 
بموجب   )...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  اخلاص  باحلق  املدعي 
حمافظة  بشامل  الثانية  العدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٣٤/١/٢٦هـ  يف   )...( رقم  الوكالة 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٢٦٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١9٣99٨ 

حتلشا-احقاعاماوخاصا-امغازلةاتملأةامازوجةا-ارسائلاجوتلا-اختبيبا-اإسلترا-ا
دفعابظناتنافاءاتلزوجيةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

.ZÎÍÌËÊÉÈÇ]لا-سولهاتعاىللا
.ZÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼«º]2ا-سولهاتعاىللا

 A@?<=>;:9876] تعاىللا 3ا-سولها
.ZLKJIHGFEDCB

.Zba`_^[\]Z]4ا-سولهاتعاىللا
را-اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“مااخالارجلاباملأةاإالاكاناتلشيطاناثالثهام”.

6ا-اسولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا“إياكلاوتلدخولاعىلاتلنقاء”.

املدعي  زوجة  بمعاكسة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
عرب إرسال رسائل عىل رقم جواهلا، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه ظن أن املرأة غري متزوجة وأهنا طلبت الزواج منه، 
كام حرض املدعي باحلق اخلاص وادعى بمثل ما ادعى به املدعي العام، وطلب تعزيره حلقه 
اخلاص، وبسؤال املدعى عليه عن ذلك أجاب بمثل جوابه عىل الدعوى العامة، ولذا فقد 
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ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بمغازلة زوجة املدعي عرب رسائل اجلوال، وحكم عليه 
وبجلده  شهر،  نصف  ملدة  بسجنه  اخلاص  للحق  حكم  كام  شهر،  ملدة  بسجنه  العام  للحق 

مخسني جلدة يف مكان عام، فاعرتض املدعى عليه، 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 
وتاريخ   ٣٣١٧٥٣٧٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٧٢٦٧
١٤٣٣/٠١/٢٥هـ، ففي يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ، افتتحت اجللسة الساعة 
عامًا،   ٣٤  ،)...( عىل/  وادعى  اجلنسية  سعودي  العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)٠9:١٥(
مسلم الديانة، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( مطلق الرساح بالكفالة 
احلضورية. ورد بالغ من املواطن )...( يفيد فيه بقيام املذكور أعاله بإرسال رسائل قذف 
وإزعاج عىل جوال زوجته من الرقم )...(. وبسامع أقواله أقر بإرسال الرسائل عىل جوال 
زوجة املدعي وأفاد بأن زوجة املدعي قامت باالتصال عليه وأخربته بأهنا قد انفصلت عن 
زوجها بالطالق، ما جعله يقوم بإرسال الرسائل هلا )وقد تم عمل حمرض تفريغ للرسائل 
االهتام  توجيه  إىل  التحقيق  انتهى  وقد  املدعي(  زوجة  جوال  إىل  عليه  املدعى  من  الواردة 
إليه بمعاكسة زوجة املدعي عرب إرسال الرسائل عىل رقم جواهلا، وذلك لألدلة والقرائن 
التالية: ١ -ماورد يف اعرتافه املدون يف ملف إجراءات االستدالل األولية املرفق لفة )٥(. 
ص   )٥( لفة  األولية  االستدالل  إجراءات  ملف  يف  املرفق  املشاهدة  حمرض  يف  ٢ -ماورد 
)١٠(. وبالبحث عن سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه. وحيث إن ما أقدم 
عليه املتهم املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية رادعة، علاًم بأن احلق اخلاص اليزال قائاًم، وحرض يف نفس اجللسة وكيل 
بموجب   )...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  اخلاص  باحلق  املدعي 
حمافظة  بشامل  الثانية  العدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٣٤/١/٢٦هـ  يف   )...( رقم  الوكالة 
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ذكر  أوال  قائال:  أجاب  املدعي  وبعرض دعوى  القضية،  السري يف هذه  له  واملخولة  جدة، 
املدعي العام يف الئحة دعواه بأن هذه الرسائل تثبت االهتام اليه بمعاكسة زوجة املدعي، 
بل هذه الرسائل املذكورة ليست معاكسة وإنام هي بحسن نية مني فقط  وليست جريمة وال 
حتى جنحة، وعليه فال دليل وال بينة رشعية صحيحة تثبت أنني أقصد هبا املعاكسة وإنام 
هي بعدما أخربتني بأهنا انفصلت عن زوجها وترغب الزواج مني قمت بإرسال الرسائل 
املذكورة. ثانيا: ذكر املدعي العام يف حترير دعواه اآليت: )وبالبحث عن سوابقه اتضح عدم 
وجود سوابق مسجلة عليه(، صاحب الفضيلة هذا ما ذكر املدعي العام يعترب مشهدا ودليال 
ثابتا بأين رجل لست من أصحاب السوابق كمثل ما ذكر يف هذه الدعوى وغريه من القضايا. 
ثالثا: أرجو حسن الظن يب علام بأنني رجل متزوج ولدي أوالد وأطلب من فضيلتكم إخالء 
سبييل من هذه التهمة التي نسبت يل بعكس الصورة احلقيقية، واهلل حيفظكم. وقدم املدعي 
يراع  حرمات  بتخبيب زوجة حمصنة ومل  قام  املدعى عليه  إن  قائال:  إجابته  اخلاص  باحلق 
املسلمني وأعراضهم وهدم بيت الزوجية، وقد أحلق الرضر اجلسيم يب وجعل احلياة العائلية 
غري مستقرة؛ لذا أطلب من اهلل ثم من فضيلتكم احلكم عىل املدعى عليه وتشديد العقوبة 
بام يتناسب مع جريمته ملا أحلق يب من الرضر يف عريض وبام حيفظ عىل املسلمني أعراضهم، 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  اجللسة.  رفعت  وللتأمل 
املدعي  املدعى عليه وحرض وكيل  العام وحرض  املدعي  الساعة )٠٠: ٠٨(، وفيها حرض 
باحلق اخلاص )...( بموجب الوكالة أعاله، وبسؤال املدعى عليه عن الرسائل املرسلة من 
جواله إىل جوال زوجة املدعى عليه وتتضمن احلب والغرام فأجاب قائال: نعم كتبت هذه 
أجاب.  هكذا  ابتداء،  عيل  اتصلت  التي  هي  ولكنها  املدعي  زوجة  إىل  وأرسلتها  الرسائل 
 )٥( لفة  املرفق  االستدالل  وإجراءات  احلارض  وملف  املعاملة  يف  االطالع  منا  جرى  ثم 
تتضمنان  رسالتان  ومنه  اجلوال،  رسائل  تفريغ  حمرض  من  العارشة  الصفحة  عىل  فوجدت 
بإرسال هذه  بقيامه  املدعى عليه  الدعوى واإلجابة، وإقرار  تقدم من  ما  فبناء عىل  الغزل، 
للزوج من زوجته، وملا  ما حيل  منها  املدعي األجنبية عنه ومن ال حيل  إىل زوجة  الرسائل 
جاءت به رشيعة اهلل عز وجل من حفظ األعراض وإحاطتها بسياج منيع فشددت يف إثبات 
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التي جيب حفظها وتكميلها،  القذف والزنا حتى عدت العرض من الرضوريات اخلمس 
 «  º] تعاىل:  ولقوله   ،ZÎÍÌËÊÉÈÇ] تعاىل:  ولقوله 
وسلم:  عليه  اهلل  صيل  الرسول  ولقول   ،ZÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

ثالثهام”،  الشيطان  كان  إال  بامرأة  رجل  خال  “ما  ولقوله:  النساء”،  والدخول عيل  “إياكم 
 B  A  @  ?  <  =  >  ;  :  9  8  7  6] تعاىل:  ولقوله 
\]Z] تعاىل:  ولقوله   ،ZL  KJ  I  H  G  F  E  D  C
لدي  ثبت  فقد  تقدم  ما  فلكل  دواعيه؛  بقربان  قربانه  وألن   ،Zba`_^[
إدانة املدعى عليه )...( بمغازلة زوجة املدعي عرب رسائل اجلوال، وقررت تعزيره لذلك 
استصالحا حلاله وزجرا ملن هم بالسري عىل منواله بسجنه للحق العام شهرا وللحق اخلاص 
تقدم حكمت. وبعرض احلكم عىل  وبام  نصف شهر وجلده مخسني جلدة يف مكان عام، 
املدعى عليه معارضته عىل احلكم مع تقديم الئحة اعرتاضية عليه فأفهمته  األطراف قرر 
باحلضور يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ الستالم نسخة من قرار احلكم لتقديم 
اعرتاضه عليه خالل مدة ثالثني يوما اعتبارًا من التاريخ املشار إليه، فان مضت املدة ومل يقدم 
اعرتاضه عليه خالهلا رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف خالل مخسة وأربعني يوما وفقًا للامدة 
رقم )١9٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية، كام قرر املدعي باحلق اخلاص قناعته به ومل يبد 
املدعي العام اعرتاضا، وجرى النطق باحلكم يف يوم اخلميس املوافق ١/٢٧ ١٤٣٤/١هـ 
الساعة )٠9:٤٥(، وعىل ذلك جرى التوقيع. وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

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 
برقم ٣٣١٧٥٣٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ،  املحكمة اجلزائية بجدة  من فضيلة رئيس 
املرفق هبا القرار القضائي رقم ٣٤٣٧٧٨٣٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بجدة، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( 
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بباطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم  جواهلا  عىل  رسائل  إرسال  طريق  عن  امرأة  بمعاكسة  املتهم 
وبدراسة احلكم وصورة ضبطه قررنا املوافقة عىل احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 6لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٠٦٤٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٠٨٠٨ 

تعددا خمدرتتا-ا تعاطيا رضهباا-ا هباا-ا تلفاحشةا فعلا حماولةا حملما-ا ذتتا حتلشا-ا
وأخذا وتجلمدا بالقجنا تعزيلا بالاعاطيا-ا إدتنةا ثبوتها-ا تلاحلشا-عدما إنكارا تلقوتبقا-ا

تلاعهدا-امنعامناتلقفل.

تملادتانا)ل4(او)6ر(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

بابنته  اجلنيس  بالتحرش  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
السجن  وبعقوبة  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  احلشيش،  مادة  وبتعاطي  وبرضهبا 
واملنع من السفر وفقًا لنظام مكافحة املخـدرات واملؤثرات العقلية، وبعرض الدعوى عىل 
إذنه وأنكر  املنزل من دون  ابنته خلروجها من  بتعاطي احلشيش وبرضب  أقر  املدعى عليه 
حترشه هبا، وبعد اطالع القايض عىل أدلة املدعي العام الواردة يف دعواه مل جيد فيها ما يثبت ما 
أنكره املدعى عليه؛ ولذا فلم يثبت لدى القايض قيام املدعى عليه بالتحرش اجلنيس بابنته، 
ورصف النظر عن طلب املدعي العام إثبات ذلك، وقرر أخذ التعهد عليه بالبعد عن كل 
املخدر،  املدعى عليه احلشيش  القايض تعاطي  ثبت لدى  الشك والريبة نحوه، كام  يثري  ما 
ملدة سنتني،  السفر  وبمنعه من  أشهر،  ملدة ستة  ثامنني جلدة، وبسجنه  باجللد  عليه  وحكم 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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وبناء  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املكرمة  بمكة  اجلزئية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ   ٣٤9٦٣9٢9 برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤١٨٠٦٤٢
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٤/٢٠هـ 
الساعة ٣٠: ٠٢ وفيها حرض املدعي العام )...( بموجب اخلطاب رقم )٢١١١( وتاريخ 
سعودي   )...( املدعو/  الرشعي  باملجلس  معه  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨هـ 
ورد بالغ ملركز رشطة جرول مفاده شكوى مقدمة من الفتاة/ )...( بقيام والدها املدعى 
بأنه قبل  أفادت  الفتاة/ )...(  أقوال  بتهديدها بسكني والتحرش هبا جنسيًا، وبسامع  عليه 
بالنوم  والدها  بقيام  تفاجأت  منزهلا  يف  إخواهنا  مع  املنزل  داخل  نومها  وأثناء  شهر  حوايل 
فوقها، وكان يف حالة سكر، فقامت بدفعه وإبعاده، فطلب منها أن متكنه من فعل الفاحشة 
هبا، وحاول إقناعها بالسامح له بفعل الفاحشة هبا من اخللف، وهددته بأهنا ستقوم بإيقاظ 
١٤٣٣/9/٢٣هـ  املوافق  اجلمعة  يوم  صباح  ويف  الغرفة.  من  فخرج  نومهم  من  إخواهنا 
األبواب،  تغلق مجيع  أن  منها  املنزل وعندما شاهدها طلب  إىل  املتهم أعاله  حرض والدها 
وعندما أغلقت باب املنزل أحرض والدها سكينًا وقام بتهديدها، وطلب منها أن ختلع مجيع 
مالبسها، فقام بتجريدها من مالبسها، ومل يبق عليها سوى املالبس الداخلية، فدفعته بيدها 
بشدة ولبست مالبسها، وبعد ذلك قال هلا: )دعيني أتزوجك عىل فاحتة القرآن، وإن رجعت 
زوجتي لن نخربها بزواجنا( فقالت له: )كيف أتزوجك وأنا ابنتك؟( فقال: )لست ابنتي(. 
فحاولت هتدئته وقامت بإعطائه عالجه املرصوف له من مستشفى األمل، وبعدها خلد للنوم 
فهربت من املنزل، وتوجهت إىل منزل زوجة أبيها، وأبلغت الرشطة بام حصل، وقد قررت 
وبضبط  رشعًا.  دعواها  بمواصلة  رغبتها  وعدم  دعواها  عن  تنازهلا  اخلاص  باحلق  املدعية 
أنه عند قيام  به لدى مركز الرشطة، وأضافت  أفادت  أفادت بمثل ما  الفتاة/ )...(  أقوال 
والدها بالتحرش هبا قامت بإخبار زوجة والدها بذلك، فقام والدها برضهبا وطردها من 
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املنزل. ثم قامت زوجة والدها بإرجاعها للمنزل، ويف اليوم التايل قام برضهبا أيضًا وطردها 
من املنزل. ثم أعادها هو وزوجته مرة أخرى للمنزل بعد أن خيش من قيامها بإبالغ الرشطة 
وطلب منها مساحمته. وأفادت أيضًا بأن والدها عندما حرض إليها يف املرة الثانية كان متعاطيًا 
يبق  ومل  سكني،  بواسطة  هددها  أن  بعد  بالقوة  مالبسها  من  بتجريدها  وقام  للمخدرات، 
بإبعاده عنها، فأحرض  ابنته، وقامت  بأهنا ليست  الداخلية، وأخربها  عليها سوى مالبسها 
إليها عصريًا به مادة خمدرة، وطلب منها أن ترشبه فرفضت، ثم لبست مالبسها وحاولت 
اهلرب ولكنها وجدت الباب مغلقًا فقامت بتهدئة والدها وإعطائه عالجه املرصوف له من 
مستشفى األمل، وعندما نام هربت وذهبت إىل زوجة والدها. وبضبط أقوال املرأة/ )...( 
أوالد،  منه مخسة  أكثر من عرش سنوات ولدهيا  منذ  املدعى عليه  متزوجة من  بأهنا  أفادت 
هلا  يسبق  مل  بأهنا  وأفادت  تقريبًا،  سنة  منذ  معهم  للسكن  قدمت   )...( الفتاة  بأن  وأفادت 
مشاهدة زوجها املدعى عليه يتحرش جنسيًا بابنته )...( أو يفعل هبا الفاحشة أو حياول ذلك 
بالتحرش  إليها يف شهر رجب املايض لعام ١٤٣٣هـ عن قيام والدها  وإن )...( اشتكت 
اجلنيس هبا، وأنه يقوم بإمساك صدرها، ويف شهر رمضان املايض لعام ١٤٣٣هـ خرجت 
من املنزل رفق أوالدها لوجود مشكلة بينها وبني زوجها املدعى عليه، وبقيت ابنته )...( 
معه وبعد أسبوع من ذلك حرضت إليها واشتكت إليها أن والدها حاول التحرش هبا مرة 
بعث  وتم  شكوى.  لتقديم  للرشطة  الذهاب  يف  وترغب  املنزل  من  هربت  وأهنا  أخرى، 
املدعى عليه ملستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف بموجب اخلطاب رقم )9٦٣٦( يف 
١٤٣٤/٢/٢٠هـ بشأن الكشف عليه وحتديد مدى مسؤوليته اجلنائية فورد التقرير الطبي 
عمل  جرى  أنه  املتضمن  ١٤٣٤/٣/٣هـ  يف  )٤٧/٣٥/١٦٨/ط(  رقم  اجلنائي  النفيس 
حتليل للمذكور وتبني إجيابية التحليل ملادة احلشيش، وبتشخيص حالته تبني أنه يعاين من 
)اضطراب الشخصية املضاد للمجتمع مع سوء استخدام املواد املحظورة( وترى اللجنة أنه 
مسؤول جنائيًا عن ترصفاته. ورد خطاب مدير شعبة التحريات والبحث اجلنائي بالعاصمة 
املقدسة رقم )٥٣٢٣٤٧( يف ١٤٣٤/١٠/١٠هـ املتضمن أنه من خالل التحريات الرسية 
املخدرات،  مدمني  ومن  سيئني،  وسلوك  سمعة  ذو  بأنه  اتضح  أعاله  املتهم  سلوك  عن 
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النفسية بمكة،  وال يؤدي الصلوات مع مجاعة املسجد باحلي، كام يوجد له ملف بالصحة 
ابنته اشتكته لزوجته  وكذلك ملف يف مستشفى األمل، وباستجواب املدعى عليه أفاد أن 
)...( فغضب منها وطردها من املنزل ثم أعادها، ويف اليوم التايل غضب منها أيضًا لنفس 
األمر وقام برضهبا بيده فخرجت من املنزل فلحق هبا وأرجعها للمنزل، وأفاد بأنه سبق أن 
تعالج يف مستشفى الصحة النفسية بمكة املكرمة. كام أقر بتعاطيه لسيجارة حشيش وأفاد 
له عىل ثالث سوابق وقد  وبالبحث عن سوابقه عثر  بإحضارها  قام  أين  يذكر من  بأنه ال 
انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه/ )...( برضب ابنته والتحرش اجلنيس هبا 
ورد  ما   - ١ التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  السابق  من  املحظورة  احلشيش  مادة  وتعاطي 
ىف أقوال املدعى عليه املنوه عنه املدون عىل الصفحة: )٤ -٥( بملف التحقيق املرفق لفة: 
)٢(. وبملف التحقيق رقم )٢( عىل الصفحة رقم )٧ـ٨( لفة رقم )٣9(. ٢ - ما جاء يف 
أقوال زوجة املدعى عليه من قيام املجني عليها بالشكوى هلا مرتني بقيام والدها بالتحرش 
بملف   )٤ -٦( الصفحة:  املدون عىل  عنه  املنوه  عليها  املجني  قرينة عىل صحة دعوى  هبا 
املدعى عليه  املدعى عليه وإقرار  أقوال زوجة  لفة: )٣9(. ٣ - ما جاء يف  املرفق  التحقيق 
عىل نفسه برضب الفتاة املجني عليها قرينة أخرى عىل صحة الشكوى املنوه عنه املدون عىل 
الصفحة: )٤ـ ٥ ـ٧ ـ٨( بملف التحقيق رقم )٢( املرفق لفة: )٣9(. ٤ - ما جاء يف التقرير 
التحريات والبحث  بتقرير شعبة  ما جاء  لفة: )٣٢(. ٥ -  املرفقة  املنوه عنه  النفيس  الطبي 
اجلنائي املنوه عنه املرفق لفة: )٧(. وحيث إن ما قام به املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربه 
رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا اطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بام ييل:١ـ 
عقوبة تعزيرية لقاء حترشه بابنته مع تشديد العقوبة عليه؛ لتعدد سوابقه. ٢ـ السجن وفقًا 
للامدة )٤١( من نظام مكافحة املخـدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم 
)م/٣9( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. ٣ـ املنع من السفر وفقًا للامدة )٥٦( من ذات النظام. 
)علاًم بأن احلق اخلاص انتهى بالتنازل(. وبسؤال املدعى عليه أجاب قائاًل: ال صحة ملا جاء 
بسبب  بيدي  برضهبا  قمت  أين  هو  والصحيح  أبدًا،  بابنتي  بالتحرش  قيامي  من  بالدعوى 
خروجها من البيت بدون إذن مني، كام أن تعاطي احلشيش صحيح وقد تبت من ذلك منذ 
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سنة تقريبًا هكذا أجاب. فجرى سؤال املدعي العام هل لديك بينة عىل ما جاء يف دعواك؟ 
ومن  املعاملة  أوراق  عىل  االطالع  فجرى  باملعاملة.  مرفق  هو  ما  سوى  لدي  بينة  ال  قال: 
ضمنها أقوال املدعى عليه املرفقة لفة رقم ٢ والتي جاءت موافقة إلجابته أعاله، كام جرى 
االطالع عىل أقوال زوجة املدعى عليه املرفقة لفة رقم ٣9 والتي جاءت موافقة ملا جاء يف 
دعوى املدعي العام وليس فيها شهادة بيشء سوى الرضب ونقل لدعوى الفتاة بأن والدها 
 ٣٢ رقم  لفة  املرفق  النفيس  الطبي  التقرير  عىل  االطالع  جرى  كام  عليها،  االعتداء  حاول 
والذي تضمن ]]ال ترى اللجنة النفسية اجلنائية دافعًا مرضيًا يربر ما أقدم عليه املذكور ويعد 
مسؤواًل جنائيًا يف حالة ثبوت االدعاء عليه يف قضيته احلالية[[؛ وعليه وبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة؛ وما أشري إليه أعاله؛ فلم يثبت لدي قيام املدعى عليه )...( املذكور 
بالتحرش اجلنيس بابنته لعدم البينة عىل ذلك، ورصفت النظر عن طلب املدعي العام إثبات 
بالبعد عن كل ما  التعهد عليه  بقيامه بذلك، وقررت أخذ  التهمة  أنه تتجه نحوه  ذلك إال 
يثري الشك والريبة نحوه، كام ثبت لدي قيام املدعى عليه بتعاطي احلشيش املخدر وحكمت 
عليه باجللد ثامنني جلدة حقًا هلل تعاىل لقاء تعاطيه احلشيش املخدر، كام حكمت بسجنه ستة 
أشهر ومنعه من السفر خارج البالد مدة سنتني وفقًا للامدتني )٤١ و٥٦( من نظام مكافحة 
كام  باحلكم،  القناعة  قرر  عليه  املدعى  عىل  احلكم  وبعرض  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات 
قرر املدعي العام االعرتاض بالئحة اعرتاضية وأفهم بتعليامت االستئناف. وباهلل التوفيق، 

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

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  السادسة  اجلزائية  بالدائرة  االستئناف  قضاة 
املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع 
فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  )١٤٣٥/٥/٨هـ(  وتاريخ   )٣٥٨٣٣١٢٨( برقم 
وتاريخ   )٣٥١99٥٣١( برقم  املكرمة،  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/ 
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املتهم  اجلنسية  سعودي   )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن  )١٤٣٥/٤/٥هـ( 
وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم  هبا،  اجلنيس  والتحرش  ابنته  برضب 
املوفق،  املدعى عليه، واهلل  لقناعة  املوافقة عىل احلكم  تقررت  ضبطه والئحته االعرتاضية 

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

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٨١٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٢٥٠99 

إسلترا تلقوتبقا-ا تلفاحشةا-اتعاطياخمدرتتا-اتعددا حتلشا-اذتتاحملما-احماولةافعلا
بالاعاطيا-اإنكاراتلاحلشا-احمارضارسميةا-اإدتنةابالاعاطيا-اتوجهاتلاهمةابالاحلشا-ا

تحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بالتحرش بأخته والرشوع بفعل 
الفاحشة هبا وتعاطي احلشيش واحلبوب املحظورة، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعقوبة 
السجن واملنع من السفر وفقًا لنظام مكافحة املخـدرات، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر 
بالتعاطي وأنكر التحرش، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف دعواه ومنها 
حمرض التحقيق املتضمن إقرار املدعى عليه بدخوله غرفة شقيقته وإغالق باهبا، وإفادة والدته بأهنا 
سمعت رصاخ أخته، وحمارض املعاينة وإثبات احلالة املؤيدة للدعوى، ونظرًا ألن تلك القرائن 
إدانته بتعاطي احلشيش  القايض  التهمة بصحة ما أنكره املدعى عليه، لذا فقد ثبت لدى  تقوي 
املدعي  طلب  عن  النظر  رصف  وقرر  املسكر،  حد  بجلده  وحكم  املحظورة،  واحلبوب  املخدر 
العام تطبيق نظام مكافحة املخدرات بحقه، كام حكم لتوجه التهمة بسجن املدعى عليه ملدة سنة، 

وبجلده ثالثامئة جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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اليوم اخلميس  نبي بعده وبعد، ففي هذا  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
١٤٣٥/١/٤ افتتحت اجللسة لدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بربيدة، بناء عىل 
وفيها  ١٤٣٥/١/٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٨١٧ برقم  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
الدعاوى  املكلف من مرجعه بمبارشة  العام )...(  املدعي  العام )...( ويمثله  املدعي  قدم 
اخلطية  دعواه  ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ  وتاريخ   )٢٤٦٢٧( رقم  بالكتاب  املحكمة  هذه  لدى 
مدعيًا  بصفتي  فيها:  قائال   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( ضد 
عامًا بدائرة االدعاء العام بفرع اهليئة بمنطقة القصيم أدعي أنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٤هـ 
قبض عىل املدعى عليه من قبل الدوريات األمنية بعد ورود بالغ إليها من قبل ذوي املدعى 
عليه لقيامه بالدخول عىل غرفة شقيقته وهو بحالة غري طبيعية، وحماولته التحرش بأخته، 
وبمعاينة  املنزل اتضح أنه بيت شعبي مكون من دور واحد يقع يف حي )...( عىل شارع 
أهنا حتتوي عىل رسير ودوالب كبري والرسير خملوع من  اتضح  الغرفة  مسفلت، وبمعاينة 
األمام، وبمعاينة الباب اتضح أن يده مكسورة منذ زمن عىل حسب إفادة ذوي املنزل، وعثر 
عىل بطانية مرمية عىل األرض، واعرتف بأنه شاهد شقيقته وقام برضهبا بسبب خالف سابق 
بينهام، وباستجوابه اعرتف بدخوله غرفة شقيقته الساعة السادسة صباحًا يوم القبض عليه 
أثناء نوم بقية أهله عدا شقيقته، وقام بإغالق الباب وكان يرتدي بدلة رياضية وقام برضهبا 
بتعاطيه  واعرتف  البيت،  من  فهرب  والدته  فحرضت  رضباته،  ومقاومة  بالرصاخ  فبدأت 
للحشيش املخدر واحلبوب املحظورة وتعاطيه إيامها يوم القبض عليه، كام قام املدعى عليه 
بعرض مالبسه أثناء استجوابه واتضح أنه يرتدي بدلة رياضية عبارة عن رسوال )شورت( 
قصري فوق الركبة لونه أبيض وحيمل شعار نادي )...( وأهنا فانيلة )...( وهي بيضاء اللون 
وهي ذات البدلة التي كان يرتدهيا أثناء اعتدائه عىل أخته، كام عرض خدشا بيده اليرسى 
بأنه يف متام الساعة  أفاد  إفادة شقيقه )...(  أثناء مقاومتها له، وبضبط  أنه من أخته  وادعى 
السادسة فجرًا قام املدعى عليه بالدخول إىل غرفة شقيقته وقام بالتهجم عليها والتحرش 
وشقيقته  عاريا  شقيقها  ووجدت  إليها  فهرعت  شقيقته  رصاخ  سمعت  والدته  وأن  هبا، 
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ترصخ وحتاول اهلرب منه، عندها قام املدعى عليه باهلرب من املنزل، وبضبط إفادة والدة 
املذكور )...( أفادت بأهنا كانت نائمة يف غرفتها يف يوم القبض عىل ابنها املذكور فسمعت 
رصاخ ابنتها )...( فهرعت إليها ووجدت ابنها املذكور وهو عار من مالبسه ويتهجم عىل 
شقيقته وهي حتاول اهلرب، فلام شاهدها لبس مالبسه وهرب خارج املنزل، وبضبط إفادة 
املجني عليها )...( أفادت بأنه يف يوم القبض عىل املدعى عليه يف حوايل الساعة السادسة 
والنصف صباحًا دخل عليها املدعى عليها وقال هلا: أنت مطلقة وهجم عليها وحاولت 
اهلرب منه وقامت بالرصاخ، عندها حاول أن يقفل باب غرفتها لكن الباب ال يقفل، ورجع 
إليها وأنزل مالبسه وحاول أن ينزع مالبسها فهربت منه ورصخت، وبعد املزيد من الرصاخ 
دخلت عليها والدهتا فلبس املدعى عليه مالبسه وهرب. وقد تسبب هلا املدعى عليه بخدش 
املدعى  بعث  تم  للمستشفى، وقد  بإحالتها  ترغب  أهنا ال  وأفادت  اليمنى،  يدها  بسيط يف 
عن  لفحصها  وبوله  دمه  من  عينة  أخذ  وتم  بربيدة  التخصيص  فهد  امللك  ملستشفى  عليه 
الكحول والسموم، ومل يرد التقرير حتى تارخيه. وانتهى التحقيق إىل اهتام/ )...( بتحرشه 
بشقيقته وجترده من مالبسه ورشوعه بفعل الفاحشة هبا وتعاطيه للحشيش املخدر واحلبوب 
املحظورة. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - اعرتافه بقيامه بدخول غرفة شقيقته الساعة 
السادسة من صباح يوم القبض عليه وقيامه بإغالق باب الغرفة وبتعاطيه للحشيش املخدر 
رقم  اللفات  عىل  املرفق  استجوابه  بمحرض  املدون  عليه  القبض  يوم  املحظورة  واحلبوب 
)١٢ -١٤(. ٢ - اعرتافه هبروبه من املنزل بعد دخول والدته لغرفة شقيقته املدون بمحرض 
استجوابه املرفق عىل اللفات رقم )١٢ -١٤(.٣ - اعرتافه باالعتداء عىل شقيقته بمحرض 
سامع أقواله املدون عىل الصفحتني رقم )١٥ -١٦( من ملف إجراءات االستدالل األولية 
املرفق عىل اللفة رقم )١(.٤ - ما تضمنه حمرض ضبط إفادة والدة املدعى عليه املدونة عىل 
الصفحة رقم )١٢( من ملف إجراءات االستدالل األولية املرفق عىل اللفة رقم )١(.٥ -ما 
تضمنه حمرض إثبات حالة املدعى عليه املدون واملرفق عىل اللفة رقم )١٥(.٦ - ما تضمنه 
حمرض االنتقال واملعاينة املدون عىل الصفحة رقم )٤( من ملف إجراءات االستدالل األولية 
عليه  فعل جمرم ومعاقب  عليه  املدعى  عليه  أقدم  ما  إن  )١(.وحيث  رقم  اللفة  املرفق عىل 
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رشعًا ونظاما، أطلب إثبات إدانته بام نسب إليه واحلكم عليه باآليت:
١ -بعقوبة تعزيرية لقاء حترشه بشقيقته وجترده من مالبسه ورشوعه بفعل الفاحشة هبا 
والتشديد عليه لكثرة سوابقه وشناعة جرمه. ٢ -بالسجن لقاء تعاطيه احلبوب املحظورة 
املخدرات  مكافحة  نظام  من   )٤١( املادة  من  )األوىل(  للفقرة  وفقًا  املخدر  واحلشيش 
السفر  باملنع من  النظام. ٣ -  لذات  التنفيذية  الالئحة  واملادة )٣٠( من  العقلية  واملؤثرات 
بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وفقًا للفقرة )األوىل( من املادة )٥٦( من ذات النظام املشار 
إليه )علاًم بأن احلق اخلاص ما زال قائاًم( هكذا قدم دعواه، ويف نفس اجللسة حرض املدعى 
عليه وجرى سؤاله عن دعوى املدعي العام ضده املضبوطة بعاليه بعد تالوهتا عليه، فأجاب 
مالبيس  من  وجتردي  بشقيقتي  التحرش  ناحية  من  دعواه  يف  العام  املدعي  ذكره  ما  قائاًل: 
ورشوعي بفعل الفاحشة فغري صحيح، وما ذكره من ناحية تعاطي احلشيش املخدر واحلبوب 
إليها وجدت أهنا  املحظورة فصحيح، هكذا أجاب. وبالرجوع إىل األدلة والقرائن املشار 
تتضمن ما ذكره املدعي العام يف دعواه، وبعرضها عىل املدعى عليه بعد تالوهتا عليه قال: 
وال  صحيح  فغري  والديت  إفادة  ضبط  حمرض  تضمنه  وما  فصحيح،  حتقيقًا  باعرتايف  جاء  ما 
أريد إحضارها ألخذ إفادهتا، وما تضمنه حمرض إثبات حالتي فصحيح، وما تضمنه حمرض 
االنتقال واملعاينة فكذلك صحيح، هكذا قال. فبعد سامع الدعوى واإلجابة، واالطالع عىل 
أرباب  من  عليه  املدعى  أن  عىل  وبناء  إليها،  املشار  والقرائن  األدلة  وعىل  املعاملة،  أوراق 
السوابق -حيث عليه ثالث سوابق جنائية مسجلة عليه، واحدة توسط يف ترويج خمدرات 
والدته،  وقذف  عليهام  والتهجم  برضهبام  والدين  عقوق  والثانية  للمخدرات،  واستعامله 
احلشيش  تعاطي  أن  وبام  املعاملة -  أوراق  من  يظهر  مما  خمدرات  واستعامل  حيازة  والثالثة 
عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  أواًل:  ييل:  ما  مني  صدر  فقد  تقدم  ملا  للحد؛  موجب  املخدر 
بتعاطي احلشيش املخدر واحلبوب املحظورة، وحكمت عليه لقاء ذلك بجلده ثامنني جلدة 
دفعة واحدة حد املسكر. ثانيًا: تتوجه التهمة عىل املدعى عليه بتحرشه بشقيقته وجترده من 
العام بسجنه  الفاحشة هبا، وحكمت عليه تعزيرًا لقاء ذلك للحق  مالبسه ورشوعه بفعل 
سنة من تاريخ إيقافه هبذه القضية وجلده ثالثامئة جلدة مفرقة عىل مخس دفعات كل دفعة 
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ستون جلدة بني كل مرة وأخرى ما ال يقل عن عرشة أيام، وبني الدفعة األوىل منها وبني 
جلد حد املسكر ما ال يقل عن عرشة أيام. ثالثًا: رصفت النظر عن طلب املدعي العام تعزير 
املدعى عليه بالسجن واملنع من السفر لقاء تعاطيه احلشيش املخدر واحلبوب املحظورة بناء 
عىل املادتني احلادية واألربعني والسادسة واخلمسني من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية ألنه زيادة عىل احلد، هذا ما ظهر يل وبه حكمت. واهلل أعلم وأحكم. وبعرض احلكم 
العام عدم قناعته باحلكم وطلب متييزه بدون  العام واملدعى عليه قرر املدعي  عىل املدعي 
الئحة اعرتاضية، وقرر املدعى عليه قناعته باحلكم ورضاه به، ولذا أمرت برفع هذا احلكم 
ملحكمة االستئناف لتمييزه. وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 

حرر يف ١٤٣٥/١/٤هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
رئيـس  فضيلة  من  الــواردة  الـمـعـاملة  عـلـى  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
املحكمة اجلزائية بربيدة برقم )٣٥٣١٤٥٣( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ، املقيدة لدينا برقم 
)٣٥٣١٤٥٣( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، املرفق هبا القرار رقم )٣٥١٠٥٥٨٦( وتاريخ 
بدعوى  اخلاص  باملحكمة،  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٤هـ، 
املدعي العام ضد/ )...(؛ الهتامه بالتحرش اجلنيس وتعاطي املخدرات، وقد تضمن القرار 
حكم فضيلته بسجن وجلد املدعى عليه، عىل النحو املفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه وأوراق املعاملة قررنا باألكثرية املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بحائل

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٥٨٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٥٧٦١٤ 

حتلشا-اذتتاحملما-املتودهتااعنانفقهاا-ارضهباا-ااحمادثاتاإلكرتونيةا-اتقليلاطبيا-ا
إدتنةا تملحادثاتا-ا تفليغا حمرضا تجلوتبا-ا تناسضا تلاحلشا-ا إنكارا بالرضبا-ا إسلترا

بالرضبا-اتوجهاتلاهمةابالاحلشا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا.

سولاتلنبياصىلاتهللاوسمللا“كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.

بأخته  اجلنيس  بالتحرش  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  دعواه ضد  العام  املدعي  أقام 
بإصابة مدة  إلكرتونية، ورضهبا مما تسبب هلا  نفسها عن طريق حمادثات  ومراودته هلا عن 
شفائها ثالثة أيام، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عليه أقر برضب 
الواردة يف دعواه  األدلة  إىل  استند  العام  املدعي  البينة من  أخته وأنكر حترشه هبا، وبطلب 
ومنها أقوال والد املجني عليه وشقيقها، وحمرض تفريغ املحادثات، ونظرًا ألن تلك القرائن 
مع تناقض جواب املدعى عليه ووجود سوابق مسجلة عليه تقوي التهمة بصحة ما أنكره، 
بالتحرش  التهمة  له  ووجه  أخته،  برضب  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا 
اجلنيس هبا ومراودته هلا عن نفسها، وحكم بسجنه ملدة ثامنية عرش شهرا، وبجلده أربعامئة 

جلدة مفرقة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بحائل،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥١١٥٨٥ برقم  بحائل  اجلزائّية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/٠٤هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٤٦٨٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، ففي 
حرض  وفيها   ،)٠٨:٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  املوافق  األحد  يوم 
املدعي العام )...( بصفته مدعيًا عامًا يف دائرة االدعاء العام بفرع هيئة التحقيق واالدعاء 
العام بمنطقة حائل، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
عامًا   )٥٥(  )...( املواطن/  تقدم  ١٤٣٤/١١/١٢هـ  بتاريخ  دعواه:  يف  قائال   )...( رقم 
عليه،  املدعى  أخيها  قبل  من  بالرضب  واالعتداء  للتحرش   )...( ابنته  تعرض  عن  ببالغ 
حيث أفاد بأن ابنته تسكن مع أخوهيا املدعى عليه و)...( يف إحدى الشقق املفروشة، وأن 
)...( أحرضها له يف منزله فالحظ وجود إصابات بوجهها وسأهلا عن السبب فأفادته بأهنا 
تعرضت للرضب من قبل شقيقها املدعى عليه، بسبب حترشه هبا جنسيا أكثر من مرة، وأهنا 
أفادت:  )...( )٢٦عاما(  الفتاة  أقوال  اليوم. وبضبط  والدها رضهبا هذا  بإخبار  ملا هددته 
بأهنا سكنت مع أخيها املدعى عليه و)...( يف شقق مفروشة بسبب سفر أخواهتا لألردن 
أثناء  وأهنا  دائم،  بشكل  )سطحة(  عىل  بالعمل  يقوم  والدها  وألن  املطلقة،  والدهتا  لزيارة 
سكنها عند أخيها املدعى عليه حرض هلا وهي نائمة أكثر من مخس مرات، وأهنا تفيق من 
نومها حني مالمسته هلا وكشف الغطاء عنها، وأهنا أبلغت أخاها )...( عن ذلك، كام أفادت 
بأن املدعى عليه طلب منها أن يفعل هبا الفاحشة عن طريق برنامج املحادثة )...(، وأنه قام 
برضهبا هذا اليوم عندما هددته بإبالغ والدها ما تسبب يف إصاباهتا بخدوش سطحية ومتزق 
بشعرها. وبضبط أقوال أخيها )...( )٢٢عاما( أفاد: بأن أخته )...( أخربته أن أخاها املدعى 
اليوم  هذا  وأنه صحا  ذلك،  كرر  إن  أن ختربه  منها  فطلب  داخل غرفتها  هبا  يتحرش  عليه 
عىل شجار )...( مع املدعى عليه، وشاهد أخاه املدعى عليه يقوم برضهبا ففرقهام وذهب 
هبا اىل منزل والدها. وباالطالع عىل جوال املجني عليها شوهدت حمادثة بني رقمها وبني 
رقم أخيها املدعى عليه تضمنت مراودة املدعى عليه هلا وطلبه أن متكنه من نفسها، حيث 
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أرسل هلا:)واليل جييب لك ترصيح بكرى( فردت عليه: )يعني وش تبي، وش قصدك( فرد 
عليها:)من برا لربا ما راح نوصل الغويط( فردت عليه: )خاف اهلل فوقك( فرد املدعى عليه: 
)مره بس ما راح تتكرر( فردت )...(: )أنا من حمارمك أختك وال نسيت( فرد عليها:)خليني 
أكلمه احلني بس تلميس( فردت عليه:)أنت واحد منتهي شكلك ما أنت عارف وش معنى 
أختك( فرد عليها:)خالص نامي واصحي(، وبالتعميم عىل املدعى عليه قبض عليه بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٥هـ وبقيادته سيارة )...( موديل )٢٠٠9(، وقد صدر بحق املجني عليها 
تقرير طبي يتضمن إصابتها بإصابات مدة الشفاء منها ثالثة أيام، وباستجوابه اعرتف برضب 
أخته عىل وجهها بسبب خالفات بينه وبينها وأنكر حترشه هبا أو مراودته هلا عن نفسها، وإهنا 
هي من أرسل تلك الرسائل من جواله عىل جواهلا كوهنا تستخدمه دائام وتتصل به، وأفاد 
بوجود سابقة خمدرات عليه عام ١٤٣٠هـ، فأوقف املدعى عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٥هـ 
اهتامه  عن  معه  التحقيق  أسفر  وقد  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  من   )١١٣( للامدة  استنادا 
بالتحرش اجلنيس بأخته ومراودته هلا عن نفسها ورضبه هلا ما تسبب يف إصابتها واملجرم 
املدون عىل  عنه  املنوه  بالرضب  باعرتافه  ما جاء  التالية:١ -  والقرائن  لألدلة  رشعا وذلك 
املدون  عنه  املنوه  املحادثات  تفريغ  حمرض  املرفق.٢ -  التحقيق  دفرت  الصفحات)١+٢(من 
عىل الصفحة رقم)١٤( من تقرير األحوال األمنية املرفق برقم )١(.٣ - ما جاء بأقوال والد 
املجني عليها وشقيقها )...( املنوه عنها املدونة عىل الصفحات)9 -١٠( )١٦( من تقرير 
األحوال األمني املرفق برقم )١(.٤ - التقرير الطبي للمجني عليها املنوه عنه املرفق برقم 
)٦(.٥ - التناقض يف أقوال املدعى عليه عند سامع أقواله وعند استجوابه بشأن سبب رضبه 
بام  إدانته  إثبات  أطلب  أقدم عليه فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا،  ما  إن  لشقيقته. وحيث 
أسند اليه واحلكم عليه بعقوبة تزجره وتردع غريه )علام أن احلق اخلاص مازال قائاًم(، وباهلل 
التوفيق. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام 
يف دعواه من اهتامي بالتحرش اجلنيس بأختي ومراوديت هلا عن نفسها غري صحيح، أما ما 
ذكره املدعي العام من رضيب هلا فصحيح، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي العام 
قال: الصحيح ما ذكرته من قيام املدعى عليه بالتحرش اجلنيس بأخته ومراودهتا عن نفسها 
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وبينتي ما جاء يف أوراق املعاملة، وقد جرى مني الرجوع إىل أوراق املعاملة فوجدت يف لفة 
عليه  املدعى  عىل  وبعرضها  أعاله،  املذكورة  املحادثات  تفريغ  حمرض   )١٤( ص   )١( رقم 
االطالع  عائد يل. كام جرى  فهو   )...( املذكور وهو  الرقم  أن  أجاب: غري صحيح سوى 
واملدون مضموهنا  رقم )١( ص )١٦(  لفة  املدونة يف   )...( عليه  املدعى  أخي  أقوال  عىل 
أعاله، وبعرضها عىل املدعى عليه أجاب: ما جاء يف أقواله من رضيب ألختي فصحيح، أما 
غري ذلك فغري صحيح، هكذا أجاب. كام جرى االطالع عىل أقوال املدعى عليه يف لفة رقم 
)9( ص )١٠(، بأن سبب رضبه ألخته ألنه طلب منها الذهاب ملنزل والده فرفضت فقام 
برضهبا وأقواله املدونة يف لفة رقم )١٧( ص )١( بأن سبب رضبه هلا ألنه طلب منها اخلروج 
من الشقة املفروشة والسكن عند إحدى قريباهتم فرضت فقام برضهبا، وبعرضه عىل املدعى 
عليه أجاب: الصحيح أن سبب رضيب هلا ألجل أن تذهب إىل والدي. كام جرى االطالع 
املدعى  سؤال  جرى  كام  العام،  املدعي  ذكر  كام  فوجدته   )٦( رقم  لفة  الطبي  التقرير  عىل 
عليه عن السابقة املذكورة يف لفة رقم )٢٣( وهي اختالء حمرم وحيازة خمدرات فأجاب: 
االختالء املحرم غري صحيح، أما حيازيت ملخدرات فصحيح، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
املدونة  املحادثات  تفريغ  حمرض  يف  جاء  وما  ألخته،  برضبه  عليه  املدعى  وإقرار  واإلجابة، 
يف لفة رقم )١( ص )١٤( واملدون مضموهنا أعاله، وإقراره بأن الرقم )...( واملرسلة منه 
الرسائل املذكورة أعاله عائد له، وما جاء يف أقوال أخي املدعى عليه )...( واملدون يف لفة 
رقم )١( ص )١٦( واملدون مضموهنا أعاله، وتناقض أقوال املدعى عليه يف سبب رضبه 
ألخته املذكورة أعاله، وملا تقدم كله فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه رضبه ألخته، وتتوجه 
عليه التهمة بالتحرش اجلنيس هبا ومراودته هلا عن نفسها. ونظرًا لكون ما فعله املدعى عليه 
فعاًل حمرمًا لعموم قوله صىل اهلل وسلم: “كل املسلم عىل املسلم حرام: دمه وماله وعرضه”، 
وألن األصل أن تأمن أخته عىل نفسها عنده ألنه حمرم هلا ومطلوب منه احلفاظ عىل حمارمه 
والذود عنه، ولوجود سابقة عليه وهي اختالء حمرم وحيازة خمدرات، فقد حكمت عليه بأن 
يسجن أحد عرش شهرًا ابتداء من تاريخ إيقافه يف هذه القضية، وجلده مائتي  جلدة مفرقة 
عىل أربع دفعات متساوية، كل دفعة مخسون جلدة بني كل دفعة واألخرى مدة ال تقل عن 
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عرشة أيام، وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه قرر املدعي العام عدم القناعة 
القناعة  عليه  املدعى  وقرر  الئحة،  بدون  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  رفع  وطلب  باحلكم 
باحلكم، وأوصيت بأخذ التعهد عىل والد املجني عليها باملحافظة عىل ابنته يف مكان تأمن فيه 
عىل نفسها. وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف 

١٤٣٥/٠١/٠٧هـ. 

الساعة  افتتحت اجللسة يف يوم األحد ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  احلمد هلل وحده وبعد، فقد 
)٠٨.١٥(، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه )...( واملدون هويته أعاله، وقد عادت 
املعاملة من حمكمة االستئناف بحائل برقم )...( يف ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ واملقيدة برقم )...( 
يف    )٣٥١٢١٥٠٢( رقم  االستئناف  حمكمة  قضاة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  يف 
املعاملة  وأوراق  القرار وصورة ضبطه  )وبدراسة  املقدمة:  بعد  وفيه  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، 
لوحظ أن ما حكم به فضيلته عىل املدعى عليه من تعزير قليل جدًا؛ نظرًا لقوة التهمة وبشاعة 
اجلريمة، فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر وإكامل الالزم حسب املتبع واهلل املوفق(، وملا ذكره 
أصحاب الفضيلة حفظهم اهلل ووجاهته، فقد قررت زيادة تعزير املدعى عليه، وذلك بأن 
يسجن مخسة عرش شهرا ابتداء من تاريخ إيقافه يف هذه القضية وأن جيلد ثالثامئة جلدة مفرقة 
عىل ست دفعات متساوية، كل دفعة مخسون جلدة بني كل دفعة واألخرى مدة ال تقل عن 
عرشة أيام شاماًل ملا حكمت به أعاله. وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه قررا 
عدم القناعة باحلكم وطلبا رفع املعاملة ملحكمة االستئناف بدون الئحة. وباهلل التوفيق وصىل 
اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ. احلمد هلل 
وحده وبعد، فقد افتتحت اجللسة يف يوم األربعاء ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ الساعة )١٠.٠٠(، 
وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه )...( املدون هويته أعاله، وقد عادت املعاملة من 
حمكمة االستئناف بحائل برقم )...( يف ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ واملقيدة باملحكمة برقم )...( 
يف   )٣٥١٣٨٣٢١( برقم  بحائل  االستئناف  قضاة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ،  يف 
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١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ وفيه بعد املقدمة: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة وما 
أجاب به فضيلته عىل قرار الدائرة رقم )٣٥١٢١٥٠٢( يف تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ لوحظ 
أن ما حكم به فضيلته أخريا ما زال قليال لبشاعة اجلريمة ولكوهنا تتعلق بذوات املحارم؛ 
فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. واهلل املوفق(، ونظرًا ملا ذكره أصحاب الفضيلة 
حفظهم اهلل وبعد مزيد من النظر والتأمل، فقد قررت زيادة تعزير املدعى عليه وذلك بأن 
أربعامئة جلدة  القضية، وأن جيلد  إيقافه يف هذه  تاريخ  ابتداء من  ثامنية عرش شهرًا  يسجن 
مفرقة عىل ثامين دفعات متساوية، كل دفعة مخسون جلدة بني كل دفعة واألخرى مدة ال 
تقل عن عرشة أيام، وبه حكمت شامال ملا حكمت به أعاله. وبعرض احلكم عىل املدعي 
العام واملدعى عليه قررا عدم القناعة باحلكم وطلبا رفع املعاملة ملحكمة االستئناف بدون 
آله وصحبه أمجعني. حرر يف  نبينا حممد وعىل  التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل  الئحة. وباهلل 

١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة اجلزائية األوىل املختصة بتدقيق القضايا 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  حائل  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  اجلزائية 
اجلزائية بمنطقة حائل برقم ٣٥٣٦٦٧١٦ يف تاريخ ٢/٢٢/ ١٤٣٥هـ، واملقيدة لدينا برقم 
الصادر من صاحب  الرشعي  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ،  تاريخ  ٣٥٥٦٠9٧٠ يف 
الفضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمنطقة حائل برقم ٣٥١٠٧١٨٣ يف تاريخ 
١٤٣٥/١/٧هـ اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
اهلل  وفقه  الفضيلة  صاحب  حكم  القرار  تضمن  وقد  جنيس،  حترش  بشأن   )...( رقم  املدين 
عىل املدعى عليه عىل النحو املفصل يف القرار املرفق، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة وما أجاب به فضيلته عىل قرار الدائرة رقم:٣٥١٢١٥٠٢ يف تاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ، 
والقرار رقم ٣٥١٣٨٣٢١ يف تاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ، جرت املصادقة عىل ما حكم به فضيلته 
بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨9٤٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١٨٠9٢٢ 

حتلشا-املساافااةا-اتقجيلاملئيا-اإسلترا-اعدماتإلحصانا-اإدتنةا-ااتعزيلابالقجنا
وتجلمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتملدعىاعميه.

ومسك  بفتاة  بالتحرش  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
مؤخرهتا بعد تقدم والدها ببالغ ضده واتضح من التسجيل املرئي صحة دعواها، وطلب 
احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه أعزب 
بسجنه  وحكم  إليه،  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  يتزوج،  ومل 
ملدة شهر، وبجلده سبعني جلدة دفعة واحدة، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ذلك، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وبعد، ففي هذا اليوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٢/١٤هــ لدي أنا/ )...( القايض 
باملحكمة اجلزائية بالطائف، وبناء عىل املعاملة املقيدة برقم ٣٥٤٣٢٦٧ يف ١٤٣٥/١/٣هــ، 
املدعي  وفيها حرض  اجللسة،  افتتحت  برقم ٣٥٨9٤٠ يف ١٤٣٥/١/٣هــ  إلينا  واملحالة 
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العام )...( بالتعميد رقم ٢٣٦٧ فــي ١٤٣٣/٣/١٢هـ، وادعى علــى احلارض باملجلس 
بتاريخ١٤٣٤/١٠/٢٣هـ  الرشعي/ )...( ...اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( قائاًل: 
رشطة  ملركز  ببالغ  والدها  بحضور  اجلنسية(  )١٥عامًا،سعودية   )...( الفتاة/  تقدمت 
السالمة عن تعرضها للتحرش اجلنيس من املدعى عليه والذي يعمل بمركز )...( الواقع 
واستغل  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  بتاريخ  وشقيقها  والدهتا  برفقة  كانت  حيث   )...( بشارع 
وجودها بمكان منفردة داخل املحل وقام بوضع يده عىل مؤخرهتا واالبتعاد عنها، واعرتف 
بالبالغ، فتم االطالع  بإبالغ والدها وتقدمت  التايل قامت  اليوم  أمام مسؤول املحل، ويف 
عىل )CD( أحرضه املسؤول بمركز )...( فشوهد املدعى عليه يمر من خلف فتاة ويمسك 
بفتاة  بالتحرش  عليه  املدعى  اهتام  عن  التحقيق  أسفر  وقد  مسريه.  وأكمل  بيده  مؤخرهتا 
عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  سوابق.  عىل  له  يعثر  مل  سوابقه  عن  وبالبحث  مؤخرهتا،  ومسك 
أطلب  املعتربة رشعًا - فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا،  أهليته  بكامل  املدعى عليه -وهو 
احلق  بأن  )علاًم  إليه  أسند  ما  لقاء  رادعة  تعزيرية  بعقوبة  عليه  واحلكم  إليه  أسند  ما  إثبات 
العام  اخلاص مازال قائاًم(، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي 
الندم عىل  أشد  نادم  وأنا  بفتاة ومسك مؤخرهتا فصحيح،  بالتحرش  اهتامي  من  دعواه  يف 
ما فعلت ولن أكرر ذلك مستقبال علام بأنني أعزب ومل أتزوج، هكذا أجاب. فبعد سامعي 
للدعوى، وإجابة املدعى عليه بصحة ما جاء فيها، وبعد االطالع عىل أوراق املعاملة، وألن 
املدعى عليه غري متزوج حسب أقواله وما هو مرصود يف أوراق املعاملة، وألنه أظهر التوبة 
إليه  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  هلذا  له،  سوابق  وجود  ولعدم  والندم 
وحكمت عليه لقاء ذلك بإيقافه شهرا كامال حيتسب منه مدة إيقافه يف هذه القضية وجلده 
سبعني جلدة تعزيرًا دفعة واحدة، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ذلك، وبعرض ذلك 
تسليمه  فجرى  بالئحة  االعرتاض  فقرر  العام  املدعي  وأما  القناعة،  قرر  عليه  املدعى  عىل 
نسخة من احلكم يف نفس اليوم وإفهامه بتعليامت االستئناف. وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٥/٢/١٤هـ.
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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 اجلزائية بالطائف املكلف رقم )٣٥٤٧٠٣٠9( وتاريخ 
)١٤٣٥/٢/١٤هـ(  وتاريخ   )٣٥١٤٨١٣٥( رقم  القرار  هبا  املرفق  )١٤٣٥/٣/٨هـ(، 
دعوى  املتضمن  بالطائف،  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر 
املدعي العام ضد/ )...( ... اجلنسية، املتهم بالتحرش بفتاة ومسك مؤخرهتا، املحكوم فيه 
املوافقة عىل  تقررت  القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية  بباطنه، وبدراسة  بام دون 

احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢١٥٦٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٢٧٨٨١ 

بظاهلا مؤتخذةا تلقصدا-ا بانافاءا دفعا بالفعلا-ا إسلترا عورتها-ا ملسا طفلا-ا حتلشا-ا
تلفعلا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهدا-ااإيصاءاباإلبعاد.ا

إسلتراتملدعىاعميهامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

وذلك  بطفل  بالتحرش  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
بلمس عورته، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر 
بأنه أجلس الطفل يف حجره بناء عىل طلبه ليتمكن من قيادة السيارة، وأنه قام بدفعه فوقعت 
يده عىل مؤخرته ودفع بأنه مل يقصد بذلك التحرش، ونظرًا ألن ظاهر الفعل الذي صدر من 
املدعى عليه هو حترش جنيس، وألن العربة بالظاهر، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى 
عليه بام نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة ثالثة أشهر، وبجلده مائة وثامنني جلدة مفرقة، وبأخذ 
التعهد عليه بعدم العودة ملثل ذلك، مع التوصية بإبعاده إىل بلده، فاعرتض الطرفان، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا د. )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة، وبناء 
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عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٥٢١٥٦٣ 
اخلميس  يوم  ففي   ٣٥١٠١٧9٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠9هـ،  وتاريخ 
العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)9:٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ  املوافق 
هبيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة املدينة املنورة )...(، وادعى عىل احلارض معه يف جملس 
احلكم )...( ...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة برقم )...( قائال يف حترير دعواه: إنه بتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٢هـ تم القبض عىل املدعى عليه من قبل الدوريات األمنية نتيجة بالغ عن 
أفاد  والذي   )...( املبلغ/  وجد  للموقع  االنتقال  وعند   ،)...( حديقة  بجوار  حالة  وجود 
بأن أخاه )...( تعرض لتحرش من قبل املدعى عليه، والذي يعمل سائق توصيل طالب 
مدارس فتم القبض عليه، وبسامع أقوال الطفل ذكر أن املدعى عليه قام بإعادته من املدرسة، 
ويف أثناء ركوبه يف حمل الراكب قام بمسك ذكره ثم رفع يده إىل ذكره ثم أجلسه عىل حضنه، 
وقد جرت املواجهة بينه وبني املدعى عليه يف ذلك وأرص كل منهام عىل أقواله، وظهر عىل 
املدعى عليه عالمات االرتباك وتلعثم يف أقواله، وباستجوابه ذكر بأنه أثناء توصيل الطفل 
)...( طلب منه الطفل قيادة السيارة وقفز يف حضنه وأمسك بالدركسون، وانتهى التحقيق 
إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بالتحرش بطفل، وذلك لألدلة والقرائن التالية ١/ ما جاء 
يف حمرض املواجهة واملدون عىل الصفحة رقم )٣( من دفرت التحقيق املرفق. ٢/ ما جاء يف 
املذكور فعل جمرم ومعاقب  أقدم عليه  ما  إن  قفز إىل حضنه، وحيث  الطفل  أن  أقواله من 
عليه رشعا، أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغريه 
)علام بأن والدة الطفل قامت بالتنازل وهو حمصن ومطلق بالكفالة(، هذه دعواي. وبسؤال 
املدعى عليه عام جاء يف دعوى املدعي العام أجاب قائال: إنه يف التاريخ املذكور بالدعوى 
ركب معي الغالم املبني آنفا يف سياريت حني االنرصاف من املدرسة متجها إىل بيته وذلك 
باملدينة املنورة، وكان هذا باتفاق بيني وبني ذويه عىل أجرة، وطلب الغالم أن يقود السيارة 
فجلس يف أحضاين وأمسك املقود فقمت بدفعه ووقعت يدي عىل مؤخرته ومل أقصد بذلك 
التحرش به جنسيا، ومل يكن معنا أحد يف السيارة وأنا متزوج، هكذا أجاب. وبعرضه عىل 
املدعي العام رد قائال: الصحيح ما ذكرته يف دعواي؛ فإجالس املدعى عليه الغالم يف حجره 
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ومسك مؤخرته هو حترش جنسيا، وال سيام وأن املجني عليه غالم صغري ومل يكن معهام 
الدعوى واإلجابة، وبام  تقدم من  ما  فبناء عىل  الواقعة مصدق؛  أحد والغالم يف مثل هذه 
بذلك  يقصد  مل  بأنه  الغالم يف حجره ومسك مؤخرته ودفع  بجلوس  أقر  عليه  املدعى  أن 
سوءا، وبام أنه يؤخذ بظاهر األفعال وال ينظر إىل النوايا ألنه ال يعلمها إال اهلل، وفعله بالغالم 
املذكور هو التحرش اجلنيس، وبام أن الرشع قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم 
كل وسيلة تؤدي إليها، وبام أن هذه اجلناية وقعت يف بلد اهلل احلرام الذي رفع اهلل مكانته 
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 حمققا للزجر والردع؛ جلميع ما ذكر فقد حكمت بثبوت إدانة املدعى 
عليه بام نسب إليه بالدعوى وقررت تعزيره عىل ذلك بجلده مائة وثامنني جلدة تقع عىل بدنه 
عىل أربع دفعات متساويات بني كل دفعة وأخرى عرشة أيام، ويسجن ثالثة أشهر كاملة 
ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة ملثل ذلك، وأرى إبعاده إىل بلده بعد إهناء مجيع املطالبات 
التي له أو عليه إن وجدت. وبعرضه قرر املدعى عليه واملدعي العام عدم قناعتهام باحلكم 
وطلبا رفعه ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية فأجيب لطلبهام. وقد انتهت اجللسة 
يف متام الساعة )٠9:٤٥(. وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٨هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠١/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥١٠١٧9٧ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
بتاريخ   ٣٥٤9٨٥9 برقم  املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة 
١٤٣٥/٠١/٢٣هـ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية األوىل االطالع عىل القرار 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٠١٥٠ رقم  الرشعي 
 ... العام ضد/ )...(  املدعي  املتضمن دعوى  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  القايض يف 
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القرار  وبدراسة  بباطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم  حدث،  استدراج  قضية  يف  املتهم  اجلنسية 
وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.



ابتزاز
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جدة،  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف حمافظة جدة/املساعد،  املعاملة املحالة  وبناء عىل 
 ٣٣٢١٨٠٣٩٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٩٠٣٥٥ برقم 
افتتحت  املــوافــق١٤٣٣/١٢/٢٧هـ،  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٣/١٢/١٨هـ،  وتاريخ 
املدين رقم  بالسجل   )...( العام  املدعي  بدعوى  املتعلقة  ١٠ صباحا،  الساعة ١٥:  اجللسة 
املدعى  التكليف رقم هـ م٣٦٨/٦/٢ وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، ضد  )...( بموجب 
عليه: )...( )٢٥( عامًا السعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...( وهو حمصن 
وتاريخ   )٣٧٨٣٥( رقم  التمديد  أمر  بموجب  جدة؛  حمافظة  بسجون  موقوف  عسكري 
١٤٣٣/١١/١هـ، استنادًا للامدة رقم )١١٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية قائاًل يف دعواه: 
الرقمني  من  اتصاالت  ورود  عن   )...( عىل شكوى/  بناًء  ١٤٣٣/٩/٢٦هـ،  بتاريخ  إنه 
)...( و)...( ورسائل هتديد بنرش صور زوجته وابتزازها، وعليه جرى البحث والتحري، 
وتبني أن إحدى الرشائح املركبة عىل اجلهاز الذي يصدر منه اإلزعاج تعود للمدعى عليه؛ 
فتم القبض عليه، وبسامع أقوال/ )...( أفاد بأنه منذ حوايل أسبوعني، وردت عىل جوال 
زوجته رسائل هتديد هلا بنرش صورها وسب له، ومنذ يومني قام بإرسال صور زوجته جلوال 
تردها  أنه  أفادت  املدعي(،  )زوجة   )...( أقوال/  وبسامع  التهديد،  لزيادة  وأخيها  والدها 
هلا  وأرسل  بصورها،  وهتديدها  لزوجها  اإلساءة  تتضمن  عنهام  املنوه  الرقمني  من  رسائل 
تلك الصور كام أرسلها لوالدها وأخيها وأحد أعاممها وهددها بنرشها، وأضافت أن تلك 
الصور كانت لدهيا وخمزنة بذاكرة جواهلا ولكنها فقدهتا وال تعلم أين، وباالطالع عىل تلك 
الرسائل الواردة من الرقم )...(، تبني أهنا تتضمن هتديدا بنرش صور زوجة املدعي وإزعاجها 
وألفاظًا مسيئة للمدعي، وإحدى الرسائل تضمنت أنه وضع رصاصات باملسدس، وانتهى 
التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بإرسال رسائل إزعاج عىل زوجة املدعي وهتديدها 
بنرش صورها وختويفها والتلفظ عىل املدعي، وذلك لألدلة والقرائن التالية:-١ -ما جاء يف 
حمرض الضبط املنوه عنه، املرفق لفة )١(. ٢ -ما جاء يف حمارض تفريغ الرسائل املدونة صفحة 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩٠٣٥٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٥ رقم القرار: ٣٥١٢٧٤٣٠ 

تبازتزا-اإرسالارسائلاجوتلا-اهتديدابنرشاصورا-اتمفظا-اختويفاوإزعاجا-اإنكارا-ا
تللسائلا-ا منامصدرا حتققهاا عدما تلضبطا-ا تقصرياجهةا رسائلا-ا وتفليغا حمارضاضبطا

رصفاتلنظل.

عدماكفايةاتألدلة.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بإرسال رسائل إزعاج عىل 
وطلب  املدعي،  عىل  والتلفظ  وختويفها،  صورها،  بنرش  وهتديدها  املدعي،  زوجة  جوال 
احلكم عىل املدعى عليه بعقوبات السجن والغرامة واملصادرة؛ طبقًا لنظام مكافحة جرائم 
املعلوماتية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بأنه كان يتلقى العالج 
يف املستشفى أثناء صدور تلك الرسائل. ونظرًا ألن جهة الضبط قرصت يف فحص البالغ 
التي  النواقص  باستكامل  تقم  مل  أهنا  به، كام  فنيًا هي غري خمتصة  إجراء  املقدم هلا، واختذت 
العام غري  املدعي  التي قدمها  البينات  بإكامهلا، وألن  العام  التحقيق واالدعاء  طالبتها هيئة 
النظر عنها  القايض برصف  فقد حكم  لذا  الدعوى وليست موصلة إلثباهتا؛  كافية إلقامة 

لعدم كفاية األدلة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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جدة،  بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف حمافظة جدة/املساعد،  املعاملة املحالة  وبناء عىل 
 ٣٣٢١٨٠٣٩٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٩٠٣٥٥ برقم 
افتتحت  املــوافــق١٤٣٣/١٢/٢٧هـ،  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٣/١٢/١٨هـ،  وتاريخ 
املدين رقم  بالسجل   )...( العام  املدعي  بدعوى  املتعلقة  ١٠ صباحا،  الساعة ١٥:  اجللسة 
املدعى  التكليف رقم هـ م٣٦٨/٦/٢ وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، ضد  )...( بموجب 
عليه: )...( )٢٥( عامًا السعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...( وهو حمصن 
وتاريخ   )٣٧٨٣٥( رقم  التمديد  أمر  بموجب  جدة؛  حمافظة  بسجون  موقوف  عسكري 
١٤٣٣/١١/١هـ، استنادًا للامدة رقم )١١٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية قائاًل يف دعواه: 
الرقمني  من  اتصاالت  ورود  عن   )...( عىل شكوى/  بناًء  ١٤٣٣/٩/٢٦هـ،  بتاريخ  إنه 
)...( و)...( ورسائل هتديد بنرش صور زوجته وابتزازها، وعليه جرى البحث والتحري، 
وتبني أن إحدى الرشائح املركبة عىل اجلهاز الذي يصدر منه اإلزعاج تعود للمدعى عليه؛ 
فتم القبض عليه، وبسامع أقوال/ )...( أفاد بأنه منذ حوايل أسبوعني، وردت عىل جوال 
زوجته رسائل هتديد هلا بنرش صورها وسب له، ومنذ يومني قام بإرسال صور زوجته جلوال 
تردها  أنه  أفادت  املدعي(،  )زوجة   )...( أقوال/  وبسامع  التهديد،  لزيادة  وأخيها  والدها 
هلا  وأرسل  بصورها،  وهتديدها  لزوجها  اإلساءة  تتضمن  عنهام  املنوه  الرقمني  من  رسائل 
تلك الصور كام أرسلها لوالدها وأخيها وأحد أعاممها وهددها بنرشها، وأضافت أن تلك 
الصور كانت لدهيا وخمزنة بذاكرة جواهلا ولكنها فقدهتا وال تعلم أين، وباالطالع عىل تلك 
الرسائل الواردة من الرقم )...(، تبني أهنا تتضمن هتديدا بنرش صور زوجة املدعي وإزعاجها 
وألفاظًا مسيئة للمدعي، وإحدى الرسائل تضمنت أنه وضع رصاصات باملسدس، وانتهى 
التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بإرسال رسائل إزعاج عىل زوجة املدعي وهتديدها 
بنرش صورها وختويفها والتلفظ عىل املدعي، وذلك لألدلة والقرائن التالية:-١ -ما جاء يف 
حمرض الضبط املنوه عنه، املرفق لفة )١(. ٢ -ما جاء يف حمارض تفريغ الرسائل املدونة صفحة 
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)٣( لفة )٥( وصفحة )١٢( لفة )١٠( وصفحة )٥( لفة )١٧(. وباالطالع عىل صحيفة 
احلالة اجلنائية مل يعثر له عىل سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل جمرم 
باملرسوم  الصادر  املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة  لنظام  استنادًا  ونظامًا  رشعًا  عليه  ومعاقب 
امللكي رقم )م/١٧( يف ١٤٢٨/٣/٨هـ، أطلب/إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بالسجن 
والغرامة استنادًا للفقرة )٤( من املادة الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، ومصادرة 
يف  الستخدامهام  االتصال  رشحية  عن  اخلدمة  وإلغاء   )...( نوع  املضبوط  اجلوال  جهازه 
ارتكاب اجلريمة؛ استنادًا للامدة )١٣( من ذات النظام، علاًم بأن احلق اخلاص ما زال قائاًم، 
هكذا ادعى املدعي العام ا.هـ. وبسؤال املدعى عليه عن الدعوى أجاب قائاًل: )ما ذكره 
املدعي العام غري صحيح مجلة وتفصياًل، وأنا مصاب بمرض الرسطان، ويف وقت البالغ 
أنا كنت يف مستشفى القوات املسلحة، وجوايل موجود بدرج الرسير، وأنا كنت خمدرًا من 
البنج، علام بأن )...( قبل زواجه بأسبوعني قال يل: لو أبغى أرضك رضيتك، وسألته ملاذا 
كالمه  وعىل   ،)...( اسمها  بنت  يف  واهتمني  حلو،  وقته  يف  يشء  كل  يل:  فقال  ترضين؟  مل 
فإهنا من بيشة، وكذلك اهتمني يف زوجته، وحني اشتكاين يف رشطة اجلنوبية تكلم أول يشء 
عن )...( ثم تكلم عن زوجته، وأتاين يف مخيس مشيط هو وزوجته من أجل أن أمشيه يف 
أهبا، ووقت جلوسنا عىل وجبة الغداء قال يل: أرسل رسالة عىل زوجتك واذكر هلا أال تبلغ 
اجللسة  رفعت  وعليه  هبا،  وعد  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  أغازل(.  أين   )...( زوجة 
إىل حني حضورها. ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١١/١٠هـ، ويف متام الساعة العارشة 
صباحًا افتتحت اجللسة وفيها حرض الطرفان، وبسؤال املدعي العام عن بينته قال: بينتي ما 
جاء يف أوراق املعاملة، وبسؤال املدعى عليه عن الرسائل الواردة من الرقم )...( والرقم 
)...( حيث جرى تفريغ الرسائل الواردة من الرقم )...( عىل النحو التايل:-١ -)دريب اسرت 
عليك الكربه اليل برأس )...( يسيبها كل يش عندي قويل لـ )...( كذا بقي يعرف من أنا 
اليل  الثقة   )...( تعرفني من هو  أبوك عشان  اهلل يسرت عليك(.٢ -)...( هذا رقم  أنتي  أما 
يكتم أرسارك(.٣ - )تستاهلني متشني مع واحد قاعد يوزع صورك عىل الشباب وعىل جهاز 
الالب توب، من دق باب الناس دقوا بابه، صورك موجودة(. ٤ - )أنا كنت أجيكم البيت 
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بالرياض كنتي مشغولة باجلوال وبالالب توب اآلن نفعك )...(. ٥ - )...( )أيب جواب، 
ممكن أنا شخص أقرب لك كل هذا اليل سويتيه ما هو غلط أيب جواب(. ٦ - )أنتي بجده 
وأنا بأجيك أفطر عندكم وبروح مكة وبأحرم من امليقات وأنزل مكة وبعدها بأنزل جدة(، 
كام جرى سؤاله عن الرسائل الواردة من الرقم )...( إىل الرقم )...( عىل النحو التايل:-١ - 
)نسيتي أنك ما تزوجتي عشان ما تروح صورك متلكتي قاعدة توزعني صورك عىل الفايض 
لو تأخذين ٢٠٠ رقم يوصلني بدون أدور له(. ٢ - )أنا قلت له راحية تدورين عىل رقمي، 
من عيوين واهلل لوصل صورك لبوك دخلتها االستديو بطلعها صورة شخصية ووزعها عن 
طريق الب توب وراحية تشوفني(. ٣ - )هذه الرسالة يل كتبها )...( ارشب بولك يا )...( 
أنا بأوريك كيف تقدر بنات الناس )...( بنت صغرية وتستغل عقلها(. ٤ - )واهلل العظيم 
ما سوي لكم يش أحب أقول لكم موضوع وبميش الطريقة التي حصلت تدرين ماهلا داعي 
أنا من حقي أخاف عليك بس اليشء اليل حصل ما هو منك من )...( قويل لـ )...( زوجتك 
ما هي من البنات إيل تلف وتدور، واهلل ما أقول لزوجتي ترسل صورها وأنا دويب ملكت 
واليل حيفظ يل عيايل ما جييكم مني يش، فكري زين وأعطيني خرب(. ٥ - وش بتسوي من 
املدعية، وعثر  تفريغ جوال والد  باملسدس ٣ رصاصات(. كام جرى  فطور )واهلل حطيت 
وصور  عايدي  )وصور  نصها:  األوىل  رسائل:  ثالث   )...( الرقم  من  الوارد  صندوق  يف 
تقرأ  مل  وسائط  والثالثة  فيها(.  ورشايك  و)...(  بنتك  حقت  )احلركات  والثانية  عريانة(. 
كون اجلهاز ال يقبل الوسائط. ا.هـ. أجاب قائاًل: )ال أعلم عن هذه الرسائل شيئا ومل أقم 
بإرساهلا، وقد كنت منومًا باملستشفى وقتها وأنا أهتم املدعي )...( بأنه كاد يب. وأبرز تقريرًا 
طبيًا صادرا من مستشفى القوات املسلحة بجدة رقم )...(، يتضمن: أنه تم الكشف عىل 
ملدة  بإجازة  والتوصية  املوافق ١٤٣٣/٠٥/٢٧هـ،  بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١م  عليه  املدعى 
أسبوعني. ا.هـ. وبسؤال املدعي العام عن بينته قال: حمرض الضبط الذي يتضمن: )إنه بناء 
عىل توجيه ضابط البحث باملركز املبني عىل خطاب مدير مركز رشطة اجلنوبية رقم ٣٩٧١ يف 
١٤٣٣/٠٩/٢٣هـ، املتضمن إحضار صاحب اجلوال الذي يصدر منه إزعاج، وعىل هذا 
فقد تم حتديد الرشائح املركبة عىل اجلهاز الذي يصدر منه اإلزعاج، واتضح لنا بأن إحدى 
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الرشائح املركبة عىل نفس اجلهاز تعود باسم املدعى عليه/ )...( واالتصال عليه كونه يعمل 
بالقطاع العسكري، وبإفهامه حرض للقسم وتم ضبطه وتسليمه لضابط القضية(، وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه قال: ال صحة لذلك، وأنا مل أفعل أي يشء، وإنام هي كيد ومؤامرة 
بينة؟ فقال: أكتفي بام قدمت وما ورد  العام: هل لديك زيادة  عيل. ا.هـ. وبسؤال املدعي 
لفة رقم  املرفق  الضبط  املعاملة، وما جاء يف حمرض  أوراق  يف الئحتي. وبعد االطالع عىل 
)١(، وما جاء يف حمارض تفريغ الرسائل املدونة صفحة )٣( لفة )٥(، وصفحة )١٢( لفة 
)١٠(، وصفحة )٥( لفة )١٧(، وحيث إن الدعوى قائمة عىل ورود رسائل للمدعني من 
أرقام جمهولة، واملدعى عليه ينكر معرفته هبذه األرقام، وال بينة للمدعي العام عىل ذلك، 
هيئة  إن  بل  الفني،  األمر  هذا  بتحديد  خمتص  غري  وهو  الضبط،  حمرض  كالم  يف  ورد  وما 
التحقيق واالدعاء العام هي التي الحظت ذلك، وطلبت عدة مرات فحص جهاز املدعى 
عليه، ولكن جهة الضبط مل تفعل طيلة فرتة بقاء املدعى عليه يف السجن، وآخرها ما ذكرته 
بخطاهبا رقم ٧٣٦٧٧ يف ١٤٣٣/١١/١٦هـ، ونصه: )سعادة مدير مركز رشطة اجلنوبية.. 
)هـ  رقم  خطابنا  عىل  واملبني  ١٤٣٣/١١/١٥هـ،  بتاريخ   )٨٧٠٠( رقم  خلطابكم  إشارة 
حتريات  خطاب  بموجب  سيدي  به  واملرفق  ١٤٣٣/١١/١هـ،  بتاريخ  م٧٥١١/٣/٢( 
البحث اجلنائي رقم )٢٠/٢٠٦٠٤( يف ١٤٣٣/١١/١٠هـ، واملتعلقة باملدعو/ )...( املتهم 
النساء وابتزاها بنرش صورها، واملتضمن معرفة  إزعاج عىل جوال إحدى  بإرسال رسائل 
الرشائح املركبة عىل جوال املتهم وأرقام هواتفها التسلسلية، واستصدار فواتري توضح أرقام 
املتهم وتواصله مع املجني عليها، وحيث إنه جرى تفريغ القرص املرفق واتضح أنه فارغ 
من املعلومات، نأمر باالطالع وتكليف من يلزم بتزويدنا باملطلوب ألن يف القضية موقوفا 
هو ..... ا.هـ(؛ فدعوى املدعي غري كافية إلقامة احلق العام؛ ومن ثم فحبس املتهم ال يكون 
املدعى  سجل  إن  وحيث  الرباءة،  األصل  وألن  كله؛  لذلك  مكتملة،  غري  قضية  ذمة  عىل 
الدعوى  رفع  يراجع طيلة  مل  اخلاص  باحلق  املدعي  اجلنائية، وألن  السوابق  من  عليه خاٍل 
النظر  بينة موصلة لديه عىل دعواه؛ فلذلك كله فقد رصفت  أمامنا، وألن املدعي العام ال 
قرر  املدعى عليه  األدلة، وبه حكمت. وبعرضه عىل  لعدم كفاية  العام  املدعي  عن دعوى 
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القناعة باحلكم، وطلب رفعه ملحكمة االستئناف  العام عدم  قناعته باحلكم، وقرر املدعي 
بالئحة تقدم خالل ثالثني يوما من تاريخ تسجيل القرار، وإال رفعت بدون الئحة. وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
املكرمة،  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  السادسة  اجلزائية  بالدائرة  االستئناف  قضاة 
بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى 
من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  )١٤٣٥/١/١٧هـ(  وتاريخ   )٣٣٢١٨٠٣٩٧( برقم  جدة 
وتاريخ   )٣٤٣٥٧١٠١( برقم  بجدة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   ،)...( الشيخ/  فضيلة 
)١٤٣٤/١١/١١هـ(، املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية املتهم 
دون  بام  فيه  املحكوم  صورها،  بنرش  وهتديدها  املدعي  زوجة  عىل  إزعاج  رسائل  بإرسال 
بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم لقاء 

احلق العام. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٢٣٢٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٠٢٤٠٨ 

موتسعا تساخدتما هتديدا-ا هباا-ا تشهريا فااةا-ا صورا نرشا معموماتيةا-ا جليمةا تبازتزا-ا
وتجلمدا بالقجنا تعزيلا مشددةا-ا ظلوفا إدتنةا-ا إسلترا-ا مماثمةا-ا سابقةا تلاوتصلا-ا

وتلغلتمةا-اإيصاءاباإلبعاد.

تملادةا)3(امنانظامامكافحةاجلتئلاتملعموماتية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بتهديد فتاة ونرش صورها 
يف  الواردة  بالعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  االجتامعي،  التواصل  مواقع  عرب  هبا  والتشهري 
أقر  الدعوى عىل املدعى عليه  املعلوماتية، وبعرض  الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم  املادة 
سنتني،  ملدة  بسجنه  وحكم  إليه،  نسب  بام  إدانته  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  بصحتها، 
وبجلده ثالثامئة جلدة مفرقة، وبتغريمه عرشة آالف ريال، مع التوصية بإبعاده عن البالد 

بعد قضاء حمكوميته، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالطائف، وبناء عىل 
بالطائف برقم ٣٤٩٢٣٢٨ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية  املحالة  املعاملة 
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١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٧٣٩٢٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ، 
ففي يوم األحد املوافق١٤٣٤/٠٣/٠١هـ، افتتحت اجللسة الساعة ٤٥: ١٠ وفيها حرض 
املدعي العام )...( سجل مدين رقم )...(، وبموجب خطاب تكليفه مدعيا عاما من رئيس 
 )...( ضد  ادعى  حيث  ١٤٣٣/١٠/٧هـ،  يف   ١٥٥١ رقم  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة 
رشطة  ملركز  ورد  ١٤٣٣/٧/١٣هـ،  بتاريخ  أنه   )...( رقم  بطاقة  بموجب  اجلنسية   ...
بشأن   ،١٥/٢٣ رقم   )...( املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  رئيس  خطاب  النزهة 
ما تقدمت به املرأة )...( بدعوى مفادها أن املدعى عليه قام بنرش صورها عىل صفحة يف 
مواقع التواصل االجتامعي )...(، وقد كتب عليها اسمها بالكامل، وتم االطالع عىل حمرض 
املشاهدة املعد من قبل هيئة االمر باملعروف والنهي عن املنكر، تضمن مشاهدة صفحة هبا 
أربع صور ذكرت الفتاة أهنا تعود هلا وحتمل اسمها الرباعي، كام وجدت رسالة من حساب 
املدعى عليه اإللكرتوين قام بإرساهلا إىل حساب الفتاة، تتضمن: )ياقحبة ألخليكي شغيل 
الشاغل طول العمر حتى إذا من جيي )...( ثاين وثالث زي ما بستي رجيل أول ما تقابلنا 
بخليكي تبوسيها مرة ثانية وبتشويف(. وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام للمدعى عليه 
بتهديد فتاة ونرش صورها الشخصية والتشهري هبا عرب موقع التواصل االجتامعي بمساعدة 
التالية: ١ -ماورد يف حمرض مشاهدة صفحة  شخص آخر هارب، وذلك لألدلة والقرائن 
التواصل  للمدعى عليه عىل موقع  الشخصية  بالصفحة  به. ٢ -ما ورد  املنوه  املدعى عليه 
االجتامعي )...(، واملتضمن قذفه للمجني عليها وهتديده هلا. ٣ -عالقته السابقة باملذكورة 
وكونه أودع السجن عىل ذمة قضية ابتزاز بسبب دعواها عليه قرينة عىل اهتامه، وبالبحث عن 
سوابقه، تبني أن له ثالث سوابق مسجلة، األوىل: حيازة خمدرات. والثانية: اعتداء وابتزاز 
فتاة. والثالثة: عودة بعد إبعاده. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه -وهو بكامل أهليته 
املعتربة رشعا - فعل جمرم ومعاقب عليه نظاما؛ وفقا للفقرة خامسا من املادة الثالثة من نظام 
مكافحة اجلرائم املعلوماتية الصادر باألمر امللكي رقم م/١٧، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه 
واحلكم عليه بام ورد يف نص املادة الثالثة من النظام، وتشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه، 
علام بأن احلق اخلاص مازال قائام. وباستجواب املدعى عليه عن دعوى املدعي العام أقرها 
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وصادق عليها؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه 
بام نسب له يف دعوى املدعي العام، وعليه؛ فقد حكمت عىل املدعى عليه بتعزيره بسجنه 
إليه،  أسند  ما  لقاء  إليه  املشار  النظام  من  الثالثة  للامدة  استنادا  القضية؛  هذه  يف  كاملة  سنة 
ولقاء تعدد سوابقه، كام أرى ترحيله إىل بالده بعد انتهاء حمكوميته ووضع اسمه يف القائمة 
السوداء. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قرر قناعته باحلكم، وقرر املدعي العام االعرتاض 
عىل احلكم بالئحة، وأمرت بإخراج قرار بموجبه ورفعه ملحكمة االستئناف )...(. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٣/٠١هـ.

كامل  رفع  وبعد  ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ،  املوافق  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
يف   ٣٤١٠٠٦١٢٩ رقم  باخلطاب  لنا  أعيدت  االستئناف  ملحكمة  احلكم  وقرار  األوراق 
قرار  هبا  واملرفق  ١٤٣٤/٥/١٣هـ،  يف   ٣٤١١٧٢٥٩٠ برقم  واملقيدة  ١٤٣٤/٥/٦هـ، 
املدعي  بدعوى  املتعلقة  ١٤٣٤/٥/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٤٤٦٧ رقم  االستئناف  حمكمة 
العام ضد )...( املتهم يف قضية هتديد فتاة ونرش صورها الشخصية، وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه والئحته االعرتاضية، تقرر إعادة املعاملة لفضيلة حاكمها ملالحظة أن احلكم قليل؛ 
لثبوت إدانته وتعدد سوابقه واعرتافه، ومل حيكم عليه القايض باجللد والغرامة إلعادة النظر 
بحضور الطرفني. وباهلل التوفيق؛ وعليه أجيب اهليئة املوقرة أن املطلوب عىل املدعى عليه ما 
جاء يف املادة الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، التي تنص عىل أنه يعاقب بالسجن 
مدة ال تزيد عىل سنة، وبغرامة مالية ال تزيد عىل مخسامئة ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني، 
إليه  أسند  ما  لقاء  كاملة  عليه سنة  املدعى  أو غرامة، وقد حكمنا بسجن  فيها جلد  وليس 
ولقاء تعدد سوابقه. وباهلل التوفيق، وأمرت بإحلاق ذلك بالقرار وضبطه. وصىل اهلل عىل نبينا 
حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ. احلمد هلل وحده وبعد، ففي 
ملحكمة  احلكم  وقرار  األوراق  كامل  رفع  وبعد  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ،  املوافق  السبت  يوم 
االستئناف أعيدت لنا باخلطاب رقم ٣٤١١٧٢٥٩٠ يف ١٤٣٤/٧/٢٢هـ، واملرفق هبا قرار 
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املتعلقة بدعوى املدعي  حمكمة االستئناف رقم ٣٤٢٧٠٢٦٩ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٧هـ، 
القرار وصورة  بنرش صورها، وبدراسة  فتاة  املتهم يف قضية حيازة هتديد   )...( العام ضد 
ضبطه والئحته االعرتاضية، تقرر إعادة املعاملة لفضيلة حاكمها ملالحظة أن ما أجاب به 
فضيلته غري مقنع؛ ملا جاء بقرار املالحظة رقم ٣٤٢٠٤٤٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٤هـ، وهل 
احلكم الثاين هو تكرار للحكم األول؟ البد من اإليضاح وتوحيد املادتني األوىل والثانية، 
والبد من اجللد ألجل سوابقه. وباهلل التوفيق، وعليه أجيب اهليئة املوقرة، ولوجاهة قرار 
حمكمة االستئناف فقد حكمت بزيادة تعزير املدعى عليه بسجنه سنتني بدال من سنة، وجلده 
مخسني جلدة تكرر عليه ست مرات بفاصل عرشين يوما، وبغرامة مالية قدرها عرشة آالف 
ريال، وأمرت بإحلاق ذلك بالقرار وضبطه وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ. احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض 
يف املحكمة اجلزائية بالطائف والقائم بعمل الشيخ )...(، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من 
١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٢٣٢٨ برقم  بالطائف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة 
األربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٧٣٩٢٣ برقم  باملحكمة  املقيدة 
من  املعاملة  عادت  وحيث   ،١٠:٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١١/٠٥هـ 
حمكمة  قرار  هبا  واملرفق  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ،  يف   ٣٤١١٧٢٥٩٠ برقم  االستئناف  حمكمة 
االستئناف الدائرة اجلزائية الرابعة برقم ٣٤٣٣٨٠٠٨ بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ واملتعلقة 
االعرتاضية،  والالئحة  الضبط  القرار وصورة  وبدراسة   ،)...( العام ضد  املدعي  بدعوى 
تقرر إعادهتا ملالحظة أن ما حكم به القايض أخريا مل يعرض عىل املدعي العام واملدعى عليه؛ 
وعليه حرض الطرفان، وبعرض احلكم عليهام قرر املدعي العام االعرتاض مكتفيا بالئحته 
السابقة، وقرر املدعى عليه االعرتاض دون الئحة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٥هـ.
الدائرة اجلزائية  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فنحن رئيس وقضاة 
رقم  القرار  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة،  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الرابعة 
٣٤٥٩١١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
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بتهديد  املتهم  اجلنسية،   ...  )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن  بالطائف،  اجلزائية 
فتاة ونرش صورها الشخصية، املحكوم فيه بام دون بباطنه. 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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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٠٢٤٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٢٤٠٣ 

تبازتزا-األفاظاكفليةا-اهتديدافاياتا-اإسامةاعالساتاحملمةا-افعلامقدماتاتلفاحشةا-ا
سبقا تلقابضةا-ا تلفلسةا شهادةا إنكارا-ا تللدةا-ا حدا طمبا إباحيةا-ا موتدا وإرسالا حيازةا
تلشبهةا توجها تملحلمةا-ا بالعالسةا تللدةا-إدتنةا حدا طمبا ردا عنها-ا حتقيقًاا-رجوعا تإلسلترا

بباسياتلاهلا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعادا-امصادرةاتجلوتل.

تإلسلتراوسوةاتلقلتئن.

عدد  بابتزاز  األول  إدانتهام،  إثبات  طالبًا  عليهام؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
من الفتيات وهتديدهن ومراودته هلن عن أنفسهن والتلفظ عليهن بألفاظ يف بعضها جترؤ 
عىل الذات اإلهلية، وبإقامة عالقات حمرمة مع بعضهن وباالختالء املحرم وفعل مقدمات 
الفاحشة، ونرش أرقام أخريات عرب اإلنرتنت لتشويه سمعتهن، واالحتيال عىل فتاة ألخذ 
مبالغ مالية، وختزين وإرسال مواد إباحية يف جواله، وطلب فعل اللواط بشخص، وقيامه 
بالقوادة واالستعداد بإحضار فتيات لشاب لغرض سيئ، وإثبات إدانة الثاين بتخزين مواد 
بحد  األول  عىل  احلكم  وطلب  اهليئة،  أعضاء  من  واهلرب  آيل،  حاسب  جهاز  يف  إباحية 
الردة ومصادرة اجلوال املستخدم يف جرائمه، واحلكم عىل الثاين بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليهام أنكر األول ما جاء فيها، وأقر الثاين بصحة ما نسب إليه، ودفع 
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األول بأن له عالقة مع امرأة بقصد الزواج منها، ونظرًا ألن املدعى عليه األول أقر أمام جهة 
التحقيق بحيازة صور لفتيات ومقاطع إباحية وطلبه من فتاة اخلروج معه وهتديدها، كام أقر 
بالرسائل التي بينه وبينها، وألنه أنكر إرسال رسائل حتوي تعديًا عىل الذات اإلهلية، وال بينة 
للمدعي العام سوى وجودها يف جهازه، وألن ذلك مع ما جاء يف حمارض القبض والتفتيش 
وشهادة أعضاء الفرقة القابضة يقوي التهمة بحقه بصحة ما أنكره، لذا فقد قررت املحكمة 
رد طلب املدعي العام بإقامة حد الردة عىل املدعى عليه األول لعدم ثبوت موجبه، وثبت 
لدهيا إدانته بإقامة عالقة حمرمة مع امرأة، ووجهت له التهمة القوية باخلروج معها واالختالء 
صور  وحيازة  فتيات،  مع  حمرمة  عالقات  وربط  وابتزازها،  معه  للخروج  وهتديدها  هبا 
ومقاطع خالعة هلن، وفعل مقدمات الفاحشة مع بعضهن، واستئجار مكان لذلك، كام ثبت 
لدهيا إدانة املدعى عليه الثاين بام نسب إليه، وحكمت عىل املدعى عليه األول بسجنه ملدة 
سبع سنوات، وبجلده ثامنامئة جلدة مفرقة، وبمصادرة جهاز اجلوال املستخدم يف اجلريمة 
وإتالفه، مع التوصية بإبعاده عن البالد، كام حكمت بجلد املدعى عليه الثاين ستني جلدة، 
فاعرتض األطراف، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف مع إيصائها بإبعاد املدعى عليه 

الثاين عن البالد.

العامة  املحكمة  يف  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدينا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بحائل، وبناء عىل املعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحائل املساعد برقم 
 )٣٤٢٧٧٢٦١٢( برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ،  بتاريخ   )٣٤٢٨٩٤٦٥٥(
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  املوافق  األحد  يوم  ففي  ١٤٣٤/١٢/٤هـ،  بتاريخ 
الساعة ١٠:٠٠ صباحا، وفيها حرض املدعي العام بفرع هيئة التحقيق واالدعاء العام )...(، 
 )...( األول  عليه  املدعى  ضد  برقم )٣٤٩٤٢٠٠٨٩٦ح١(  العامة  الدعوى  الئحة  وقدم 
)... اجلنسية بموجب إقامة رقم )...( تاريخ امليالد ١٤٠٩/٠٥/٢٣هـ احلالة االجتامعية: 
امليالد:  تاريخ   )...( رقم  إقامة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( الثاين  عليه  واملدعى  حمصن، 
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١٤٠٣/٠٣/١٩هـ احلالة االجتامعية: غري حمصن، واحلارضون معه يف املجلس الرشعي 
ونصها: )احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده )...( بصفتي مدعيًا عامًا 
باالطالع عىل  املذكورين أعاله  بمنطقة حائل، أدعي عىل  اهليئة  لفرع  العام  بدائرة االدعاء 
حمرض القبض املعد من قبل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، تبني أنه وردت للمركز 
بربط   )...( حمل  يف  يعمل  وهو  األول،  عليه  املدعى  قيام  عن  ومعلومات  بالغات  عدة 
العالقات املحرمة مع النساء، واستغالل ذلك للخروج معهن ألغراض حمرمة وابتزازهن 
بأحد  باالتصال  قيامه  تفيد  معلومات  توافرت  والتحري  املتابعة  وبعد  مالية،  مبالغ  مقابل 
األشخاص السعوديني ليقوم بالتوسط له عند أحد أصحاب مكاتب التقسيط ألخذ مبلغ 
مايل )٥٠٠٠٠( قدره مخسون ألف ريال، فأوضح له الوسيط السعودي أن مكاتب التقسيط 
)أنا عندي حبيبتي  له:  فقال  السعوديني فقط،  يتعاملون مع  املقيمني وإنام  يتعاملون مع  ال 
الوسيط  فقام  ريال(،  ألف  مخسون  وقدره  املكتب  من  املبلغ  ألخذ  مستعدة  وأهنا  سعودية 
بربطه بأحد مكاتب التقسيط وطلب منه إحضار دفرت شيكات باسم الفتاة من البنك بعدد 
الفتاة،  هوية  من  وصورة  ريال،  آالف  مخسة  بمبلغ  شيك  كل  شيكًا،  عرش  مخسة   )١٥(
وصورة من تعريف العمل اخلاص هبا، كام اشرتط االتصال عىل صاحب املكتب من الفتاة 
الفتاة  الشيكات باسم  ليتأكد من موافقتها، وبالفعل قام املدعى عليه األول بإحضار دفرت 
بداخله )١٥( مخسة عرش شيكًاـ كل شيك بمبلغ )٥٠٠٠( مخسة آالف ريال موجب الدفع 
لـ/ )...(، إال أن الفتاة مل توقع عىل الشيكات ومل حترض إىل املكتب، وقد قام املدعى عليه 
األول بالتوقيع عىل الشيكات شخصيًا نيابة عن الفتاة وطلب تسليمه املبلغ دون غريه، وعند 
مناقشته عن الشيكات أفاد بأنه هو الذي أحرض الشيكات من الفتاة وهو الذي قام بالتوقيع 
عنها وهو سيقوم بالدفع للمكتب مقابل الشيكات عليه. ويف يوم الثالثاء ١٤٣٤/٤/٧هـ 
وعند الساعة العارشة صباحًا تم القبض عليه داخل املحل الذي يعمل فيه، وهو حمل )...( 
 )...( نوع  )...(، وقد وجد بحوزته جهازا جوال، أحدمها  )...( بحي  الواقع عىل طريق 
أبيض اللون، حيتوي عىل صور لبعض الفتيات، ومقاطع فيديو هلن بأوضاع خملة، وصور 
هلن عارية، ومقاطع خالعة )سكس(، وحيتوي أيضًا عىل رسائل نصية متبادلة معهن لغرض 



114

ابتزاز

ربط العالقات املحرمة، وقد وجدت فيه رسائل نصية حتتوي عىل هتديد لفتاة وإجبارها عىل 
اخلروج معه من بيتها ورفضها أكثر من مرة وإرصاره عليها، وتبني بعد التحري أهنا الفتاة 
صاحبة الشيكات وأن املبالغ املالية التي يف الشيكات هي نتيجة ابتزازه للفتاة وضغطه عليها 
حتى تقدم له مثل هذه املبالغ، وكذلك وجد بحوزته جهاز جوال من نوع )...( أسود حيتوي 
بطاقات  أربع   )٤( عدد  بحوزته  وجد  كام  الشيكات،  صاحبة  الفتاة  مع  نصية  رسائل  عىل 
رصاف لبنوك حملية ال ختصه وإنام ألشخاص آخرين، كام وجد بحوزته عدد )٤( أربع رشائح 
اتصال لرشكة )...(، كام وجد بحوزته عدد )٢( ذاكريت جهاز جوال، كام وجدت غرفة نوم 
داخل حمل )...( هلا خمترص وممر يؤدي خلارج املحل يقوم باستغالهلا ألغراض حمرمة، حيث 
تلفزيون ورسيفر ورسيران، ووجد  الغرفة )٣( ثالثة واقيات ذكرية وجهاز  بداخل  وجد 
بداخلها أيضا عدد )٢٧( سبعة وعرشين )رشيط يس دي( مل يتم الكشف عنها، كام وجد 
داخل الغرفة زي سعودي رسمي: شامغ وعقال وثوب، ووجد جهاز حممول البتوب حيتوي 
عىل مقاطع وصور وأفالم خالعة )سكس(، وحسب إفادته أن اجلهاز املحمول هو لعامل 
آخر من اجلنسية اآلسيوية يعمل معه داخل املحل يسمى )...( وهو املدعى عليه الثاين وقد 
هرب من املحل أثناء مشاهدته لدورية اهليئة، فتم إحالة املدعى عليه األول لرشطة )...( من 
املوقع. ومن ثم تم إيقاف املدعى عليه األول )...( وإحالته للسجن العام استنادًا للمواد 
املوجبة  الكبرية  اجلرائم  من  جريمته  لكون  اجلزائية؛  اإلجراءات  نظام  من   )١١٣ -١١٤(
إيقافه  وجرى  الستجوابه،   )...( الثاين  عليه  املدعى  إحضار  طلب  تم  وكذلك  لإليقاف. 
للامدة  استنادا  نفسه  اليوم  يف  احلضورية  بالكفالة  عنه  أفرج  ثم  ١٤٣٤/٤/١٧هـ،  بتاريخ 
الالزم حيال  العمل الختاذ  اجلزائية. - ومتت خماطبة مكتب  اإلجراءات  نظام  )١٢٠( من 
التي قدم للعمل من أجلها. - ومتت خماطبة  املهنة  عمل املدعى عليه األول بمهنة خالف 
مركز رشطة )...(؛ لبعث بطاقات الرصف اآليل العائدة لبعض املواطنني والتي عثر عليها 
مع املدعى عليه األول للبنوك املختصة إلكامل الالزم بحق حائزها، ومتت خماطبتهم إلكامل 
وتزوير  الختصه،  وشيكات  آيل  رصاف  لبطاقات  األول  عليه  املدعى  حيازة  حيال  الالزم 
توقيع املرأة مصدرة الشيكات، وطلب مكتب التقسيط إصدار شيكات بقصد ضامن الوفاء. 
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وبحمالت تفتيش عىل املحالت متت خماطبة مقام اإلمارة لتوجيه اجلهات الرقابية املختصة 
)والسيديات(  املحمول  الكمبيوتر  جهاز  حجز  وتم  املخالفة. -  وحترير  بمتابعة  بالقيام 
العائدة للمدعى عليه الثاين يف مركز رشطة )...(. - متت إعادة جهاز )...( وبقية األغراض 
الشخصية العائدة للمدعى عليه األول ملركز رشطة )...( لتسليمها له. - تم االطالع عىل 
اجلوال نوع )...( أسود اللون الرقم التسلسيل )...( العائد للمدعى عليه األول، ووجد به 
رسائل متبادلة بينه وبني الفتاة صاحبة الشيكات املشار هلا يف حمرض القبض املعد من اهليئة. 

 )CD( )تم االطالع عىل جهاز الكمبيوتر املحمول نوع )...( وعدد )٢٧( )يس دي -
املضبوطة يف القضية واملرفقة ضمن حمرض القبض املعد من قبل هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، واتضح احتواء الكمبيوتر عىل عرشات الصور اجلنسية اخلالعة، كام اتضح احتواء 
)السيديات( عىل أفالم هندية وأغان ومقاطع رقص هندي، واتضح عائدية هذه )السيديات( 
عىل املدعى عليه الثاين الذي هرب من املوقع وقت القبض عىل املدعى عليه األول. - تم 
االطالع عىل جهاز نوع )...( أبيض اللون حيمل الرقم التسلسيل )...( املضبوط من قبل 
اهليئة بحوزة املدعى عليه األول، واتضح وجود اآليت، أواًل: يف الصور: وجدت عرشات 
املغلظة  بعضها عوراهتن  تظهر يف  ربط معهن عالقة حمرمة  التي  الفتيات  من  لعدد  الصور 
الفيديو ألفالم جنسية خالعة،  وهن عاريات من مجيع املالبس، كام وجد عدد من مقاطع 
ووجدت صور املدعى عليه قد التقطها لنفسه وهو ُيظهر آثار انطباع ُقبلة عىل رقبته. ثانيًا: يف 
الرسائل النصية: وجدت عرشات الرسائل النصية املتبادلة مع عدد من أرقام الفتيات قد تم 
ختزين أغلبها من ِقبله بأسامء رجالية، من بينهن الفتاة صاحبة الشيكات املخزنة لديه باسم 
)...( )...(، ويظهر من خالهلا التقاؤه هبا أكثر من مرة، وركوهبا معه، وطلبه منها أكثر من 
مرة االختالء هبا لغرض فعل الفاحشة هبا وممانعتها، ثم غضبه عند رفضها ذلك والتلفظ 
عليها بألفاظ غري الئقة وخادشة للحياء() )...( أخت رب شكرا خليتني أكفر.. كويس(، 
كام وجدت رسائل مرسلة من املدعى عليه للفتاة نفسها، يبني هلا فيها وصول رسائل هتديد 
له من فتاة نصها:)أوكي يا )...( راح العب معاك لعبة صغرية وأجيبك من املحكمة أو اهليئة 
أو تسد حلقي ب ٥٠٠٠ ريال ونكون حلوين/ عىل فكرة  أو ترتحل  تتزوجني  وقدامك 
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أبقوهلم إنه أنت ياليل فتحتني(، كام وجدت رسائل منه للفتاة يطلب منها اخلروج معه من 
منزهلا ليتفاهم معها وجهًا لوجه، وكانت الفتاة ترفض ذلك وتطلب منه عدم العناد واالبتعاد 
بقوله: )دقايق  بتهديدها  الفضيحة مع استمراره  بأخيها وحتدث  يلتقي  عن منزهلا حتى ال 
وتكوين برا( )آخرتنبيه إلك )...( أطلعي( )تعانديني ؟( )ألنو كلمتي قرآن اطلعي بتطلعي( 
)أنا برا وبدك تطلعي وخلينا نشوف مني أعند أنا أو أنتي(، كام وجد عدد من رسائل التهديد 
الواردة له من عدد من األرقام، كام وجد عدد من رسائل الوسائط املحتوية عىل صور متبادلة 
بينه وبني بعض النساء الاليت يظهر أهنن من رشق آسيا، كام وجدت رسائل متبادلة بينه وبني 
فتاة تدل عىل مواعدته هلا يف وقت متأخر من الليل وخروجها معه من منزل أهلها. ثالثًا: يف 
برنامج )...( وجد له عدد من املحادثات مع عدد من الفتيات، ومن بني تلك املحادثات: 
حمادثة له مع فتاة يطلب منها أن تصور له مالبسها الداخلية وعورهتا ثم يرسل هلا ُصوره 
اخلاصة ثم صورة عورته املغلظة، ويتحدث معها بكالم فاحش ويطلب منها اخلروج معه ثم 
تعتذر منه الفتاة، وعند عدم ردها عليه هيددها بقوله: )تذكري صورك كلها عندي واقدر 
أسوي فيها اليل أبيه(، كام وجدت له حمادثة مع فتاة يبدو أهنا من نفس بلده؛ حيث خيربها 
بأهنا قد غلطت عليه وأنه ال يوجد أي أحد يقدر يلعب معه، وأنه سينرش رقمها بعد ذلك، 
املواقع  أحد  يف  وضعه  وقد  رقمها  صورة  هلا  يرسل  ثم  وعائلتها،  هي  سيسفرها  وأنه 
اإللكرتونية حتت عنوان  )أنا ... ناطرتكم يا حلوين(، ثم يرسل هلا صورًا لبيتها وأجزاء من 
منزهلا سبق أن أرسلتها الفتاة إليه، وأنه سيطبع تلك الصور وسيأيت هبا ألبيها، ويقسم بأنه 
سيجعلها تبكي الدم وأهنا ستندم؛ ألهنا شوهت سمعة أهل بلده، ثم يتلفظ عليها بألفاظ 
من  عدد  مع  املحادثات  من  عدد  وجد   :)...( برنامج  يف  رابعًا:  للحياء.  وخادشة  فاحشة 
الشيكات،  الفتاة صاحبة  بينهن  املدعى عليه عالقة حمرمة، من  الاليت ربط معهن  الفتيات 
إليها  اخلالعة  اجلنسية  واملقاطع  الصور  من  عدد  بإرسال  عليه  املدعى  قيام  اتضح  حيث 
ولغريها من األرقام املوجودة لديه، كام قام املتهم بإرسال صوره اخلاصة عىل جوال تلك 
الفتاة وصور عورته املغلظة كذلك وهو يستمني. - وجدت حمادثات بينه وبني أحد أصدقائه 
حتتوي عىل كالم فاحش جدًا، خيرب املدعى عليه صاحبه بأنه سبق وأن مارس اجلنس أربع 
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مرات مع صديقته قبل املحادثة بيوم ويتفاخر أمامه بذلك، ثم يطلب منه تدبريه وتوفري يشء 
له فريسل له املدعى عليه عددا من املقاطع اجلنسية اخلالعة، ثم يطلب منه صاحبه إرسال 
)القحبة(،  باسم   يسمياهنا  وصاحبه  املتهم  كان  لفتاة  سجله  قد  املتهم  أن  منه  يفهم  مقطع 
فريفض املتهم إرساله له وخيربه بأنه قد فعل هبا وانتهى، وال داعي إلرسال مقطعها.  -كام 
وجدت حمادثة بينه وبني صاحب أحد األرقام يطلب فيه املدعى عليه من صاحب الرقم أن 
يمكنه من فعل الفاحشة فيه بمبلغ )٥٠٠( ريال.- كام وجدت حمادثة بينه وبني أحد األرقام 
يعرض فيها املدعى عليه عىل صاحب الرقم توفري بنات له )لو بدك بنات خربين عندي كثري 
)...( ( ويسمي إحدى القبائل. وباستجواب املدعى عليه األول أقر بأنه تربطه بالفتاة عالقة 
خطوبة فقط، وأن الصور واملقاطع اخلالعة منزلة من اإلنرتنت. وباستجواب املدعى عليه 
له شخصيًا، كام  بداخله  املوجودة  اخلالعة  واملقاطع  الكمبيوتر  بعائدية جهاز  الثاين اعرتف 
اعرتف باهلرب من اهليئة خوفًا مما حيتويه جهازه. وقد أسفر التحقيق مع املدعى عليه األول 
عن اهتامه بربط عدد من العالقات غري الرشعية مع عدد من النساء األجنبيات عنه داخل 
مقدمات  وفعل  الفاحشة،  فعل  لغرض  ببعضهن  املحرم  واالختالء  وخارجها،  اململكة 
ذكرية  واقيات  وحيازة  الغرض،  هلذا  خمصص  مكان  واستئجار  بعضهن،  مع  الفاحشة 
تستخدم يف هذه العالقات املحرمة، وهتديده لبعض الفتيات بالفضيحة إن مل خيرجن معه، 
الفتيات عن أنفسهن، والتلفظ عليهن بألفاظ خادشة للحياء يف بعضها  ومراودة عدد من 
جترؤ عىل الذات اإلهلية، واهتامه بابتزاز فتيات أخريات بنرش صورهن وهتديده هلن بإبالغ 
ذوهين وتسفريهن عن البالد، وقيامه بنرش أرقام أخريات عرب اإلنرتنت لتشويه سمعتهن، 
واالحتيال عىل إحدى الفتيات ألخذ مبالغ مالية باسمها، وختزين صور ومقاطع خالعة يف 
جواله، وإرسال تلك املقاطع اخلالعة عىل عدد من الفتيات، وإرسال صور عورته املغلظة 
لبعضهن، ومراودته لشخص عن نفسه من أجل متكينه من فعل اللواط به مقابل مبلغ مايل، 
مع  التحقيق  أسفر  كام  سيئ.  لغرض  لشاب  فتيات  بإحضار  واالستعداد  بالقوادة  واهتامه 
املدعى عليه الثاين عن قيامه بتخزين مقاطع جنسية خالعة يف جهازه الكمبيوتر، واهلرب من 
اهليئة. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - اعرتافات املدعى عليه األول املنوه عنها املدونة 
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عىل الصفحات )١ -٦( من دفرت التحقيق املرفق برقم )٣٨(. ٢ - اعرتافات املدعى عليه 
الثاين املنوه عنها املدونة عىل الصفحات )١ -٢( من دفرت التحقيق املرفق برقم )٣٩(. ٣ - 
واملعاينة  االطالع  حمارض   - ٤  .)٥ -٦( برقم  املرفق  عنه  املنوه  والتفتيش  القبض  حمرض 
واإلثبات املنوه عنها املرفقة برقم )٢٦ -٢٧(. ٥ - حمرض الكشف املعد من اهليئة املرفق برقم 
)٤(. ٦ - حمرض املشاهدة املنوه عنه املرفق برقم )٣١ -٣٣(. هذا وقد تم إحالة كامل أوراق 
القضية للمحكمة اجلزائية بحائل بموجب خطابنا رقم )٩٨٥٩( بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ، 
ثم أعيدت من فضيلة ناظر القضية باملطالبة بحد الرّدة عىل املدعى عليه األول، ثم أعيدت 
أو  ذلك  رأى  إذا  العامة  للمحكمة  القضية؛ إلحالتها  ناظر  القايض  لفضيلة  اهليئة  فرع  من 
احلكم برصف النظر ورفع األوراق ملحكمة االستئناف وفقًا للامدة )٥( من نظام اإلجراءات 
القرار  متضمنًة  بحائل  االستئناف  ملحكمة  القضية  ناظر  فضيلة  من  رفعت  ثم  اجلزائية، 
وبني  بينه  تدافع  حيصل  أن  قبل  االختصاص،  لعدم  النظر  برصف  منه  الصادر  الرشعي 
املحكمة العامة وفقًا للامدة )١٧٤( من نظام املرافعات الرشعية، ثم بعثت من قايض املحكمة 
اجلزائية للمحكمة العامة للنظر فيها، ثم أعيدت من قضاة املحكمة العامة ألهنا خارجة عن 
اجلزائية  املحكمة  قايض  قبل  من  رفعت  ثم  اجلزائية،  املحكمة  واختصاص  اختصاصهم 
املحكمة  اختصاص  من  أهنا  فرأت  االختصاص،  تدافع  يف  للفصل  االستئناف  ملحكمة 
العامة، ثم أعيدت لنا من املحكمة اجلزائية بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢١هـ إلكامل الالزم. وحيث 
إن ما أقدم عليه املدعى عليهام فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا وفيه تعٍد وجترؤ عىل اهلل جل 
جالله، وعىل حمارم املسلمني وعوراهتم، فلذا أطلب إثبات إدانتهام بام أسند إليهام واحلكم 
عىل املدعى عليه األول بحد الردة ومصادرة اجلوال العائد له من نوع )...( واملستخدم يف 
جرائمه ذي الرقم التسلسيل )...(، واحلكم عىل املدعى عليه الثاين بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غريه. وباهلل التوفيق( انتهى. وباستجواب املدعى عليه األول أجاب قائال: ما ذكره 
املدعي العام من اهتامي بـربط عدد من العالقات غري الرشعية مع عدد من النساء األجنبيات 
وفعل  الفاحشة،  فعل  لغرض  ببعضهن  املحرم  واالختالء  وخارجها،  اململكة  داخل  عني 
واقيات  وحيازة  الغرض،  هلذا  خمصص  مكان  واستئجار  بعضهن،  مع  الفاحشة  مقدمات 
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ذكرية تستخدم يف هذه العالقات املحرمة، وهتديدي لبعض الفتيات بالفضيحة إن مل خيرجن 
يف  للحياء  خادشة  بألفاظ  عليهن  والتلفظ  أنفسهن،  عن  الفتيات  من  عدد  ومراودة  معي، 
بعضها جترؤ عىل الذات اإلهلية، واهتامي بابتزاز فتيات أخريات بنرش صورهن وهتديدي هلن 
لتشويه  اإلنرتنت  عرب  أخريات  أرقام  بنرش  وقيامي  البالد،  عن  وتسفريهن  ذوهين  بإبالغ 
سمعتهن، واالحتيال عىل إحدى الفتيات ألخذ مبالغ مالية باسمها، وختزين صور ومقاطع 
خالعة يف جوايل، وإرسال تلك املقاطع اخلالعة عىل عدد من الفتيات، وإرسال صور عوريت 
املغلظة لبعضهن، ومراوديت لشخص عن نفسه من أجل متكيني من فعل اللواط فيه مقابل 
مبلغ مايل، واهتامي بالقوادة واالستعداد بإحضار فتيات لشاب لغرض سيئ، هذا كله غري 
صحيح، كام أنني غري حمصن ومل يسبق يل الزواج، والصحيح أنني كنت متقدما خلطبة امرأة 
بالزواج منها وما زالت األوراق  سعودية تدعى )...(، وتقدمت لإلمارة بطلب اإلذن يل 
حتت اإلجراء، وقد تعرفت عليها بواسطة حمادثات يف اإلنرتنت، وحيث إنني أمر بمشكلة 
حماسبية يف املحل بسبب عجز مايل من حماسب سابق ومعرض للسجن، فقد عرضت عليها 
التقسيط  مكاتب  أحد  من  االقرتاض  طريق  عن  مساعديت  يف  رغبتها  فأبدت  املشكلة  هذه 
مقابل شيكات باسمها أحرضهتا إىل املحل بنفسها وبرضاها، واتصلت هي بمكتب التقسيط 
املحل  إىل  اهليئة  حرضت  ذلك  وخالل  أيام،  بعد  وعدوين  ثم  املبلغ  بتسليمي  هلم  وأذنت 
مغلق  املحل  عىل  باب  وله  املحل  خلف  للعامل  خاص  سكن  إىل  ودخلوا  بتفتيشه  وقاموا 
ومفتاحه معي، وال أعلم ماذا وجدوا فيه لكوين أسكن يف شقة يف حي )...(، والرسالة التي 
فيها جترؤ عىل الذات اإلهلية مل أرسلها من جوايل وأعوذ باهلل من ذلك، هكذا قرر املدعى 
عليه األول. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه الثاين قال وهو حيسن التحدث بالعربية: ما 
ذكره املدعي العام من وجود مقاطع جنسية خالعة يف جهازي املحمول الكمبيوتر وهرويب 
من اهليئة صحيح؛ وذلك ألنني اشرتيت اجلهاز حديثا، ولعلمي بوجود املقاطع املخلة فيه 
الغرفة تابعة للمحل سكنا للعاملني فيه، فأنا أسكنها ومدير  فقد هربت من املوقع، وهذه 
املحل   املدعى عليه األول وهو يقيم فيها أحيانا، وغالبا يذهب للمبيت عند أخته حسب 
قوله، هكذا أجاب املدعى عليه الثاين. وللرجوع إىل بينات املدعي العام املشار إليها يف الئحة 
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الدعوى رفعت اجللسة، ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام وحرض حلضوره املدعى عليه 
بحيازة  حتقيقا  األول  عليه  املدعى  إقرار  وجدنا  العام  املدعي  بينات  إىل  وبالرجوع   ،)...(
صور لفتيات ومقاطع إباحية يف جواله وأنه أنزهلا من اإلنرتنت، وإقراره بطلب اخلروج مع 
وجدنا  كام  وبينها،  بينه  التي  بالرسائل  وإقراره  لذلك،  وهتديدها  الشيكات  صاحبة  الفتاة 
إقراره بأنه يسكن يف غرفة ملحقة باملحل، كام وجدنا حمرض القبض املعد من قبل مركز هيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ونصه “ املضبوطات وذكر مصريها: جهاز جوال من نوع 
“ )...( “ أبيض اللون وجهاز جوال من نوع “ )...( “ أسود، وعدد أربع رصافات لبنوك 
حملية، وعدد أربع رشائح اتصال لرشكة )...(، وعدد اثنني ذاكرة جهاز جوال، وعدد ثالثة 
من الواقي الذكري، وعدد سبعة وعرشين أرشطة )يس دي( مل يتم الكشف عنها، ووجد 
جهاز “حممول البتوب”، حتال مجيعها للمحقق يف ظروف خمتومة من قبل املركز وتفتح بيد 
املحقق شخصيًا. -ملخص القضية: احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده 
وبعد: فوردت للمركز عدة بالغات ومعلومات عن قيام الشخص املذكور أعاله وهو من 
النساء واستغالل ذلك  مع  املحرمة  العالقات  بربط  يقوم   )...( يعمل يف حمل   ... اجلنسية 
والتحري  املتابعة  وبعد  مالية،  مبالغ  مقابل  وابتزازهن  حمرمة  ألغراض  معهن  للخروج 
توفرت لدينا معلومات تفيد قيامه باالتصال بأحد األشخاص السعوديني ليقوم بالتوسط له 
عند أحد أصحاب مكاتب التقسيط ألخذ مبلغ مايل قدره مخسون ألف ريال، فأوضح له 
الوسيط السعودي أن مكاتب التقسيط ال تتعامل مع املقيمني، وإنام تتعامل مع السعوديني 
وقدره  املكتب  من  املبلغ  ألخذ  مستعدة  وأهنا  سعودية  حبيبتي  عندي  أنا  له:  فقال  فقط، 
دفرت  إحضار  منه  وطلب  التقسيط  مكاتب  بأحد  بربطه  الوسيط  فقام  ريال،  ألف  مخسون 
شيكات باسم الفتاة من البنك بعدد مخسة عرش شيكا، كل شيك بمبلغ مخسة آالف ريال، 
العمل اخلاص هبا، كام اشرتط االتصال عىل  تعريف  الفتاة وصورة من  وصورة من هوية 
صاحب املكتب من الفتاة ليتأكد من موافقتها، وبالفعل قام املقيم )...( أعاله بإحضار دفرت 
الشيكات باسم الفتاة بداخله مخسة عرش شيكا كل شيك بمبلغ مخسة آالف ريال موجب 
الدفع لـ/ )...(، إال أن الفتاة مل توقع عىل الشيكات ومل حترض إىل املكتب، وقد قام املقيم 
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املذكور أعاله بالتوقيع عىل الشيكات شخصيا عن الفتاة وطلب تسليمه املبلغ دون غريه، 
وعند سؤالنا له عن الشيكات أفادنا بأنه هو الذي أحرض الشيكات من الفتاة وهو الذي قام 
بالتوقيع عنها وهو سيقوم بالدفع للمكتب مقابل الشيكات عليه، ففي اليوم والتاريخ املدون 
 )...( حمل  وهو  فيه،  يعمل  الذي  املحل  داخل  أعاله  املذكور  املقيم  عىل  القبض  تم  أعاله 
الواقع عىل طريق )...( بحي )...(، وقد وجد بحوزته جهازا جوال أحدمها من نوع “ )...( 
“ أبيض اللون حيتوي عىل صور لبعض الفتيات، ومقاطع فيديو هلن بأوضاع خملة، وصور 
ربط  لغرض  معهن  متبادلة  نصية  رسائل  عىل  أيضا  وحيتوي  خالعة،  ومقاطع  عارية  هلن 
العالقات املحرمة معهن، وقد وجد فيه رسائل نصية حتتوي عىل هتديد لفتاة وإجبارها عىل 
اخلروج معه من بيتها ورفضها أكثر من مرة وإرصاره عليها، وتبني لنا بعد التحري أهنا الفتاة 
صاحبة الشيكات، ويظهر أن املبالغ املالية التي يف الشيكات هي نتيجة ابتزاز للفتاة وضغط 
حتى تقدم له مثل هذه املبالغ، وكذلك وجد بحوزته جهاز جوال من نوع  “)...(” أسود 
ذاكرة  اثنني  بحوزته عدد  كام وجد  الشيكات،  الفتاة صاحبة  مع  نصية  حيتوي عىل رسائل 
جهاز جوال، علاًم بأنه يوجد غرفة نوم داخل املحل هلا خمترص وممر يؤدي إىل خارج املحل قد 
تستغل من قبله ألغراض حمرمة؛ حيث وجد داخل الغرفة عدد ثالثة من الواقي الذكري 
وعرشين  سبعة  عدد  أيضا  بداخلها  ووجد  رسير،  اثنني  وعدد  ورسيفر  تلفزيون  وجهاز 
أرشطة )يس دي( مل يتم الكشف عنها، كام وجد داخل الغرفة زي سعودي رسمي: شامغ 
خالعة،  وأفالم  وصور  مقاطع  عىل  حيتوي  البتوب  حممول  جهاز  ووجد  وثوب،  وعقال 
وحسب إفادته أن اجلهاز املحمول هو لعامل آخر من اجلنسية اآلسيوية يعمل معه داخل 
املحل يسمى )...( هرب من املحل أثناء مشاهدته لدورية اهليئة، فتم إحالة املقيم املذكور 
أعاله/ )...( لرشطة )...( من املوقع، وحفظا للواقع وبراءة للذمة جرى حتريره. وصىل اهلل 
عىل نبينا حممد. عضو هيئة )...( توقيعه، عضو هيئة )...( توقيعه، عضو هيئة )...( توقيعه، 
االنتقال  حمرض  وجدنا  كام  توقيعــه”،   )...(  )...( هيئة  مركز  رئيس  توقيعه،   )...( رجل 
والتفتيش لفة رقم )٢٩( املتضمن خلو الشقة الواقعة يف )...( من أي مضبوطات وخلوها 
متامًا من األثاث؛ حيث أفاد املتهم بأنه باع األثاث قبيل القبض عليه ولكنه مل يسلم الشقة، 
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وهذا مناقض جلوابه عىل الدعوى من أنه يسكن يف شقـة يف حي )...( وال عالقة له بالغرفة 
امللحقة باملحـل، كام وجدنا حمرض معاينة اهلاتف من نوع “)...(” املعد من قبل املحقق يف 
هذه القضية واملدون بنصه يف دعوى املدعي العام، وبعرضه مع األدلة املشار إليها آنفا عىل 
املدعى عليه األول أرص عىل إنكاره، ولطلب معدي حمرض القبض والتفتيش املذكور رفعت 
اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض معدو حمرض القبض والتفتيش أعضاء هيئة األمر باملعروف 
السجل  املنكر يف مركز )...( بحائل كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب  والنهي عن 
املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
القبض  حمرض  يف  دون  ما  مجيع  بصحة  نشهد  قائلني:  شهدوا  وباستشهادهم   ،)...( رقم 
والتفتيش املعد من قبلنا من تفاصيل القبض عىل املدعى عليهام وما وجد بحوزهتام ويف غرفة 
نومهام امللحقة باملحل وما وجد بجوال املدعى عليه ... واتضح أن مستودعًا داخل املحل 
الذي عثر بداخله عىل بعض املوجودات له مدخل خفي وفيه باب خيرج من الناحية األخرى 
خلف العامرة، كام نشهد بأن املرأة املبتزة أقرت لدينا بأن بعض الصور التي عرضت عليها 
من جهاز املدعى عليه هلا، كام أقرت لدينا املرأة بأهنا خرجت مع املدعى عليه إىل مطعم وأنه 
وعدها بالزواج وأن أهلها ال يعلمون عن ذلك وطلبت منا السرتعليها، كام نشهد بأن املدعى 
وأنه صاحب عالقات حمرمة، ومن ضمن  املطار،  مركز  بالغات يف  عليه عدة   )...( عليه 
البالغات التي وصلتنا البالغ من حمل التقسيط الذي شك يف أمر املدعى عليه، وذكر لنا أن 
املدعى عليه أحرض شيكات باسم امرأة سعودية وقام املدعى عليه بالتوقيع عليها عند مكتبه 
وأحرض تعريفًا براتب املرأة، هكذا شهدوا، كام أبرزوا دفرت شيكات عىل مرصف )...( حمرر 
منه عدة صفحات ملستفيد واحد من حساب املرأة املتهم بابتزازها. ومل حيرض املدعى عليه 
رغم طلبه من السجن، ولطلبه وعرض الشهادة عليه رفعت اجللسة. حرض املدعي العام 
واملدعى عليهام، وبعرض ما أدىل به الشهود يف اجللسة السابقة عىل املدعى عليه، األول أرص 
عىل جوابه السابق؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه األول 
ما نسب إليه من قبل املدعي العام كافة، وأقر بعالقته بامرأة وتواصله معها بحجة رغبته يف 
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الزواج منها، وبناء عىل إقراره حتقيقًا بحيازة صور لفتيات ومقاطع إباحية يف جواله، وإقراره 
بينه  التي  بالرسائل  وإقراره  بذلك،  وهتديدها  الشيكات  صاحبة  الفتاة  مع  اخلروج  بطلب 
وبينها، وإقراره بأنه يسكن يف غرفة ملحقة باملحل ورجوعه عن ذلك يف جملس احلكم، وبناء 
عىل حمرض القبض والتفتيش املدون بنصه سابقًا وشهادة الشهود عىل صحة ما ورد فيه، ومن 
ذلك وجود غرفة نوم ملحقة باملحل هلا مدخل إىل املحل ومدخل آخر جانبي وفيها أدوات 
جنسية، وأنه وجد بحوزة املدعى عليه األول أربع رشائح اتصال، وأربع بطاقات رصاف، 
وجهازا جوال أحدمها أيفون حيتوي صورًا لفتيات ومقاطع فيديو هلن بأوضاع خملة وعارية، 
ورسائل هتديد لفتاة وإجبارها عىل اخلروج معه من بيتها ورفضها أكثر من مرة وإرصاره، 
وقد ظهر ال حقًا أهنا الفتاة صاحبة الشيكات مما يقوي هتمة االبتزاز، كام أن ما تضمنه املحرض 
من وجود زي سعودي مع ما وجد من أدوات جنسية وصور إباحية وشهادة الشهود عىل 
إقرار املرأة املبتزة بخروجها معه يعد قرينة عىل امتهان املدعى عليه األول لالبتزاز، واحرتافه 
لربط العالقات املحرمة مع عدد من الفتيات، وحيث أنكر املدعى عليه األول إرسال رسائل 
حتوي تعديًا عىل الذات إلهلية وال بينة للمدعي العام عليها سوى وجودها يف جهازه، وحيث 
خالعة،  ومقاطع  صورًا  حيتوي  الذي  إليه  املحمول  اجلهاز  بعائدية  الثاين  عليه  املدعى  أقر 
وهروبه من اهليئة، وشهادته عىل أن املدعى عليه األول يقيم معه أحيانًا يف الغرفة امللحقة 
باملحل، وحيث إن قضايا االبتزاز من القضايا املنترشة حسب تقارير اجلهات املختصة مما 
يوجب تغليظ العقوبة فيها، وحيث إن موجب مجيع ما تقدم هو التعزير، والتعزير مما خيتلف 
باختالف األشخاص واألحوال واألزمان، لذا فقد رددنا دعوى املدعي العام بشأن إقامة 
حد الردة عىل املدعى عليه األول لعدم ثبوت موجبها، وثبت لدينا إدانة املدعى عليه األول 
بربط عالقة حمرمة مع امرأة ال حتل له، وتوجه التهمة القوية له باخلروج معها واالختالء هبا 
وهتديدها للخروج معه وابتزازها بأخذ قرض مايل عىل ذمتها، وربط عالقات حمرمة مع عدة 
فتيات وحيازة صور ومقاطع خالعة هلن، وفعل مقدمات الفاحشة مع بعضهن، واستئجار 
جهاز  حليازة  الثاين  عليه  املدعى  إدانة  لدينا  ثبت  كام  الفاسد.  الغرض  هلذا  خمصص  مكان 
حممول حيوي صورا ومقاطع خالعة، وهروبه من رجال اهليئة؛ فقررنا ما ييل: أواًل: سجن 
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املدعى عليه األول )...( تعزيرًا ملدة مخس سنوات اعتبارًا من إيقافه يف هذه القضية، وجلده 
تعزيرًا للحق العام ستامئة جلدة مفرقة عىل اثنتى عرشة دفعة متساوية يكون منها أربع دفعات 
البالد  من  بإبعاده  ونويص  املغرب.  صالة  بعد  النسائية  األسواق  أحد  أمام  عام،  مكان  يف 
وعدم السامح له بالعودة مرة أخرى اتقاًء لرشه. ثانيًا: جلد املدعى عليه الثاين )...( ستني 
جلدة تعزيرًا دفعة واحدة. وبذلك حكمنا. وبعرض احلكم اعرتض املدعي العام واملدعى 
يوم  املحكمة  بمراجعة  وأفهموا  اعرتاضية  لوائح  بتقديم  واستعدوا  والثاين  األول  عليهام 
األحد ١٤٣٥/٢/١٦هـ الستالم نسخة من احلكم وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 
يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ.  يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل 
١١ وقد وردنا اللوائح  األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: 
ومن  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ  يف   ٣٥٧٣٨٢٤٩ برقم  العام  املدعي  من  املقدمة  االعرتاضية 
املدعى عليه )...( برقم ٣٥٧٣٦٤٦٨ يف ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ، ومل يقدم املدعى عليه الثاين 
)...( الئحته االعرتاضية خالل املدة النظامية، وباالطالع عليهام مل نجد فيهام مايؤثر عىل 
اخلاص   )...( وجهاز  اجلوال  مصادرة  من  العام  املدعي  إليه  أشار  ما  سوى  به،  ماحكمنا 
باملدعى عليه األول )...(، لذا فقد قررنا عالوة عىل ما سبق مصادرة جهاز اجلوال من نوع 
)...( املستخدم يف اجلريمة ذي الرقم التسلسيل )...( وإتالفه درءا ملا قد ينتج عن الصور 
واملحادثات املحفوظة فيه الحقا، وبذلك حكمنا مع ما تقدم احلكم به، وبعرضه عىل املدعى 
عليه األول )...( قرر قناعته به وأمرنا برفع كامل املعاملة ملحكمة االستئناف بحائل. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ. 

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ افتتحت اجللسة وفيها 
حرض املدعي العام واملدعى عليه، وقد عادت إلينا املعاملة وبرفقها قرار حمكمة االستئناف 
القرار  )وبدراسة  منه  املقصود  ونص  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٠٧٢٠ رقم 
به  املعاملة واللوائح االعرتاضية لوحظ ما ييل، أواًل: أن ما حكم  وصورة ضبطه وأوراق 
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أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل عىل املدعى عليهام من تعزير قليل جدًا ملا ييل: ١ - قوة األدلة 
والقرائن التي أشار إليها أصحاب الفضيلة يف حيثيات حكمهم وأوردها املدعي العام يف 
حمصن  األول  عليه  املدعى  أن   - ٢ ضمنًا.  أو  رصاحة  هبا  عليهام  املدعى  واعرتف  دعواه، 
حسب إفادته بمحرض التحقيق املرفق باملعاملة لفة )١( صحيفة )١(. ثانيًا: مل نر أصحاب 
الفضيلة أوصوا بإبعاد املدعى عليه الثاين عن البالد اتقاء لرشه، كام أن كاتب الضبط مل يوقع 
عىل اجللسة األوىل يف الصفحة الثالثة من الضبط، والتواريخ املدونة بالقرار معكوسة ينبغي 
تعديلها ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. وعليه 
نجيب أصحاب الفضيلة سددهم اهلل تعاىل بأن املدعى عليه أنكر كونه حمصنًا يف جوابه عىل 
دعوى املدعي العام، فجرى عرض إقراره حتقيقًا عليه فأرص عىل إنكاره، وبسؤال املدعي 
العام: ألديه زيادة بينة عىل دعواه اإلحصان؟ قال: ليس لدي سوى ما يف أوراق املعاملة، 
وأما قدر العقوبة، فلوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد قررنا زيادة سجن املدعى عليه 
سنتني، وزيادة جلده مائتي جلدة، ليصبح جمموع سجنه سبع سنوات، وجمموع جلده ثامنامئة 
جلدة، كام نويص بإبعاده من البالد اتقاًء لرشه، وأما كون األرقام والتواريخ معكوسة فهذه 
املشكلة فنية يف الطابعات احلديثة برغم كتابتها يف الضبط عىل الصفة الصحيحة، وقد جرى 
إخطار قسم احلاسب هبا مرارًا، وأما كون كاتب الضبط مل يوقع عىل اجللسة األوىل فكاتبها 
مالزم قضائي منقطع عن العمل، وبعرض احلكم بعد زيادته عىل املدعي العام واملدعى عليه 
قررا بقاءمها عىل اعرتاضهام السابق مكتفني بلوائحهام االعرتاضية السابقة. وباهلل التوفيق، 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ. احلمد هلل 
وحده وبعد، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ افتتحت اجللسة، وقد وردت إلينا 
املعاملة وبرفقها قرار الدائرة اخلامسية يف حمكمة االستئناف بحائل رقم ٣٥٢٦٣٩٠٥ بتاريخ 
١٤٣٥/٦/٢هـ، ونص املقصود منه )وقد سبق منا دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة واللوائح االعرتاضية، وباالطالع عىل ما أجاب به أصحاب الفضيلة وأحلقوه بالقرار 
وضبطه بناًء عىل قرارنا رقم ٣٥٢٢٠٧٢٠ بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ، لوحظ أن أصحاب 
الفضيلة وفقهم اهلل مل جيروا شيئًا حيال زيادة تعزير املدعى عليه الثاين واإليصاء بإبعاده عن 
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البالد اتقاء لرشه؛ فعىل أصحاب الفضيلة مالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه. واهلل املوفق 
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم(، ونجيب عىل أصحاب الفضيلة 
سددهم اهلل بأنه مل يظهر لنا ما يوجب زيادة تعزير املدعى عليه الثاين أو اإليصاء بإبعاده عن 
البالد؛ كون ما عوقب به مناسبا جلرمه الذي يعترب رضره قارصًا عىل نفسه، وعليه فلم يظهر 
لنا خالف ما أجريناه وحكمنا به وأمرنا بإحلاقه بالقرار وسجله. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ. 
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق القضايا اخلامسية 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  حائل  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  واملقيدة  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ،  ٣٥١٥٨٤٤٠٨يف  برقم  املساعد  بحائل  العامة 
الفضيلة  صاحب  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ  ٣٥١٨٤٠٣٥٢يف 
برقم  بحائل  العامة  باملحكمة  القضاة   )...( والشيخ   )...( الشيخ  ومشاركيه   )...( الشيخ 
اجلنسية   ...  )...( ضد  العام  املدعي  بدعوى  اخلاصة  يف١٤٣٥/٢/١٣هـ   ٣٥١٤٥٦٢٩
)...(؛  رقم  إقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية   ... و)...(   )...( رقم  إقامة  رخصة  بموجب 
الفضيلة  أصحاب  حكم  القرار  تضمن  وقد  بالكفر،  والترصيح  ابتزاز  بقضية  الهتامهام 
وفقهم اهلل عىل النحو املفصل يف القرار، وقد سبق منا دراسة القرار وصورة ضبطه واللوائح 
االعرتاضية، وباالطالع عىل ما أجاب به أصحاب الفضيلة وأحلقوه بالقرار وضبطه بناًء عىل 
قرارنا رقم ٣٥٢٦٣٩٠٥بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، جرت املصادقة عىل ماحكم به أصحاب 
الفضيلة عىل املدعى عليهام من تعزير بعد اإلجراء واإليضاح األخري، ونويص بإبعاد املدعى 
عليه الثاين )...( ... اجلنسية عن هذه البالد اتقاء لرشه. واهلل املوفق وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٨٥٨٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٨٥٢٤٢ 

تبازتزا-اجليمةامعموماتيةا-اهتديدافااةابنرشاصورهاا-اإسامةاعالسةاحملمةا-احيازةاموتدا
ابها-اتوجهاتلاهمةاباالبازتزا-اتعزيلا إباحيةا-إنكاراتالبازتزا-اإسلترابباسياتلاهلا-اإدتنةابامُلقلِّ

بالقجناوتجلمدا-امصادرةاتملضبوطات.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إثبات إدانته بإقامة عالقة حمرمة مع فتاة، 
واستيالئه عىل جواهلا، وابتزازها بتهديدها بنرش صورها، وحيازة مواد إباحية يف جواالته، 
واستغالله ملكان عمله يف إقامة عالقات حمرمة، وطلب احلكم عليه بموجب نظام مكافحة 
بإقامة  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  املضبوطات،  ومصادرة  املعلوماتية  جرائم 
إليه،  املسندة  التهم  باقي  وأنكر  جواالته،  يف  إباحية  مواد  وبحيازة  فتاة،  مع  حمرمة  عالقة 
القبض  حمارض  ومنها  دعواه،  يف  الواردة  األدلة  إىل  استند  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب 
ال  ذلك  وألن  الدعوى،  صحة  يؤيد  ما  تتضمن  والتي  واملعاينة،  واالستجواب  والتفتيش 
يكفي إلثبات إدانة املدعى عليه بام أنكره فإنه يقوي التهمة بحقه بصحة ما نسب إليه، لذا 
فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام أقر به وحكم لقاء ذلك بسجنه ملدة ستة أشهر، 
رصف  وقرر  أنكره،  بام  إدانته  القايض  لدى  يثبت  ومل  مفرقة،  جلدة  ومخسني  مائة  وبجلده 
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املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة  نظام  يف  الواردة  العقوبة  تطبيق  العام  املدعي  طلب  عن  النظر 
بحقه، ولتوجه التهمة يف حقه بصحة ما أنكره فقد حكم بسجنه ملدة سنة كاملة، وبجلده 
الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة  مائة جلدة مفرقة، وبمصادرة املضبوطات، فاعرتض 

االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالدمام بناًء عىل املعاملة 
املحالة إيل من فضيلة رئيس املحكمة برقم ٣٥٧٨٥٨٧ بتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ، واملقيدة 
الثالثاء  يوم  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/٦هـ  يف   ٣٥٣٨٢٣٥٦ برقم  املحكمة  بوارد 
وحرض   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها  عرشة،  الثانية  الساعة  ١٤٣٥/٢/١٤هـ  املوافق 
)...( وادعى  املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودي  املدعى عليه/  حلضوره 
باملعروف  األمر  هليئة  بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ وردت شكوى  فإنه  قائال:  العام  املدعي 
والنهي عن املنكر من إحدى الفتيات، تفيد بتعرضها لالبتزاز من قبل املدعى عليه املذكور؛ 
حيث واعدها باخلروج معها إىل مطعم، ومن ثم قام بأخذ جواهلا واحتفظ بجميع صورها 
وهددها: إن مل خترج معه يف شقة يستأجرها صاحبه فإنه سيقوم بنرش صورها أمام بيتها وعىل 
سيارة ويل أمرها، وأفادت املبلغة بأن املدعى عليه املذكور يعمل يف حمل )...( بحي )...(، 
فتم التوجه للمحل وتم القبض عليه بعد التثبت من شخصيته. وبتفتيش جواله وجد فيه 
رسائل التهديد واالبتزاز املرسلة عىل جوال املشتكية من جواالته رقم )...( ورقم )...(، 
كام عثر يف جواله عىل مقاطع فيديو جنسية وصور لبنات ال متت له بصلة رشعية، ووجد 
التهديد  رسائل  وبمعاينة   .)...( جواله  رقم  عليهام  مكتوب  ورقيتان  قصاصتان  بحوزته 
واالبتزاز املعدة من قبل جهة الضبط كانت كاآليت: ١ - رسالة نصها: )واهلل العظيم والذي 
خلقني لو ماشوفك يوم األوف بخليك تشوفني صورك عدل عىل بابك واعلمك كالمك 
حتى عىل سيارتكم إذا تبني ألصق صور بحط(. ٢ - رسالة نصها: )طيب اسمعي إذا مو 
مصدقة بحط لك صورة من صورك عند بابكم وبتل عليك بقولك شوفيها ع العموم أنا 
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ليش أجلس أتعب نفيس بخليك احلني مبسوط لني يوم إجازيت بجي وأعلمك وش بيصري 
العباطة حقتك(. ٣ -رسالة نصها: )فكري أخليك )...( عىل األقل رشيف مو  بأعلمك 
كل  أخرس  لو  عادي  أوريه  أبرشي  زوجك  حق  اجلوال  أوصل  تبيني  وإذا  سكس  أفالم 
يشء( - رسالة نصها: )طيبي طيب إذا مو مصدقة بحط لك صورة من صورك عند بابكم 
وبأتصل بقولك شوفيها(.٥ - رسالة نصها: )وعندك كم يوم لو ما أشوفك قويل يل بعدها 
ليش سويت كذا فكري أخليك(. وبمعاينة جواليه من نوع )...( و)...( تبني وجود عدة 
مقاطع فيديو إباحية وصور جنسية وحمادثات مع عدة فتيات. وباستجوابه ومواجهته بالتهمة 
اعرتف بأنه تعرف عىل الفتاة يف جممع )...( حيث حرضت وطلبت منه رقم جواله وأعطاها 
الرقم بناء عىل طلبها، وبسؤاله بام ورد يف املحرض عن قيامه بابتزازها بعد قيامه بمواعدهتا 
ورسقة هاتفها والفالش ومالحقتها إىل منزهلا وهتديدها بنرش صورها أمام منزهلا أنكر ذلك، 
الفتاة أعطته جواهلا لتصليح الشاشة، وبعد ذلك صلح اجلوال وأرجعه هلا وأن  وأفاد بأن 
اجلوال مكث عنده ثالثة أيام وأنه مل يأخذ صورا هلا، وبمواجهته بام ورد يف املحرض عن قيامه 
بتهديدها إذا مل خترج معه إىل شقة أفاد بأن الفتاة طلبت منه املجيء إىل شقتها، وأنه قال هلا 
إذا تبني حاجة تعايل أنت إىل شقتي وبمواجهته بالرسائل الواردة من جواله للفتاة أنكر قيامه 
بابتزاز املجني عليها. وانتهى التحقيق إىل اهتام املدعى عليه بإقامة عالقة حمرمة مع فتاة ال 
متت له بصلة رشعية وابتزازها بتهديدها بنرش صورها مقابل استمرارها يف العالقة املحرمة 
معه واستيالئه عىل جوال املجني عليها وحيازة صور جنسية خليعة ومقاطع فيديو إباحية 
يف جواالته، واستغالله ملكان عمله يف إقامة عالقات حمرمة. وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
١ - اعرتافه املنوه عنه بوجود عالقة له مع املجني عليها وقيامه بأخذ جواهلا املرفق عىل اللفة 
رقم )٢٧،٢٦،٢٥(. ٢ - حمرض القبض املرفق عىل اللفة رقم )٢١(.٣ - ما تضمنه الصور 
املنسوخة من اجلوال واملتضمنة رسائل التهديد واالبتزاز املرفقة عىل اللفات من رقم )٢( 
إىل اللفة رقم )١٨(. ٤ - حمرض معاينة جهازي جوال املرفق عىل اللفة رقم )٣٢(.وحيث إن 
ما أقدم عليه املدعى عليه املذكور - وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - فعٌل حمرٌم ومعاقٌب 

عليه رشعًا فلذا أطلب ما ييل:
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أواًل: إثبات إدانته بإقامة عالقة حمرمة مع فتاة ال متت له بصلة رشعية واستيالئه عىل جوال 
واستغالله  جواالته،  يف  إباحية  فيديو  ومقاطع  خليعة  جنسية  صور  وحيازة  عليها  املجني 
ملكان عمله يف إقامة عالقات حمرمة واحلكم عليه لقاء ذلك بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع 
غريه. ثانيًا: إثبات إدانته بابتزاز فتاة ال متت له بصلة رشعية؛ بتهديدها بنرش صورها مقابل 
استمرارها يف العالقة املحرمة معه، واحلكم عليه لقاء ذلك بعقوبة السجن والغرامة الواردة 
بالفقرة )٤( من املادة )٣( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، ومصادرة جهازي اجلوال 
املضبوطني معه، األول من نوع )...( حيمل الرقم املصنعي )...(، والثاين من نوع )...( )...( 
حيمل الرقم املصنعي )...( وفق املادة )١٣( من نفس النظام، )علاًم بأن احلق اخلاص ال يزال 
قائاًم(. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه )...( أجاب قائال: أما ما ذكره املدعي 
العام يف دعواه من قيامي بإقامة عالقة حمرمة مع فتاة ال متت يل بصلة رشعية، وحيازيت لصور 
جنسية خليعة ومقاطع فيديو إباحية يف جوايل فصحيح، وأما ما ذكره من قيامي بابتزاز فتاة 
العالقة معي، واستيالئي  ال متت يل بصلة رشعية وهتديدها بنرش صورها مقابل استمرار 
الفتاة، واستغاليل مكان عميل إلقامة عالقة حمرمة فغري صحيح، هذه إجابتي،  عىل جوال 
وبسؤال املدعي العام عن البينة التي تثبت صحة دعواه من قيام املدعى عليه بابتزاز الفتاة 
أجاب  الفتاة،  جوال  عىل  واستيالئه  معه  العالقة  استمرار  مقابل  صورها  بنرش  وهتديدها 
قائال: ليس لدي إال ما يف أوراق املعاملة، وباالطالع عىل أوراق املعاملة وجدت بني طياهتا 
ملا  احلسبة، ووجدته طبقًا  قبل رجال  واملعد من  والتفتيش  القبض  رقم )٢١( حمرض  اللفة 
جاء يف دعوى املدعي العام، وبعرضه عىل املدعى عليه أجاب قائال: ليس لدي إال ما جاء 
يف جوايب عىل دعوى املدعي العام، هكذا أجاب، ووجدت عىل اللفة رقم )٢٧،٢٦،٢٥( 
حمرض استجواب املدعى عليه واملتضمن إقراره بقيامه بأخذ جوال الفتاة، حيث إهنا أعطته 
كام  صحيح،  غري  ذكر  ما  قائال:  أجاب  عليه  وبعرضه  ا.هـ،  جواهلا  لتصليح شاشة  جواهلا 
وجدت عىل اللفة رقم )٢( إىل اللفة رقم)١٨( الصور املنسوخة من اجلوال املتضمنة رسائل 
التهديد واالبتزاز، وبعرضه عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره غري صحيح، وإنام كان 
بيني وبينها كالم عادي مل يكن فيه ابتزاز، هكذا أجاب، كام وجدت عىل اللفة رقم )٣٢( 
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حمرض معاينة جهازي جوال املدعى عليه من قبل املحقق واملتضمن احتواء اجلهازين عىل 
ا.هـ، وبعرضه عليه  الفتيات ورسائل غرامية  بنات وأرقام هواتف  مقاطع جنسية وصور 
أجاب قائال: ما ذكر غري صحيح، هكذا أجاب، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة 
بصلة رشعية، وحيازة  له  فتاة ال متت  مع  بإقامة عالقة حمرمة  عليه  املدعى  إقرار  املتضمنة 
ومعاقب  رشعا  حمرمة  أفعال  هذه  إن  حيث  إباحية،  فيديو  ومقاطع  خليعة  جنسية  صور 
عليها، وبام أن املدعى عليه أنكر قيامه بابتزاز الفتاة وهتديدها بنرش صورها واستيالئه عىل 
بام يف  اكتفى  العام  املدعي  أن  إقامة عالقات حمرمة، وبام  جواهلا واستغالله ملكان عمله يف 
أوراق املعاملة، وبناء عىل ما جاء يف حمرض القبض والتفتيش واملذكور بعاليه، وبناء عىل ما 
جاء يف حمرض استجواب املدعى عليه املتضمن إقراره بأخذ جوال الفتاة إلصالح شاشته، 
املدعى عليه واالطالع عىل رسائل جواله  وبناء عىل ما جاء يف حمرض االطالع عىل جوال 
واملذكور سابقا، لذا كله فقد قررت ما ييل: أوال: ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( بقيامه 
بإقامة عالقة حمرمة مع فتاة ال متت له بصلة رشعية، وحيازته لصور جنسية خليعة ومقاطع 
فيديو إباحية، فقررت تعزيره عىل ذلك بام ييل: أ - سجنه ملدة ستة أشهر حتتسب منها مدة 
مائة ومخسني جلدة مفرقة عىل ثالث دفعات  القضية. ب - جلده  السابقة يف هذه  توقيفه 
كل دفعة مخسون جلدة، بني كل دفعة واألخرى مدة ال تقل عن عرشة أيام، ويكون تنفيذ 
مل  ثانيًا:  األسبوعية.  العطلة  أيام  أحد  يف  وذلك  النسائية،  األسواق  أحد  يف  الدفعات  أحد 
بابتزاز فتاة ال متت له بصلة رشعية وهتديدها  يثبت لدي إدانة املدعى عليه املذكور بقيامه 
بنرش صورها، واستيالئه عىل جوال الفتاة، واستغالله ملكان عمله يف إقامة عالقات حمرمة، 
فقررت رصف النظر عن مطالبة املدعي العام تطبيق العقوبة الواردة يف الفقرة الرابعة من 
املادة الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، ولكن ما تقدم كلها قرائن تقوي التهمة يف 
حقه، فقررت تعزيره عىل ذلك بام ييل: أ - سجنه ملدة سنة كاملة تبدأ بعد انتهاء فرتة سجنه 
املنصوص عليها أعاله. ب -جلده مائة جلدة مفرقة عىل دفعتني كل دفعة مخسون جلدة، 
بني كل دفعة وأخرى مدة ال تقل عن عرشة أيام. ج - مصادرة اهلاتف اجلوال للمدعى عليه 
الرقم  )...( حيمل   )...( نوع  والثاين من   ،)...( املصنعي  الرقم  )...( حيمل  نوع  وهو من 
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املصنعي )...(، وبام تقدم حكمت. وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه معارضته عليه 
بالئحة فأجيب لطلبه، وتم تسليمه نسخة من احلكم، وأفهم بتقديم االعرتاض عليه خالل 
مهلة ثالثني يوما، وأنه إذا انتهت هذه املهلة ومل يتقدم باعرتاضه سقط حقه يف ذلك، وسوف 
يتم رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، وقرر املدعي العام معارضته 
عليه بدون الئحة. وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر 

يف ١٤٣٥/٢/١٤هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٣/٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٨٢٣٥٦ برقم  الدمام  بمدينة 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١١هـ،  بتاريخ   ٣٥/٧٢٤٠١٧
اخلاص  ١٤٣٥/٢/١٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٧١٥٤ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
حكم  القرار  تضمن  وقد  معلوماتية،  جريمة  قضية  يف   )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي 
االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  القراروصورة  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته 
وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة،  وأوراق 

وصحبه وسلم حرريف١٤٣٥/٣/٢١هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بربيدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:   ٣٥٩٠٧١٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه : ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ رقم القرار : ٣٥٢٥٧٣٤٢ 

تلفاحشةافيهاا-اتصويلهااوهتديدهاا-اتسايالءاعىلا باملأةاأجنبيةا-افعلا تبازتزا-اخموةا
أموتهلاا-اتماهاناتالبازتزا-اإنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقًاا-اإدتنةاباخلموةا-اتوجهاتلاهمةابباسيا

تلاهلا-اظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمة.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته باخللوة بامرأة أجنبية وفعل 
بنرش  ابتزازها  طريق  عن  أمواهلا  عىل  واالستيالء  اجلوال،  هباتفه  وتصويرها  فيها  الفاحشة 
تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  لذلك،  املسبق  والتخطيط  لالبتزاز  وامتهانه  صورها 
وبعرض  املعلوماتية،  اجلرائم  مكافحة  لنظام  وفقًا  واملصادرة  والغرامة  السجن  وبعقوبة 
باقي  وأنكر  اخلطبة  بقصد  ذلك  أن  ودفع  املحرمة،  باخللوة  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
التهم املنسوبة إليه، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف دعواه، ومنها 
إقرار املدعى عليه أمام جهة التحقيق بابتزاز املجني عليها وفعل الفاحشة فيها، والرسائل 
مالية،  مبالغ  التهديد واالبتزاز، وطلبه  واملتضمنة  املضبوط معه  اجلوال  التي عثر عليها يف 
وأنه يبتز عدة نساء، ونظرًا ألن املدعى عليه أقر باخللوة املحرمة، وألن املدعي العام مل يقدم 
عليه  املدعى  ضد  القوية  التهمة  يوجه  قدمه  ما  وألن  الدعوى،  كامل  إلثبات  موصلة  بينة 
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بأنه زنى بامرأة وهو حمصن، وأنه ابتزها وهددها بنرش صورها، وأن له عالقة مع جمموعة 
لذا  امرأة،  امتهن االبتزاز، وأنه قام بإرسال صور خالعة من جواله جلوال  نساء، وأنه ممن 
فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بكامل الدعوى، وثبت لديه خلوته بامرأة أجنبية 
عنه، ووجه له التهمة القوية بصحة ما نسب إليه مما أنكره، وحكم بسجنه ملدة عرش سنوات، 
وبجلده ألف جلدة مفرقة، وبتغريمه مخسني ألف ريال، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بربيدة،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بتاريخ   ٣٥٩٠٧١٦ برقم  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٢٢٣٨٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، 
ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٣/١٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠، وفيها ادعى 
رقم  مدين  سجل   )...( عىل/   )...( بالقصيم  العام  واالدعاء  التحقيق  هبيئة  العام  املدعي 
بمنطقة  اهليئة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  عليه:  دعواه  يف  قائاًل   ،)...(
القصيم أدعي عىل املذكور أعاله؛ حيث إنه يف تاريخ ١٤٣٤/١١/١٦هـ، تقدمت املواطنة/ 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، البالغة من العمر )٤٣( عامًا ببالغ 
أثناء  باغتصاهبا  عليه  املدعى  قيام  مفاده:   )...( املنكر يف  والنهي عن  باملعروف  األمر  هليئة 
خطبتها ونظرته الرشعية هلا، ومن ثم طلبه منها أموااًل حتت وطأة التهديد واالبتزاز بصورها 
املدعى عليه(، وتطلب  الواردة من جوال  املدعية  االبتزاز من جوال  )مرفق صور رسائل 
منهم إهناء معاناهتا وأخذ حقها من املدعى عليه. عندها تم التنسيق من قبل اهليئة مع املدعية 
حمطة  يف  للموقع  عليه  املدعى  حرض  وعندما  معه،  للركوب  عليه  املدعى  مع  موعد  ألخذ 
فتم  اهليئة  رجال  عليه  وتعرف  سيارته،  من  املدعية  اقرتبت  البلدية،  قرب  اجلامعي  النقل 
القبض عليه بعد حماولته اهلرب ومقاومته الشديدة. وقد تم خماطبة الرشطة باخلطاب رقم 
)٦٣٠( بتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ، إلحالة املدعى عليه للكشف الطبي للتأكد من صحة ما 
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أقوال  وبسامع  حينه(.  حتى  الرد  يتم  )مل  عليه  باملدعى  خاصة  عالمات  من  املدعية  ذكرته 
املدعية أفادت أنه تقدم املدعى عليه إليها بشكل خاطب عن طريق خطابة يقال هلا )...( - 
يف  منزهلا  يف  الرشعية  للرؤية  موعد  حتديد  وبعد   - )...( يف  سنة  قبل  مدرستها  يف  مراسلة 
الرياض رفض أن يكون معها أحد وأرص عىل ذلك، فوضعت ابنها الصغري )١٦( عامًا يف 
إحدى غرف املنزل، وعند رؤية املدعى عليه هلا وجلوسه معها قام باالعتداء عليها جنسيًا، 
ومل تستطع فعل أي يشء خوفًا من الفضيحة وحرصًا عىل مشاعر ابنها، وبعد خروجه منها 
بدأت مأساة اخلوف من احلمل والفضيحة؛ فهي أم لبنات يف سن الزواج، وبعدها أصبحت 
بالزواج  وإغرائه  خمالفته  وعدم  إلرضائه  مضطرة  وكانت  عنده،  األسرية  الرهينة  مثل 
وكانت  أخر  مرات  مقابلتها  يطلب  بدأ  وتأثرها  خوفها  علم  وعندما  ذلك،  يف  واإلرساع 
ترفض، وحتت اإلحلاح والوعود وخوف ذهابه بدون رجعة وافقت، وبعد املحاوالت تقدم 
خلطبتها من والدها وصارت تنفذ مجيع ما يطلب منها خوفًا من تراجعه عن الزواج يف أي 
اللقاءات مسجلها  حلظة، كام طلب منها رؤيتها خارج منزهلا، وبعد لقائها به قال هلا: كل 
عندي ومصورها، وكان يطلب منها مبالغ مالية، مرة بحجة أنه سوف يستقدم هلا سائقا، 
أنه سيدخلها يف مسامهة، كام طلب منها رقم اهلوية، وبدأ بعدها هيددها برقم اهلوية  ومرة 
ليست  أهنا  هلا  ويذكر  والتهديد،  االبتزاز  حتت  خمتلفة  بحجج  املالية  املبالغ  بطلب  واستمر 
تتأمل  وكانت  يطلبها،  التي  املبالغ  له  حتول  فكانت  السابعة،  هي  بل  ضحاياه  من  الوحيدة 
األمر  هليئة  اهلل  بعد  جلأت  نفسيًا  وتعبت  الوضع  طال  وملا  املأساة،  وانتهاء  الفرج  وتنتظر 
باملعروف والنهي عن املنكر الذين قاموا بدورهم بالعمل عىل القبض عىل املدعى عليه وإهناء 
املأساة معه. وبسامع أقوال املدعى عليه أفاد أنه حرض لرؤيتها الرؤية الرشعية يف منزهلا، وأهنا 
أغرته باقرتاهبا منه وإثارته ببعض الترصفات التي جعلته يقوم بمامرسة اجلنس معها من دون 
اغتصاب، وأنه مارس معها نفس العمل يف أحد الفنادق، وأهنا كانت حتول له مبالغ مالية 
عىل حساب زوجته وأحد أصدقائه، وذلك من دون هتديد أو ابتزاز. وباستجوابه أقر بمقابلة 
الرقم )...( عائد له وال  بأن  أفاد  املرأة واخللوة هبا عدة مرات كانت األوىل يف منزهلا، كام 
يستخدمه غريه، وأنه الرقم الذي كان يتواصل به مع املرأة ويراسلها من خالله، وأن الرسائل 
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الصادرة منه للمرأة مل تكن بقصد االبتزاز بل ملجرد الضحك، وأهنا كانت حتول له مبالغ 
مالية عىل حساب زوجته وأحد أصدقائه. وبإعادة استجوابه أفاد بام أفاد به سابقًا، وذكر أنه 
جلس مع املجني عليها جلسات طويلة يف أماكن متفرقة، وكان يدور بينهام سوالف وكالم 
كثري، وبسؤاله عن قصده من هذه العالقة أجاب بقوله: ال يشء، وبمواجهته ببعض ما صدر 
أعلم.  بقوله: اليشء، ال  وابتزاز وغريه كان جييب  املرأة من رسائل جنس  منه عىل جوال 
كان  عليه  املدعى  أن  وذكرت  دعواها،  سابق  يف  ذكرت  بام  أفادت  املدعية  وباستجواب 
منه  يشء  تسلل  من  وختشى  الفرج  ظاهر  عىل  شهوته  أنزل  وربام  اإلكراه،  حتت  يفاخذها 
أفادت أهنا ال  لداخله، وبسؤاهلا عن وجود عالمات خاصة وفارقة داخلية للمدعى عليه 
تذكر شيئا، ثم أفادت أنه ربام يكون هناك انتفاخ أو ورم أعىل الذكر قرب احلشفة. كام تم 
االطالع عىل جوال املدعية. وأعد حمرض يف ذلك بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، وقد تضمن 
وجود حمادثات بينها وبني املدعى عليه عىل جواله رقم )...(، يقوم فيها املدعى عليه بإرسال 
حمادثات  جمموعة  وجود  وكذلك  معها،  اجلنس  ممارسة  املدعية  من  ويطلب  جنسية  صور 
تتضمن طلب حتويل مبالغ مالية حلساب املتهم، ورسائل يرصح فيها بقيام املدعية بتحويل 
له،  املالية  املبالغ  حتويل  عدم  حال  يف  أمرها  بافتضاح  هلا  هتديد  ورسائل  له،  سابقة  مبالغ 
وتضمن املحرض كذلك وجود صورة لعضو ذكري تم إرساهلا جلوال املبلغة من قبل اجلوال 
تم االطالع عىل  الذكري. كام  املدعى عليه  بأهنا صورة لعضو  املدعية  إليه، وتدعي  املشار 
التسلسيل  الرقم   )...( موديل   )...( نوع  من   )...( اهلاتفي  الرقم  ذي  عليه  املدعى  جوال 
القصيم،  إىل  الرياض  من  املرأة  جميء  بخصوص  متبادلة  رسائل  وجود  ولوحظ   ،)...(
من  قرضا  املدعية  أخذ  وعن  التعليم،  إدارة  إىل  عليه  املدعى  مع  وانتقاهلا  سكنها  وطريقة 
البنك، ومنها: )يابن احلالل )...( أنا واهلل صادقة بكل كلمة قلتها وأبتابع موضوع القرض 
وإن شاء اهلل يتسهل(، كام وجد رسالة من املدعى عليه للمدعية هي عبارة عن أربع صور 
باملدعية،  اخلاص  البنكي  احلساب  كشف  عىل  االطالع  تم  كام  وفاضحة.  رصحية  جنسية 
 )...( يدعى/  ولشخص   ،)...( عليه/  املدعى  لزوجة  منها  حتويالت:  عدة  فيه  واتضح 
)صديق املدعى عليه(. وانتهى التحقيق إىل اهتام املدعى عليه/ )...( باخللوة بامرأة أجنبية 
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وفعل الفاحشة هبا وتصويرها هباتفه اجلوال واالستيالء عىل أمواهلا عن طريق ابتزازها بنرش 
صورها وامتهانه لالبتزاز والتخطيط املسبق لذلك. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما 
جاء يف أقواله املدونة عىل الصفحات )١٥٫١٤٫١٣( من دفرت تقرير األحوال األمنية لفة 
حمرض   - ٢  .)٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٢٫١١( رقم  لفة  االستجواب  وحمرض  رقــم)١(، 
االطالع عىل جوال املدعية املدون عىل الصفحة رقم )٧( من دفرت التحقيق لفة رقم )١٦(. 
وحدة  بخطاب  الواردة  املدعية  جوال  عىل  واملدعية  عليه  املدعى  بني  الرسائل  صور   - ٣
 - ٤ املرفق.  الطرد  داخل   )١٤٣٤/١١/٢٠ بتاريخ  )٢٢٠س  رقم   )...( هيئة  عمليات 
كشف التحويالت البنكية املرفق. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم ومعاقب 
عليه رشعا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بام ييل: ١ -بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غريه، وتشديد العقوبة عليه خلطورة ما قام به. -السجن والغرامة وفقًا للامدة الثالثة 
من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية. ٣ -مصادرة جواله املستخدم يف اجلريمة وهو من نوع 
)...( موديل )...( الرقم التسلسيل )...( وفقًا للامدة )١٣( من ذات النظام. )علاًم بأن احلق 
اخلاص ما زال قائاًم(، وباهلل التوفيق. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب 
يوما  عرش  بخمسة  رمضان  قبل  أنه  والصحيح  صحيح،  غري  العام  املدعي  ذكره  ما  قائاًل: 
دخلت عليها وجلست  بالصالة مخس دقائق تقريبًا وكانت البسة إىل الركبة تنورة سوداء 
مفتوحة من اجلهتني أربع أصابع وبلوزة شفاف يري اجلسم عالق فوق الصدر بني فاتح 
وسنتيانات وأحذية منزل، ويف الصالة تلفاز شغال ال أدري ما فيه، وموضوع شاهي وقهوة 
وعصري وشمع وكان بعد املغرب، وقد صافح كل منا اآلخر عند الدخول وقد قالت يل: 
تفضل، ودخلت وجلست بالصالة وسألت فيه أحد فقالت: ال ما هو الزم أحد، فقلت مع 
ما  ليش  فقالت يل:  الغد  من  واتصلت عيل  مبارشة  للقصيم  السالمة، وخرجت ورجعت 
بأنني قلت لـ )...( رجل جلست معه  جلست؟، وبسؤاله عن الصحيح مرة أخرى قال: 
جلستني باسرتاحة )...( عائدة البن خالة زوجتي )...( فقلت له: أرغب يف زواج مسيار 
فأعطاين رقم خطابة وقال كنيتها )...( ورقمها يف جوايل باسم )...(، وذلك قبل رمضان 
مسيار  زواج  أرغب  بأنني  رسالة  هلا  وأرسلت  ترد  ومل  باخلطابة  فاتصلت  تقريبًا،  بشهر 
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فأرسلت سوف أرد عليك إن شاء اهلل، ثم أرسلت رسالة فيها اسم املرأة )...( ورقم جواهلا 
وقالت إهنا كلمتها واتصلت عىل )...( وقلت أنا أرغب بالزواج منِك فقالت: موافقة بعد 
عدة أسئلة، ثم أعطتني رقم والدها وقالت: اتصل عليه واتصلت عليه وقال: أرد لك. ثم 
اتصلت )...( وقالت: تريد الرؤية الرشعية؟ فقلت: نعم، وذهبت للرياض ودخلت الشقة 
لباس  عليها  وكان  للصالة،  وذهبنا  اآلخر  صافح  منا  كل  أن  والظاهر  أحد،  فيها  يكن  ومل 
مخس  من  أقل  معها  وجلست  الصالة،  قبل  أنه  والظاهر  العشاء  صالة  مع  وكان  خفيف، 
دقائق، وبسؤال املدعي العام هل لديه بينة قال: نعم. وعليه رفعت اجللسة. ويف يوم األربعاء 
عليه  املدعى  حرض  وفيها   ،١٠.٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  املوافق 
واملدعي العام، وبسؤال املدعي العام عن بينته قال: هي جوال املدعى عليه، وباستعراض 
جوال املدعى عليه أمامه مع املدعي العام قال: هذا جوايل، وبسؤاله عن األسامء قال: اجلوال 
اشرتيته مستعمل وفيه أسامء وأسامئي اخلاصة عىل الرشحية وتم تفعيل الرشحية، ومع عرض 
األسامء عليه قال: الكثري من أسامء الرشحية ليست يل، وقد تكون األسامء وضعت من قبل 
يف  األسامء  بوضع  أحدا  أهتم  ال  وقال:  رجع  ثم  التحقيق،  هيئة  أو  باملعروف  األمر  هيئة 
الرشحية، ومل أرسل مقاطع أو صورا سيئة أو أقوم بتخزين يشء من ذلك، وكل ما يف اجلوال 
ال أعلم عنه، وجرى سؤاله أنه يوجد بعض األرقام التي ينفيها وهي مثبتة يف جواله، كام 
يوجد مكاملات صادرة منه وواردة إليه وهي قبل احلادثة، مما يثبت حدوثها منه وإليه فقال: 
)ال أعلم عنها يشء(، فجرى إفهامه بأن املكاملات حمدودة واملتعارف عليه أن اجلهاز اجلوال 
اشرتى  متى  وبسؤاله  يشء(،  عنها  أعلم  )ال  فقال:  املحدد  العدد  عن  الزائد  بحذف  يقوم 
اجلوال؟ قال: )ال أعلم(، وبسؤاله مرة أخرى قال: )ال أعلم هل اشرتيته قبل القبض عيل 
بأسبوع أو أكثر، وأعتقد أنه قبل القبض بستة أشهر، وما ذكر أنني هربت من رجال اهليئة 
فليس صحيح، وصحيح أنني حرضت ملحطة النقل اجلامعي لتوصيل )...( لفندق )...(، 
وصحيح أنني جلست مع )...( يف بيتها كام ذكرت سابقًا وحرضت يل يف فندق )...( يف 
الرياض يف هنار رمضان فاعتذرت منها ورفضت إدخاهلا، ومل أقل للمحقق أنني مارست 
اجلنس مع )...( بطوعها، وما ذكر غري صحيح(. وللرجوع للمعاملة رفعت اجللسة.  ويف 
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حرض  وفيها   ٠٨.٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ  املوافق  الثالثاء  يوم 
العام  املدعي  إليه  أشار  املعاملة وما  العام واملدعى عليه حيث جرى االطالع عىل  املدعي 
ونصها:)ج/أنا   )٢٣ -٢٢ -٢١( لفة  عىل  حتقيقًا  عليه  املدعى  ١ -إجابة  ذلك:  ومن 
استأجرت يف شقق )...( املرة األوىل وأخربهتا أين بشقة هناك فحرضت إيل وجلسنا وتكلمنا 
لبعض الوقت ومن ثم انرصفت ومل حيصل بيننا أي يشء جنيس ومل أقم بتصويرها وإنام كنت 
أيضًا   )...( شقق  يف  واستأجرت  حرضت  أين  أخربهتا  الثانية  واملرة  صورهتا.  بأين  أومهها 
إىل  وجلسنا  وأفطرنا  رمضان  يف  ذلك  وكان  فطور  وأحرضت  فحرضت  بذلك  وأخربهتا 
الساعة العارشة لياًل ومل حيصل أي يشء بيننا ويف كال املرتني كانت تأيت بلباس فاضح. كام 
حرضت مرتني يف شقق )...( يف حي )...( بالرياض كان أحدها يف شهر رمضان واألخرى 
بعد رمضان، وكام سبق كانت بلباس فاضح حرضت من الصباح ومل خترج إال لياًل(. س/
سبعة  أو  آالف  عرشة  ج/تقريبًا  عليها؟  وحصلت  فيها  املرأة  ابتززت  التي  املبالغ  هي  كم 
وكانت حتول يل هذه املبالغ عىل حساب زوجتي/ )...( وكذلك حساب/ )...( ألن حسايب 
كان عىل بنك )...( .(. ٢ - لوحظ التناقض بني إجابته لفة )٢ -٢٣( ولفة )١١ -١٢( مما 
يدل عىل مراوغته. ٣ - اعرتف املدعى عليه بمامرسة اجلنس مع املرأة )ص١٣( لفة )١( يف 
لفة )١ -١٢٤(  إليها  املشار  الرسائل  لفة )١(. ٤ - صورة  الفندق )ص١٤(  منزهلا ثم يف 
سابع  وأهنا  ثمنها،  كم  ويقول:  صورة،   ١٢٩٩ لديه  وأن  نصاب  وأنه  التهديد،  املتضمنة 
مبلغ  حتويل  ويطلب  ريال،  آالف  عرشة   ١٠٠٠٠ الصور  ثمن  وأن  وسخ  وأنه  واحدة، 
ثم طلب   )...( من  مطلقات  اثنتني  إحضار  ويطلب  ريال،  ألف  ٢٥٠٠٠ مخسة وعرشين 
٤٠٠٠٠ أربعني ألف ريال، والتهديد بطلب ابنة املرأة، ثم طلب ٥٠٠٠٠ مخسني ألف ريال، 
ويطلب من املرأة إرسال رسالة جنسية قوية طويلة، ثم طلب مخس رسائل جنس، واستعطاف 
املرأة للمدعى عليه بعدم فضحها، وعدم مطالبتها بتحويل مبالغ وهي عاجزة عن ذلك، 
وأنه ينزل جوا ويطلب معلومات للنساء، وقد يكون اهلدف االبتزاز، والرسائل تدل داللة 
ظاهرة عىل ابتزاز املدعى عليه للمرأة. فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة واالطالع 
عىل املعاملة، ولكون املدعى عليه أنكر الدعوى إمجااًل، واعرتف باخللوة يف املجلس الرشعي، 
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البينة املوصلة لكامل الدعوى؛ فلم يثبت لدي إدانة املدعى عليه بكامل الدعوى،  ولعدم 
له  حولت  املرأة  وأن  املرأة  بابتزاز  حتقيقًا  واعرتف  عنه،  أجنبية  بامرأة  خلوته  لدي  وثبت 
١٠٠٠٠ عرشة آالف ريال تقريبًا، وممارسة اجلنس معها وهو حمصن، واخللوة هبا أربع مرات 
يف بيتها وخارجه يف فندق وشقق، وحيث جرى االطالع عىل جوال املدعى عليه، ومما وجد 
جوال  من  املسحوبة  الرسائل  تضمنت  وحيث  خالعة،  صور  منها  للمرأة  موجهة  رسائل 
املدعى عليه ما ذكر أعاله؛ مما يدل عىل امتهان املدعى عليه ابتزاز النساء وتأصل الفساد فيه؛ 
حيث ذكر أن املرأة هي السابعة ويطلب منها أن حترض له امرأتني مطلقتني، وملا ذكر كله فإن 
التهمة القوية جدًا ضد املدعى عليه أنه زنى بامرأة وهو حمصن، وأنه ابتزها وهددها بنرش 
صورها، وأن له عالقة مع جمموعة نساء، وأنه ممن امتهن االبتزاز، وأنه قام بإرسال صور 
خالعة من جواله جلوال امرأة، فمثل هذا حيتاج إىل عقوبة زاجرة له ورادعة لغريه، خاصة مع 
ظهور االبتزاز وكثرته؛ لذا قررت تعزيره بالسجن عرش سنوات وجلده ١٠٠٠ ألف جلدة 
عىل دفعات، كل دفعة مخسون جلدة، بني كل دفعة وأخرى أسبوعان، عىل أن تكون الدفعات 
املناسبة حسب ما تراه اللجنة املرشفة  األربع األوىل شديدة ومعلنة يف األماكن واألوقات 
عىل اجللد، ولكون املدعى عليه امتهن رسقة األعراض مع رسقة األموال باالبتزاز باملال؛ 
بإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ٥٠٠٠٠ مخسون ألف  فقد قررت معاملته بنقيض قصده 
ريال، وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه قررا االعرتاض عىل احلكم بالئحة 
اعرتاضية فأجبتهام لطلبهام، وجرى تسليم كل واحد منهام نسخة من احلكم يف نفس اجللسة 
الدعوى.  هذه  بمثل  االستئناف  تعليامت  بمقتىض  وأفهمتهام  االعرتاضية،  الئحته  لتقديم 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضـاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقـة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
يف بريدة برقم )٣٥٤٢٢٣٨٢( يف ١٤٣٥/٥/١٧هـ، املرفق هبا القرار رقم )٣٥٢١٣٠٦٥( 
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يف ١٤٣٥/٤/١٨هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض يف املحكمة، اخلاص بدعوى 
فيها وتصويرها  الفاحشة  وفعل  أجنبية  بامرأة  باخللوة  ؛ الهتامه   )...( العام ضد/  املدعي 
واالستيالء عىل أمواهلا عن طريق ابتزازها بنرش صورها، وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
عىل املدعى عليه بالسجن واجللد وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مخسون ألف ريال، عىل 
النحو املفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، 
قررنا املصادقة عىل ما حكم به فضيلته -وفقه اهلل - واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بربيدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٧٠٣٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه : ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥١٧٧٠ 

بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا هباا-ا حملمةا خموةا إيوتؤهاا-ا أهمهاا-ا عنا فااةا تغييبا
وتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

فتاة  تغييب  يف  بالتسبب  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
عن أهلها وباخللوة املحرمة هبا بعد إيوائه هلا ملدة يوم، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى 
شهرا،  عرش  أحد  ملدة  بسجنه  وحكم  تغييبها،  يف  والتسبب  عنه  أجنبية  بفتاة  باخللوة  عليه 
وبجلده تسعني جلدة دفعة واحدة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بربيدة، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ  برقم ٣٤٤٤٧٠٣٢  املساعد  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  املحالة 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٢٩٦١١٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ، 
وفيها   ،)١٠:٤٥( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي 
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ادعى املدعي العام )...( عىل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين )...( قائال يف 
دعواه عليه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣هـ تقدم )...( ملركز رشطة )...( ببالغ مفاده تغيب 
ابنته )...( تبلغ من العمر ٢١ سنة واليتهم أحدا بتغييبها، وأهنا كانت تتواصل مع شخص 
تغيبت،  أن  أهنا سبق  الفتاة  والد  وأفاد  للمحادثات،   )...( برنامج  )...( عن طريق  يدعى 
وبالبحث عن الفتاة من قبل البحث والتحري اتضح هلم أن الفتاة هلا عالقة غري رشعية مع 
اتصل هبا وحرضت ألسواق  بعدما  عليهام  القبض  فتم   )...( الرقم  عليه صاحب  املدعى 
واستجوابه  أقواله  وبسامع  التقايض(،  جهة  الختالف  للفتاة  مستقلة  أوراق  )فرزت   )...(
اعرتف بأن الفتاة حرضت يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٩/١٩هـ الساعة الثالثة فجرا وهو 
إياه واتصلت ومل  يعمل بمطعم )...(، وطلبت منه جهاز جواله لكي تتصل وأنه أعطاها 
يرد عليها أحد، وأفاد بأن دوامه كان قد انتهى، وعندما أراد اخلروج حلقت به وطلبته أن 
الباب  )...( ونزلت وطرقت  أسواق  ملنزل خلف  فوافق وركبت معه وذهب هبا  يوصلها 
ومل يفتح هلا، ثم ركبت معه وطلبت أن يؤمن هلا مكانا تنام فيه وأقر بأنه ذهب هبا السرتاحة 
بنفس  تنام وحرض هلا مساء  تركها  به وأنه  تقع يف )...( وسلمها جهاز جوال لكي تتصل 
التحقيق  وانتهى   ،)...( لسوق  يوصلها  أن  وطلبها  اتصاهلا  بعد  ١٤٣٤/٩/١٩هـ  اليوم 
إن  إيوائها، وحيث  بعد  يوم  ملدة  أهلها  بتغييبها عن  والتسبب  بفتاة  باخللوة   )...( اهتام  إىل 
إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا،  املدعى عليه  أقدم عليه  ما 
واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه، هكذا ادعى املدعي العام. وبعرض دعوى 
بمطعم   )...( مداوما  كنت  حيث  صحيحة  الدعوى  قال:  عليه  املدعى  عىل  العام  املدعي 
)...( يف الساعة الثانية والنصف صباحا يف رمضان، وحرضت إيل فتاة وطلبت جوايل من 
أجل االتصال عىل أهلها ليوصلوها، فلام كانت الساعة الثالثة صباحا انتهى دوامي فطلبت 
بسياريت  معي  فركبت  نعم،  هلا:  قلت  ثم  فرتددت  توصلني؟  قالت:  منها جوايل ألنرصف 
أنتظر دخوهلا وطرقت  ثم ذهبت هبا إىل بيت أهلها خلف )...( فنزلت، ووقفت بسياريت 
الباب فلم يفتح أحد، فقالت يل: أريد مكانا أنام فيه هذا اليوم فرتددت ثم وافقت وركبت 
فنزلت وأدخلتها االسرتاحة ودخلت معها  ابن عمي )...(  معي فذهبت هبا إىل اسرتاحة 
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خرجت  ثم  عيل  اتصيل  صحيتي  وإذا  نامي  هلا  وقلت  اجلوال  وأعطيتها  حلظة  االسرتاحة 
من االسرتاحة وأقفلت عليها الباب وذهبت لبيتنا ثم اتصلت عيل العرص وقالت وينك؟ 
فقلت بالبيت ثم أهنت املكاملة، فلام صارت الساعة الثامنة مساء اتصلت عيل وقالت أريد أن 
ترجعني )...( فأخذهتا من االسرتاحة وأوصلتها فنزلت يف )...( وقد أخذت معها جوايل 
وذهبت به، وكنت أظنها تركت جوايل يف االسرتاحة، هذا ما حصل بيني وبينها وال أعلم 
بإركاهبا  ملا قمت  بالعواقب  أعلم  ما فعلت، ولو كنت  نادم عىل  بعد ذلك، وأنا  عنها شيئا 
فبناء عىل  بيننا يشء، هكذا أجاب.  أبدا يف االسرتاحة ومل حيصل  أنني مل أجلس معها  علام 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة، فقد ثبتت إدانة املدعى عليه بالدعوى وذلك باخللوة بفتاة 
بالسجن أحد عرش شهرا، وجلده تسعني  تعزيره  تغييبها وقررت  أجنبية عنه والتسبب يف 
عليه  املدعى  عىل  احلكم  وبعرض  وأحكم.  أعلم  واهلل  حكمت.  وبه  واحدة،  دفعة  جلدة 
وأفهم  احلكم،  من  نسخة  تسليمه  وجرى  لطلبه  فأجبته  اعرتاضية  بالئحة  االعرتاض  قرر 
بأن له مدة شهر لالعرتاض وإن مل يقدم خالهلا سقط حقه يف طلب االعرتاض، أما املدعي 
العام فقرر االعرتاض مكتفيا بالئحة الدعوى وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ. احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األحد 
املوافق١٤٣٥/٠١/٢٨هـ افتتحت اجللسة الساعة )١٠.٤٥( صباحًا، وقد عادت املعاملة 
قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/١/٤هـ،  يف   ٣٤٢٧٨١٨٨٧ برقم  بالقصيم  االستئناف  حمكمة  من 
أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة األوىل لتدقيق القضايا اجلزائية بمحكمة االستئناف بمنطقة 
القرار  القصيم برقم ٣٤٣٨٧٦٤٢ يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، ونص احلاجة منه: )وبدراسة 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ باألكثرية أن ما حكم به فضيلته من سجن وجلد كثري 
لعدم وجود سوابق عليه، وعىل فضيلته أن يتحقق من حسن سريته وسلوكه ومواظبته عىل 
الصالة مجاعة، فعىل فضيلته إعادة النظر والتأمل وعمل الالزم(ا.هـ. وعليه أجيب أصحاب 
الفضيلة: بأن املدعى عليه اعرتف بالدعوى وباخللوة بالفتاة ويف شهر رمضان ووضع الفتاة 
الزنا من املدعى عليه  الباب قرابة يوم وليلة، والتهمة يف فعل  يف االسرتاحة وأغلق عليها 
قوية، وطلب أصحاب الفضيلة التحقق من حسن سرية املدعى عليه، لو قيل هبا فإن املدعى 
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عليه يستحق العقوبة وال تعارض بينهام، لذا ليس لدي سوى ما حكمت به. وباهلل التوفيق 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيـس  فضيـلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لـدينا  املـقيـدة  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ،  بـرقم )٣٤٢٧٨١٨٨٧(  بربيدة  الـجزائية 
القـرار رقـم )٣٤٣٤٢٥٩٣(  املـرفق بـهـا  )٣٤٢٧٨١٨٨٧( وتـاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ، 
باملحكمة،  القايض   )...( الشـيخ/  فضيلة  من  الصـادر  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ،  وتاريخ 
اخلاص بدعوى املدعي العام ضد/ )...(؛ الهتامه باخللوة بفتاة والتسبب بتغييبها عن أهلها 
ملدة يوم بعد إيوائها. وقد تضمن القرار حكم فضيلته بالسجن واجللد عىل املدعى عليه، عىل 
النحو املفصل فيه. وقد سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل 
ما أجاب به فضيلته وأحلقه بـ)القرار وضبطه( بناًء عىل قرارنا رقم )٣٤٣٨٧٦٤٢( وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، قررنا باألكثرية املصادقة 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 اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٢٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه : ١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ رقم القرار : ٣٥٣٢٥٣٨٦ 

إدتنةا-ا إسلترا-ا إحصانا-ا إيالجا-ا دونا مبارشهتاا ا هباا-ا سفلا أهمهاا-ا عنا فااةا تغييبا
تعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“مااخالارجلاباملأةاإالاكاناتلشيطاناثالثهام”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بإقامة عالقة حمرمة مع فتاة 
وتغييبها عن أهلها والسفر هبا ومبارشهتا من دون إيالج، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى 
عليه بام نسب له يف الدعوى، وحكم بسجنه ملدة عرشة أشهر، وبجلده مائتني ومخسني جلدة 

مفرقة، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ما بدر منه، ثم صدق احلكم من االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا د. )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم ٣٥٢٧٢٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٢٩٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ، ففي 
حرض  وفيها   ،)١٢:٠٣( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ  املوافق  االثنني  يوم 
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املنورة )...(، وادعى عىل احلارض معه  باملدينة  العام  التحقيق واالدعاء  العام هبيئة  املدعي 
يف جملس احلكم )...( سعودي بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف حترير دعواه: إنه 
بتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ أبلغ املواطن )...( مركز رشطة )...( بمحافظة جدة عن تغيب 
أنه يستخدم من املدينة  النقال اتضح  التعميم عنها، وبمتابعة هاتفها  شقيقته )...( وجرى 
إقامتها،  عليها يف حمل  الدعوى  للمرأة إلقامة  مستقلة  أوراق  وفصلت  عليهام  القبض  فتم 
وباستجواب املدعى عليه أقر بتغييب الفتاة املذكورة والسفر هبا إىل املدينة املنورة واالختالء 
هبا ومبارشهتا دون إيالج، وانتهى التحقيق إىل اهتام املدعى عليه بإقامة عالقة غري رشعية بفتاة 
 وتغييبها عن منزل أهلها والسفر هبا ومبارشهتا دون إيالج، وذلك لألدلة والقرائن التالية 
١ - ما جاء يف أقواله املدونة لفة رقم )٢٩ -٣٢(. ٢ - ما جاء يف أقوال املرأة لفة )٤٢ -٢٦(. 
عىل  يعثر  مل  سوابقه  عن  وبالبحث   ،)٧( لفة  التحريات  شعبة  مدير  بخطاب  جاء  ما   - ٣
سوابق مسجلة عليه، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا أطلب 
إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغريه، وهو حمصن ومطلق 
بالكفالة، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عام جاء بدعوى املدعي العام أجاب قائال: ما 
املذكورة عن  الفتاة  تعرفت عىل  فقد  وتفصيال،  دعواه صحيح مجلة  العام يف  املدعي  ذكره 
طريق االتصال، ونتج عن ذلك عالقة عشق وغرام بيننا، ويف التاريخ املذكور يف الدعوى 
أخذت الفتاة املذكورة من منزل أهلها يف حمافظة جدة برضاها وطلبها ثم سافرنا سويا إىل 
املدينة املنورة واستأجرت هلا غرفة يف أحد الفنادق بالقرب من املسجد النبوي، وبقيت يف 
الفندق ثالثة أيام وكنت أتردد عليها وقد اختليت هبا وبارشهتا مرارا مفاخذة بدون إيالج 
حتى اإلنزال وأنا حمصن ونادم عىل فعيل هذا، هكذا أجاب. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، وبام أن املدعى عليه صادق عىل دعوى املدعي العام فأقر بإقامة عالقة حمرمة مع 
فتاة ال متت له بصلة رشعية، وأخذها من منزل أهلها برضاها والسفر هبا من جدة إىل املدينة 
املنورة واخللوة هبا ومضاجعتها مفاخذة حتى اإلنزال، وبام أن الرشع قد حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن، وحرم كل وسيلة تؤدى إليها فقال صىل اهلل عليه وسلم: ))ما خال رجل 
بامرأة إال كان الشيطان ثالثهام((، وبام أن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل منكر وتغرير بالفتاة 
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معصية  التعزير يرشع يف كل  أن  وبام  حمصن،  وأنه  وال سيام  بذوهيا  العار  وإحلاق  املذكورة 
واملكان،  والزمان  واألشخاص  األحوال  باختالف  خيتلف  وهو  كفارة،  وال  فيها  حد  ال 
وتقدير ذلك راجع لنظر احلاكم بام يراه حمققا للزجر والردع، وجلميع ما ذكر فقد حكمت 
بثبوت إدانة املدعى عليه بام نسب له يف الدعوى، وقررت تعزيره عىل ذلك بجلده مائتني 
ومخسني جلدة تقع عىل بدنه عىل مخس دفعات متساويات، وبني كل دفعة وأخرى عرشة 
أيام ويسجن عرشة أشهر كاملة ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة ملثل ذلك، وبإعالن احلكم 
احلكم  عىل  باالعرتاض  االستئناف  حق  هلام  بأن  عليه  واملدعى  العام  املدعي  إفهام  جرى 
املدة  وإذا مضت  القرار،  تسليمهام  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  اعرتاضية خالل  وتقديم الئحة 
ومل يتقدما بالئحتهام االعرتاضية سقط حقهام يف االعرتاض، وسوف يتم تسليمهام نسخة 
فقررا معارضتهام عىل احلكم وطلبا رفعه إىل حمكمة االستئناف  القرار يف هذه اجللسة  من 
بدون الئحة اعرتاضية فأجيب لطلبهام وقد انتهت اجللسة يف متام الساعة )١٢:٣٠(. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٧/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٥٠٤١٢ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  من 
واملحالة لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف باملدينة املنورة برقم ٣٥٤٣٧٠٩٢ بتاريخ 
األوىل االطالع عىل احلكم  اجلزائية  الدائرة  منا نحن قضاة  فقد جرى  ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة واملسجل بعدد 
يف   )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٧/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٤٩٤٨
قضية تغيب فتاة، املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر باألكثرية 

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

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦٦٨٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ رقم القرار : ٣٥٢٦٩٦٥٠ 

تغييبافااةاعناأهمهاا-اإيوتؤهاابقصداسوءاتالساغاللا-افعلامقدماتاتلفاحشةاهباا-ا
إسلترا-ادفعابقصداتلزوتجا-اعدماثبوتاسصداتالساغاللا-اإدتنةا-اتعزيلاتلقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

مع  حمرمة  عالقة  بإقامة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
فتاة واخللوة املحرمة هبا وإيوائها وفعل مقدمات الفاحشة هبا، وطلب احلكم عليه بعقوبة 
عىل  الدعوى  وبعرض  باألشخاص،  االجتار  مكافحة  نظام  يف  الواردة  وبالعقوبة  تعزيرية، 
لعدم  ونظرا  منها،  الزواج  هو  الفتاة  إيواء  من  قصده  بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  املدعى 
وجود البينة القاطعة عىل أن قصد املدعى عليه من إيواء الفتاة إساءة استغالهلا ما ال يمكن 
معه إثبات إدانته باإلجتار باألشخاص، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بإقامة 
عالقة حمرمة مع فتاة وإيوائها واختالئه هبا وفعل الفاحشة هبا بدون إيالج، ومل يثبت لديه 
جلدة  تسعني  وبجلده  شهرًا،  عرش  أربعة  ملدة  بسجنه  وحكم  باألشخاص،  باالجتار  إدانته 
دفعًة واحدة ثم جلده سبعني جلدة دفعًة واحدة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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يوم  ويف  بالدمام،  اجلزائّية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
دعواه   )...( العام  املدعي  قدم  وفيها  اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ  األحد 
الرشطة  ملركز  بالغ  ورد  ١٤٣٤/١٢/٩هـ  بتاريخ  فيها:  قائاًل   )...( عليه  املدعى  ضد 
وبتاريخ  تغيبها،  يف  أحدًا  يتهم  وال  عاما   )١٧(  )...( ابنته  تغيب  عن  يفيد   )...( من/ 
١٤٣٤/١٢/١٠هـ تم العثور عىل الفتاة املذكورة من قبل ذوهيا، وباستجواب الفتاة املتغيبة 
وتسليمها  منزهلا  من  بالقرب  مقابلته  بعد  تقريبا  شهر  قبل   )...( عىل  تعرفت  بأهنا  أفادت 
رقم جواله، ومن ثم بدأت العالقة بينهام عرب اهلاتف واالتصال والرسائل حتى طلب منها 
اخلروج معه فوافقت وخرجت معه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٩هـ، واجته هبا إىل إحدى الشقق 
منزهلا  إىل  العودة  الصعوبة  من  هلا  بدا  خروجها  وبعد  برضاها،  مرتني  الفاحشة  هبا  وفعل 
الدمام  مستشفى  يف  بإنزاهلا  قام  ١٤٣٤/١٢/١٠هـ  وبتاريخ  وأرسهتا،  والدها  من  خوفا 
املدعى عليه  بأخذها، وباستجواب  بعد ذلك حرضت أختها وزوجها وقاما  ثم  املركزي، 
)...( أفاد بأنه تعرف عىل الفتاة قبل أكثر من شهر عندما قابلها يف حي )...( وأعطاها رقمه، 
مرتني غري  معه  ثم خرجت  واتصاالت، ومن  العالقة من خالل رسائل  بينهام  واستمرت 
هذه املرة، وبتاريخ ١٤٣٤/٩/٩هـ طلبت منه اخلروج معه وبرغبة منه قام بأخذها بالقرب 
من منزهلا واجته هبا إىل شقة أحد أصدقائه دون علمه وفعل هبا الفاحشة مرتني بدون إيالج، 
ومن الغد قام باالتصال عليه زوج أختها وطلب منه إنزاهلا يف أي مكان، فقام يف نفس اليوم 
بإنزاهلا بالقرب من املستشفى املركزي، وانتهى التحقيق إىل اهتامه بإقامة عالقة حمرمة مع فتاة 
واخللوة املحرمة هبا وإيوائها وفعل الفاحشة هبا، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - اعرتاف 
املدعى عليه بالعالقة املحرمة مع الفتاة واخللوة هبا وإيوائها وفعل الفاحشة هبا.. إلخ املدون 
الفتاة  لفة رقم )١٨ -١٩(. ٢ - اعرتاف  املرفق  عىل ص )١ -٢( من حمرض االستجواب 
ص  عىل  املدون  إلخ  هبا..  الفاحشة  وفعل  وايوائها  واخللوة  املذكور  مع  املحرمة  بالعالقة 
حمرض سامع  ورد يف  ما   - ٣ رقم )١٦ -١٧(.  لفة  املرفق  االستجواب  حمرض  )١ -٢( من 
أقوال املذكور املدون عىل ص)٩ -١٠( من ملف االستدالل املرفق لفة رقم )٣(. وحيث 
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فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا،  الرشعية -  أهليته  بكامل  املذكور -وهو  أقدم عليه  ما  إن 
بالفتاة وإيوائها وإقامة عالقة  قيامه  إليه رشعا من  بام أسند  إدانته  إثبات  أطلب ما ييل: ١ـ 
حمرمة وفعل الفاحشة هبا واحلكم عليه عقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه.٢ -إثبات إدانته بام 
أسند إليه رشعًا يف ضوء املادة الثانية واخلامسة من نظام مكافحة جرائم اإلجتار باألشخاص 
ورد  ملا  وفقًا  عليه  والتشديد  نفسه  النظام  من  الثالثة  باملادة  الواردة  بالعقوبة  عليه  واحلكم 
اجللسة حرض  التوفيق. ويف هذه  وباهلل  النظام.  ذات  الرابعة من  املادة  من  الثانية  الفقرة  يف 
املدعى عليه )...( بموجب بيانات مواطن مصدق من مكافحة املخدرات بالدمام املدون 
به رقم اهلوية )...( وبعرض دعوى املدعي العام عليه أجاب قائاًل: صحيح أنني تعرفت 
عىل الفتاة املذكورة بعد خروجها من املدرسة ودخوهلا إحدى البقاالت، حيث طلبت مني 
تقريبًا  أسبوعني  أو  أسبوع  حوايل  وبعد  بيننا،  اهلاتفية  العالقة  وبدأت  إياه  فأعطيتها  الرقم 
مدرستها  عند  عليها  باملرور  فقمت  عليها  أرسية  ضغوطات  لوجود  معي  اخلروج  طلبت 
وبعد  للمدرسة،  وأرجعتها  لفة  هبا  وأخذت  السيارة  يف  معي  وركبت  الصباحية  الفرتة  يف 
حوايل أسبوع أو أسبوعني طلبت مني اخلروج فقمت باملرور عليها يف الفرتة الصباحية عند 
املدرسة وأركبتها وأخذت هبا لفة وأعدهتا للمدرسة، وبعد حوايل أسبوع أو أسبوعني تقريبًا 
طلبت مني اخلروج وقمت باملرور عليها عند منزهلا وذكرت يل أن والدها مهددها بالقتل، 
الفاحشة من األمام  بالفتاة وفعلت هبا  فأخذهتا لشقة أحد زمالئي بدون علمه، واختليت 
بني األفخاذ بدون إيالج ثم خرجت من الشقة وباتت هي يف الشقة، ويف اليوم الثاين اتصل 
إنزاهلا يف أي مكان ومن  بالفتاة وطلب مني  الزواج  أنني أرغب  عيل زوج أختها وأفهمته 
وأخربين  والدها  عيل  اتصل  ثم  املركزي  املستشفى  عند  فأنزلتها  املوضوع،  حلل  نتقابل  ثم 
أنه سوف يقابلني بعد العيد، وبالفعل بعد العيد اتصل عيل وطلب مني احلضور للمنزل، 
وبعد حضوري تم القبض عيل، هذا ما حصل هذه إجابتي. ثم جرى سؤال املدعى عليه 
عن إحصانه من عدمه فقال: إنني غري حمصن. ثم جرى رفع اجللسة للتأمل. ويف يوم االثنني 
املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ افتتحت اجللسة، ويف هذه اجللسة حرض الطرفان ثم جرى سؤال 
املدعى عليه عن قصده من إيواء الفتاة يف شقة زميله؟ فقال: سبب ذلك أنني أريد الزواج 
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منها وألهنا طلبت مني. ثم جرى سؤال املدعي العام هل لديه بينة عىل أن قصد املدعى عليه 
من إيواء الفتاة كان بقصد إساءة استغالهلا؟ فقال: ليس لدي بينة عىل ذلك سوى ما ورد يف 
الئحة الدعوى وأوراق املعاملة؛ فنظرًا ملا تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى 
عليه بعالقته بالفتاة املذكورة وإيوائه واختالئه وفعل الفاحشة بالفتاة املذكورة حسب ما ورد 
تفصياًل يف جوابه عن الدعوى، وحيث قرر املدعى عليه بكونه غري حمصن، وحيث إن من 
ضمن ما طلبه املدعي العام إثبات ما ُأسند إىل املدعى عليه يف ضوء املادة الثانية واخلامسة من 
نظام مكافحة جرائم االجتار باألشخاص، وطلبه كذلك معاقبة املدعى عليه وفق املادة الثالثة 
من ذات النظام، وحيث إن ما نصت عليه املادة األوىل من هذا النظام عىل: )١ - االجتار 
باألشخاص: استخدام شخص، أو إحلاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة 
االستغالل.( ولعدم وجود البينة القاطعة يف أن قصد املدعى عليه من إيواء الفتاة املذكورة 
كان هبدف إساءة االستغالل ما ال يمكن معه إثبات إدانته باالجتار باألشخاص، وحيث إن 
يف إيواء الفتاة املذكورة ترويعا لعائلتها وتعريضها للخطر، ما يستدعي معاقبة املدعى عليه 
عىل ذلك. وبعد االطالع عىل طيات املعاملة؛ لذلك كله فقد قررت ما ييل: أواًل - ثبت لدي 
بدون  هبا  الفاحشة  واختالئه وفعل  املذكورة  الفتاة  مع  بإقامة عالقة حمرمة  عليه  املدعى  إدانة 
إيالج، وقررت معاقبته عىل ذلك كله للحق العام بسجنه ملدة أحد عرش شهرًا مدًة مستأنفة ال 
تدخل يف عقوبته احلالية، وجلده تسعني جلدة دفعًة واحدة. ثانيًا - ثبت لدي إدانة املدعى عليه 
بإيواء الفتاة املذكورة وقررت معاقبته عىل ذلك للحق العام بالسجن ملدة ثالثة أشهر تبدأ بعد 
انتهاء مدة السجن املقررة يف حقه يف البند )أواًل( وجلده سبعني جلدة دفعًة واحدة، عىل أن 
يفرق بني هذا اجللد واجللد الصادر يف حقه يف البند )أواًل( بمدٍة ال تقل عن مخسة عرش يومًا. 
ثالثًا - مل يثبت لدي إدانة املدعى عليه باالجتار باألشخاص ملا ورد من ضمن احليثيات أعاله، 
وقررت عدم استحقاق املدعي العام ملا ُيطالب به يف هذا اخلصوص، وبذلك أمجع حكمت. 
وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وقرر املدعي العام االعرتاض وطلب 
الئحٍة  تقديم  عن  املعاملة  وأوراق  الدعوى  بالئحة  واكتفى  االستئناف،  ملحكمة  احلكم  رفع 

اعرتاضية فُأجيب لطلبه. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
اجلزائية بمدينة الدمام الشيخ )...( برقم ٣٥١٣٢٤٣٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، املقيدة 
لدى املحكمة برقم ٣٥/١٦٠١٦٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، املرفق هبا الصك الصادر 
بدعوى/ اخلاص  ١٤٣٥/٥/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٤٠٦٢ برقم  املسجل  فضيلته  من 

فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد   ،)...( ضد/  العام  املدعي 
املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/٧هـ.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدينا نحن قضاة املحكمة العامة بربيدة أعضاء الدائرة املشرتكة: 
لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء   ،)...( والقايض   ،)...( والقايض   ،)...( القايض   )...(
١٤٣٤/٠١/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٤٠٧ برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
الثالثاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠١/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٨٠٦ برقم  باملحكمة  املقيدة 
العام  املدعي  الساعة )١١:٣٠(، وفيها حرض  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض املدعى عليه )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فادعى املدعي العام قائال: بصفتي مدعيا عاما 
 ١٦ العمر  من  البالغ   ،)...( عىل:  أدعي  القصيم  بمنطقة  اهليئة  بفرع  العام  االدعاء  بدائرة 
عاما، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، أعزب، طالب، يقيم يف حمافظة 
جرى  وقد  ١٤٣٣/١٠/٧هـ،  بتاريخ  بالقصيم  االجتامعية  املالحظة  بدار  أوقف  عنيزة، 
متديد إيقافه بموجب توجيه فضيلة قايض األحداث. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٧هـ 
تقدم احلدث/ )...(، سجل مدين رقم )...(، البالغ من العمر ١٠ أعوام برفقة والده ببالغ 
ملركز رشطة حمافظة عنيزة، مفاده: أنه يف التاريخ املشار له وعند الساعة الرابعة عرصا، حرض 
إىل منزل املدعى عليه املذكور الواقع بحي )...( بمحافظة عنيزة، لغرض بيع دراجة هوائية 
عىل أخيه، إال أنه وعند حضوره إىل املنزل قام املدعى عليه بإدخاله للمنزل بالقوة واجته به إىل 
إحدى الغرف، وقام بإخراج ذكره ومن ثم تقبيله عىل يده وخده وإعطائه جهاز هاتفه النقال 
الفرار منه، فقام املدعى عليه باالعتداء عليه  البقاء باملنزل إال أنه رفض وحاول  طالبا منه 
بالرضب بيده ورجليه مصيبا بذلك بطنه ورأسه ثم متكن الطفل من الفرار. وباستجواب 
املدعى عليه أقر أنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٧هـ، وعند الساعة الرابعة مساء حرض إليه بمنزهلم 
بحي  الواقع  والده  بمنزل  له  التابعة  بالغرفة  بإدخاله  قام  حيث  )املدعي(،   )...( احلدث/ 
)...( بمحافظة عنيزة، ومن ثم قام بإخراج ذكره وقد قام أيضا بتقبيله عىل خده ويده. وقد 
انتهى التحقيق بقرار االهتام املؤيد بقرار جلنة إدارة اهليئة رقم ٢٣٦٨/ص لعام ١٤٣٣هـ 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٧هـ إىل اهتام/ )...( بخطف حدث وحماولة فعل الفاحشة به بالقوة 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٠٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه : ١٤٣٥/٠٩/٠٩هـ رقم القرار : ٣٥٣٧٨٧٩٥ 

حدا إسامةا طمبا بالقوةا-ا تلفاحشةا فعلا حماولةا سارصا-ارضبها-ا عىلا وسوعها خطفا-ا
توجها تإلدتنةا-ا ثبوتا عدما طبيةا-ا تقاريلا عنها-ا رجوعا حتقيقًاا-ا إسلترا إنكارا-ا تحللتبةا-ا

اطمباتحلدا-اظلوفاخمففةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد. تلاهمةا-اردُّ

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد احلدث املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخطف حدث قارص 
وحماولة فعل الفاحشة به بالقوة واالعتداء عليه بالرضب، وطلب إقامة حد احلرابة عليه، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل 
إقرار املدعى عليه أمام جهة التحقيق بام نسب إليه، وبعرضه عليه دفع بصدوره منه بسبب 
الطبية من أن املجني  التقارير  إقراره، وملا جاء يف  اخلوف، ونظرًا لرجوع املدعى عليه عن 
عليه ال توجد عليه إصابات خارجية ظاهرة وأن املدعى عليه مصاب بمرض نفيس، لذا 
فقد قررت املحكمة ردَّ طلب املدعي العام إدانة املدعى عليه وإقامة حد احلرابة لعدم ثبوت 
اإلدانة، وحكمت لتوجه التهمة بسجنه ملدة مخسة أشهر، وبجلده ثالثني جلدة دفعة واحدة، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدينا نحن قضاة املحكمة العامة بربيدة أعضاء الدائرة املشرتكة: 
لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء   ،)...( والقايض   ،)...( والقايض   ،)...( القايض   )...(
١٤٣٤/٠١/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٤٠٧ برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
الثالثاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠١/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٨٠٦ برقم  باملحكمة  املقيدة 
العام  املدعي  الساعة )١١:٣٠(، وفيها حرض  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض املدعى عليه )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فادعى املدعي العام قائال: بصفتي مدعيا عاما 
 ١٦ العمر  من  البالغ   ،)...( عىل:  أدعي  القصيم  بمنطقة  اهليئة  بفرع  العام  االدعاء  بدائرة 
عاما، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، أعزب، طالب، يقيم يف حمافظة 
جرى  وقد  ١٤٣٣/١٠/٧هـ،  بتاريخ  بالقصيم  االجتامعية  املالحظة  بدار  أوقف  عنيزة، 
متديد إيقافه بموجب توجيه فضيلة قايض األحداث. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٧هـ 
تقدم احلدث/ )...(، سجل مدين رقم )...(، البالغ من العمر ١٠ أعوام برفقة والده ببالغ 
ملركز رشطة حمافظة عنيزة، مفاده: أنه يف التاريخ املشار له وعند الساعة الرابعة عرصا، حرض 
إىل منزل املدعى عليه املذكور الواقع بحي )...( بمحافظة عنيزة، لغرض بيع دراجة هوائية 
عىل أخيه، إال أنه وعند حضوره إىل املنزل قام املدعى عليه بإدخاله للمنزل بالقوة واجته به إىل 
إحدى الغرف، وقام بإخراج ذكره ومن ثم تقبيله عىل يده وخده وإعطائه جهاز هاتفه النقال 
الفرار منه، فقام املدعى عليه باالعتداء عليه  البقاء باملنزل إال أنه رفض وحاول  طالبا منه 
بالرضب بيده ورجليه مصيبا بذلك بطنه ورأسه ثم متكن الطفل من الفرار. وباستجواب 
املدعى عليه أقر أنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٧هـ، وعند الساعة الرابعة مساء حرض إليه بمنزهلم 
بحي  الواقع  والده  بمنزل  له  التابعة  بالغرفة  بإدخاله  قام  حيث  )املدعي(،   )...( احلدث/ 
)...( بمحافظة عنيزة، ومن ثم قام بإخراج ذكره وقد قام أيضا بتقبيله عىل خده ويده. وقد 
انتهى التحقيق بقرار االهتام املؤيد بقرار جلنة إدارة اهليئة رقم ٢٣٦٨/ص لعام ١٤٣٣هـ 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٧هـ إىل اهتام/ )...( بخطف حدث وحماولة فعل الفاحشة به بالقوة 
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واالعتداء عليه بالرضب. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١( ما ورد بإقراره وأقواله املدون 
عىل الصفحة رقم ٣ من دفرت حمارض التحقيق املرفق لفة رقم ٢٣ وصفحة رقم ٦ من ملف 
استكامل حمارض إجراءات االستدالل املرفقة لفة رقم. ٢( تطابق أقوال املجني عليه بإقرار 
احلدث املدعى عليه بوقائع القضية وما جاء يف إقرار املدعى عليه. وحيث إن ما أقدم عليه 
املدعى عليه -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا - فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا، لذا أطلب 
الكريمة رقم ٣٣ من  اآلية  الوارد يف  احلرابة  إليه واحلكم عليه بحد  أسند  بام  إدانته  إثبات 
هذه  ١٤٠١/١١/١١هـ،  وتاريخ   ٨٥ رقم  العلامء  كبار  هيئة  قرار  ضوء  يف  املائدة  سورة 
دعواي. وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي العام أجاب قائال: إن )...( ال أعرفه وما 
صحيح،  فغري  وخده  يده  عىل  وتقبيله  ذكري  إخراج  عدا  ما  صحيح،  العام  املدعي  ادعاه 
البقاء يف  أنوي إخراج ذكري ولكني مل أخرجه كذلك مل أطلب منه  أنني كنت  والصحيح 
املنزل ومل أعطه )جوال( ومل أعتد عليه بالرضب بيدي ورجيل، هذا جوايب. وحيث األمر ما 
ذكر جرى سؤال املدعي العام هل لديك زيادة بينة؟ فأجاب: ليس لدي سوى ما أوردته 
عليها  استند  التي  األدلة  عىل  اطالعنا  جرى  ثم  أجاب.  هكذا  املعاملة،  وأوراق  بالدعوى 
املدعي العام، وفيها إقرار وأقوال املدعى عليه املدونة عىل صفحة رقم ٣ من دفرت التحقيق 
املرفق لفة رقم ٣٣ وباالطالع عليه وجدناه متضمنا اآليت: )نعم أنا قمت بتقبيله وإدخاله 
املنزل وبعد ذلك قام باهلرب وإخبار والده وبعد ذلك حرضت الرشطة وال أعلم هل قام 
بإدخاله بالقوة أو الرضا( ا.هـ. وبتوقيع القريب منه )...( بصمته وفيها أقواله عىل صفحة 
٦ وملف استكامل حمارض إجراءات االستدالل املرفقة لفة رقم ١ وباالطالع عليه وجدناه 
متضمنا اآليت: )أنه يف يوم السبت املوافق ١٤٣٣/١٠/٧هـ الساعة ٤ مساء تقريبا حرض له 
يف املنزل )...( وقام بإدخاله يف الغرفة التابعة ملنزل والده الواقع بحي )...( بمحافظة عنيزة، 
وبعد ذلك قام بإخراج ذكره وتقبيله عىل يده وخده وأنه مل يقم باالعتداء عليه بالرضب، 
 )...( فيه  بام  املقر  التوقيع،  والدي، وعىل ذلك جرى  منزل  تقبيله ذهب وخرج من  وبعد 
بصمته( ا.هـ. وبعرضها عىل املدعى عليه قال: عندما اعرتفت بذلك كنت خائفا، وقالوا: 
اعرتف، هكذا قال. فبعد سامعنا للدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل ما استند إليه املدعي 
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العام وأقر ببعضه، فإن ما جاء يف إقراريه املدونني يف الصحائف املشار إليها توجه التهمة 
إليه بام نسبه إليه املدعي العام؛ ألن ما قام به املدعى عليه يعد سوء أدب واعتداء من غري 
وجه حق ويستحق التعزيز عليه. وبعد االطالع عىل البحث االجتامعي املقدم من مدير دار 
املبني   ،)...( عليه  املدعى  بحق  الصادر  املؤرخ يف ١٤٣٤/٢/١٤هـ  االجتامعية  املالحظة 
فيه أنه يعاين من أعراض اكتئاب وهالوس سمعية وقلق مستمر حيتاج إىل العالج والدواء، 
وبعد االطالع عىل التقرير الطبي الصادر بحق املجني عليه ذي الرقم ١٨/س/٤٥/٤٦ يف 
١٤٣٤/١/٢٥هـ من مستشفى )...( بعنيزة، وقد تضمن: )تقرير طبي رسي االسم )...( 
اعتداء  ادعاء  إثر  ١٤٣٣/١٠/٧هـ  بتاريخ  الطوارئ  لقسم  املذكور  حرض  ١١عام  العمر 
بالرضب، وبالكشف الطبي تبني أنه بحالة جيدة وال توجد أي إصابات خارجية ظاهرة، تم 
إعطاؤه العالج الالزم وخرج من املستشفى بحالة جيدة( ا.هـ. لذلك كله قد قررنا ما ييل: 
أوال: رددنا دعوى املدعي العام يف إقامة حد احلرابة لعدم اإلدانة. ثانيا: تعزير املدعى عليه 
مؤاخذة عىل إقراريه لدى التحقيق، وذلك بسجنه مخسة أشهر من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٧هـ 
وجلده ثالثني جلدة توقع عليه دفعة واحدة، وبه حكمنا. وبعرضه عىل املدعي العام قرر 
أفهم  وعليه  االعرتاضية،  الالئحة  لتقديم  الصك  من  صورة  تسليمه  وطلب  القناعة  عدم 
بمقتىض تعليامت االستئناف. وبعرضه عىل املدعى عليه قرر القناعة. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق القضايا اخلامسية 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بربيدة برقم ٣٤١٣٨٠٦ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٦هـ، املقيدة لدينا برقم ٣٤١٣٨٠٦ وتاريخ 
املرفق هبا الصك رقم ٣٤٢٨٦١٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢هـ، الصادر  ١٤٣٥/٩/٣هـ، 
من صاحب الفضيلة الشيخ )...(، باالشرتاك مع صاحبي الفضيلة الشيخ )...(، والشيخ 
العام ضد )...(؛ الهتامه بخطف حدث  املدعي  باملحكمة اخلاص بدعوى  القضاة   ،)...(
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وحماولة فعل الفاحشة به بالقوة واالعتداء عليه بالرضب، وقد تضمن الصك حكم أصحاب 
الفضيلة عىل املدعى عليه بالسجن واجللد عىل النحو املفصل يف الصك. وبدراسة الصك 
الدعوى  بموضوع  الصادر  احلكم  عىل  املصادقة  جرت  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة 
املحرر يف ١٤٣٤/٣/٣هـ، واستنادًا للامدة اخلامسة والثامنني بعد املائة من نظام املرافعات 
الرشعية التي نصت عىل: أنه إذا وجدت حمكمة التمييز أن منطوق احلكم موافق من حيث 
نتيجة األصول الرشعية صدقته مع توجيه نظر القضاة إىل ما قد يكون هلا من ملحوظات، 
احلكم ولكن  هلا عىل  أثر  نظرها ال  التي يف  املالحظات  للدائرة بعض  فإن  ذلك  وبناًء عىل 
حرصًا حتى يمكن تالفيها مستقباًل، وهي تأخر يف نظر القضية ومل يوضح يف الضبط تاريخ 
استالم املدعى عليه الالئحة االعرتاضية، ومل يرصح يف احلكم بإثبات اإلدانة من عدمها، كام 
أنه ينبه إىل تصحيح ما حتته خط بالصك. وقد أمرنا بالتهميش عىل الصك ونقله إىل ضبطه 

حسب التعليامت. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٦٤٦٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٨٥٠٨ 

تلقجنا تعزيلا إدتنةا-اظلوفاخمففةا-ا إسلترا-ا بها-ا تلفاحشةا تسادرتجاحدثا-احماولةا
وتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد احلدث املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته باستدراج حدث 
والذهاب به عىل سيارته إىل املزرعة العائدة لوالده وحماولته فعل فاحشة اللواط به، وطلب 
احلكم عليه بعقوبة تأديبية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ونظرًا لصغر 
سن املدعى عليه ولعدم وجود سوابق مسجلة عليه، لذ فقد ثبت لدى القايض إدانة احلدث 
املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة ستة أشهر، وبجلده ثالثني جلدة تكرر عليه 

عرش مرات، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وبناء  بالطائف،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املكلف  بالطائف/  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٩٢١٢٨٤ وتاريخ  ٣٥١٨٦٤٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، 
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١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٠١:٠٠(، وفيها حرض املدعي العام/ )...( سجل مدين رقم/ )...(، بناء عىل التعميد رقم 
هـ م ١٠٦٩/٢/٣ يف ١٤٣٤/٦/٣هـ، وحرض بحضوره يف املجلس الرشعي املدعى عليه 
 )...( رشطة  ملركز  تقدم  ١٤٣٤/٩/١٩هـ  بتاريخ  إنه  قائال:  العام  املدعي  وادعى   ،)...(
الثامنة  الساعة  متام  أنه يف  مفاده  ببالغ   ،)...( املدعو  والده  برفقة  عاما،   ١٣  ،)...( الغالم 
صباحا حرض له ابن عمه املدعى عليه ملقر منزله، وقام بإصالح عطل يف جهاز جوال الغالم 
)...(، وبعد إصالح جهاز اجلوال قام املدعى عليه باستدراج الغالم )...( والذهاب به عىل 
سيارة من نوع )...( غامرة، ومن ثم احلضور لبقالة )...( بالشارع العام وقيام املدعى عليه 
برشاء عدد اثنني محضيات وعدد اثنني فطرية )...(، ومن ثم االجتاه ملزرعة والد املدعى عليه 
ثم  الوجبة سويا، ومن  تلك  املزرعة وتناول  الغرف يف  )...( والدخول يف إحدى  الواقعة 
قيام املدعى عليه بالتامسك مع الغالم )...( وإلقائه أرضا طالبا منه أن يمكنه من نفسه لفعل 
فاحشه اللواط به، وبعد عدة حماوالت مل يتمكن من فعل الفاحشة بالغالم )...(، ومن ثم 
قام بإيصال الغالم )...( ملنزله عىل سيارة والده )...( دون أن يتمكن من فعل فاحشة اللواط 
قام  الذي  والده  وإبالغ  عليه  املدعى  منزل  إىل  االنتقال  وبتاريخ ١٤٣٤/٩/١٩جرى  به. 
بتسليمه وتم القبض عليه، وجرى االنتقال ملعاينة موقع املزرعة التي حصلت هبا املحاولة، 
وباالنتقال من مركز رشطة )...( للمزرعة الواقعة باجتاه الرشق يف منطقة )...(، وبالسري 
بالعقوم هلا بوابة،  حوايل ثامنية كيلو تقريبا وجدت املزرعة، وهي عبارة عن مزرعة حماطة 
وبالدخول مع تلك البوابة وجد غرفة من البلك تقدر مساحتها حوايل )٤×٤م(من البناء 
القديم بدون أبواب أرضيتها ترابية، وبمعاينة املوقع برفقة املختصني بشعبة األدلة اجلناية 
وجد بداخل الغرفة عبوتا عصري محضيات باإلضافة لعدد كيسني لفطاير )...(، كام لوحظ 
عىل أرضية تلك الغرفة آثار يشتبه هبا بأن تكون آثار عراك لشخصني، ومل يتم العثور عىل أي 
آثار أخرى خالف ما ذكر، وتم تصوير املوقع من قبل املختصني باألدلة اجلنائية، وحفاظا 
للحقيقة والواقع جرى تدوين هذا املحرض. وباستجواب املدعى عليه ذكر يف جممل أقواله 
بأنه تقابل مع ابن عمه/ )...( بجوار منزله وقام بإصالح عطل يف خدمة )...(، ومن ثم طلب 
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من ابن عمه/ )...( أن يرافقه عىل سيارة والده )...( وحني مرافقة )...( له اجتها سويا لبقالة 
)...(، وقام برشاء عدد اثنني عصري وعدد اثنني فطرية ومن ثم اجتها سويا للمزرعة العائدة 
لوالده الواقعة بـ )...(، وحني وصوهلام قاما بالدخول يف الغرفة التي يف املزرعة وتناوال تلك 
الوجبة سويا، واجته للسيارة قام بإحضار عبوة شامبو وطلب من ابن عمه الغالم )...( أن 
يمكنه من نفسه لفعل فاحشة اللواط به إال أنه رفض ذلك، بعدها قام بالتامسك مع الغالم 
)...( وإلقائه عىل األرض ليتمكن من فعل فاحشة اللواط به إال أنه مل يتمكن بعد حماولته 
مع الغالم )...(، وبعدها قام بإيصال ابن عمه )...( ملنزله دون أن يتمكن من فعل فاحشة 
اللواط به، وبالبحث عن حالته اجلنائية مل يعثر له عىل سوابق، وقد أسفر التحقيق عن توجيه 
االهتام للمدعى عليه بقيامه باستدراج حدث والذهاب به عىل سيارته من نوع )...( غامرة 
سنة الصنع )...( للمزرعة العائدة لوالده بـ)...( وحماولته فعل فاحشة اللواط به، وذلك 
لألدلة والقرائن التالية: ما جاء يف أقوال املجني عليه الغالم/ )...( لفة )١(، وما جاء يف 
أقوال املدعى عليه لفة )٢(، وما جاء يف حمرض االنتقال واملعاينة لفة )١(. أطلب إثبات ما 
أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تأديبية كونه حدثا، )علام بأن احلقوق اخلاصة الزالت قائمة(، 
وبعرض ما ذكره املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام من قيامي 
لوالدي  العائدة  للمزرعة  )...( غامرة  نوع  من  به عىل سياريت  والذهاب  باستدراج حدث 
بـ)...( وحماولة فعل فاحشة اللواط به فصحيح، وأنا نادم وتائب إىل اهلل عز وجل، هكذا 
أجاب. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث صادق املدعى عليه عىل ما جاء 
يف دعوى املدعي العام، وألن ما أقدم عليه املدعى عليه يعد عمال حمرما وجرأة يف الباطل، 
ولصغر سن املدعى عليه، ولعدم وجود سوابق عىل املدعى عليه، هلذا كله فقد ثبت لدي 
إدانة املدعى عليه بقيامه باستدراج حدث والذهاب به عىل سيارته للمزرعة العائدة لوالده 
وحماولته فعل فاحشة اللواط به، وحكمت عىل املدعى عليه بام يأيت: أوال/ سجن املدعى 
عليه ملدة ستة أشهر حيتسب منها مدة إيقافه عىل ذمة هذه القضية. ثانيا/ جلده ثالثني جلدة 
به  ما حكمت  دفعة وأخرى. وبعرض  أيام بني كل  بفاصل عرشة  تكرر عليه عرش مرات 
وأفهمته  اعرتاضية  بالئحة  العام  املدعي  واعرتض  باحلكم،  القناعة  قرر  عليه  املدعى  عىل 
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التعليامت ففهم، وأمرت باستخراج صك بذلك ورفعه ملحكمة االستئناف لتمييزه. وباهلل 
التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ. 

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 بالطائف املكلف برقم )٣٥٩٢١٢٨٤( وتاريخ 
١٤٣٥/٤/١٠هـ، املرفق هبا الصك الصادر مـن فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
دعوى  الـمتضمـن  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  وتاريخ   )٣٥١٩١٦٥٦( برقم  بالطائف  اجلزائية 
املدعي العام ضد/ )...( )سعودي اجلنسية( املتهم باستدراج حدث وحماولة فعل فاحشة 
اللواط به، املحكوم فيه بام دون بباطن الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  قررنا  االعرتاضية 

وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باجلبيل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٤٥٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ رقم القرار : ٣٥١٣٣٦٣٣ 

سصدا باصويلها-ا إهياما بالقوةا-ا تلفاحشةا فعلا حماولةا سارصا-ا عىلا وسوعها خطفا-ا
دفعا حتقيقاا-ا تإلسلترا سبقا إنكارا-ا تحللتبةا-ا حدا إسامةا طمبا مماثمةا-ا سوتبقا تالبازتزا-ا

باإلكلتها-ادرءاتحلدا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

ادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاحلتٌماعميكلاكحلمةا سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“إنَّ
يومكلاهذتايفابمدكلاهذتايفاشهلكلاهذت”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخطف حدث قارص وفعل 
الفاحشة به بالقوة وإهيامه بتصويره وابتزازه من أجل فعل الفاحشة به عند طلبه، وطلب 
إقامة حد احلرابة عليه ومصادرة اجلهاز املضبوط معه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف دعواه، ومنها تطابق 
أقوال احلدث ووصفه للجريمة مع الواقع، وتعدد السوابق املامثلة عىل املدعى عليه، وإقراره 
حتت  منه  بصدوره  دفع  عليه  اإلقرار  وبعرض  إليه،  نسب  ما  بصحة  التحقيق  جهة  أمام 
اإلكراه، وألن ما قدمه املدعي العام يقوي توجه التهمة عىل املدعى عليه بفعل ما نسب إليه 
وال يرتقي إىل إدانته، لذا فقد قررت املحكمة درء حد احلرابة لعدم اكتامل رشوطه ورصفت 
النظر عن مصادرة اجلوال، وحكمت بسجن املدعى عليه ملدة سنة ونصف، وبجلده مخسامئة 
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قة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. جلدة مفرَّ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدينا نحن )...( و)...( 
رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  باجلبيل،  العامة  باملحكمة  القضاة  و)...( 
 ٣٤٢٦٥٠٣٧ برقم  واملقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ،  وتأريخ   ٣٤٥٣٤٥٩ برقم  املحكمة 
العارشة  الساعة  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ  األربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ،  وتأريخ 
افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي العام هبيئة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة اجلبيل 
)...( واملدعى عليه/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال 
بصفتي  نصها:  وهذا  ضبطها  وطلب  عامة  دعوى  الئحة  قدم  دعواه  عن  العام  املدعي 
 ،)...( املواطن/  عىل  أدعي  اجلبيل  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  بدائرة  عامًا  مدعيًا 
بموجب السجل املدين رقم )...(، البالغ من العمر)٤٥( عامًا حمصن، موقوف لدى سجن 
وتاريخ  ف(  )١٥٥٨/١٠/٢١/٢١/م  رقم  التوقيف  مذكرة  بموجب  اجلبيل  حمافظة 
١٤٣٣/٧/٢٢هـ. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٩هـ ورد بالغ لرشطة حمافظة اجلبيل من 
قبل املواطن/ )...(، بموجب السجل املدين رقم )...( عن قيام املدعى عليه بالتحرش بابنه 
)...( الذي يبلغ من العمر )١١( أحد عرش عامًا بدورات املياه بكورنيش اجلبيل وفعل به 
الفاحشة مفاخذة وتصويره بمقطع )فيديو( وهتديده بنرش املقطع يف حال اإلبالغ عنه، فتم 
البحث والتحري عنه والقبض عليه. وبضبط إفادة احلدث )...( املذكور أفاد بأنه يف مساء 
يوم السبت املوافق ١٤٣٣/٧/١٩هـ أتى مع والده وشقيقه الصغري إىل شاطئ )...( ونزل 
والده للبحر من أجل السباحة وقام هو وشقيقه )...( البالغ من العمر )٥( مخس سنوات 
بلعب الكرة، وعند ذهابه لسيارة والده حرض له املدعى عليه عند السيارة وقام بحمله بالقوة 
بدون أن يتكلم بأي كلمة وإدخاله دورات املياه الواقعة بشاطئ )...(، وكانت وقتها خالية 
بإنزال رسواله  قام  ثم  عليه  وأقفله  األوسط  احلامم  أدخله يف  ثم  أحد، ومن  هبا  يوجد  وال 
بالقوة ثم أنزل املدعى عليه رسواله إىل الركبة وبقي رسواله الداخيل القصري والذي لونه بني 
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فاتح، وقام بإخراج ذكره ووضع عليه كريم من علبة زرقاء ثم قام بمحاولة فعل الفاحشة 
به، إال أنه قاومه فقام بإمساكه وحاول اهلرب فرضبه املدعى عليه عىل وجهه وقام املدعى 
عليه بإخراج )...( الذي من نوع )...( لونه أبيض وعليه صورة حصان وقام بتصويره مقطع 
)...(. وطلب منه )أن يكون ولدًا له( إذا طلبه مرة أخرى يأيت له من أجل أن يفعل الفاحشة 
به، ثم قام بتهديده إذا مل ينفذ ما طلب منه فسوف يقوم بنرش صورة عرب )اإلنرتنت( و)...( 
بعدها تركه وطلب منه أال خيرب أحدًا. وبالكشف عىل اجلوال الذي من نوع )...( والعائد 
رقم )٥٠٣/ج ح/ ١٤٣٣هـ(  الفني  التقرير  اجلنائية صدر  األدلة  قبل  من  عليه  للمدعى 
املتضمن أنه مل يتم العثور عىل صور أو مقطع )فيديو( للحدث. وبمعاينة الشكل اخلارجي 
اللون عليه  تبني أن شكله قريب من شكل جوال )...( ذو إطار أمحر  إليه  املشار  للجوال 
صورة حصان باخللف، بام يتطابق مع أقوال احلدث املذكور. وبمعاينة رسوال املدعى عليه 
الداخيل تبني أنه إىل نصف الفخذ من نوع )...( لونه بني، وذلك يتطابق مع أقوال احلدث 
وأفاد  برضاه،   )...( باحلدث  مفاخذة  الفاحشة  بفعل  بقيامه  اعرتف  وباستجوابه  املذكور. 
بأنه قام بفتح )كامريا( اجلوال ومل يقم بتصويره، وأنه فعل ذلك من أجل ختويفه كي يأتيه 
حينام يطلبه من أجل أن يفعل الفاحشة به مستقباًل. وبمواجهة كل من املدعى عليه واملدعي 
احلدث )...( أرص كل منهام عىل أقواله. وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام له بخطف حدث 
طلبه،  عند  به  الفاحشة  فعل  أجل  من  وابتزازه  بتصويره  وإهيامه  بالقوة  به  الفاحشة  وفعل 
وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره بفعل الفاحشة باحلدث مفاخذة وإهيامه بتصويره 
وابتزازه من أجل فعل الفاحشة به عند طلبه املدون عىل الصفحة رقم )٤( من ملف التحقيق 
املدونة عىل الصفحة رقم )١٤( من  أقوال احلدث  اللفة رقم )١(. ٢ - تطابق  املرفق عىل 
دفرت التحقيق املرفق عىل اللفة رقم )٢( مجلة مع أقوال املدعى عليه. ٣ - ما أثبته املحرض 
بشان تطابق وصف احلدث لرسوال املدعى عليه واملدون عىل الصفحة رقم )٧( من دفرت 
التحقيق املرفق عىل اللفة رقم)١(. ٤ - ما أثبته املحرض بشأن تطابق وصف احلدث )جلوال( 
اللفة رقم )١(.  املدعى عليه واملدون عىل الصفحة رقم )٩( من دفرت التحقيق املرفق عىل 
٥ - وجود ثالث سوابق لواط للمدعى عليه قرينة عىل سوء سلوكه واقرتافه للواقعة املدعى 
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عليه بشأهنا. وبالبحث عام إذا كان له سوابق جنائية عثر له عىل أربع سوابق مسجلة: األوىل 
اللواط.  فاحشة  فعل  والرابعة  اللواط،  فعل  حماولة  والثالثة  كاذب،  ادعاء  والثانية  لواط، 
وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه ـوهو بكامل أهليته املعتربة رشعًاـ فعل جمرم ومعاقب 
عىل  املسلمني  ألعراض  وانتهاك  األرض  يف  اإلفساد  رضوب  من  رضبا  ويعد  رشعًا  عليه 
بحد  عليه  واحلكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  األرض،  يف  واإلفساد  والقهر  الغلبة  سبيل 
رقم  العلامء  كبار  هيئة  قرار  ضوء  يف  املائدة  سورة  من   )٣٣( رقم  اآلية  يف  الواردة  احلرابة 
)٨٥( وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ، ومصادرة جهاز )...( العائد للمدعى عليه واملستخدم 
يف اجلريمة، وفقًا للامدة الثالثة عرشة من نظام اجلرائم املعلوماتية. )علاًم بأن احلق اخلاص ال 
يزال قائاًم(.ا.هـ، هذه دعواي. وبتالوة دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه وسؤاله عنها 
أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام يف دعواه كله غري صحيح مجلة وتفصيال، والصحيح أنه 
كانت بيني وبني والد احلدث املذكور نزاعات شخصية بسبب العمل، حيث كالنا نعمل يف 
رشكة )...( وحاول أن يلصق يب هذه اجلريمة، هكذا أجاب. فجرى سؤال املدعي العام هل 
لديه بينة عىل دعواه؟ قال: نعم بينتي ما ذكرت وما يف أوراق املعاملة، فجرى االطالع عىل 
أوراق املعاملة فوجدنا فيها إقراره بفعل الفاحشة باحلدث املذكور مفاخذة وقيامه بالتصوير 
من أجل فعل الفاحشة به عند طلبه وهو بكامل قواه العقلية املعتربة رشعا.ا.هـ. وبعرضه 
عليه أجاب قائال: هذا اإلقرار صدر مني عىل سبيل اإلكراه وذلك بالرضب من قبل املحقق 
وال بينة لدي عىل ذلك، هكذا أجاب. ثم جرى االطالع عىل أقوال احلدث املرفقة عىل اللفة 
عليه  املدعى  محل  من  دعواه  يف  العام  املدعي  ذكره  ملا  طبقا  واملتضمنة   )١٤( صحيفة   )٢(
به يف داخل دورات مياه منتزه شاطئ )...(، وأنه قام  اللواط  بالقوة وحماولة فعل فاحشة 
بإخراج اجلوال وهدده بأن الصور التي التقطها سيضعها يف اإلنرتنت و)...(.ا.هـ. ملخصه 
وبتالوته عليه وسؤاله عنه أجاب قائال: هذا الكالم غري صحيح، هكذا أجاب. ثم جرى 
سؤاله عن حمرض التعرف عىل الرسوال الداخيل وتطابقه مع وصف احلدث فأجاب قائال: 
وصف  يف  ورد  وما  اجلوال  عن  سؤاله  جرى  كام  أجاب.  هكذا  صحيح،  غري  الكالم  هذا 
عليه  يتعرف  أن  وطبيعي  الرشكة  خيص  اجلوال  قائال:  فأجاب  جواله  مع  وتطابقه  احلدث 
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ألن والده معه مثله، هكذا أجاب. كام جرى سؤاله عن سوابقه فأجاب: مجيعها صحيحة 
وقد تبت منها، هكذا أجاب. فجرى سؤاله عن حالته االجتامعية فقال: أنا حمصن وحاليا 
مطلق زوجتي، هكذا أجاب. ولوصول القضية هلذا احلد جرى رفع اجللسة للنظر يف أجوبة 
١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  األربعاء  يوم  ويف  الدائرة.  أعضاء  بني  احلكم  وتداول  عليه  املدعى 
الساعة التاسعة افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه ثم جرى سؤال 
املدعي العام هل لديه بينة زيادة عىل ما ذكر؟ قال: ال بينة لدي سوى ما سبق ذكره. هكذا 
م من الدعوى واإلجابة املتضمنة إنكار املدعى عليه مجيع ما ذكره  أجاب. فبناء عىل ما تقدَّ
ن يف اجللسة األوىل ملخصه والذي أقّر به  عى عليه املدوَّ املدعي العام، وبناء عىل اعرتاف املدَّ
أمام املحقق وأمامنا ودفع بكونه صدر منه عىل سبيل اإلكراه، ومل حيرض بينة عىل ذلك، وبناء 
جلواله،  وصفه  وكذا  الداخلية  ملالبسه  احلدث  وصف  وتطابق  األقوال،  تطابق  حمرض  عىل 
ة السيام  ولوجود السوابق عليه غالبها مماثل هلذه اجلريمة، وألنَّ األصل يف اإلقرار الصحَّ
ت به القرائن من املحارض املذكورة، كام أنَّ الرجوع عن اإلقرار بام ُيوجب التعزير  وقد احتفَّ
الُيقبل -كام توارد عليه الفقهاء -، وألنَّ األعراض مصونٌة يف الرشيعة كام قال النبي صىل اهلل 
عليه وسلم يف احلديث الصحيح: “ إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حراٌم عليكم كحرمة 
ه، وجلميع ما سبق، ولكون ما  يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا”؛ ألجل ذلك كلِّ
ي توجه التهمة عليه بفعل ذلك، وال  سبق من حمارض وإقرار قد رجع عنه وسوابق مماثلة تقوِّ
ترتقي إىل إدانته بام جاء يف دعوى املّدعي العام؛ لذا فلم تثبت لدينا إدانته وقررنا باإلمجاع ما 
ييل: أوال/ درء حد احلرابة لعدم اكتامل رشوطه. ثانيا/ ُيسجن املدعى عليه مدة سنة ونصف 
تبدأ من تأريخ إيقافه عىل ذّمة هذه القضية. ثالثا/ ُيلد املدعى عليه مخسامئة جلدة تعزيرا 
قة عىل عرش دفعات، يف كلِّ دفعة مخسون جلدة بني كلِّ دفعة واألخرى ما ال يقّل عن  مفرَّ
عرشة أيام. رابعا/ رصف النظر عن تطبيق املادة الثالثة عرشة من نظام اجلرائم املعلوماتية، 
وذلك لعدم ثبوت ذلك، وبام سبق حكمنا. وبعرض ذلك عىل الطرفني قرر املدعي العام 
بمدة  وإفهامه  احلكم  من  نسخة  تسليمه  فجرى  اعرتاضية  الئحة  تقديم  وقرر  االعرتاض 
االعرتاض وقرر املدعى عليه القناعة، وكان ختام هذه اجللسة الساعة العارشة. واهلل املوفق 
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وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ. 

األوىل  اخلامسـيـة  اجلزائـيـة  الدائــرة  قـضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف 
لدى  واملقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٦٥٠٣٧ برقم  اجلبيل  بمحافظة  العامة 
ذو  الرشعي  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/١هـ،  وتاريخ  ٣٥/٢٩٧٣/خ١  برقم  املحكمة 
القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/٥هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٥١٩٢٥ الرقم 
العام  املدعي  بدعوى/  اخلاص   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  باملحكمة 
ضد/ )...(... اجلنسية يف قضية خطف حدث وفعل الفاحشة به بالقوة، وقد تضمن القرار 
حكم أصحاب الفضيلة بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٢/١هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٣٠٧٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٨٤٧٢١ 

تلفاحشةا-ا فعلا سصدا تحلدثا-ا عىلا علضهاا إباحيةا-ا موتدا حيازةا حدثا-ا تسادرتجا
تلاعهدا-ا وأخذا وتجلمدا وتلغلتمةا بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا حتقيقًاا-ا تإلسلترا سبقا إنكارا-ا

مصادرةاتجلوتل.

را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“تملقملامناسملاتملقممونامنالقانهاويده”.
لا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“الاعذراملناأسل”.

لا-اتملوتدا)ل(او)6(او)لر(امنانظامامكافحةاجلتئلاتملعموماتية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته باستدراج حدثني وبحيازة 
عليه  احلكم  وطلب  الفاحشة،  لفعل  استدراجهام  بقصد  عليهام  وعرضها  جنسية  مقاطع 
الدعوى  املعلوماتية، وبعرض  اجلرائم  نظام مكافحة  الواردة يف  تعزيرية وبالعقوبة  بعقوبة 
عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف 
دعواه، ومنها حمرض املواجهة وإقرار املدعى عليه أمام جهة التحقيق بعرض مقاطع جنسية 
من جهاز جوال عىل احلدثني، ونظرًا ألن جمموع ما قدمه املدعي العام من بينات يثبت صحة 
دعواه، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة ستة 
أشهر، وبتغريمه ثالثة آالف ريال، وبجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد عليه 
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بعدم تكرار فعله، كام قرر مصادرة اجلوال املستخدم يف اجلريمة، فاعرتض الطرفان، وصدق 
احلكم من حمكمة االستئناف.

املالزم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باألحساء، وبناء عىل تكليفي 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  الدعوى،  هذه  بنظر  فضيلته  من 
اجلزائية بمحافظة األحساء املكلف برقم ٣٥٣٣٠٧٦ املوافق ١٤٣٥/١/١٥هـ، واملقيدة 
برقم ٣٥١٥٨٧٧٦ املوافق ١٤٣٥/١/١٥هـ، ففي يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/١/١٧هـ 
بالعمل  املعمد   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها  والربع،  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت 
باملحكمة بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة األحساء رقم هـ 
 ...  )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ،  وتاريخ   ١٣١١٠/٢/٢ ق 
بموجب  اجلنسية   ...  )...( املرتجم  )...(، وحرض حلضوره  اجلواز رقم  بموجب  اجلنسية 
لدينا  معروٌف  الديانة،  مسلم   ،)...( برقم  اهلفوف  جوازات  من  الصادرة  اإلقامة  رخصة 
التحقيق  لدائرة  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  قائال:  املدعي  فادعى  بالعدالة، 
واالدعاء العام بمحافظة األحساء أدعي عىل املذكور أعاله باإلطالع عىل حمرض القبض رقم 
)٢١٥٩٤( املعد من قبل الدوريات األمنية، تبني أنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ ورد بالغ 
للعمليات عن وجود مبلغ يفيد عن قيام املدعى عليه باستدراج أبنائه داخل املحل وذلك 
بعرض مقطع فيديو سيئ عليهام والتلفظ بطلب فعل الفاحشة. وبسامع أقوال املبلغ أفاد أنه: 
يف متام الساعة الثامنة من مساء يوم األحد حرض إليه أبناؤه وأخربوه بأن املدعى عليه يعمل 
يف حمل مالبس رياضية، وقام بعرض مقطع فيديو سيئ عليهام وحماولته فعل الفاحشة هبام، 
وبسؤاله هل قام املدعى عليه بفعل الفاحشة هبام؟ أفاد بقوله: كال وال يتهمه بفعل الفاحشة 
هبام، وأفاد أن ابنيه شاهدا مقطعا جنسيا يف جوال املدعى عليه. وبسامع أقوال املجني عليهام 
كل من احلدثني )...( لدى الرشطة: أفاد األول )...( بأنه ذهب ملحل )...( لرشاء بعض 
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املالبس وقام املدعى عليه )...( بعرض مقطع فيديو سيئ عليه، وعرض عليه بدلة بقيمة 
لرشاء   )...( ملحل  بذهابه   )...( احلدث  وأفاد  الفاحشة.  به  يفعل  أن  مقابل  رياال  عرشين 
بعض املالبس قام املدعى عليه بعرض مقطع فيديو سيئ عليه وطلب منه االستمرار برؤية 
ذلك املقطع، وبسامع أقوال احلدثني حتقيقا أفاد املجني عليه احلدث )...( بأنه ذهب ملحل 
)...( لرشاء مالبس، وعندما دخل املحل قال له املدعى عليه: سأعطيك بدلة قيمتها مخسة 
وثالثون رياال بمبلغ عرشين رياال واتركني أفعل فيك يف املحل، ثم تركه وهرب، وأفاد أن 
املدعى عليه حاول فعل الفاحشة به لفظيا وأن شقيقه )...( كان برفقته، وأفاد احلدث بأن 
وأفاد  بدون مالبس،  لنساء ورجال  عليه مع شقيقه  فيديو  بعرض مقطع  قام  عليه  املدعى 
احلدث املجني عليه )...(:أنه يف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/١١/٢٣هـ ذهب للمحل الذي 
حيث  املالبس،  بعض  لرشاء  عيل  أخيه  مع  الرياضية  املالبس  لبيع  عليه  املدعى  فيه  يعمل 
املدعى  له  وقال  املحل  من  ثم خرجا  رياال  بعرشين  رياضية  بدلة  اشرتى  بأنه  احلدث  أفاد 
عليه: )تعال بوريك مقطع. فقال أخي: )...( اتركه ثم ذهبت إليه ثم حرض أخي )...( فقام 
املقاطع وشاهدا رجال  إحدى  وفتح  الفيديو يف جواله  مقاطع  بالدخول عىل  عليه  املدعى 
ونساء بدون مالبس، فقال احلدث للمدعى عليه: بعلم ابوي فغمز له فقال ال خترب ابوك(. 
عليهام،  املجني  احلدثني  عىل  جنيس  مقطع  بعرض  بقيامه  أقر  عليه  املدعى  وباستجواب 
فعل  بطلب  عليه  املدعى  قيام  بشأن  عليه  املجني   )...( باحلدث/  عليه  املدعى  وبمواجهة 
الفاحشة به لفظيا أرص كل منهام عىل أقواله. وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام لـ/ )...( 
بمحاولة استدراج حدثني وحيازة مقاطع جنسية وعرضها عليهام بقصد استدراجهام لفعل 
املنوه  املدعى عليه وأقواله  إقرار  ما جاء يف  التالية: ١ -  والقرائن  الفاحشة، وذلك لألدلة 
عنها املدونة عىل اللفات رقم )١٢١٣، ١٤( واللفات رقم)١٩، ٢٠(.٢ - ما جاء يف أقوال 
ما ورد يف حمرض  اللفات رقم )١٥، ١٦، ١٧،  ١٨(.٣ -  املدونة عىل  املنوه عنها  احلدثني 
الرشطة  املعد من  القبض  ما ورد يف حمرض  لفة رقم)٢١(. ٤ -  املدون  عنه  املنوه  املواجهة 
املنوه عنه املرفق لفة رقم )٤(. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة 
بام  عليه  واحلكم  اليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  رشعا،  عليه  ومعاقب  جمرم  فعل  رشعا - 
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ييل: )١( بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه لقاء حماولته استدراج حدثني وحيازته ملقاطع 
جنسية يف جواله وعرضها عليهام بقصد استدراجهام لفعل الفاحشة. ٢ -بالعقوبه الواردة يف 
الفقرة )األوىل( من املادة )٦( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية لقاء ختزينه ملقاطع جنسية 
يف جهازه املحمول وعرضها عىل حدثني بقصد استدراجهام لفعل الفاحشة. ٣ -مصادرة 
جهاز اجلوال من نوع )...( لون ابيض املوصوف يف القرار املستخدم يف اجلريمة وفقا للامدة 
)١٣( من ذات النظام، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه بواسطة 
بمحاولة  اهتامي  من  ضدي  دعواه  يف  العام  املدعي  ذكره  ما  )بأن  قائاًل:  أجاب  املرتجم 
استدراج حدثني وحيازة مقاطع جنسية وعرضها عليهام بقصد استدراجهام لفعل الفاحشة 
فهذا غري صحيح مجلة وتفصيال، والصحيح أهنام قاما برشاء مالبس من املحل بمبلغ مخسني 
رياال وبعد يوم حرضا وقاال يل نريد تبديل املالبس فأخذا مني مالبس أخرى وقلت يتبقى 
مخسة رياالت فقاال: سنحرضها يف وقت آخر ثم قاما بإبالغ الرشطة عني، هكذا أجاب. 
ثم جرى سؤال املدعى عليه هل بينه وبني املدعني عداوة؟ فأجاب قائاًل: ليس بيني وبينهم 
عداوة، هكذا أجاب. ثم جرى سؤال املدعى عليه هل هو حمصن رشعًا؟ فأجاب قائاًل: أنا 
غري حمصن رشعًا. ثم جرى سؤال املدعي العام ما بينته عىل دعواه ضد املدعى عليه؟ فأجاب 
قائال: بينتي عىل ذلك إقراره بعرض مقاطع جنسية عىل احلدثني املرفق عىل الصحيفة رقم 
)٢٠(، وما ورد يف سامع أقوال احلدثني املتضمن اهتام املدعى عليه بعرض مقاطع جنسية 
املتضمن قوة حجة احلدثني وضعف  املواجهة  الفاحشة، وحمرض  بقصد استدراجهام لفعل 
حجة املدعى عليه، هكذا أجاب. وبعد سامع الدعوى واإلجابة جرى مني دراسة األوراق 
واالطالع عىل حمرض القبض املرفق باملعاملة، فوجدته يتضمن القبض عىل املدعى عليه بعد 
اهتامه بمحاولة استدراج حدثني وحيازة مقاطع جنسية وعرضها عليهام بقصد استدراجهام 
لفعل الفاحشة، ثم جرى االطالع عىل صحيفة سوابق املدعى عليه فوجدت أنه ال توجد 
املدعى عليه  أنكر  الدعوى واإلجابة، وحيث  فبناًء عىل ما تقدم من  سوابق مسجلة عليه؛ 
دعوى املدعي العام، وحيث ال توجد لدى املدعى عليه بينة عىل عدم صحة إقراره السابق 
بعرض مقاطع جنسية عىل احلدثني، وحيث إن ما ذكره املدعي العام من بيِّنات وهي: إقراره 
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بحيازة مقاطع جنسية، وعرضها عىل األحداث، وحمرض املواجهة الذي تضمن قوة حجة 
احلدث وضعف حجة املدعى عليه، تثبت بمجموعها صحة دعوى املدعي العام، ال سيام 
وأن املدعى عليه أقر لدى جهة التحقيق بحيازة مقاطع جنسية وعرضها عىل األحداث ما ال 
خيفى عىل سوء نيته، ال سيام وهو يعرض هذه املقاطع السيئة عىل أحداث صغار، والقاعدة 
الرشعية تنص عىل أنه “ال عذر ملن أقر”، وحيث ال توجد عداوة بينه وبني املدعني، ما يدل 
عىل صحة دعوى املدعي العام، وحيث إن ما فعله املدعى عليه فعل حمرم رشعًا وموجب 
لعقوبة تعزيرية رادعة، حيث أراد انتهاك حرمات املسلمني وأعراضهم، والرشيعة جاءت 
بحفظ الرضورات ومنها العرض، والرسول صىل اهلل عليه وسلم يقول: “املسلم من سلم 
املسلمون من لسانه ويده”، وفعله هذا من رضوب الفساد يف األرض، ال سيام وأنه قد حاز 
أيضًا صورًا حمرمة وعرضها عىل أحداث صغار بقصد سيئ، وحيث إنه غري حمصن رشعًا، 
ونظرًا لكون املدعى عليه يستحق العقوبة الواردة يف املادة السادسة )٦( من نظام مكافحة 
اجلرائم املعلوماتية، وذلك النطباق الفقرة األوىل عليه، وحيث ال توجد سوابق مسجلة عليه؛ 
ولكل ما تقدم فقد حكمت بام ييل: أواًل/ ثبت لدّي إدانة املدعى عليه بمحاولة استدراج 
ثانيًا/  الفاحشة.  لفعل  استدراجهام  بقصد  حدثني وحيازة مقاطع جنسية وعرضها عليهام 
حكمت عليه بالسجن ملدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ دخوله السجن عىل ذمة هذه القضية، 
أربعة أشهر منها لقاء ختزينه عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل ما 
من شأنه املساس بالقيم الدينية أو اآلداب العامة، وذلك بتخزينه املقاطع اجلنسية وعرضها 
عىل األحداث، وذلك استنادًا للامدة السادسة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، والباقي 
آالف  ثالثة  قدره  مبلغًا  بتغريمه  حكمت  ثالثًا/  حدثني.  استدراج  حماولة  لقاء  له  تعزيرًا 
ريال تودع يف اخلزينة العامة للدولة، وذلك استنادًا للامدة الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم 
املعلوماتية. رابعًا/ حكمت بجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة عىل دفعات، كل دفعة مخسون 
جلدة بني كل دفعة واألخرى مدة ال تقل عن مخسة عرش يومًا، وذلك تعزيرًا لقاء ما ارتكبه 
التي ضبطت بحوزته، وذلك  اهلواتف واألجهزة  من جرائم. خامسًا/ حكمت بمصادرة 
استنادًا للامدة )١٣( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية الصادر باملرسوم امللكي الكريم 
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رقم )م/١٧( وتاريخ ١٤٢٨/٣/٨هـ. سادسًا/ حكمت بأخذ التعهد الشديد عليه بعدم 
تكرار ما حصل منه، وبعرض احلكم عىل املدعى علـيه بواسطة املرتجم قرر االعرتاض عىل 
احلكم مع تقديم الئحة اعرتاضية، وعليه جرى إفهام املدعى عليه بأن عليه احلضور بعد 
أربعة أيام الستالم نسخة من القرار الرشعي لالعرتاض عليه يف مدة قدرها ثالثون يومًا، 
العام االعرتاض عىل احلكم، وقد  املدعي  تاريخ استالمه لنسخة احلكم، كام قرر  تبدأ من 
جرى النطق باحلكم يف الساعة العارشة ومخس وأربعني دقيقة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ 

وصىل اهلل عىل سـيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة 
املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥/١٥٨٧٧٦ برقم  املكلف  األحساء 
برقم ٣٥/٦٦٧٦٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة املالزم 
اخلاص  ١٤٣٥/١/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٩٠٤٦ برقم  املسجل   )...( الشيخ  القضائي 
هو  بام  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  اجلنسية.   ...  )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي 
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 ١٤٣٥/٣/٢٠هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدمام

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١١٠٣١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ رقم القرار : ٣٥٢٦٢٠٧١ 

مقدماتا فعلا حملمةا-ا عالسةا إسامةا أهمهاا-ا عنا تغييبهاا سارصا-ا بفااةا تغليلا خطفا-ا
اطمبا تلفاحشةا-اطمباإسامةاحداتحللتبةا-اإنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-ادفعاباإلكلتها-اردُّ

تحلدا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخطف فتاة قارص من بيت 
أهلها بعد التغرير هبا وبإقامة عالقة حمرمة معها وتغييبها واخللوة هبا وضمها وتقبيلها، وطلب 
إقامة حد احلرابة عليه، واحلكم عليه بالعقوبة الواردة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها وقرر أنه تعرف عىل الفتاة عن طريق شبكة 
املعلومات ومل يسبق له مقابلتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف 
دعواه، ومنها إقرار املدعى عليه أمام جهة التحقيق بصحة الدعوى، وبعرضه عليه أنكر ما 
جاء فيه ودفع بصدوره منه بعد تعرضه إلكراه من الرشطة، ونظرًا ألن إقرار املدعى عليه 
يعد قرينة عىل صحة ما نسب إليه، لذا فقد قررت املحكمة رصف النظر عن طلب املدعي 
العام إقامة حد احلرابة عىل املدعى عليه، ولتوجه التهمة حكمت بسجنه ملدة تسعة أشهر، 

وبجلده مائة جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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العامة  املحكمة  يف  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدينا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بالدمام، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالدمام املكلف برقم 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٥٤٦١٧٢ وتاريخ  ٣٥١١١٠٣١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ، 
١٤٣٥/٠٢/٢١هـ، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٠٩:١٥(، وفيها حرض املدعي العام وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية 
العام الئحة بدعواه هذا  املدعي  املدين رقم )...(، ويف هذه اجللسة قدم  السجل  بموجب 
عىل  أدعي  الرشقية  باملنطقة  اهليئة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  )بصفتي  نصها: 
املواطن/ )...(  الدمام  تقدم ملركز رشطة  بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  فإنه  املذكور أعاله، 
يف  كانت  سنة   ١٢  )...( ابنته  أن  أفاد  حيث  املنزل.  عن  للتغيب  ابنته  تعرض  عن  مبلغًا 
وبحضور  املنزل.  يف  يدها  مل  اخلامسة  الساعة  ويف  معهم  متواجدة  صباحًا  الرابعة  الساعة 
كانت  بأهنا  أخربته  ابنته  أن  وأفادهم  املنزل،  إىل  عادت  ابنته  أن  أفاد  الرشطة  ملركز  املدعي 
برفقة شخص يدعى )...( ويسكن يف مدينة )...( ورقم جواله )...(، وقد تعرفت عليه عن 
طريق اإلنرتنت، وبالبحث عن املتهم عن طريق رقم جواله تبني أنه املتهم أعاله وتم القبض 
عليه بتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، وبسامع أقواله أقر بالتهمة وأفاد أنه تعرف عليها عن طريق 
اإلنرتنت يف موقع )...( قبل حوايل شهر تقريبًا وطلب منها أن يتقابال ورفضت البنت، وبعد 
ذلك طلبت منه أن يلتقيا وحرض ملنزهلا حوايل الساعة الرابعة صباحًا وركبت معه يف السيارة 
وذهبا إىل الكورنيش، وعندما أراد إيصاهلا ملنزهلا رفضت الفتاة وبقيت معه إىل الساعة الثالثة 
عرصًا، ثم قام بإنزاهلا يف جممع )...( وطلبت منه أن يتصل بأحد أهلها للحضور وأخذها من 
املجمع وذهب حلال سبيله، وباستجوابه أقر بالتهمة حيث أفاد أنه تعرف عىل الفتاة )...( عن 
طريق اإلنرتنت وطلب منها املقابلة فرفضت، بعدها كلمته عن طريق برنامج )...( وطلبت 
منه أن يقابلها فحرض إىل منزهلا يف حي )...( يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ الساعة 
الرابعة فجرا وذهبا سويا إىل الكورنيش، وعند الساعة التاسعة صباحا قام بإنزاهلا عند جممع 
)...(، وأفاد أنه قام باحلديث معها وقام بضمها وتقبيلها فقط، وقد انتهى التحقيق إىل اهتام 
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)...( بالتغرير بفتاة قارص وإقامة عالقة حمرمة معها وخطفها من بيت أهلها وتغييبها واخللوة 
هبا وضمها وتقبيلها وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقرار املتهم بإقامة العالقة املحرمة 
مع الفتاة وأخذها من منزل أهلها واملكوث معها يف الكورنيش حتى الساعة الثالثة عرصًا 
فعل  املعتربة رشعا  أهليته  بكامل  املذكور وهو  عليه  أقدم  ما  إن  رقم )٧/٦(. وحيث  لفة 
جمرم، ورضب من رضوب اإلفساد يف األرض وانتهاك ألعراض املسلمني عىل سبيل القهر 
 )٣٣( رقم  اآلية  يف  الوارد  احلرابة  بحد  عليه  واحلكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  والغلبة، 
العلامء رقم )٨٥( وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ،  كبار  قرار هيئة  املائدة يف ضوء  من سورة 
ومعاقبته وفقًا للفقرة اخلامسة من املادة الثالثة من نظام اجلرائم املعلوماتية، )علاًم بأن احلق 
اخلاص ال زال قائام(، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه وسؤاله عام لديه من إجابة قال: 
صحيح أنني تعرفت عىل هذه الفتاة وهي )...( عن طريق اإلنرتنت وليس بيني وبينها أي 
مقابلة، وكل ما يف األمر هو التواصل عن طريق اإلنرتنت، وإين أنكر ما ذكره املدعي بأين 
اجللسة إلحضار  رفع  قررنا  فقد  لدي. وعليه  ما  أو خرجت معها، هذا  منزهلا  أخذهتا من 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  أخرى  جلسة  ويف  بينته.  العام  املدعي 
اجللسة الساعة احلادية عرشة والنصف صباحا، وفيها حرض املدعي العام وحرض حلضوره 
املدعى عليه )...(. وبسؤال املدعي العام عن بينته قال: اكتفي بإقرار املدعى عليه املدون يف 
لفات املعاملة واملذكور يف صحيفة الدعوى. ثم تم سؤال املدعى عليه عن اعرتافه السابق 
لدى رشطة جنوب الدمام، بأنه حرض إىل منزل الفتاة )...( يف حي )...( يوم االثنني املوافق 
١٤٣٤/١٢/٢٤هـ الساعة الرابعة فجرا وذهبا سويا إىل الكورنيش، وعند الساعة التاسعة 
صباحا قام بإنزاهلا عند جممع )...(، وأفاد أنه: قام باحلديث معها وقام بضمها وتقبيلها فقط، 
وقال إن هذا اإلقرار كان مني حتت اإلجبار من الرشطة واإلكراه ومل أقم بذلك، وكل ما كان 
أنني حتدثت معها عرب اإلنرتنت، وبسؤاله هل هو متزوج أم سبق لك الزواج؟ فقال: ال. 
وعليه وملا سبق من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليه لدى رشطة الدمام بام نسب 
إليه ما يعترب قرينة بالفعل، وحيث إن الفتاة التي أخذها صغرية بعمر الثانية عرشة، وأخذها 
من منزهلا فجرا ما يدل عىل التخطيط والرتبص، وملا يف إقراره السابق من الضم والتقبيل، 
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ولطول املدة التي بقيت معه رغم صغر سنها، وإلقراره وتصديقه لدينا بأن بينه وبني الفتاة 
عالقة عرب اإلنرتنت، فقد حكمنا برصف النظر عن مطالبة املدعي العام باحلكم عىل املدعى 
عليه باحلرابة، واالكتفاء بتعزير املدعى عليه بالسجن مدة تسعة أشهر مع اجللد مائة جلدة 
مفرقة عىل دفعتني، بني كل دفعة وأخرى مدة أسبوعني. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قرر 
القناعة باحلكم، وقرر املدعي العام اعرتاضه مع إحضار الالئحة االعرتاضية، وتم افهامه 
بتعليامت االستئناف ففهم ذلك وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ.

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 
املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥/٥٤٦١٧٢ برقم  الدمام  بمدينة 
ذو  الرشعي  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/٢٤هـ،  وتاريخ  ٣٥/١٥١٨٧٠١/خ١  برقم 
القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  ١٤٣٥/٣/٢١هـ،  والتاريخ   ٣٥١٨٣٩٨٦ الرقم 
العام  املدعي  بدعوى/  اخلاص   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  باملحكمة 
ضد/ )...( يف قضية التغرير بفتاة قارص وإقامة عالقة حمرمة معها وخطفها من بيت أهلها 
الفضيلة بام هو  القرار حكم أصحاب  وتغييبها واخللوة هبا وضمها وتقبيلها، وقد تضمن 
عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٦/١هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٧٧٩٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار : ٣٥١١٧٣٥٥ 

خطفا-اوسوعهاعىلاسارصا-افعلامقدماتاتلفاحشةابالقوةا-اطمباإسامةاحداتحللتبةا-ا
إنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-اسبولاتللجوعاعنها-ادرءاتحلدا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجنا

وتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخطف حدث قارص وفعل 
الفاحشة به مفاخذة بالقوة، وطلب إقامة حد احلرابة عليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف دعواه، ومنها 
إقرار املدعى عليه أمام جهة التحقيق بصحة ما نسب إليه وأن ذلك كان برضا املجني عليه، 
بينة املدعي العام هي إقرار املدعى عليه الذي  وبعرضه عليه أنكر ما جاء فيه، ونظرًا ألن 
رجع عنه، وألن الرجوع عن االعرتاف واحلال هذه مقبول، وألن ذلك يوجه الشبهة بحق 
املدعى عليه، لذا فقد قررت املحكمة درء حد احلرابة عن املدعى عليه لعدم ثبوت موجبه، 
وحكمت لتوجه الشبهة بسجنه ملدة أربع سنوات، وجلده أربعامئة جلدة مفرقة، فاعرتض 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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و)...(   )...( باألحساء  العامة  باملحكمة  القضاة  نحن  فلدينا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
باألحساء  العامة  املحكمة  رئيس  لنا من فضيلة مساعد  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  و)...(، 
 ٣٤١٨١٠٠٦٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٤٧٧٩٢ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ افتتحت اجللسة 
الساعة )٠٩:٣٠(، وفيها حرض املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، وبسؤال املدعي العام عن دعواه قال: )بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لدائرة 
التحقيق واالدعاء العام بمحافظة األحساء أدعي عىل املذكور أعاله تقدم املواطن/ )...( 
ابن أخيه احلدث/ )...(  بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ، عن تعرض  ببالغ ملركز رشطة )...( 
يبلغ من العمر )١٤عاما( لفعل الفاحشة به من قبل ثالثة أشخاص بقرية )...(، وبضبط 
أقوال احلدث/ )...( من قبل رشطة )...( أفاد بأنه يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٣/٩هـ 
بتامم الساعة احلادية عرشة ومخس وأربعني دقيقة كان عىل دراجته اهلوائية ذاهبًا ملنزله بقرية 
)...(، وأثناء ذلك أتى خلفه صاحب سيارة نوع )...( اللون )...(، وكان بداخلها ثالثة 
بني  طريقا  فدخل  مالحقته  يف  استمروا  ثم  منهم،  باهلرب  وقام  إيقافه  وحاولوا  أشخاص 
السيارة  وقفت  ثم  ومن  دراجته  من  وسقط  منهم  الفرار  يستطع  ومل   )...( بقرية  املزارع 
املذكورة، ونزلوا من السيارة وقام قائد السيارة/ )...( باإلمساك به ونزع مالبسه وقام بفعل 
فاحشة اللواط به مفاخذة، وعند انتهائه قام باإلمساك به أيضًا كل من )...( و)...( بفعل 
فاحشة اللواط به مفاخذة  باإلكراه، فتم القبض عىل اجلناة من قبل مركز رشطة )...( بتاريخ 
املجني  باحلدث  اللواط  فاحشة  فعل  بقيامه  أقر   )...( وباستجواب  ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، 
اللواط  فاحشة  بفعل   )...( وأخيه   )...( احلدثني/  رفيقيه  من  كل  واشرتاك  برضائه  عليه 
باحلدث املجني عليه، وما جاء يف أقوال احلدثني املدعى عليهام كل من )...( وأخيه )...( 
من قيامهام بفعل فاحشة اللواط باحلدث املجني عليه برضائه باشرتاك املدعى عليه املذكور 
أعاله )تم فرز أوراق مستقلة للحدثني الختالف جهات التقايض(. وباستجواب املدعى 
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عليه أقر بقيامه بفعل فاحشة اللواط باحلدث املجني عليه مفاخذة برضائه. وانتهى التحقيق 
بالقوة.  مفاخذة  به  الفاحشة  وفعل  عليه  املجني  احلدث  بخطف  له  االهتام  توجيه  إىل  معه 
وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره املنوه عنه، املدون عىل الصفحة رقم )١ -٢( من 
الصفحة  املدون عىل  األقوال  اللفة رقم )٢١(. ٢ - حمرض سامع  املرفق عىل  التحقيق  دفرت 
رقم )٩ -١٤( من دفرت االستدالل املرفق عىل اللفة رقم )١(. ٣ - توافق ما جاء يف أقوال 
املجني عليه بوقائع القضية وما جاء يف أقوال املدعى عليه. ٤ - ما جاء يف أقوال احلدثني 
لدى جهة الضبط بمشاركة املدعى عليه املذكور أعاله بفعل الفاحشة باحلدث املجني عليه. 
املعتربة رشًعا - فعل جمرم ومعاقب  أهليته  بكامل  املذكور -وهو  أقدم عليه  ما  إن  وحيث 
وانتهاكًا لألعراض عىل  احلرابة واإلفساد يف األرض  عليه رشعًا ويعد رضبًا من رضوب 
يف  الوارد  احلرابة  بحد  عليه  واحلكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  والقهر؛  الغلبة  سبيل 
اآلية الكريمة رقم )٣٣( من سورة املائدة يف ضوء قرار هيئة كبار العلامء رقم )٨٥( وتاريخ 
عىل  ذلك  وبعرض  انتهى.  بالتنازل(،  انتهى  اخلاص  احلق  أن  )علام  ١٤٠١/١١/١١هـ. 
احلدث  بخطف  قيامي  من  دعواه  يف  العام  املدعي  ذكره  ما  إن  بقوله:  أجاب  عليه  املدعى 
وال  بخطفه  أقم  فلم  وتفصيال،  مجلة  صحيح  غري  ومفاخذته  الفاحشة  وفعل  عليه  املجني 
العام عن  املدعي  وبسؤال  أجاب.  هكذا  ادعائه عيل،  أعرف سبب  فيه وال  الفاحشة  فعل 
بينته أجاب: ليس لدي سوى ما جاء يف أوراق املعاملة، هكذا أجاب. وعليه جرى االطالع 
عىل بينات املدعي العام فوجدنا من بينها اعرتاف املدعى عليه حتقيقا املوجود يف لفه )٢٢( 
صحيفة )١( و)٢(، قد جاء بعد توجيه السؤال للمدعى عليه من قبل املحقق: أنت متهم 
فأجاب:  فعله،  تم  بام  أخربنا  قال:  ثم  نعم.  بقوله:  فأجاب   )...( للحدث  الفاحشة  بفعل 
أفيدكم أنه يف متام الساعة احلادية عرشة مساًء من يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ، 
أنا وزمييل كل من )...( و)...( وكنا مستقلني سيارة من نوع )...( يف )...(  عندما كنت 
فشاهدنا شخصا يدعى )...( بطريق ترايب زراعي يقوم برشب دخان، فقام زمييل بالتحدث 
معه ومن ثم اجته بعيدا عنا وقام بفعل فاحشة اللواط به، وبعد االنتهاء منه قمت أنا أيضا 
بفعل فاحشة اللواط به مفاخذة، وبعد االنتهاء منه قام )...( بفعل فاحشة اللواط به وهذا 
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ما حدث. بعد ذلك تم سؤال املدعى عليه من قبل املحقق: أنت متهم بخطف الغالم )...( 
البالغ من العمر )١٤( سنة وفعل فاحشة اللواط به بالقوة. فام قولك؟ فأجاب املدعى عليه 
بقوله: مل نقم بخطفه وإنام حتدث إليه )...( فوافق عىل فعل الفاحشة. ثم تم سؤاله من قبل 
املحقق: هل تم فعل فاحشة اللواط به بالقوة؟ فأجاب بقوله: ال، وإنام كان برضاه. ثم تم 
سؤاله عن طريق املحقق: هل تم اإليالج بالغالم )...(؟ فأجاب بقوله: ال، وإنام مفاخذة. 
ثم تم سؤاله من قبل املحقق: أفاد املجني عليه بأن الفعل كان بالقوة أنصحك بقول احلقيقة 
قبل  من  سؤاله  تم  ثم  بالرىض.  كان  الفعل  صحيح  غري  لقوله:  فأجاب  املراوغة؟  وعدم 
املحقق هل لديك أقوال أخرى؟ فأجاب لقوله: ال. ثم جرى سؤاله عن طريق املحقق هل 
لديك سوابق؟ فأجاب لقوله: ال. ثم جرى سؤاله من قبل املحقق هل تصادق عىل أقولك؟ 
فأجاب لقوله: نعم. انتهى. ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام وحرض حلضوره املدعى 
ما  إن  قائال:  فأجاب  أعاله  املذكور  االعرتاف  عن  عليه  املدعى  سؤال  جرى  وعليه  عليه، 
ذكرته يف االعرتافات غري صحيح، هكذا أجاب. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
ولكون املدعى عليه قد أقر عند هيئة التحقيق واالدعاء العام ورجع عن اعرتافه، ولكون 
الرجوع عن االعرتاف معتربا عند كثري من الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل، وبام أن املدعي العام 
ليس لديه بينة عىل دعواه سوى اعرتافه، ولكون الشبهة يف حق املدعى عليه متوجهة، لذا 
وجلميع ما ذكر فقد قررنا ما ييل: أوال: درء حد احلرابة عن املدعى عليه لعدم الثبوت. ثانيا: 
من  اعتبارا  سنوات  أربع  بسجنه  وذلك  عليه،  املتوجهة  للشبهة  وذلك  عليه  املدعى  تعزير 
تاريخ إيقافه وجلده أربعامئة جلدة مفرقه عىل ثامين فرتات، كل فرتة مخسون جلدة بني كل 
العام  املدعي  قرر  الطرفني  أيام، وبذلك حكمنا. وبعرض احلكم عىل  فرتة وأخرى عرشة 
اعرتاضه عىل احلكم مع تقديم الئحة اعرتاضية، وقد جرى إفهامه بمراجعتنا بعد عرشة أيام 
الستالم نسخة من احلكم، كام جرى إفهامه بأن عليه تقديم الالئحة االعرتاضية خالل املدة 
النظامية وقدرها ثالثون يوما، كام جرى عرض احلكم عىل املدعى عليه فقرر قناعته باحلكم، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ.
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األوىل  اخلامسـيـة  اجلزائـيـة  الدائــرة  قـضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  يف 
العامة بمحافظة األحساء برقم ٣٤/١٨١٠٠٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، واملقيدة لدى 
املحكمة برقم ٣٥/٨٥٠٠٦/خ١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ، املرفق هبا القرار الرشعي ذو 
القضاة  الفضيلة  الصادر من أصحاب  ١٤٣٤هـ،  الرقم ٣٤٣٠٧٩٩٠ والتاريخ ٨/٢٨/ 
باملحكمة الشيخ/ )...(، والشيخ/ )...(، والشيخ/ )...(، اخلاص بدعوى/ املدعي العام 
حكم  القرار  تضمن  وقد  بالقوة،  به  الفاحشة  وفعل  حدث  خطف  قضية  يف   )...( ضد/ 
والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  الفضيلة  أصحاب 
االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/١٦هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٧٩١٣٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ رقم القرار : ٣٥١٣٤٢٤٣ 

خطفا-اوسوعهاعىلاسارصا-افعلامقدماتاتلفاحشةابالقوةا-اطمباإسامةاحداتحللتبةا-ا
إنكارا-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-اسبولاتللجوعاعنها-ادرءاتحلدا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجنا

وتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

إدانتهام بخطف حدث قارص  إثبات  املدعى عليهام؛ طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
من ذوي االحتياجات اخلاصة وفعل الفاحشة فيه بالقوة، وطلب إقامة حد احلرابة عليهام 
أنكرا  عليهام  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  اجلريمة،  يف  املستخدمة  السيارة  ومصادرة 
إقرار  ومنها،  دعواه  يف  الواردة  األدلة  إىل  استند  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها، 
املدعى عليهام أمام جهة التحقيق بفعل الفاحشة باملجني عليه من دون إيالج وأن ذلك كان 
ن فيه،  عا عليه مع عدم علمهام بام دوِّ برضاه، وبعرضه عليهام أنكرا ما جاء فيه ودفعا بأهنام وقَّ
بينة املدعي العام هي إقرار املدعى عليهام الذي رجعا عنه، وألن احلدود تدرأ  ونظرًا ألن 
ت طلب مصادرة  بالشبهات، لذا فقد قررت املحكمة درء حد احلرابة عن املدعى عليهام وردَّ
السيارة لعدم ثبوت موجبه، وحكمت بسجن كل واحد منهام ملدة ثالث سنوات، وبجلده 

ثالثامئة جلدة مفرقة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدينا نحن القضاة باملحكمة العامة باألحساء )...( و)...( و)...( 
حرض املدعي العام )...( وادعى عىل كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه: إنه يف 
يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/٥/٩هـ ورد بالغ لرشطة املربز من احلدث/ )...( )يبلغ من 
العمر١٤ عامًا( عن قيام املدعى عليهام باالتصال به وطلبهم إياه الركوب معهام، فركب معهام 
كونه عىل معرفة باملدعى عليهام، ومن ثم اجتها إىل مزرعة قرب عني )...( وقاما بإدخاله يف 
إحدى الغرف املعدة لإليار اليومي وإقفال الباب عليه، وقاما بفعل فاحشة اللواط بالقوة 
به بدون إيالج، فتم القبض عليهام وإيقافهام بناًء عىل القرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ 
١٤٢٨/٧/٩هـ، وبضبط أقوال املجني عليه أفاد بأنه كان ماشيًا يف الطريق خارجًا من بيته 
واستوقفه املدعو/ )...( و)...( وطلبا منه الركوب معهام فركب معهام، ومن ثم ذهبا به إىل 
اسرتاحة وطلبا منه فعل الفاحشة ورفض ففعال به الفاحشة بالقوة بدون إيالج، وباستجواب 
وباستجواب   ،)...( باحلدث  إيالج  بدون  الفاحشة  بفعله  حتقيقًا  أقر  األول  عليه  املدعى 
املدعى عليه الثاين أقر حتقيقًا بفعله الفاحشة بدون إيالج باحلدث )...(، وانتهى التحقيق 
وفعل  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  قارصا  حدثا  بخطفهام  هلام  االهتام  توجيه  إىل  معهام 
اللفة  عىل  واملرفق  املنوه  إقرارمها   - ١ التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  بالقوة،  به  الفاحشة 
رقم )١١ -١٢ -١٣ -١٤(. ٢ - إقرارمها املدون يف الصفحة رقم )١٣ -١٤ -١٥ -١٦( 
من حمرض سامع األقوال املرفق عىل اللفة رقم )١(. ٣ - بالغ املجني عليه املنوه عنه املدون 
يف الصفحة رقم )١( من ملف سامع األقوال املرفق عىل اللفة رقم )١(، وتوافق غالبيته مع 
إقرار املدعى عليهام. حيث إن ما أقدم عليه املدعى عليهام املذكوران ومها -بكامل أهليتهام 
املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا يعد من رضوب احلرابة واإلفساد يف األرض 
وانتهاك لألعراض عىل سبيل الغلبة والقهر؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليهام واحلكم عليهام 
باآليت: -بحد احلرابة الوارد يف اآلية الكريمة رقم )٣٣( من سورة املائدة يف ضوء قرار هيئة 
كبار العلامء رقم)٨٥( وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ. -مصادرة السيارة من نوع )...( حتمل 
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هذه  بالتنازل،  انتهى  اخلاص  احلق  بأن  علاًم  اجلريمة،  يف  الستخدامها   )...( رقم  اللوحة 
بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  كٍل من  عليهام  للمدعى  اإلشارة  دعواي. وحرض لرتمجة 
وأجاب   )...( املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل 
املدعى عليه األول )...( بأن ما ذكره املدعي العام غري صحيح، والصحيح أنني كنت برفقة 
إىل  به  للذهاب  برغبته  احلدث  معنا  وركب   )...( نوع  من  سياريت  عىل  الثاين  عليه  املدعى 
املنزل ثم طلب منا التوجه إىل إحدى االسرتاحات التي يعرفها، وقبل الوصول لالسرتاحة 
هجم علينا جمموعة من األشخاص وأوقفونا ورضبونا ثم قاموا بخلع مالبسنا وتصويرنا 
شبه عراة وسلبوا أموالنا وهاتفي اجلوال، هكذا أجاب. وأجاب املدعى عليه الثاين )...( 
بأن ما ذكره املدعي العام غري صحيح، والصحيح أنني كنت برفقة املدعى عليه األول عىل 
سيارته من نوع )...( وركب معنا احلدث برغبته للذهاب به إىل املنزل ثم طلب منا التوجه 
من  علينا جمموعة  الوصول لالسرتاحة هجم  وقبل  يعرفها،  التي  االسرتاحات  إحدى  إىل 
األشخاص وأوقفونا ورضبونا ثم قاموا بخلع مالبسنا وتصويرنا شبه عراة وسلبوا مبلغًا 
ماليًا مني، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال: لدي البينة وهي موجودة يف 
أوراق املعاملة، كام حرض املرتجم هلام )...( و)...(، وجرى االطالع عىل بينات املدعي العام 
يف املعاملة ووجدنا إقرار املدعى عليه األول )...( املدون عىل اللفة رقم ١٣و١٤ من املعاملة، 
وفيه اعرتف املدعى عليه بفعل فاحشة اللواط باحلدث برضاه مفاخذة يف مزرعة باإليار ملدة 
ساعة، وطلب منه احلدث مبلغًا من املال مقابل ذلك ومل يسلمه شيئًا فقام احلدث برضبه، 
كام وجدنا إقرار املدعى عليه الثاين )...( عىل اللفة رقم ١١و١٢ من املعاملة، وفيه اعرتف 
ساعة،  ملدة  باإليار  مزرعة  يف  مفاخذة  برضاه  باحلدث  اللواط  فاحشة  بفعل  عليه  املدعى 
وطلب منه احلدث مبلغًا من املال مقابل ذلك ومل يسلمه شيئًا فقام احلدث برضبه. وبعرضها 
فيه، لذا جرى  أنه وقع عىل اإلقرار ومل يعلم ما  املدعى عليهام أجاب كل واحد منهام  عىل 
املعاملة وبالغ املجني  بينتي ما يف أوراق  بينة؟ فقال:  العام هل لديك زيادة  سؤال املدعي 
عليه، وتوافق غالبيته مع إقرار املدعى عليهام وإقراراهتام يف ملف االستدالل باملعاملة؛ وبناء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليهام فعل فاحشة اللواط باحلدث 
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بالقوة، ومل يكن للمدعي العام بينة غري اعرتافهام بالفعل مفاخذة برىض احلدث ورجعا عن 
هذا االعرتاف، وبام أن احلدود تدرأ بالشبهات، فلكل ما تقدم قررنا أواًل: درء حد احلرابة 
عن املدعى عليهام ومصادرة السيارة املوصوفة يف الدعوى. ثانيًا: تعزير املدعى عليهام للحق 
العام بسجن كل واحد منها ثالث سنوات من تاريخ إيقافه وجلده ثالثامئة جلدة مفرقة عىل 
ست دفعات متساوية، وبني كل دفعة واألخرى مخسة عرش يومًا، وبذلك حكمنا. وبعرضه 
عىل اجلميع قرر املدعي العام واملدعى عليهام معارضتهم عىل احلكم، وجرى إفهام كل واحد 
منهم املراجعة يف يوم الثالثاء ١٤٣٤/١١/١١هـ الستالم نسخة احلكم وتقديم اعرتاضهم 
عليه خالل ثالثني يومًا، وإال سيتم رفع املعاملة ملحكمة االستئناف. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٤هـ.

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 
لدى  واملقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤/١٩٥٩٦٨٤ برقم  األحساء  بمحافظة 
ذو  الرشعي  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/١هـ،  وتاريخ  ٣٥/٩٨٧٦/خ١  برقم  املحكمة 
القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/٦هـ  والتاريخ   ٣٤٣٥٣٢٤٣ الرقم 
العام  املدعي  بدعوى/  اخلاص   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  باملحكمة 
ضد/كٍل من:١ - )...( ٢ - )...( وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بام هو مدون 
املعاملة  وأوراق  االعرتاضيتني  والالئحتني  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل 
قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٢/١هـ.
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 6لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٩٦٣٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار : ٣٥١١٧١٨٩ 

خطفا-اوسوعهاعىلاسارصا-افعلامقدماتاتلفاحشةابالقوةا-اطمباإسامةاحداتحللتبةا-ا
اطمباتحلدا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-ا إنكارا-احمارضاتعلفاوموتجهةا-اسوتبقامماثمةا-اردُّ

تعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بخطف حدث قارص خلارج 
الدعوى عىل  إقامة حد احلرابة عليه، وبعرض  بالقوة، وطلب  به  الفاحشة  العمران وفعل 
املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل األدلة الواردة يف دعواه، 
ومنها حمارض التعرف واملواجهة، وتطابق أقوال احلدث ووصفه للجاين وسيارته مع الواقع، 
وتعدد السوابق املامثلة عىل املدعى عليه، ونظرا ألن ما قدمه املدعي العام ال يكفي إلدانة 
املدعى عليه فإنه ُيلحق التهمة به، لذا فقد قررت املحكمة رصف النظر عن طلب املدعي 
العام إقامة حد احلرابة عىل املدعى عليه، وحكمت لتوجه التهمة بسجنه ملدة أربع سنوات، 

وبجلده أربعامئة جلدة مفرقة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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العامة  باملحكمة  القضاة  و)...(،  و)...(،   ،)...( نحن  فلدينا  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  باألحساء  العامة  املحكمة  لنا من فضيلة رئيس  املحالة  املعاملة  باألحساء، وبناء عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٨١٩٤١٢ وتاريخ  ٣٤٣٤٩٦٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ، 
بدائرة  العام  املدعي  حرض  ١٤٣٤/٨/٩هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/٧/٢٦هـ، 
واالدعاء  التحقيق  دائرة  رئيس  بخطاب  املفوض   )...( األحساء  بمحافظة  العام  االدعاء 
 )...( معه  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٣/١٢/١هـ،  يف   ١٣٤١٦ رقم  باألحساء  العام 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه: إنه يف يوم الثالثاء املوافق 
١٤٣٤/٢/٢٦هـ تقدم املدعو )...( بشكوى ضد املدعى عليه يفيد فيه أن املدعى عليه قام 
باستدراج ابنه احلدث )...( والبالغ من العمر )١١سنة(، حيث أركبه يف سيارته وكان قصده 
من ذلك فعل الفاحشة به، وبعرض املدعى عليه عىل احلدث استطاع التعرف عليه من بني 
أقواله  منهام عىل  عليه واحلدث أرص كلٌّ  املدعى  بني  وباملواجهة  جمموعة من األشخاص، 
وتبني ثبات احلدث عىل دعواه، واستطاع أن يوجه الكالم للمدعى عليه دون ارتباك ويتهمه 
بأنه هو من قام بإركابه يف سيارته والذهاب به إىل أحد املخططات الواقعة عىل شارع )...( 
وفعل فاحشة اللواط به مفاخذة، وبعرض املدعى عليه عىل الطب الرشعي ملعرفة هل يوجد 
به أثر لكسور ظاهرة عىل أسنانه؟ حيث ورد الرد بخطاهبم رقم )٤١/٢٦/٣/٥/٣٨١٤٤( 
وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، وكانت النتيجة هي )وجود فقد قديم العهد بأسفل أنسية القاطع 
املركزي األيرس واحماء باحلافة السفلية للقاطع املركزي األيمن مع بقاء اجلهة الوحشية فقط 
وبضبط  السفيل(  الفك  بأرضاس  )٠.٥( سم ونخور  بحوايل  بينهام  افرتاق  مع  فك علوي 
أقوال احلدث )...( أفاد بأن املدعى عليه كان حياول إركابه معه يف سيارته وأنه كان يدعي 
بأنه يعرف والده وعائلته وادعى أن اسمه )...(، وبعد إحلاح منه وافق احلدث عىل الركوب 
الواقع  املخطط  إىل  عليه  املدعى  به  فتوجه  أمن جانبه  بعدما  املنزل  إىل  إيصاله  لغرض  معه 
عىل شارع )...(، وقام بإنزال مالبسه بالقوة ومن ثم قام بإخراج ذكره ووضعه بني فخذيه 
مشريًا إىل أنه حاول اهلرب منه بداية األمر لكنه مل يستطع ألن املدعى عليه كان مقفاًل أبواب 
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كام  واهلرب،  السيارة  من  ينزل  أن  استطاع  عليه  املدعى  انشغال  وعند  فرتة  وبعد  السيارة، 
أفاد بأن سيارة املدعى عليه هي من نوع )...( )...( م لوهنا )...( ومن األمام إنارة لوهنا 
بيضاء ولوحتها حتمل احلروف التالية )...( ومسجل السيارة هو نفس مسجل الوكالة وعىل 
املرآة األمامية بطاقة معلقة من رشكة )...( ملتابعة الزيت ومن اخللف مكتوب عليها دعاء 
السفر وأن السيارة قد انطفأت أثناء قيام املدعى عليه بالرجوع معه لغرض إيصاله إىل املنزل، 
وبسؤاله عن مصري املالبس التي كان يرتدهيا أثناء وقوع احلادث، أفاد بأنه تم الترصف هبا 
وذلك بغسلها عدة مرات. وباستجواب املدعى عليه أفاد بأنه قام بالذهاب إىل نفس احلي 
الذي يسكن فيه احلدث لغرض زيارة أقربائه، وأن احلدث شاهده هناك كام ذكر بأن سيارته 
من نوع )...( اللون )...( صنع )...( م وال حيفظ رقم اللوحة، وأنه استخدمها منذ ثالث 
سنوات ويوجد عىل نوافذ السيارة تظليلة خفيفة ويوجد من الداخل عىل املرآة آية الكريس 
األمامية  األنوار  غري  أنه  كام  بتغيريه،  يقم  مل  الوكالة  مسجل  نفس  واملسجل  السفر  ودعاء 
للسيارة وجعلها باللون األبيض وأن سيارته تنطفئ فجأة وال يمكن تشغيلها إال عن طريق 
االشرتاك مع سيارة أخرى. وانتهى التحقيق معه إىل توجيه االهتام له بخطف حدث خلارج 
العمران وفعل الفاحشة به بالقوة وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١/ حمرض العرض والتعرف، 
حيث استطاع احلدث التعرف عىل املدعى عليه وإخراجه من بني جمموعة من األشخاص 
اللفة رقم )١٩(. ٢/ثبات  املرفق عىل  التحقيق  الصفحة رقم )٦( من ملف  واملدون عىل 
احلدث عند إجراء املواجهة بينه وبني املدعى عليه واملدون عىل الصفحة رقم )٩( من ملف 
التحقيق املرفق عىل اللفة رقم )١٩(. ٣/ استطاع احلدث التعرف عىل سيارة املدعى عليه 
وذكر أوصافها ورقمها عند تقديم البالغ واملدون عىل الصفحة رقم )١٠ -١٤( من ملف 
االستدالالت األولية املرفق عىل اللفة رقم )١(. ٤/ تطابق أقوال املدعى عليه مع املجني 
عليه بخصوص أوصاف السيارة واملرفقة عىل اللفة رقم )٦٤ -٦٧(واللفة رقم )٦٩ -٧٢(. 
٥/ تقرير الطب الرشعي املرفق عىل اللفة رقم )٨٨(، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه 
املذكور يعد اعتداًء وانتهاكًا حلرمات املسلمني عىل سبيل الغلبة والقوة والقهر ورضبا من 
رضوب احلرابة واإلفساد يف األرض، وهو فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات 
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ما أسند إليه واحلكم عليه بحد احلرابة وفقًا لآلية رقم )٣٣( من سورة املائدة عىل ضوء املادة 
األوىل من قرار هيئة كبار العلامء رقم )٨٥( وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ.)علاًم بأن احلق اخلاص 
ال زال قائاًم(. وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي العام أجاب بقوله: ما ذكره املدعي العام 
يف دعواه غري صحيح مجلة وتفصيال، وأنا معلم ويل أعداء كثر وقد اهتمت هبذه التهمة بالباطل، 
هكذا أجاب. فجرى سؤاله عن وجود عداوة بينه وبني املدعي باحلق اخلاص أو والده فقال ال 
بيننا عداوة، هكذا قرر. فجرى سؤاله عن السابقتني املسجلتني عليه ومها فعل فاحشة  يوجد 
اللواط بالقوة واألخرى حماولة فعل فاحشة اللواط، فقال إهنام هتمتان ال صحة هلام، هكذا قرر. 
وبسؤال املدعي العام البينة قال: بينتي ما تتضمنه أوراق املعاملة من حمارض، هكذا قرر. ورفعت 
العام  املدعي  حرض  ١٤٣٤/١١/١١هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  ذلك.  عىل  لالطالع  اجللسة 
)...(، وذلك حسب تفويض رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام باألحساء رقم ١٥٦٢٠ يف 
١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، كام حرض املدعى عليه )...( املدون هويته سلفا، وقد جرى االطالع عىل 
أوراق املعاملة وعىل حمرض املواجهة املدون عىل الصفحة رقم )٩( من ملف التحقيق لفة رقم 
)١٩(، املتضمن إجراء املواجهة بني املجني عليه واملدعى عليه املتضمن ادعاء املجني عليه فعل 
الفاحشة به مفاخذة بعد استدراجه له وإنكار املدعى عليه لذلك، انتهى. وبعرضه عليه قال: إنه 
كذب وتدليس وال صحة له، كام جرى االطالع عىل ملف التحقيق، وتعرف املجني عليه عىل 
املدعى عليه املدون عىل الصفحات من ١٠ ـ ١٤ من ملف التحقيق لفة رقم )١(، وبعرضه عىل 
وأوصاف  أوصايف  ذكر  ويسهل  ختتفي  امرأة  ولست  معروف  شخص  إنني  قال:  عليه  املدعى 
إدارة  من  الصادر  الطبي  التقرير  عىل  االطالع  جرى  كام  احلارة.  تلك  يف  أقارب  ويل  سياريت 
)وجود  املتضمن  املعاملة  من   )٨٨( لفة  ١٤٣٤/٦/٢٠هـ  يف   ٣٨١٤٤ برقم  الرشعي  الطب 
املركزي  للقاطع  السفلية  احلافة  واحماء  األيرس  املركزي  القاطع  أنسية  بأسفل  العهد  قديم  فقد 
األيمن مع بقاء اجلهة الوحشية فقط فك علوي مع افرتاق بينهام بحوايل مخسة سنتمرات ونخور 
بأرضاس الفك السفيل( انتهى. وبعرضه عليه قال: صحيح أن هذا الوصف عندي لكني كام 
ذكرت بإمكان أي أحد أن يقوم بتوصيفي، كام جرى االطالع عىل القرار الرشعي الصادر من 
هذه املحكمة برقم ٣٣٣٤٤٩٦ يف ١٤٣٣/١/١٨هـ، املكتسب للصفة القطعية بقرار حمكمة 
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للتهمة  تعزيره  املتضمن  ١٤٣٣/٦/٢هـ،  يف  ٣٧٩/خ١/أ  برقم  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
ما  عىل  فبناء  قرر.  هكذا  هلا،  صحة  ال  هتمة  إهنا  قال:  عليه  وبعرضه  الفاحشة.  فعل  حماولة  يف 
تقدم من دعوى املدعي العام وإنكار املدعى عليه، وحيث ال بينة للمدعي العام سوى أوراق 
املعاملة، ونظرا للتهمة التي تلحق املدعى عليه، لذا رصفنا النظر عن مطالبة املدعي العام بإقامة 
حد احلرابة عىل املدعى عليه لعدم ثبوت ذلك، وقررنا تعزير املدعى عليه للحق العام وذلك 
بسجنه مدة أربع سنوات وجلده أربعامئة جلدة مفرقة عىل عدة مرات كل مرة مخسون جلدة بني 
املرة واألخرى مدة شهر، وبه حكمنا. وبتالوة احلكم عىل الطرفني مل يقنع به املدعي العام وال 
املدعى عليه، وأفهام بأن عليهام احلضور يوم الثالثاء القادم املوافق ١٤٣٤/١١/١٨هـ الستالم 
انتهت  التاريخ، وإذا  القرار وهلام حق االعرتاض عليه خالل ثالثني يوما من ذلك  صورة من 
تقديم االعرتاض فيسقط احلق يف االعرتاض ويرفع بكل حال ملحكمة االستئناف  املدة دون 
باملنطقة الرشقية لتدقيقه. وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. حرر يف 

١٤٣٤/١١/١١هـ.

يف  األوىل  اخلامسـيـة  اجلزائـيـة  الدائــرة  قـضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة 
املحكمة  لدى  واملقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ،  برقم ٣٤/١٨١٩٤١٢  بمحافظة األحساء 
الرقم  ذو  الرشعي  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ  ٣٥/٧٨٦٤٥/خ١  برقم 
٣٤٣٥٨٦١٢ والتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة 
الشيخ/ )...(، والشيخ/ )...(، والشيخ/ )...(، اخلاص بدعوى/ املدعي العام ضد/ )...( 
حكم  القرار  تضمن  وقد  بالقوة.  به  الفاحشة  وفعل  العمران  خلارج  حدث  خطف  قضية  يف 
والالئحتني  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  الفضيلة  أصحاب 
االعرتاضيتني وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/١٦هـ.
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تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٠٥٠٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه : ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار : ٣٥٢٣٣٤١٦ 

خطفا-اوسوعهاعىلاسارصا-افعلامقدماتاتلفاحشةابالقوةا-اتقليلاطبيا-اطمباإسامةا
اطمبا حداتحللتبةا-اإنكارا-اتطابقاتألنامطاتلورتثيةا-اتقليلاطبيا-اسبقاتإلسلتراحتقيقاا-اردُّ

تحلدا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

سوةاتلقلتئن.

إدانتهام بخطف حدث قارص  إثبات  املدعى عليهام؛ طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
الثاين، وطلب  البلدة وفعل الفاحشة به بالقوة من قبل املدعى عليه  والتوجه به إىل خارج 
احلكم عليهام بحد احلرابة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أنكرا صحتها ودفعا بأن 
األدلة  إىل  استند  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  عليه،  يعتديا  ومل  برضاه  رافقهام  احلدث 
الوراثية  األنامط  تطابق  املتضمنة  النووي  احلمض  فحص  نتيجة  ومنها  دعواه،  يف  الواردة 
لعينات مرسح اجلريمة مع املدعى عليهام، والتقرير الطبي املتضمن وجود آثار اعتداء عىل 
املجني عليه، وإقرارمها أمام جهة التحقيق ببعض ما جاء يف الدعوى، ونظرًا ألن ما قدمه 
املدعي العام من بينات ال يثبت هبا احلد لعدم توافر رشوط إقامته، لذا فقد قررت املحكمة 
ثبوت  لعدم  عليهام  املدعى  عىل  احلرابة  حد  إقامة  العام  املدعي  طلب  عن  النظر  رصف 
موجبه، وحكمت لتوجه التهمة بسجن كل واحد من املدعى عليهام ملدة سنتني، وبجلد كل 
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واحد منهام ثالثامئة جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد عليهام بعدم العودة ملا بدر منهام، فاعرتض 
األطراف، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدينا نحن قضاة الدائرة اجلنائية )...( يف املحكمة العامة بربيدة 
بناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة برقم  كل من )...( و)...( و)...(، 
٣٤٥٨٠٥٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٦١٦٢٤٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٨هـ، بناء عىل خطاب رئيس دائرة االدعاء العام بفرع اهليئة بمنطقة القصيم 
رقم٣٤٢٠٨٦١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١١/٢٢هـ 
اهليئة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  عاما  مدعيا  بصفته   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت 
بمنطقة القصيم، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
املعاملة  عىل  االطالع  وبعد   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...( 
اتضح أنه مل يتم إرفاق دعوى املدعي العام عىل نسخة )يس دي(، لذا رفعت اجللسة وأفهمنا 
املدعي العام بإحضار ذلك وحدد املوعد يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ. ويف 
املوعد املحدد حرض أطراف الدعوى وادعى املدعي العام قائال: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة 
االدعاء العام بفرع اهليئة بمنطقة القصيم أدعي عىل كل من:١ـ )...( البالغ من العمر)٢٠( 
عامًا سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( متعلم، غري حمصن، طالب، يسكن 
التوقيف رقم  أمر  بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٢هــ بموجب  بلدة )...( بمحافظة )...(، أوقف 
)هـ ص٦٩٨/٢/٨( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٣هــ، استنادًا للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠(، 
وأحيل للسجن العام بربيده بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ بموجب خطاب اإلحالة رقم )هـ 
ص٧٦٣/٢/٨( وتاريخ١٤٣٤/٩/١٤هـ. ٢ـ )...(، البالغ من العمر )٢١( عامًا سعودي 
 )...( بلدة  يسكن  طالب،  حمصن  غري  متعلم،   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
)هـ  رقم  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ  بتاريخ  أوقف   )...( بمحافظة 
 ،)١٩٠٠( رقم  الوزاري  للقرار  استنادًا  ١٤٣٤/٨/٢٣هــ  وتاريخ  ص٦٩٩/٢/٨( 



199

وأحيل للسجن بربيده العام بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ بموجب خطاب اإلحالة رقم )هـ 
ص٧٦٣/٢/٨( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ. وإنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٢هـ تقدم احلدث 
)...( )١٤عامًا( سعودي اجلنسية لرشطة حمافظة )...( ببالغ مفاده أنه يف الساعة السادسة 
وأربعني دقيقة صباحًا من التاريخ أعاله كان جالسًا أمام منزل جده يف بلدة )...(، فحرضت 
 )...( أخيه  بسؤاله عن  يستقلها شخصان وتوقفا عنده وقاما  قديمة   )...( نوع  سيارة من 
 )...( إىل  به  وتوجها  بالقوة  وإركابه  فمه  بتكميم  وقام  الثاين(  عليه  )املدعى  الراكب  فنزل 
رشق )...(، ويف أثناء الطريق كان املدعى عليه الثاين واضعًا يده عىل فمه والسائق يطلب منه 
السكوت وعدم املقاومة، وعند الوصول طلب املدعى عليه الثاين من األول أن ينزل ويقوم 
)بثني اللوحات(، وطلب من احلدث أن خيلع مالبسه وإال سوف يقتله فنزع املدعى عليه 
الثاين رسوال احلدث وطلب منه أن يستلقي عىل بطنه داخل مرتبة السيارة وفعل به الفاحشة 
وعند  خلصت؟  هل  يقول  األول  عليه  املدعى  احلدث  سمع  كام  ينزل،  أن  دون  مفاخذة 
وقاما  املطاردة،  ومتت  السيارة  بتشغيل  قاما   )...( نوع  من   )...( أخيه  لسيارة  مشاهدهتم 
بإنزاله أمام مدرسة )...( بالقوة. وأضاف بأن السيارة مظللة ويوجد هبا تلبيسة عىل الطبلون 
لون أمحر، وكذلك يوجد بالشاحن جهاز تشغيل )إم يب ثري MP3( وقد أثبت املحرض املعد 
من قبل جهة االستدالل بوجود قامش أمحر عىل الطبلون وكذلك جهاز)MP3( )إم يب ثري( 
)وقد اتضح أن السيارة عائدة لوالد املدعى عليه األول وتم تسليمها ملالكها(، كام لوحظ 
عىل احلدث أثناء تقديمه للبالغ وجود سحجة حديثة وصغرية أعىل الشفة العليا جهة اليمني 
بطول ١سم، كام لوحظ من اجلهة اخللفية من الثوب آثار اتساخ وتلون واملوضح يف التقرير 
املرفق  الطبي  التقرير  عليه  املجني  بحق  صدر  وقد   .)٩ ــ   ٨( رقم  صورة  املرفق  املصور 
الصادر من مستشفى )...( برقم )بدون( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٢هـ املتضمن وجود خدش 
يف الشفة العليا، وبالكشف الرشجي تبني أن لديه سحجات يف اجلهة اخللفية من الرشج. 
وبضبط أقوال )...( )أخي احلدث( أفاد بقوله: أنه اتصل عىل أخيه وسمعه يرصخ وخرج 
بلدة  رشق   )...( يف  سيارة  وجود  والحظ   ،)...( بمركز  الرشقي  الدائري  مع  عنه  يبحث 
)...( فتم مطاردهتا، وقد تعرف عىل املدعى عليه األول بعد أن متكن من استيقاف السيارة 
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السيارة بدون لوحات وسأهلام عن أخيه احلدث )...(، فقاال: ال يوجد معنا أحد  وكانت 
وكانا مرتبكني واتصل عىل أخيه فرد عليه وأخربه بأهنام أنزاله أمام مدرسة )...(، فتوجه إىل 
املدرسة ووجد أخاه. وبعرض املدعى عليهام عىل احلدث تعرف عليهام وكذلك تعرف عىل 
املواطن )...( )أخي املدعى عليه الثاين( وقد جرى فرز أوراق مستقلة بحقه متهيدًا لرفعها 
ملعايل رئيس اهليئة للمصادقة استنادًا للامدة )١٢٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية. وباستجواب 
املدعى عليه األول: أفاد بأن املدعى عليه الثاين اتصل عليه الساعة السادسة تقريبًا وطلب 
منه تناول وجبة اإلفطار سويًا فتوجه إىل منزله وركب برفقته وطلب منه التوجه إىل منزل 
م   )...( )...( صنع  نوع  بسيارته من  فتوقف  املنزل  أمام  فوجداه  يعرفه(  احلدث )وهو ال 
ونزل املدعى عليه الثاين وقام بوضع يده عىل فم احلدث واألخرى عىل جسمه وأجربه عىل 
الركوب، وأمره بالتوجه إىل )...( رشق بلدة )...( بعيدًا عن املساكن وطلب منه النزول من 
الدفاع عن احلدث أثناء االعتداء عليه من قبل املدعى عليه الثاين. وبمواجهته باحلدث أرص 
كل منهام عىل أقواله. وباستجواب املدعى عليه الثاين: أقر بأنه كان برفقة املدعى عليه األول 
الساعة  األول  عليه  املدعى  عليه  اتصل  أن  بعد  م   )...( موديل   )...( نوع  من  سيارة  عىل 
السادسة تقريبًا وطلب منه تناول وجبة اإلفطار سويًا وبمرورمها عىل بيت احلدث توقف 
فركب  حديث  بينهام  ودار  م   )...( صنع   )...( نوع  من  السيارة  قائد  األول  عليه  املدعى 
احلدث برضاه، فتوجها إىل )...( رشق بلدة )...(، وعند وصوهلام شاهدا سيارة )...( فهربا 
أمام مدرسة متوسطة )...( وتوجها إىل منزهلام. وبمواجهته باحلدث  بإنزال احلدث  وقاما 
بالثاين تناقضت أقواهلام يف رسد  أرص كل منهام عىل أقواله. وبمواجهة املدعى عليه األول 
وقائع القضية، وأرص كل منهام عىل أقواله. وقد أثبت تقريرا األدلة اجلنائية رقم ٥٠٧ -٠٤/
فحوص وراثية لعام ١٤٣٤هـ ورقم ٦٤١ -٠٤/ فحوص وراثية لعام ١٤٣٤هـ أن املدعى 
عائد  رسوال  من  املرفوعة  التلوثات  عينة  من  املرفوعة  التلوثات  مصدر  هو  الثاين  عليه 
املرفوعة من عينة قصت من  التلوثات  املدعى عليه األول هو مصدر  للمجني عليه، وأن 
إدراة  بقرار جلنة  املؤيد  بقرار االهتام  التحقيق  املستعملة يف اجلريمة. وانتهى  السيارة  مرتبة 
قارص  حدث  بخطف  و)...(   )...( من/  كل  باهتام  )١٥٣٧/ص(١٤٣٤هـ  رقم  اهليئة 
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الثاين. وذلك  املدعى عليه  قبل  بالقوة من  به  الفاحشة  البلدة وفعل  إىل خارج  به  والتوجه 
لألدلة والقرائن التالية:١ -ما جاء بإقرار املدعى عليه األول املدون عىل ص)٢ -١٣( املرفق 
املدونة عىل ص )٦(  الثاين  املدعى عليه  بإقرار  لفة )٢٥(. ٢ -ما جاء  التحقيقات  يف دفرت 
املرفق بدفرت التحقيق لفة )٢٥( وأنه أركب احلدث وتوجها به إىل )...(. ٣ -ماورد بمحرض 
القبض املرفق لفة )٥(. ٤ -حمرض املواجهة بني املدعى عليهام املدونة عىل ص)١٤( واملرفق 
لفة )٢٥( وتناقضهام الواضح يف رسد وقائع القضية. ٥ -ما ورد بإفادة أخي احلدث/ )...( 
بأنه سمع احلدث من خالل اجلوال وهو يرصخ أثناء البحث عنه دليال عىل اإلجبار بالقوة 
املدون عىل ص)٥( من ملف إجراءات االستدالل لفة)١(. ٦ -ما جاء بإفادة املدعي احلدث 
بأنه سمع املتهم الثاين يأمر األول بثني اللوحات، وهذا ظاهر من التقرير املصور املرفق لفة 
يف  خدش  )٨(بوجود  رقم  لفة  املرفق  الطبي  بالتقرير  جاء  ٧ -ما   .)١( رقم  صورة   )١٧(
األدلة  تقرير  يف  جاء  ٨ -ما  الــرشج.  من  اخللفية  اجلهة  يف  وسحجات  العليا  الشفة 
اجلنائية -فحوص حيوية -املشار إليه املرفق لفة )٣٫٧٫٩(. ٩ - حمرض إثبات احلالة املدونة 
مع  املدعي  دعوى  توافق   - ١٠ لفة)١(  االستدالل  إجراءات  دفرت  يف  املرفق  ص)٦(  عىل 
إفادة املدعى عليه األول يف كيفية إجباره عىل الركوب وتوافقها مع إفادة املدعى عليهام يف 
السيارة  معاينة  الدعوى. ١١ - حمرض  قرينة عىل صحة   )...( متوسطة  أمام مدرسة  إنزاله 
وتطابقهام مع وصف املجني عليه املدون عىل ص)١١( املرفق يف ملف إجراءات االستدالل 
لفة)١(. ١٢ - حمرض تعرف أخي املجني عليه عىل سيارة املدعى عليهام. املدون عىل ص)٤( 
وجود  عدم  اتضح  سوابقهام  عىل  وباالطالع  لفة)٤١(.  االستدالل  إجراءات  ملف  من 
سوابق جنائية مسجلة عليهام. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليهام من اعتداء يعد انتهاكًا 
حلرمات املسلمني ورضبًا من رضوب احلرابة واإلفساد باألرض وفعاًل حمرمًا ومعاقبًا عليه 
رشعًا، واستنادا للامدتني )١٢٦ -١٢٩( من نظام اإلجراءات اجلزائية أطلب إثبات ما أسند 
إليهام واحلكم عليهام بحد احلرابة وفقا لآلية رقم )٣٣( من سورة املائدة يف ضوء املادة األوىل 
اخلاص  احلق  بأن  )علاًم  ١٤٠١/١١/١١هـ  رقم)٨٥(وتاريخ  العلامء  كبار  هيئة  قرار  من 
الزال قائام( هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليهام )...( و)...( أجاب كل واحد منهام قائال: 
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أطلب نسخة من الدعوى ليكون اجلواب عنها حمررا فأجيب لطلبهام، ورفعت اجللسة ليوم 
االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ. ويف املوعد املحدد افتتحت اجللسة، وفيها حرض أطراف 
الدعوى ثم سألنا املدعى عليهام عن اجلواب فأجاب )...( قائال: ما ذكره املدعي العام غري 
صحيح، والصحيح ويف اليوم املذكور بعاليه اتصلت عىل )...( من أجل أن نفطر سويا ثم 
تقابلت أنا و)...( وطلب مني الذهاب إىل )...( ثم ذهبنا إىل بيت )...( فلم نجده، وخرج 
ذهبنا  ثم  للفطور  للمطعم  معنا  الذهاب  وطلب  موجود  غري  أنه  وأبلغنا   )...( أخوه  إلينا 
وأفطرنا سويا، وبعد ذلك طلب مني أن أوصله إىل صديقه وأوصلته ثم ذهبت إىل البيت، 
وبعد ذلك حرضت الرشطة إيل، هكذا أجاب. وقد قدم مذكرة تتضمن جوابه عن الدعوى 
مفصال وتم إرفاقها يف املعاملة، كام أجاب )...( قائال: ما ذكره املدعي العام غري صحيح، 
والصحيح هو كام ذكره املدعى عليه )...( وصحيح أننا ذهبنا لبيت والد )...( املشتكي نريد 
املطعم  للفطور يف  معنا  ثم ركب  أنه غري موجود،  وأخربنا   )...( علينا  فخرج   )...( أخاه 
وأفطرنا سويا ثم أوصلناه إىل صديقه ومل نفعل به شيئا وما جاء يف دعوى املدعي العام غري 
صحيح، هكذا أجاب. وقد قدم مذكرة تتضمن جوابه عن الدعوى مفصال وتم إرفاقها يف 
املعاملة، وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال: الصحيح ما جاء يف دعواي، وبينتي يف املعاملة 
أطلب االطالع عليها. ورفعت اجللسة لذلك إىل يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٣/٥هـ. ويف 
املوعد املحدد حرض أطراف الدعوى ثم جرى منا االطالع عىل أوراق املعاملة، ومنها إقرار 
العقلية  قواي  بكامل  وأنا   )...( أنا  أقر  ونصه:  ١٣ــ  ٢٥صـ  لفة  عىل   )...( عليه  املدعى 
املعتربة رشعًا وبدون إجبار من أحد عىل قول احلقيقة، أنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٢هـ من يوم 
االثنني اتصل عيل املتهم )...( وطلب مني أن أذهب لإلفطار يف متام الساعة السادسة تقريبًا 
فذهبت إليه ووجدت )...( عند املنزل فركب معي )...( وقال: توجه إىل بيت احلدث )...( 
)...( من  فنزل   )...( أخاه  أريد  توقف  فقال:  املنزل  أمام  احلدث  فشاهدنا  أعرفه،  وأنا ال 
أريده   )...( إىل  توجه  يل:  وقال  الركوب  عىل  وأجربه  احلدث  فم  يف  يده  ووضع  السيارة، 
بموضوع، فلام وصلنا اىل )...( طلب مني النزول من السيارة وقام بإغالق األبواب ونزع 
مالبس احلدث وشاهدته يركب عىل احلدث كام أقر أين مل أدافع إطالقًا عن احلدث وإين مل 
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أشاهد احلدث يقاوم املتهم )...( وبعرضه عليه أفاد قائال: إنني مكره عىل هذا اإلقرار من 
املحقق والصحيح أن احلدث )...( ركب معنا برضاه وليس بالقوة. كام جرى االطالع عىل 
إقرار املدعى عليه )...( عىل لفة ٢٥صـ ٦ـ٧ــ املتضمن: أقر بأنني برفقة املدعى عليه األول 
)...( عىل سيارة من نوع )...( موديل )...( م بعد أن اتصل عيل الساعة السادسة تقريبًا 
وطلب مني تناول وجبة اإلفطار سويًا، وبمرورنا عىل بيت احلدث توقف )...( قائد السيارة 
ودار بينهام حديث فركب احلدث برضاه فتوجهنا إىل )...( رشق بلدة )...(، وعند وصولنا 
شاهدنا سيارة )...( فهربنا وأنزلنا احلدث أمام مدرسة متوسطة )...( وتوجهنا إىل منزلنا، 
قائاًل: غري صحيح والصحيح أن احلدث ركب معنا  أفاد  املدعى عليه  وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليهام، واالطالع  العام، وإجابة  املدعي  لنفطر مجيعا. فبعد سامعنا لدعوى  برضاه 
عىل أوراق املعاملة، وبعد تأمل القضية ودراستها، وحيث أنكر املدعى عليهام دعوى املدعي 
العام عىل نحو ما ذكر، وقد طلب املدعي العام إقامة حد احلرابة، وحيث إن ما قدمه من بينة 
ال يثبت هبا احلد ولعدم توافر رشوط إقامة احلد؛ فلهذا وملا تقـدم فقد قررنا ما ييل: أوال: 
رصفنا النظر عن طلب املدعي العام بإقامة حد احلرابة عىل املدعى عليهام لعدم ثبوت موجب 
يف  جاء  ملا  وذلك؛  عليه  املدعى  ضد  القوية  التهمة  لتوجه  نظرًا  ثانيًا:  البينة.  ولتعذر  احلد 
إقرارمها لدينا بأهنام اصطحبا املجني عليه وأفطروا سويا، وملا جاء يف التقرير الطبي اخلاص 
باملجني عليه املشار إليه املتضمن وجود خدش يف الشفة العليا وسجحات يف اجلهة اخللفية 
عليهام  باملدعى  اخلاص   )DNA( النووي  احلمض  فحص  نتيجة  تضمنته  وملا  الرشج؛  من 
املتضمن تطابق األنامط الوراثية لعينة الدم القياسية واملشار إليها بعاليه، وحيث إن ما فعله 
املدعى عليهام حمرم رشعا؛ فلهذا قررنا تعزيرمها بالسجن ملدة سنتني ابتداء من تاريخ إيقافهام 
احلاصل يف ١٤٣٤/٠٨/٢٣هـ، وجلد كل واحد منهام ثالثامئة جلدة عىل ست فرتات كل 
فرتة مخسون جلدة علنا، بني كل مرة وأخرى أسبوعان عىل أن ينفذ دفعتان من اجللد يف بلدة 
)...(، ويؤخذ عىل املدعى عليهام التعهد القوي بعدم العودة ملا بدر منهام. هذا ما ظهر لنا يف 
احلكم  عىل  االعرتاض  قرروا  األطراف  عىل  احلكم  وبعرض  حكمنا.  وبه  تقـدم،  ما  كل 
وأفهموا  لطلبهم،  فأجيبوا  اعرتاضية  الئحة  تقديم  مع  االستئناف  ملحكمة  رفعه  وطلبوا 
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بمراجعتنا يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ الستالم نسخة من احلكم وتقديم ما 
لدهيم بعد ذلك خالل مدة ثالثني يوما، وإن تأخروا عن ذلك فسيعامل هذا اإلجراء وفق 
آله  نبينا حممد وعىل  التوفيق. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، وصىل اهلل عىل  األنظمة. وباهلل 

وصحبه وسلم.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق القضايا اخلامسية 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بربيدة برقم ٣٤٢٦١٦٢٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ، املرفق هبا القرار رقم ٣٥١٧١٤٢١ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  الفضيلة  صاحب  من  الصادر  ١٤٣٥/٣/٧هـ،  وتاريخ 
باالشرتاك مع صاحبي الفضيلة الشيخ )...( مساعد رئيس املحكمة والشيخ )...( القايض 
باملحكمة اخلاص بدعوى املدعي العام ضد كل من ١ - )...( ٢ - )...(؛ الهتامهام بخطف 
عليه  املدعى  قبل  من  بالقوة  به  الفاحشة  وفعل  البلدة  خارج  إىل  به  والتوجه  قارص  حدث 
واجللد  بالسجن  عليهام  املدعى  عىل  الفضيلة  أصحاب  حكم  القرار  تضمن  وقد  الثاين، 
واللوائح  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  القرار.  يف  املفصل  النحو  عىل 
االعرتاضية جرت املصادقة عىل احلكم وأمرنا بالتظهري بذلك عىل القرار ونقله إىل ضبطه 
حسب التعليامت، مع تنبيه أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل إىل أنه سقط من دعوى املدعي العام 
باملعاملة عبارة )السيارة وقام بإغالق األبواب عليه فنزع مالبس احلدث وشاهده  املرفقة 
فوق احلدث كام أقر بأنه مل يقم( مل تدون يف القرار وصورة الضبط، وال بد من إضافتها ملا 
ذكر قبل بعث املعاملة إىل جهة التنفيذ، كام أن ما عرب به أصحاب الفضيلة من صيغة احلكم 
برصف النظر ال ينطبق عىل مثل هذه الدعاوى. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله 

وصحبه وسلم.
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القذف ألنه ال يثبت إال بشهادة شاهدين وال يقىض فيه بالنكول، لذا فقد حكم القايض بعدم 
ثبوت دعوى املدعي وأخىل سبيل املدعى عليه منها، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

بالطائف، وبناء عىل  القايض يف املحكمة اجلزائية  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد فلدي 
بالطائف برقم ٣٤٩٩٧٩٣ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية  املحالة  املعاملة 
املوافق  السبت  يوم  ففي    ٣٤٥١٩٠٠٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ، 
١٤٣٤/٢/٣٠هـ افتتحت اجللسة يف متام الساعة احلادية عرشة، وحرض فيها املدعي )...( 
 )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
سجل رقم )...( غب ذلك ادعى املدعي )...( املذكور قائاًل يف تقرير دعواه عىل املدعى 
عليه: )لقد تلفظ عيل املدعى عليه )...( يوم اجلمعة ١٤٣٣/٧/٢٥هـ يف مطعم يقع عىل 
امتداد شارع )...( وقذفني وقذف والديت بالزنا أطلب احلكم عىل املدعى عليه بام يستحقه 
رشعا وإنني أطالبه بذلك وأسأله اجلواب(، وباستجواب املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره 
املدعي )...( من أنني تلفظت عليه يوم اجلمعة ١٤٣٣/٧/٢٥هـ يف مطعم يقع يف شارع 
)...( وأنني تلفظت عليه وقذيف له ولوالدته ال صحة له. وبعرض ذلك عىل املدعي وهل 
لديه بينة عىل دعواه املشار إليها أعاله؟ أجاب قائال: نعم لديه بينة وأطلب إمهايل، وعليه 
أجلت القضية إىل يوم األحد ١٤٣٤/٤/٢٨هـ ملطالبة املدعي بإحضار بينته، وعليه رفعت 
 ،)...( املدعي  فيها  وحرض  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٤/٢٨هـ  األحد  يوم  ويف  اجللسة. 
مل  قائال:  أجاب  بينته؟  أحرض  هل  املدعي  وبسؤال   .)...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض 
أستطع إحضارها وأطلب إمهايل. وعليه رفعت اجللسة. ويف يوم االثنني ١٤٣٤/٦/١٢هـ 
ويف متام الساعة )١٠( صباحا افتتحت اجللسة، وحرض فيها املدعي )...(، وحرض حلضوره 
املدعى عليه )...(، وبسؤال املدعي هل أحرض بينته؟ أجاب قائال: مل أستطع وأطلب إمهايل 
متام  ويف  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  اجللسة،  رفعت  وعليه  أخرية،  جللسة 

 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٩٧٩٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٣٦٠٤١ 

تلبينةا-اطمبايمنيا إسامةا إنكارا-اعجزاعنا تلقذفا-ا إسامةاحدا تمفظا-اسذفا-اطمبا
تملدعىاعميها-اعدماتوجههاايفاتلقذفا-ارداتلدعوى.

لقولهاصىلا “ويقاحمفايفاكلاحقاآلدمي؛ا تلقناعا)6/ا44(:  1ا-مااجاءايفاكشافا
تهللاعميهاوسمللا“لوايعطىاتلناسابدعوتهلاالدعىاسومادماءارجالاوأموتهلل،اولكنا
نقبا وغريا ..ا وطالقا ورجعةا نكاحا وغريا عميه.ا مافقا عميه”.ا تملدعىا عىلا تليمنيا
وسذفاوسصاصايفاغرياسقامةافالايمنيايفاوتحدامناهذهاتلعرشةاألناذلكاالايثبتا

إالابشاهدينافأشبهاتحلدود”.
عميها توجهتا منكلا ويقاحمفا  “ )ل/566(:  تإلرتدتتا مناهىا رشحا يفا جاءا 2ا-ماا
تليمنيايفادعوىاصحيحةايفاكلاحقاآدمياغريا..اوسذفا..افالايمنيايفاوتحدامنا

هذهاتلعرشةاألهنااالايقىضافيهاابالنكول”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبا احلكم عليه بام يستحقه رشعا وبحد القذف 
لتلفظه عليه وقذفه وقذف والدته، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
البينة من املدعي استمهل إلحضارها فتم إمهاله مدة كافية إال أنه عجز عن ذلك وطلب 
يمني املدعى عليه عىل نفي دعواه، ونظرًا ألن املذهب عىل عدم توجه اليمني فيام موجبه حد 
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القذف ألنه ال يثبت إال بشهادة شاهدين وال يقىض فيه بالنكول، لذا فقد حكم القايض بعدم 
ثبوت دعوى املدعي وأخىل سبيل املدعى عليه منها، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

بالطائف، وبناء عىل  القايض يف املحكمة اجلزائية  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد فلدي 
بالطائف برقم ٣٤٩٩٧٩٣ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية  املحالة  املعاملة 
املوافق  السبت  يوم  ففي    ٣٤٥١٩٠٠٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ، 
١٤٣٤/٢/٣٠هـ افتتحت اجللسة يف متام الساعة احلادية عرشة، وحرض فيها املدعي )...( 
 )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
سجل رقم )...( غب ذلك ادعى املدعي )...( املذكور قائاًل يف تقرير دعواه عىل املدعى 
عليه: )لقد تلفظ عيل املدعى عليه )...( يوم اجلمعة ١٤٣٣/٧/٢٥هـ يف مطعم يقع عىل 
امتداد شارع )...( وقذفني وقذف والديت بالزنا أطلب احلكم عىل املدعى عليه بام يستحقه 
رشعا وإنني أطالبه بذلك وأسأله اجلواب(، وباستجواب املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره 
املدعي )...( من أنني تلفظت عليه يوم اجلمعة ١٤٣٣/٧/٢٥هـ يف مطعم يقع يف شارع 
)...( وأنني تلفظت عليه وقذيف له ولوالدته ال صحة له. وبعرض ذلك عىل املدعي وهل 
لديه بينة عىل دعواه املشار إليها أعاله؟ أجاب قائال: نعم لديه بينة وأطلب إمهايل، وعليه 
أجلت القضية إىل يوم األحد ١٤٣٤/٤/٢٨هـ ملطالبة املدعي بإحضار بينته، وعليه رفعت 
 ،)...( املدعي  فيها  وحرض  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٤/٢٨هـ  األحد  يوم  ويف  اجللسة. 
مل  قائال:  أجاب  بينته؟  أحرض  هل  املدعي  وبسؤال   .)...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض 
أستطع إحضارها وأطلب إمهايل. وعليه رفعت اجللسة. ويف يوم االثنني ١٤٣٤/٦/١٢هـ 
ويف متام الساعة )١٠( صباحا افتتحت اجللسة، وحرض فيها املدعي )...(، وحرض حلضوره 
املدعى عليه )...(، وبسؤال املدعي هل أحرض بينته؟ أجاب قائال: مل أستطع وأطلب إمهايل 
متام  ويف  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  اجللسة،  رفعت  وعليه  أخرية،  جللسة 
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الساعة التاسعة صباحا افتتحت اجللسة، وحرض فيها املدعي )...(، وحرض حلضوره املدعى 
عليه )...(، وبسؤال املدعي هل أحرض بينته التي وعد بإحضارها؟ أجاب قائال: مل أستطع 
إحضارها، وأطلب يمني املدعى عليه أنه مل يتلفظ عيل بتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٥هـ ومل يقذفني 
أنا ووالديت بالزنا وأطلب إقامة حد القذف عليه، فبناء عىل ما تقدم ذكره، وبناء عىل دعوى 
املدعي  ذكر  وحيث  املدعي،  لدعوى  وإنكاره   ،)...( عليه  املدعى  وإجابة   )...( املدعي 
بالزنا  بقذفه  يقم  مل  أنه  املدعى عليه  أنه مل يستطع إحضارها، وطلب يمني  إال  بينة  لديه  أن 
هو ووالدته، وطلب املدعي إقامة حد القذف عىل املدعى عليه، وحيث إنه جاء يف كتاب 
“كشاف القناع عن متن اإلقناع” للشيخ العالمة منصور البهويت ما نصه قال: ويستحلف 
قوم  الدعى  بدعواهم  الناس  يعطى  “لو  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  لقوله  آلدمي  حق  كل  يف 
ورجعة  نكاح  “غري  عليه..  متفق  عليه”.  املدعى  اليمني عىل  ولكن  وأمواهلم،  رجال  دماء 
والء  وغري  أنكر،  إذا  يستحلف  ال  فإنه  لقيط  رق  لدعوى  رق  أصل  وغري  وإيالء  وطالق 
واستيالء بأن يدعي استيالد أمة فتنكره، وقال الشيخ تقي الدين: هي املدعية وغري نسب 
وقذف وقصاص يف غري قسامة، فال يمني يف واحدة من هذي العرش؛ ألن ذلك ال يثبت إال 
بشاهدين فأشبه احلدود”. انتهى كالمه، وبناء عىل ذلك حكمت بعدم ثبوت دعوى املدعي 
)...( وإخالء سبيل املدعى عليه )...(. وبعرض ما حكمت به عىل املدعي واملدعى عليه 
قرر املدعي عدم القناعة ويرغب تقديم الئحة اعرتاضية فأفهمته باملراجعة خالل عرشة أيام 
من تارخيه ١٤٣٤/٧/٢٤هـ الستالم صورة من قرار احلكم وتقديم الئحته االعرتاضية 
خالل ثالثني يوما من استالمه لتلك الصورة، وإذا مضت تلك املدة ومل يقدم الئحته سقط 
حقه يف االعرتاض، بينام قرر املدعى عليه القناعة باحلكم، وأمرت بتنظيم قرار رشعي ورفعه 
وصورة ضبطه وكامل املعاملة ملحكمة االستئناف، بعد أن يقدم املدعي الئحته االعرتاضية 

يف وقتها املحدد، وعليه رفعت اجللسة يف متام الساعة التاسعة وأربعني دقيقة. 

يف  املحرر  الرئيس  رشح  بموجب  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  كامل  لنا  أعيدت  وقد 
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مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  عىل  املعطوف  ١٤٣٤/١١/٩هـ، 
املكرمة املكلف رقم ٣٤٥١٩٠٠٥ يف ١٤٣٤/١١/٥هـ، املبني مجيع ذلك عىل قرار أصحاب 
الفضيلة الدائرة اجلزائية الرابعة قرارهم رقم ٣٤٣٤٥١٥٨ يف ١٤٣٤/١٠/٢٩ املتضمن 
بعد املقدمة: أنه بدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقرر إعادهتا لفضيلة 
حاكمها ملالحظة أنه ما دام املدعي طلب يمني املدعى عليه عىل نفي دعواه لعدم متكنه من 
إحضار البينة، ولكون احلق خاصا واليمني تقطع اخلصومة، فنرى أن حيلف القايض املدعى 
عليه وإال حكم عليه بالنكول قطعا للرش والنزاع. ونجيب أصحاب الفضيلة أنه قد جاء يف 
كتاب “رشح منتهى اإلرادات” للشيخ العالمة منصور البهويت: ج٣ ص٥٦٦ : ويستحلف 
منكر توجهت عليه اليمني يف دعوى صحيحة يف كل حق آدمي غري .. وقذف .. فال يمني يف 
واحد من هذه العرشة ألهنا ال يقىض فيها بالنكول. وحيث إن األخذ بالدليل وإعامله أوىل 
من تركه وإمهاله واألخذ بغريه، حيث إن ما حكمنا به هو أخذ بالدليل، وبناء عىل ذلك فقد 
بقيت عىل ما حكمت به وأمرت بإحلاق ذلك بالقرار وصورة ضبطه وإعادة املعاملة بكاملها 

ملحكمة االستئناف. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٢هـ.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، نحن رئيس وقضاة الدائرة اجلزائية الرابعة 
يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل القرار رقم ٣٤٢٧٨٦٢١ 
اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ،  وتاريخ 
بالطائف، املتضمن دعوى املدعي/ )...( ضد/ )...(، املتهم يف قذف وشتم، املحكوم فيه 
وتاريخ   ٣٤٣٨٩٩٠٦ رقم  االستئناف  حمكمة  بقرار  أخريًا  عليه  املالحظ  بباطنه،  دون  بام 
١٤٣٤/١٢/٢٦هـ. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقرر باألكثرية 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  األخري.  اجلواب  بعد  احلكم  عىل  املوافقة 

وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٨٨٣٦١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠١هـ رقم القرار: ٣٥١٠٠٥١٩ 

تلبينةا عدما وتلقبا-ا تلقذفا إنكارا بالرضبا-ا إسلترا سذفاوسبا-ارضبا-ا تمفظا-ا
تملوصمةاعميها-ارفضايمنياتلنفيا-اعدماثبوتاتلقذفاوتلقبا-اإدتنةابالرضبا-اتعزيلا

باجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه؛ طالبة جمازاته رشعا لقيامه بقذفها وسبها ورضهبا 
أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  الزوجية،  بيت  من  وطردها  الدبر  من  ومعارشهتا 
البينة من املدعية أحرضت إخوهتا فشهدوا  برضب املدعية وأنكر ما سوى ذلك، وبطلب 
بأهنم رأوا آثار الرضب عىل بدهنا وأهنا أخربهتم بأن سبب تلك اآلثار هو رضب زوجها هلا 
وتلفظه عليها، وألن هذه الشهادة مبنية عىل أقوال املدعية للشهود فال ترقى إلثبات ما تدعيه 
وهو ما أنكره املدعى عليه، وألن املدعية مل تقبل يمينه عىل ما أنكره من دعواها، لذا فقد 
ثبت لدى القايض ما ادعته املدعية من قيام زوجها برضهبا، وحكم بجلد املدعى عليه عرش 
املدعى عليه منه، فاعرتض  القايض ما سوى ذلك، وأخىل سبيل  يثبت لدى  جلدات، ومل 

الطرفان، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائّية باألحساء، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية يف حمافظة األحساء برقم ٣٢٨٨٣٦١ 
وتاريخ   ٣٢٢٧٤٥٣٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٢/٠٣/٢٠هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٢/٠٣/٢٠هـ، ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٢/٠٧/١٧هـ افتتحت اجللسة األوىل يف 
متام الساعة الثانية عرشة والنصف، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعو  والدها  هبا  املعرف  رفق   )...( رقم  املدين 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضورها  وحرض   ،)...( رقم  املدين 
)...(، وادعت األوىل قائلة يف دعواها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١هـ عقد عيل هذا احلارض 
ودخل يب بتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٧هـ، وأنجبت منه ابنتي املسامة )...( البالغة من العمر سنتني 
عىل  بيده  مرتني  رضبني  كام  الرشف،  يف  والقذف  والشتم  بالسب  عيل  تلفظ  وقد  وشهرا، 
وجهي وكنت حامال يف الشهر الثامن، وأحرض مكنسة ليرضبني هبا فبكيت وترك رضيب، 
ووضع خمدة عىل فمي ملنع خروج صويت خارج املنزل وهذا لشكه يِف، كام أنه حاول إعطائي 
مادة غري معروفة لتفتيت ما يف بطني إلنزاله، ورفع عيل شاحن اجلوال ليرضبني به ورضبني 
به مرة واحدة، ورفضت إجهاض احلمل، كام تلفظ عيل قائال: )ينيكون فيك الشباب، هكذا 
بالقتل  هددين  كام   ،)...( مستوصف  يف  االستقبال  يف  زمالئي  بالشباب  واملقصود  تلفظ، 
والتقطيع والدفن حتى ال يدري بفعله أحد، كام أنه يعارشين من اخللف، كام أنه يمنعني من 
النوم داخل غرفة النوم، فأنام داخل صالة املنزل ألنه يقول يل: ال يرشفني نومك بجانبي، كام 
أطلب  لذا  قررت؛  هكذا  واحدة،  مرة  ليال  الثانية  الساعة  الشارع  إىل  منزيل  من  طردين  أنه 
جمازاته بام يستحق رشعا، هذه دعواي(. وبعرضها عىل املدعى عليه )...( أجاب قائال: ما 
أهددها  العبارات ومل أرضهبا، ومل  املدعية هبذه  أتلفظ عىل  املدعية غري صحيح، ومل  ذكرته 
بالقتل، ومل أشك فيها، ومل أحاول إجهاض احلمل، ومل أعارشها من اخللف، ومل أمنعها من 
النوم داخل غرفتها ألنه بيتها، ومل أطردها من املنزل، وأنا أعمل موظفا بمستوصف )...( 
حارس أمن، وهي تعمل موظفة باالستقبال، وقد عقدت عليها وتزوجتها وأنجبت مني 
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هذه البنت املذكورة أعاله، هكذا أجاب. وبعرضها عىل املدعية قررت قائلة: لدي بينة عىل 
العامة  باملحكمة  القايض  الفضيلة  لدى صاحب  مدونة  املنزل وهي  من  رضبه يل وطردي 
باألحساء الشيخ )...(، وأطلب الكتابة إىل فضيلته بذلك، هكذا قررت. لذا أجبتها لطلبها 
وقررت الكتابة إىل فضيلته لإلفادة عن الشهادة املدونة لدى فضيلته بذلك، ورفعت اجللسة. 
املدعية  أحرضت  وقد  عليه  واملدعى   )...( ومعرفها  املدعية  بحضور  أخرى  جلسة  ويف 
للشهادة وأدائها كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
السجل املدين رقم )...(، وقد قرر كل منهم قائال: إنني أسكن يف قرية )...( وأشتغل يف 
أعامل حرة، واملدعية أختي واملدعى عليه زوج أختي، هكذا قرر. وباستشهاد األول شهد 
قائال: أشهد أنني رأيت عىل وجه أختي )...( كدمات تدل عىل أن )...( رضهبا، وأخربتني 
أختي )...( ومل أره يرضهبا، وقد هاتفتني وحرضت إليها بشقتها ورأيت تلك الكدمات، 
وأخذت أختي ومشيت، هذا ما لدي وبه أشهد. وباستشهاد الثاين شهد قائال: أشهد أن هذا 
احلارض )...( خيتلف مع أختي هذه احلارضة وأرجعها إليه ودائام تشتكي منه، ومل أره يرضهبا 
ومل أسمعه يتلفظ عليها، وكان إذا حرض إيل يبكي أمامي حتى أرد إليه زوجته، هذا ما لدي 
وبه أشهد. وباستشهاد الثالث شهد قائال: أشهد أنني رأيت أختي بعد إحضارها إىل بيت 
والدي وكان خدها وارما وعينها فيها امحرار، وسألتها عن السبب فقالت: إن زوجي رضبني 
وطردين، هذا ما لدي وبه أشهد. وبعرض الشهود وشهادهتم عليه قرر قائال: الشهود عدول 
وشهادهتم صحيحة يف رضيب للمدعية )...( بكف عىل وجهها لقلة أدهبا معي، ومل أطردها 
من املنزل، وأما شهادة الشاهد الثاين غري صحيحة، وأما ما ذكره الشاهد الثالث فإنني قد 
رضبتها )كف( ومل حيصل مني غري ذلك، هكذا قرر. وبعرضها عىل املدعية قررت قائلة: ما 
ذكره املدعى عليه من قلة أديب معه غري صحيح، ولدي زيادة بينة عىل دعواي أطلب إثباهتا، 
هكذا قررت. ثم أبرزت ورقة هذا نصها: )قد حصل االتفاق والصلح بني الزوجني )...( 
وزوجته ويكف عن إهانتها من رضب وكالم ال يليق بالرشف وكذلك زوجته حتسن معاملة 
زوجها بام يرىض اهلل وتؤدي احلقوق الزوجية بينهام هذا ما يلزم(ا.هـ ومذيل بتوقيع الشهود 
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)...( توقيعه و)...( توقيعه املقر بام فيه الزوج )...(، وبعرضه عىل املدعى عليه قرر قائال: 
رضبتها )كف( عىل وجهها ومل أتلفظ عليها، هكذا قرر. وقد اطلعت عىل خطاب فضيلة 
رئيس املحكمة العامة باألحساء برقم ٣٢/٩٥٧٥١٥ وتاريخ ١٤٣٢/٨/٤هـ، املتضمن 
إرفاق صورة الضبط باالطالع عىل أوراق املعاملة مل أجد صورة الضبط، لذا قررت الكتابة 
للمحكمة العامة باألحساء لإلفادة، لذا رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( والدها  هبا  املعرف  رفق   )...(
واملدعى عليه زوجها )...( كام حرض يف هذه اجللسة وكيل املدعية )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل األحساء برقم 
٣٣٧٨٨٢٩ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٨هـ، واملخول له فيها باملطالبة وإقامة الدعوى واملرافعة 
ملطالبة  الرشعية  املحاكم  لدى  واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة 
الزوج )...(، وقد وردين خطاب رئيس قسم الصلح هبذه املحكمة برقم ٣٣/١٠٣٤٨٤٧ 
وتاريخ ١٤٣٣/٦/٨هـ املتضمن ما نصه: )نفيد فضيلتكم بأنه حرضت لدي املدعية )...( 
ومل  عليهام  الصلح  عرض  وتم  ١٤٣٣/٦/٨هـ،  املوافق  األحد  يوم   )...( عليه  واملدعى 
 ٣٣/٤٩٣٥٨٥ برقم  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  وردين  كام  يصطلحا(ا.هـ. 
وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٦هـ، وبرفقه صورة الضبط التايل نصها: )احلمد هلل وحده وبعد، ففي 
يوم األربعاء تاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ افتتحت اجللسة متام الساعة احلادية عرشة، وفيها 
حرضت املدعية )...( ومل حيرض املدعى عليه )...( ومل يردنا ما يفيد تبلغه، وبسؤال املدعية 
عن البينة التي استعدت بإحضارها قالت: إن البينة هي )إخواين وهم حارضين( معي يف 
هذه املحكمة فأحرضت )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله 
عام لديه من شهادة قال: أشهد باهلل تعاىل أن املدعية اتصلت عيل يف العام املايض وحتديدا 
بتاريخ١٤٣٠/١٠/١٥هـ وقالت يل: إن زوجها قد طردها من املنزل وهي اآلن واقفة يف 
الساعة  املنزل  أمام  الشارع  يف  أختي  فوجدت  وذهبنا   )...( أخي  عىل  اتصلت  ثم  الشارع 
بالتقدم لدى  لنقدم )بالغ( وأبلغونا  الثانية ليال، فأخذت شقيقتي وذهبنا إىل رشطة )...( 
املحكمة، ومل يقم الزوج باإلنفاق عىل زوجته حتى هذا اليوم، هذا ما لدي من شهادة. كام 
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حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبسؤاله عام لديه من شهادة 
شقيقتي  منزل  إىل  أخي  مع  ذهبت  ١٤٣٠/١٠/١٥هـ  بتاريخ  أنه  تعاىل  باهلل  أشهد  قال: 
لكوهنا اتصلت وقالت: إن زوجها قد طردها وعندما وصلنا وجدهتا واقفة يف الشارع أمام 
منزل زوجها الساعة الثانية ليال وليس معها يشء من أغراضها، وقد تركها زوجها منذ ذلك 
التاريخ وحتى هذا اليوم بدون نفقة، هذا ما لدي من شهادة وبه أشهد. وعليه فقد قررت 
نفقة للزوجة وابنتها، لذا رفعت اجللسة حلني  لتقدير  باملحكمة  املعاملة هليئة اخلرباء  إحالة 
ورود اجلواب. وللبيان حرر يف ١٤٣١/١٠/٢٠هـ الساعة احلادية عرشة والربع. وصىل 
اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم( ا.هـ. وبعرضه عىل املدعى عليه قرر قائال: ما 
ذكره الشاهدان )...( و)...( يف الشهادة املدونة أعاله غري صحيح، والصحيح أن أخوهيا 
)...( و)...( حرضا إىل منزيل الواقع يف حي )...( بمدينة املربز وأخرجا زوجتي من بيتي ومل 
إلحضار  إمهايل  أطلب  قائلة:  املدعية  قررت  كام  قرر.  هكذا  ليال،  أخرجها  ومل  أطردها 
)مزكيني( للشاهدين )...( و)...(، هكذا قررت. لذا أجبتها لطلبها ورفعت اجللسة. ويف 
جلسة أخرى حرضت املدعية )...( رفق املعرف هبا والدها )...( واملدعى عليه )...(، كام 
حرض املدعي وكالة )...( كام حرض كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( املولود عام ١٣٦٥هـ و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
املولود عام ١٤٠٧هـ، وقرر كل منهام قائال: إن الشهود )...( و)...( و)...( و)...( أوالد 
عىل  بينة  مزيد  لدهيا  هل  املدعية  وبسؤال  منهم.  كل  قرر  هكذا  مرضيون،  عدول   )...(
حمافظة  رشطة  إىل  الكتابة  وأطلب  ذكرت  ما  سوى  لدي  بينة  ال  قائلة:  قررت  دعواها؟ 
األحساء لإلفادة عن سوابق املدعى عليه، هكذا قررت. لذا أجبتها لطلبها وقررت الكتابة 
إىل رشطة حمافظة األحساء لإلفادة عن ذلك، ورفعت اجللسة.  ويف جلسة أخرى بحضور 
املدعي وكالة وختلف املدعى عليه )...( عن احلضور ومل يقدم عذرا عن ختلفه عن حضور 
هذه اجللسة، لذا رفعت اجللسة لطلب حضور املدعى عليه. ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
يف  احلضور  عن  ختلف  لقد  قائال:  عليه  املدعى  قرر  وقد   )...( عليه  واملدعى   )...( وكالة 
اجللسة املاضية بسبب ظرف طارئ وهو أن العمل مل يسمح يل باخلروج، وقد وردين خطاب 
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عرض  وبرفقه  ١٤٣٣/٩/١٧هـ  وتاريخ   ١٩٣١١ برقم  األحساء  حمافظة  رشطة  مدير 
بيانات املدعى عليه املتضمن: )وجود سابقتني مسجلتني عليه إحدامها دخول املنازل لغرض 
يسء والتهديد، والثانية اعتداء وإحداث جروح أو كدمات وما دوهنا(ا.هـ. وبعرضها عىل 
املدعى عليه قرر قائال: هذه السوابق قديمة جدا قبل عرشين سنة أو أكثر وقد تبت إىل اهلل 
املقدمة  الدعوى  إلثبات  كاف  غري  وكالة  واملدعي  أصالة  املدعية  قدمته  وما  منها،  تعاىل 
ضدي، فقد اهتموين بأين صاحب خمدرات وأسكر ومل حيرضوا ما يثبت ذلك، وإنني أرفض 
وكالة هذا احلارض وأطالب بحضور املدعية أصالة، هكذا قرر. وبعرضها عىل املدعي وكالة 
قرر قائال: إن هذه الوكالة وكالة رشعية صادرة من جهة رسمية ومل أهتمه بيشء مما ذكره، 
هكذا قرر. وبسؤال املدعي وكالة هل لديك زيادة بينة عىل دعواك؟ فقرر قائال: ليس لدى 
موكلتي سوى ما قدمت، وال أطلب يمني املدعى عليه عىل نفيها وال أرىض هبا، هكذا قرر. 
فبناء عىل ما سلف من الدعوى واإلجابة، وإنكار املدعى عليه للدعوى مجلة وتفصيال، وبناء 
املدعى عليه هلم، ومصادقته عىل  املذكورين أعاله وتعديل  الشهود  ما ورد يف شهادة  عىل 
رضب املدعية كفا عىل وجهها تأديبا هلا، وبناء عىل نفيه ما سوى ذلك، وكون هذه الشهادة 
مبنية عىل أقوال املدعية للشهود ونفي املدعى عليه طرد املدعية من املنزل، وبناء عىل ما ورد 
له بكوهنا خارج  بأحدمها وإخبارها  املدعية  اتصال  الشاهدين )...( و)...( من  يف شهادة 
املنزل، وأن املدعى عليه قد طردها من املنزل الساعة الثانية ليال، وبناء عىل نفي املدعى عليه 
سوابق  يف  ورد  ما  عىل  وبناء  منزله،  من  الشاهدان  أخرجها  إنام  وأنه  الشهادة،  هذه  صحة 
املدعى عليه املشار إليها أعاله، وكون هذه األدلة ال ترقى إلثبات ما تدعيه املدعية مما هو 
املدعي وكالة من كون موكلته  الطرفني، وما قرره  الصلح بني  لتعذر  مدون أعاله، ونظرا 
ليس لدهيا أدلة سوى ما قدمت، ورفضه طلب يمني املدعى عليه عىل نفي هذه الدعوى، 
وبناء عىل ذلك كله فقد قررت ما ييل: - أوال/ ثبت لدي رضب املدعى عليه للمدعية كفا 
عىل وجهها، وقررت عقوبته بجلده عرش جلدات دفعة واحدة. ثانيا/ مل يثبت لدي ما سوى 
وكالة  املدعي  عىل  وبعرضه  حكمت.  تقدم  وبام  منه،  عليه  املدعى  سبيل  وأخليت  ذلك، 
واملدعى عليه قررا مجيعا عدم قناعتهام به، وطلب كل واحد منهام رفعها ملحكمة االستئناف 
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واستعد كل واحد منهام بتقديم الئحة اعرتاضية فأجبتهام لطلبهام وأفهمتهام باملراجعة يوم 
الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٦/٢٧هـ الستالم كل منهام صورة من احلكم لتقديم اعرتاضه عليه 
يف مدة أقصاها ثالثون يوما من تارخيه وإال سقط حق كل واحد منهام يف االعرتاض ففهام 
حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق  وباهلل  والنصف.  الثامنة  الساعة  اجللسة  وأقفلت  ذلك، 

وعىل اله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٦/٢٠هـ. 

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
/٣٤/٢٦٥٧٠٦٩ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 

بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ،  وتاريخ  ج٢ 
القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١١/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٨٧٨١٢ برقم  املكلف  األحساء 
وتاريخ  برقم ٣٤٢٤٨٤٨٢  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  الصادر من 
١٤٣٤/٦/٢١هـ، اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...(، 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 ١٤٣٥/١/١هـ.
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 ر4اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٨٧٨٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٩٤٦٨ 

شهودا-ا شهادةا إنكارا-ا آلخلينا-ا جوتلا رسائلا إرسالا تألما-ا بقذفا كنايةا تمفظا-ا
تعزيلاباجلمداوأخذاتلاعهد.

شهادةاتلشهود.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبا جمازاته لتلفظه عليه وعىل والدته عن طريق 
أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  ذلك،  تتضمن  لزمالئه  جوال  رسائل  إرسال 
صحتها، وبطلب البينة من املدعي أحرض عددا من الشهود، وبعد سامع شهادهتم اتضح أهنا 
موصلة إلثبات تلفظ املدعى عليه عىل املدعي وغري موصلة يف تلفظه عىل والدته، ولذا فقد 
حكم القايض بتعزير املدعى عليه بجلده عرش جلدات دفعة واحدة، فاعرتض املدعى عليه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٨/٨هـ افتتحت اجللسة يف متام 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  وفيها حرض  الساعة ١١:٤٥، 
وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى األول 
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املمحونة،   )...( ولد  بأنني  اهتمني  الرشعي  احلكم  بمجلس  معي  احلارض  هذا  إن  قائاًل: 
بأنني منافق، وهذه  العمل كام اهتمني  إيّل وإنام أرسلها لزمالئي يف  وهذه رسالة مل يرسلها 
العمل عىل جواالهتم.  أرسلها عن طريق زمالئي يف  وإنام  يرسلها جلوايل  مل  كذلك رسالة 
أطلب جمازاته، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: أطلب مهلة للرد 
املوافق  اخلميس  يوم  ويف  وقتها.  النتهاء  اجللسة  رفعت  وعليه  أجاب.  هكذا  دعواه،  عىل 
العارشة صباحا، وفيها حرض املدعي  الساعة  افتتحت اجللسة يف متام  ١٤٣٤/١١/١٣هـ 
واملدعى عليهام، وجرى سؤال املدعى عليه عن إجابته للدعوى فأجاب قائال: فإن ما ذكره 
املدعي يف دعواه غري صحيح كله مجلة وتفصيال، وهذه مكيدة يل، هذه إجابتي. وبسؤال 
وأدائها  للشهادة  فأحرض  بينة  لدي  نعم  قائال:  أجاب  بينة عىل دعواك؟  لديك  املدعي هل 
)...( سعودي بسجل مدين رقم )...( وأدىل بشهادته قائال: )اتصل )...( وذكر يل بأن )...( 
أرسل له رسالة وذكر برسالته بأن )...( املمحونة والدودة وذكر يل بأنه ال يستطع إرساهلا 
إىل )...( فقلت له أرسلها يل فأرسلها يل وشاهدت ما فيها وال أتذكر إال الدودة واملمحونة 
وقلت له لن أرسلها لـ )...( وسأرسلها إىل )...( ملا فيها من الفتنة، هذه شهاديت(. كام أدىل 
بالشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وأدىل بشهادته قائال: 
الواتساب  عرب  منزله  يف  وأنا  العشاء  بعد  تقريبا  شهرين  قبل  رسالة  يل  أرسلها   )...( )بأن 
هذه  مكتب،  إىل  مكتب  من  ينقلون  املوظفني  جعل  من  وهو  منافق   )...( بأن  فيها  يقوله 
شهاديت(. كام أدىل بالشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وأدىل 
قائال: )أرسل )...( يل رسالة عرب الواتساب ال أتذكر الوقت والتاريخ إال أنه يف أيام عيد 
احلب يقول يف رسالته اليوم يف الطائف تم ضبط أحد املحتفلني بعيد احلب من مجاعة )...( 
ولد )...( املشهورة بدودة اللقافة املمحونة هذه شهاديت(. كام أدىل بالشهادة )...( سعودي 
ثامنية  يف  تقريبا  رسالة   )...( يل  )أرسل  قائال:   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
شهر صفر عام ١٤٣٤هـ عرب الواتساب، وهي طويلة جدا مضموهنا )بأن )...( منافق وأنه 
يراقب املوظفني وخيرب املدير عنا، هذه شهاديت(. وبعرض الشهادة عىل املدعى عليه أجاب 
قائال: )أطلب مهلة للرد عىل الشهادة( لذا أجبته لطلبه، وعليه رفعت اجللسة للرد عىل بينة 
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 )٠٨:٤٥( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  املدعي. 
وفيها حرض املدعي )...(، وحرض حلضوره املدعى عليه )...(، وبسؤاله عن إجابته لشهادة 
وبدليل  للمدعي  وجماملة  فزعة  جمرد  هي  وانام  باطلة  شهادهتم  )بأن  قائاًل:  أجاب  الشهود 
إجابتي(. وبعرض ذلك عىل  إدارهتم، هذه  من  نقيل  القضية ملحاولة  بعد  تآمروا عيل  أهنم 
املدعي أجاب قائاًل: )الصحيح ما ذكرته يف شهاديت وشهادة الشهود وما ذكره من الطعن 
يف الشهود والشهادة فغري صحيح كله مجلة وتفصياًل، هذه إجابتي(. وبسؤال املدعى عليه 
عن حال الشهود أجاب قائاًل: )ال أعرفهم وليس بيني وبينهم أي عداوة، هكذا أجاب(. 
وعليه رفعت اجللسة لتأمل ما ضبط. ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ افتتحت 
اجللسة الساعة ١٠:٠٠ وفيها حرض املدعي واملدعى عليه وجرى منا يف هذه اجللسة تأمل 
ما جاء يف شهادة الشهود؛ فبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة وشهادة الشهود، وبام أن 
منافق( وغري موصلة  )يا  بقوله:  للمدعي  عليه  املدعى  تلفظ  الشاهدين موصلة يف  شهادة 
يف تلفظ املدعى عليه بولد )...( املمحونة(؛ لذا وملا سبق كله ثبت لدي إدانة املدعى عليه 
بتلفظه عىل املدعي بقول )يا منافق(، وقررت تعزيره لقاء ذلك بجلده عرش جلدات دفعة 
واحدة وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما حصل منه سابقًا، وجلميع ما سبق وعليه 
بالئحة  االستئناف  وطلب  باحلكم  قناعته  عدم  قرر  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  حكمت. 
عىل  وبعرضه  االستئناف،  بتعليامت  وأفهمته  احلكم،  من  نسخة  تسليمه  وجرى  اعرتاضية 
املدعي قرر قناعته باحلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ.

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 )٣٥١٣٨٢٣٤٩(  املكلف  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٤هـ،  وتاريخ 
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١٤٣٥/٥/٨هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٣٥٧٢٦( برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة 
الـمتضمـن دعوى/ )...( )سعودي اجلنسية( ضد/ )...( )سعودي اجلنسية( بشأن التلفظ 
عىل املدعي، املحكوم فيه بام دون بباطن القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آلـــــه 

وصحبه وسلم.
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 41اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بخميس مشيط

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٢٤٣٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣١٤٢٨١ 

إبالغا تلقذفا-ا حدا طمبا جوتلا-ا رسالةا وسبا-ا سذفا وخاصا-ا عاما تمفظا-احقا
تلبينةاتملوصمةا-ايمنياتلنفيا-ارداتلدعوىا-ا تملدعياتلعاما-اإنكارا-ادفعابالكيديةا-اعدما

عدماثبوتاكيدياها.

1ا-سولهاصىّلاتهللاعميهاوسّمللا“تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكل”.
2ا-تملوتدا)16(او)4ر1(او)5ر1(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه؛ طالبة احلكم بإقامة حد القذف عليه إلرساله 
أنكر  املدعى عليه  الدعوى عىل  قذفًا رصحيًا وسبًا هلا، وبعرض  تتضمن  رسالة من جواله 
صحتها ودفع بكيديتها، وقد تم إبالغ املدعي العام فقرر أن له دعوى للحق العام يف حال 
ثبوت الدعوى اخلاصة، وبطلب البينة من املدعية قررت أن بينتها هي رسالة اجلوال، وطلبت 
يمني املدعى عليه عىل نفي دعواها فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد رد القايض دعوى 
املدعية كيدية، فاعرتض  أن دعوى  لديه  يثبت  املدعى عليه منها، ومل  املدعية وأخىل سبيل 

املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بخميس مشيط، وبناء 
برقم  مشيط  بخميس  اجلزائية  املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٥٥٢٨١٩ وتاريخ  ٣٥١١٢٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ، 
الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ  يوم األحد  ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ، ففي 
)١١:٠٠(، وفيها حرضت املدعية وكالة )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، برفقة زوجها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيلة الرشعية 
الرشعية  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن 
١٤٣٥/٣/٢٢هـ،  يف   ٢٣٥٣٨٣٠٠١ برقم  جدة  بشامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
 )...( واالعرتاض  األحكام  وقبول  والرد  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  املدعية  ختول  والتي 
إلخ، وحرض حلضورها املدعى عليه وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...(سعودي  الرشعي عن  الوكيل   )...( رقم 
“أحد رفيدة” رقم ٣٤٣٣٩٦٢٠، والتي  بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حمافظة 
املدعية وكالة  إلخ. وادعت  املرافعة واملدافعة واإلقرار والرد وقبول األحكام )...(  ختوله 
بقوهلا: إن موكل هذا احلارض معي يف املجلس الرشعي قد أرسل رسالة فيها قذف رصيح 
أصالة،  عليه  املدعى  طليقة  موكلتي  قاصدا  شقيقي  ألخي   )...( رقم  جواله  من  ملوكلتي 
واللفظ املرسل )تراس معروفة وإين ما عادس يف ملكي يا قحبة يا منيوكة يا رشموطة يا أم 
االسرتاحات(، لذا أطلب تأديبه التأديب الرشعي لقاء ما بدر منه بإقامة حد القذف عليه 
باهتامه ملوكلتي بغري وجه رشعي، هكذا ادعت. وبعرض دعوى املدعية وكالة عىل املدعى 
عليه وكالة أجاب بقوله: ما ذكرته املدعية وكالة غري صحيحة مجلة وتفصيال، وهذه الدعوى 
كيدية ومل يرسل موكيل شيئا، ولعل هذه الرسالة التي بجوال شقيق املدعية أصالة إما حمورة 
عن طريق الفوتوشوب ونحو ذلك عن طريق رقم موكيل املذكور العائد له، ومل يرسل موكيل 
شيئا ملوكلة هذه احلارضة معي بقصد اإلساءة أو القذف، هكذا أفاد. وبعرض إجابة املدعى 
عليه وكالة وسؤاهلا عن البينة عىل صحة دعواها أفادت بقوهلا: ليس لدي بينة سوى الرسالة 
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لنا اجلوال موجود به الرسالة املذكورة يف الدعوى،  التي باجلوال، هكذا أفادت. وأبرزت 
السادسة  الساعة  ٢٠٠١١/٨/٢٧م  يف  أرسلت  قد  الرسالة  أن  فيه  مبني  الرقم  وكذلك 
للتأمل،  اجللسة  رفع  رأيت  واإلجابة  الدعوى  سامع  وبعد  مساء،  دقيقة  وعرشين  واثنتني 
وطلبت من املدعى عليه وكالة إحضار موكله أصالة اجللسة القادمة. ويف يوم الثالثاء املوافق 
١٤٣٥/٠٤/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة، وفيها حرضت املدعية وكالة واملدعى 
عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرض املدعي العام هبيئة 
التحقيق )...( املكلف من مرجعه باخلطاب برقم ٢٦٠٢ يف ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، بناء عىل 
املادة الساسة عرشة من نظام اإلجراءات اجلزائية، وقرر بقوله: إن لنا دعوى يف طلب احلق 
العام يف حال ثبوت الدعوى اخلاصة، هكذا قرر. ثم جرى عرض دعوى املدعية وكالة عىل 
املدعية وكالة يف دعواها كله غري صحيح والدعوى كيدية،  فأفاد: ما ذكرته  املدعى عليه، 
وأطلب بحقي من هذه الدعوى لقاء دعواهم ضدي دعوى كيدية، هكذا أفاد. ثم طلبت 
املدعية وكالة اليمني من املدعى عليه عىل نفي الدعوى، وبعرضها طلبها عىل املدعى عليه 
استعد بأداء اليمني التي نصها: )واهلل العظيم إنني مل أرسل من جوايل الرسالة املذكورة يف 
دعوى املدعية وكالة والتي نصها تراس معروفة وأنتي ما عادس يف ملكي يا قحبة يا منيوكة 
يا رشموطة يا أم االسرتاحات( عىل جوال أخ املدعية أصالة )...( وال أعلم من أرسلها وأن 
الدعوى ضدي غري صحيحة(، هكذا أدى املدعى عليه اليمني وقبلتها املدعية وكالة. لذا 
وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبعد االطالع عىل املعاملة اخلاصة هبام، وبناء عىل 
إنكار املدعى عليه الدعوى، وألن املدعية وكالة ال بينة لدهيا عىل الدعوى وطلبت اليمني، 
وبناء عىل أداء املدعى عليه اليمني، وبناء عىل الوكالة التي ختول املدعية طلب اليمني، وبناء 
الرسول صىّل  املنِكر يف كل حق آلدمي لعموم قول  أنه يستحلف  العلم  ما قرره أهل  عىل 
اهلل عليه وسّلم: “البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر”، وحيث مل يثبت لدي أن دعوى 
املدعى عليه من هذه  املدعية وأخليت سبيل  املدعية كيدية، لذلك كله فقد رددت دعوى 
وبعرض  وبه حكمت.  ما ظهر يل  كيدية، هذا  املدعية  أن دعوى  لدي  يثبت  ومل  الدعوى، 
احلكم عىل املدعية قررت القناعة باحلكم، أما املدعى عليه قرر عدم قناعته باحلكم وطلب 
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االعرتاض عليه وتقديم الئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه، وأفهم بأنه عليه مراجعة املحكمة 
يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٤/٢٣هـ الستالم صورة احلكم، وأن مدة االعرتاض ثالثون 
تودع  الصورة  فإن  لالستالم  احلضور  عدم  حالة  يف  وأنه  احلكم،  صورة  استالم  من  يوما 
املدة ومل يقدم  النظامية، وإذا مضت  التاريخ، ويكون بداية للمدة  يف ملف الدعوى بنفس 
اعرتاضه فريفع احلكم لالستئناف خالل مخسة وأربعني يوما من تاريخ النطق باحلكم وفقا 
املادة ١٩٤ -١٩٥من نظام اإلجراءات اجلزائية، وأمرت بتنظيم القرار الالزم لذلك. وباهلل 
التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ. 
احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األحد املوافق١٤٣٥/٠٥/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
احلادية عرشة والنصف، وفيها حرض املدعى عليه وجرى تسليمه نسخة من احلكم وأفهم 
نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  الصك.  وباهلل  املوضحة يف  بتعليامت االستئناف 
آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ. احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم اخلميس 
املوافق١٤٣٥/٠٦/١٠هـ افتتحت اجللسة الساعة )٠١:٠٠( وحيث مل حيرض املدعى عليه 
الالئحة االعرتاضية التي وعد بإحضارها يف الوقت املحدد، وقد أفهم بتعليامت االستئناف 
استنادا إىل املادتني ١٩٤و١٩٥ من نظام اإلجراءات اجلزائية كون الدعوى جنائية، وبناء عىل 
ما تضمنته املادة اخلامسة والتسعون بعد املائة، أنه إذا مل يقدم طالب التمييز الئحة االعرتاض 
خالل املدة املنصوص عليها يف املادة الرابعة والتسعني بعد املائة، ترفع املحكمة احلكم إىل 
بإحلاق  أمرت  لذلك  باحلكم،  النطق  تاريخ  من  يومًا  وأربعني  مخسة  خالل  التمييز  حمكمة 
ذلك يف القرار وبعث كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم. وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ. 

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٥٢٨١٩ برقم  املساعد  مشيط  بخميس  اجلزائية 
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وتاريخ   ٣٥٢١٣٣٢٥ برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك 
وقذف(  )سب  قضية  يف   )...( ضد/   )...( املدعية/  بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/٤/١٨هـ، 
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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 42اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعرعر

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٥٨٤٨٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٠٨٠ 

تمفظا-احقاعاما-اسذفا-اهتديدا-اطمباإسامةاحداتلقذفا-اعدماصفةاتملدعياتلعامايفا
طمبها-ارصفاتلنظل.

1ا-سولاتبناسدتمةايفاتملغنيا)ال1/ر2(: “يعارباإلسامةاتحلدابعدامتاماتلقذفابرشوطها
رشطاناأحدمهالامطالبةاتملقذوفاألنهاحقالهافالايقاوىفاسبلاطمبهاكقائلاحقوسها..ا

والانعملاخالفًاايفاهذتاكمه”.
مقصودا معاربا تألفعالا مآالتا يفا “تلنظلا )4/4ر1(:  تملوتفقاتا يفا تلشاطبيا 2ا-سولا
منا فعلا عىلا حيكلا الا تملجاهدا أنا وذلكا خمالفة،ا أوا موتفقةا تألفعالا كانتا رشعًا،ا
تألفعالاتلصادرةاعناتملكمفنياباإلسدتماأواتإلحجاماإالابعدانظلهاإىلاماايؤولاإليهاذلكا

تلفعلامرشوعًااملصمحةافيهاتقاجمباأواملفقدةاتدرأ”. 
لا-تعميلاوزيلاتلدتخميةارسلا)2٧/16ر11(ايفا1411/2/٧هـ،اتملعملاباعميلاوزيلا

تلعدلارسلا)ا/ت/21(ايفا1411/2/15هـ(.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بقذف املشتكي وهتديده، 
املدعى  لعدم حضور  ونظرا  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  عليه واحلكم  القذف  إقامة حد  وطلب 
عليه، ولكون املدعي العام يطالب بحد القذف وتعزير املدعى عليه لقاء هتديده للمشتكي، 
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وألن املدعي العام ليس له صفة يف املطالبة بحد القذف، ألن حد القذف يغلب فيه جانب 
حق العبد عىل حق اهلل، وألن دعواه بالتهديد لو ثبتت فليس فيها ما يوجب التعزير للحق 
العام، وألن املشتكي زوج أخت املدعى عليه وتعزيره يزيد من رقعة اخلالف بني األصهار 
عن  النظر  برصف  القايض  حكم  فقد  لذا  األرحام،  وقطيعة  األرس  تشتيت  إىل  يؤدي  وقد 

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

عىل  وبناء  بعرعر،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٤٥٨٤٨٩ برقم  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١٠/١٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٣٤٨٧٤١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ، 
ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٤/١١/٢٠هـ حرض املدعي العام )...(، وقدم الئحته العامة 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعو/  ضد  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  وتاريخ   ٩٢٩٣ رقم 
املوافق  اجلمعة  يوم  )يف  نصه:  ما  فيها  جاء  والتي  حيرض(،  )مل   )...( رقم  املدين  السجل 
١٤٣٤/٩/١٩هـ تقدم املواطن/ )...(، بشكوى ملركز رشطة الفيصلية مفادها قيام املشتكي 
عليه بإرسال رسائل مزعجة عىل جواله وهتديده بقوله: )إذا شفتك تدق عيل أو عىل أختي ال 
أدعس عىل رأسك أنت وأبوك وإذا شفتك حول البيت ال تلوم إال نفسك(، وقوله: )أنت 
أنه  جرار )...( أمك خلني أشوفك يالاليق(. وبسامع أقواله/ أقر بإرسال الرسائل وأفاد 
كان يف شدة غضبه، حيث إن املشتكي هو زوج أخته وبينهم قضية طالق يف املحكمة، وبعد 
ما قامت أخته برفع القضية كثر دورانه حول البيت واتصاله عىل أخته، وسبق أن املشتكي 
أرسل له رسائل استفزازية، وكذلك يقوم بإرسال رسائل ألخته بغرض إرجاعها وهتديدها، 
وقد انتهى التحقيق إىل اهتام/ )...( بقذف املشتكي وهتديده وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
١ -ما جاء يف إقراره واعرتافه بسامع أقواله عىل اللفة رقم)١(صفحة)١٤(. ٢ -ما جاء يف 
حمرض تفريغ الرسائل صفحة )١٢ ــ ١٣( لفة )١(. وبالبحث عن سوابق املدعى عليه تبني 
أهليته  بكامل  املذكور -وهو  املتهم  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  عليه،  سابقة  أي  وجود  عدم 
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املعتربة رشعا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعا، لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم 
عليه باآليت: ١ - حد القذف. ٢ - عقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه لقاء هتديده للمشتكي، 
الدعوى، وبعد  تقدم من  ما  فبناء عىل  ادعى.  قائاًم(، هكذا  بأن احلق اخلاص ال زال  )علاًم 
بحد  يطالب  العام  املدعي  أن  أواًل:  ييل:  ما  يل  ظهر  أنه  وبام  املعاملة،  أوراق  عىل  االطالع 
املطالبة  العام يف  ثانيًا: عدم صفة املدعي  القذف وتعزير املدعى عليه لقاء هتديد املشتكي. 
بحد القذف؛ ألن حد القذف عىل الراجح من أقوال أهل العلم يغلب فيه جانب حق العبد 
عىل حق اهلل، قال ابن قدامة رمحه اهلل: “يعترب إلقامة احلد بعد متام القذف برشوطه رشطان: 
أحدمها مطالبة املقذوف ألنه حق له فال يستوىف قبل طلبه كسائر حقوقه” إىل أن قال رمحه 
اهلل: “وال نعلم خالفًا يف هذا كله” املغني: )٢٠/١٣٨(. ثالثًا: أن دعوى املدعي العام هتديد 
املدعى عليه للمشتكي لو ثبتت فليس فيها ما يوجب التعزير نظرًا حلقارهتا. رابعًا: أن إقامة 
مثل هذه الدعاوى فيه إشغال للمحاكم عام هو أهم، ولو صح للمدعي العام أن يشكو كل 
من أخطأ مثل هذا اخلطأ لغصت املحاكم بالقضايا وضاقت باملعامالت. خامسًا: بناء عىل 
تعميم سمو وزير الداخلية رقم )١١٠٢٧/١٦ يف ١٤١١/٢/٧هـ( املعمم بتعميم معايل 
احلق  إقامة دعوى  واملتضمن: عدم  رقم )٨/ت/٢١ يف ١٤١١/٢/١٥هـ(  العدل  وزير 
العام أمام املحاكم يف املشادات والتامسك باأليدي أو املضاربات البسيطة التي تقترص عىل 
إصابات ال يزيد التعطيل فيها عن العمل أكثر من عرشة أيام حسب تقدير التقرير الطبي، 
طاملا تنازل املصاب عن شكواه ومل تشكل املضاربة إخالاًل باألمن. ا.هـ. وإذا تقرر هذا يف 
املضاربات فمن باب أوىل هذه الدعوى. سادسًا: عدم وجود سوابق مسجلة عىل املدعى 
بمثل هذه  املعنية  والسلطات  املحاكم  إشغال  مفسدة  أن  وبام  ما سبق،  فتأسيسًا عىل  عليه. 
دعوى  عن  النظر  رصفت  فقد  لذا  ورائها،  من  املرجوة  املصلحة  من  أعظم  فيه  الدعاوى 
بدون  عليه  اعرتاضه  قرر  العام  املدعي  عىل  احلكم  وبعرض  حكمت.  وبه  العام،  املدعي 
الئحة، وسيجري رفع كامل املعاملة إىل حمكمة االستئناف حسب التعليامت وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ. 
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اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥هـ   /٢/١٤ املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الساعة ٠٢:٠٠ وقد عادت املعاملة وبرفقها قرار الدائرة اجلزائية الثانية بمحكمة االستئناف 
باجلوف رقم ٣٥١٣٠٠٣٢ وتاريخ ١/٢٩/ ١٤٣٥هـ، املتضمن: وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: أواًل: مل نجد أن فضيلته قد أحرض املدعى عليه لسامع 
الدعوى العامة ضده ليأخذ ما لديه نفيًا أو إثباتًا وال بد من ذلك. ثانيًا: ذكر فضيلته -وفقه 
تثبت فليس  لو  املدعى عليه  العام هتديد  املدعي  القرار وصورة ضبطه أن دعوى  اهلل - يف 
فيها ما يوجب التعزيز حلقارهتا، واملدعى عليه قد أقر حتقيقًا بذلك، واعرتف بصدور هذه 
الرسائل التي تضمن بعضها هتديدا للمدعى عليه قد صدرت من جواله ومل ينكر ذلك، ومل 
يتم إحضاره ملجلس املحاكمة ألخذ ما لديه حيال ذلك نفيًا أو إثباتًا؛ إذ إن صدور احلكم 
فيام ذكر  الدائرة حترتم وجهة نظر فضيلته  أن  أن يكون قطعيًا، كام  يف مثل هذه احلالة البد 
لكن ال توافقه يف أن هذه األلفاظ حقرية ال تستوجب التعزير وترى أهنا ألفاظ نابية حمرمة، 
وأهنا موجبة للتعزير املناسب حال ثبوهتا، فعىل فضيلته إجراء الالزم وإضافة ما جيد للضبط 
وصورته والقرار، ومن ثم إعادة املعاملة كاملتبع ا.هـ. وعليه فإنني أجيب عام ذكره مشاخيي 
قضاة حمكمة االستئناف سددهم اهلل بام ييل: أواًل: أن إحضار املدعى عليه ال فائدة منه لعدم 
وجاهة دعوى املدعي العام ضده. ثانيًا: ال أختلف مع مشاخيي وفقهم اهلل فيام ذكروه من 
أن األلفاظ التي صدرت من املدعى عليه ألفاظ نابية حمرمة موجبة للتعزير املناسب يف حالة 
التعزير بل هي  القرار وال ضبطه أن هذه األلفاظ حقرية ال تستوجب  ثبوهتا، ومل أذكر يف 
مستوجبة للتعزير لو ثبتت، ولكن ال صفة للمدعي العام للمطالبة به ملا ذكرته سابقًا. ثالثًا: 
أن دعوى املدعي العام هتديد املدعى عليه للمشتكي وحدها فقط دون دعوى األلفاظ املشار 
هلا يف الفقرة السابقة لو ثبتت فليس فيه ما يوجب التعزير، وقد ذكر املدعي العام يف الئحته أن 
املدعى عليه هدد املشتكي باأللفاظ التالية: ١ - )ال أدعس عىل راسك أنت وأبوك(. ٢ - )ال 
تلوم إال نفسك(. ٣ - )خلني أشوفك(. ودعوى املدعي العام هتديد املدعى عليه للمشتكي 
باأللفاظ املذكورة آنفًا دعوى حقرية ملا ذكرته سابقًا. رابعًا: أن التهديد الصادر من املدعى 
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عليه لو ثبت فليس فيه ما خيل بالنظام العام، فقد صدر من املدعى عليه برسائل من جواله 
إىل جوال املشتكي، وعليه فال حق للمدعي العام فيام طلبه من تعزير املدعى عليه لقاء هتديد 
املشتكي. خامسًا: مل يواصل املشتكي دعواه ومل يتقدم إىل املحكمة رغم أن املعاملة حمالة إىل 
مكتبنا يف ١٤٣٤/١٠/١٨هـ. سادسًا: أن املشتكي قريب للمدعى عليه زوج أخته وتعزير 
املدعى عليه يف هذه الدعوى يزيد من رقعة اخلالف بني األصهار، وقد يؤدي إىل تشتيت 
األرس وقطيعة األرحام، والبد للقايض أن يقدر مآالت األحكام، وأن احلكم إذا كان يؤدي 
يف مآله إىل الفتنة والفساد فإن القايض يتوقى ذلك املآل ولو بالعدول عن احلكم، قال اإلمام 
الشاطبي رمحه اهلل: “النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود رشعًا كانت األفعال موافقة أو 
خمالفة، وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو 
اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل مرشوعًا ملصلحة فيه تستجلب أو ملفسدة 
تدرأ” املوافقات: )١٩٤/٤(. وهبذا تم اجلواب وقررت إعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف 
حسب التعليامت. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينًا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

٢/١٤/ ١٤٣٥هـ.
اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف باجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بعرعر 
برقم٣٥٤٠٧٠٩٦وتاريخ١٤٣٥/٢/١٩هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ 
العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  بــرقــم٣٤٣٦٧٨٣٢يف١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  املسجل   )...(
بام هو مدون  القرار حكم فضيلته  الزنى، وقد تضمن  بام دون  ضد/ )...( الهتامه بقذف 
أجاب  ما  عىل  وباالطالع  املعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  ومفصل 
يف   ٣٥١٣٠٠٣٢ رقم  قرارنا  عىل  بناء  ضبطه  وصورة  بالقرار  وأحلقه  القايض  فضيلة  به 
١٤٣٥/١/٢٩هـ؛ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ل4اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة برأس تنورة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٥٠٧٢ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية
تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار: ٣٥١٧٣٣٤٧ 

تمفظا-احقاعاماوخاصا-اكنايةاسذفا-ارضبازوجةاوإصاباهاا-اطمباحداتلقذفا-ا
إسلترا-اإنكاراسصداتلقذفا-اإدتنةا-ارداطمباحداتلقذفا-اتعزيلاباجلمدالمحقني.

تحااملاتلمفظاتلقذفاوغريه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بقذف زوجته بقوله هلا )يا 
خنيثة( وشتمها ورضهبا وتسببه يف إصابتها، وطلب معاقبته بحد القذف وبعقوبة تعزيرية، 
حقها  وطلبت  العام  املدعي  به  ادعى  ما  بمثل  وادعت  اخلاص  باحلق  املدعية  حرضت  كام 
اخلاص، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه قصد بلفظ )خنيثة( جمرد 
اللفظ غري رصيح يف القذف رشعا وعرفا، لذا  السب ومل يقصد القذف، ونظرًا ألن ذلك 
فقد حكم القايض برصف النظر عن إقامة حد القذف عىل املدعى عليه، وثبت لديه إدانته 
بالتلفظ عىل املدعية ورضهبا والتسبب يف إصابتها، وحكم للحق العام بجلده عرشين جلدة، 
وللحق اخلاص بجلده مخسني جلدة دفعة واحدة لتلفظه عىل املدعية، وبجلده عرشين جلدة 
لرضبه املدعية، فاعرتض املدعي العام واملدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  تنورة،  برأس  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة املحالة لنا برقم ٣٤٣٠٥٠٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
٣٤١٥٩٨٣٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ، ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ، 
افتتحت اجللسة الساعة )٠٩:٠٠(، وفيها حرض املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام 
برأس تنورة، وحرضت املدعية اخلاصة )...( ... اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
)...(، وحرض  املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب   ...  )...( قبل شقيقها  املعرف هبا من 
حلضورهم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى األول قائال: 
حيث إنه باالطالع عىل املحرض املعد من قبل رشطة حمافظة رأس تنورة تبني أنه تم القبض 
عىل املدعى عليه إثر ورود بالغ من مستشفى )...( العام عن وجود مصابة لدهيم تدعى/ 
“... اجلنسية” بموجب جواز السفر رقم )...(، وبانتقال رجال الضبط اجلنائي إىل   )...(
قام  من  هو  عليه(  )املدعى  زوجها  بأن  أفادت  املصابة  إفادة  وسامع  العام   )...( مستشفى 
برضهبا، ويوجد فيها إصابات متفرقة يف جسمها وكدمات يف رأسها ويدهيا، وأفادت بأهنا 
تعرضت للرضب من زوجها عدة مرات، كام أنه يتلفظ عليها دائاًم، وأثبت التقرير الطبي 
رقم )٤١/٢٥/٧٧٠٨٩( وتاريخ ١٤٣٤/٥/١١هـ، الصادر من مستشفى )...( تعرض 
األيرس  والعضد  الساعد  وكذلك  األيمن،  والعضد  الساعد  يف  متعددة  لكدمات  املدعية 
وحتتاج ملدة يومني للشفاء، وانتهى التحقيق إىل اهتامه بقذف زوجته وشتمها ورضهبا وتسببه 
التالية: ١. اعرتافه  التقرير الطبي املرفق، وذلك لألدلة والقرائن  يف اإلصابة املنوه عنها يف 
 .١٣(.٢( اللفة  عىل  املرفق  التحقيق  ملف  )١ -٢(من  رقم  الصفحات  عىل  املدون  حتقيًقا 
ما ورد يف أقواله األولية لدى جهة االستدالل املدون عىل الصحيفة رقم )١٣( من ملف 
مطابقة   .٥(.٤( اللفة  عىل  املرفق  الطبي  التقرير   .١(.٣( رقم  اللفة  عىل  املرفق  االستدالل 
جممل ما ورد يف أقوال الزوجة املدعية املدونة عىل الصفحات رقم )٩ -١١( مع ما ورد يف 

أقوال املدعى عليه.
وبالبحث عام إذا كان له سوابق مل يعثر له عىل سوابق مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه 
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املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشًعا، أطلب إثبات 
إدانته بام نسب إليه واحلكم عليه بام ييل: ١ - حد القذف.٢ - عقوبة تعزيرية لقاء رضب 
زوجته وشتمها تزجره وتردع غريه، علاًم بأن احلق اخلاص ال يزال قائاًم، هذه دعواي. كام 
قررت املدعية اخلاصة أن املدعى عليه تلفظ عليها باأللفاظ السابقة وقام برضهبا وطلبت 
املدعى  عىل  اخلاصة  واملدعية  العام  املدعي  دعوى  يف  جاء  ما  وبعرض  منه،  اخلاص  حقها 
عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام واملدعية اخلاصة يف دعواه من تلفظي عىل املدعية 
يف  والتسبب  برضهبا  وقيامي  خنيثة(  حيوانة  )كلبة  وهي  الدعوى  يف  املذكورة  باأللفاظ 
اإلصابات املوضحة يف التقرير الطبي هذا كله صحيح. ثم جرى سؤاله عن نيته يف إطالق 
لفظ )خنيثة( فأجاب قائال: إهنا جمرد سب مل أقصد اهتامها بفعل الفاحشة هنائيا. وحيث إن 
لفظ )خنيثة( غري رصيح يف القذف رشعا وعرفا لذا مل يظهر يل وجاهة طلب املدعي إقامة 
حد القذف عىل املدعى عليه، وقررت رصف النظر عن طلبه، وبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
باأللفاظ  املدعية  بالتلفظ عىل  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  عليه،  املدعى  وإقرار  واإلجابة 
سابقة الذكر ورضهبا والتسبب يف إصابتها، وقررت تعزيره عىل ذلك بجلده مخسني جلدة 
دفعة واحدة عىل تلفظه عىل املدعية اخلاصة، وجلده عرشين جلدة للحق العام عىل الرضب، 
التلفظ والرضب، وبام سبق حكمت. وبعرض احلكم  وعرشين جلدة للحق اخلاص عىل 
عىل األطراف قرر املدعى عليه القناعة، وقرر املدعي العام عدم القناعة وأفهم بأن له مهلة 
ثالثني يوما لتقديم اعرتاضه، ويف حال ميض املهلة سرتفع املعاملة ملحكمة االستئناف بدون 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق  وباهلل  اعرتاضية.  الئحة 

١٤٣٤/٨/٨هـ.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٤٥٨٨٨٦/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
رأس  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة/  من  الواردة  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ،  وتاريخ 
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القرار  املرفق هبا  برقم ٣٥٤٢٨٥٢٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ،  الشيخ/ )...(  تنورة 
اخلاص  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٨٤٦٨ برقم  املسجل  فضيلته  من  الصادر 
حكم  القرار  تضمن  وقد  وسب،  قذف  قضية  يف   )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي 
املعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بام هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد  اهلل عىل  املوفق وصىل  احلكم. واهلل  املصادقة عىل 

١٤٣٥/٠٣/١١هـ.
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 44اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٤٥١١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٣١٠٣٨٤ 

تمفظا-اتعليضابالقذفا-اإسلترا-ادفعابعدماسصداتلقذفا-اإدتنةا-اتعزيلاباجلمد.

تحااملاتلمفظاتلقذفاوغريه.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه؛ طالبًة احلكم بتأديبه لتلفظه عليها بقوله عنها: 
)إن هذه ليست بكرا(، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه ال يقصد 
قذفها بل يقصد أهنا كانت متزوجة بشخص قبله، وأن تلفظه عليها كان يف حال خصومة، 
ونظرًا ألن ما تلفظ به املدعى عليه ال يعد قذفًا رصحيا، وألن فيه إساءة للمدعية وذلك حمرم 
رشعًا، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام ُنسب إليه يف الدعوى، وحكم بجلده 

سبعني جلدة دفعًة واحدة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي هذا اليوم االثنني ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ لدّي أنا )...( القائم 
فضيلة  بعمل  والقائم  املنورة،  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس   ،)...( الشيخ  فضيلة  بعمل 
املعاملة املحالة برقم )٣٥٤٤٥١١(  بناًء عىل أوراق  الشيخ )...(،  مساعد رئيس املحكمة 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، واملقيدة برقم )٣٥٢١٧٠٠٨( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، 
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وتاريخ   )٣٤٢٥٢٦٦٥( برقم  املحكمة  هذه  من  الرشعي  الصك  فيها  والصادر 
 )٣٤٣٨٢٢٠٨( رقم  بالقرار  االستئناف  حمكمة  من  واملنقوض  ١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ، 
التاسعة  الساعة  املحدد  موعدها  يف  األوىل  اجللسة  افُتتحت  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ 
 )...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودية  املدعية  وفيها حرضت  صباحًا، 
واملعرف هبا من ِقبل والدها )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، كام 
حرض حلضورمها املدعى عليه )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
قائلًة يف حترير دعواها: إن املدعى عليه كان زوجي وقد جرى فسخ نكاحي منه بموجب 
حكم رشعي من املحكمة العامة باملدينة املنورة بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ، وقد تلّفظ عيّل 
يف التاريخ املذكور وقال: إن هذه ليست بكرًا، وهو هبذا نال مني وأساء إىل سمعتي فأطلب 
تأديبه عىل ذلك، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه عام جاء بدعوى املدعية أجاب قائاًل: 
ما ذكرته املدعية من أنني قلت هلا: لسِت بِكرًا عند الدخول هبا فهذا صحيح، وأنا ال أقصد 
قذفها ولكنها كانت متزوجة بشخص قبيل وتلفظي عليها كان يف حالة خصومة وغضب، 
وقد ُحكم بفسخ نكاحها مني من املحكمة العامة باملدينة املنورة لوجود خالف أرسي بيننا، 
هكذا أجاب. فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليه صادق عىل دعوى 
املدعية فأقر بالنيل من املدعية، وبام أن ما ذكرته املدعية ليس قذفًا رصحيًا وليس فيه إساءة 
للمدعية، وبام أن الرشع حّرم النيل من األعراض وجعل سباب املسلم والنيل من عرضه 
من الفسوق والعصيان، وبام أن التعزير ُيرشع يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة؛ جلميع ما 
ُذكر فقد حكمت بثبوت إدانة املدعى عليه بام ُنسب إليه يف الدعوى وقررت تعزيره عىل ذلك 
بجلده سبعني جلدة تنفذ عىل بدنه دفعًة واحدة، وبإعالن احلكم عىل املدعى عليه قرر عدم 
القناعة باحلكم وطلب رفعه إىل حمكمة االستئناف واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية، وجرى 
القرار الرشعي يف اجللسة، كام جرى إفهامه أن مدة االعرتاض ثالثون  تسليمه نسخًة من 
يومًا من هذا اليوم فإن مل يقدم اعرتاضه خالهلا سقط حقه يف طلب االستئناف، كام قررت 
املدعية القناعة باحلكم، وعىل ما تقدم حصل التوقيع. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.
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نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املكرمة،  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  السادسة  اجلزائية  بالدائرة  االستئناف  قضاة 
املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  املعاملة  االطالع عىل  منا  جرى 
فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  )١٤٣٥/٦/٢٨هـ(،  وتاريخ   )٣٥٢١٧٠٠٨( برقم 
وتاريخ   )٣٥١٨٨٢٠٨( برقم  املنورة،  باملدينة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/ 
)١٤٣٥/٣/٢٦هـ(، املتضمن دعوى املدعية )...( سعودية اجلنسية ضد/ )...( سعودي 
اجلنسية يف سب وقذف، 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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 45اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٢٣٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٩٩١٢٢ 

تقجيالتا إنكارا-ا تلقذفا-ا حدا إسامةا طمبا سذفا-ا وخاصا-ا عاما حقا تمفظا-ا
هاتفيةا-اعدماتلبينةاتملوصمةا-ايمنياتلنفيا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ارصفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بالتلفظ عىل املدعية بألفاظ 
بذيئة، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، 
إقامة  العام، وطلبت  املدعي  به  ادعى  ما  بمثل  وادعت  اخلاص  باحلق  املدعية  ثم حرضت 
حد القذف عىل املدعى عليه، وقد قدمت املدعية تسجيالت هاتفية، وبعرضها عىل املدعى 
عليه أنكر صدورها منه، ثم طلبت املدعية يمني املدعى عليه عىل نفي دعواها فأداها طبق 
مل  وباالطالع عليه  القضية،  إىل ملف  استند  العام  املدعي  البينة من  منه، وبطلب  ما طلب 
املدعية  بقذف  عليه  املدعى  إدانة  لديه  يثبت  فلم  ولذا  الدعوى،  يثبت  ما  القايض  فيه  جيد 
وال سبها، وحكم برصف النظر عن الدعويني، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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املالزم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة  عىل  بالرشح  املذيل  التعميد  عىل  وبناء  باألحساء،  اجلزائية  باملحكمة  القضائي 
الواردة  املعاملة  عىل  وبناء   ،)...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  قبل  من  القضية  لنظر 
وتاريخ   ٢٠٧١٥ برقم  األحساء  بمحافظة  العام  ــاء  واالدع التحقيق  دائرة  من  إلينا 
١٤٣٥/٠١/٠٣هـ،  ٣٥٤٠٠٧٧وتاريخ  برقم  باملحكمة  واملقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، 
واملحالة لنا برقم ٣٥٨٢٣٠وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، افتتحت اجللسة يف يوم األربعاء 
املحكمة طرفنا  أمام  بالرتافع  املعمد  العام )...(  املدعي  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ، وفيها حرض 
بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة االدعاء العام بمحافظة األحساء ذي الرقم ١٣١١٠ 
العام  االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  دعواه:  يف  وقال  ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ،  والتاريخ 
امليالد:  مكان  اجلنسية،  سعودي   )...( عىل  أدعي  األحساء  بمحافظة  التحقيق  لدائرة 
االجتامعية:  احلالة   ،)...( اهلوية:  رقم  املدين،  السجل  اهلوية:  نوع   ،٤٩ العمر:  األحساء، 
متزوج، مكان اإلقامة: األحساء/ )...(، تاريخ القبض: ١٤٣٤/٩/١٧،حالة املتهم: مفرج 
عنه، تاريخ اإلفراج: ١٤٣٤/١٢/٤هـ، فباالطالع عىل حمرض هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر رقم )بدون( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٦هـ، املتضمن: أنه بناًء عىل الشكوى املقدمة 
من املواطنة/ )...(، مفادها قيام املدعى عليه بقذفها بكالم غري الئق، وأفادت أهنا قامت 
بتسجيل صوته يف جواهلا، فقام أعضاء اهليئة باالستامع إىل التسجيل املتضمن قيام املدعى 
عليه بقذفها بقوله: )إهنا تقوم بالركوب مع بعض الشباب، والذهاب معهم إلحياء سهرات 
خمتلطة، وتعاطي اخلمور يف بعض املزارع(، فتم القبض عىل املذكور وتسليمه ملركز رشطة 
املربز بمذكرة تسليم أولية رقم )٣١٧/هـ/س( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٦هـ. وباستجواب 
التحقيق معه  بأن )...( ال تطيع زوجها، ودائاًم ترضبه. وانتهى  بأنه قال:  أقر  املدعى عليه 
إىل توجيه االهتام له بالتلفظ بألفاظ بذيئة عىل شخص. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - 
إقراره املنوه عنه، املدون عىل الصفحة رقم )١ -٢( من ملف التحقيق املرفق عىل اللفة رقم 
)١١(.٢ - حمرض اهليئة املرفق عىل اللفة رقم )٣(. وحيث إن ما أقدم عليه املذكور -وهو 
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بكامل أهليته املعتربة رشًعا - فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب إثبات ما أسنـد إليه 
واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه، )علاًم أن احلق اخلاص ما زال قائاًم(، هذه 
دعواي. وعليه فقد حرض املدعى عليه، وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى املدعي 
العام عليه فأجاب قائاًل: )ما ذكره املدعي العام يف دعواه غري صحيح، بل الصحيح بأنني 
كنت أعمل عىل سياريت اخلاصة بتوصيل مشاوير للنساء بحثًا عن لقمة العيش وأنا معلم، 
السيارة منذ مخسة أشهر، وكان  وقد اضطررت إىل ذلك لظروف خاصة وعملت يف هذه 
يشتكي كثريا من زوجته يف جمالسنا  )...(، وكان  املدعية  )...( زوج  اسمه  يل زميل معلم 
اخلاصة، وكانت املدعية )...( املذكورة تعلم بأنه صديق يل، وقامت اثنتان من النساء كنت 
اتصلوا يب مشوارًا  للسوق وأعطيتهم رقم جوايل، وبعدها  بتوصيلهم يف مشوار  قد قمت 
صديق  بأنني  علموا  أن  بعد   )...( زوجها  وعن  املذكورة   )...( املدعية  آخر وسألوين عن 
لزوج )...( املذكورة وقالوا يل: )ما رأيك فيها ترضب زوجها وتسافر من غري إذن زوجها( 
وقلت: زوجها كان كثريا يشتكي منها وأهنا تقوم برضبه، وهذا فقط ما قلته، وبعدها اتصلت 
املذكورة،   )...( ضمنهم  من  النساء  من  ثالثة  معي  وركب  فذهبت  مشوارًا  تريد  امرأة  يب 
لدى  عيل  بالشكوى  املذكورة   )...( وقامت  هبم  وذهبت  اهليئة  لدى  التوقف  مني  وطلبوا 
كام  أجاب.  هكذا  قذفها(،  وال  عليها  بالتلفظ  أقم  مل  وأنا  عليها  بالتلفظ  قمت  بأنني  اهليئة 
حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( املعرف هبا من قبل 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعت عىل احلارض معها املدعى 
أخرج  )بأنني  يل:  بقوله  قذفني  قد  احلارض  هذا  )إن  دعواها:  يف  قائلة  سابقًا  املذكور  عليه 
مخسة  بمبلغ  أخرجني  قد  زوجي  أخ  وأن  اخلمر  أرشب  وأنني  الشباب  مع  لالسرتاحات 
وعرشين ألف ريال لغرض يسء(. وكان ذلك بمسمع من زميلة يل اسمها )...( أوصلها 
إلحدى املشاوير وقامت بتسجيل صوته أطلب إقامة حد القذف عىل املدعى عليه(، هذه 
دعواي. وبسؤال املدعى عليه عن ذلك قال: )ما ذكرته املدعية يف دعواها غري صحيح بل 
الصحيح بأن )...( املذكورة سألتني عن زوج املدعية األستاذ )...(: نعم أعرفه وهو زميل 
يل يف التعليم فقالت يل )...(: )تصدق أهنا تسافر بغري إذن زوجها( فقلت: )زوجها يشتكي 
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كثريًا منها وأهنا تقوم برضبه(، ومل أقم بقذفها(. وبسؤال املدعية عن البينة عىل صحة دعواها 
أبرزت يف املجلس الرشعي مقطعًا صوتيًا تم مواجهة املدعى عليه به فأنكره مجلة وتفصيال، 
فجرى سؤال املدعية هل لديك زيادة بينة؟ قالت: ليس لدي زيادة بينة وأطلب يمني املدعى 
عليه، فجرى سؤال املدعى عليه هل هو مستعد بأداء اليمني؟ فقال: )نعم لكوين صادقًا(، 
فحلف بعد اإلذن له بقوله: )واهلل العظيم بأنني مل أقم بالتلفظ عىل املدعية )...( بقذف وال 
سب ومل أقل بأهنا خترج مع شباب لالسرتاحات وأهنا ترشب اخلمر وأن التسجيل الصويت 
ليس عائدًا يل واهلل العظيم(، ثم جرى سؤال املدعي العام: هل لديه بينة عىل دعواه؟ فقال: 
وعىل  املعاملة  أوراق  كامل  عىل  االطالع  فجرى  املعاملة.  أوراق  يف  ما  سوى  لدي  ليس 
حمرض  عىل  االطالع  جرى  كام  مسجلة،  سوابق  عليه  أجد  فلم  عليه  املدعى  سوابق  كرت 
وتاريخ  ٣١٨/هـ/س  برقم  منهم  الصادر  باملربز  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة 
١٤٣٤/٩/١٦هـ، ونص احلاجة منه: )فقمنا باستامع التسجيل حيث سمعنا املذكور يقول 
يف التسجيل إنه يقوم بتوصيل النساء والتمعن يف أوصافهن. فسألته مقدمة الشكوى )...( 
عن نفسها كوهنا سمعت من إحدى النساء أن املذكور يتكلم يف عرضها وهو ال يعلم أهنا 
هي فقال: بأهنا تقوم بالركوب مع بعض الشباب والذهاب معهم إلحياء السهرات املختلطة 
وتعاطي اخلمور يف بعض املزارع.. إلخ(، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث 
إن املدعية ليس لدهيا بينة، وطلبت يمني املدعى عليه وقد حلف عىل نفي صحة دعواها، 
وحيث إنه ال بينة للمدعي العام سوى حمرض اهليئة، وليس فيه إال االستامع للمقطع الصويت، 
والذي تم مواجهة املدعى عليه به وهو ليس إال قرينة مل تقو جانب املدعية وال جانب املدعي 
العام يف توجيه االهتام للمدعى عليه وتعزيره لقاء التهمة، وحيث إن احلق اخلاص مل يثبت 
املدعى  إدانة  لدي  يثبت  مل  أواًل/  ييل:  ما  قررت  فقد  للمدعية  عليه  املدعى  قذف  يف  لدي 
عليه بقذف املدعية وال سبها. ثانيًا/ رصفت النظر عن دعوى املدعي العام بتعزير املدعى 
عليه. ثالثًا/ رصفت النظر عن دعوى املدعية يف إقامة حد القذف، وبجميع ذلك حكمت. 
وطلب  القناعة،  اخلاصة  املدعية  قررت  كام  القناعة  قرر  عليه  املدعى  عىل  احلكم  وبعرض 
بدون  االستئناف  حمكمة  مقام  من  احلكم  وتدقيق  املعاملة  أوراق  كامل  رفع  العام  املدعي 
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آله  نبينا حممد وعىل  م عىل  التوقيع. وصىل اهلل وسلَّ اعرتاضية، وعليه حصل  تقديم الئحة 
وصحبه أمجعني حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٩هـ.

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 ٣٥٤٠٠٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ، املقيدة لدى املحكمة برقم 
املالزم  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥/٩١٣١٧٧
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ،  برقم ٣٥١٦٣٧٨٥  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة  القضائي 
اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية قذف، 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 حرريف١٤٣٥/٤/٥هـ.
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 46اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة الرس

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٣١٨٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٣٩٢٣ 

تمفظا-كنايةاسذفا-اتتصالاهاتفيا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-ايمنياتلنفيا-ارصفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم عليه بعقوبة تعزيرية لتلفظه عليه بقوله: 
)تراك خنيث خمنث(، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من 
املدعي قرر أنه ال بينة لديه وطلب يمني املدعى عليه عىل نفي دعواه فأداها طبق ما طلب 
منه، ولذا فقد حكم القايض برصف النظر عن دعوى املدعي لعدم ثبوهتا، فاعرتض املدعى 

عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

الرس،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  الرس  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٥٢٤٣١٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١١٩٩١٦٩ وتاريخ 
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٥/١٠هـ  الثالثاء  يوم  يف  ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ، 
)١٠:١٥(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى 
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عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه: 
خنيث  )تراك  قائال:  عيل  وتلفظ  اخلاص  جوايل  عىل  هاتفيا  باالتصال  قام  عليه  املدعى  إن 
عليه  املدعى  عىل  احلكم  أطلب  لذا  ماضيك(؛  نسيت  أكرب  اهلل  رسوالك  رافع  توك  خمنث 
بعقوبة تعزيرية لقاء تلفظه عيل باللفظ املذكور، هكذا ادعى. وبسؤال املدعى عليه أجاب 
قائاًل: ما ذكره املدعي أنني تلفظت عليه باللفظ املذكور فغري صحيح، هكذا أجاب. وبعد 
سامع الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليه أنكر الدعوى، لذا فقد طلبت من املدعي البينة 
املدعى عليه، هكذا أجاب.  بينة وأطلب يمني  قائال: ال يوجد لدي  الدعوى فأجاب  عىل 
وأعددت اليمني بالصيغة التالية: )واهلل العظيم أنني مل أتلفظ عىل املدعي بقول: تراك خنيث 
املدعى عليه وخوفته  أكرب نسيت ماضيك(، وعرضتها عىل  اهلل  رافع رسوالك  خمنث توك 
من عاقبة احللف الكاذب وطلبت من املدعى عليه أداء اليمني فحلف املدعى عليه قائاًل: 
)واهلل العظيم أنني مل أتلفظ عىل املدعي بقول: تراك خنيث خمنث توك رافع رسوالك اهلل أكرب 
نسيت ماضيك(، هكذا حلف. وبناء عىل مجيع ما تقدم، وبام أن املدعى عليه أنكر الدعوى، 
لذا  اليمني،  املدعى عليه  املدعى عليه وأدى  الدعوى، وطلب يمني  بينة للمدعي عىل  وال 
فقد حكمت برصف النظر عن الدعوى لعدم ثبوهتا، وحال النطق باحلكم وتالوته عليهام 
قناعته  عدم  عليه  املدعى  وقرر  قناعته  املدعي  فقرر  االستئناف،  بطلب  بحقهام  أعلمتهام 
وأفهمته بمراجعتنا يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٥/١١هـ، الستالم صورة من قرار احلكم 
وأفهمته أن له تقديم الئحة اعرتاضية إىل إدارة املحكمة خالل مدة أقصاها ثالثون يوما من 
التاريخ املحدد الستالم صورة احلكم، وإذا انتهت املدة ومل يتقدم باعرتاض فسيتم رفع احلكم 
إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، واختتمت اجللسة الساعة )١٠:٢٨(. وباهلل 

التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.

القـضايا  لـتـدقيـق  الثانـية  الـدائرة  قـضاة  نحـن  ـلعـنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الواردة مـن فـضيـلة  املـعاملة  القـصـيم عـىل  بـمنطـقة  اجلزائـية بمحكمة االسـتـئـناف 
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برقم)٣٥١١٩٩١٦٩(يف١٤٣٥/٦/٢٣هـ،  الرس  حمافظة  يف  العامة  املـحـكمة  رئـيس 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ــم)٣٥٢٣٩٩٢٤(يف١٤٣٥/٥/١١هـ،  رق القرار  هبا  املرفق 
)...( القايض باملحكمة، اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...(، الهتامه باالتصال عىل جواله 
املدعي ضد  برد دعوى  القرار حكم فضيلته  بألفاظ غري الئقة. وقد تضمن  والتلفظ عليه 
ل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق  املدعى عليه؛ لعدم ثبوهتا عىل النحو املفصَّ
املعاملة قررنا املصادقة عىل ما حكم به فضيلته -وفقه اهلل -. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 4٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٧٨٦٤٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٠٨٦١ 

جليمةا تشهريا-ا تلاوتصلا-ا بلتمجا يفا رسلا سذفا-نرشا كنايةا عاما-ا حقا تمفظا-ا
إدتنةا-ارداطمبا باحلدا-ا تملقذوفا إسلترا-اعدمامطالبةا تلقذفا-ا اطمباحدا معموماتيةا-ا

إسامةاحداتلقذفا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهدا-امصادرةاتجلوتل.

تملادةا)ر6(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

بأنه )جرار(  غ  امُلبلِّ إثبات إدانته بقذف  أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا 
وبنرش رقمه عرب برامج التواصل االجتامعي والتشهري وإحلاق الرضر به وذلك لسوء تفاهم 
بينهام، وطلب احلكم عليه بحد القذف، وبالعقوبة الواردة يف الفقرة اخلامسة من املادة الثالثة 
املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  اجلوال،  وبمصادرة  املعلوماتية،  جرائم  مكافحة  نظام  من 
يقم  مل  املقذوف  ألن  ونظرًا  عليه،   املجنى  من  باالعتذار  قام  بأنه  ودفع  بصحتها  أقر  عليه 
باملطالبة بحد القذف، لذا فقد حكم القايض بثبوت إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم 
بسجنه ملدة ثامنية أشهر، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملا بدر منه، وبمصادرة اجلوال امُلَقر 
باستخدامه يف اجلريمة، كام حكم برد طلب املدعي العام إقامة حد القذف عىل املدعى عليه، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.



247

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األحد ١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ لدي أنا )...( القايض باملحكمة 
هيئة  فرع  رئيس  بخطاب سعادة  املحكمة  إىل  املعاملة  ورود  وبناء عىل  باألحساء،  اجلزائية 
التحقيق واالدعاء العام بمحافظة األحساء برقم ١٥٣٧٧ يف ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ، واملقيدة 
فضيلة  من  مكتبنا  إىل  واملحالة  ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ،  يف   ٣٥١٨٥١٦٣٦ برقم  املحكمة  يف 
سعودي   )...( العام  املدعي  حرض  يف١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ،   ٣٥٣٧٨٦٤٧ برقم  الرئيس 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب خطاب التكليف رقم ١٣١١٠/٢/٢ 
يف ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ، وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( قائال يف حترير دعواه: بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة التحقيق واالدعاء العام 
بمحافظة األحساء أدعي عىل املدعى عليه احلارض معي بأنه بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ تقدم 
الوافد )...( ... اجلنسية ببالغ عن قيام شخص بنرش رسائل عرب برامج التواصل االجتامعي، 
وأفاد عن قيام املدعى عليه بنرش رقمه وكتابة رسائل عرب تويرت والواتساب ونصها: )هذا 
رقم قحبة ... وبريد ... اسمه )...( جرار عىل جمموعة من ... أول ما تكلمه بلف ويدور 
الواتساب: )يوجد نظام سعودة مضمون للرجال واستالم مبلغ  أما برودكاست   .) )...(
٢٠٠٠ريال شهريًا لالتصال واالستفسار )...(، وأهنا واردة من حساب رقم )...(، وحيث 
ورد التقرير الفني الصادر من شعبة التحريات والبحث اجلنائي بأن احلساب رقم )...( عائد 
للمدعى عليه، وباستجوابه أقر املدعى عليه بأنه صاحب احلساب رقم )...( واملسمى باسم 
)...( يف موقع التواصل االجتامعي عائد له وأنه من قام بنرش التغريدات ضد املدعو )...(، 
وذلك لوجود خالف بينهام يف العمل، وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام للمدعى عليه 
بنرش رقم املبلغ عرب برامج التواصل االجتامعي وقذفه بأنه جرار، وذلك لسوء تفاهم بينهام، 
وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند 
إليه واحلكم عليه بام ييل: ١ -بحد القذف. ٢ -بالعقوبة الواردة يف الفقرة اخلامسة من املادة 
الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية لقاء قيامه بالتشهري باملبلغ ونرش رقمه وإحلاق 
الرضر به عرب مواقع التواصل االجتامعي. ٣ -مصادرة جهاز اجلوال العائد للمدعى عليه 
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من نوع )...( لونه أسود وجهاز )...( لونه أبيض وفقا للامدة )١٣( من ذات النظام )علام 
بأن احلق اخلاص الزال قائام(، وسجل املدعى عليه خال من السوابق اجلنائية، هكذا قدم 
دعواه. وبعرض دعوى املدعي العام عليه أجاب قائال: )ما ذكره املدعي العام يف دعواه من 
بأنه  التواصل االجتامعي وأنني قمت بقذفه  برامج  الوافد )...( عرب  أنني قمت بنرش رقم 
جرار عن طريق جوايل املوصوف والذي من نوع )...( اللون أسود وذلك لسوء تفاهم بيننا 
فصحيح مجلة وتفصيال، وأنا تائب إىل اهلل تعاىل ونادم عىل ما فعلت وقد قمت باالعتذار 
الراتب وأنا  الصغار من  املجني عليه )...( وقد فصلت من وظيفتي وحرمت أطفايل  من 
العائل الوحيد بعد اهلل لوالدي وأطلب من فضيلتكم النظر يل بعني الرمحة والرأفة علام بأن 
سجيل خايل من السوابق اجلنائية وأنا مل أستخدم جوايل )...( املوصوف يف هذه اجلريمة وال 
يف غريها، هذه إجابتي(. وجرى سؤال املدعي العام: هل لديك بينة عىل استخدام املدعى 
عليه جلواله الـ )...( املوصوف يف هذه اجلريمة أو يف غريها من اجلرائم املعلوماتية؟ أجاب 
العام واملدعى عليه هل لدهيام ما  بينة لدي، هكذا أجاب. وجرى سؤال املدعي  قائال: ال 
يريدان إضافته يف هذه القضية؟ أجابا قائلني: ليس لدينا سوى ما قدمنا ونطلب احلكم يف 
هذه القضية، هكذا أجابا. لذا وبناء عىل املادة )٦٩( من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه 
التنفيذية فقد قررت قفل باب املرافعة. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلقرار 
املدعى عليه بدعوى املدعي العام، وألن اإلقرار حجة عىل صاحبه، وألن حد القذف حق 
خاص لألفراد، ومل يقم املجني عليه باملطالبة به حتى تاريخ هذه اجللسة، وملا ظهر لنا من 
صدق املدعى عليه يف قول احلقيقة وعدم مراوغته، وهذا يدل إن شاء اهلل عىل صدق توبته، 
وخللو سجل املدعى عليه من السوابق اجلنائية، لذا فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( 
بقيامه بنرش رقم الوافد )...( عن طريق جواله املوصوف والذي من نوع )...( أسود اللون 
عن طريق برامج التواصل االجتامعي، وقذف الوافد بأنه جرار لسوء تفاهم بينهام، ومل يثبت 
لدي استخدام جواله )...( املوصوف يف هذه اجلريمة، وحكمت عليه بام ييل: ١ -تعزيره 
جواله  ٢ -مصادرة  القضية.  هذه  بسبب  إيقافه  تاريخ  من  تبدأ  أشهر  ثامنية  بسجنه  وذلك 
)...( املوصوف يف الدعوى وعدم مصادرة جواله )...( املوصوف لعدم موجبه. ٣ -أخذ 



249

العام إقامة حد  العودة ملا بدر منه مرة أخرى. ٤ -رددت طلب املدعي  التعهد عليه بعدم 
القذف عىل املدعى عليه ألنه حق خاص للمجني عليه ومل يقم املطالبة به، وبذلك حكمت. 
وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه قناعته باحلكم، واعرتض عليه املدعي العام 
وطلب استئنافه من دون تقديم الئحة اعرتاضية، وسيتم رفع كامل املعاملة إىل مقام حمكمة 
االستئناف لتدقيق احلكم حسب املتبع بعد إكامل الزمها، وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٧/٢٦هـ. 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة 
املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٨/٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٥١٦٣٦ برقم  املكلف  االحساء 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/١٩هـ  وتاريخ   ٣٥/١٨٥١٦٣٦ برقم 
١٤٣٥/٧/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٥٣٢٩٣٨٦ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة  القايض 
تضمن  وقد  الزنا  دون  بام  قذف  قضية  يف   )...( ضد/  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص 
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 

حرريف١٤٣٥/٨/٢٠هـ.
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 ا4اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٧٨٤٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٧٣٧٦ 

تمفظا-اكنايةاسذفا-اإنكارا-اإسلترابالقباوتلشالا-اتعزيلاباجلمد.

سولاتلبهويتايفا“كشافاتلقناع” )٧/14ا(: “ويعزرابقولهايااكافلاياامنافق..ايااديوثا
ونحوهاامناكلاماافيهاإيذتءاوليسابرصيحايفاتلزنى،افيعزرابهاالرتكابهامعصيةاوكفًاالهاعنا

أذىاتملعصومني”.

بقوله:  عليه  بالتلفظ  لقيامه  بتعزيره  احلكم  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
)يا ديوث(، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وأقر بأنه قام بسب املدعي 
وشتمه ببعض األلفاظ األخرى، ونظرًا ألن موجب الكلمة التي يدعي املدعي تلفظ املدعى 
عليه هبا وموجب الشتم والسب واحد وهو التعزير، لذا فقد حكم القايض بجلد املدعى 

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

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
 ٣٤١٩٠٥٤٨٤ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  بناء  بالدمام،  اجلزائية  باملحكمة 
بالدمام  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة  ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ،  وتاريخ 
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االثنني  يوم  يف  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٧٨٤٩ برقم 
١٤٣٥/٠٢/١٣هـ، الساعة احلادية عرشة والنصف صباحًا، وفيها حرض )...( سعودي 
الوكالة  بموجب   ،)...( عن  الرشعي  الوكيل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
اخلرج  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣١/٠٢/٠٥هـ،  وتاريخ   ٨١٠٥٠٨٠١٦٧١٩ رقم 
واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  )املطالبة  واملتضمنة: 
والصلح وقبول األحكام ونفيها واالعرتاض عليها وطلب االستئناف واالستالم والتسليم 
وطلب اليمني وردها( ا.هـ. وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب 
بالتلفظ عىل  قام  املدعى عليه  إن  املدين رقم )...(، وادعى األول قائال يف دعواه:  السجل 
موكيل بقوله: )يا ديوث(، لذا أطلب تعزيره عىل ذلك، هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي وكالة غري صحيح فلم أقل هذه العبارة بل سببته وشتمته 
املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  أجاب.  هكذا  عيل،  بالسالم  يقم  مل  إنه  حيث  األلفاظ،  ببعض 
وكالة قال: الصحيح أنه قال هذه العبارة ملوكيل، هكذا أجاب. فبناء عىل ما تقدم من دعوى 
املدعي وكالة وإجابة املدعى عليه وإنكاره للعبارة التي ذكرها املدعي وكالة وإقراره بسب 
وشتم املدعي أصالة، وبام أن موجب هذه الكلمة التعزير وموجب السب والشتم التعزير 
كذلك، حيث ذكر هذا الفقهاء ومن ذلك ما نص عليه البهويت يف “كشاف القناع” )٨٧/١٤( 
املتضمن ما نصه: )ويعزر بقوله يا كافر يا منافق )...( يا ديوث ونحوها من كل ما فيه إيذاء 
وليس برصيح يف الزنى فيعزر به الرتكابه معصية وكفًا له عن أذى املعصومني(، لذا كله فقد 
قررت تعزير املدعى عليه )...( بجلده ثالثني جلدة دفعة واحدة لقاء تلفظه بالسب والشتم 
عىل املدعي أصالة، وبذلك حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة 
باحلكم، وأما املدعي وكالة فقرر عدم القناعة باحلكم فأفهمته بأنه سيجري بعد قليل تسليمه 
نسخة من احلكم لالعرتاض عليه خالل ثالثني يوما من استالمه نسخة احلكم، يكون حقه 
يف االعرتاض بعدها ساقطًا ففهم ذلك. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ. 
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حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٦٩٦٨٤٧/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
برقم  الدمام  بمدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٩٠٥٤٨٤
الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١٤٦٥٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ، اخلاص  باملحكمة 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية سب وشتم، وقد تضمن القرار حكم فضيلته 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 

يف ١٤٣٥/٤/٤هـ.
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 ر4اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨٢٥٧١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٢٥٦٦ 

تمفظا-اتهتامابقوءاتخلمقا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-اظهوراكيديةاتلدعوىا-ارصفاتلنظلا-ا
أخذاتلاعهداعىلاتملدعية.

عدماثبوتاتلاهمة.

بسوء  هلا  اهتامه  عىل  بمجازاته  احلكم  طالبة  عليه؛  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
اخللق، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، ونظرًا ألن املدعية سبق أن أقامت 
دعوى تضمنت اهتامها للمدعى عليه باهتامات منها ما أوردته املدعية يف دعواها املنظورة 
الكيدية  االستئناف، ولظهور قصد  النظر مصدق من  قرار برصف  فيها  حاليًا، وقد صدر 
واملضارة من دعوى املدعية، لذا فلم يثبت لدى القايض ما ادعته املدعية من دعوى اهتامها 
بسوء األخالق، وحكم برصف النظر عن دعوى املدعية وبأخذ التعهد عليها بعدم التعرض 

للمدعى عليه، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املساعد،  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة الرئيس املساعد باملحكمة اجلزائية بمكة املكرمة برقم 
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٣٤٢٨٢٥٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٤٨٤٨٢٢ وتاريخ 
الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ  األحد  اليوم  هذا  ففي  ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، 
)٣٠: ٩(، وفيها حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
وحرض حلضورها املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
حرضت املدعية وهي معروفة لدينا حيث تكرر حضورها يف عدة جلسات، أحرضت يف 
إحداها معرفا هلا وادعت عىل املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( قائلة يف دعواها عليه: إن املدعى عليه ادعى عيل لديكم يف إحدى اجللسات أنه 
أخرجني عن طريق اإلمارة بالقوة اجلربية لسوء أخالقي؛ أطلب جمازاته عىل هذه التهمة، 
البينة من  املدعية غري صحيح. وبطلب  ادعته  ما  قال:  املدعى عليه  هذه دعواي. وبسؤال 
املدعية قالت: أطلب الرجوع إىل ضبط اجللسات األوىل لشكواي ضد املدعى عليه، فجرى 
اجللسة  يف  عليه  املدعى  ذكر  لقد  قالت:  اطالعها  وبعد  اجللسات  ضبط  قراءة  من  متكينها 
املضبوطة يف تاريخ ١٤٣٤/٦/١٩هـ ما نصه: )الذي قلته أن صاحب العامرة قال يل: إن 
املستأجرين جريان املدعية يشتكون من املدعية أهنا ال ترجع إال يف ساعة متأخرة من الليل( 
ا.هـ. وقالت املدعية: إن هذا فيه اهتام يل بأنني سيئة أخالق، وأضافت: كام ذكر يف اجللسة 
املضبوطة بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩هـ ما نصه: )ومل خترج من الشقة إال بأمر من اإلمارة( ا.هـ. 
وقالت املدعية: )هذا غري صحيح، أطلب جمازاته عىل ما تلفظ به(، وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه قال: الكالم الذي ورد نصه آنفًا ليس فيه اهتام للمدعية بام ادعته، وأنا نقلت ما ذكره يل 
صاحب العامرة وليس فيه أدنى هتمة، وأما خروجها عن طريق اإلمارة فقد تقدمت بشكوى 
ضدها لدى اإلمارة وليس يف ذلك أدنى غضاضة، حيث ورد خطاب من اإلمارة إىل مركز 
رشطة املنصور فطلبت املدعية من قبل رشطة املنصور، وحرضت وطلب منها إخالء الشقة 
فوافقت وسلمت املفتاح لدى الرشطة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: نعم 
أخليت الشقة قبل هناية املدة بطوعي عن طريق رشطة املنصور وليس عن طريق اإلمارة. 
فسألت املدعية هل لديك بينة عىل أن املدعى عليه اهتمك بسوء اخللق؟ فقالت: ليس لدي 
غري ما ذكرت عىل لسان املدعى عليه. وبناًء عىل تقدم من الدعوى اإلجابة، وحيث سبق 



255

للمدعية أن أقامت دعوى تضمنت اهتامها للمدعى عليه بأنه يعاكسها، وأنه حاول إجبارها 
عىل ركوب السيارة، وأنه حيرض إىل شقتها دون طلب منها، وأنه هددها بالرضب وقذفها، 
دعواها،  ثبوت  عدم  املتضمن  ١٤٣٤/٦/٢٠هـ  يف   ٣٤٢٤٦٣٠١ رقم  القرار  وصدر 
واحلكم برصف النظر عن طلبها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف برقم ٣٤٢٤٦٣٠١ 
يف ١٤٣٤/٨/١٣هـ، وما أوردته يف دعواها املنظورة حاليًا هو جزء مما تداوله الطرفان يف 
آنفًا، وقد ظهر يل من دعوى املدعية أهنا كيدية، وأن قصدها هو مضارة  إليه  القرار املشار 
املدعى عليه، وأما دعوى خروجها عن طريق الرشطة بطوعها أو عن طريق اإلمارة فليس 
املامحكة  هنج  انتهجت  املدعية  أن  يؤكد  وهذا  والتحقق،  الشكاية  يوجب  ما  األمر  هذا  يف 
والتنقيب عن املداخل التي يمكن هبا إحلاق الرضر باملدعى عليه، فلم يثبت لدي ما ادعته 
املدعية،  دعوى  عن  النظر  برصف  وحكمت  األخالق،  بسوء  اهتامها  دعوى  من  املدعية 
وحكمت عليها بأخذ التعهد بعدم التعرض للمدعى عليه، وقبل عرض احلكم عىل املدعية 
فسكتت  املنظورة؟  الدعوى  هذه  غري  عليه  املدعى  ضد  أخرى  دعوى  لديك  هل  سألتها: 
قليلة  يا  الشوارع  بنت  يا  بقوله يل:  أن قذفني خارج مكتبكم  له  نعم سبق  قالت:  ثم  قلياًل 
األدب. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ال صحة ملا ادعته املدعية. فسألتها وهل لديك 
بينة؟ قالت: ليس لدي بينة. وما ذكرته من دعواها األخرية يؤكد ما ظهر يل عن حاهلا من 
باحلكم،  قناعته  عليه  املدعى  قرر  الطرفني  عىل  احلكم  وبعرض  دعواها.  يف  والكيد  اللدد 
لتقديم الئحة اعرتاضية. وباهلل  القناعة وطلبت حمكمة االستئناف  املدعية عدم  كام قررت 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.

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 )٣٤١٤٨٤٨٢٢(  املساعد  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  الواردة من فضيلة رئيس 
مساعد   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ،  وتاريخ 
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١٤٣٥/٢/٢٦هـ،  وتاريخ   )٣٥١٥٩٣٢٦( برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  رئيس 
املتهم  اجلنسية  سعودي   )...( ضد/  اجلنسية  سعودية   )...( املدعية/  دعوى  الـمتضمـن 
ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  القرار،  بباطن  دون  بام  فيه  املحكوم  باملدعية،  بالتشهري 
والئحته االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
 



257

 ر5اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٧٧٤٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٨٨٠٧ 

تمفظا-احقاعاما-اسباصحايبا-اإنكارا-اشهادةالدىاجهةاتلقبضا-ابينةاغرياموصمةا-ا
عدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهد.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“الاتقبوتاأصحايبافوتلذيانفيسابيدهالواأنفقاأحدكلا
مثلاجبلاأحداذهبًااماابمغامداأحدهلاوالانصيفه”.

2ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا“دعوتايلاأصحايبافوتلذيانفيسابيدهالواأنفقالامثلاأحدا
ذهبًااأوامثلاتجلبالاذهبًااملاابمغالاأعامهلل”.

وتلناسا وتملالئكةا تهللا لعنةا فعميها أصحايبا سبا “منا وسمللا عميها تهللا صىلا لا-سولها
أمجعني”.

4ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا“لعناتهللامناسباأصحايب”.
شالا ومنا سال،ا وسملا عميها تهللا تلنبياصىلا شالا “منا تهلللا رمحها مالكا تإلماما 5ا-سولا
تلصحابةاأدب،اوسالاأيضًالامناشالاأحدًتامناأصحاباتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملا
أبابكلاوعملاأواعثامناأوامعاويةاأواعملوابناتلعاصافإناسالاكانوتاعىلاضاللاأواكفلا

سال،اوإناشامهلابغرياهذتامنامشامتةاتلناسانّكلانكااًلاشديدًت”.
6ا-سولاتبناتيميةارمحهاتهلللا“فأماامناسباأحدًتامناأصحابارسولاتهللاصىلاتهللاعميها
َفا بارضبًاانكااًلاوَتَوسَّ َ وسملامناأهلابياهاوغريهللافقداأطمقاتإلماماأمحداأنهاُيرضرْ

عناكفلهاوسامه”.
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اجلليل  الصحايب  بسب  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل الشهادة املدونة يف حمرض 
بينه وبني  أنه ال يوجد عداوة  فيها وقرر  أنكر ما جاء  املدعى عليه  القبض، وبعرضها عىل 
الشاهد، ونظرًا لكون بينة املدعي العام غري موصلة وغري كافية عىل إثبات إدانة املدعى عليه، 
وألهنا تورث الشبهة القوية بذلك ملا جاء يف شهادة الشاهد، لذا مل يثبت لدى القايض إدانة 
املدعى عليه بام أسند إليه لعدم كفاية األدلة، ولتوجه الشبهة القوية ضده فقد حكم القايض 
الشديد عليه بعدم تكرار ما حصل  التعهد  بسجن املدعى عليه ملدة شهر ونصف، وبأخذ 

منه، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املالزم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  باألحساء،  اجلزائية  املحكمة  يف  القضائي 
املحكمة اجلزائية يف حمافظة األحساء املكلف برقم ٣٤٣٨٧٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ، 
تكليفي من  وبناء عىل  وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ،  برقم ٣٤٢٠٠٣٢١٦  باملحكمة  املقيدة 
فضيلة القايض يف هذه املحكمة الشيخ )...( لنظر هذه القضية، ففي يوم األربعاء املوافق 
١٤٣٤/١١/١٩هـ افتتحت اجللسة يف متام الساعة احلادية عرشة والنصف صباحًا، وفيها 
حرض املدعي العام )...( وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، وادعى املدعي العام عىل احلارض معه قائاًل: بصفتي مدعيًا عامًا يف دائرة االدعاء 
العام بمحافظة األحساء أدعي عىل املذكور أعاله أنه باالطالع عىل خطاب رئيس هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر باملسجد النبوي رقم )٣٠٥/٣٥/خ( وتاريخ١٤٣٤/٧/٢٤هـ 
املتضمن أنه يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٧/٢٤هـ ومتام الساعة السادسة مساًء حرض/ 
)...( إىل الزائر .../ )...( فقال له: أنت من دولة ....؟ فقال له: نعم. فقال املذكور: أنا من 
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شيعة السعودية وعيل معصوم ثم أشار إىل قرب النبي صىل اهلل عليه وسلم وصاحبيه ريض اهلل 
عنهام وقال: لعنة اهلل عىل عمر بن اخلطاب. وبضبط شهادة/ )...( شهد أنه عندما كان يف 
مسجد الرسول صىل اهلل عليه وسلم حرض إليه املدعى عليه فقال له: هل أنت من دولة ...؟ 
فأجاب بنعم. فقال له: أنا من شيعة السعودية عيل معصوم ريض اهلل عنه ثم أشار إىل قرب 
النبي صىل اهلل عليه وسلم وصاحبيه ريض اهلل عنهام وقال: لعنة اهلل عىل عمر بن اخلطاب. 
وباستجواب املدعى عليه أقر أنه قال للزائر: أنت شيعي وأنا شيعي وقال له أيًضا: )ستجد 
بجوار النبي أبو بكر وعمر فقال له ...: )فيه لعنات(. فقال له: اهلل يلعنك(. وانتهى التحقيق 
معه إىل توجيه االهتام له بلعن الصحايب اجلليل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 
يف داخل املسجد النبوي؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقرار املدعى عليه املنوه عنه 
واملدون عىل اللفتني )١٥، ١٤(. ٢ - شهادة الزائر .../ )...( عىل اللفة )٢(. ٣ - حمرض 
القبض املرفق لفة )٤(. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه -وهو بكامل أهليته املعتربة 
رشًعا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية تردعه وتزجر غريه والتشديد عليه يف العقوبة النتهاكه حرمة املسجد النبوي وللعنه 
بأنه من أهل اجلنة، هذا دعواي.  له  خلليفة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم - وملن شهد 
وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام من اهتامي 
بلعن الصحايب اجلليل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف داخل املسجد النبوي 
إذا  له  فقلت  )...(؟  باب  أين  سألني  اجلنسية   ...  )...( أن  والصحيح  صحيح،  غري  فهذا 
دخلت الباب سلم عىل النبي وأصحابه، فقال لعنة اهلل عىل الصحابة، فقلت له: اهلل يلعنك 
اهلل يلعنك، هذا ما حصل، هكذا أجاب. وبعد سامع الدعوى واإلجابة جرى مني دراسة 
األوراق واالطالع عىل حمرض القبض املرفق باملعاملة عىل اللفة رقم )٤( فوجدته يتضمن 
املؤمنني عمر بن اخلطاب  أمري  اجلليل  الصحايب  بلعن  اهتامه  بعد  املدعى عليه  القبض عىل 
ريض اهلل عنه، ثم جرى االطالع عىل شهادة الزائر ... )...( عىل اللفة رقم )٢( فوجدهتا 
)أنا )...( حرضت يف مسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف حوايل  ما نصه:  تتضمن 
الساعة السادسة مساًء وحرض إيّل رجل فقال: هل أنت من دولة ...؟ فقال له: نعم. فقال: 
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أنا من شيعة السعودية، وقال: عيل معصوم ريض اهلل عنه، ثم أشار إىل قرب النبي صىل اهلل 
عليه وسلم وصاحبيه ريض اهلل عنهام وقال: لعنة اهلل عىل عمر بن اخلطاب( مرتمجة من ِقبل 
)...( مرتجم اهليئة باملسجد النبوي، ثم سألت املدعى عليه: هل بينه وبني الشاهد عداوة؟ 
فأجاب قائاًل: ليس بيني وبينه عداوة. ثم جرى سؤال املدعي العام ما بينته عىل أن املدعى 
بينتي عىل  عليه قام بلعن الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه؟ فأجاب قائاًل: 
توجد  ال  بأنه  عليه  املدعى  إقرار  وكذلك  املعاملة،  يف  املثبتة   ... الشاهد  شهادة  هي  ذلك 
بينه وبني الشاهد عداوة مما يدل عىل صدق الشاهد، هكذا أجاب. كام جرى االطالع عىل 
صحيفة سوابق املدعى عليه فوجدت أنه ال توجد سوابق مسجلة عليه؛ فبناًء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليه لعن الصحايب اجلليل أمري املؤمنني عمر بن 
اخلطاب ريض اهلل عنه، وحيث أقر بالتحدث مع الزائر، وحيث شهد الزائر )...( بأن املدعى 
عليه قام بلعن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، وحيث أقر بأنه ال توجد عداوة 
بينه وبني الشاهد، وحيث قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: “ال تسبوا أصحايب فوالذي نفيس 
بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه”. متفق عليه، وقوله 
صىل اهلل عليه وسلم: “دعوا يل أصحايب فوالذي نفيس بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبًا أو مثل 
اجلبال ذهبًا ملا بلغتم أعامهلم”. صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )٥٥٦/٤(، 
وقوله صىل اهلل عليه وسلم: “من سب أصحايب فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني”. 
حسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )٢٩٩/٥(، وقوله صىل اهلل عليه وسلم: “لعن اهلل 
من سب أصحايب”. حسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )٢٣/٥( وقال مالك رمحه اهلل: 
النبي صىل اهلل عليه وسلم قتل، ومن شتم الصحابة أدب، وقال أيضًا: من شتم  “من شتم 
أحدًا من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم أبابكر وعمر أو عثامن أو معاوية أو عمرو بن 
الناس  العاص، فإن قال: كانوا عىل ضالل أو كفر قتل، وإن شتمهم بغري هذا من مشامتة 
نّكل نكااًل شديدًا”. )الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة(البن حجر: 
)ج١ ص ١٤٠(، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف آخر كتابه )الصارم املسلول عىل 
من أصحاب رسول  أحدًا  فأما من سب  قال:  حيث  الرسول ١٠٥٥/٣ -١١١٣(  شاتم 
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رضبًا  ب  َ ُيرضرْ أنه  أمحد  اإلمام  أطلق  فقد  وغريهم:  بيته  أهل  من  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
َف عن كفره وقتله(، ونظرًا لكون بينة املدعي العام غري موصلة وغري كافية عىل  نكااًل وَتَوقَّ
اهلل  ريض  اخلطاب  عمر بن  املؤمنني  أمري  اجلليل  الصحايب  بلعن  عليه  املدعى  إدانة  إثبات 
بذلك،  الشاهد  لشهادة  وذلك  بذلك،  القوية  الشبهة  تورث  النبوي  املسجد  داخل  يف  عنه 
الشاهد أي معرفة أو عالقة سابقة ما يرجح  بينه وبني  بأنه ال توجد  املدعى عليه  وإلقرار 
صحة شهادة الشاهد، وحيث إن ما فعله املدعى عليه حمرٌم ومعاقٌب عليه رشعًا وفيه انتهاك 
توجد سوابق  رادعة، وحيث ال  تعزيرية  ونظرًا الستحقاقه عقوبة  النبوي،  املسجد  حلرمة 
عليه  املدعى  إدانة  لدّي  يثبت  مل  أواًل/  ييل:  بام  حكمت  فقد  تقدم  ما  فلكل  عليه؛  مسجلة 
بلعنة الصحايب اجلليل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف داخل املسجد النبوي، 
وذلك لعدم كفاية األدلة ضده. ثانيًا/ ولتوجه الشبهة القوية ضده حكمت بسجنه مدة شهر 
حيتسب منها ما قضاه عىل ذمة هذه القضية. ثالثًا/ حكمت بجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة 
عرش  مخسة  عن  تقل  ال  مدة  واألخرى  دفعة  كل  بني  جلدة  مخسون  دفعة  كل  دفعات  عىل 
يومًا. رابعًا/ حكمت بأخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما حصل منه. وبعرض احلكم 
عىل املدعى عليه قرر عدم القناعة باحلكم وطلب االستئناف وأنه يرغب يف تقديم الئحة 
صورة  الستالم  أيام  ثالثة  بعد  املحكمة  مراجعة  عليه  بأن  فأفهمته  احلكم،  عىل  اعرتاضية 
تبدأ  يومًا  ثالثون  االعرتاض  مدة  وأن  عليه،  اعرتاضية  الئحة  لتقديم  الرشعي  القرار  من 
من تاريخ استالمه لنسخة احلكم ففهم ذلك، كام قرر املدعي العام االعرتاض عىل احلكم 
وطلب االستئناف بدون تقديم الئحة اعرتاضية، وقد جرى النطق باحلكم يف الساعة الثانية 
عرشة بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ. وصىل اهلل عىل سـيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم األحد املوافق 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ الساعة العارشة صباحا حرض املدعى عليه )...(، وتم تسليمه صورة 
من القرار الرشعي الصادر منا برقم ٣٤٢٠٠٣٢١٦ يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وذلك لتقديم 
مل  وإذا  اليوم  تاريخ هذا  من  يومًا  ثالثون  االعرتاض  مدة  أن  فأفهم  عليه،  اعرتاض  الئحة 
يقدم الئحة اعرتاضه خالل هذه املدة سقط حقه يف االعرتاض، ثم جرى ختام اجللسة يف 
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حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  بتاريخ  صباحًا  والنصف  العارشة  الساعة 
وعىل آله وصحبه وسلم. احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي 
الثانية عرشة، وقد وردتنا  الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  يوم األحد 
الالئحة االعرتاضية املقدمة من املدعى عليه رقم ٣٥٢١٨٥٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ 
واملكونة من اثنتي عرشة ورقة، وباالطالع عليها وجدت أهنا تتضمن قناعته بقبول احلكم 
اخلاص بالسجن واعرتاضه عىل احلكم اخلاص باجللد؛ وذلك لكونه كبريا يف السن ويعاين 
من أمراض وقد أرفق تقارير طبية، وباالطالع عليها مل أجد فيها ما يؤثر فيام حكمت به، 
وعليه قررت رفع املعاملة ملحكمة االستئناف وفقًا لألنظمة لتدقيق احلكم، ثم جرى ختام 
اجللسة يف الساعة الثانية عرشة والنصف بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، وصىل اهلل عىل سـيدنا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املدعي  حرض  وفيها  عرشة،  الثانية  الساعة  يف  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ 
العام واملدعى عليه )...(، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية برقم 
٣٥٤٤٩١٨٩ يف ١٤٣٥/٣/٢٦هـ، وبرفقها قرار الدائرة اجلزائية الثالثية الثانية - ج/٢ 
رقم القرار/٣٥١٧٨٩٥٦ يف ١٤٣٥/٣/١٤هـ، ونص احلاجة من القـــــرار: )وبدراسة 
القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة لوحظ أن ما حكم به فضيلته 
من جلد كثري ال سيام وأنه مل يثبت عليه اإلدانة. ملالحظة ما ذكر واهلل املوفق. قايض استئناف 
ختمه   )...( الدائرة  رئيس  وتوقيعه،  ختمه   )...( استئناف  قايض  وتوقيعه،  ختمه   )...(
وتوقيعه. عليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف وفقهم اهلل بام ييل: أواًل: فلوجاهة 
ما ذكره أصحاب الفضيلة قررت الرجوع عن حكمي السابق. ثانيًا: حكمت بسجنه مدة 
شهر ونصف حيتسب منها ما قضاه من السجن عىل ذمة هذه القضية. ثالثًا: حكمت بأخذ 
قرر  عليه  املدعى  عىل  احلكم  وبعرض  منه.  حصله  ما  تكرار  بعدم  عليه  الشديد  التعهد 
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االعرتاض عىل احلكم وطلب االستئناف بدون تقديم الئحة اعرتاض ثانية، كام قرر املدعي 
العام االعرتاض عىل احلكم وطلب االستئناف بدون تقديم الئحة اعرتاضية، وقد جرى 
التوفيق  وباهلل  ١٤٣٥/٤/٥هـ.  بتاريخ  والنصف  عرشة  الثانية  الساعة  يف  باحلكم  النطق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
/٣٥/١١٦٦١٩٦ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 

بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ،  وتاريخ  ج٢ 
األحساء املكلف برقم ٣٥/٤٤٩١٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، املرفق هبا القرار الصادر 
برقم ٣٤٣٨٩٦٣٧ وتاريخ  املسجل  الشيخ/ )...(  باملحكمة  القضائي  املالزم  من فضيلة 
العام ضد/ )...( يف قضية لعن الصحابة،  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ، اخلاص بدعوى/املدعي 
وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته عىل قرارنا رقم 
٣٥١٧٨٩٥٦/ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء 
األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/١٠هـ.
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 51اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بأهبا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٨٢٧١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣١٤٦٥٠ 

تمفظا-اسباوشالا-اإنكارا-اعجزاعناإسامةاتلبينةا-اعدماسبولاتليمنيايفاتلاعزيلتتا-ا
رصفاتلنظل.ا

ناسادماءارجالا تلناسابدعوتهلاالدعىا “ولوايعطىا تهللاعميهاوسمللا تلنبياصىلا سولا
وأموتهلل،اولكناتليمنياعىلاتملدعىاعميه”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا تعزيره لقيامه بسبه باأللفاظ الواردة يف دعواه، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي قرر عجزه عن 
الدعاوى ألنه  إنام تكون يف األموال وال تكون يف مثل هذه  اليمني  إحضارها، ونظرا ألن 
الدعوى،  عن  النظر  برصف  القايض  حكم  فقد  لذا  بالنكول،  فيها  يقىض  فال  فيها  بدل  ال 

فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بأهبا،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٥٥٨٢٧١ برقم  بأهبا  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١٢/١٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٨٣٠٠٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، 
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وفيها   ،)١٠:٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي 
حيرض  ومل   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حرض 
يوم  ويف  التوفيق،  وباهلل  األوىل.  للمرة  الدعوى  شطب  قررت  فقد  يمثله،  من  وال  املدعي 
االثنني املوافق١٤٣٥/٠٤/١٠هـ افتتحت اجللسة الساعة )٩(، وفيها حرض املدعي )...( 
 )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
املدعى  مواجهة  املدعي يف  ادعى  ثم   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
عليه قائال: لقد تلفظ عيل هذا املدعى عليه بألفاظ جارحة وذلك لدى اجتامعه يب يف إدارة 
)...( بعسري حيث يعمل فيها، فاستغل سلطته عيل وهتجم عيل يف مكتبه حيث قال يل: )أين 
يف  عيل  يتكل  وال  رأي  وال  يل  كلمة  وال  متزن  وغري  سوي  غري  وأين  وخبل  جمنون  انسان 
يشء، ثم أعقب كالمه هذا بقوله: أين شخص غري طبيعي، لذا فإين أطلب تعزيره لقاء تلك 
األلفاظ التي تلفظ هبا عيل(، هذه دعواي، وأسأله اجلواب. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
قال. وبعرض ذلك عىل  برد دعواه، هكذا  قاله مجلة وتفصيال، وأطلب  ملا  قال: ال صحة 
املدعي قال: الصحيح ما قلته. ثم سألته البينة عىل دعواه فقال: إن لدي البينة وأطلب مهلة 
إلحضارها، وعليه أمرت برفع اجللسة إىل يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ الساعة 
٩:٣٠ ويف املوعد املحدد افتتحت اجللسة وفيها حرض املتداعيان ثم سألت املدعي عام طلب 
مهلة ألجله فقال: إين مل أستطع إحضار البينة يف هذا اليوم وأنا عاجز عن إحضارها وأطلب 
البت يف الدعوى. ثم سألت املتداعيني هل لدهيام ما يريدان إضافته؟ فأجابا بالنفي. وألجل 
ويف  ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ  املوافق  الثالثاء  غد  يوم  إىل  اجللسة  برفع  أمرت  باحلكم  النطق 
املوعد املحدد افتتحت اجللسة الساعة )١٢(، وفيها حرض املتداعيان، وبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة، ولطلب املدعي تعزير املدعى عليه لقاء األلفاظ التي ادعى هبا، وإلنكار 
املدعى عليه ملا جاء يف الدعوى، ولعجز املدعي عن إقامة البينة عىل دعواه، وألن اليمني إنام 
تكون يف األموال وما يقصد به املال كالبيع واإلجارة ونحوها لقوله عليه الصالة والسالم: 
املدعى  اليمني عىل  الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن  “ولو يعطى 
عليه”. رواه مسلم. وسبب عدم دخول اليمني يف مثل هذه الدعاوى أن البدل ال يدخلها، 
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لذا فإنه ال يقىض فيها بالنكول، بناء عىل ذلك فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي وأخليت 
سبيل املدعى عليه منها، وبام تقدم حكمت. وجرى تسليم املدعى عليه نسخة من احلكم 
لتقديم ما لديه من اعرتاض عليه خالل ثالثني يوما من تاريخ اليوم، وإن مل يتقدم باعرتاضه 
خالل هذه املدة فإنه يسقط حقه يف تدقيق احلكم ففهم ذلك. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بأهبا برقم ٣٤٢٨٣٠٠٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 
برقم ٣٥٢٣٩٤٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ، اخلاص  الشيخ/ )...(  باملحكمة  القايض 
بدعوى املدعي/ )...( ضد/ )...( يف قضية )سب وشتم( عىل الصفة املوضحة يف الصك 
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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 52اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بتبوك

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٤٣٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٢١٥٩٢ 

تمفظا-احقاعاما-اسباوشالارجلاأمنا-اإنكارا-اختمفاتلشاهداعناتلشهادةا-اوجوبا
أدتئهاايفاجممساتلقضاءا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ارصفاتلنظل.

“والاجيوزالمقايضاتحلكلابلؤيةاخطاتلشاهدا 1ا-مااجاءايفاكشافاتلقناعا)٧/4لل(: 
تحاياطًاالمحكل”.

2ا-تملادةا)ر12(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
لا-اتملادةا)ر16(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

التلفظ  إليه من  بام نسب  إدانته  إثبات  املدعى عليه؛ طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطالب  املستشفى،  وطبيب  األمن  رجل  عىل  بذيئة  بألفاظ 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام استمهل 
إلحضار شهود الواقعة ثم عجز عن إحضارهم مع إمهاله مدة كافية، ونظرًا ألن الشهادة ال 
بد أن تؤدى مشافهة يف جملس احلكم، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بتلفظه 
عىل رجل األمن وطبيب املستشفى بألفاظ بذيئة، وحكم برصف النظر عن دعوى املدعي 
حمكمة  من  احلكم  وصدق  العام،  املدعي  فاعرتض  منها،  عليه  املدعى  سبيل  وأخىل  العام 

االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بتبوك املندوب بموجب 
قرار املجلس األعىل للقضاء رقم ٢١٢٢٣ يف ١٤٣٤/٩/٢٢هـ، وبناًء عىل املعاملة املحالة 
لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بتبوك برقم ٣٥١٧٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ، 
املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٢٤٧٠ برقم  واملقيدة 
اجلنسية  سعودي   )...( العام  املدعي  حرض  وفيهـا  اجللسة،  فتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ 
هيئة  رئيس  خطاب  بموجب  العام  باالدعاء  واملكلف   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
وحرض  ١٤٣٤/٩/٩هـ،  وتاريخ   ١٧٢٧٦ برقم  تبوك  بمنطقة  العام  واالدعاء  التحقيق 
حلضوره املدعى عليه )...(، وباالطالع عىل املعاملة وجد من ضمنها الئحة تتضمن أنه بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٦هـ، وأثناء بعثة السجني/ )...( ...اجلنسية ملستشفى )...( برفقة احلراسة 
املكلفة بنقله للمستشفى، قام السجني بالتلفظ عىل مرشف احلراسات حينها املالزم/ )...(، 
كذلك التلفظ عىل الطبيب املعالج حلالة املدعى عليه املوقوف بسجن تبوك بقضية هتريب 
خمدرات، وتم االكتفاء باألقوال األولية استنادًا للامدة )٦٤( من نظام اإلجراءات اجلزائية، 
وبضبط إفادة مرشف احلراسات حينها املالزم/ )...(، أفادنا بأهنم عندما قاموا بنقل السجني 
إىل طوارئ مستشفى )...( لالطالع عىل حالته الصحية، ومن حينها بدأ السجني بإظهار عدم 
االحرتام وإصدار الفوىض أمام العامة يف املستشفى، كام رفض أخذ اإلبرة من املمرض إال 
بفك القيد عنه مع العلم بأن القيد مل يكن عائقًا لإلبرة، وإنام كانت من مظاهر عدم احرتامه 
التي تقل السجناء  للموجودين، وعند االنتهاء من الكشف عليه وأرادوا نقله إىل السيارة 
قام حينها بالتلفظ عليه وعىل الطبيب املعالج بقوله: )اهلل ال يوفقك يا مالزم، و)...( أمك يا 
دكتور و)...( أختك يا دكتور(. وبسامع أقوال املدعى عليه/ )...( أنكر مجيع ما نسب إليه. 
السجني إىل طوارئ مستشفى  بنقل  قاموا  بأهنم عندما  أفادنا  العريف )...(  وبأخذ شهادة 
)...( لالطالع عىل حالته الصحية، ومن حينها بدأ السجني بإظهار عدم االحرتام وإصدار 
الفوىض أمام العامة يف املستشفى، كام رفض أخذ اإلبرة من املمرض إال بفك القيد عنه مع 
العلم بأن القيد مل يكن عائقًا لإلبرة، وإنام كانت من مظاهر عدم احرتامه للموجودين، وعند 
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االنتهاء من الكشف عليه وأرادوا نقله إىل السيارة التي تقل السجناء قام حينها بالتلفظ عليه 
وعىل الطبيب املعالج بقوله: )اهلل ال يوفقك يا مالزم، و)...( أمك يا دكتور و)...( أختك يا 
دكتور(، وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه أعاله بالتلفظ عىل رجل األمن 
وطبيب املستشفى بألفاظ بذيئة؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء بشهادة الشهود 
املرفقة باللفة رقم)١(صفحة رقم)٦ -٧(. ٢ -ما جاء باملحرض املعد من قبل رجال األمن 
املرفق باللفة رقم )٢(، حيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه 
رشعًا، لذا أطلب ما ييل: ١ -إثبات إدانته بام أسند إليه. ٢ -احلكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة 
له وزاجرة لغريه. ٣ - إبعاد املدعى عليه بعد انتهاء حمكوميته يف هذه القضية، باإلضافة إىل 
القضية األساسية املسجون بشأهنا، علاًم بأن احلق اخلاص ال زال قائام، هكذا ادعى. وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره املدعي العام من قيامي بالتلفظ عىل رجل 
األمن وطبيب املستشفى بألفاظ بذيئة غري صحيح مجلة وتفصياًل، والصحيح أن الدكتور 
بالرسير  الوريد فطلبت من املالزم فك قيد يدي وتقييد قدمي  باإلبرة يف  يريد حقني  كان 
ليتمكن الدكتور من إعطائي احلقنة فرفض املالزم، وقال: ترجع عىل السجن؟ فقلت: نعم 
أرجع. ومل أقم بالتلفظ مطلقًا، هكذا أجاب. وبعرض جوابه عىل املدعي العام أجاب قائاًل: 
الصحيح ما ذكرته ولدي بينة عىل صحة دعواي أطلب حتديد موعد لسامعها. ويف جلسة 
أخرى حرض املدعي العام واملدعى عليه املدونة بياناته يف اجللسة السابقة، وبسؤال املدعي 
العام عن البينة التي وعد بإحضارها يف هذه اجللسة أجاب بقوله: قمت بطلب الشهود أكثر 
من مرة لكنه مل يستجب أحد منهم للحضور، لذا فإين أكتفي بام جاء يف أوراق املعاملة من 
شهادة هلم، هكذا قرر املدعي العام. وحيث األمر ما ذكر، لذا فقد جرى منى تأمل أوراق 
املعاملة وتأمل الدعوى واإلجابة، ونظرًا لعجز املدعي العام عن إحضار بينته، وألن األصل 
عليه  نص  ملا  احلكم  جملس  يف  مشافهة  تؤدى  أن  البد  الشهادة  وألن  السالمة،  املسلم  يف 
الفقهاء، ومن ذلك قوهلم: “وال جيوز للقايض احلكم برؤية خط الشاهد احتياطًا للحكم”، 
انظر: كشاف القناع: )٣٣٧/٤(، وقد نص نظام املرافعات الرشعية ماده )١٢٠( عىل أنه ال 
جيوز االستعانة يف أداء الشهادة بمذكرات مكتوبة بل جيب أن تؤدى شفويًا، كام نص نظام 
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اإلجراءات اجلزائية عىل أن الشهادة البد أن تؤدى يف جملس القضاء كام يف املادة )١٦٩(، 
ونظرًا ألن ختلف الشهود عن احلضور يعترب دلياًل عىل تراجعهم عن الشهادة، ومعلوم أن 
الشاهد يف حقوق اهلل تعاىل ال يلزم باحلضور، ولكون املدعى عليه سجينا بالسجن العام يف 
قضية هتريب، وحمكوما عليه بخمس وعرشين سنة، ومريضا بالضغط والربو والكلسرتول، 
شفاه اهلل، وهذا يستدعي النظر حلاله بشفقة، وجلميع ما تقدم فإنه مل يثبت لدي إدانة املدعى 
عليه بتلفظه عىل رجل األمن وطبيب املستشفى بألفاظ بذيئة، وعليه فقد حكمت برصف 
النظر عن دعوى املدعي العام، وأخليت سبيل املدعى عليه من هذه الدعوى، هذا ما ظهر 
يل وبه حكمت. وبعرض احلكم قنع به املدعى عليه، وقرر املدعي العام اعرتاضه بالئحة 
فأجبته إىل طلبه وجرى إفهامه أن له مدة ثالثني يومًا لتقديم الالئحة، وأنه إن مضت املدة 
ومل يقدم اعرتاضه فيسقط حقه يف االعرتاض ويرفع احلكم ملحكمة االستئناف لتدقيقه من 
دون الئحة فتفهم ذلك، ثم جرى تسليمه نسخة من القرار ليبدأ ميعاد االعرتاض من تاريخ 
احلكم، وعليه جرى التوقيع، وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٢/١٦هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة تبوك عىل املعاملة الواردة من املحكمة اجلزائية بتبوك برقم ٣٥٨٢٤٧٠ 
القايض )...( -وفقه اهلل -  الصادر من فضيلة  القرار  املرفق هبا  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٦هـ، 
برقم ٣٥١٥١٤٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٦هـ، اخلاص بدعوى املدعي العام ضد املدعى 
قررنا  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  وشتم.  سب  قضية  يف   )...( عليه 

باألكثرية املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ل5اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمنطقة الباحة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٧٥٠٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الباحة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٩٥٥٥٣ 

تمفظا-احقاعاماوخاصا-اسباوشالا-اهتجلاوتهتامابالكذبا-اإنكارا-اتنازلامرشوطا
ردا تإلدتنةا-ا ثبوتا تلدعوىا-اعدما إثباتا تلصمحا-اعجزاعنا ثبوتا تخلاصا-ا تحلقا عنا

دعوىاتحلقاتلعام.

 .Z321]1ا-سولهاتعاىللا
2ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“تلصمحاجائزابنياتملقممني”.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بالتهجم عىل املدعي ونعته 
بالكذب املحرم رشعا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، ثم حرض املدعي 
باحلق اخلاص وقرر تنازله عن حقه جتاه املدعى عليه برشط التنازل عن دعواه التي تقدم هبا 
ضده فقبل املدعى عليه بذلك، وبطلب البينة من املدعي العام استمهل إلحضار شاهدين 
ثم مل حيرضمها مع إمهاله مدة كافية، ونظرًا لعجز املدعي العام عن إحضار البينة التي تثبت 
دعواه، وألن احلق اخلاص انتهى صلحا بني طرفيه، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى 
عليه بام أسند إليه وقرر رصف النظر عن دعوى احلق العام، وثبت لديه تنازل طريف احلق 
وصدق  العام،  املدعي  فاعرتض  به،  بإلزامهام  وحكم  ذلك،  عىل  واصطلحا  عنه  اخلاص 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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الباحة،  بمنطقة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
يف   ٦٣٢٨ برقم  بالباحة  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  من  لنا  الواردة  املعاملة  عىل  وبناء 
الباحة  بمنطقة  اجلزائية  باملحكمة  املكلف  الرئيس  لنا من فضيلة  املحالة  ١٤٣٤/٨/٣هـ، 
 ٣٤١٩٠٣٨٧٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٧٥٠٢ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ، ففي يوم األحد املوافق١٤٣٤/١١/٠٩هـ، افتتحت اجللسة 
هيئة  فرع  رئيس  من  التعميد  بأمر   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)٠٩:٣٠( الساعة 
وحرض  ١٤٣٤/٧/١٥هـ،  يف  ب٥٦٩٢/٢/١  هـ  رقم  بالباحة  العام  واالدعاء  التحقيق 
حلضوره املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وجاء يف 
دعوى العام أنه يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٥/٢٨هـ تقدم املواطن )...( ببالغ لرشطة 
مدينة الباحة متضمنا قيام املدعى عليه بالتهجم عليه بمقر عمله بجامعة )...( والتلفظ عليه 
أنه تلقى رسالة نصية من جوال املدعى عليه إىل  بالكذب، كام تقدم املدعي مفيدا  واهتامه 
جواله وكان تاريخ الرسالة ٢٠١٢/١١/١٤م من اجلوال رقم )...( إىل جوال املدعي رقم 
)...( تتضمن السب، وقد تم تفريغ الرسالة، والتي فيها: )الكذب والنفاق واخلراب ما هو 
غريب عليكم(، وباستجواب املدعى عليه ومواجهته بالشهود ومواجهته بالرسالة النصية 
يعمل  الذي   )...( املدعي  ذلك. وبسامع شهادة  بعدم صحة  أفاد  أرسلت من جواله  التي 
باجلامعة أفاد أنه أثناء عمله باملكتب سمع صوتا وخرج من مكتبه وشاهد املدعى عليه يقول 
للمدعي: )أنتم كذابني وال شفت اال الكذب(، كام شهد املدعو )...( بمثل ما شهد به الشاهد 
األول، وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بالتهجم عىل أحد األشخاص 
لفة  عنها  املنوه  ١ -الشهادة  التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  رشعا،  املجرم  بالكذب  ونعته 
رقم )١(. ٢ - ما جاء يف الرسالة النصية املنوه عنها لفة رقم )٢١(. وحيث إن ما أقدم عليه 
املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا - أطلب إثبات إدانته رشعا بام أسند إليه واحلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، علام بأن احلق اخلاص ما زال قائام، هذه دعواي. وباستجواب املدعى 
من  بريء  وأنا  وتفصيال،  مجلة  صحيح  غري  كله  العام  املدعي  ذكره  ما  قائال:  أجاب  عليه 
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هذه التهمة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال: أطلب الرجوع إىل أوراق 
املعاملة، وبالرجوع إىل أوراق املعاملة وجد بني طياهتا ملف إجراءات االستدالل لفة ١ ص 
١٤ ١٥ وهبا شهادة كل من )...( و)...( تفيد ما ذكره املدعي العام يف دعواه. وبمواجهة 
املدعى عليه بذلك قال: كل ذلك غري صحيح. وبالرجوع إىل أوراق املعاملة وجد بني طياهتا 
واخلراب  والنفاق  الكذب  )لكن  الرسالة:  نص  ضمن  ومن   ،٢٠ لفة  رسالة  تفريغ  حمرض 
ماهو غريب عليكم( وبعرضه عىل املدعى عليه قال: )إن هذه الرسالة صحيح من جوايل، 
ولكن املدعي هو من قام بإرساهلا من جوايل ألنه كان دائام يسهر عندي يف البيت( وبسؤاله 
هل لديك بينة أنه هو من قام بذلك؟ قال: ال. وبسؤال املدعي العام هل لديك زيادة بينة؟ 
وقررت  لطلبه.  فأجيب  إمهايل،  أطلب  القادمة  اجللسة  سأحرضهم  شهود  لدي  نعم  قال: 
رفع اجللسة حلني إحضار بينته. ويف جلسة أخرى وفيها حرض املدعي العام وحرض حلضوره 
املدعى عليه )...(، وحرض املدعي باحلق اخلاص املدعو )...(. وبسؤال املدعي العام عام 
استعد به من إحضار الشهود قال: مل أحرضهم وأطلب إمهايل إلحضارهم. وبسؤال املدعي 
باحلق اخلاص أجاب قائاًل: حبًا مني يف التسامح وصلة الرحم والقرابة فإنني متنازل عن 
املدعى عليه )...(، وذلك برشط أن يتنازل عن دعواه التي تقدم هبا يف حمكمة الطائف ضد 
والدي، وأيضًا عدم التعرض لوالدي وإلخواين وألعاممي مطلقًا، فإذا وافق عىل ذلك فإنني 
متنازل. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه )...( قال: مادام أن )...( متنازل فإنني متنازل عن 
الطائف ضد والده وليس يل عالقة معه وال مع والده  تقدمت هبا يف حمكمة  التي  دعواي 
فبناًء  واالتفاق،  الصلح  هذا  إجازة  وطلبا  قررا  هكذا  اليوم.  بعد  أعاممه  وال  إخوانه  وال 
عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، ولعجز املدعي العام عن إحضار البينة فلم يثبت لدي 
إدانة املدعى عليه بام أسند إليه، وقررت رصف النظر يف احلق العام، وأما ما يتعلق باحلق 
اخلاص ولكوهنام اصطلحا وتنازال عن بعضهام كام ذكر آنفا، ولصدور هذا االتفاق برضامها 
“الصلح جائز  [Z321، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم:  واختيارمها، ولقوله تعاىل: 
وبه  به،  التميش  وألزمتهام  وأمضيته  وأجزته  الصلح  هذا  لدي  ثبت  فقد  املسلمني”،  بني 
فقرر  العام  املدعي  وأما  إثباته،  جرى  لذا  به  القناعة  قررا  الطرفني  عىل  وبعرضه  حكمت. 
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التمييز. وباهلل  بتعليامت  القرار الرشعي وأفهم  االعرتاض بالئحة وتم تسليمه صورة من 
التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٨هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة اجلزائية بمحكمة االستئناف بمنطقة 
بالباحة برقم  الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية  املعاملة  الباحة عىل 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٩٠٣٨٧٦
هبا الشيخ )...( رقم ٣٤٣٨١٤٤٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، اخلاص بدعوى املدعي 
العام ضد )...( يف دعوى سب وشتم عىل النحو املوضح بالقرار املتضمن حكم فضيلته بام 
هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقّررت املوافقة عىل 
احلكم مع مالحظة ما ييل: ١ - إثبات هوية املدعي اخلاص وإضافة ذلك يف الضبط والقرار 
قبل بعث القضية للتنفيذ. ٢ - حترير تواريخ اجللسات يف الضبط. ٣ - التميش بام جاء يف 
املادة “ ١٩٥ “ من نظام اإلجراءات اجلزائية. ٤ - التنبه لتوقيع الكاتب مع اخلتم الرسمي 
للضبط املرفوع مع األوراق مستقباًل. ٥ - تصحيح األخطاء اإلمالئية. واهلل املوفق وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



275

 54اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٨٩٣٩٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٠١٦٧١ 

تمفظا-اسباوحتقريا-إسلترا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“تمللءامؤتخذابإسلتره”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا جمازاته لتلفظه عليه باأللفاظ الواردة يف دعواه 
بأنه أكرب سنًا  أثناء دفن قريب هلم، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع 
بصحة  عليه  املدعى  إلقرار  ونظرا  ملصافحته،  يتقدم  مل  عليه  سلم  عندما  وأنه  املدعي،  من 
الدعوى، لذا فقد حكم القايض بسجنه ملدة ثالثة أيام، وبجلده عرشة أسواط دفعة واحدة، 

فاعرتض الطرفان، 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 
٣٣٦٨٩٣٩٨ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢١٨٣١٣٠ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/١٩هـ، ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٤/١٠/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)١٠:٣٠(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل 
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الوكالة  بموجب   ... رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  الرشعي 
الرشعية رقم ٦٥٥ وتاريخ ١٤٣٠/١/٦هـ،  وادعى قائاًل: بأن املدعى عليه  احلارض يف 
تلفظ عىل  قد   )...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  الرشعي  املجلس 
موكيل بألفاظ غري الئقة يف مقربة أثناء دفن قريب هلم، حيث قال ملوكيل: )أنت شايف نفسك 
مثل الشيوخ وأبوك كان يقول يل ياسيدي؟( وقال أيضا: )ياواطي(، أطلب من فضيلتكم 
جمازاة املدعى عليه حيال ما بدر منه، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: )ما ورد يف دعوى 
أنا أكرب منه وعندما سلمت عليه مل  املدعي  املدعي ضدي فصحيح مجلة وتفصيال، ولكن 
يقم بالتقدم ملصافحتي بل خطا خطوة واحدة فقلت له بعد أن انتهينا من الدفن هذا الكالم 
هذا(، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليه بام ورد يف دعوى 
املدعي ضده مجلة وتفصيال، وألن املرء مؤاخذ بإقراره، فقد حكمت عىل املدعى عليه بسجنه 
ملدة ثالثة أيام وجلده عرشة أسواط دفعة واحدة. وبعرضه عىل الطرفني قررا عدم القناعة 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.  وجرى النطق باحلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ.

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ  املوافق  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد   
وبرفقها  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عودة  عىل  بناء   )٠٩:٣٠( الساعة 
قرار املالحظة ذو الرقم ٣٥١٨٦٧١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ الصادر من أصحاب 
القرار  )وبدراسة  نصه:  ما  املقدمة  بعد  واملتضمن  الرابعة،  اجلزائية  الدائرة  الفضيلة قضاة 
وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة أن القايض مل 
يوضح يف احلكم أن املدعي واملدعى عليه يرغبان يف تقديم الئحة اعرتاضية من عدمه. واهلل 
الئحته  قدم  املدعي  وكيل  بأن  الفضيلة  أصحاب  أجيب  فإنني  وعليه  نصه.  املوفق(ا.هـ. 
وبخصوص  باملعاملة،  املرفق  الظرف  يف  املعاملة  أوراق  رفق  رفعها  وجرى  االعرتاضية، 
املدعى عليه فإنه انرصف قبل أن يوقع عىل الضبط ومل يوقع كام يتضح ألصحاب الفضيلة 
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من صورة الضبط املوجودة بالظرف ومل يراجعنا منُذ تارخيه، وعليه فقد قررت إعادة احلكم 
مع صورة ضبطه وكامل أوراق املعاملة إىل حمكمة االستئناف الختاذ ما يراه أصحاب الفضيلة 

حياله، وجرى قفلها يف متام الساعة العارشة صباحًا. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد.
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 
٣٥١٠١٠٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية بجدة املتضمن دعوى املدعي/ )...( وكالة ضد/ )...( يف قضية تلفظ عىل شخص 
املحكوم فيه بام دون بباطنه. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت 

املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 55اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بحائل

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٥٧٢٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٨٠٦٨ 

تمفظا-اسباوشالا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-انكولاعنايمنياتلنفيا-اإدتنةا-اتعزيلاباجلمد.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكل”.

لتلفظه عليه بقوله: )ما أنت  بتعزيره  أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم 
رجل(، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من املدعي قرر أنه 
ال بينة لديه، وطلب يمني املدعى عليه عىل نفي دعواه، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه نكل 
عن أداء اليمني بعد طلبها منه ثالث مرات وإنذاره بأنه إن مل حيلف فسيقىض عليه بنكوله، 
فاعرتض  واحدة،  دفعة  جلدات  عرش  بجلده  عليه  املدعى  عىل  القايض  حكم  فقد  ولذا 

الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بحائل،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ  برقم٣٥٧٥٧٢٩  بحائل  اجلزائّية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٦٩٠٣٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، 
والواردة لنا من مدير مركز رشطة الوادي برقم ١٤٣٨ بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ، ففي 
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وفيها حرض  الساعة )٠٢:٤٥(،  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٦/١٤هـ،  االثنني  يوم 
املدعي )...( حامل السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل احلارض معه )...( حامل السجل 
املدين رقم )...( قائال يف دعواه: إن املدعى عليه قام بالتلفظ عيل بقوله: )ما أنت رجل(، 
أطلب تعزيره، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي 
ما ذكرته  الصحيح  قال:  املدعي  يف دعواه غري صحيح، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل 
ذلك  وبعرض  دعواي،  نفي  عىل  عليه  املدعى  يمني  وأطلب  ذلك،  عىل  بينة  لدي  وليس 
أداء  فنكل عن  اليمني عليه ثالث مرات  قال: ال أحلف، فجرى عرض  املدعى عليه  عىل 
اليمني فأفهمته أنه إن مل حيلف سوف أحكم عليه بنكوله فأبى احللف، فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة، وحيث إن البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر؛ حلديث “البينة عىل 
املدعي واليمني عىل من أنكر”، وحيث ال بينة للمدعي عىل دعواه، وحيث طلب املدعي 
يمني املدعى عليه عىل نفي دعواه، وحيث نكل املدعى عليه عن أداء اليمني حيث طلبتها 
اللفظة  اليمني، وملا تقدم كله، وحيث إن هذه  أداء  منه ثالث مرات فأرص عىل نكوله عن 
بأن جيلد عرش جلدات دفعة واحدة.  املدعى عليه  للمدعي، فقد حكمت عىل  إساءة  فيها 
املعاملة  رفع  وطلبا  باحلكم  القناعة  عدم  قررا  عليه  واملدعى  املدعي  عىل  احلكم  وبعرض 
الالئحة  لتقديم  القرار  ملحكمة االستئناف بالئحة اعرتاضية، وجرى تسليمهام صورة من 
االعرتاضية خالل ثالثني يوما من تاريخ اليوم، وأهنام إذا مل يقدما الالئحة االعرتاضية خالل 
هذه املدة سقط حقهام، وسوف ترفع ملحكمة االستئناف بدون الئحة. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل أله وصحبه أمجعني. حرر ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ.

بتدقيق  املختصة  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الواردة من فضيلة رئيس  املعاملة  القضايا اجلزائية بمحكمة االستئناف بمنطقة حائل عىل 
١٤٣٥هـ،   /٧/٢٧ تاريخ  يف   ٣٥١٦٣٩٥٠٧ برقم  حائل  بمنطقة  اجلزائية  املحكمة 
واملقيدة لدينا برقم ٣٥١٦٣٩٥٠٧ يف تاريخ ٧/٢٩/ ١٤٣٥هـ، املرفق هبا القرار الرشعي 
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حائل  بمنطقة  اجلزائية  باملحكمة  القايض   ،)...( الشيخ/  الفضيلة  صاحب  من  الصادر 
برقم ٣٥٢٧٨٣٤٨ يف تاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، اخلاص بدعوى املدعي/ )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ضد/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، بشأن سب وشتم، وقد تضمن القرار حكم صاحب الفضيلة -وفقه اهلل - 
عىل املدعى عليه عىل النحو املفصل يف القرار املرفق، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة، جرت املصادقة عىل ما حكم به فضيلته بالقرار املشار إليه. واهلل املوفق، وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 56اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٨١٤١٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٠١٦٦٥ 

تمفظا-اسباولعنا-اكنايةاسذفا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-انكولاعنايمنياتلنفيا-اإدتنةا-ا
تعزيلاباجلمد.

1ا-تلقاعدةاتلرشعيةلا“تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكل”.
2ا-تملادةا)رر1(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بتعزير املدعى عليه لقيامه بسبه ولعنه 
وتلفظ عليه بقوله )يا خنيث(، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن 
املدعي هو من قام بتهديده وشتمه، وبطلب البينة من املدعي قرر أنه ال بينة لديه وطلب يمني 
املدعى عليه عىل نفي دعواه فنكل عن أدائها بعد إنذاره ثالث مرات بأنه إن مل يؤد اليمني فإنه 
يعد ناكال ويقىض عليه بالنكول، ولذا فقد حكم القايض بتعزير املدعى عليه باجللد مخسني 

جلدة دفعة واحدة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

بالدمام، وبناء عىل  اجلزائّية  املحكمة  القايض يف  أنا )...(  فلدي  احلمد هلل وحده وبعد، 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائّية بالدمام برقم ٣٣٣٨١٤١٢ وتاريخ 
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ففي  ١٤٣٣/٦/٤هـ،  وتاريخ   ٣٣١٠٥٣٣٨٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٦/٤هـ، 
وفيها  صباحا،  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٣/١١/٢٨هـ  املوافق  األحد  يوم 
معه  وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي/  حرض 
املدعى عليه/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( فادعى األول قائال 
يف دعواه: )إن املدعى عليه هذا احلارض معي قد قام بسبي وشتمي وتلفظ عيل بألفاظ سيئة، 
وإخواين  ووالدي  وسبني  وختسى  ومهلوس  خمدرات  وراعي  )خنيث(  يا  يل:  قال  حيث 
وقال: ألعن والديك يا ابن الكلب(؛ لذا أطلب تعزير املدعى عليه لقاء ذلك، هذه دعواي. 
وبعرض دعوى املدعى عليه أجاب قائال: )ما ذكره املدعى عليه من أنني قمت بسب املدعي 
وشتمه والتلفظ عليه بألفاظ سيئة وأنني قلت له يا )خنيث( وراعي خمدرات وختسى وأنني 
قمت بسب والديه وإخوته ولعنت والديه وقلت له يا ابن الكلب، فكله غري صحيح، وإنام 
أنت  له  فقلت  ثوايب  ولعن  بتهديدي  وقام  حديث  بيننا  ودار  مرة  عيل  اتصل  أنه  الصحيح 
ما ذكره  قائال:  املدعي أجاب  إجابتي(، وبعرض ذلك عىل  مهلوس وإال وش فيك، هذه 
اإلصالح  للجنة  املعاملة  بعث  قررت  وقد  هذا  إجابتي.  هذه  صحيح،  غري  عليه  املدعى 
باملحكمة ملحاولة الصلح، وعليه رفعت اجللسة وتأجلت. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان 
وقررا بأنه مل تنجح مساعي الصلح، وبسؤال املدعي عن البينة التي تثبت صحة دعواه أجاب 
قائال: ال بينة لدي وأطلب يمني املدعى عليه عىل نفي دعواي، هكذا أجاب. وبعرض اليمني 
عىل املدعى عليه قرر قائال: إنني غري مستعد بأداء اليمني، فجرى إفهامه ثالث مرات بأنه إن 
مل يؤد اليمني فإنه يعد ناكال وسيقىض عليه بالنكول فأرص عىل عدم أدائه اليمني، هكذا قرر. 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة املتضمنة إنكار املدعى عليه ملا نسب إليه يف دعوى 
املدعي، وبام أن املدعي ال بينة لديه عىل دعواه وطلب يمني املدعى عليه عىل نفي دعواه، 
وبام أن البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر، وبام أنه تم عرض اليمني عىل املدعى عليه 
فامتنع من أدائها فجرى إفهامه ثالث مرات بأنه إن مل يؤد اليمني فيعد نكال وسيقيض عليه 
ولوائحه  الرشعية  املرافعات  نظام  من  املائة  بعد  التاسعة  املادة  ملا جاء يف  استنادا  بالنكول، 
إقناعه، لذا كله فقد قررت تعزير املدعى عليه )...( وذلك بجلده مخسني  التنفيذية فأرص 
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جلدة دفعة واحدة، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي قناعته به، وقرر 
املدعى عليه معارضته عليه بالئحة اعرتاضيه فأجبته لطلبه وتم تسليمه نسخة من احلكم، 
وجرى إفهامه أن عليه أن يقدم الئحته االعرتاضية خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا اليوم 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق  وباهلل  ذلك.  ففهم 

١٤٣٤/٥/٧هـ. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم االثنني املوافق 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ افتتحت اجللسة التاسعة بناء عىل ورود املعاملة املتعلقة هبذه الدعوى 
من حمكمة االستئناف برقم ٣٤١٥٣٩٧٣٠ يف ١٤٣٤/٧/٢٣هـ، واملقيدة بوارد املحكمة 
برقم ٣٤١٨١٣٩٨٠ يف ١٤٣٤/٧/٢٣هـ ومرفق هبا قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة 
املالحظة عىل  املتضمن  برقم ٣٤٢٦٨٧٣١ يف ١٤٣٤/٧/١٦هـ،  الثالثية األوىل  اجلزائية 
هذا احلكم بام نصه: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
لوحظ أوال: أن املدعى عليه سلم نسخة احلكم لالعرتاض عليه خالل ثالثني يوما ومل نجد 
يف صورة الضبط اإلجراءات التي متت بعد ذلك. ثانيا: املدعى عليه نكل عن اليمني مع أنه 
قد توجه إليه دعوى بكلامت قد تصل إىل حد القذف لتأمل فضيلته ملا حكم به ملالحظة ما 
ذكر وإكامل ما يلزم، ومن ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها( وعليه أجيب أصحاب الفضيلة 
قضاة االستئناف ـ وفقني اهلل وإياهم لكل خري ـ بأن ما ذكروه ـ بارك اهلل فيهم يف الفقرة 
األوىل وقع سهوا من الكاتب ـ وإال فإن املدعى عليه قد قدم الئحته االعرتاضية خالل املدة 
النظامية، وقد جرى مني االطالع عليها يف وقتها فلم أجد فيها ما يؤثر عىل ما حكمت به 
سابقا، وأما ما جاء يف الفقرة الثانية فلم يتضح يل املراد منها، ومع ذلك فاحلكم يف وجهة 
نظري القارصة أنه كاف.  وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٤/١٠/١٩هـ.
بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمدينة 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨١٣٩٨٠ برقم  الدمام 
٣٤/٢٥٤٥٤٦٠ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض 
اخلاص  ١٤٣٤/٥/٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٨٦٠٢ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
بام  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  وشتم،  سب  قضية  يف   )...( ضد/   )...( بدعوى/ 
االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار  دراسة  سبق  حيث  فيه.  ومفصل  مدون  هو 
وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالقرار وصورة ضبطه 
بعد  احلكم  عىل  املصادقة  قررنا  يف١٤٣٤/٧/١٦هـ.   ٣٤٢٦٨٧٣١ رقم  قرارنا  عىل  بناء 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف  اإليضاح األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل 

١٤٣٤/١٢/٢٦هـ.



285

 5٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة عيون اجلواء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٢٩٦٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٨٣٠٧٨ 

تمفظا-احقاعاما-اإرسالارسائلاجوتلا-اكنايةاسذفا-اسباوشالا-اهتديدا-اإسلترا-ا
إدتنةا-اتعزيلاباجلمداوأخذاتلاعهد.ا

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“تملقابانامااساالافعىلاتلبادئامااملايعاداتملظموم”.
2ا-اسولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا“سباباتملقملافقوق”.

لا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“تلكااباكاخلطاب”.
4ا-تملادةا)141(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

املدعي  منزل  إىل  باحلضور  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وهتديده وإرسال رسائل هتديد وسب وشتم عن طريق اجلوال، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أقر بصحتها ودفع بأن حضوره ملنزل املدعي مل يكن بقصد سيئ، وأنه أرسل رسائل اجلوال 
من دون قصد، حقيقة ما ورد فيها كان يقصد الرد عىل اهتامات املدعي له يف قصيدة قاهلا فيه، 
ونظرًا ألن ما دفع به املدعى عليه غري مقبول، فإنه ال جيوز للمسبوب أن ينترص إال بمثل ما 
تم سبه به، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه باحلضور عند منزل املشتكي وإرسال 
بعدم  عليه  التعهد  وبأخذ  جلدة،  عرشة  مخس  بجلده  وحكم  وهتديده،  سبه  تضمنت  رسائل 
العودة ملا بدر منه، فاعرتض املدعي العام واملدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بمحافظة عيون اجلواء، وبناء 
يوم  ففي  برقم ٣٤١٣٧٨٧٦٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ،  باملحكمة  املقيدة  املعاملة  عىل 
األحد املوافق ١٤٣٤/٠٨/٢١هـ افتتحت اجللسة الساعة ٩:٠٠، وفيها حرض املدعي العام 
بدائرة التحقيق واالدعاء العام بعيون اجلواء )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...( رغم الكتابة له منا عن طريق رشطة حمافظة عيون 
اجلواء بخطابنا املوجه إليهم برقم ٣٤/١٨٤٨١٧٥ يف ١٤٣٤/٧/٣٠هـ، ومل يردنا رد عىل 
هذا اخلطاب حتى حينه، فبناء عىل ما نصت عليه املادة ١٤١ من نظام اإلجراءات اجلزائية 
العام ونصها: )دعوى عامة رقم  االدعاء  فأبرز الئحة  العام عن دعواه  املدعي  فقد سألت 
)هـ ص٢/٩ -ن/ ( لعام ١٤٣٢هـ يف القضية رقم )٣٢٤٦٧٠٠٠١١٧( احلمد هلل وحده 
والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، بصفتي عضوا يف دائرة التحقيق واالدعاء العام 
اجلنسية  سعودي  عامًا،  العمر)٥٠(  من  البالغ   ،)...( عىل:  أدعي  اجلواء  عيون  بمحافظة 
بتاريخ  الرساح  مطلق   ،)...( يف  يقيم  أعزب،  متعلم،   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
١٤٣٢/١١/١٣هـ، تقدم املواطن/ )...( ببالغ إىل رشطة حمافظه عيون اجلواء يفيد فيه أن 
املدعى عليه قدم إىل منزله وهو غري موجود وقابل أبناءه وقال: )وين أبوكم هو متخفي عني 
بالبيت خله يطلع يل هو نفس احلرمة(، وذكر كذلك أن املدعى عليه اتصل عىل جواله أكثر 
من مرة ومل يرد عليه وأرسل رسائل هتديد بالقتل: )حتداين أجيك يف بيتك وحرشك حرشه 
والنعم  يردين عنك وال يب سامل  اليل  باهلل هذا  أقسم  واملعور  اجلهال  كاره صياح  بس الكن 
بعيال احلاميل ما حدوين وال لقيت من يرفع رأسه ويقابل إال أهل النفاق حترض شياطينهم 
وقت اللقاء تغاب(. والرسالة الثانية: )حتداين أجيك والعن كرتك واجعلك عربة لو راحت 
رقبة املعنا يرجي ربه آه لوال )...( من خرسنا ما متلك شوفت عطا يا اهلل اليل ما ظن ظنيت 
واحد  يظهر  عدايه  وكثر  أرخصتهن  األمور  حدتني  لني  وحمتميهن  قدامه  داجن  منافق  أو 
الشاه هل  بيته مثل  أبوك جيرونه من  يوم  )أنا )...(  الثالثة:  منهم كفو ويقابلني(. والرساله 
أنت كفو تقابلني وخليك تعرف )...( عىل حقيقة يوم خربه بربه جعله لك وال)...( مهكه 
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وفعايله أبوك يشهد هلا حتت األرض(. والرسالة الرابعة: )إن شاء اهلل ما ترد هل أنت كفو 
أنت  ما  أمك حلبت عىل خشمك  كان  إذا  لوجه علومك عندي بس هاحلني  تقابلني وجه 
خنيث أو لقطة ارفع راسك وقابلني املوت واحد ما هو اثنني أنا )...( معروفة مواقفي بس 
)...( خلقة حدتني منهو الرشيف اليل أمه حلبت عىل خشمه يقابلني اخلنيث أو املنافق هذا 
أتى  أنه  أو  أشهر  ستة  منذ  جوال  جلهاز  استخدامه  بداية  أنكر  وباستجوابه  املستحيل(.  من 
إىل منزل املدعي، وعند تفتيش سيارته عثر عىل جهاز جوال يتضح من سجل املكاملات أنه 
استخدم قبل االستجواب بيوم واحد. وبإعادة االستجواب أقر بإرساله الرسائل املشار إليها 
للمدعي وأنه قدم إىل منزله وهدده. وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام له باحلضور عند منزل 
املدعي وهتديده وإرساله رسائل هتديد وسب وشتم بجواله وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
املرفق برقم )٦(. ٢ - ما جاء  التحقيق  املدون عىل الصفحة رقم )٥( من دفرت  إقراره   - ١
االستدالل  إجراءات  ملف  من   )٥٫٦( رقم  الصفحة  عىل  واملدون  الرسائل  فرز  حمرض  يف 
واملرفق برقم )١(. ٣ - ما جاء يف سجل املكاملات واملرفق من اللفة )٦( إىل )١١(. وبالبحث 
يف سجل السوابق عثر له عىل سابقة قطع الطريق واعتداء وسلب عام ١٤٠٤هـ. وحيث إن 
ما أقدم عليه املذكور فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه(ا.هـ. )علام أن احلق اخلاص مازال قائاًم(، وحيث 
إن املدعى عليه مل حيرض ومل يردنا بشأن تبليغه إفادة، لذا فقد جرى رفع اجللسة. ثم يف يوم 
األحد املوافق١٤٣٤/١١/٢٣هـ افتتحت اجللسة الساعة ٩:٠٠ صباحًا وفيها حرض املدعي 
أجاب  عليه  املدعى  عىل  فيها  جاء  وما  الدعوى  وبعرض   ،)...( عليه  واملدعى   )...( العام 
قائاًل: ما ذكره املدعي العام من قيامي باحلضور ملنزل )...( وإرسال الرسائل املرصودة يف 
الئحة االدعاء العام فكل ذلك صحيح، ولكن حضوري إىل منزل )...( مل يكن بقصد سيئ، 
وإنام ألجل التفاهم معه حول موضوع ألفاٍظ واهتامات وكالم قاله عني، ولو كان مقصدي 
السوق  أقابله يف  إنني  منزله حيث  إىل  بحاجة احلضور  أكن  مل  له سوءًا  أنوي  أو كنت  سيئًا 
والشارع، وأما الرسائل التي وردت عىل جواله من جوايل فالصحيح أين أرسلتها دون قصد 
ما ورد فيها، وإنام كان كتابة هذه الرسائل وإرساهلا ردًا عىل قصيدة قاهلا يل )...( فأرسلت 
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له الرسائل حتى أبني له أن هذه األمور التي ذكرها يف قصيدته ليست من صفايت وال يمكن 
أن تصدر مني، هذه إجابتي، هكذا أجاب. فسألته عن هذه القصيدة التي أشار هلا يف إجابته 
وهل هي قصيدة مكتوبة؟ فأجاب قائال: ال أدري هل هي مكتوبة أم ال، ولكن )...( قاهلا 
أثناء ركوبه معي يف السيارة ومطلعها يقول: )هتبا منت خوي يل والين خوي لك ماين خوي 
لك وهذي علومك، فسألته من تقصد؟ فقال يل: إنه ال يقصدين، ولكنني كنت أعلم أنه كان 
للرشطة  أذهب  أن  مني  طلب  أنه  )كام  وأضاف:  أجاب.  هكذا  إجابتي(،  هذه  يب،  يعرض 
للتبليغ عن رسقة مكينته فقلت له: اذهب أنت فرفض ذلك، وطلب مني الذهاب نيابة عنه 
لكني رفضت ألنني علمت أنه يقصد من ذلك اهتامي، كام أنه قال يل شفت اليل فيه ما فيه 
يبني واليل خابر له موقف يدهلم وجهه وهتتل عيونه، وقال كالما كثريًا يقصدين فيه، هكذا 
يوم  يف  ثم  اجللسة.  رفع  جرى  القضية  يف  وللحكم  اجللسة،  وقت  النتهاء  ونظرًا  أضاف(، 
حرض  وفيها  صباحًا،  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٢١هـ  األحد 
املدعى  )...(، وحرض حلضوره  اجلواء  بعيون  العام  واالدعاء  التحقيق  بدائرة  العام  املدعي 
من  املعاملة  طيات  تضمنته  ما  عىل  االطالع  وبعد  وتأملها،  القضية  وبدراسة   ،)...( عليه 
أوراق، وملا كان املدعي العام يطلب يف دعواه هذا احلكم بتعزير املدعى عليه جزاء حضوره 
ملنزل )...( وقيامه بإرسال رسائل نصية إىل جواله تضمنت هتديدا له، وملا كان املدعى عليه 
قد أقر بصحة ما جاء يف دعوى املدعي العام وبرر قيامه بإرسال تلك الرسائل بعدم قصد ما 
جاء فيها وإنام كانت ردا عىل قيام املشتكي )...( بالتلفظ عليه واهتامه له، وبعد االطالع عىل 
ما تضمنته تلك الرسائل وجد فيها سب للمشتكي وتعريض به وهتديد له من مثل )حتداين 
أجيك وألعن كرتك واجعلك عربه( و)يوم أبوك جيرونه من بيته مثل الشاة( و)حتداين أجيك 
املدعى عليه للمشتكي يف منزله، وملا كان ما  بيتك وأحرشك حرشه( إضافة إىل حضور  يف 
دفع به املدعى عليه من عدم قصده ملا تضمنته تلك الرسائل ينفيه قيامه باحلضور إىل منزل 
املشتكي وما تلفظ به عىل أبنائه، وينفيه أيضًا قيامه بإنكار تلك الرسائل ثم إقراره هبا الحقا، 
وملا كان ما ذكره املدعى عليه من أن تلك الرسائل التي أرسلها جلوال املشتكي كانت ردا عىل 
وصف املشتكي له واهتامه إياه، وملا كان هذا الدفع غري ظاهر فيام دفع به املدعى عليه ال من 
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جهة السب وال من جهة التهديد، عىل أنه لوثبت ذلك فعال فإنه ال جيوز للمسبوب أن ينترص 
إال بمثل ما تم سبه به، وقد قال عليه الصالة والسالم: “املستبان ما قاال فعىل البادئ مامل يعتد 
املظلوم”. أخرجه مسلم، فلذلك وملا قرره علامء القواعد الفقهية من أن الكتاب كاخلطاب 
فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( باحلضور عند منزل املشتكي وإرسال رسائل تضمنت 
والسالم:  الصالة  عليه  قال  وقد  حمرم  فعل  أنه  وبام  ذلك  لدي  ثبت  وحيث  وهتديده،  سبه 
املسلم فسوق”، فقد حكمت تعزيرا يف احلق العام بجلد املدعى عليه مخس عرشة  “سباب 
جلدة وأخذ التعهد عليه بعد ذلك بعدم العودة ملا حصل منه، هذا ما حكمت به. وبعرضه 
أما  العام،  االدعاء  الئحة  يف  قدمه  بام  مكتفيا  التمييز  طلب  العام  املدعي  قرر  الطرفني  عىل 
املدعى عليه فقرر عدم القناعة وطلب التمييز بالئحة اعرتاضية فأفهمته بمراجعة املحكمة يف 
يوم األربعاء القادم ١٤٣٥/١/٢٤هـ الساعة احلادية عرشة صباحا الستالم نسخة احلكم 
وتقديم اعرتاضه عليه خالل املدة املقررة لالعرتاض وقدرها ثالثون يوما من تارخيه، فإن 
خالل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  ملحكمة  احلكم  رفع  فسيتم  اعرتاضه  تقديم  دون  مضت 
اإلجراءات  نظام  من   ١٩٥  ،١٩٤ املادتني  حسب  وذلك  تارخيه،  من  يومًا  وأربعني  مخسة 
اجلزائية، ففهم ذلك. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠١/٢١هـ. 

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
يف عيون اجلواء الشيخ/ )...( برقم )٣٤١٣٧٨٧٦٦( يف ١٤٣٥/٣/٨هـ، املرفق هبا القرار 
رقم )٣٥١٢٧٤١٦( يف ١٤٣٥/١/٢٥هـ، الصادر من فضيلته، اخلاص بدعوى املدعي 
العام ضد/ )...( الهتامه بتهديد شخص وإرسال رسائل هتديد وسب وشتم بألفاظ غري 
القرار حكم فضيلته عىل املدعى عليه بجلده مخس عرشة جلدة وأخذ  الئقة. وقد تضمن 
التعهد عليه بعدم العودة ملا حصل منه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
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وأوراق املعاملة مل يظهر ما يوجب املالحظة عىل ما حكم به فضيلته. واهلل املوفق، وصىل اهلل 
عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ا5اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بربيدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٧١١٣٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ رقم القرار: ٣٥١٧٥٠٢٥ 

تمفظا-احقاخاصا-اإرسالارسائلاجوتلا-اسباوشالاوهتديدا-اإسلترا-اإبالغاتملدعيا
تلعاما-امطالباهابالاعزيلالمحقاتلعاما-اإدتنةا-اتعزيلابأخذاتلاعهدالمحقني.

تملادةا)1٧(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

بعدم  عليه  التعهد  وأخذ  بمعاقبته  احلكم  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
بألفاظ  عليه  والتلفظ  هتديده  تتضمن  جوال  رسائل  بإرسال  لقيامه  أخرى  مرة  له  تعرضه 
إىل  تصل  ال  أهنا  ودفع  بصحتها  أخريًا  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  الئقة،  غري 
العام،  للحق  املدعى عليه  تعزير  العام وطلب  املدعي  والشتم، وقد حرض  السب  مستوى 
ونظرًا إلقرار املدعى عليه بصحة الرسائل، ولوجود مصاهرة بني طريف احلق اخلاص، لذا 
فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب له وقرر تعزيره للحقني العام واخلاص 
بأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ذلك، فاعرتض املدعي العام واملدعي باحلق اخلاص، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة 
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اجلزائية بربيدة بناء عىل املعاملة املحالة إلينا برقم ٣٤٣٧١١٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٨هـ، 
واملقيدة يف هذه املحكمة برقم ٣٤١٩٢٠٩٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٨هـ، افتتحت اجللسة 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي  حرض  وفيها  صباحًا،   )١١:٤٥( الساعة 
املدين رقم )...(، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وادعى املدعي قائاًل: إن هذا احلارض معي هددين وتلفظ عيل بألفاظ غري الئقة من خالل 
رسائل نصية )أبيات شعرية من تأليفه( من جواله اخلاص برقم )...(، وجوال آخر خيصه 
برقم )...(، وأنا ال آمن عىل نفيس وأهيل من تطاول هذا الشخص عيل والتخطيط لقتيل بام 
اتضح من خالل هتديداته يف رسائل اجلوال املرسلة يل، وقد تضمنت األبيات الشعرية التي 
الفرث -  العامية )الثور - الصون -  باللغة  نابية  أرسلها يل تعبريات سب وقذف بكلامت 
ومعاقبته  عليه  احلكم  أطلب  اهليس(  امللعون -  اخلرتيت -  الشيطان -  النجس  الرببري - 
وأخذ تعهد عليه بعدم تعرضه يل مرة أخرى، هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي يف دعواه من أنني هددته وتلفظت عليه بألفاظ غري الئقة 
فكله غري صحيح، وأما الرقم األخري الوارد يف الدعوى فغري صحيح أنه خيصني، والصحيح 
أن املدعي ادعى عيل هبذه الدعوى الكيدية لكي جيربين عىل تطليق زوجتي التي هي ابنته، 
املادي وهو  الدليل  أنا لدي  املدعي أجاب:  البينة من  البينة. وبطلب  هذه إجابتي وأطلب 
التي أحتفظ هبا يف جهاز اجلوال اخلاص يب، هذا ما لدي. وبسؤاله ألديك  رسائل اجلوال 
مزيد بينة؟ أجاب: ليس لدي سوى ما ذكرت. وعليه رفعت اجللسة للتأمل والدراسة. ويف 
عن  املدعي  سؤال  جرى  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٠٩/١٢هـ  املوافق  االثنني  يوم 
الرسائل املرسلة جلواله فأجاب قائال: رسالة مرسلة من جواله رقم )...( إىل جوايل وفيها: 
عياله وخر وجنب عن  الشيطان وفزعة  فزعة  يا  فزعة مشمول  يا   )...( ابو  يا  فيك  )وش 
اخلباثة  فيك  ملعون  وأنذل  نذل  له وأنت  احلبيب صفا  يرجع  يا صون عساه  العني  مغيزل 
يا خبيث احلاملة مري انتبه من واحد فيك مديون يبي يرد الدين لو طول عذابه(، والرسالة 
املرسلة جلوال زوجتي: )تكفني يا ام )...( يا بنت من يتعب الكور ياليل له عند الرجال شيمة 
وكرامة شوفييل اليل عندك ملبد كنه الثور وياكله من تبن وجزمه الرمامه وان عيا الفرث ال 
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يفهم تقدير يصرب عىل سود الوجيه يصبح مهابة وكان ما رد عيل الزين باحلال مرسور واهلل 
ال يونس من علوم الندامة(، والرسالة املرسلة جلوال ابنتي: )الطيب ما ينفع بالنواجيس ال 
انتبه من سبع مرده  الشهامة وألنت شبل من شبال مقسوم مري  أنت رجل وال من رجال 
يقص العظامه أبوك نجس وأنجس من صون خرتيت عساه مقره يف جهنم تستقر به(. وهذه 
الرسائل حتوي عبارات فيها سب وجتريح وهتديد هذا ما لدي. وبسؤال املدعى عليه عن 
األبيات الشعرية التي ذكرها املدعي وهل قام بإرساهلا من جواله الذي ذكره املدعي؟ أجاب 
قائال: صحيح أنني قمت بإرساهلا من جوايل، ولكنها ال تصل للسب والشتم وإنام )ترشهه( 
رفع  قررت  وعليه  إجابتي.  هذه  عني،  زوجتي  إبعاد  بسبب  وبينه  بيني  حصل  الذي  عن 
اجللسة لتبليغ املدعي العام بناء عىل املادة رقم )١٧( من نظام اإلجراءات اجلزائية. ويف يوم 
األحد املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة والنصف، وفيها حرض 
طرفا الدعوى وحرض حلضورمها املدعي العام هبذه املحكمة )...(، وبعرض الدعوى عليه 
قال: بعد تصفح املعاملة، وبعد إقرار املدعى عليه، فإين أطلب تعزيره بناء عىل إقراره لدى 
فضيلتكم، هذا ما لدي. وجرى سؤال املدعي إن كان هناك سابق خصومة بينهام؟ فأجاب 
ابنتي دعوى بطلب  ابنتي وال زالت حتت ذمته، وإنه سبق أن رفعت عليه  إنه زوج  قائال: 
إثبات طالقها منه وقد تم رصف النظر عن الدعوى، وبطلب نسخة من صك احلكم أبرز 
ومضمون  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ،  يف   ٣٤٣٣٦٤٠٩ برقم  عنيزة  حمكمة  من  الصادر  الصك 
“فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعية وجواب املدعى عليه فقد ثبت لدي أن  احلكم فيه: 
املدعى عليه مل يطلق املدعية ورصفت النظر عن دعوى املدعية ضد املدعى عليه وبعرض 
احلكم عىل الطرفني قررا القناعة”، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ولكون املدعى 
عليه أقر بصحة الرسائل املرسلة من جواله، ولكون الرسائل أرسلت عىل اجلوال ومل تكن 
زوجة  والد  املدعي  بكون  الطرفني  بني  النسب  قرابة  لوجود  ونظرا  الناس،  من  مجع  أمام 
املدعى عليه، وألن ابنة املدعي ما زالت حتت عصمة املدعى عليه بناء عىل الصك الصادر 
السابق  اخلالف  ولوجود  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ،  ٣٤٣٣٦٤٠٩يف  رقم  عنيزة  حمكمة  من 
الرسائل  بإرسال  املدعى عليه  إدانة  ثبت لدي  ما ييل: أوال/  فقد قررت  لذا  الطرفني؛  بني 
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املذكورة يف دعوى املدعي. ثانيا/ قررت أخذ التعهد عىل املدعى عليه بعدم العودة ملثل ذلك 
ويكون ذلك للحق العام واخلاص. هذا ما ظهر يل وبه حكمت. وبعرض ذلك عىل أطراف 
الدعوى قرر املدعى عليه القناعة، وقرر املدعي االعرتاض بالئحة اعرتاضية وأفهمته أن له 
مهلة ثالثني يومًا لتقديم الالئحة االعرتاضية من تاريخ استالمه لصك احلكم ففهم ذلك، 
وقرر املدعي العام اعرتاضه بدون الئحة. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئـيس  فـضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
املرفق هبا  برقم )٣٤١٩٢٠٩٤٢(يف ١٤٣٥/٢/٢٣هـ،   )...( الشيخ/  بربيـدة  اجلـزائـية 
القرار رقم  )٣٥١٠٣٦٨٥( وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، الصادر من فضيلته اخلاص بدعوى 
اخلاص  املدعي  عىل  بالتلفظ  الهتامه  )...(؛  ضد/   )...( اخلاص  واملدعي  العام  املدعي 
بأخذ  إليه، وحكم  بام أسند  املدعى عليه  بإدانة  القرار حكم فضيلته  وهتديده. وقد تضمن 
التعهد عليه بعدم العودة ملثل ذلك؛ وذلك للحقني اخلاص والعام عىل النحو املفصل فيه. 
يوجب  ما  يظهر  مل  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة 
املالحظة عىل ما حكم به فضيلته. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ر5اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٤٧٩٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٩٤٧٥ 

تمفظا-العنا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-ارفضايمنياتملدعىاعميهاا-ارداتلدعوىا-احقاطمبا
يمنياتلنفي.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها؛ طالبًا احلكم بتأديبها لقوهلا له: )اهلل يلعنك ويلعن 
قروش من وراك(، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة من 
املدعي قرر أنه ال بينة لديه ومل يقبل يمني املدعى عليها عىل نفي دعواه، لذا فقد حكم القايض 
برد دعوى املدعي، وأفهمه بأن له يمني املدعى عليها متى ما أراد، فاعرتض املدعي، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، لدي أنا )...( القايض 
باملحكمة العامة بعنيزة، افتتحت اجللسة يف وقتها املحدد لسامعها يف الساعة العارشة صباحًا 
للنظر يف الدعوى املقدمة من )...( ضد )...(، واملقيدة يف هذه املحكمة ٣٥٤٣٣٣٥٤ يف 
١٤٣٥/٢/٩هـ، واملحالة لنا برشح فضيلة الرئيس، وفيها )...( سعودي اجلنسية بموجب 
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اجلنسية  سعودية   )...( القضاء  جملس  يف  معه  احلارضة  عىل  وادعى   ،)...( رقم  السجل 
قبل موظفة  الوطنية من  والتي متت مطابقة هويتها   ،)...(... املدين رقم  السجل  بموجب 
األمن يف املحكمة قائاًل يف حترير دعواه: لقد ذهبت إىل البيت الذي تسكن فيه املدعى عليها 
فقامت  ريااًل،  عرشون  قدره  املال  من  مبلغًا  أوالدي  ألسلم  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  بتاريخ 
املدعى عليها بتمزيق املبلغ وقالت يل: )اهلل يلعنك ويلعن قروش من وراك(، أطلب تأديبها 
قائلة:  أجابت  املدعي  دعوى  يف  جاء  عام  عليها  املدعى  وبسؤال  دعواي.  هذه  ذلك،  عىل 
يف  جاء  ما  عىل  بينة  لديك  هل  املدعي  سؤال  جرى  ثم  صحيح.  غري  كله  املدعي  ذكره  ما 
إنني  فقال:  املدعى عليها  له يمني  بأن  أفهمته  ثم  بينة عىل ذلك  لدي  ليس  فقال:  دعواك؟ 
امرأة ال ختاف اهلل.  لوالدها وسوف حتلف كذبًا وهي  يمينها عىل ذلك ألهنا عاقة  أريد  ال 
إليها أو رفض ذلك، فقال: )إنك ال حتب  اليمني  بأن املطلوب منه فقط توجيه  ثم أفهمته 
الصادقني ألن الصدق ال يعجبكم(، ثم أفهمته مرة ثالثة باملطلوب منه فقال: إنني ال أريد 
يمينها، هكذا قرر. فبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، ونظرًا إلنكار املدعى عليها ملا 
جاء يف دعوى املدعي، ولعجز املدعي عن إقامة بينة عىل دعواه ورفضه توجيه اليمني إىل 
املدعى عليها؛ لذلك كله فقد رددت دعوى املدعي وأفهمته بأن له يمني املدعى عليها متى 
ما أراد، وبذلك حكمت. كام أمرت بإقامة دعوى عامة ضد املدعي نظرًا ملا تكلم به يف جملس 
القضاء، وبعرضه عليهام قنعت به املدعى عليها ومل يقنع به املدعي وطالب بتمييزه فأجيب 
لطلبه، ثم جرى تسليمه نسخة احلكم وتم إفهامه بأن عليه تسليم الئحته االعرتاضية يف مدة 
أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ هذا اليوم، وأنه إذا مضت هذه املدة املحددة آنفًا ومل يقدم فيها 
التمييز يسقط ويصبح احلكم مكتسبًا للقطعية، فقرر استالمه  اعرتاضه فإن حقه يف طلب 
املحددة  املدة  االعرتاضية يف  بتقديم الئحته  واستعداده  آنفًا  أفهم  ملا  احلكم وفهمه  لنسخة 
به كان بحضور وشهادة )...( سجل )...( و)...( سجل )...(،  تلفظ  ما  أن  نظامًا، علام 

وعليه جرى التوقيع. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٤/٢٥هـ.
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اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيـــس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  املقيدة  العامة بمحافظة عنيزة برقم )٣٥٤٣٣٣٥٤( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ، 
)٣٥٤٣٣٣٥٤( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ، املرفق هبا الصك رقم )٣٥٢٢٢٨٤٢( وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٢٥هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة، اخلاص بدعوى/ 
)...( ضد/ )...(، وقد تضمن الصك حكم فضيلته برد دعوى املدعي. عىل النحو املفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة 

عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ر6اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٦٨٢٦٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٧٨٠١ 

تمفظا-احقاعاما-اتمفظاعىلارجلاأمنا-ارفضاإبلتزاتهلويةا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-اردا
تلدعوى.

تلقاعدةاتلرشعيةلا“تألصلابلتءةاتلذمة”.

أمن  رجل  عىل  بالتلفظ  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
ورفض إبراز اهلوية له، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
سيارة  يف  بإركابه  قام  وملا  العمل،  بطاقة  األمن  لرجل  أبرز  بأنه  ودفع  صحتها  أنكر  عليه 
الدورية قال له: ستندم عىل فعلك، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل حمرض القبض 
وأقوال املدعى عليه، وباالطالع عليها وجدت موافقة جلواب املدعى عليه عن الدعوى، 
ونظرا لعدم قيام الدليل القاطع عىل اإلدانة، لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعي العام 

لعدم ثبوهتا، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

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 
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 ٣٣٢٠٧٩٠٩٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٦٨٢٦٧ برقم 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ افتتحت اجللسة 
هـ  رقم  باخلطاب  مرجعه  من  املعمد   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)١٠:١٠( الساعة 
سعودي   )...( معه/  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٤/٥/٥هـ،  وتاريخ  م/٢/أ/٢١٠٩ 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فباالطالع عىل األوراق الواردة من رشطة أجياد 
برقم )٦٧٣٤٦( وتاريخ ١٤٣٣/٩/٣هـ، املرفق هبا املحرض املعد من قبل مرور )...( برقم 
مقابل موقف  تأديتهم عملهم  أثناء  أنه  املتضمن  بتاريخ ١٤٣٣/٩/٢هـ،  املؤرخ  )بدون( 
حلركة  معطلة   )...( رقم  لوحة   )...( نوع  من  سيارة  وجود  لوحظ   )...( اجلامعي  النقل 
املدعى عليه  باالتصال عىل  أنه رفض وقام  قائدها )...( إال  إبراز هوية  السري، وتم طلب 
أبرز لك  أنت حتى  تكون  له: من  بقوله   )...( الرائد:  األمن  بالتلفظ عىل رجل  قام  الذي 
هويتي؟ وسوف أهينك وأنت بالبدلة. وبسامع أقوال رجل األمن الرائد: )...( ذكر بأنه أثناء 
تأديته مهام عمله يف املنطقة املركزية كان املدعو: )...( واقفًا وقوفًا خاطئا ومعطاًل حلركة 
هويته  وإبراز  الوقوف  منه  طلب  فقد  وعليه   ،)...( نوع  من  يستقلها  التي  بالسيارة  السري 
لتزويده بمخالفة مرورية، إال أنه قام باالتصال عىل املدعى عليه وجاء إليه وقال له: من أنت 
ومن تكون حتى أبرز لك هويتي؟ وقال له: أنت ال ختيفني وال ختيفني بدلتك التي تلبسها، 
الزجاج،  وبني  بينه  احلاجز  الشبك  يف  نفسه  برضب  فقام  بالقوة  الدورية  بإركابه  فقمت 
وذكر أنه يقوم بدفعه بيده حال االقرتاب منه، ونفى االعتداء عليه بالرضب. وباستجواب 
املدعى عليه أقر بأنه مل يقم بإبراز هويته وأنكر التهمة املنسوبة، وذكر بأن لديه موقفا خاصا 
أمام مقر عمله يف مكتب )...(، وبرر سبب توجهه إىل العسكري للتفاهم معه وإفهامه أن 
لديه موقفا خاصا، وبطلب إبراز ما يثبت أن لديه موقفا خاصا عجز عن إحضار ما يثبت 
تم  الرائد )...( وزمالئه،  قبل  بالرضب من  تقدم بشكوى يدعي االعتداء عليه  ذلك، كام 
النظر فيها من قبل اللجنة املشكلة بإمارة املنطقةـ كام يتضح ذلك من خطاب رئيس اللجنة 
الفرعية لقبول الشكاوي بإمارة منطقة مكة املكرمة برقم )١٦( وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٤هـ، 
وباملواجهة بني املدعى عليه ورجل األمن الرائد: )...( ركز رجل األمن دعواه عىل املدعى 
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النقيب: )...( أنه  التلفظ عليه. وقد تضمنت شهادة  عليه أما املدعو: )...( فقد قرر عدم 
لطلبه  يستجب  مل  أنه  إال  هويته  إبراز  عليه  املدعى  طلب  طريق  عن  املوقف  احتواء  حاول 
كام أنه مل يشاهد أحدا من رجال األمن يرضب املدعى عليه أو يبصق يف وجهه. وقد انتهى 
التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بالتلفظ عىل رجل األمن وذلك لألدلة والقرائن 
التالية: ١ - حمرض القبض املنوه عنه املرفق باللفة رقم )٣(. ٢ -ما جاء يف أقواله املنوه عنها 
املدونة عىل الصفحات )١و١٠و١١و١٢و١٣و١٤و١٥( بامللف املرفق عىل اللفة )١( وعىل 
األمن  رجال  دعوى  صحة  عىل  قرينة  هويته  إبراز  عدم  املتضمنة  اللفات)١٣و١٤و١٥(، 
ضده. وحيث إن ما قام به املدعى عليه فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات 
عليه  العقوبة  وتشديد  ذلك  لقاء  رادعة  تعزيرية  بعقوبة  عليه  واحلكم  إليه  أسند  بام  إدانته 
استنادا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم )٢٦٧١٧/٢/٥/١( وتاريخ ١٤٣١/٦/١١هـ 
)علاًم بان احلق اخلاص الزال قائاًم(. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أنكرها 
وقال: طلب مني رجل األمن اهلوية فأبرزت له بطاقة العمل فأمرين بالصعود للدورية فقمت 
باالتصال عىل غرفة العمليات وتلفظ عيل، وملا أركبني الدورية قلت له: ستندم عىل فعلك، 
هكذا أجاب. وبسؤاله عن البينة عىل تلفظ رجل األمن عليه قال: ال بينة لدي. وقال املدعي 
املدعى عليه  أقوال  القبض وما جاء يف  العام: الصحيح ما ذكرته يف دعواي وبينتي حمرض 
من عدم إبرازه هويته قرينة عىل صحة دعوى رجل األمن ضده لفة )١( ولفة )١٥ -١٦(، 
بطاقة  أبرز لرجل األمن  أنه  املدعى عليه لدي من  ملا ذكره  إليه وجدته متطابقا  وبالرجوع 
للدعوى  عليه  املدعى  إنكار  عىل  وبناء  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  العمل، 
وهو مكلف رشعا، ولعدم قيام الدليل القاطع عىل إدانة املدعى عليه واألصل براءة الذمة، 
ولعدم سوابق املدعى عليه، لذا كله فقد رددت دعوى املدعي العام لعدم الثبوت وأخليت 
سبيل املدعى عليه منها، وبه حكمت. وبعرضه عليه قنع به، وقرر املدعي العام االعرتاض 
بالئحة، وجرى عىل ذلك التوقيع. وباهلل تعاىل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ.



301

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل ما ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
املعاملة  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الثانية  اجلزائية  الدائرة 
 ٣٥١٣٤٠٨٧٩ برقم  املساعد  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
ــخ  ــاري ٣٥٢٧٥١١٣وت رقم  الرشعي  القرار  هبا  املرفق  وتــاريــخ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، 
بمكة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/١٣هـ، 
دون  بام  فيه  املحكوم  تلفظ  يف  املتهم   )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن  املكرمة، 
بباطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 61اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة عيون اجلواء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٥٠٨١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٢١١٢١ 

إنكارا-ا منها-امتزيقاخمالفةا-ا تهلويةا أمنا-اسحبا تمفظاعىلارجلا تمفظا-احقاعاما-ا
حمرضاتلقبضا-اعدماإحضاراشهودها-اعدماثبوتاتإلدتنةا-ارداتلدعوىا.

تملوتدا)ر14(او)164(او)ر16(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بسحب أوراقه من يد رجل 
األمن بقوة ما أدى لتمزيق املخالفة وبالتلفظ عىل رجل األمن، وطلب احلكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه عند حماولته االستفهام 
من رجل األمن عن سبب املخالفة سحبها من يده ما أدى لتمزقها، ونظرا ألن املدعي العام 
استند إىل أقوال شاهدي حمرض القبض، وألنه ُطلب منه إحضارمها ألداء الشهادة فلم يتمكن 
من ذلك مع إمهاله مدة كافية، وألن الشهادة املعتربة هي املؤداة يف جملس القضاء، لذا فلم 
يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام اهتم به، وحكم برد دعوى املدعي العام ضده وأخىل 

سبيله منها، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

اجلواء،  عيون  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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ففي  ١٤٣٤/٣/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٧١٤٣٠٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  املعاملة  عىل  وبناء 
يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/١/٢٢هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة صباحًا، وفيها حرض 
املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة عيون اجلواء )...( سعودي اجلنسية 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   )...( رقم  املدين  سجله 
العام  االدعاء  الئحة  فأبرز  دعواه  عن  العام  املدعي  سألت  ثم   )...( رقم  املدين  السجل 
اآليت نصها: )الئحة دعوى عامة رقم )هـ ص٢/٩ - ن/ ( لعام ١٤٣٤هـ يف القضية رقم 
)٣٣٤٦٧٠٠٠١٩٠( احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد فبصفتي 
البالغ   ،)...( عىل:  أدعي  اجلواء  عيون  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  دائرة  يف  عضوًا 
من العمر )٢٠( عاما، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، متعلم، أعزب، 
طالب، يقيم يف حمافظة عيون اجلواء، مل يوقف. بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ، قدم املتهم عىل 
طريق  مقامة عىل  تفتيش  نقطة  إىل   )...( اللوحة  رقم  م   )...( صنع   )...( نوع  من  سيارته 
امللك عبدالعزيز بمحافظة عيون اجلواء، وكان طامسًا للوحة سيارته فتم حجز سيارته وعند 
املتهم بسحب  الوطنية قام  قيام رجل األمن بتحرير املخالفة وتسليمها له مع بطاقة اهلوية 
بطاقة اهلوية من يد رجل األمن ما تسبب يف متزيق املخالفة وتلفظ عليه بعبارة: )هل النقطة 
عليه  القبض  تم  أنه  يقصد  ؟(  رجال  فيها  يوجد  ال  اليوم  ونقطه  باألمس  التي  رجال  فيها 
املوقع. وبسامع شهادة  من  باللعن وركب سيارته وهرب  وقام  ُيسلم خمالفة،  ومل  بريدة  يف 
رجل  من  أوراقه  أخذ  املتهم  بان  أفادا   )...( األمن/  ورجل   )...( األمن/  رجل  من  كل 
األمن/ )...( بالقوة وأضاف )...( أن املتهم قال: )أن العسكر املستلمني يف نقطه األمس 
سمحوا يل وأنتم مل تسمحوا يل ملاذا ؟ ألن العسكر املتواجدين يف نقطة األمس رجال وأنتم 
لستم برجال( بعد ذلك هرب من املوقع. وباستجوابه أنكر قيامه بلعن رجل األمن ومتزيقه 
للمخالفة، وإنام رجل األمن هو من سحب األوراق من يده ومتزقت املخالفة بينهام، وأنه 
تفتيش  نقطه  بني  الرجال  يفرق  )هل  اللوحة:  طمس  بشان  خمالفه  له  حررت  بعدما  قال 
توجيه  إىل  التحقيق معه  وانتهى  أعطوه خمالفة.  يعطوه خمالفة وهم  مل  األمس وأنتم( ألهنم 
االهتام له بسحب أوراقه من يد رجل األمن بقوة مما أدى لتمزيق املخالفة والتلفظ عىل رجل 
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األمن باأللفاظ املشار إليها، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ -ماجاء يف أقواله املدونة عىل 
 )...( أقوال/  يف  جاء  )١٠(.٢ -ما  رقم  لفة  املرفق  التحقيق  دفرت  من   )٢٫١( الصفحات 
وعىل   )١( رقم  لفة  املرفق  التحقيق  ملف  من   )٣٫٢( رقم  الصفحة  عىل  واملدون  و)...( 
لفة رقم )١(.٣ -ماجاء يف املحرض  املرفق  التحقيق  الصفحات رقم )١١٫١٠( من ملف 
املرفق لفة رقم )٢(. وبالبحث يف سجل السوابق مل يعثر له عىل سوابق مسجلة. وحيث إن 
ما أقدم عليه املذكور فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم 
عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غريه(. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: 
ما ذكره املدعي العام من تلفظي عىل رجل األمن باللفظ الذي أشار له يف دعواه وسحب 
أوراقي من يده بقوة ما أدى إىل متزيق ورقة املخالفة غري صحيح، بل الصحيح أنه تم بتاريخ 
١٤٣٣/١١/٢٢هـ استيقايف يف نقطة تفتيش عىل طريق )...( يف عيون اجلواء بسبب قيامي 
بطمس اللوحة، فقلت لرجل األمن الذي استوقفني: )هل يفرق الرجال يف نقطة أمس عن 
اليل يف نقطة اليوم؟ أقصد أنني مررت من عند نقطة التفتيش سابقًا ومل يتم إعطائي خمالفة، 
ثم ملا أعطاين رجل األمن خمالفة كانت األوراق مع إثباتايت عىل مقدمة سيارة الدورية من 
اخلارج فمددت يدي وأخذهتا ثم استفرست من رجل األمن وقلت له: استوقفتني من أجل 
تظليل السيارة أو من أجل تغطية اللوحة فمد يده ليقوم بأخذ األوراق من يدي وقال يل: 
أعطني إياها أنت ما تفهم ثم حاول أن يسحبها من يدي وأنا ممسك هبا فتمزق طرف ورقة 
املخالفة ثم قام رجل األمن برفع يده ليقوم برضيب بعد أن أمسكني لكنني تفاديته، وطلب 
من أحد أفراد الفرقة أن يقوم بإركايب الدورية لكنني ذهبت إىل مسجد )...( وقلت له: إذا 
كنتم تريدون إركايب وإال أنا أبميش ثم مشيت ومل يطلب مني أحد الركوب يف الدورية( هذا 
غاية ما حصل. ثم سألت املدعي العام هل لديه بينة عىل ما جاء يف دعواه؟ فأجاب: بينتي 
ما أرشت له يف الئحة االدعاء العام وأطلب الرجوع إليها، هكذا أجاب. فتم االطالع عىل 
أقوال املدعى عليه املرصودة عىل ص ١، ٢ من ملف التحقيق لفة ١٠ فوجدهتا مطابقة ملا 
أجاب به لدينا، ثم تم االطالع عىل املحرض املرفق عىل لفة ٢ من طيات املعاملة املؤرخ يف 
١٤٣٣/١١/٢٢هـ، فوجدته مطابقًا ملا ذكره املدعي العام يف دعواه، ثم طلبت من املدعي 
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العام إحضار شاهديه )...( و)...( املذكورين يف الئحة الدعوى لسامع ما لدهيام من شهادة 
املوافق١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ  األحد  يوم  يف  ثم  اجللسة.  رفعت  عليه  وبناًء  بذلك،  فاستعد 
افتتحت اجللسة الساعة التاسعة صباحًا، وفيها حرض املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء 
العام بمحافظة عيون اجلواء )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...( رغم تبلغه باملوعد شخصيًا 
املؤرخة يف ١٤٣٥/٢/٨هـ،  املعاملة  املرفقة يف  التبليغ باحلضور  حسب توقيعه عىل ورقة 
هذا وقد سبقت منا الكتابة إىل رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة عيون اجلواء 
بخطابنا رقم ٣٥٤٣٨٠٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ إلبالغ شاهدي املدعي العام )...( 
و)...( للحضور يف موعد هذه اجللسة لسامع ما لدهيام من شهادة فلم حيرضا؛ فبناًء عىل ما 
نصت عليه املادتان ١٦٤ و١٤٠ من نظام اإلجراءات اجلزائية رفعت اجللسة؛ إلصدار أمر 
بإيقاف املدعى عليه )...( واستدعاء الشاهدين املذكورين بعاليه لسامع أقواهلام. ثم يف يوم 
الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة صباحًا، وفيها حرض 
املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة عيون اجلواء )...(، وحرض حلضوره 
املدعى عليه )...( املذكور هويته يف جلسة ماضية، هذا وقد كنت تلقيت خطاب مدير مركز 
رشطة حمافظة عيون اجلواء رقم ٢٥/٩٣٢/٣١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ املتضمن أنه تم 
القضية وتأملها،  إبالغ الشاهدين )...( و)...( بموعد هذه اجللسة فلم حيرضا. وبدراسة 
املتضمنة طلبه احلكم بعقوبة تعزيرية عىل  العام  املدعي  فيها من دعوى  وبناًء عىل ما تقدم 
باأللفاظ  عليه  والتلفظ  بقوة  األمن  رجل  يد  من  أوراقه  بسحب  قيامه  جزاء  عليه  املدعى 
املشار هلا يف الئحة الدعوى العامة، وبام أن املدعى عليه قد أنكر ما جاء يف دعوى املدعي 
العام، وبعد االطالع عىل ما لدى املدعي العام من أدلة وقرائن وجدهتا تستند إىل ما جاء يف 
أقوال معدي املحرض ومها رجال األمن )...( و)...(، ونظرًا ألنه قد تم استدعاؤمها لسامع ما 
لدهيام من شهادة فلم حيرضا، وبام أن الشهادة املعتربة هي املؤداة يف جملس القضاء حسب ما 
نصت عليه املادة رقم ١٦٩ من نظام اإلجراءات اجلزائية، وملا كان جواب املدعى عليه عىل 
دعوى املدعي العام املرصود يف جلسة ماضية مل يتضمن فعاًل حمظورًا معاقبًا عليه رشعًا أو 
نظامًا مما هو من اختصاص القضاء العام، ولذلك فإنه مل يثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( 
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بام اهتم به، وبام أنه مل يثبت لدي ذلك فقد حكمت برد دعوى املدعي العام ضده وأخليت 
سبيله من هذه الدعوى، هذا ما حكمت به يف احلق العام. وبإعالن احلكم عىل الطرفني مل 
يطلب املدعى عليه تدقيقه، أما املدعي العام فقد قرر االعرتاض عليه وطلب تدقيقه مكتفيًا 
بام يف أوراق املعاملة، ولذلك فسيجري تنظيم صك هبذا احلكم وبعثه إىل حمكمة االستئناف 
بمنطقة القصيم لتدقيقه. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
يف حمافظة عيون اجلواء/ )...( برقم )٣٥٣٨١٤٤( يف ١٤٣٥/٧/١٢ه، املرفق هبا الصك 
رقم )٣٥٢٩٤١٦٣( يف ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، الصادر من فضيلته، اخلاص بدعوى املدعي 
العام ضد/ )...(؛ الهتامه بسحب أوراق من يد رجل األمن ما أدى إىل متزيقها، والتلفظ 
املدعى  العام ضد  املدعي  برد دعوى  الصك حكم فضيلته  األمن. وقد تضمن  عىل رجل 
ل فيه. وبدراسة الصك  عليه، وأخىل سبيله منها؛ لعدم ثبوت الدعوى ضده عىل النحو املفصَّ
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل ما حكم به فضيلته -وفقه اهلل -. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 62اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٠٧٢٧٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٤٧٢٩١ 

تمفظا-اسباولعنا-اإنكارا-اعجزاعناإثباتاتلدعوىا-انكولاعنايمنياتلنفيا-اإدتنةا-ا
ظلوفاخمففةا-اتعزيلاباجلمد.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“كلاتملقملاعىلاتملقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.
2ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا“تملقملامناسملاتملقممونامنالقانهاويده”.

لا-اتلقاعدةاتلرشعيةلا“تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكل”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا تعزيره لتلفظه عليه بالسب والشتم، وبعرض الدعوى 
البينة من املدعي قرر أن شاهديه مها عضوا جلنة الصلح  عىل املدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
بإحدى املحاكم وقد امتنعا عن احلضور وطلب يمني املدعى عليه عىل نفي دعواه فنكل عن أدائها، 
ولذا فقد ثبت لدى القايض تلفظ املدعى عليه عىل املدعي بألفاظ تتضمن الشتم والسب، ونظرا 
لكرب سن املدعى عليه -ما استدعى ختفيف العقوبة - فقد حكم بجلده عرش جلدات دفعة واحدة، 

فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  جدة/املساعد  حمافظة  يف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٨٣٥٧١٤ وتاريخ  ٣٣٣٠٧٢٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٣هـ، 
١٤٣٣/٠٥/٠٣هـ فتحت اجللسة الساعة )٠٨:٣٠(، وفيها حرض املدعي/ )...( سعودي 
سعودي   )...( عليه/  املدعى  حلضوره  وحرض   ،)...( رقم  املدين  السجل  حامل  اجلنسية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وقرر املدعي دعواه قائاًل: إن املدعى عليه أصالة 
املحكمة  يف  الصلح  جلنة  أمام  وذلك  وشتمي  بسبي  ١٤٣٣/٤/٢٥هـ  األحد  يوم  يف  قام 
تعزير  أطلب  أبوك(؛  اهلل عىل  )لعنة  قليل األصل(،  )يا  )يا حرمة(،  قائاًل يل:  بجدة  العامة 
املدعى عليه بالسجن أو اجللد لقاء تلفظه عيل، هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أجاب قائاًل: كل ما ذكره املدعي بدعواه من تلفظي عليه بالسب والشتم فغري صحيح 
أطلب  قائاًل:  أجاب  دعواه  عىل  بينته  عن  املدعي  وبسؤال  أجاب.  هكذا  وتفصياًل،  مجلة 
إمهايل إلحضارها بجلسة قادمة، هكذا أجاب. وعليه قررت رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى 
استمهل  عام  املدعي  وبسؤال  أصالة،  عليه  املدعى  حلضوره  وحرض  أصالة  املدعي  حرض 
إلحضاره أجاب قائال: إن بينتي مها عضوا جلنة الصلح باملحكمة العامة بجدة، حيث إن 
املدعى عليه قام بالتلفظ عيل بام ذكرته بدعواي أمامهام، ومها كل من ١/ )...( و٢/ )...( 
بجدة  العامة  للمحكمة  الكتابة  فآمل  احلضور،  ورفضا  اجللسة  هذه  حلضور  طلبتهام  وقد 
لطلب الشاهدين وسامع شهادهتام، ورفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي أصالة 
واملدعى عليه أصالة املدونة هويتهام بجلسة سابقة، وجرى عرض الصلح عىل الطرفني وقد 
التي استمهل إلحضارها أجاب قائاًل:  بينته  بينهام. وبسؤايل للمدعي عن  تعذر اإلصالح 
بام قررته بدعواي،  تلفظه عيل  املدعى عليه عىل نفي  بينتي تعذر حضورها، وأطلب يمني 
هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: لن أحلف اليمني عىل نفي هذه 
الدعوى. فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن البينة عىل املدعي واليمني عىل من 
أنكر، ولتوجيه اليمني للمدعى عليه ولنكوله عن بذهلا؛ فقد ثبت لدي تلفظ املدعى عليه 
عىل املدعي بألفاظ تتضمن الشتم والسب، وبام أن األعراض مصانة رشعًا، والنبي صىل اهلل 
عليه وسلم يقول: “كل املسلم عىل املسلم حرام: دمه وماله وعرضه”، ولقوله صىل اهلل عليه 
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وسلم: “املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده”، ونظرًا لكرب سن املدعى عليه، فلام سبق 
فقد حكمت عىل املدعى عليه تعزيرًا بجلده عرش جلدات دفعة واحدة، وبعرض احلكم عىل 
رفعه ملحكمة  قناعته، طالبًا  املدعى عليه عدم  قرر  باحلكم كام  قناعته  املدعي  قرر  الطرفني 
االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، وعليه أمرت بتنظيم احلكم وبعثه رفق املعاملة ملحكمة 
االستئناف، وكان ختام هذه اجللسة الساعة)٩.٠٠(صباحا. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
اجلزائية السابعة بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بجدة رقم ٣٣/٨٣٥٧١٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ، املرفق هبا 
القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بجدة رقم ٣٥١٠٤٣٨٤ 
ضد/   )...( دعوى  املتضمن  القرار  بباطن  دون  بام  فيه  املحكوم  ١٤٣٥/١/٣هـ،  وتاريخ 
)...( يف شتم، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 ل6اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٢٦٢٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٠٧٨١٩ 

تمفظا-اسباوهتديدا-اإنكارا-اتقجيلاصويتا-انكولاعنايمنياتلنفيا-ارداتليمنياعىلا
تملدعيا-احمفهاتليمنياتمللدودةا-اإدتنةا-اتعزيلاباجلمد.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاحلتماعميكل”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بتعزيره بسجنه وجلده لتهديده له وسبه 
عن طريق اهلاتف، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر تعرضه له بذلك، وبطلب البينة من 
املدعي قدم تسجياًل صوتيا للمكاملة اهلاتفية فتم بعثه لألدلة اجلنائية إال أهنا مل تتمكن من مقارنة 
الصوت لرداءة التسجيل، ثم طلب املدعي يمني املدعى عليه عىل نفي الدعوى فنكل عن أدائها 
مقرونا  بالرضب كان  التهديد  منه، ونظرًا ألن  ما طلب  فأداها طبق  املدعي  وطلب ردها عىل 
بتحذير املدعى عليه للمدعي من ملس أمه وليس هتديدا مطلقا، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة 
املدعى عليه بتهديد املدعي بكرس رأسه وتلفظه عليه بقوله: )يا حيوان يا كلب(، وحكم بجلده 
أربعني جلدة دفعة واحدة مع متكني املدعي من حضور تنفيذ العقوبة، فاعرتض املدعى عليه، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحــده  هلل  احلمد 
٩٥٨/٨/٢١/ش  برقم  القطيف  حمافظة  رشطة  من  الواردة  املعاملة  عىل  وبناء  القطيف، 
وتاريخ   ٣٤٣٠٢٦٢٦ برقم  الرئيس  فضيلة  من  واملحالة  ١٤٣٤/٦/٢٨هـ،  يف  ق  ع 
١٤٣٤/٧/١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٨٦٤٤٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٧/١هـ، 
حرض  وفيها  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ،  االثنني  يوم  من   )١٠:١٥( الساعة  متام  اجللسة  فتحت 
احلارض  عىل  وادعى   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعي/ 
بتاريخ  إنه  قائال يف دعواه:  املدين رقم )...(  السجل  اجلنسية بموجب  معه )...( سعودي 
عليه  املدعى  أخذ  ثم  هاتفيًا  عيّل  باالتصال   )...( عليه  املدعى  عّم  قام  ١٤٣١/٣/٢٣هـ 
سامعة اهلاتف من عمه وهددين بقوله يل: )إذا ملست أمي سوف أكرس رأسك وأقتلك( كام 
سبني بقوله: )يا محار يا كلب( أطلب معاقبة املدعى عليه تعزيرًا لقاء ما صدر منه، وذلك 
بسجنه وجلده ومتكيني من حضور اجللد، هذه دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
قال: صحيح أين تكلمت مع املدعي عن طريق اهلاتف ولكن ما ذكره يف دعواه من سب 
وهتديد غري صحيح ومل يصدر مني، هذا جوايب. وبعرض ذلك عىل املدعي قال: الصحيح 
ما جاء يف دعواي. وبسؤاله البينة قال: بينايت ما ييل: ١ - التسجيل الصويت للمكاملة اهلاتفية 
بتاريخ  وذلك  قتيل  يف  الرشوع  حاول  املكاملة  بعد  عليه  املدعى  أن   - ٢ باملعاملة.  املرفق 
١٤٣١/٦/٣هـ، حيث كان معه عجرا يف سيارته وينوي االعتداء عيّل وقبض عليه متلبسًا؛ 
وكان ذلك بعد يومني من مشاجرة حصلت بيني وبني أخته -وهي طليقتي - وقد حوكمت 
بشأهنا لدى فضيلة القايض هبذه املحكمة الشيخ )...(. ٣ - أن أخا املدعى عليه )...( حاول 
املدعى عليه  قام  املكاملة  بعد  أنه  بتاريخ ١٤٣١/٩/١٩هـ. ٤ -  املكاملة وذلك  بعد  رضيب 
وبمشاركة أخيه )...( وعمه )...( وابن عمه )...( برضيب، وقد صدر عليه حكم يف احلق 
العام يف هذه القضية، وأما حقي اخلاص فقد تنازل عنه وكييل أثناء املرافعة دون إذين وكانت 
اللفات  عىل  وجدت  املعاملة  وبتصفح  أدلتي.  هذه  ١٤٣٢/٥/٧هـ،  بتاريخ  الواقعة  هذه 
املقدم  الصويت  املقطع  بفحص  واملتعلق   ٣٤٢٣٥ رقم  اجلنائية  األدلة  تقرير   )٥ -٦( رقم 
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باملادة الصوتية  املدعي ويتضمن ما ييل: )الفحص والنتيجة بفحص الصوت املسجل  من 
حتليل  وبرامج  أجهزة  باستخدام  وذلك   )...( للمواطن/  واملنسوب  الفحص(  )موضوع 
لرداءة  املطلوبة وذلك  الفنية  املقارنة  إجراء  منها يف  االستفادة  يتعذر  فإنه  الصويت،  الطيف 
ا.هـ.   ) للمتحدث.  الفردية  واملميزات  الصفات  أفقدها  ما  الفنية  الناحية  من  التسجيل 
الصوت  أن  معرفة  يستطيع  للصوت  العادي  الشخص  بسامع  قال:  املدعي  عىل  وبعرضه 
املوجود يف التسجيل عائد للمدعى عليه، هذا جوايب. وبسؤال املدعي زيادة بينة قال: ليس 
لدي سوى ما قّدمت وأطلب سامع التسجيل، هذا ما لدي. فأفهمته بأن له يمني املدعى عليه 
عىل نفي دعواه فقال: أطلب يمينه، وبعرض اليمني عىل املدعى عليه بالصيغة التالية: )واهلل 
العظيم إين مل أهدد املدعى عليه بقتله وكرس رأسه ومل يصدر مني سب له باأللفاظ املذكورة 
أثناء املكاملة فقال املدعي أطلب  يف الدعوى( قال: احلقيقة أين ال أتذكر الكالم الذي قلته 
متكيني من تشغيل املقطع الصويت فأجبته لطلبه، وبعرضه عىل املدعى عليه قال: ال أتذكر 
هذا التسجيل ومل أسمع فيه هتديدا بالقتل، وأطلب مهلة حتى أقرر أدائي لليمني من عدمه 
فأجبته لطلبه. ويف جلسة أخرى حرض الطرفان وبعرض اليمني عىل املدعى عليه قال: أعتذر 
عن أداء اليمني وأطلب يمني املدعي عىل دعواه، وهذا جوايب. ثم قال املدعي: احلقيقة أن 
)إذا ملست أمي سوف أكرس  قال يل:  بالرضب حيث  بالقتل وإنام هددين  املدعي مل هيددين 
رأسك( وسبني بقوله )يا حيوان يا كلب( هذا ما قاله بالضبط. وبعرضه عىل املدعى عليه 
قال: مل يصدر مني يشء من ذلك ولست مستعدا بأداء اليمني عليه وأطلب حتليف املدعي، 
هذا ما لدي. وبعرض اليمني عىل املدعي استعد بأدائها بعد عرضها عليه وحلف بعد أن 
أكرس  سوف  أمي  ملست  إذا  بقوله:  هددين  عليه  املدعى  إن  العظيم  )واهلل  بقوله:  له  أذنت 
الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  حلف.  هكذا  كلب(،  يا  حيوان  يا  بقوله:  وسبني  رأسك، 
واإلجابة، وحيث نكل املدعى عليه عن اليمني وأدى املدعي اليمني الرشعية، ولقوله صىل 
اهلل عليه وسلم: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم”، وألن هتديده بالرضب 
كان مقرونا بتحذير املدعى عليه للمدعي من ملس أمه وليس هتديدا مطلقا، فقد ثبت لدي 
كلب(  يا  حيوان  )يا  بقوله:  عليه  وتلفظه  رأسه  بكرس  املدعي  بتهديد  عليه  املدعى  إدانة 
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العقوبة،  تنفيذ  حضور  من  املدعي  متكني  مع  واحدة  دفعة  جلدة  أربعني  بجلده  وحكمت 
وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي قناعته وقرر املدعى عليه عدم قناعته ورغبته تقديم 
الئحة اعرتاضية، فجرى إفهامه بتعليامت االستئناف ففهمها كام أفهمته بأال ينرصف حتى 
يتسلم صورة من احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٨٦٤٤٥ برقم  املكلف  القطيف  بمحافظة 
هبا  املرفق  ١٤٣٤/١٢/١هـ،  وتاريخ   ٣٤/٢٧٢٩٤١٤ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة 
 ٣٤٣٣٥٤٠٦ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار 
 .)...( ــد/١ -  ض العام  املدعي  بدعوى/  اخلــاص  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ،   وتاريخ 
٢ - )...(. يف قضية سب وهتديد، وقد تضمن القرار حكم فضيلته 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 يف ١٤٣٥/١/٧هـ.
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 64اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة البدائع العامة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٦٨٠٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٩٩٢٨ 

يطالبا وجوداحقا عدما تلاهديدا-ا أوا تإلساءةا سصدا تنافاءا مقيئةا-ا غريا عبارةا تمفظا-ا
بها-ارداتلدعوى.

عدماوجوداحقامطالبابه.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات تلفظه بعبارة )املشيخة وراثة ولن أتنازل 
عنها حتى لو يبلغ الدم الركب(، أو إلزامه بأداء اليمني عىل نفيها، وقد جرى من القايض 
به فلم يذكر مسوغًا لرفع الدعوى،  إلزام املدعى عليه  سؤال املدعي عن احلق الذي يريد 
ونظرًا لعدم وجود حق يطالب به املدعي، والنتفاء قصد اإلساءة فيام قاله املدعى عليه، لذا 

فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة العامة بمحافظة البدائع، وبناء عىل الدعوى املقيدة لدينا برقم ٣٥٨٧٤٣٣٨وتاريخ 
١٤٣٥/٣/٢٥هـ، وعليه ففي هذا اليوم الثالثاء ١٤٣٥/٦/٢٢هـ ويف متام الساعة الثامنة 
ومخس وأربعني دقيقة فتحت اجللسة األوىل للنظر يف دعوى )...( ضد )...(، وفيها حرض 
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)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( كام حرض املدعى عليه أصالة )...( 
قبل سنة  املدعي عن دعواه  )...(، وبسؤال  املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  سعودي 
راجعت املدعى عليه يف بيته الواقع يف )...( بعد صالة املغرب، وذلك بشأن التصديق من 
الدولة ألهايل )...(، فطلب مني  إنه معرف رسمي من قبل  قبله عىل ورقة ختصني حيث 
األصوات  معه  وارتفعت  نقاش  وبينه  بيني  فدار  ذلك،  فرفضت  القهوة  ورشب  الدخول 
وكان مما تلفظ به عيل أن قال: )املشيخة وراثة ولن أتنازل عنها حتى لو يبلغ الدم الركب(، 
إثبات  فضيلتكم  من  أطلب  لذا  باملشيخة،  يتعلق  فيام  معه  حديثي  أو  موضوعي  يكن  ومل 
اليمني، حيث أصبحت من قبل مجاعتي السيام بعد أن رفضت هيئة  بأداء  ما قاله وإلزامه 
التحقيق واالدعاء العام، هذه دعواي. فجرى مني مناقشته عن دعواه والطلب واحلق الذي 
هذه  إثبات  سوى  يطلب  ال  وأنه  دعواه،  عىل  فأرص  وأدائه  بدفعه  عليه  املدعى  إلزام  يريد 
العبارة وأداء اليمني عليها، فجرى مني عرض الصلح عىل الطرفني وحثهام عىل التغايض 
املشيخة وكيفية احلصول عليها من  إن قصدي  املدعي عىل طلبه وقال:  والتسامح، فأرص 
دون حق، علام بأن املدعى عليه قرر بقوله: ما ذكره املدعي يف دعواه صحيح باستثناء اللفظة 
التي ذكرها، فالواقعة قديمة والكالم الذي دار بيني وبينه كثري ومل أقصد إهانته أو هتديده، بل 
حاولت إكرامه وضيافته ولكن املدعي كان يقصد إثاريت واإلساءة إيل وسمعتي، السيام بعد 
أن رفضت كافة شكاويه ضدي، فبناء عىل ما تقدم وملا قرره املدعي يف دعواه، وليس هناك 
حق يطالب به رغم سؤاله عن ذلك، لذلك كله فقد حكمت برد دعوى املدعي السيام مع 
انتفاء قصد اإلساءة، وأكدت عىل املدعى عليه باحتواء واستيعاب املراجعني وعدم الدخول 
القناعة  عدم  قرر  املدعي  عىل  وبعرضه  حكمت.  وبذلك  ومصادمات،  نقاشات  يف  معهم 
وطلب رفع املعاملة ملحكمة االستئناف من دون الئحة، فوجهت برسعة إكامل ورفع ما يلزم 
الساعة احلادية  التوقيع من اجلميع يف متام  املتبع، وعليه حصل  ملحكمة االستئناف حسب 

عرشة. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٧/٢٠هـ. 



316

قذف و�شب و�شتم

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
البدائع الشيخ/ )...( برقم )٣٥٨٧٤٣٣٨( وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ،  العامة بمحافظة 
رقم  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  وتاريخ   )٣٥٨٧٤٣٣٨( برقـم  لدينا  املقيدة 
 )...( بدعوى  اخلاص  فضيلته  من  الصادر  ١٤٣٥/٧/٢١هـ،  وتاريخ   )٣٥٣٢٣٨٣٥(
ضد/ )...(، الهتامه بقضية إساءة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته برد دعوى املدعي جتاه 
املدعى عليه عىل النحو املفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا 

املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 65اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة العيون العامة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٣٧٩٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٤٣٧٥ 

تمفظا-ارشوعايفارضبا-اشهادةاشاهدا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهد.

شهادةاتلشهود.ا

أمام  عليه  بالتلفظ  لقيامه  بمجازاته  احلكم  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
أنكر  عليه  املدعى  الدعوى عىل  به، وبعرض  بأنه مزور وحلمله حجرا وحماولة رضبه  مأل 
املرفقة  باملحكمة  اخلرباء  قسم  رئيس  شهادة  إىل  استند  املدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها، 
عليه  املدعى  بتعزير  القايض  حكم  فقد  ولذا  الدعوى،  بصحة  واملتضمنة شهادته  باملعاملة 
بالسجن ملدة ثالثني يوما، وباجللد علنا سبعني جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد عليه بعدم تكرار 

ذلك، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس حمكمة العيون العامة، وبناء عىل املعاملة املحالة 
لنا برقم ٣٤٣٩٣٧٩٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٠٣١٥٧٢ 
املدعي  املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ حرض  األربعاء  يوم  ففي  وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، 
سعودي   )...( ضد/  وادعى   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
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اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )....( قائاًل: )إنه وأثناء اجتامع جلنة من املالية واألوقاف 
والبلدية واملحكمة يف موضوع املسجد يف )...(، قام )...( بحمل طابوقة ليرضبني هبا ومنعه 
احلارضون، وقال: إننا مزورين وأن صك املسجد أخرجناه من حتت لتحت أطلب جمازاة 
املدعى عليه لقاء ذلك(. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه قال: )إن ما ورد يف الدعوى 
حتت  من  أخرجوه  املسجد  صك  وأن  مزورين  أهنم  عليه  والتلفظ  عليه  الطابوقه  رفع  من 
لتحت غري صحيح ألبتة( هكذا أجاب. وقدم ورقة مكتوبة يف ذلك مرفقة باملعاملة، وبرد 
ذلك للمدعي قال: بل املدعى عليه فعل ذلك. وبطلب البينة من املدعي قال: أطلب املهلة 
الشهود. ويف جلسة أخرى حرض لدي  الدعوى من  بينايت عىل  لتقديم  القادمة  إىل اجللسة 
الطرفان، وبسؤال املدعي عن بينته التي وعد بإحضارها قرر قائاًل: إنني أكتفي بام ورد يف 
وبرفقها  املعاملة  أوراق  إىل  وبرجوعي  أجاب.  هكذا  باملعاملة،  املرفق  اخلرباء  قسم  إفادة 
خطاب رئيس قسم اخلرباء رقم ٣٥٧١٤٩٧٣ يف ١٤٣٥/٤/٢هـ، وفيه نفيد فضيلتكم بأنه 
يف أثناء وقوفنا عند املسجد قام )...( بنقل آلة من األرض ورفعها عىل )...( وتلفظ بألفاظ 
عىل )...(، وقال: )إن الصك الصادر للمسجد من حتت إىل حتت وبعض األلفاظ مل حترضين 
اآلن، هذا ما لدي من الشهادة يف ذلك(، وبعرضه عىل املدعى عليه قال: هذا غري صحيح 
ومل حيدث ذلك. فبناء عىل ما سبق، وبناء عىل خطاب رئيس قسم اخلرباء الذي يثبت ما ادعى 
به املدعي، فقد قررت تعزير املدعى عليه بالسجن ثالثني يومًا كاملة واجللد سبعني جلدة 
علنًا، مفرقة عىل دفعتني كل دفعة مخس وثالثون جلدة، بني كل دفعة وأخرى مخسة عرش 
يومًا، وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ذلك، وبذلك حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعي 
قرر القناعة، وقرر املدعى عليه املعارضة وطلب االستئناف فأجيب لطلبه وسلم له صورة 
من الصك يف حينه، وله ثالثون يومًا لتقديم اعرتاضه وبعدها يسقط حقه يف االعرتاض. 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٤/٢٠٣١٥٧٢/ج٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ، الواردة من فضيلة/ رئيس املحكمة العامة بالعيون الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥١٥٦٦٨٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلته 
)...( ضد/  بدعوى/  اخلاص  وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ،  برقم ٣٥٢٦٠٥٨٠  املسجل 
)...( يف قضية تلفظ، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  القرار 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ.
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 66اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٣٨٨٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٢١٦٣٧٥ 

تمفظا-اسباوشالا-اإسلترا-ادفعابمقابمةاتلقبا-اعدماتلبينةاعميها-ايمنياعىلانفيها-ا
إدتنةا-اتعزيلاباجلمد.

1ا-سولاتلقلطبيلا“تجلمهوراعىلاأدبامناصدرامنهايشءامناذلكالعموماحتليلاتلقباب،ا
وأجابوتاعناتحلديثابأناتلكندياعملامنهاذلك،اوأنهاملايقلابحقه،اوأنهاملايقصداإذتياه،ا

وإناماسصداتساخلتجاحقه”.
2ا-سولاتلقايضاعياضايفاتإلكامللا“فيهاأناتللجلاإذتارمىاخصمهاحالاتخلصومةابجلحةا
أواخمةاسوءابمنفعةايقاخلجهاايفاخصامه،اوإناكانايفاذلكاأذىاخصمهاملايعاسبا
إذتاعلفاصدسهايفاذلك،ابخالفالواسالهاعىلاسبيلاتملشامتةاوتألذىاتملجلد،اوذلكاإذتا
كاناماارماهابهامنانوعادعوته،اولينبهاهبااعىلاحالاتملدعىاعميه،القولاتحلرضميلاإنها
فاجلا..اإىلاآخله،اوملاينكلهاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاوالازجله،اولوارمىاخصمها

بالغصباوهواممناالايميقابهاأدباعندنااوملاتعمقابهاتلدعوى”.
لا-تملادةا)٧ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا تعزيره لقيامه بسبه وشتمه، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بصحتها ودفع بمقابلته لسباب املدعي وطلب تعزير املدعي عىل ذلك، 
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وبطلب البينة منه عىل ما دفع به مل يقدم بينة عليه وطلب يمني املدعي عىل نفي ما دفع به 
املدعي فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بالتلفظ عىل 
املدعي، وحكم بجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم 

من 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 
٣٤٤٨٣٨٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٤٦٤٢١٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ، ففي يوم اخلميس املوافق١٤٣٤/١١/١٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
)٠٨:٣٠(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض 
عن  املدعي  وبسؤال   ،)...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...)...( عليه  املدعى  حلضوره 
دعواه قرر قائال: )لقد قام املدعى عليه بسبي وشتمي بقوله أنت حرامي وتأكل حرام وذلك 
يف مركز رشطة الرشائع بعد أن اشتكاين يف مركز الرشطة أطلب احلكم عليه بتعزيره التعزير 
الرشعي(، وبعرضه عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي يف دعواه صحيح مجلة 
تعزيره عىل ذلك. وبعرضه عىل  يا كافر وأطلب  بقوله  قام بسبي  أنه كذلك  إال  وتفصيال، 
به قال: لدي  املدعى عليه عىل ما دفع  البينة من  املدعي قال: الصحيح ما ذكرته. وبطلب 
يوم  القادمة، فأجيب لطلبه ورفعت اجللسة. ويف  شاهد واحد وسوف أحرضه يف اجللسة 
الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/١٦هـ حرض الطرفان، وبسؤال املدعى عليه عام استمهل من 
أجله أجاب قائال: لقد حصل للشاهد ظرف طارئ وأطلب مهلة إلحضاره فأمهلته لطلبه، 
وعليه رفعت اجللسة. ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/٢١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
احلادية عرشة صباحا وفيها حرض الطرفان، وبسؤال املدعى عليه عام استمهل من أجله قال: 
بيننا ولن حيرض،  أنه ذهب للمدعي فصالح  أبلغني  أنه  لقد تم إبالغ الشاهد باحلضور إال 
هكذا قرر. وبعرضه عىل املدعي أصالة قال: إنني مل أصطلح معه عىل يشء وال زلت عىل 
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دعواي، هكذا قرر. وعليه فقد اعتربت املدعى عليه عاجزا عن إحضار بينته عىل ما دفع به، 
وأفهمته بأن له يمني املدعي عىل نفي دفعه فقال: أطلب يمينه. وبعرضها عىل املدعي بعد 
ختويفه باهلل حلف قائال: واهلل العظيم الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة إنني مل أتلفظ 
القضية واهلل  )يا كافر(، ومل أصطلح معه وال مع غريه بشأن هذه  املدعى عليه بقويل:  عىل 
العظيم، هكذا حلف. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل إقرار املدعى عليه 
بام نسب إليه ودفعه بأن هذا السباب كان عىل طريق املقابلة، ولعدم إحضاره البينة عىل ما 
دفع به، وحلف املدعي عىل نفي ما دفع به املدعى عليه؛ لذا كله فقد ثبت لدي إدانة املدعى 
عليه بقيامه بالتلفظ عىل املدعي بقوله: )أنت حرامي وتأكل حرام(، وحكمت عليه تعزيرا 
لقاء ذلك بجلده مخسني جلدة دفعة واحدة لقاء ما أقدم عليه. وبعرضه عىل املدعي واملدعى 
عليه قرر املدعي القناعة باحلكم، وأما املدعى عليه فقد اعرتض عىل احلكم وطلب الرفع 
ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

الساعة ٩:٠٠ صباحا، وقد  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٣/٦هـ  الثالثاء   ويف يوم 
وردنا خطاب رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة املساعد رقم ٣٤٢٤٦٤٢١٢ 
١٤٣٥/٢/١٣هـ،  يف   ٣٥١٤٦٧٨٩ رقم  املالحظة  قرار  به  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢١هـ  يف 
ونصه بعد املقدمة: “وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة 
ال؟  أم  صحيح  احلرام  أكل  من   )...( به  وصفه  ما  هل   :)...( يسأل  مل  القايض  فضيلة  أن 
يتحقق  أن )...( حرامي ويأكل احلرام؛ لكي  البينة من )...( عىل  كام أن فضيلته مل يطلب 
كذبه وعدوانه ويستحق العقاب أو يثبت صدقه فال يعاقب حينئذ فيالحظ ذلك”، وعليه، 
واستجابة ملا ذكره أصحاب الفضيلة، ومتشيا مع ما جاء يف قرار املالحظة أعاله، فقد جرى 
بأنه )حرامي ويأكل احلرام( قرر قائال: ما  سؤال املدعي عام ذكره املدعى عليه من وصفه 
وصمني به املدعى عليه عار عن الصحة وأنا أخاف اهلل وال أسلك طريق احلرام، هكذا قرر. 
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النزاع الذي حصل بينهام، وهل كان يف معرض الشكاية أمام  وبسؤال الطرفني عن مكان 
اجلهة املختصة؟ أم كانا وحدمها حني التلفظ؟ فقررا قائلني: كان ذلك يف قسم الرشائع أمام 
أربعة من عسكر القسم، وكان ذلك يف أثناء حماولة صلح، وحيث األمر ما ذكر وبناء عىل 
ما تقدم، وإلقرار الطرفني بأن ما حصل مل يكن أمام جهة التحقيق املختصة أو أمام احلاكم 
الرشعي، وإنام كان يف حمرض مجاعة من العسكر يف حماولة لإلصالح بني الطرفني، وملا قرره 
أهل العلم ومجهورهم من حتريم السباب حتى أمام احلاكم الرشعي، وقد نقله القرطبي رمحه 
“اجلمهور عىل أدب من صدر منه يشء من ذلك  اهلل قوال جلمهور أهل العلم حيث قال: 
لعموم حتريم السباب، وأجابوا عن احلديث بأن الكندي علم منه ذلك، وأنه مل يقم بحقه 
وأنه مل يقصد إذايته وإنام قصد استخراج حقه”. ا.هـ. وقال القايض عياض يف “اإلكامل” يف 
رشح حديث احلرضمي والكندي من كتاب األيامن يف قوله: يا رسول اهلل إن الرجل فاجر 
ال يبايل ما حلف عليه وال يتورع عن يشء، فيه أن الرجل إذا رمى خصمه حال اخلصومة 
بجرحة أو خلة سوء بمنفعة يستخرجها يف خصامه، وإن كان يف ذلك أذى خصمه مل يعاقب 
إذا عرف صدقه يف ذلك، بخالف لو قاله عىل سبيل املشامتة واألذى املجرد، وذلك إذا كان 
ما رماه به من نوع دعواه، ولينبه هبا عىل حال املدعى عليه، لقول احلرضمي: إنه فاجر .. إىل 
آخره، ومل ينكره النبي صىل اهلل عليه وسلم وال زجره، ولو رمى خصمه بالغصب وهو ممن 
ال يليق به أدب عندنا ومل تعلق به الدعوى”. ا.هـ. وحيث األمر ما ذكر، ولكون البينة إنام 
تطلب يف حال كانت منتجة يف الدعوى بناء عىل املادة السابعة والتسعني من نظام املرافعات 
الرشعية، لذا فقد أبقيت عىل ما حكمت به سابقا يف حق املدعى عليه. وبعرضه عليه بقي 
عىل اعرتاضه ووعد بتقديم الئحة اعرتاضية عىل احلكم فأفهم بتعليامت االستئناف، وأفهم 
أيضا باستالم صورة من القرار بتاريخ هذا اليوم لتقديم االعرتاض عليه خالل ثالثني يوما 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.  التوفيق، وصىل اهلل عىل  من تارخيه ففهم ذلك. وباهلل 

حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.
الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
اجلزائية السادسة بمحكمة االستئناف بمكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة 
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رقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  باملحكمة  املساعد  الرئيس  فضيلة  بكتاب  املحكمة  هذه  إىل 
 )٣٥١٢٥٧٣٠( رقم  القرار  هبا  املرفق  )١٤٣٥/٤/١٧هـ(،  وتاريخ   )٣٤٢٤٦٤٢١٢(
وتاريخ )١٤٣٥/١/٢٤هـ(، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية 
بمكة املكرمة، املتضمن دعوى/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم ضد/ 
وصورة  القرار  وبدراسة  بباطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم  وشتم،  اجلنسية، يف سب    ...)...(
ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإليضاح األخري. واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 6٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالرياض

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢١٢٦٣١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢١٢٥٦٨ 

سائمةا-ا وجوداخصومةا تملحكمةا-ا إىلا تقديمهاا دفاعا-ا مذكلةا يفا وتهتاما تمفظا-اسبا
إسلترا-ادفعابصحةاتالهتاما-اسبولاذلكايفامعلضاتلشكوىا-ارداتلدعوى.

1ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا“دعوهافإنالصاحباتحلقامقاال”.
2ا-مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاسالالمحرضميا)ألكابينة(اساللاال.اساللافمكا
يمينة؟اساللاياارسولاتهللاإناتللجلافاجلاالايبايلاعىلامااحمفاعميهاوليساياورعامنا
يشء،افقاللا“ليسالكامنهاإالاذلك”،افانطمقاليحمف،افقالارسولاتهللاصىلاتهللاعميها

وسملاملااأدبللا“أماالئناحمفاعىلامالهاليأكمهاظماماليمقنياتهللاوهواعنهامعلض”.
لا-سولاتلقايضاعياضايفا“إكاملاتملعملابفوتئدامقمل” )1/ال4/-رل4(: “ وفيهاأنا
تللجلاإذتارمىاخصمهايفاحالاتخلصومةابجلحةاأواخمةاسوءاملنفعةايقاخلجهاايفا
خصامه،اوإناكانايفاذلكاأذىاخصمهاملايعاسباإذتاعلفاصدسهايفاذلك،ابخالفالوا
سالهاعىلاسبيلاتملشامتةاوتألذىاتملجلد،اوذلكاإذتاكانارماهابهامنانوعادعوتهاولينبهاهباا

عىلاحالاتملدعىاعميه”.
بنيا جيليا ماا أنا تحلديثا هذتا وظاهلا  “ )1/ر4ل(:  “تملفهل”  يفا تلقلطبيا سولا 4ا-ا
إذاملا تملاخاصمنيايفاجممساتحلكلامنامثلاهذتاتلقباوتلاقبيحاجائزاوالايشءافيه؛ا

ينكلاذلكاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمل”.
أحد  أن  “وفيه   :)١٦٢/٢ -١٦٣( مسلم”  صحيح  عىل  “رشحه  يف  النووي  ٥ -قول 
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اخلصمني إذا قال لصاحبه إنه ظامل أو فاجر أو نحوه يف حال اخلصومة حيتمل ذلك منه”.
٦ - املواد )٨٣( و)١/٣٢( من نظام املرافعات الرشعية. 

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بتعزيره لقيامه بتقديم مذكرة دفاع يف 
قضية منظورة أمام إحدى املحاكم تضمنت سبه واإلساءة لسمعته واهتامه بأنه من أرباب 
عىل  الدعوى  وبعرض  به،  حلقت  التي  األرضار  عن  بتعويضه  إلزامه  طلب  كام  السوابق، 
املدعى عليه أقر بتقديم املذكرة، ودفع بأنه قدمها للقايض ناظر القضية التي بينه وبني املدعي 
عن  ناتج  عليه  املدعى  من  صدر  ما  ألن  ونظرًا  الدعوى،  بموضوع  متعلق  فيها  جاء  وما 
خصومة بينه وبني املدعي، وألنه يقبل يف معرض الشكوى من األلفاظ ما ال يقبل يف غريها 
ما مل يكن ذلك عىل سبيل املشامتة واألذى املجرد، لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعي 

وأخىل سبيل املدعى عليه منها، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالرياض، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالرياض برقم ٣٤٢١٢٦٣١ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ،  برقم ٣٤١١٣٣٤٨٠  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ 
وفيها   ،)١٠:١٥( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٦/١٤هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي 
 )...( حلضوره  وحرض   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، قائال يف دعواه: إنه كانت هناك قضية 
بيني وبني املدعى عليه منذ أكثر من عرش سنوات والزالت القضية قيد النظر ومل يبت فيها 
لعدم وضوح املدعى عليه يف تلك الدعوى، حيث إهنا تتعلق بأعامل جتارية متت بيني وبني 
املدعى عليه وقدتم شطبها ثالث مرات لعدم جدية املدعي فيها، وحينام علمت أن املدعى 
املكيدة  التعامل معه، ومن باب  بالتجارة قطعت  العمل  عليه موظف حكومي ممنوع عليه 
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فضيلة  لدى  منظورة  تزال  وال  أعاله،  إليها  املشار  وهي  ضدي  صحيحة  غري  دعوى  أقام 
الشيخ القايض/ )...( باملحكمة العامة بجدة. وكان هذا الرجل طوال تلك السنني املاضية 
عليه، وذلك  أرد  الصمت وال  ألتزم  مرة  الناس، وكنت يف كل  عند  بتشويه سمعتي  يقوم 
ِرضرْ  ِف َوَأعرْ ُعررْ ََوأرُْمررْ بِالرْ و  َعفرْ ألمرين: ١ـ ابتغاء العفو الذي أوىص به اهلل عز وجل: "ُخِذ الرْ
اِهِلنَي". ٢ـ عدم وجود بّينة بيدي وإنام كالم يتناقله من جيلس عنده أو يراه ويكلمه  َ َعِن اجلرْ
عني ويشوه سمعتي لديه، واآلن وقد جتاوز األمر موضوع تشويه السمعة وانتقل إىل القذف 
والسب الرصيح، فقد تقدم املدعى عليه بمذكرة جوابية لدى فضيلة الشيخ القايض/ )...( 
أن  اجللسة  يف  عليه  املدعى  وكيل  القايض  فضيلة  وأمر  ١٤٣٤/٤/١٥هـــ  يوم  جلسة  يف 
أن هذا  فيها  املذكرة ووجدت  فأخذت صورة من  للرد عليها،  املذكرة  يعطيني صورة من 
الرجل ال يطالب بحق وإنام يقوم بإطالق االدعاءات الكاذبة ضدي ما يؤكد أنه غري طالب 
حق؛ فقد ذكر يف مذكرته عبارات هبا سب وقذف، وهي عبارات حتمل أشد أنواع السب 
من  "أنني  لفضيلتكم  صورة  منها  املرفق  املذكرة  هذه  هناية  يف  ذكر  فقد  الرصيح،  والقذف 
أرباب السوابق ولدي سجل حافل وملفات مفتوحة باملحاكم جلرائم الرسقة واالحتيال". 
وهذا الكالم هبتان مفرتى وغري صحيح وتبل وجتن من املدعى عليه بال أي مستند أو دليل، 
وهو قذف رصيح يف عريض السيام وأن من خوارم مروءة املسلم اهتامه بالرسقة وأنه من 
أرباب السوابق، وقد هنى نبينا املصطفى ـ صىل اهلل عليه وسلمـ عن ذلك فقال: "ومن رمى 
مسلاًم بيشء يريد شينه )أي عيبه وذمه( به حبسه اهلل عىل جرس جهنم حتى خيرج مما قال". 
رواه أبوداود وحسنه األلباين رمحه اهلل، وقد هنى اهلل عن رمي املؤمنني بالبهتان كام جاء يف 
قوله تعاىل:[ک ک گ گ گ گ ڳ Z، قال ابن كثري: 

)أي ينسبون إليهم ما هم براء منه مل يعملوه ومل يفعلوه(، وقال تعاىل:[ ڳ ڳ ڳ 
يفعله عىل سبيل  ما مل  املؤمن  ينقل عن  أو  الكبري أن حيكي  البهت  ڱ ڱZ، وهذا هو 
العيب أو التنقص له، وهو ما وقع من املدعي جتاهي، حيث هبتني بأنني من أرباب السوابق 
املدعى عليه قد خالف  أن  بارتكاب جرائم رسقه واحتيال وهذا هبتان مبني، كام  واهتمني 
هدي النبي -صىل اهلل عليه وسلم- يف التحذير من تعرض املسلم لعرض أخيه املسلم كام 



328

قذف و�شب و�شتم

جاء يف حديث عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ألصحابه: 
استحالل  اهلل  عند  الربا  أربى  فقال:  أعلم،  ورسوله  اهلل  قالوا:  اهلل؟  عند  أربى  الربا  "أي 

تعاىل:[ک ک گ گ گ گ  قوله  قرأ  ثم  امرئ مسلم،  عرض 
املدعى  ارتكبه  وهوما  حاتم(  أيب  ابن  )أخرجه   Zڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
عليه بحقي منذ عرش سنوات، وحتى اآلن هو مستمر يف هذا الظلم والتعدي عيل يف مروءيت 
وعريض، كام أن املدعي قد خالف ما جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة ريض 
اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم: "ال حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، 
وال تدابروا، وال يبع بعضكم عىل بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخوانا، املسلم أخو املسلم ال 
يظلمه وال خيذله، وال يكذبه وال حيقره التقوى هاهنا ويشري إىل صدره ثالث مرات، بحسب 
امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم عىل املسلم حرام دمه وماله وعرضه". رواه 
مسلم. وكام جاء يف احلديث الذي رواه عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "سباب املسلم فسوق وقتاله كفر". متفق عليه. السيام وإنني وهلل 
احلمد واملنة والفضل قد أممت الناس وخطبت فيهم أكثر من عرشين عامًا باملدينة املنورة، 
والسلوك  السرية  حسن  شهادة  وأخذ  باملدينة  األوقاف  وزارة  خماطبة  فضيلتكم  وبإمكان 
خالل فرتة عميل باإلمامة واخلطابة يف املدينة املنورة، كام أنني مؤلف كتب وكاتب والزلت 
ألقى املحارضات والندوات يف خمتلف اجلوامع واملساجد ومعروف عني السرية احلسنة وهلل 
احلمد. كام نبني لفضيلتكم فيام ييل األسانيد من النظام الذي قرره ويل األمر عىل معاقبة كل 
والتشهري وإساءة  السب  بقصد  فيه  ليست  بعبارات  املسلم  أخيه  برمي  نفسه  له  تسول  من 
السمعة: ١ـ ما ورد يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية الصادر باملرسوم امللكي رقم ١٧/م 
وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٢٨هـ بناًء عىل قرار جملس الوزراء رقم)٧٩(وتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٢٨هـ، 
عىل أن عقوبة القذف والسب عىل مواقع التواصل االجتامعي بحسب قانون مكافحة جرائم 
املعلوماتية هي السجن ملدة ال تزيد عن مخس سنوات وغرامة مالية ال تتجاوز ٣ ماليني ريال 
أو بإحدى العقوبتني يف حال ثبوت جريمة القذف. وبقياس ذلك عىل ما قام به املدعي من 
سب وتشهري وإساءة لسمعتي بشكل أفظع من اإلساءة بمواقع التواصل االجتامعي، حيث 



329

املقدمة  العامة بجدة يف مذكرته  املحكمة  الكل وأمام عدالة  أمام  فاضح  فعل ذلك بشكل 
الشيخ/ )...( تشوهيًا لسمعتي يف كل املحكمة ويف كل مكان ليرض يب ما يشكل  لفضيلة 
معه جريمة هبت وقذف وتشهري تستوجب معاقبته عليها؛ حيث شهر يب واهتمني بأنني من 
أرباب السوابق والعياذ باهلل، ومعروف أن أرباب السوابق هم أصحاب اجلرائم الكبرية مثل 
شاريب اخلمر والزناة ومماريس الرسقة و النصب واالحتيال وأصحاب األفعال املستنكرة، 
وهذه هتمه شنيعة جدًا أطلقها وأشاعها عني املدعى عليه طوال السنني العرش املاضية بقصد 
تشويه سمعتي لدى الناس، وخصوصًا لدى القضاة يف املحكمة ليأخذوا فكرة سيئة عني 
وتشوهيًا لسمعتي بغري وجه حق، فهو يريد أن يظهرين هبذه السمعة السيئة ليس ألخذ حق 
وإنام تشفيًا وانتقامًا من املدعى عليه ضدي بدون أي دليل أو بينة، وهي من البهتان الذي 
هنى عنه النبي صىل اهلل عليه وسلم، فقد حذر النبي صىل اهلل عليه وسلم عن الغيبة )وهي 
ذكر املرء بالسوء يف غيبته(، فقيل للنبي صىل اهلل عليه وسلم: أرأيت أن فيه ما أقول؟ فقال 
"إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد  النبي صىل اهلل عليه وسلم: 
هبته"، كام أنه اهتمني بمامرسة االحتيال والرسقة وأن يل قضايا مفتوحة بذلك لدى املحاكم، 
التهم  وهذا واهلل كذب وجتن من املدعى عليه ضدي بغري حق، وإنني بريء من كل هذه 
ومل أحتل ومل أرسق طوال حيايت وهلل احلمد واملنة، وأنا داعية إىل اهلل آمر الناس يف اخلطب 
واملحارضات باجتناب األفعال الرذيلة منذ عرشات السنني ومعروف بالسرية احلسنة وهلل 

احلمد واملنة، وأسأل اهلل الثبات عىل اهلداية حتى املامت. 
 )...( الشيخ/  لفضيلة  عليه  املدعى  قدمها  التي  املذكرة  من  صورة  لفضيلتكم  ونرفق 
القايض باملحكمة العامة بجدة واملتضمنة لعبارات السب والتشهري واإلساءة لسمعتي التي 
كان يامرسها املدعي ضدي طوال السنني املاضية فأخرجها اهلل وأظهرها بطريقه ال يستطيع 
تكذيبها أو جحدها أو حتى تربيرها بأي سبب مرشوع يبيح له ذلك، فهي قذف رصيح بغري 
برهان أو دليل. بناء عليه: ١ـ أطلب من فضيلتكم إنصايف ممن تعدى عىل عريض وأهانني 
ورماين بام ليس يف ومعاقبته عىل هذا البهتان املبني الذي رماين به وما قام به من التشهري يب 
واإلساءة لسمعتي بأقوال وأفعال كاذبة وتطبيق رشع اهلل فيه. ٢ـ احلكم عىل املدعى عليه 
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التي حلقت يب جراء سبه وقذفه يل وتشويه سمعتي بام ال يقل عن  بتعوييض عن األرضار 
مليون ريال؛ حيث إنه كان يامرس هذه العادة السيئة ضدي منذ عرش سنني وحيذر الناس من 
التعامل معي، ويقول هلم إنني حمتال ونصاب وكذاب بغري وجه حق، ما جعل بعض الناس 
السوء ويستسيغ تشويه سمعتي يف كل حني، ما أحلق الرضر يب يف جتاريت،  يظن يب ظنون 
بام  التاجر  السمعة احلسنة، ويتأثر  التي تقوم عىل  بالتجارة  إنني رجل أعامل وأعمل  حيث 
من  األجر  احتساب  املاضية  السنني  طوال  الرضر  هذا  عن  الصمت  لزمت  وقد  عنه  يقال 
السيئة، ولكن  العادة  بأنه قد يعود إىل رشده وينتهي عن هذه  أماًل  اهلل عز وجل، وكذلك 
اخلصم أخذ يتامدى ويستطيل بذلك بدون خوف من اهلل أو تقوى، وإنام أعمت الدنيا عينيه 
عن مراقبة اهلل يف قذفه إلنسان بريء بتهم شنيعة هو منها براء، فقط ألن بيني وبينه خصومة 
مالية معروضة لدى القضاء، فلوكان حمقًا لسكت حتى يفصل اهلل بيني وبينه بحكم رشعي 
ادعى هبا  التي  وإنام دعواه  احلق  يريد  له، ولكنه ال  أو  إن كان يل  يعطي كل ذي حق حقه 
عيل هي يف األول واآلخر دعوى كيدية غري صحيحة، وقد تم شطب القضية ثالث مرات 
لعدم التزامه باحلضور وتغيبه عن جملس احلكم، وبإمكان فضيلتكم التأكد من ناظر القضية 
يف ذلك وأين صاحب احلق فيها، وأطالبه بمبلغ ستامئة ألف ريال مل يدفعه يل نظري تأجريه 
اخليام يف ذلك الوقت، فأطلب من فضيلتكم الفصل بيني وبينه برشع اهلل ومعاقبته باجلزاء 
دينًا وعرفًا وخلقًا  املحرم  القبيح  وفعله  لسانه  وماجناه  مثل حاله،  ونظامًا يف  املقرر رشعًا 
السيام وأنه معيد يف اجلامعة ومرب لألجيال، وهذا الفعل الشنيع الذي ارتكبه بحقي هو من 
فعل اجلهلة السفهاء، وقد أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم باألخذ عىل يد السفيه وأطره عىل 
احلق أطرى لريعوي عن غيه وظلمه وسفهه وليكون عربة لغريه وليكف رشه وأذاه، ويعلم 
يتجاوز أحكام الرشيعة ولكل من يستطيل ويستهني يف  أن هناك حدودا رشعية لكل من 
اخلوض يف أعراض الناس ويستلذ بنرشها بني الناس بغري وجه حق، واهلل وحده يعلم حجم 
الرضر الذي أحدثه هذا الرجل وجتنيه عيل بغري حق، واهلل يوفق فضيلتكم إلنصايف برشع 
اهلل واحلكم بتعوييض عن هذا الظلم املبني. وبعرض دعوى املدعي عىل املدعى عليه أجاب 
املعلوماتية، فام ذكرته كان للقايض  أو من اجلرائم  قائال: ما ذكره ال يعد يف نظري تشهريًا 
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الذي ينظر قضية بيني وبينه من عرش سنوات عانيت فيها من هترب غريمي املدعي واحتياله 
عىل النظام وغيابه عن اجللسات ورفضه استالم طلبات املحكمة )مرفق(، وما ذكرته من 
كذب واحتيال ورسقة هو موضوع هذه القضية املنظورة يف جدة ولدي شواهد وشهود عىل 
ذلك، أرجو تأكد فضيلتكم من وجود العديد من القضايا املرفوعة عيل من غريمي املدعي 
بمخاطبة املحكمة العامة يف جدة للتأكد من صحة ما كتبته أطلب بإحالة غريمي إىل املدعي 
العام لتأديبه لدعواه الكيدية وتعطيل وقتكم ووقتي وإحراجي أمام زمالئي يف كلية )...( 
يف جامعة )...( والعبث بأنظمة التقايض، وبسؤال مجيع الطرفني املدعي واملدعى عليه عن 
دعوامها القائمة يف حمكمة جدة العامة هل انتهت؟ أجابا بقوهلام: الدعوى التي بيننا مالية مل 
تنته وعندنا موعد يف حمكمة جدة بعد شهر، هكذا قاال. فبناء ملا تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وحيث ذكر الطرفان أن لدهيام قضية مالية قائمة بينهام يف حمكمة جدة العامة هي السبب يف 
التلفظ، وحيث نصت املادة الثالثة والثامنون من نظام املرافعات الرشعية عىل أن للمحكمة 
تعليق حكمها يف موضوع الدعوى عىل الفصل يف مسألة أخرى يتوقف احلكم عليها فيها 
األمر بوقف الدعوى ونصت الفقرة ١/٣٢ من اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات عىل أنه 
القايض  لدى  هبا  املرتبطة  القضية  كانت  سواء  مؤقتًا،  الدعوى  سري  وقف  بالتعليق  يقصد 
الدعوى  نظر  االنتهاء من  إىل حني  الدعوى  نظر هذه  بوقف  أمرت  فقد  أم غريه،  نفسه  يف 
عىل  للضغط  احلكم  هذا  أحدمها  يستغل  لئال  بجدة،  العامة  املحكمة  يف  بينهام  التي  املالية 
الطرفني  قررته عىل  ما  بجدة. وبعرض  املحكمة  بينهام يف  املقامة  القضية  اآلخر يف  الطرف 
املدعي وطلب تدقيقه من قبل حمكمة االستئناف فأجيب لطلبه  يقنع  املدعى عليه ومل  قنع 
وأفهم أن فرتة االعرتاض شهر من تاريخ اليوم، وقد سلم صورة من الصك ليعد ما لديه 
آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  من اعرتاض. وباهلل 

١٤٣٤/٠٦/١٤هـ. 

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/١٣هـ  اخلميس  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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الساعة العارشة، وفيها حرض الطرفان املدعي )...( واملدعى عليه )...(، وكانت املعاملة قد 
عادت من حمكمة االستئناف باخلطاب رقم ٣٤١٩٣٦٢٦٥ يف ١٤٣٤/٩/٢٠هـ، وبرفقها 
قرار ألصحاب الفضيلة رقم ٣٤٣١٩٧١٠ يف ١٤٣٤/٩/١٥هـ وهذا نص احلاجة منه: 
)وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: ١/ أن ما ذكره فضيلته من 
أن احلكم يف هذه القضية يتوقف عىل احلكم يف الدعوى التي بينهام يف حمكمة جدة فيه )نظر( 
إذ ال عالقة بني هذه الدعوى وتلك الدعوى، وعليه فال بد من إجراء اإلجياب الرشعي نحو 
دعوى املدعي واحلكم هبا. ٢/ أنه مل يوقع املوظف املختص عىل ختم طبق األصل بصورة 
الضبط والبد من ذلك، واجلواب عىل مالحظة أصحاب الفضيلة األوىل أن املدعي قال: إن 
املدعى عليه كتب خطابا لقايض جدة كتب يف آخره ما نصه: )فإن املدعى عليه من أرباب 
السوابق وله سجل حافل وملفات مفتوحة يف حمكمة جدة جلرائم رسقة واحتيال يف احلج 
والعقار وغري ذلك(. وبعرض ما ذكره املدعي عىل املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي من 
العبارة املذكورة يف دعواه نعم كتبتها للقايض الناظر دعوانا يف جدة فقد كتبت: )فإن املدعى 
السوابق وله سجل حافل وملفات مفتوحة يف حمكمة جدة جلرائم رسقة  أرباب  عليه من 
واحتيال يف احلج والعقار وغري ذلك، وبإمكانكم التأكد من ذلك من سجالت املحكمة(، 
نعم هذه العبارة كتبتها وأقصد بقويل أنه من أرباب السوابق يفرسها ما بعدها من العبارة، 
وأنا مل أشهد به إنام خاطبت القايض الناظر لقضيتي ضده للتعرف عىل ترصف وسلوكيات 
املدعي )...( والقضايا املرفوعة عليه، ومطالبة القايض بمراجعة سجالت املحكمة للتعرف 
به  عىل ذلك ولدي شهود وبينات تثبت كذب واحتيال املدعي، وأطلب حقي فيام ينسب 
املدعي من تشويه سمعتي وتعطييل وتضييع وقتي، هكذا قال. وقال املدعي )...( إن جواب 
املدعى عليه هو نوع من أنواع املراوغة التي جييدها يف حتوير قذفه يل بأشد عبارات القذف، 
فقد اهتمني بأين من أرباب السوابق وعليه قضايا جرائم رسقة، وهذا غري صحيح، حيث 
إنه ال توجد عيل إال قضيتان: قضية من املدعى عليه وقضية من وكيله الرشعي )...(، وأنا 
صاحب احلق يف القضيتني، واملدعى عليه هبتني أيضا يف هذه الدعوى وما يزال يامرس هذا 
ظلام  اجلرائم  بأشنع  ويقذفني  سمعتي  يشوه  وهو  سنوات،  عرش  طوال  ضدي  األسلوب 
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وعدوانا، فأطلب مقاضاته برشع اهلل ورد اعتباري من قذف املدعي ضدي بغري وجه حق 
وحماكمته باحلق العام؛ حيث قذفني يف جملس عام وهو جملس القضاء وباحلق اخلاص الذي 
١٤٣٤/١٢/١٩هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  للتأمل.  اجللسة  رفعت  وقد  بحقي،  ارتكبه 
املدعى عليه،  املدعي )...( ومل حيرض  الساعة احلادية عرشة، وفيها حرض  افتتحت اجللسة 
افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  اجللسة.  يف  النظر  تأجيل  جرى  وقد 
اجللسة الساعة )١١(، وقد جرى تأميل ملا سبق ضبطه فوجدت املدعى عليه قدم استدعاء 
باب  من  االستدعاء  يف  ذكر  وقد  جدة،  حمكمة  يف  اخلاص  احلق  يف  القضية  ناظر  للقايض 
التشكي أن املدعي )...( من أرباب السوابق وله سجل حافل وملفات مفتوحة يف حمكمة 
من  ذلك  التأكد يف  وبإمكانكم  ذلك،  وغري  والعقار  احلج  واحتيال يف  بجرائم رسقة  جدة 
سجالت املحكمة. وحيث إن هذه األلفاظ التي صدرت من املدعى عليه ناجتة عن خصومة 
العلم  أهل  إن  وحيث  العامة،  جدة  عليه يف قضية حقوقية يف حمكمة  واملدعى  املدعي  بني 
فرقوا بني ما هو ناتج عن األلفاظ حال اخلصومة وبني ما يقال عىل سبيل املشامتة واألذى 
املجرد فيقبل يف معرض الشكوى من األلفاظ ما ال يقبل غريها عىل سبيل التشكي، وإيضاح 
الشكوى للمشتكى عليه، فكل منهام يطالب بحقه ويوضح حجته ويرغب التوصل إىل حقة 
هبذا الكالم، وذلك ألن الوصول إىل هذا األمر يتطلب التشكي لدى اجلهات التي تستقبل 
مثل هذه الشكاوى، ولو حوسب الناس عىل هذا ملا استطاع أحد تقديم شكواه فيام هو من 
حقوقه من املرافعة واملطالبة، كام أنه يعتقد صحة ما قاله يف دعواه ضد خصمه ويعتقد أن 
له حقا فيام يدعيه، ففي صحيح البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: أتى النبي صىل اهلل 
عليه وسلم رجل يتقضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال: “دعوه فإن لصاحب احلق مقاال”، 
حرضموت  من  رجل  جاء  قال:  أبيه  عن  وائل  علقمة بن  عن  صحيحه  يف  مسلم  وأخرج 
قد  إن هذا  اهلل  يا رسول  فقال احلرضمي:  عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  إىل  كندة  ورجل من 
غلبني عىل أرض يل كانت أليب، فقال الكندي: هي أريض يف يدي أزرعها ليس له فيها حق، 
بينة؟ قال: ال. قال: فلك يمينة؟  “ألك  فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم للحرضمي: 
قال: يا رسول اهلل إن الرجل فاجر ال يبايل عىل ما حلف عليه وليس يتورع من يشء، فقال: 
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“ليس لك منه إال ذلك”، فانطلق ليحلف فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملا أدبر: “أما 
لئن حلف عىل ماله ليأكله ظلام ليلقني اهلل وهو عنه معرض”، قال القايض عياض رمحه اهلل يف 
كتابه “إكامل املعلم بفوائد مسلم”: )٤٣٨/١/-٤٣٩( يف رشح احلديث، وفيه أن الرجل إذا 
رمى خصمه يف حال اخلصومة بجرحة أو خلة سوء ملنفعة يستخرجها يف خصامه وإن كان 
يف ذلك أذى خصمه مل يعاقب إذا عرف صدقه يف ذلك، بخالف لو قاله عىل سبيل املشامتة 
واألذى املجرد، وذلك إذا كان ما رماه به من نوع دعواه، ولينبه هبا عىل حال املدعى عليه 
لقول احلرضمي: )إنه فاجر ال يبايل ما حلف عليه وال يتورع من يشء(، ومل ينكر ذلك عليه 
النبي صىل اهلل عليه وسلم وال زجره، ثم قال: وقد ذهب بعض العلامء إىل أن ما جيري بني 
املتخاصمني من سباب بخيانة وفجور واستحالل وسب هدر ال حكومة فيه واحتج هبذا 
احلديث. وقال القرطبي )صاحب: املفهم)٣٤٩/١( رمحه اهلل: وظاهر هذا احلديث أن ما 
فيه،  والتقبيح جائز وال يشء  السب  مثل هذا  املتخاصمني يف جملس احلكم من  جيري بني 
النووي رمحه اهلل يف رشحه عىل صحيح  النبي صىل اهلل عليه وسلم. وقال  إذ مل ينكر ذلك 
مسلم)١٦٢/٢ -١٦٣( يف رشح احلديث: وفيه أن أحد اخلصمني إذا قال لصاحبه إنه ظامل 
أو فاجر أو نحوه يف حال اخلصومة حيتمل ذلك منه. وبعد أن فرس القرطبي رمحه اهلل قوله عز 
احلديث  ذكر   ،Zٺ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ   ] وجل: 
وقال:  وعقوبته(  عرضه  حيل  ظلم  الواجد  )يل  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن 
وذلك يبيح من عرضه أن يقال فيه فالن يمطل الناس وحيبس حقوقهم. جلميع ما تقدم فقد 
رجعت عن وقف النظر يف هذه القضية وحكمت برد دعوى املدعي )...( وإخالء سبيل 
املدعى عليه )...(. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة ورفض املدعي 
احلكم وطلب تدقيقه من قبل حمكمة االستئناف، وأفهم بأن فرتة االعرتاض شهر من تاريخ 
اليوم، وقد أعطي صورة من احلكم ليعد ما لديه من اعرتاض. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٤هـ.
القضايا  لتمييز  الثالثة  اجلزائية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض،  االستئناف  بمحكمة  اجلزائية 
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برقم  واملقيدة  ١٤٣٥/٤/٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٦٢٠٤٤ برقم  بالرياض  اجلزائية 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١١هـ،  ٣٤٢٢٦٢٠٤٤وتاريخ 
الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٤٢٤١٤٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٤هـ، اخلاص  باملحكمة 
بدعوى )...( ضد/ )...( يف قضية تشويه سمعة عىل النحو املوضح بالقرار املتضمن حكم 
فضيلته بام هو مدون ومفصل به. حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، 
بناًء عىل قرارنا  بالقرار وصورة ضبطه  وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه 
املالحظة عىل  ما يوجب  رقم ٣٤٣١٩٧١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٥١هـ، مل يظهر لألكثرية 

احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ا6اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٧٣٩٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٨٣٩١ 

تمفظا-اسباوهتديدا-اإسلترا-ادفعابقبقاتلاعزيلعميها-اوسوعاتلامفظايفاجممساتلقضاءا-ا
عدماتملؤتخذةاعميها-اعدماتلاعزيلافيها-ارداتلدعوى.

بينة؟اساللاال،اساللافمكايمينه،ا “ألكا تلنبياصىلاتهللاعميهاوسملالمحرضميلا 1ا-سولا
فقاللاياارسولاتهللاإناتللجلافاجلاالايبايلاعىلامااحمفاعميه،اوليساياورعاعنايشء،ا

فقاللاليسالكامنهاإالاذلك”.
2ا-اسولاتلقعديايفاجمموعامؤلفاتها)5/24ر4(: “تقاباتخلصمنيابنيايدياتلقايض،ا
فإناكاناماعمقاابنفساتلدعوىاوهواتلقباتلذيامضمونهاتكذيباكلاوتحدامنهاما
لآلخلاوتفجريهابالكذب،افإناكلاوتحدايدعياتآلخلاوتلقباتملذكوراياعمقابدعوتها
وتعاقادهاوهوايلىاأنهامصيبافيه،اوتحلاكلايفاهذهاتحلالاإناماينظلايفاسضياهاماويقطعا

تلنظلاعاماياعمقاهبامامناسباأحدمهااتآلخلاباماياعمقابنفساتلدعوى”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا احلكم بتعزيره لتهديده وتلفظه عليه يف جملس 
الواردة يف  بأنه سبق تعزيره عىل األلفاظ  القضاء، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه قرر 
دعوى املدعي، ونظرا ألن ما صدر من املدعى عليه جاء يف جملس القضاء ويف معرض الرتافع 
بني الطرفني، وألن مثل ذلك ال يؤاخذ عليه وال يعزر ألجله، لذا فلم يثبت لدى القايض 
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استحقاق املدعي ملا يدعيه وحكم برد طلبات اخلصمني، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم 
من االستئناف.

القايض   )...( أنا  ولدي  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
باملحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف، افتتحت اجللسة يف الساعة التاسعة والنصف صباحًا، 
بناء عىل املعاملة املحالة لنا من رئيس هذه املحكمة برقم ٣٤٤٨٧٣٩٠ يف ١٤٣٤/١١/٢هـ، 
واملقيدة لدى املحكمة بالقيد رقم ٣٤٢٤٧٩٩٢٧ يف ١٤٣٤/١١/٢هـ، ويف هذه اجللسة 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال 
من ينوب عنه، ومل يردنا ما يفيد تبلغه، لذا رفعت اجللسة لتبليغ املدعى عليه وتم تأجيلها. 
ويف جلسة أخرى حرض املدعي كام حرض يف اجللسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، فادعى األول قائاًل يف دعواه: إن املدعى عليه هذا احلارض معي قام بالتلفظ 
عيل بألفاظ بذيئة يف املجلس الرشعي عند الشيخ )...(، حيث قال: )زوجتي شايفة شوفة 
وهو سبب الطالق( كام ذكر. كام قال يل: )عندي إثباتات ال جتعل لكم رشفًا(، كام قال يل: )ال 
تذكر والديت وإال سيكون آخر يوم لك(، كام قال: )إن الطالق الذي وقع سليم نظامًا وغري 
سليم رشعًا كوين شخص جعفري املذهب، واألصل يف الطالق عندنا أن يكون بحضور 
 ،)...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  يف  مكتوب  وغريه  الكالم  هذا  وكل  الزوجة(. 
بالصلح يف مجيع  بأنني مستعد  علاًم  منه،  ما حصل  لقاء  عليه  املدعى  بتعزير  احلكم  أطلب 
القضايا، هذه دعواي. هذا وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي أجاب بقوله: ما ذكره 
املدعي يف دعواه غري صحيح ألسباب، أواًل: الطالق سليم نظامًا باطل رشعًا، وهذا رأيي 
وكل شخص يقول رأيه وال أستخدم التقية. ثانيًا: الطالق تم يف حمكمة أهل السنة واجلامعة 
وهي املحكمة العامة بالقطيف، واملدعي وأهله ال يقبلون هذا الطالق، وأقسم باهلل العظيم 
أهنم ال يقبلونه وهذا هو سبب املشاكل كلها. ثالثًا: قوله: )أنني قلت له آخر يوم لك فهذه 
عملية استفزاز وقد حكم عيل الشيخ )...( فيها بثالثني جلدة(. رابعًا: قوله: )أنني قلت إهنا 
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شايفة هلا شوفة فكل طالق له سبب ويتضح يل ماال يتضح لغريي(. خامسًا: بخصوص 
يثبتها  أن  فعليه  تلفظت هبا  ألفاظ  وإذا كان هناك  أتلفظ بيشء،  مل  فأنا  التلفظ عىل زوجتي 
ويبينها. وأخريًا أسأل املدعي: ملاذا يفعل هذه األمور؟ كام أطلب رد الدعوى ألهنا نظرت 
من قبل الشيخ )...( وحكم فيها، كام أطلب حماكمة املدعي بتهمة الدعوى الكيدية وإشغايل 
باحلضور وقطع رزقي، كام أطلب مبلغا قدره أربعة آالف ريال مقابل حماماة وسجن عرشة 
أيام وجلده مئتي جلدة بحضوري، علاًم بأن سبب تقديمه هذه الدعوى أن الشيخ )...( قد 
مكنني من سامع أقوايل والرد كتابيًا عليها، حيث إن املدعي يريد أن يسحب دعوى السب 
أقوايل، وما  يتم تسجيل  أن  يريد  إنه ال  لديه حجة لذلك، حيث  القايض )...( وليس  من 
تم اقرتافه ضدي من أفعال يف صك احلكم، حيث إنه يريد تسجيل التهم املنسوبة يل دون 
الدفاع عن نفيس واحلكم عيل، هذا جوايب. وبعرض ذلك عىل املدعي أجاب بقوله: كالم 
إنني ال أجرب أحدًا عىل الصلح وأنا مستعد عىل الصلح  له قيمة؛ حيث  املدعى عليه ليس 
يف مجيع القضايا التي بيننا، وال مانع لدي من أخذ تعهد عيل بعدم تقديم أي شكوى عىل 
املدعى عليه، وموافق عىل مجع مجيع الدعاوى والشكاوى عند فضيلتكم والصلح فيها مع 
التزام الطرفني بذلك، علاًم بأن املدعى عليه قد رفض ذلك لدى الشيخ )...( مرتني ومرة 
ثالثة يف الرشطة، هكذا أجاب. ثم قال املدعى عليه: املدعي ليس ثقة يف كالمه؛ ألنه اعتدى 
عيل وعىل زوجة أخي يف السيارة، وتعرض لبنتي وهي خارجة من املدرسة مع ابنة عمها، 
فلوجود  الصلح  بيتي وأخذ أوالدي يف غيايب، وأما مسألة  النساء بدخول  بتحريض  وقام 
قضايا ضده وضد أبناء أخيه وزوجة أخيه لدى الشيخ )...( أراد الصلح، علاًم بأن املشكلة 
فبناء  قرر.  هكذا  وكيل،  جمرد  وإنام  القضايا  يف  دخل  هلا  ليس  واملدعي  طليقتي  وبني  بيني 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وما قرره الطرفان، وحلديث وائل بن حجر يف صحيح 
مسلم وأيب داؤود والرتمذي قال: جاء رجل من حرضموت، ورجل من كندة إىل النبي صىل 
يا رسول اهلل إن هذا غلبني عىل أرٍض كانت أليب، قال  اهلل عليه وسلم، فقال احلرضمي: 
الكندي: هي أرض كانت يف يدي أزرعها ليس له فيها حق!، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم 
للحرضمي: “ألك بينة؟”، قال: ال، قال: “فلك يمينه”، فقال: يا رسول اهلل إن الرجل فاجر 
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ال يبايل عىل ما حلف عليه، وليس يتورع عن يشء، فقال: “ليس لك منه إال ذلك”، فانطلق 
ظلاًم  ليأكله  مال  عىل  حلف  “لئن  أدبر:  ملا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فقال  ليحلف، 
ليلقني اهلل وهو عنه معرض”، وقد جاء يف احلديث أن أحدمها اهتم صاحبه بالفجور وعدم 
تورعه من يشء ومل ينقل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم آخذه وعزره ملا بدر منه، وقال الشيخ 
“تساب اخلصمني بني يدي القايض، فإن كان متعلقا بنفس الدعوى  ابن سعدي ما نصه: 
وهو السب الذي مضمونه تكذيب كل واحد منهام لآلخر وتفجريه بالكذب فإن كل واحد 
يدعي اآلخر، والسب املذكور يتعلق بدعواه واعتقاده وهو يرى أنه مصيب فيه، واحلاكم يف 
هذه احلال إنام ينظر يف قضيتهام ويقطع النظر عام يتعلق هبام من سب أحدمها اآلخر بام يتعلق 
بنفس الدعوى”. ا.هـ. ينظر: جمموع مؤلفات الشيخ ابن سعدي  )٤٩٥/٢٤(. جلميع ما 
تقدم مل يثبت لدي استحقاق املدعي ملا يدعيه، وحكمت برد دعوى املدعي وأخليت سبيل 
املدعى عليه، كام حكمت برد طلبات املدعى عليه، وبإعالن احلكم عىل الطرفني قررا عدم 
عليهام  بأن  وأفهمتهام  لذلك،  فأجبتهام  اعرتاضية  وتقديم الئحة  بالتمييز  به وطالبا  القناعة 
مراجعة املحكمة يوم الثالثاء ١٤٣٥/١/١٦هـ الستالم صورة من القرار الرشعي، وأن 
يقدما  مل  إذا  وأنه  االستالم،  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  مدة  اعرتاضهام خالل  يقدما  أن  عليهام 
اعرتاضهام خالل هذه املدة فإن حقهام يف طلب التمييز يسقط وسريفع إىل حمكمة االستئناف 
اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  ١٤٣٥/١/١٤هـ.  يف  حرر  وللبيان  ذلك،  ففهام  التعليامت  حسب 

وسلم عىل نبينا حممد.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية، عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٩١١١٣٣/ج٢ 
 ،)...( بمحافظة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  وتاريخ 
املكلف برقم ٣٤٢٤٧٩٩٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١١٦٠١٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ، 
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اخلاص بدعوى/ )...( ضد/ )...(، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/٢٣هـ.
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 ر6اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بتبوك

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٣٧٧٧٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٤٤٩٣ 

تمفظا-اسباوشالا-اإنكارا-اوسوعاتلامفظايفاجممساخصومةا-اعدماتشويهاتلقمعةا-ردا
تلدعوى.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملالمحرضميلا“ألكابينة؟اساللاال،اساللافمكايمينه،افقاللا
ياارسولاتهللاإناتللجلافاجلاالايبايلاعىلامااحمفاعميه،اوليساياورعاعنايشء،افقاللاليسا

لكامنهاإالاذلك(.

أثناء وجودمها يف  لتلفظه عليها  املدعى عليه؛ طالبة جمازاته  املدعية دعواها ضد  أقامت 
جملس قسم اخلرباء باملحكمة باأللفاظ الواردة يف دعواها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أنكر صحتها، ونظرا ألن التلفظ عىل فرض ثبوته قد تم يف جملس خصومة مبني عىل قضية 
قائمة بني الطرفني ومل يكن يف مكان عام يوجب تشويه السمعة، لذا فقد حكم القايض برد 
دعوى املدعية جتاه املدعى عليه، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلديَّ أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بتبوك، وبناء عىل املعاملة 
املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥٢١٣٤٠٨٢ واملحالة إيلَّ من فضيلة الرئيس برقم ٣٥٤٣٧٧٧٣ 
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يف ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ، عليه حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
احلارض  عىل  وادعت  اإللكرتونية  البصمة  بموجب  هويتها  من  التحقق  جرى  وقد   ،)...(
معها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، قائلة يف حترير دعواها: إن 
املدعى عليه طليقي وقد قام بالتلفظ عيلَّ يف جملس قسم اخلرباء يف املحكمة العامة بقوله: 
)سفيهة - حقت مشاكل - ما فيك خري(، لذا أطلب جمازاته لقاء ما بدر منه جتاهي، هذه 
ذكرته  ما  بقوله:  أجاب  عنها  وسؤاله  عليه  املدعى  عىل  املدعية  دعوى  وبعرض  دعواي. 
املدعية من التلفظ غري صحيح، والذي حصل أهنا قالت يل أمام أعضاء قسم اخلرباء بأين 
ظامل وكذوب فقلت هلا: )املشاكل هذي هي اليل خلت ابن عمك يطلقك حيث إن ابن عمها 
كان زوجها قبيل وهذا الذي ذكرت فقط(، هكذا أجاب. بعد ذلك جرى سؤال املدعية هل 
تلفظ عليها املدعى عليه يف مكان عام غري ما ذكرت؟ فأجابت: ال، هكذا أجابت. كام جرى 
سؤال الطرفني بعد ذلك عن سبب وجودهم يف قسم اخلرباء، فأجابا بأن ذلك بسبب حماولة 
صلح يف قضية زيارة ونفقة، هكذا أجابا. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث 
إن التلفظ املدعى به من ِقَبل املدعية عىل فرض ثبوته تم يف جملس صلح وحتكيم بني الطرفني 
بناء عىل قضية قائمة بينهام، ومل يكن يف مكان عام يوجب لتشويه السمعة، وملا جاء يف صحيح 
مسلم عن وائل بن حجر قال: “جاء رجل من حرضموت ورجل من كندة إىل النبي صىل اهلل 
عليه وسلم فقال احلرضمي: يا رسول اهلل إن هذا قد غلبني عىل أرض يل كانت أليب، فقال 
الكندي: هي أريض يف يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
للحرضمي: ألك بينة؟ قال: ال، قال: فلك يمينه؟ قال: يا رسول اهلل إن الرجل فاجر ال يبايل 
عىل ما حلف عليه وليس يتورع من يشء، فقالك ليس لك منه إال ذلك، فانطلق ليحلف 
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملا أدبر: أما لئن حلف عىل ماله ليأكله ظلام ليلقني اهلل 
وهو عنه معرض”، ومل ينقل معاقبة النبي صىل اهلل عليه وسلم معاقبته للحرضمي بناء عىل 
فقد قررت رد دعوى  تقدم  ما  لذا وجلميع  املجلس جملس قضاء وخصومة،  لكون  تلفظه 
املدعية قررت اعرتاضها  املدعى عليه، وبذلك حكمت. وبعرض احلكم عىل  املدعية جتاه 
مكتفية بام جاء يف أقواهلا عن تقديم الئحة اعرتاضية، وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ. 
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وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

احلمد اهلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة اجلزائية الثانية يف حمكمة االستئناف 
بمنطقة تبوك عىل املعاملة الواردة من املحكمة اجلزائية بتبوك برقم ٣٥٢١٣٤٠٨٢ وتاريخ 
القايض )...( -وفقه اهلل - برقم  القرار الصادر من فضيلة  املرفق هبا  ١٤٣٥/٨/١٢هــ، 
املدعية )...( ضد املدعى عليه  ٣٥٣٤٠٥٩٢ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٤هــ، اخلاص بدعوى 
)...( يف قضية تلفظ عىل النحو املوضح يف القرار. وبدراسة القرار وصورة 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 بالطائف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٧٤٤٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٧٤٢٩ 

إسلترا-ا تقليلاخمربيا-ا تلويجا-اخموةاحملمةا-ا تلرتويجا-ا يفا تشرتتكا مقكلا-ا تصنيعا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امصادرةا-اإبعاد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املرأة املدعى عليها؛ طالبًا إثبات إدانتها باالشرتاك يف تصنيع 
املسكر وتروجيه واخللوة املحرمة بمن ال حيل هلا رشعا، وطلب احلكم عليها بعقوبة تعزيرية 
عليها  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  التصنيع،  عملية  يف  املستخدمة  األدوات  وبمصادرة 
أقرت بصحتها، ولذا قد ثبت لدى القايض إدانتها بام نسب إليها يف دعوى املدعي العام، 
وحكم بسجنها سنة كاملة، وبجلدها مخسني جلدة تكرر عليها ثامين مرات، وبرتحيلها عن 
العام، وصدق احلكم من  التصنيع املضبوطة، فاعرتض املدعي  البالد، وبمصادرة أدوات 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالطائف، وبناء عىل 
بالطائف برقم ٣٥٧٧٤٤٩ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية  املحالة  املعاملة 



347

١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٧٧٧٤٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ 
وفيها   ،)٠٩:٤٥( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  األحد  يوم  ففي 
وبموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( العام  املدعي  حرض 
يف   ١٠٦٨ رقم  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  من  عاما  مدٍعيا  تكليفه  خطاب 
١٤٣٤/٦/٣هـ، وادعى ضد/ )...( ... اجلنسية )...( حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٠هـ 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االمر  هليئة  املناوبة  الفرقة  كتاب  الرشطة  ملركز  بالغ  ورد 
قام  أنه  مفاده   )...( املواطن  املقدم من  البالغ  املتضمن  ٣٦٨/١١ يف ١٤٣٤/١٢/٢١هـ 
بتأجري اسرتاحته بحي )...( بمنطقة )...( عىل املدعو )...(...  اجلنسية بمبلغ ألف ومخسامئة 
قوية من داخل  املسكر  رائحة  انبعاث  الشهري الحظ  ريال، وعند ذهابه الستالم اإلجيار 
االسرتاحة، وبانتقال فرقة اهليئة إىل االسرتاحة وعند االقرتاب منها وجدت رائحة املسكر 
يدعى  أحدمها  بالفرار  شخصان  الذ  لالسرتاحة  الفرقة  دخول  وعند  بشدة،  منها  تنبعث 
)...(، وجرى فصل أوراق مستقله للهاربني وضبط املدعى عليها يف غرفة مليئة بالراويات 
املليئة باخلمر واملسكر، وقد ضبط بالغرفة األوىل عىل تسع راويات ماء سعة ٥٠٠ لرت حتتوي 
عىل مادة العرق املسكرة وضبط يف الغرفة الثانية عدد واحد وثالثني برميال سعة ٢٠٠ لرت 
العرق املسكر و٢٠  بالعرق املسكر وبرميل واحد سعة ٢٠٠ لرت به مخسون لرتا من  مليئة 
قارورة ماء )...( كبرية سعة لرت ونصف مليئة بالعرق املسكر وعدد١٠ كرتون مخرية وعدد 
٤ أسطوانات غاز وعدد ٣٠٠ قارورة ماء )...( كبرية فارغة سعة لرت ونصف وعدد ثالثة 
مواسري نحاس وليات وعدد ٢ قدور ضغط سعة مخسني لرتا وكيس ونصف من مادة السكر 
سعة ٥٠ كيلو وضبط باملطبخ عىل حوض معد للتربيد والتقطري. وأسفر التحقيق عن توجيه 
تسع  لعدد  بحيازهتا  وذلك  وتروجيه،  املسكر  صناعة  يف  باالشرتاك  عليها  للمدعى  االهتام 
راويات ماء سعة ٥٠٠ لرت حتتوي عىل مادة العرق املسكر وواحد وثالثني برميال سعة ٢٠٠ 
لرت مليئة بالعرق املسكر وبرميل واحد سعة ٢٠٠ لرت به مخسون لرتا من العرق املسكر و٢٠ 
قارورة ماء )...( كبرية سعة لرت ونصف مليئة بالعرق املسكر وعدد١٠ كرتون مخرية وعدد 
٤ أسطوانات غاز وعدد ٣٠٠ قارورة ماء )...( كبرية فارغه سعة لرت ونصف وعدد ثالثة 
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مواسري نحاس وليات وعدد ٢ قدور ضغط سعة مخسني لرتا وكيس ونصف من مادة السكر 
للتربيد والتقطري وذلك الستخدامه يف عملية  باملطبخ حوض معد  سعة ٥٠ كيلو وضبط 
املدعى عليها بشخصني ال يمتان هلا بصلة، وذلك لألدلة  العرق املسكر، واختالء  تصنيع 
اخلمور. تصنيع  يف  جلدهتا  بني  من  اهلاربني  مع  بالتواجد  اعرتافها   - ١ التالية:   والقرائن 

 ٢ - حمرض االنتقال والتفتيش. ٣ - حمرض املضبوطات املنوه عنه. ٤ - حمرض البالغ واالتصال 
املنوه عنه. وبالبحث عن سوابق هلا مل يعثر هلا عىل سوابق. وحيث إن ما أقدمت عليه املدعى 
إثبات  أطلب  لذا  نظاما،  فعل حمرم رشعا وجمرم  املعتربة رشعا  أهليتها  بكامل  عليها وهي 
ما أسند إليها واحلكم عليها بام ييل: ١ - بعقوبة تعزيرية تزجرها. ٢ - بعقوبة تعزيرية لقاء 
اختالئها بشخصني. ٣ - مصادرة األدوات املستخدمة يف عملية التصنيع. وبمناقشة املدعى 
عليها بحضور السجانة )...( اتضح أهنا غري مسلمة وتتكلم اللغة العربية وباستجواهبا عام 
ما  عىل  فبناء  صحيحة،  العام  املدعي  دعوى  إن  بقوهلا:  أجابت  العام  املدعي  بدعوى  جاء 
يف  وتقيم  مسلمة  غري  عليها  املدعى  إن  وحيث  واإلجابة،  الدعوى  عىل  وبناء  ذكره،  تقدم 
البالد بطريقة غري نظامية، واعرتفت بام نسب هلا يف دعوى املدعي العام؛ وعليه فقد ثبت 
لدي إدانة املدعى عليها بام نسب هلا يف دعوى املدعي العام، وحكمت بتعزيرها لقاء ما أسند 
إليها ولقاء اختالئها بشخصني بسجنها سنة كاملة من تاريخ توقيفها يف ١٤٣٤/١٢/٢١هـ 
وجلدها مخسني جلدة تكرر عليها ثامين مرات بفاصل عرشين يوما، كام حكمت برتحيلها 
إىل بالدها اتقاء لرشها وحكمت بمصادرة األدوات املستخدمة يف عملية التصنيع فقررت 
املدعى عليها القناعة، وقرر املدعي العام االعرتاض عىل احلكم بالئحة فأفهمته بتعليامت 
االستئناف، وأمرت بإخراج قرار بموجبه ورفعه ملحكمة االستئناف. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املكرمة،  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  السادسة  اجلزائية  بالدائرة  االستئناف  قضاة 
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بالطائف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى 
من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  )١٤٣٥/٦/٢هـ(  وتاريخ   )٣٥٣٧٧٧٤٢( برقم  املكلف 
برقم )٣٥١٤٨٧٠٩( وتاريخ  بالطائف،  باملحكمة اجلزائية  القايض  الشيخ/ )...(  فضيلة 
)١٤٣٥/٢/١٥هـ( املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...(املتهمة باالشرتاك يف صناعة 
املسكر، املحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية 
لكون فضيلته قد أحيل عىل التقاعد واملدعى عليها سجينة لذا جرى تصديق احلكم. واهلل 

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



350

م�سكر

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية:  ٣٣٧٤٣٨٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٧٢٩٩ 

رشبامقكلا-احمرضاتساشامما-اتعدداتلقوتبقا-اإسلترا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-ا
تعزيلالمقوتبقابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته برشب اخلمر املسكر، وطلب 
احلكم عليه بحد املسكر وبعقوبة تعزيرية لتعدد سوابقه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بصحتها، ونظرًا لتعدد سوابق املدعى عليه التي مل تردعه عقوباهتا، لذا فقد ثبت لدى 
القايض إدانة املدعى عليه برشب املسكر وقرر جلده حد املسكر ثامنني جلدة، وتعزيره عىل 
املدعى  فاعرتض  مفرقة،  جلدة  وعرشين  مائة  وباجللد  أشهر،  تسعة  ملدة  بالسجن  سوابقه 

عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائّية بالدمام، ويف يوم األربعاء 
املوافق١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ افتتحت اجللسة الساعة )٠٩:١٥(، وفيها قدم املدعي العام )...( 
دعواه ضد املدعى عليه )...( قائاًل فيها: حيث إنه باالطالع عىل حمرض القبض املعد من قبل 
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وأثناء  ١٤٣٢/١٢/١٠هـ،  بتاريخ  أنه  تبني  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  رجال 
املساندة  طلب  وتم  شخصني،  بني  مضاربة  مشاهدة  تم  بالدمام   )...( بأسواق  بجولة  قيامهم 
وتفوح من  بحالة غري طبيعية  أنه  تبني  املوضوع  تسليمه  الذي حرض وعند  األمن  من مرشف 
أقواله  أنفاسه، وبسامع  تنبعث من  أنفاسه رائحة املسكر، وباستشاممه اتضح أن رائحة املسكر 
األولية اعرتف بأنه رشب اخلمر املسكر وانتهى التحقيق معه إىل اهتامه برشب اخلمر املسكر، 
وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد بأقواله األولية املدونة عىل الصفحتني رقم )٩ـ١٠( 
 .)٣( رقم  اللفة  عىل  املرفق  القبض  حمرض   - ٢  .)١( رقم  اللفة  عىل  املرفق  التحقيق  دفرت  من 
عليه وهو  املدعى  عليه  أقدم  ما  إن  رقم )٦(، وحيث  اللفة  املدون عىل  االستشامم  ٣ - حمرض 
بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب علية رشعًا، اطلب إثبات ما نسب إليه واحلكم 
عليه بحد السكر وبعقوبة تعزيرية لقاء تعدد سوابقه برشب املسكر، وفق قرار هيئه كبار العلامء 
رقم )٥٣( وتاريخ ١٣٩٧/٤/٤هـ وباهلل التوفيق. ويف هذه اجللسة حرض املدعى عليه )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبعرض دعوى املدعي العام عليه أجاب 
قائال: ما ذكره املدعي العام يف دعواه صحيح، فقد رشبت املسكر من نوع عرق ومل يصدر عيل 
بعد ذلك حكٌم بحد املسكر، هذه إجابتي. ثم جرى االطالع عىل بيانات املدعى عليه يف بداية 
الئحة الدعوى، ومما تضمنته أن عليه ست سوابق: األوىل تزوير وثائق رسمية، والثانية حيازة 
واستعامل  وحيازة  املسكرات   رشب  والرابعة  املسكرات،  رشب  والثالثة  خمدرات،  واستعامل 
رشب  خليعة،  ودسكات  أفالم  حيازة  مسكر،  حيازة  املسكرات،  ترويج  واخلامسة  خمدرات، 
املسكرات، تكرار سوابقه، والسادسة ترويج املخدرات. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قرر 
قائاًل: السوابق املذكورة ختصني. فنظرًا ملا تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث صادق املدعى 
عليه عىل دعوى املدعي العام وأقر برشب املسكر، وبعد االطالع عىل طيات املعاملة، وحيث إن 
عىل املدعى عليه السوابق املشار إليها بعاليه؛ لذلك كله فقد قررت ما ييل: أواًل - ثبت لدي إدانة 
املدعى عليه برشب املسكر وقررت جلده حد املسكر ثامنني جلدة دفعًة واحدة علنًا بمجمٍع من 
الناس. ثانيًا - تعزير املدعى عليه عىل سوابقه املشار إليها بعاليه، وذلك بسجنه ملدة تسعة أشهر 
سب منها مدة إيقافه عىل ذمة القضية قبل إطالقه بالكفالة وجلده مائة وعرشين جلدة مفرقة  حيحُ
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عىل دفعتني متساويتني، بني كل دفعة وأحُخرى ما اليقل عن مخسة عرش يومًا، وبمثل هذه املدة 
يفرق بني هذا اجللد واجللد الصادر يف حقه يف البند )أواًل( بمدٍة ال تقل عن مخسة عرش يومًا، 
وبذلك أمجع حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه االعرتاض وطلب رفع 
احلكم ملحكمة االستئناف بدون الئحٍة اعرتاضية مقمًة منه فأحُجيب لطلبه، وقرر املدعي العام 

عدم االعرتاض. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وسلم.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
اجلزائية بمدينة الدمام الشيخ )...( برقم ٣٣١٩٤١٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٥هـ، املقيدة 
لدى املحكمة برقم ٣٥/١٥٧٨٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ، املرفق هبا الصك الصادر 
من فضيلته املسجل برقم ٣٥٢٤٤٣٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ اخلاص بدعوى/املدعي 
العام ضد/ )...( يف قضية مسكر، 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. حرريف١٤٣٥/٦/٦هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٨٤١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥١٦٣٣ 

تعزيلا تملقكلا-ا بحدا تحلكلا إسلترا-ا مماثمةا-ا سوتبقا تساشامما-ا مقكلا-احمرضا رشبا
لمقوتبقابالقجناوتجلمدا-اإيصاءاباإلبعاد.

إسلتراتملدعىاعميه.

وطلب  املسكر،  برشب  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
احلكم عليه بحد املسكر وبعقوبة تعزيرية لتعدد سوابقه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
للدعوى،  مؤيدة  وجدت  االستشامم  وحمرض  القبض  حمرض  عىل  وباالطالع  بصحتها،  أقر 
جلدة  ثامنني  بجلده  وحكم  املسكر  برشب  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا 
حد املسكر، وبتعزيره لقاء سوابقه املتامثلة واملتكررة بالسجن ملدة ستة أشهر، وباجللد علنًا 
العقوبة، فاعرتض املدعي  البالد فور انقضاء  بإبعاده عن  مخسامئة جلدة مفرقة، كام أوىص 

العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض يف املحكمة اجلزائية بجازان، وبناء عىل  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
وتاريخ   ٣٥٤٨٤١ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
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١٤٣٥/٠١/٠٢هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٢٣٥٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، ففي 
حرض  وفيها   ،)٠٩:٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٠٨هـ  االثنني  يوم 
املدعي العام )...( بالتعميد رقم )٤٣( يف ١٤٣٥/١/١هـ واملدعى عليه )...( ... اجلنسية  
بتاريخ  أنه  تتضمن:  حمررة  دعوى  العام  املدعي  وقدم   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
١٤٣٤/١٠/١٥هـ ورد حمرض دوريات األمن لرشطة مدينة جازان، واملتضمن القبض عىل 
املدعى عليه ويشتبه بأنه بحالة غري طبيعية وباستشاممه اتضح بأنه يف حالة غري طبيعية وأن 
رائحة املسكر تفوح من فمه، وبالتحقيق مع املدعى عليه ومواجهته بالتهمة املنسوبة إليه أقر 
برشبه ملادة املسكر وصادق عىل ذلك حتقيًقا، وقد أسفر التحقيق مع املدعى عليه عن توجيه 
االهتام له برشب مادة املسكر وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره املصادق عليه حتقيًقا 
لدى جهة القبض املدون املرفق ٢ - حمرض القبض املنوه عنه املرفق. ٣ - حمرض االستشامم 
املدون املرفق. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم رشًعا لذا أطلب:١ - إثبات 
ما أسند إليه من رشب املسكر واحلكم عليه بحد املسكر وتشديد العقوبة عليه لكثرة سوابقه 
التي مل تردعه. وبسؤال املدعى عليه )...( ... اجلنسية  أجاب باالعرتاف برشب املسكر، 
كام صادق عىل سوابقه املتكررة يف رشب وترويج املسكر، عند ذلك جرى منا االطالع عىل 
كامل ملف القضية ومن ضمنه حمرض القبض وحمرض االستشامم وكرت السوابق فوجدت 
املدعى  إجابة  وعىل  العام  املدعي  دعوى  من  ذكر  ما  عىل  وبناء  بالدعوى؛  جاء  ملا  متطابقة 
املدعى  إدانة  فقد ثبت لدي رشعًا  لذا  املسكر،  باالعرتاف برشب  ... اجلنسية   عليه )...( 
عليه املذكور برشب املسكر، وحكمت عليه لقاء ذلك بام ييل أواًل: جيلد حد املسكر ثامنني 
العقوبة  املامثلة واملتكررة والتي مل تردعه  لقاء سوابقه  يعزر  ثانيًا:  جلدة علنًا دفعة واحدة. 
املقررة بحقه رشعًا بالسجن ملدة ستة أشهر من تاريخ إيقافه يف ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، ولكونه 
علنًا  جلدة  بخمسامئة  وجلده  سجنه  إطالة  من  ترجى  فائدة  وال  البالد  عن  سريحل  وافدًا 
مفرقة كل دفعة مخسون جلدة بني الدفعة واألخرى عرشة أيام. ثالثًا: أويص اجلهة املسؤولة 
بإبعاده عن البالد فور انقضاء العقوبة املقررة بحقه رشعًا لظهور فساده واتقاء لرشه، هذا ما 
حكمت به. وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة وطلب املدعي العام استئناف 
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احلكم مكتفيًا بالئحة االدعاء العام، وأمرت بتنظيم القرار الالزم بموجبه ورفعه ملحكمة 
االستئناف بمنطقة عسري لدراسته وإبداء ما تراه نحوه. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله 

وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/١/٨هـ.

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 
بجازان رقم ٣٥٢٣٥٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ، املرفق هبا القرار الرشعي الصادر من 
١٤٣٥/١/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٨٣٤٥ رقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة 
الصفة  ( يف قضية )مسكر( عىل  اجلنسية    ...  (  )...( العام ضد/  املدعي  بدعوى  اخلاص 
القرار  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  املتضمن  القرار  يف  املوضحة 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٧٦٩٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٢٤٣٥٢ 

حيازةامقكلا-اسصداتلرشبا-ارشبامقكلا-اتقليلاخمربيا-اتعدداتلقوتبقا-اإسلترا-ا
إدتنةا-اظلوفامشددةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلالمقوتبقابالقجناوتجلمد.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بحيازة املسكر ورشبه له، 
وطلب احلكم عليه بحد املسكر وبعقوبة تعزيرية والتشديد عليه لكثرة سوابقه، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد أنه 
التي مل تردعه عقوباهتا،  لتعدد سوابق املدعى عليه  العينة للكحول، ونظرا  يتضمن إجيابية 
لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه برشب املسكر وحكم عليه بإقامة حد املسكر 
بجلده ثامنني جلدة دفعة واحدة أمام مجع من الناس، وبتعزيره لقاء تعدد سوابقه بالسجن 

ملدة أربعة أشهر، فاعرتض املدعي العام، 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 
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٣٤٥٠٧٦٩٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٥٧٣٦١٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١١هـ، ففي يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ افتتحت اجللسة الساعة 
التكليف  العام )...( واملكلف من مرجعه بخطاب  )٠٣:١٥( ظهرا، وفيها حرض املدعي 
رقم هـ د ١٧٦٤٨/٦/١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٢هـ، وادعى عىل/ )...( )٣٣ عاما( ... 
اجلنسية  بموجب البطاقة البديلة رقم )...( قائال يف دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ 
تم القبض عىل املدعى عليه من قبل هيئة األمر باملعروف حليازة سالح وعملة مزيفة )فصل 
لذلك أوراق مستقلة( ورشب العرق املسكر وحيازة قارورة حتتوي عىل العرق املسكر، وقد 
أثبت التقرير الفني رقم ٣١٦ إجيابية حمتوى القارورة للعرق املسكر بنسبة )٤٣%(، وانتهى 
حمرض   - ١ التالية:  لألدلة  له  ورشبه  املسكر  العرق  بحيازة  عليه  املدعى  اهتام  إىل  التحقيق 
مقرتنة  سكر  سوابق  ست  عىل  له  عثر  سوابقه  عن  وبالبحث  الفني.  التقرير   - ٢ القبض. 
ومعاقب  جمرم  فعل  عليه  املدعى  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  بمضاربة،  وإحداها  بمخدرات 
عليه رشعا، أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بحد املسكر وتعزيره لقاء حيازة املسكر 
وتشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه أجاب قائال: ما 
ذكره املدعي العام صحيح وقد رشبت املسكر وأنا نادم وتائب هلل تعاىل وسوابقي صحيحة، 
املرفق  القبض  حمرض  يف  ماجاء  ومنها  املعاملة  أوراق  عىل  االطالع  فجرى  أجاب.  هكذا 
املؤرخ يف  املرفق  الفني  التقرير  الدعوى، كام جرى االطالع عىل ماجاء يف  واملتضمن طبق 
١٤٣٤/٩/٢٤هـ، واملتضمن أن العينة ثبت أهنا حتتوي عىل املادة املسكرة؛ فبناء عىل ماتقدم 
من الدعوى واإلجابة، ونظرا إلقرار املدعى عليه بالدعوى، ونظرا ملا جاء يف حمرض القبض، 
وماجاء يف التقرير الفني، ونظر لسوابق املدعى عليه الستة؛ فبناء عىل ماتقدم فقد ثبت لدي 
صحة الدعوى وحكمت عىل املدعى عليه بام ييل: أوال/ إقامة حد املسكر بحق املدعى عليه 
بجلده ثامنني جلدة دفعة واحدة أمام مجع من الناس. ثانيا/ تعزير املدعى عليه لقاء تعدد 
سوابقه بسجنه مدة أربعة أشهر من تاريخ توقيفه. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي 
العام املعارضة بدون الئحة اعرتاضية، وقرر املدعى عليه القناعة به. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فبناء عىل املعاملة الواردة من 
املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم٣٤٢٥٧٣٦١٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، واملحالة 
لنا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف برقم ٣٥٣٩٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، فقد 
املدينة  بمنطقة  الثانية يف حمكمة االستئناف  اجلزائية  الدائرة  منا نحن رئيس وأعضاء  جرى 
اجلزائية  باملحكمة  القايض   ،)...( الشيخ/  الصادر من فضيلة  احلكم  االطالع عىل  املنورة 
باملدينة املنورة واملسجل بعدد ٣٤٣٨٩٠١٠ وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ، املتضمن دعوى 
ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  بباطنه،  دون  بام  فيه  املحكوم   ،)...( ضد  العام  املدعي 
تقررت املوافقة عىل احلكم باألكثرية. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبة وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٩٠٦٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٨٧٧٦ 

عدما تحليازةا-ا إنكارا خمربيا-ا تقليلا مقكلا-ا تلرشبا-ارشبا سصدا مقكلا-ا حيازةا
ثبوهتاا-اإدتنةابرشباتملقكلا-اتحلكلابحداتملقكلا-اإرجاءاحماكمةاباسياتملاهمني.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهم؛ طالبًا إثبات إدانتهم برشب املسكر وحيازة 
املسكر بقصد الرشب، وإدانة الثالث منهم بقيادة السيارة حتت تأثري املسكر، وطلب احلكم 
عليهم بحد املسكر وبعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه الثاين أقر برشب 
املسكر وأنكر حيازته له، ولعدم وجود البينة القاطعة عىل حيازة املدعى عليه الثاين للمسكر، 
لذا فقد ثبت لدى القايض إدانته برشب املسكر، وقرر إقامة حد املسكر بجلده ثامنني جلدة 
دفعًة واحدة علنًا، ومل يثبت لديه إدانته باالشرتاك يف حيازة املسكر وحكم برد طلب املدعي 
فاعرتض  حضورهم،  حني  إىل  املتهمني  باقي  حماكمة  إرجاء  قرر  كام  ذلك،  بإثبات  العام 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

يوم  ويف  بالدمام،  اجلزائّية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٤/١٩هـ افتتحت اجللسة، وفيها قدم املدعي العام )...( دعواه 
بتاريخ  إنه  فيها:  قائاًل   ،)...( والثالث   ،)...( والثاين   ،)...( األول  عليهم:  املدعى  ضد 
١٤٣٣/٦/١٩هـ يف متام الساعة ٢ صباحًا تم القبض عىل املدعى عليهم من قبل الدوريات 
الصنع  سنة   )...( نوع  من  بمركبة  اشتبه  القمر  نصف  بشاطئ   )١١( مدخل  يف  األمنية 
)٢٠١٢( لوحة رقم )...( وكانت املركبة بقيادة املدعى عليه الثالث )...( ويرافقه املدعى 
عليهام األول )...( والثاين)...(، وكانوا مجيعا بحالة غري طبيعية وبتفتيشهم عثر معهم عىل 
قارورة ماء )...( حتوي املسكر أثبت التقرير الكياموي الرشعي رقم )٢٤٠٧ ك ش( وتاريخ 
وباستشاممهم  مسكرة،  وبنسبة  اإليثييل  الكحول  مادة  عىل  احتواءها  ١٤٣٣/٦/٢٤هـ 
املسكر  وحيازة  برشب  أقروا  وباستجواهبم  أنفاسهم،  من  املسكر  رائحة  انبعاث  تبني 
قارورة   )١( عدد  وحيازة  املسكر  برشب  اهتامهم  إىل  التحقيق  انتهى  وقد  الرشب،  بقصد 
والقرائن  لألدلة  تأثريه، وذلك  السيارة حتت   )...( الثالث  عليه  املدعى  وقيادة  املسكر  من 
التالية:ـ ١ - ما جاء بأقواهلم املدونة عىل الصفحة رقم)١٣( من ملف تقرير األحوال املدنية 
املرفق باللفة رقم )٢( والصفحات رقم )١ -٣( من ملف االستدالل املرفق لفة رقم )١(. 
لفة رقم )٥(.  واملرفق  عنه  املنوه  الثالث  عليه  املدعى  بقيادة  القبض  ما جاء يف حمرض   - ٢
٣ - ما جاء يف حمرض القبض املنوه عنه واملرفق لفة رقم )٥(. ٤ - ما جاء يف حمرض إثبات 
لفة رقم )٢(.  املرفق  الصفحة رقم )٧( من ملف االستدالل  املدون عىل  حالة االستشامم 
٥ - التقرير الكياموي الرشعي املنوه عنه املرفق صورته عىل اللفة رقم )١٤(. وبالبحث عن 
سوابقهم مل يعثر هلم عىل سوابق مسجلة عليهم حتى تارخيه، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى 
عليهم -وهم بكامل أهليتهم املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا، أطلب إثبات 
إدانتهم بام أسند إليهم واحلكم عليهم بام ييل: ١ - بحد املسكر لقاء رشهبم إياه. ٢ - بعقوبة 
تعزيرية لقاء حيازهتم املسكر. ٣ - إثبات قيادة املدعى عليه الثالث )...( للسيارة حتت تأثري 
املسكر. وإفهامه أن عقابه عىل ذلك عائد للجهة املختصة وفقًا للفقرة )١( من املادة )٦٨( 
من نظام املرور وتطبيق عليه املادة)١٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية، وباهلل التوفيق. ويف 
املدين رقم  السجل  الثاين )...( سعودي اجلنسية بموجب  املدعى عليه  هذه اجللسة حرض 
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)...(، وأما املدعى عليهام األول )...( والثالث )...( فلم حيرضا، وبعرض دعوى املدعي 
العام عىل املدعى عليه الثاين )...( أجاب قائاًل: صحيح أنني رشبت املسكر من نوع عرق 
من نفس قارورة املسكر املذكورة يف الدعوى، وأما اهتامي باالشرتاك يف حيازة هذه القارورة 
فغري صحيح، حيث إين ركبت مع املدعى عليهام )...( و)...( وكانت القارورة موجودة يف 
السيارة، هذه إجابتي. وبسؤال املدعي العام عن بينته يف اهتام املدعى عليه بحيازة قارورة 
املسكر املذكورة يف الدعوى؟ قال: ليس لدي بينة عىل ذلك سوى ما ورد يف الئحة الدعوى 
وأوراق املعاملة؛ فنظرًا ملا تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليه الثاين )...( 
برشب املسكر وأنكر اهتامه بحيازة قارورة املسكر املذكورة يف الدعوى، ولعدم وجود البينة 
القاطعة يف ذلك السيام وقد ورد يف أقوال املدعى عليه الثالث )...( املدونة عىل الصفحة 
رقم )١٢( من ملف التحقيق املرفق عىل اللفة رقم )٢( من طيات املعاملة: أن قارورة املسكر 
ختصه، وبعد االطالع عىل طيات املعاملة؛ لذلك كله فقد قررت ما ييل: أواًل - ثبت لدي 
الثاين )...( برشب املسكر وقررت جلده حد املسكر ثامنني جلدة دفعًة  إدانة املدعى عليه 
واحدة علنًا ملجمٍع من الناس. ثانيًا - مل يثبت لدي إدانة املدعى عليه باالشرتاك يف حيازة 
قارورة املسكر املذكورة يف الدعوى، وقررت عدم استحقاق املدعي العام ملا يحُطالب به يف 
هذا اخلصوص، وبذلك أمجع حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه الثاين 
)...( القناعة وقرر املدعي العام االعرتاض وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف واكتفى 
بالنسبة  لطلبه، وأما  فاحُجيب  اعرتاضية  تقديم الئحٍة  املعاملة عن  الدعوى وأوراق  بالئحة 
حال  ضدمها  الدعوى  يف  النظر  يتم  فسوف   )...( والثالث   )...( األول  عليهام  للمدعى 

حضورمها. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١٥٨٣٩٩٩/ج٢ 
برقم  الدمام  بمدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٦/١هـ  وتاريخ 
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القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٥١٤٣١٥
اخلاص  ١٤٣٥/٥/٥هـ  وتاريخ   ٣٥٢٣٤٢١٤ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
وقد  مخور،  قضية  يف   )...(  /٣  )...(  /٢  )...(  /١ من  ضد/كل  العام  بدعوى/املدعي 
الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بام هو مدون ومفصل  فضيلته  الصك حكم  تضمن 
وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم. حرر ١٤٣٥/٦/١٥هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٦٨١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٦٣٨٥ 

إنكارا بالرشبا-ا إسلترا تساشامما-ا حمرضا بالرضبا-ا تألهلا هتديدا مقكلا-ا رشبا
تلاهديدا-اعدماثبوتها-اإدتنةابرشباتملقكلا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلالماهمةابالقجن.

إسلتراتملدعىاعميه.

وإثارة  املسكر  برشب  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وبعقوبة  املسكر  بحد  عليه  احلكم  وطلب  بالرضب،  أهله  وهتديد  املنزل  داخل  املشاكل 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر برشب املسكر وأنكر إثارة املشاكل وهتديد 
أهله بالرضب، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل ماجاء يف الئحة الدعوى، وباطالع 
القايض عليها مل جيد فيها ما يثبت صحة ما أنكره املدعى عليه، ولذا فقد ثبت لدى القايض 
إدانة املدعى عليه برشب املسكر وحكم بجلده ثامنني جلدة حد املسكر، ومل يثبت لديه إدانته 
بإثارة املشاكل، وقرر تعزيره لقاء التهمة بسجنه عرشة أيام، فاعرتض املدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة اجلزائّية بسكاكا باإلنابة، وبناء عىل 
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املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بسكاكا باإلنابة برقم ٣٥٥٦٨١ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٢٤٢٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، ففي 
حرض  وفيها   ،)١٠:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ  االثنني  يوم 
املدعي العام )...( وقدم الئحة دعوى عامة ضد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( قائال فيها: إنه تم القبض عىل املتهم أعاله من قبل دوريات األمن بتاريخ 
١٤٣٣/١٠/٢٥هـ بعد تلقي بالغ من شقيقه يفيد قيامه برشبه املسكر باملنزل وإثارة املشاكل 
داخله وهيدد أهله بالرضب. وباستشاممه من قبل رجال األمن تبني بأنه بحالة غري طبيعية 
وتنبعث منه رائحة العرق املسكر، وقد أعد حمرض استشامم بذلك وباستجوابه أقر بأنه رشب 
العرق املسكر وأنه مل يثر املشاكل، وملا أشري إليه أقرر توجيه االهتام لـ/ )...( برشب املسكر 
وإثارة املشاكل داخل املنزل وهتديد أهله بالرضب، وذلك لألدلة والقرائن التالية ١ - إقراره 
املدون املرفق لفة رقم )١٣، ١٢(. ٢ - حمرض االستشامم املدون عىل الصفحة رقم )٦( من 
ملف االستدالل املرفق لفة رقم )١(. ٣ - حمرض القبض لفة رقم )٦(. وحيث إن ما أقدم 
عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا مما يتعني معه 
إحالته للمحكمة اجلزائية وفقًا لنص املادتني )١٢٦٫١٢٨( من نظام اإلجراءات اجلزائية 
إلثبـات ما أسنـد إليـه واحلكـم عليـه بحد رشب املسكر وعقوبة تعزيرية لقاء إثارة املشاكل 
انتهى بالتنازل(، هذه دعواي.  داخل املنزل وهتديد أهله بالرضب )علام بأن احلق اخلاص 
العام يف  وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه أجاب قائال: )إن ما ذكره املدعي 
وهتديد  املنزل  داخل  املشاكل  إثارة  وأما  فصحيح  املسكر  برشب  يل  واهتامه  ضدي  دعواه 
أهيل بالرضب غري صحيح(، هكذا أجاب. وبسؤال املدعي العام عن بينة إثارة املدعى عليه 
السابق  والقرائن  األدلة  بينتي  قائال:  أجاب  بالرضب  أهله  وهتديد  املنزل  داخل  للمشاكل 
ذكرها وأطلب الرجوع اليها، وبالرجوع إليها وجدهتا كام ذكر املدعي العام يف دعواه، هذا 
عليه  أجد  ومل   ١٦ اللفة  عىل  املرفقة  عليه  املدعى  سوابق  صحيفة  عىل  االطالع  جرى  وقد 
سوابق، لذا وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وحيث صادق املدعى عليه عىل رشب 
املسكر وإنكاره بإثارة املشاكل ورضب أهله وهتديدهم ونظرا لعدم وجود بينة عىل ذلك من 



365

املدعي العام وحيث انتهى احلق اخلاص بالتنازل ونظرا لعدم وجود سوابق عىل املدعى عليه 
ولوجود التهمة، وعىل ذلك كله فقد قررت ماييل: أوال: ثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( 
إدانة  لدي  يثبت  مل  ثانيا:  املسكر.  ثامنني جلدة حد  بجلده  املسكر وحكمت  العرق  برشب 
املدعى عليه بإثارة املشاكل ورضب أهله وهتديدهم، وحكمت بتعزيره لقاء التهمة وذلك 
بسجنه عرشة أيام حتتسب منها مدة ايقافه يف هذه القضية، وبه قضيت. وبعرضه عىل املدعى 
االستئناف  ملحكمة  رفعها  طالبا  للحكم  معارضته  العام  املدعي  قرر  كام  القناعة  قرر  عليه 
بدون الئحة اعرتاضية، وأقفلت اجللسة الساعة العارشة والنصف. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.

اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فـضيلــة  من  الواردة  املعاملة  عىل  اجلوف  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  وتاريخ١٤٣٥/٦/١هـ،  برقم ٣٥٢٤٢٥٥  بسكاكا  اجلزائية 
فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٣٠٤٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ اخلاص بدعوى املدعي 
العام ضد/ )...( الهتامه يف قضية رشب مسكر، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو 
عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
احلكم مع تنبيه فضيلته إىل إصدار حكمه مستقباًل يف صك حسب املادة٢/١٨١ من نظام 
اإلجراءات اجلزائية اجلديد. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٥٨٨٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٢٩٥ 

حيازةامقكلا-اسصداتلرشبا-ارشبامقكلا-اسيادةاتلقيارةاحتتاتأثريها-اجتاوزانقطةا
بحدا تحلكلا إدتنةا-ا إسلترا-ا أمنيةا-ا ملكبةا صدما تألمنا-ا رجالا منا هلوبا تفايشا-ا

تملقكلا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اعقوبةاتلقيادةالمجهةاتملخاصة.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ] تعاىللا را-سولها
.Zڀ ٺ ٺ

را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلارشتباأسكلافهواحلتم(.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بحيازة املسكر بقصد الرشب، 
ورشبه له، وقيادة السيارة بحالة سكر، ورفض الوقوف يف نقطة التفتيش، وهروبه من رجال 
األمن، وصدم دوريات رسمية، وطلب احلكم عليه بحد املسكر وبعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام 
نسب إليه، وحكم بجلده ثامنني جلدة حد املسكر، وبتعزيره بالسجن ستة أشهر، وباجللد 
ثالثامئة جلدة، وأفهمه بأن عقابه عىل قيادة السيارة حتت تأثري املسكر عائد للجهة املختصة، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بالطائف،  اجلزئية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
١٤٣٥/٠٢/١٦هـ  بتاريخ   ٢٧٤٠  /٢/٣ م  برقم  العام  االدعاء  من  لنا  املحالة  املعاملة 
برقم  املحكمة  هبذه  واملقيدة   ٣٥١٠٥٨٨٧ برقم  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة 
٣٥٥١٩٥٥٤ بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ يف هذا اليوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ 
افتتحت اجللسة يف متام الساعة )١٠.٤٥( صباحا، وفيها حرض املدعي العام/ )...( سعودي 
التعميد رقم هـ م ١٠٦٩/٢/٣ يف  بناء عىل  املدين رقم/ )...(  السجل  اجلنسية بموجب 
١٤٣٤/٦/٣هـ يف ١٤٣٣/٣/١٢هـ وحرض بحضوره املجلس الرشعي املدعى عليه كل 
املدين رقم )...( وادعــــــى قائال  املدعو/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل  من 
إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ ورد حمرض الدوريات األمنية رقم )١٧١٥٧( بشأن القبض 
األمن،  رجال  من  واهلروب  أمنية  تفتيش  نقطة  يف  الوقوف  رفضه  بعد  عليه  املدعى  عىل 
وصدم ثالث دوريات رسمية خالل وقائع متابعته الستيقافه وهو بحالة غري طبيعية ومعه 
قارورتان ضبطتا بداخل سيارته التي كان يقودها هبام سائل يشتبه أن يكون العرق املسكر 
وتم القبض عىل املذكور من قبل دوريات األمن وفق ماتقدم وسلم للمركز باملحرض رقم 
)١٧١٥٧(، وباالطالع عىل حمرض االنتقال إىل املوقع تبني أنه بشارع )...( باحلوية، وعند 
الوصول للموقع وجدت دورية رسية من نوع )...( ٢٠١٣ حتمل لوحة رقم )...( بالقرب 
من مرصف )...( ولوحظ هبا صدمة يف الباب األيرس، وكذلك صدمة يف املقدمة كام وجد يف 
داخل احلي خلف املرصف سيارة من نوع )...( دورية رسمية حتمل لوحة رقم )...(، وهبا 
صدمة يف الرفرف األمامي األيمن، كام وجد بجانبها سيارة من نوع )...( موديل ٨٦ حتمل 
لوحة رقم )...( وهبا صدمه خفيفة يف الصدام اخللفي، وباالنتقال إىل كوبري )...( باجتاه 
حي )...( وجدت سيارة من نوع )...( م٨٤ حتمل لوحة رقم )...(، وهي السيارة التي كانت 
بقيادة املدعى عليه، ولوحظ هبا صدمة يف املقدمة وصدمة خفيفة يف اخللف، وكانت متوقفة 
باجتاه معاكس الجتاه السري، كام وجد هناك سيارة من نوع )...( دورية رسمية حتمل لوحة 
رقم )...(، وهبا صدمة يف الدعامة اخللفية، وباالطالع عىل حمرض إثبات حالة املدعى عليه 
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اتضح بأنه يف حالة غري طبيعية، وباستشاممه اتضح انبعاث رائحة املسكر من جوفه، وكان 
كالمه غري مرتابط ومشيته غري متزنة. وبسامع أقوال رجل األمن )...( ٢٤ عاما سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( يعمل يف الدوريات األمنية برتبه جندي، والذي 
كان يقود الدورية الرسية وهي من نوع )...( حتمل لوحة رقم )...( أفاد يف جممل أقواله أنه 
التفتيش وإذا بسيارة من نوع )...( غامرتني  التفتيش عىل طريق )...( وأثناء  كان يف نقطة 
حتمل لوحة رقم )...( بقيادة املدعى علية تتجاوز النقطة رافضا الوقوف فقاموا بمتابعته إىل 
أن وصل إىل شارع )...( وهناك قام بصدم السيارة التي كان يقودها، وقد جرى سامع أقوال 
رجل األمن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، يعمل يف الدوريات 
األمنية والذي كان يقود الدورية الرسمية وهي من نوع )...( حتمل لوحة رقم )...(، أفاد يف 
جممل أقواله أنه كان يف نقطة التفتيش إذا بسيارة من نوع )...( حتمل لوحة رقم )...( بقيادة 
املدعى علية تتجاوز النقطة رافضا قائدها الوقوف، فقاموا بمتابعته حتى وصل إىل شارع 
)...( وهناك قام اهلارب بصدم الدورية الرسية أمام مرصف )...(، وباالستمرار يف متابعته 
داخل احلي قام املدعى عليه بصدم الدورية الرسمية التي يقودها، وبسامع أقوال رجل األمن 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( والذي كان يقود الدورية الرسمية 
وهي من نوع )...( )...(، أفاد يف جممل أقواله أنه كان مستلمـا )...( باجتاه كوبري )...( 
اللوحة  حتمل   )...( نوع  من  املطلوبة  السيارة  شاهد  وبعدها  اجلهاز،  يف  البالغ  سمع  وقد 
الوقوف واعتمد صدم دوريته  قائدها  استيقافها ولكن رفض  تتجاوزه فحاول  رقم )...( 
من اخللف وجرى تدوين ذلك. وصدر التقرير الفني رقم ٤١٦/كيمياء جنائية/١٤٣٤هـ 
املدعى عليه،  يقودها  التي كان  بالسيارة  اللتني ضبطتا  القارورتني  اخلاص بفحص حمتوي 
املتضمن إجيابيتها ملادة الكحول اإليثييل األوىل بنسبة ١٧ % والثانية بنسبة ٢٥% وبالبحث 
عن سوابقه عثر له عىل سابقة حيازة واستعامل خمدرات وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام 
للمدعى علية برشب املسكر وحيازته بقصد رشبه وقيادة السيارة وهو بحالة سكر، ورفض 
رسمية  دوريات  ثالث  وصدم  األمن  رجال  من  واهلروب  أمنية  تفتيش  نقطة  يف  الوقوف 
األمنية  الدوريات  حمرض  التالية:  والقرائن  لألدلة  ّوذلك  هبا،  تلفيات  يف  والتسبب  عمدًا 
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اللفات )٢ -٣ -٤ -٥ -٦( وحمرض االستشامم املدون ص)٦( لفة )١(، وحمرض االنتقال 
واملعاينة املنوه عنه املدون ص)٢( لفة )١(. وما جاء يف أقوال رجال األمن املنوه عنها املدونة 
أطلب  لفة)٤٦(،  املرفق  عنه  املنوه  اجلنائي  الكيميائي  الفني  والتقرير  ص)٢ -٣ -٤ -٥( 
إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بالتايل: ١ - حد املسكر. ٢ - بعقوبة تعزيرية لقاء حيازة 
وصدم ثالث  األمن  من رجال  واهلروب  األمنية  التفتيش  نقطة  الوقوف يف  املسكر وعدم 
دوريات رسمية عمدًا والتسبب يف تلفيات، وبعرض ما ذكره املدعي العام عىل املدعى عليه 
املسكر وحيازيت وقصدي من حيازته  العام من رشيب  املدعي  ما ذكره  قائال:  الثاين أجاب 
رشبه وقياديت للسيارة وأنا بحالة سكر ورفيض الوقوف يف نقطة التفتيش وهرويب من رجال 
األمن وأين صدمت ثالث دوريات رسمية عمدا وتسببت يف تلفيات هبا فصحيح والسابقة 
املدعى  صادق  وحيث  واإلجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  أجاب.  هكذا  صحيحة، 
عليه عىل ما جاء يف دعوى املدعي العام، وألن ما أقدم عليه املدعى عليه يعد عمال حمرما 

وجرأة يف الباطل، ولقول اهلل تعاىل: [ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺZ، ولقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: )كل رشاب أسكر 
فهو حرام(، وألن املسكرات آفة املجتمعات وأم اخلبائث وأصل الرشور وسبب النتشار 
اجلريمة بني الناس، وأهنا رجس من عمل الشيطان، ولصغر سن املدعى عليه، وملا أظهره 
من التوبة والندم؛ هلذا كله فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه برشب املسكر وحيازته بقصد 
واهلروب  أمنية  تفتيش  نقطة  يف  الوقوف  ورفض  سكر،  بحالة  وهو  السيارة  وقيادته  رشبه 
عىل  وحكمت  هبا،  تلفيات  يف  والتسبب  رسمية  دوريات  ثالث  وصدم  األمن  رجال  من 
العرق  رشبه  لقاء  واحدة  دفعة  حدا  جلدة  ثامنني  جلده  أوال/  ييل:  بام  األول  عليه  املدعى 
املسكر. ثانيا/ سجنه ملدة ستة أشهر حيتسب منها مدة إيقافه عىل ذمة هذه القضية. ثالثا/ 
جلده ثالثامئة جلدة مفرقة عىل ست دفعات متساويات بني كل دفعة وأخرى عرشة أيام، 
وأفهمت املدعى عليه أن عقابه عىل قيادته للسيارة حتت تأثري املسكر عائدة للجهة املختصة، 
القناعة باحلكم، واعرتض املدعي العام عىل  وبعرض ما حكمت به عىل املدعى عليه قرر 
احلكم بالئحة اعرتاضية، وجرى إفهامه بتعليامت االستئناف وأمرت باستخراج قرار بذلك 
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ورفعه ملحكمة االستئناف لتدقيقه، هذا وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
أمجعني. حرر بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ.

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   ،)٣٥٥١٩٥٥٤( برقم  بالطائف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١هـ، 
الـمتضمـن  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ،  وتــــــــاريخ   )٣٥١٥٦٩٤٣( برقم  بالطائف  اجلزائية 
دعوى املدعي العام ضد/ )...( سعودي اجلنسية املتهم برشب املسكر وحيازته، املحكوم 
قررنا  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  الصك،  بباطن  دون  بام  فيه 

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

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٧٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٢٢١٩٤ 

حتتا تلقيارةا سيادةا غلتءا-ا تسانشاقا مقكلا-ا تلرشبا-ارشبا سصدا مقكلا-ا حيازةا
تأثريها-اتقليلاخمربيا-اتعدداتلقوتبقا-اإسلترا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلالمقوتبقا

بالقجناوتجلمدا-اعقوبةاتلقيادةالمجهةاتملخاصة.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلامقكلامخلاوكلامخلاحلتم(.

له  ورشبه  املسكر  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وقيادته للسيارة حتت تأثريه، وطلب احلكم عليه بحد املسكر وبعقوبة تعزيرية والتشديد عليه 
لكثرة سوابقه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ونظرًا لتعدد سوابق املدعى 
إليه يف  التي مل تردعه عقوباهتا، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب  عليه 
الدعوى وحكم بإقامة حد املسكر عليه، وبتعزيره حليازة املسكر ولكثرة سوابقه بسجنه أربعة 
أشهر، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، وأفهمه أن عقابه عىل قيادة السيارة حتت تأثري املسكر عائد 
فاعرتض  ملعاجلة حاله،  السوابق  أرباب  بعرضه عىل جلنة معاجلة  املختصة، وأوىص  للجهة 

الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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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 
وتاريخ   ٣٥١٣٢٨٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧٧٥
١٤٣٥/٠١/٠١هـ، ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
املنورة )...(،  باملدينة  العام  التحقيق واالدعاء  العام هبيئة  املدعي  )١١:١٠(، وفيها حرض 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( احلكم  جملس  يف  معه  احلارض  عىل  وادعى 
رقم )...( قائال يف حترير دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ قبض عىل املدعى عليه من 
ماء )...( وعلبة غراء هبا  قارورة  الدوريات األمنية وهو بحالة غري طبيعية وبحوزته  قبل 
مادة الغراء املسكر، وبإثبات حالته اتضح أنه بحالة غري طبيعية وتفوح منه رائحة الغراء، 
وببعث العينات التي ضبطت لألدلة اجلنائية ورد التقرير الكيميائي الفني رقم )٣٨٠( لعام 
١٤٣٤هـ، واملتضمن أن املواد تعد من املذيبات العضوية الطيارة وأن استنشاقها قد يؤدي 
للهلوسة وفقدان االتزان، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه بحيازة وتناول 
بمحرض  جاء  ما   - ١ التالية  والقرائن  لألدلة  وذلك  تأثريه،  حتت  السيارة  وقيادة  املسكر 
املدون ص  احلالة  إثبات  ما جاء بمحرض  باللفة رقم )٢(. ٢ -  واملرفق  عنه  املنوه  القبض 
وبالبحث عن سوابقه   .)٨( رقم  اللفة  املرفق  بالتقرير  ما جاء   - ١(. ٣( لفة  واملرفق   )٦(
يف  والثالثة:  خمدرات  واستعامل  حيازة  يف  والثانية  األوىل  جنائية:  سوابق  أربع  عىل  له  عثر 
رسقة والرابعة: يف عقوق والدين، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه 
احليازة وتشديد  لقاء  املسكر وتعزيره  بحد  إليه واحلكم عليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  رشعا 
العقاب عليه لكثرة سوابقه وإثبات إدانته بقيادته للسيارة وهو حتت تأثري املسكر، وإفهامه 
بأن عقابه عىل ذلك عائد لويل األمر وهو مطلق بالكفالة، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه 
العام يف دعواه صحيح مجلة  العام أجاب قائال: )ما ذكره املدعي  عام جاء بدعوى املدعي 
وتفصيال، ففي التاريخ املذكور قبض عيل رجال األمن وقد ضبطوا معي قارورة ماء )...( 
هبا غراء ممزوج بامدة مسكرة وعلبة غراء، وقد رشبت املسكر وقدت السيارة وأنا حتت تأثريه 
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لغرض  شخصيا  يل  وهي  بالدعوى  املبينة  املسكرة  املواد  بحوزيت  األمن  رجال  ضبط  وقد 
والثانية يف حيازة واستعامل خمدرات وسابقة  األوىل  أربع سوابق  االستعامل ومسجل عيل 
يف رسقة وسابقة يف عقوق والدين وقد نلت العقاب عليها وأنا نادم عىل فعيل هذا(، هكذا 
املدعى عليه صادق عىل دعوى  الدعوى واإلجابة، وبام أن  فبناء عىل ما تقدم من  أجاب. 
املدعي العام فأقر برشب املسكر وحيازته وقيادته للسيارة وهو حتت تأثريه، وبام أن العلامء 
قد أمجعوا عىل أن من رشب املسكر حالة كونه طائعا خمتارا يقام عليه حد املسكر لعموم قول 
النبي صىل اهلل عليه وسلم: )كل مسكر مخر وكل مخر حرام(، وبام أن الرشع إذا حرم شيئا 
لذاته حرم بيعه ورشاءه واقتناءه، وبام أن املدعى عليه من أرباب السوابق وقد نال العقاب 
جادة  ليسلك  به  التنكيل  لزيادة  موجب  وهو  مسلكه  سوء  يؤكد  وذلك  يرتدع،  ومل  عليها 
الصواب، وبام أن التعزير يرشع يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة، وهو خيتلف باختالف 
األحوال واألشخاص والزمان واملكان وتقدير ذلك راجع إيل نظر احلاكم، وبام يراه حمققا 
للزجر والردع؛ جلميع ما ذكر فقد حكمت بثبوت إدانة املدعى عليه بام نسب إليه يف الدعوى 
وقررت ما ييل: أوال: جيلد املدعى عليه ثامنني جلدة حد املسكر أمام مجع من الناس. ثانيا: 
يعزر املدعى عليه حليازته املسكر ولكثرة سوابقه، وذلك بجلده مائتي جلدة تقع عىل بدنه 
عىل أربع دفعات متساويات، بني كل دفعة وأخرى عرشة أيام وبني احلد والتعزير مثل ذلك، 
إدانة  ثالثا: ثبت لدي  إيقافه يف هذه القضية.  ويسجن أربعة أشهر كاملة حيتسب منها مدة 
املدعى عليه بقيادة السيارة وهو حتت تأثري املسكر وأفهمته بأن عقابه عىل ذلك راجع لويل 
وبعرضه  ومعاجلته،  حالته  لدراسة  السوابق  أرباب  معاجلة  جلنة  عىل  عرضه  وأرى  األمر، 
االستئناف  حمكمة  إىل  رفعه  وطلب  باحلكم  قناعتهام  عدم  عليه  واملدعى  العام  املدعي  قرر 
بدون الئحة اعرتاضية فأجيب لطلبهام، وقد انتهت اجللسة يف متام الساعة )١١:٣٠(. 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 
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املعاملة  عىل  االطالع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  األوىل  اجلزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٥١٣٢٨٨ برقم  املنورة  باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  رئيس حمكمة  فضيلة  لنا من  املحالة  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
برقم ٣٥٤٢٢٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ املرفق هبا القرار الرشعي رقم ٣٥١٠٣١٣٠ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض يف املحكمة اجلزائية 
باملدينة املنورة املتضمن دعوى املدعي العام ضد/ )...( املتهم يف قضية رشب مسكر املحكوم 
فيه بام دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم. واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باخلرب

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٧٩٦٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار: ٣٥١١٦٥٤٨ 

تعددا تأثريها-ا حتتا تلقيارةا سيادةا مقكلا-ا رشبا تلرشبا-ا سصدا مقكلا-ا حيازةا
تلقوتبقا-اتقليلاخمربيا-اإنكاراحيازةاتملقكلا-اإجيابيةاتلعينةا-اإدتنةا-اظلوفامشددةا-ا

تحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجناوتجلمداعقوبةاتلقيادةالمجهةاتملخاصة.

إسلتراتملدعىاعميه.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بحيازة املسكر املصنع حمليا 
تعزيرية  وبعقوبة  املسكر  بحد  عليه  احلكم  وطلب  تأثريه،  حتت  السيارة  وقيادة  له  ورشبه 
مشددة لتعدد سوابقه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر برشب املسكر والقيادة حتت 
تأثري السكر، وأنكر حيازته لقارورة مسكر، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد 
أنه يتضمن إجيابية عينة القارورة املضبوطة مع املدعى عليه للكحول بنسبة مسكرة، ولذا فقد 
ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وحكم بجلده ثامنني جلدة دفعة واحدة 
حد املسكر، وبتعزيره بالسجن ملدة سنة ونصف، وباجللد مائتي جلدة مفرقة، وأفهمه بأن 
عقوبته عىل قيادته للسيارة حتت تأثري املسكر تقرره اجلهة املختصة، فاعرتض املدعى عليه، 

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 ٣٤٣٠٧٩٦٤ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ،  برقم ٣٤١٦١٢٠٩٢  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ 
وفيها   ،)١١:٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي 
حرض املدعي العام )...(، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
بمحافظة  العام  االدعاء  بدائرة  عاما  مدعيا  بصفتي  قائاًل:  العام  املدعي  وادعى   )...( رقم 
اخلرب: أدعي عىل املذكور أعاله أنه بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٧هـ، تم القبض عىل املدعى عليه من 
قبل الدوريات األمنية لتناوله املسكر وقيادته السيارة حتت تأثريه، وحيازته قارورة ماء سعة 
)٠.٥( لرت من مادة يشتبه أهنا مادة املسكر املصنعة حمليًا، أثبت التقرير الكياموي الرشعي رقم 
)٥٨٢ ك ش( لعام ١٤٣٤هـ إجيابية العينة املرسلة ملادة الكحول اإليثييل وبنسبة مسكرة، كام 
أثبت تقرير السموم الرشعية رقم )٤٨٩ م أ( إجيابية العينات املرسلة من دمه وبوله للمواد 
الكحولية، وباستشاممه تبني انبعاث رائحة املسكر من أنفاسه، وباستجواب املدعى عليه أقر 
برشب املسكر املصنع حمليًا وحيازته وقيادته السيارة حتت تأثريه، وانتهى التحقيق بتوجيه 
تأثريه، وذلك  السيارة حتت  املسكر املصنع حمليًا وحيازته وقيادته  لـ: )...( برشب  االهتام 
لألدلة والقرائن اآلتية: ١ - اعرتافه املدون عىل ص)١٠( من ملف التحقيق لفة رقم )١(. 
املدون عىل ص )٦(  اللفة رقم )٢(. ٣ - حمرض االستشامم  املدون عىل  القبض  ٢ -حمرض 
رقم  اللفات  عىل  املرفق  الرشعي  الكياموي  التقرير   - ٤  .)١( رقم  لفة  التحقيق  ملف  من 
)٧ -٩(. وبالبحث عام إذا كان له سوابق عثر عىل إحدى عرشة سابقة ثالث منها رشب 
حيازة  واخلامسة  سكر  بحالة  وهو  السيارة  وقيادة  املسكرات  رشب  والرابعة  املسكرات 
واستعامل خمدرات والسادسة إحداث عاهات مستديمة وإطالق نار والسابعة قيادة السيارة 
وهو بحالة سكر ورشب املسكرات والتلفظ بألفاظ غري الئقة والثامنة قيادة السيارة وهو 
والعارشة  ومعاكسة  حمرم  اختالء  والتاسعة  والصدم  اإلشارة  وقطع  والتهديد  سكر  بحالة 
رشب  عرشة  واحلادية  السلطة  من  وهروب  املسكرات  ورشب  خمدرات  واستعامل  حيازة 
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بحالة سكر وتكرار سوابقه. وحيث  السيارة وهو  وقيادة  املخدرات  املسكرات واستعامل 
إن ما أقدم عليه املدعى عليه - وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه 
رشعًا، أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بحد املسكر لقاء رشبه له وبعقوبة تعزيرية 
وفقًا  املسكر  تأثري رشب  للسيارة حتت  قيادته  وإثبات  له،  لقاء حيازته  تزجره وتردع غريه 
للفقرة رقم )٨( من اجلدول رقم )١( امللحق بنظام املرور وإفهامه أن عقوبته الواردة بالفقرة 
رقم )١( من املادة رقم )٦٨( من نظام املرور تقرر من اجلهة املختصة وفق الفقرة )٢( من 
وتردع  تزجره  تعزيرية  وبعقوبة  رقم )٣١٥( يف ١٤٢٨/١٠/٢٤هـ،  الوزراء  قرار جملس 
غريه لتكرار سوابقه التي مل تردعه عقوباهتا السابقة وفقًا لتعميم نائب وزير الداخلية رقم 
املدعي  دعوى  وبعرض  التوفيق.  وباهلل  ١٤٢٩/٨/٢٣هـ  وتاريخ   )٩٣٩٥٨/٥/٥/١(
العام عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: )الصحيح من الدعوى هو أنني رشبت املسكر وكنت 
أقود السيارة وأما ماذكر يف الدعوى من حيازيت لقارورة ماء سعة )٠.٥( نصف لرت مسكر 
غري صحيح بل هي قارورة هبا ماء وأما السوابق املسجلة عىل فصحيحة(، فهذه إجابتي. 
وبعرض إجابة املدعى عليه عىل املدعي العام أجاب قائاًل: الصحيح ما ذكرته وبينتي هي 
التقرير  العام وجدت من ضمنها  املدعي  بينات  املعاملة. وباالطالع عىل  أوراق  ماجاء يف 
الكياموي الرشعي املرفق عىل اللفة رقم )٧( من املعاملة، وباالطالع عليه وجدته يتضمن 
أن قارورة ماء )...( الصغرية كان بداخلها سائل شفاف عديم اللون حوايل )٢٥٠مل( فقط 
ثبت احتواؤها عىل مادة الكحول اإليثييل وبنسبة مسكرة، وبعرض هذا التقرير عىل املدعى 
من  فمي شيئًا  من  فلعله خرج  ماء  هبا  كان  القارورة  أن  هو  )الصحيح  قائاًل:  أجاب  عليه 
املسكر فاختلط هبا حينام رشبت املاء وما يقرره التقرير أسلم به(، فهذه إجابتي. وبناًء عىل 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة املتضمنة إقرار املدعى عليه برشبه للمسكر وقيادته للسيارة 
حتت تأثري املسكر وإنكاره حليازة قارورة مسكر سعة )٠.٥( نصف لرت، وحيث إن املدعى 
التقرير  تضمنه  بام  سلم  بل  أعاله  املذكور  الرشعي  الكياموي  التقرير  عىل  يعرتض  مل  عليه 
املذكور، وبعد االطالع عىل املعاملة وعىل التقرير الكياموي الرشعي املذكور أعاله، وحيث 
إن احلدود تثبت باإلقرار، ولكون املدعى عليه مسلاًم، ولوجود إحدى عرشو سابقة مسجلة 
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عىل املدعى عليه والتي مل تردعه وهو ما يستدعي تشديد العقوبة عليه، ولكون التعزيرات 
سلطة تقديرية للقايض؛ وجلميع ما سبق فقد ثبت لدي رشب املدعى عليه املسكر وقيادته 
للسيارة وهو حتت ثأثري املسكر وحيازته قارورة هبا مسكر سعة )٠.٥( نصف لرت فحكمت 
باآليت: أواًل: جلد املدعى عليه ثامنني جلدة دفعة واحدة علنًا يف مكان عام حد املسكر. ثانيًا: 
تعزير املدعى عليه بالسجن ملدة سنة ونصف حتسب منها مدة إيقافه عىل ذمة هذه القضية مع 
جلده مائتي جلدة كل شهر عرشين جلدة وذلك لقاء تعدد سوابقه التي مل تردعه، ويدخل يف 
هذه العقوبة أيضًا معاقبته لقاء حيازته قارورة هبا مسكر سعة )٠.٥( نصف لرت. ثالثًا: إفهام 
املدعى عليه بأن عقوبته لقاء قيادته للسيارة وهو حتت تأثري املسكر تقرره اجلهة املختصة. 
القناعة به وقرر املدعى  العام  وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه قرر املدعي 
عليه عدم القناعة باحلكم فجرى إفهامه بأن له مدة قدرها ثالثون يومًا لالعرتاض تبدأ بعد 
عرشة أيام، وأنه إذا مل يقدم اعرتاضه خالهلا فإن حقه يف االستئناف يسقط وسرتفع املعاملة 
ملحكمة االستئناف بدون الئحة حسب املتبع. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ.

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 ٣٤١٦١٢٠٩٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، املقيدة لدى املحكمة برقم 
٣٤/٢٨٣٥١٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة القايض 
اخلاص  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٠٣٢٢٢ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة 
بام  القرار حكم فضيلته  العام ضد/ )...( يف قضية مسكر، وقد تضمن  املدعي  بدعوى/ 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 
احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرريف١٤٣٥/١/١٤هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باجلفر

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤١٧٠٨٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٥٨٥٤ 

حيازةامقكلا-اسصداتلرشبا-ارشبامقكلا-اسيادةاتلقيارةاحتتاتأثريها-اتقرتا-اتقليلا
خمربيا-اإسلترا-اإنكاراتلاقرتا-اعدماثبوتها-اإدتنةابالرشباوتحليازةا-اتحلكلابحداتملقكلا-ا

تعزيلاباجلمدا-ارداطمباتلاعزيلالماقرتا-اعقوبةاتلقيادةالمجهةاتملخاصة.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“تإلسلتراحجةاعىلاتملقل”.

حيازة  يف  باالشرتاك  إدانتهام  إثبات  طالبًا  عليهام؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
املسكر، وبتسرتمها  تأثري  للسيارة حتت  له، وبقيادة األول  املسكر بقصد الرشب، وبرشهبام 
الدعوى عىل  وبعرض  تعزيرية،  وبعقوبة  املسكر  بحد  عليهام  احلكم  وطلب  مصدره،  عىل 
املدعى عليهام أقرا بصحتها عدا التسرت عىل مصدر املسكر، ونظرًا ألن املدعي العام مل يقدم 
بينة عىل ما أنكره املدعى عليهام من دعواه، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانتهام بام نسبه املدعي 
ثامنني جلدة  املسكر  منهام حد  بجلد كل واحد  بالتسرت، وحكم  اهتامهام  إليهام سوى  العام 
علنًا يف مكان عام، وبجلد كل واحد منهام تعزيرا مخسا وثالثني جلدة حليازة املسكر بقصد 
التسرت،  لقاء  عليهام  املدعى  تعزير  العام  املدعي  طلب  عن  النظر  رصف  قرر  كام  الرشب، 
فاعرتض  املختصة،  للجهة  راجع  السيارة  قيادة  عىل  عقابه  بأن  األول  عليه  املدعى  وأفهم 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض املنتدب إىل املحكمة العامة باجلفر، وبناء 
عىل املعاملة املحالة إىل املكتب القضائي )...( برقم ٣٤٤١٧٠٨٣ يف ١٤٣٤/٩/٨هـ حرض 
املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى عىل كل من 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( قائاًل يف دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ تم القبض عىل املدعى 
عليهام من قبل دوريات أمن الطرق بمحافظة األحساء إثر استيقافهم لسيارة من نوع )...( 
موديل )...( م( حتمل اللوحة رقم )...( بقيادة املدعى عليه األول ويرافقه الثاين، وقد تبني 
بأهنام يف حالة غري طبيعية )سكر(، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها عىل قاروريت )...(، هبا سائل 
شفاف عديم اللون تنبعث منها رائحة املسكر، وباستشاممهام اتضح انبعاث رائحة املسكر من 
جوفيهام، وقد أثبت تقرير سموم وخمدرات رقم )١٥٣ لعام ١٤٣٤هـ( إجيابية العينة املرسلة 
واقعة  بصحة  أقر  األول  عليه  املدعى  وباستجواب  مسكرة،  وبنسبة  اإليثييل  الكحول  ملادة 
القارورتني املضبوطتني بقصد الرشب، حيث  القبض عليه ورشب املسكر، كام أقر بحيازة 
وباستجواب  املسكر،  تأثري  حتت  وهو  السيارة  وبقيادة  اجلنسية.    ... شخص  من  اشرتامها 
املدعى عليه الثاين أقر بصحة واقعة القبض عليه ورشب املسكر، كام أقر بحيازة القارورتني 
املضبوطتني بقصد الرشب حيث اشرتاها من شخص ... اجلنسية،  وقد أسفر التحقيق عن 
توجيه االهتام هلام برشب اخلمر املسكر، واالشرتاك يف حيازة املسكر )املوصوفة يف الدعوى( 
سموم  “تقرير  مصدره  عىل  وتسرتمها  تأثريه  حتت  للسيارة  األول  وقيادة  الرشب،  بقصد 
وخمدرات املرفق لفة رقم)١٥(”، وبالبحث عمــا إذا كــان هلام ســوابق عثر للمدعى عليه 
األول عىل سابقة واحدة ترويج واستخدام خمدرات، ومل يعثر للمدعى عليه الثاين عىل سوابق 
املعتربة رشعًا  أهليتهام  بكامل  املدعى عليهام ومها  أقدم عليه  ما  إن  جنائية مسجلة، وحيث 
فعل جمرم ومعاقب عليه رشعًا ونظامًا؛ أطلب إثبات ما أسند إليهام، واحلكم عليهام باآليت: 
)املوصوفة  للمسكر  حيازهتام  لقاء  تعزيرية  ٢.بعقوبة  له.  رشهبام  لقاء  السكر  حد  ١.بعقوبة 
يف الدعوى( بقصد الرشب وقاء تسرتمها عىل مصدره. ٣.إثبات قيادته للسيارة وهو حتت 
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تأثري رشب املسكر، وإفهامه بأن عقابه عىل ذلك عائد للجهة املختصة استناًدا للفقرة )أواًل( 
من املادة )٦٨( من نظام املرور، هذا ما ادعى به. وبعرضه عىل املدعى عليهام وبسؤاهلام عنه 
أجاب كل واحد منهام قائاًل: ما ذكره املدعي العام يف دعواه ضدي من اهتامي برشب املسكر 
وحيازيت لقارورة ..... هبا القليل من املسكر صحيح وما ذكره من أمر التسرت فغري صحيح، 
والصحيح أنني وجدت شخصًا أجنبيًا يف املزارع رفق صاحبي وقمت بالرشاء منه، هذا ما 
العام  املدعي  ذكره  ما  قائاًل:   )...( األول  عليه  املدعى  منهام. وأضاف  به كل واحد  أجاب 
من اهتامي بقيادة السيارة حتت تأثري املسكر صحيح، هذا ما أضافه. وبرد ما أنكره املدعى 
عليهام من أمر التسرت عىل املدعي العام أفاد قائاًل: الصحيح ما جاء يف دعواي، هذا ما أفاد 
به. وبسؤاله عن بينته عىل إثباته أجاب قائاًل: بينتي ما جاء يف أوراق املعاملة، هذا ما أجاب 
به. وبالرجوع إىل أوراق املعاملة جرى االطالع عىل إقرار املدعى عليهام وأجوبتهام عن أسئلة 
التحقيق املدونة يف ملف التحقيق املرفق باملعاملة باللفة رقم ١ ومل أجد فيه ما يثبت ما أنكراه؛ 
العام  املدعي  نسبه هلام  بام  املدعى عليهام  الدعوى واإلجابة، وإلقرار  تقدم من  ما  فبناء عىل 
دون أمر التسرت، وألن اإلقرار حجة عىل املقر “وال عذر ملن أقر”، وألنه ال بينة عىل إثبات 
ما أنكره املدعى عليهام؛ لذا فقد ثبت لدي مجيع ما نسبه املدعي العام للمدعى عليهام سوى 
اهتامهام بالتسرت، وقررت: أواًل: جلد كل واحد من املدعى عليهام ثامنني جلدة علنًا يف مكان 
عام حد املسكر. ثانيًا: جلد كل واحد من املدعى عليهام مخسا وثالثني جلدة حليازة املسكر 
لقصد الرشب تعزيرًا مع مراعاة التفريق بني جلد احلد والتعزير. ثالثًا: رصف املدعي العام 
عن طلبه تعزير املدعى عليهام لقاء التسرت، وبام ذكر حكمت. وأفهمت املدعى عليه األول 
)...( بأن عقابه عىل قيادة السيارة حتت تأثري املسكر راجع للجهة املختصة. وبعرض احلكم 
عىل الطرفني اعرتض عليه املدعي العام وطلب استئنافه دون تقديم الئحة اعرتاضية، وقنع 
به املدعى عليهام. وسيتم بعث كامل املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم حسب املتبع. 
وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٢/٨هـ. 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 
٣٥/٩٧٤٣٧٠/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
برقم  اجلفر  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ، 
القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٨١٩٦٥٨
١٤٣٥/٢/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤١٣٠٢ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  املنتدب 
وقد  مسكر.  قضية  يف   )...( و٢/   )...( من١/  ضد/كٍل  العام  بدعوى/املدعي  اخلاص 
الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بام هو مدون ومفصل  فضيلته  الصك حكم  تضمن 
وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/٢٧هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بالدمام

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤١٤٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٨٣٥٧٢ 

حتتا تلقيادةا إنكارا تملقكلا-ا برشبا إسلترا تأثريها-ا حتتا تلقيارةا مقكلا-سيادةا رشبا
تإلدتنةا طمبا ردا تملقكلا-ا بحدا تحلكلا تملقكلا-ا برشبا إدتنةا عميها-ا تلبينةا عدما تأثريها-ا

بالقيادةاحتتاتأثريه.

إسلتراتملدعىاعميها.

وقيادة  املسكر  برشب  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
السيارة حتت تأثريه، وطلب احلكم عليه بحد املسكر وإفهامه أن عقابه عىل القيادة حتت تأثري 
املسكر يقرر من اجلهة املختصة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر برشب املسكر وأنكر 
قيادته للسيارة حتت تأثريه، وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل حمرض القبض وحمرض 
التحقيق، وباالطالع عليهام اتضح خلومها مما يثبت ذلك، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة 
املدعى عليه برشب املسكر وحكم عليه بجلده حد املسكر، ورصف النظر عن طلب املدعي 
العام إثبات قيادة املدعى عليه للسيارة حتت تأثري املسكر، فاعرتض املدعي العام، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األحد ١٤٣٥/١/٧هـ لدي أنا )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية بالدمام، بناء عىل املعاملة املحالة لنا من الرئيس برقم ٣٥٤١٤٨ يف ١٤٣٥/١/٢هـ 
واملقيدة برقم ٣٥٢٠٢١٢ يف ١٤٣٥/١/٢هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض املدعي العام 
)...( وادعى عىل احلارض معه )...(...اجلنسية بالبطاقة البديلة رقم )...( موقوف بسجن 
بتاريخ  أنه  تبني   )٤١٦٣١( رقم  املهمة  تنفيذ  حمرض  عىل  باالطالع  بدعواه:  قائال  الدمام 
١٤٣٤/١١/١٤هـ تلقت الدورية األمنية رقم )٣١( بالغــا من غرفة العمليات عن وجود 
حيث  الطرفني  بني  حصل  اخلالف  أن  واتضح  عليه،  مدعى  و)...(  مدعيًا   )...( مضاربة 
األشخاص  تسليم  وتم  ملضاربة  حتولت  ثم  ومن  املدعي  بمضايقة   )...( عليه  املدعى  قام 
انتهى  بأنه يف حالة غري طبيعية. وقد  اتضح  املذكور أعاله  الدمام. وباستشامم  ملركز غرب 
التحقيق إىل اهتام/ )...( برشب املسكر وقيادة السيارة حتت تأثريه، وحيث إن ما أقدم عليه 
املدعى عليه - وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا - فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا، أطلب 
إثبات إدانته بام هو منسوب إليه واحلكم عليه أوال: بحد املسكر. ثانيا: إثبات إدانته بقيادة 
السيارة حتت تأثري املسكر وفقًا للامدة )٦٨( من نظام املرور، وإفهامه بأّن عقابه عىل ذلك 
عائد للجهة املختصة. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام 
من رشيب املسكر فهو صحيح وما ذكره من قياديت السيارة حتت تأثري املسكر فليس صحيحا 
القيادة، هكذا  قبل  املشكلة وقبض عيل  قيادهتا ولكن حصلت  أريد  أنني كنت  والصحيح 
أجاب. وبعرضه عىل املدعي العام قال: الصحيح ما ذكرته وبينتي ما جاء يف حمرض القبض 
اللفة  القبض عىل الصفحة رقم )١( من  له وتدوينه. وبالرجوع إىل حمرض  الرجوع  أطلب 
رقم )١( وجد يتضمن: أنه ورد بالغ عن وجود مضاربة بني شخص سوداين وسعودي ومل 
يذكر يف املحرض أن املدعى عليه كان يقود السيارة، كام جرى االطالع عىل حمرض التحقيق مع 
املدعى عليه املتضمن إنكاره قيادة السيارة حتت تأثري املسكر، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة ونظرا إلقرار املدعى عليه برشب املسكر وإلمجاع الصحابة ريض اهلل عنهم عىل 
جلد شارب اخلمر ثامنني جلدة )كشاف القناع ٩٩/١٤( فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه 
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برشب املسكر، وحكمت عليه بجلده حد املسكر ثامنني جلدة دفعة واحدة ورصفت النظر 
األدلة،  كفاية  لعدم  املسكر  تأثري  السيارة حتت  عليه  املدعى  قيادة  العام  املدعي  عن دعوى 
وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعي العام االعرتاض بالئحة فأجيب لطلبه وأفهم بالتعليامت، 
وقرر املدعى عليه القناعة. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه أمجعني. حرر 

يف ١٤٣٥/١/٧هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
اجلزائية بمدينة الدمام برقم ٣٥٢٠٢١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ، املقيدة لدى املحكمة 
فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥/٦١٠٠٣٩ برقم 
١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٩٢٢٠ برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة  القايض 
اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/ )...(...اجلنسية يف قضية مسكر. وقد تضمن القرار 
املعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
وسلم.  وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا 

حرريف١٤٣٥/٣/١٩هـ.



386

م�سكر

 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٧٤٢٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٣٥٩ 

تسانشاقاغلتءا-احمرضاتساشامما-اإسلترا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكل.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ] تعالىلا سولها
.Zٺ ٺ

الغراء،  مادة  باستنشاق  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتعاطيه الغراء 
املسكر  بتعاطيه  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  عقله،  وذهب  سكر  حتى 
وحكم بجلده ثامنني جلدة حد املسكر، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف. 

يوم  ويف  بالقطيف،  اجلزائية  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االثنني ١٤٣٥/٤/١٠هـ افتتحت اجللسة الساعة )١١:٤٥( بناء عىل املعاملة املحالة من 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٣/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٧٤٢٠ برقم  الرئيس  فضيلة 
ضد/   )...( العام/  املدعي  بدعوى  واملتعلقة  ١٤٣٥/٣/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٢٥٨٨٤
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العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   ،)...(
واملدعى عليه املدونة هويته بعاليه وقدم املدعي العام الئحة الدعوى املتضمنة ما ييل: )حيث 
إنه بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٤هـ حرض املدعى عليه أعاله ملركز رشطة )...( وهو بحالة غري 
طبيعية واتضح أن عليه آثار استنشاق مادة الغراء وبحوزته علبة هلذه املادة ورائحة الغراء 
إجراءات  انتهت  الغراء. وقد  ملادة  باستنشاقه  أقر  املدعى عليه/  منه. وباستجواب  تنبعث 
التحقيق إىل توجيه االهتام لـ/ )...( باستنشاق مادة الغراء. وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
١ - ما جاء يف حمرض االستشامم املنوه عنه املرفق بالصفحة رقم )٦( من دفرت اإلجراءات 
االستداللية. ٢ - ما جاء يف إقرار املدعى عليه املنوه عنه املرفق باللفة رقم )٨(. ٣ - كرتون 
حمرم  فعل  املذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  بالقضية.  واملرفقة  معه  املضبوطة  الغراء  علبة 
تعزيرية  بعقوبة  عليه  واحلكم  إليه  أسند  بام  إدانته  إثبات  أطلب  لذا  رشعًا،  عليه  ومعاقب 
يف  جاء  ما  بقوله:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  غريه(.اهـ.  وتردع  تزجره 
فبناء عىل  الغراء حتى سكرت وذهب عقيل، هذا جوايب.  تعاطيت  فقد  الدعوى صحيح، 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليه بتعاطي الغراء حتى سكر وذهب 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ] تعاىل:  ولقوله  عقله، 
ڀ ٺ ٺZ، فقد حكمت بام ييل: ١ - ثبوت إدانة املدعى عليه بتعاطي املسكر. 
٢ - جلده ثامنني جلدة حد املسكر أمام مأل من الناس، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر 
املدعي العام عدم اعرتاضه، وقرر املدعى عليه عدم قناعته وقال: إن اعرتايض يتلخص يف 
أين ال أحتمل اجللد بسبب إصابتي بالتهاب يف املعدة وأطلب رفع املعاملة ملحكمة االستئناف 
فقد  اعرتاضه  يف  ورد  ما  وجاهة  ولعدم  عليه  وبناء  لدي.  ما  هذا  اعرتاضية،  الئحة  بدون 
أمرت برفع املعاملة إىل حمكمة االستئناف لتدقيق احلكم. وباهلل التوفيق، وقد تم االنتهاء من 

حتريره يف متام الساعة )١٢:٠٠(.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٤/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٣١٤٢٧ برقم  القطيف 
٣٥/١٢١٦٠٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
بدعوى/ اخلاص  ١٤٣٥/٤/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٣٦٨٣ برقم  املسجل   )...( الشيخ 

املدعي العام ضد/ )...( يف قضية تشفيط، 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 ١٤٣٥/٥/٤هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية بسكاكا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٢٨٧٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٧هـ رقم القرار: ٣٥١١٨٧٣١ 

شهودا شهادةا إنكارا-ا تقليلاخمربيا-ا مقكلا-ا تلرشبا-ارشبا سصدا مقكلا-ا حيازةا
تلعينةا-ادرءاحداتملقكلا-اتعزيلالمشبهةاباجلمدا-اإرجاءا إدتنةاباحليازةا-اإجيابيةا عدولا-ا

حماكمةاتلغائب.

مااروياأناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاساللا)تدرءوتاتحلدوداعناتملقممنيامااتساطعال(.

بقصد  املسكر  إدانتهام بحيازة  إثبات  املدعى عليهام؛ طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
الرشب ورشهبام له، وطلب احلكم عليهام بحد املسكر وبعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
شاهدين  أحرض  العام  املدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  احلارض  عليه  املدعى  عىل 
معدلني رشعا، فشهدا بوجود قارورة هبا سائل له رائحة كرهية بحوزة املدعى عليه، كام استند 
إىل التقرير الكيميائي الرشعي الذي أثبت إجيابية العينة ملادة الكحول، ونظرًا ألن ما جاء يف 
شهادة الشاهدين ليس رصحيا يف وجود رائحة اخلمر واحلدود تدرأ بالشبهات، لذا فلم يثبت 
لدى القايض إدانة املدعى عليه احلارض برشب املسكر، وقرر رد طلب املدعي العام إقامة 
حد املسكر عليه، وثبت لديه إدانته بحيازة املسكر مع توجه التهمة له برشبه، وحكم لقاء 
ذلك بجلده ستني جلدة، وبجلده عرشين جلدة لقاء حيازة املسكر، كام قرر إرجاء حماكمة 

الغائب حلني إحضاره، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف
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القايض يف املحكمة اجلزائّية بسكاكا، وبناء عىل  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بسكاكا برقم ٣٤٥٢٢٨٧٠ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ،  برقم ٣٤٢٦٤٨٧٨٢  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ 
وفيها   ،)١١:٠٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي 
اجلنسية    ...  )...( الرشعي  احلكم  جملس  يف  معه  احلارض  عىل  وادعى  العام  املدعي  حرض 
يوم  صباح  ١٤٣٤/١٠/٧هـ من  بتاريخ  :إنه  دعواه  قائاًل يف   )...( رقم  اإلقامة  بموجب 
األربعاء ويف متام الساعة الثالثة فجرا ورد بالغ من غرفة العمليات عن وجود سيارة من نوع 
)...( سطحة لوحة رقم )...( )جرى ردها لكوهنا ليست الزمة للسري يف الدعوى وليست 
حمال للمصادرة( متوقفة عىل جانب أحد طرق مدينة سكاكا بعد حمطة )...(، حيث اشتبه 
غري  بحالة  كانا  شخصان  بداخلها  وجد  السيارة  ملوقع  الدورية  حضور  وعند  وضعها،  يف 
)...(، ومها  اسمه  )...( واآلخر  يدعى/  األول  أن  اتضح  منهام  اإلثبات  طبيعية، وبطلب 
أجنبيا  اجلنسية، وبتفتيش السيارة عثر عىل قارورة بالستيك سعة ٢.٢٥ لرت بداخلها سائل 
للامدة  استنادا  املتهمني  أفرج عن  املسكر، وقد  رائحة  تشبه  رائحة كرهية  منه  تنبعث  أبيض 
١٢٠ من نظام اإلجراءات اجلزائية. وبسامع أقوال املتهم )...( واستجوابه اعرتف بحيازته 
املتهم )...( اعرتف أن صديقه هو من  العرق املسكر ورشبه منها، وبسامع أقوال  لقارورة 
أحرض علبة املسكر وهو من رشب منها، وباستجوابه اعرتف برشبه هو وصديقه من علبة 
املسكر املضبوطة معهام، وقد أثبت التقرير املخربي رقم )١٣٠( إجيابية العينة سعة ٢.٢٥ 
لرت من مادة الكحول اإليثييل بنسبة )٢٤%(، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام لـ/ )...( 
و)...( بحيازة العرق املسكر بقصد الرشب ورشهبام له، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - 
ماجاء يف حمرض القبض والتفتيش لفة رقم)٢(. ٢ - ماجاء يف حمرض سامع االقوال لفة رقم 
١ صفحة )١١،١٠(. ٣ - ماجاء يف حمرض االستجواب لفة رقم )٨،٧،٦،٥(. ٤ - ماجاء 
يف التقرير املخربي لفة رقم )٢٠(. ٥ - ماجاء يف حمرض االستشامم لفة رقم ١ صفحة )٦(. 
وحيث إن ما أقدم عليه املذكوران -ومها بكامل أهليتهام املعتربة رشعا - فعل جمرم ومعاقب 
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نظام  من  للامدة)١٢٦و١٢٨(  وفقا  اجلزئية  للمحكمة  أحالتهام  معه  يتعني  ما  رشعا  عليه 
اإلجراءات اجلزائية إلثبات ما أسند إليهام واحلكم عليهام بام ييل: ١.احلكم عىل الثاين/ بحد 
رشب املسكر وعقوبة تعزيرية لقاء حيازته للمسكر. ٢.احلكم عىل األول/ بعقوبة تعزيرية 
لقاء رشب وحيازة املسكر ومل حيرض املدعى عليه الثاين )...( ... اجلنسية  بموجب التقرير 
الصادر من جوازات منطقة اجلوف رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، املتضمن خروج 
١٤٣٥/١/١٧هـ،  بتاريخ  عودته  واملقرر  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ  بتاريخ  البالد  من  الوافد 
وبسؤال املدعى عليه احلارض يف هذه اجللسة )...( أجاب: أن ما ذكره املدعي العام يف دعواه 
لرت غري صحيح، هكذا  لقارورة بالستيك سعة ٢.٢٥  املسكر وحيازيت  قيامي برشب  من 
أجاب. ثم سألت املدعي العام هل لديك البينة عىل دعواك؟ فقال: نعم، كام جاء يف حمرض 
رفعت  وعليه  لذلك  فامتثل  القادمة  اجللسة  يف  إحضارهم  منه  فطلبت  والتفتيش.  القبض 
املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ٠ ويف جلسة  القابضة يوم االثنني  الفرقة  اجللسة حلني حضور 
وفيها  الواحدة،  الساعة  اجللسة  أفتتحت  املوافق١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  الثالثاء  يوم  أخرى 
حرض املدعي العام، وأحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( أحد 
معدي حمرض القبض، وقد شهد قائال: لقد وردنا بالغ من غرفة العمليات عن وجود سيارة 
بجانب الطريق بعد حمطة )...( فخرجنا إليها ووجدنا سيارة بجانب الطريق وهبا شخصان، 
وجد  السيارة  تفتيش  وعند  كرهية،  رائحة  منه  وتنبعث  طبيعية  غري  حالة  يف  السائق  وكان 
هبا قارورة بالستيك هبا سائل أبيض تنبعث منها رائحة تشبه رائحة املسكر، هكذا شهد. 
و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( قبل  من  رشعا  واملعدل 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ورفعت اجللسة إلحضار معد حمرض 
القبض )...( واملدعى عليه. ويف جلسة أخرى وفيها حرض املدعى عليه  كام حرض املدعي 
العام وأحرض معد حمرض القبض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
وشهد قائال: لقد وردنا بالغ عن طريق مواطنني بوجود شخصني بجانب الطريق يف حالة 
غري طبيعية فذهبنا للموقع ووجدنا سيارة وقد اصطدم يف برميل ترايب )ساتر ترايب إلحدى 
املزارع( ووجدنا املذكورين وأحدمها بحاله غري طبيعية وال أعرف من هو، واآلخر تنبعث 
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السائق  بأن  أفادوا  الناس  من  أن وجود مجع  إال  السائق؟  من  أعلم  رائحة كرهية، وال  منه 
هو  السائق  بأن  الثاين  عليه  املدعى  أفادنا  كام  طبيعية،  غري  بحالة  كان  والذي  احلارض  هذا 
هذا احلارض ووجدنا علبة بالستيك هبا سائل له رائحة كرهية، هكذا شهد. واملعدل رشعا 
من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
بلهجة  بالشهادة أجاب  قوله  املدعى عليه عن  )...( وبسؤال  املدين رقم  السجل  بموجب 
عربية مفهومة: إن ذلك غري صحيح وال أقول يف الشاهدين شيئا وال أعرف حاهلام، هكذا 
أجاب. ثم سألته هل أنت السائق؟ فقال: نعم؛ فبناء عىل تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا 
جاء يف شهادة الشاهدين املعدلني وفق األصول الرشعية بوجود قارورة بالستيك هبا سائل 
له رائحة كرهية، وقد أثبت التقرير الكيامئي الرشعي املرفق لفة رقم )٢٠( إجيابية العينة ملادة 
املسكر ٢.٢٥  بحيازة  اجللسة  املدعى عليه احلارض يف هذه  إدانة  لدي  ثبت  فقد  الكحول، 
عىل  بينة  ال  أنه  وبام  الدعوى،  عليه  املدعى  إلنكار  ونظرا  بالدعوى،  موصوف  هو  كام  لرت 
تناول املسكر بإقرار أو شهادة، وماجاء يف شهادة الشاهدين ليست رصحية برائحة اخلمر، 
واحلد يدرأ بالشبهة قال صىل اهلل عليه وسلم: )ادرءوا احلدود عن املسلمني مااستطعتم(، 
واحلديث له شواهد يتقوى هبا، وقد ذهب اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل عدم 
وجوب احلد بوجود الرائحة لتطرق االحتامل يف ذلك، لذلك كله مل يثبت لدي إدانة املدعى 
املدعى عليه  التهمة تتوجه جتاهه، لذلك كله فقد حكمت عىل  أن  املسكر إال  بتناوله  عليه 
لعدم  املسكر  بإقامة حد  العام  املدعي  أوال/ رددت دعوى  بامييل:  اجللسة  احلارض يف هذه 
وجود البينة عىل ذلك وملا ذكر من مسببات أعاله. ثانيا/ جلده ستني جلدة دفعة واحدة لقاء 
املسكر فيكون  لقاء حيازته  ثالثا/ جلده عرشين جلدة  املسكر.  بتناول  التهمة نحوه  توجه 
جمموع اجللد ثامنني جلدة حليازة املسكر وهتمة تناول املسكر، هذا ماحكمت به. وقد أجلت 
احلكم عىل املدعى عليه الثاين إىل حني حضوره وذلك لسفره خارج اململكة كام هو موضح 
يف الربنت املرفق لفة رقم )٤١(. وبعرضه عىل املدعى عليه قرر عدم قناعته باحلكم من دون 
تقديم الئحة، وقرر املدعي العام معارضته عىل احلكم مكتفيا بالئحة الدعوى عن الئحته 
االعرتاضية .وباهلل التوفيق وأقفلت اجللسة الساعة التاسعة. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 
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آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة األوىل لتمييز القضايا اجلزائية 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بسكاكا برقم ٣٤٢٦٤٨٧٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
١٤٣٥/١/٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٣٣٧٨ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
تضمن  وقد  مسكر،  قضية  يف   ) اجلنسية    ...  (  )...( ضد/  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  به.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار 
املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم، مع تنبيه فضيلته أنه البد من اإلشارة إىل أن املدعى عليه 
أجاب بلسان عريب مفهوم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٧٠٦  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٥٤٠٨٤ 

تلعملا بعدما دفعا خمربيا-ا تقليلا مقكلا-ا رشبا تلششرشبا-ا سصدا مقكلا-ا حيازةا
باملضبوطا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بحيازة عبوة داخل سيارته 
حتتوى عىل املسكر بقصد الرشب وبرشبه للمسكر، وطلب احلكم عليه بحد املسكر وبعقوبة 
تعزيرية مشددة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بالعثور عىل املسكر يف سيارته ودفع 
بعدم علمه بوجوده كام أنكر رشبه للمسكر، وقد اطلع القايض عىل املحرض املعد من اجلهة 
كام  بحالة غري طبيعية،  لكونه  نظرا  عليه  املدعى  استجواب  تعذر  يتضمن  فوجده  القابضة 
تلك  وألن  للكحول،  العينة  إجيابية  يتضمن  فوجده  الرشعي  الكيميائي  التقرير  عىل  اطلع 
القرائن تقوي التهمة بحق املدعى عليه وال تكفي إلثبات إدانته، لذا فقد حكم القايض بعدم 
ثبوت إدانته بام نسب إليه وتوجه التهمة القوية عليه بذلك، وحكم برد دعوى املدعي العام 
بإقامة حد املسكر، كام حكم بسجن املدعى عليه ملدة شهر، وبجلده مخسا وثالثني جلدة، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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حفر  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  الباطن  بحفر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  بناء  الباطن، 
وتاريخ   ٣٥٤٢١٩٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٥٨٧٠٦
١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، ففي يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠١/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
 )...( بحفرالباطن  العام  واالدعاء  التحقيق  بدائرة  العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)١١:٠٠(
وادعى عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بقوله: 
)إنه بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٥هـ وبتامم الساعة احلادية عرشة من صباح يوم الثالثاء وأثناء قيام 
استيقاف  تم  اجلندل(  بعملها )طريق سكاكا - دومة  بمنطقة اجلوف  الطرق  أمن  دوريات 
سيارة من نوع )...( صنع سنة )٢٠١٢م( حتمل لوحة سعودية رقم )...(، ويف أثناء ذلك 
لوحظ عىل املدعى عليه عالمات االرتباك، وتم االشتباه به، وبتفتيش السيارة عثر بحوزته 
عىل علبة ماء )...( سعة )٦٠٠مل( مملوءة بامدة أثبت تقرير املخترب اجلنائي بمنطقة اجلوف رقم 
)١٥٠( لعام ١٤٣٣هـ إجيابية العينة ملادة الكحول اإلثييل بنسبة )٥٣٫٣٢%(، وباستجوابه 
أقر بصحة واقعة الضبط وأفاد أنه كان يرشب املسكر بالسابق وقد انتهى التحقيق إىل اهتامه 
بحيازة علبة حتتوي عىل العرق املسكر بقصد الرشب ورشبه للعرق املسكر يف السابق وذلك 
من   )٥٫٤٫٣٫٢( ص  عىل  واملدون  حتقيقا  باعرتافه  ماجاء   - ١ التالية:  والقرائن  لألدلة 
دفرت التحقيق املرفق لفة رقم )٧(. ٢ - ما جاء بمحرض تنفيذ املهمة املرفق لفة رقم )٢(. 
٣ - ما جاء يف تقرير املخترب اجلنائي املرفق لفة رقم )١٥(. وبالبحث عن سوابقه مل يعثر له 
عىل سوابق جنائية مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة 
إليه واحلكم عليه  أسند  بام  إدانته  إثبات  أطلب  لذا  فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا،  رشعًا 
بااليت:١ - بحد املسكر لقاء رشبه له. ٢ - بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه لقاء حيازته 
للعرق املسكر بقصد الرشب ورشبه له يف السابق، والتشديد عليه كونه عسكريًا مناطا به 
األمن، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه احلارض أجاب قائاًل: 
ما ذكره املدعي العام يف دعواه من القبض وتارخيه ومكانه وصفته ووجود علبة ماء سعة 
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عائدية  من  ذكره  ما  وأما  صحيح،  كله  سياريت  داخل  املسكر  العرق  بامدة  مملوءة  ٦٠٠مل 
املسكر يل أو رشيب له فغري صحيح أبدًا، هذه إجابتي. وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال: 
الصحيح ما ذكرته فسألته البينة عىل صحة دعواه فقال: بينتي ما ذكرت لكم وما هو مرصود 
يف أوراق املعاملة وأطلب الرجوع إليه، وبالرجوع إىل أوراق املعاملة وجدت بني طياهتا يف 
استجواب  تعذر  ويتضمن  استجواب  تعذر  حمرض  صحيفة ١  التحقيق  ملف   ٧ رقم  اللفة 
املدعى  استجواب   ٥٫٤٫٣٫٢ صحيفة  ويف  طبيعية،  غري  بحالة  لكونه  نظرا  عليه  املدعى 
اللفة رقم ١٥ تقرير املخترب  ألفيته طبق ما ورد يف إجابته لدينا، ويف  عليه وباالطالع عليه 
اجلنائي ذو الرقم ١٥٠ لعام ١٤٣٣هـ املتضمن: إجيابية العينة املضبوطة ملادة الكحول.اهـ. 
وبعرض ما دون آنفا عىل املدعى عليه قال: نعم قبض عىل قارورة ماء مملوءة بالعرق املسكر 
فبناًء  لكن كثريًا من زمالئي وأقاريب يستخدمون سياريت وقد يكون أحدهم وضعها.اهـ؛ 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعى عليه بصحة ما ورد يف دعوى املدعي 
العام من القبض وتارخيه وصفته ووجود قارورة ماء مملوءة بالعرق املسكر، وبناء عىل حمرض 
تعذر االستجواب املدون آنفًا، وملا سبق فلم يثبت لدي إدانة املدعى عليه لعائدية قارورة 
القوية عليه بذلك  الشبهة  بالعرق املسكر له شخصيًا ورشبه للمسكر، ولتوجه  ماء مملوءة 
فقد قررت ما ييل: أواًل: رددت دعوى املدعي العام بمطالبته إقامة حد املسكر عىل املدعى 
عليه وذلك لعدم قيام املوجب الرشعي. ثانيًا: جيلد املدعى عليه مخسًا وثالثني جلدة دفعة 
واحدًا  شهرًا  عليه  املدعى  يسجن  ثالثًا:  املسكر.  برشب  عليه  التهمة  لتوجه  تعزيرًا  واحدة 
حتسب منها األيام التي تم إيقافه فيها بسبب هذه القضية، وذلك لتوجه التهمة القوية عليه 
بعائدية ما قبض معه داخل سيارته له، وبام سبق حكمت. وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى 
عليه قناعته به، أما املدعي العام فقد قرر عدم القناعة باحلكم وطلب رفع املعاملة إىل حمكمة 
االستئناف مكتفيًا بام تم ضبطه. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.
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حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
٣٥/٢٠١١٨٧/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٢١٩٨ برقم 
اخلاص  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٧٨٣٤ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( يف قضية مخور، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو 
عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٠هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدرب

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٥٨٢٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٠٢٥٤ 

تجللميا-احيازةامقكلا تلوصفا تعديلا إسلترا-ا تقليلاخمربيا-ا بيعا-ا تلويجامقكلا-ا
بقصداتلبيعا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

را-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ الاحجةاملناأسلا“.
را-تملوتدا)ارر(او)ررر(او)ررر(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته برتويج وبيع مادة املسكر؛ 
تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  مسكر،  قارورة  وبحوزته  عليه  القبض  بعد  وذلك 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها وأن قصده من حيازة املسكر هو بيعه، ونظرًا 
قرر  فقد  لذا  البيع،  بقصد  للمسكر  املدعى عليه هو حيازة  فعل  املنطبق عىل  الوصف  ألن 
القايض تعديل الوصف اجلرمي الوارد يف الئحة الدعوى العامة، وثبت لديه إدانة املدعى 
عليه بحيازته لقارورة مسكر بقصد البيع، وحكم بسجنه ملدة سبعة أشهر، وبجلده مائتي 

جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بالدرب،  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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برقم  باملحكمة  املقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ،  برقم ٣٥٦٥٨٢٢  لنا  املحالة  املعاملة 
٣٥١٧١٠٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٦هـ، ففي يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ 
افتتحت اجللسة الساعة )١٢:٠٠(، وفيها حرض املدعي العام برشطة الدرب رقيب )...( 
من  صادرة  هوية  حيمل  ال  لشخص  بديلة  بطاقة  حيمل  )...(...اجلنسية  حلضوره  وحرض 
مدعيًا  بصفتي  قائاًل:  وقرر  برقم ١١/١١٠٩٤/٢٣ يف ١٤٣٤/١٢/١هـ  الدرب  رشطة 
م   /٣٦٣/٢٣ رقم  التكليف  خطاب  بموجب  الدرب  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  عامًا 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٤هـ  إنه  د يف ١/٢٠/ ١٤٢٧هـ، أدعي عىل املذكور أعاله: حيث 
اللوحة )...( وهي  نوع مجس رقم  املخدرات عىل سيارة من  قبل مكافحة  القبض من  تم 
خترج بالقرب من فندق )...( بطريق زراعي فتم التوجه إليه والقبض عليه واتضح أن قائد 
السيارة املدعو/ )...( سعودي اجلنسية ويرافقه املدعو/ )...(...اجلنسية ومقيم بطريقة غري 
مرشوعة وبتفتيش املركبة عثر عىل قارورة مسكر نوع )...( خلف مرتبة الراكب ومن خالل 
جمريات التحقيق يتضح توجيه االهتام للمدعو/ )...(...اجلنسية مقيم بطريقة غري مرشوعة 
لقيامة برتويج وبيع مادة املسكر، وذلك لألدلة التالية: ١ - ما جاء بأقواله يف ملف التحقيق 
املرفق. ٢ - وجود قارورة املسكر بحوزته أثناء القبض عليه. ٣ - ما جاء يف حمرض القبض 
املعد من قبل أفراد مكافحة املخدرات بالدرب. ٤ - دخوله البالد بطريقة غري مرشوعة؛ 
لــــــذا:- آمل بعد اطالع فضيلتكم النظر يف القضية بالوجه الرشعي وجمازاة املذكور بام 
عىل  العام  املدعي  دعوى  وبعرض  حيفظكم.  واهلل  بحقه،  العقوبة  وتشديد  رشعا  يستحقه 
املدعى عليه ظهر أنه ال حيسن العربية فلذا ولطلب املرتجم رفعت اجللسة. ويف يوم اخلميس 
إحضار  جرى  كام  العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ  املوافق 
املدعى عليه كام حرض املرتجم املتعاون مع املحكمة )...(...اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة 
رقم )...(، وبعرض دعوى املدعي العام عن طريق املرتجم عىل املدعى عليه قال: ما ذكره 
املدعي العام من القبض عىل يف سيارة بقيادة شخص سعودي وأن معي قارورة مسكر نوع 
)...( وأن مقصدي من ذلك بيعها وتروجيها فصحيح وقد اشرتيتها من شخص سعودي 
أقوم  مره  أول  وهذه  ريــ٩٠٠ــال  بتسعامئة  بيعها  وأريد  ريــ٨٥٠ــاال  ومخسني  بثامنامئة 
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بذلك، وباالطالع يف أوراق املعاملة عىل صحيفة سوابق املدعى عليه )لفة ٣٨( مل أجد أنه 
مسجل عليه يف صحيفة سوابقة أي سوابق، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وحيث 
أقر املدعى عليه أنه املسكر املقبوض كان بحيازته وأنه كان يريد بيعها وبام أنه ال حجة ملن أقر، 
وبناًء عىل املادة الثامنة واخلمسني بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية املتضمن “ال تتقيد 
املحكمة بالوصف الوارد يف الئحة الدعوى وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه 
ولو كان خمالفـا للوصف الوارد يف الئحة الدعوى وإذا جرى التعديل وجب عىل املحكمة 
أن تبلغ املتهم بذلك، وحيث إن الوصف املنطبق عىل فعل املدعى عليه هو حيازة للمسكر 
بقصد البيع وقد جرى إبالغ املتهم بذلك وفهمه، وبام أن الكمية املقبوضة معه قليلة وهي 
من النوع اخلارجي وبام أن هذه الفئة ممن اشتهر عنها اإلفساد يف هذه املحافظة، ما يستدعي 
املدعى عليه بحيازته لقارورة  إدانة  التشديد يف حقه؛ فلذا وجلميع ما سبق فقد ثبت لدي 
تاريخ  من  أشهر  سبعة  بالسجن  تعزيرًا  عليه  وحكمت  البيع  بقصد   )...( نوع  من  مسكر 
إيقافه عىل ذمة هذه القضية وجلده مائتي جلدة عىل مخس دفعات كل دفعة أربعني جلدة بني 
كل دفعة وأخرى مدة ال تقل عن عرشة أيام، وبجميع ما سبق حكمت. وبتالوته عىل املدعي 
العام واملدعى عليه وإفهامهام بمنطوق املادة )١٩٢ - ١٩٥( من نظام اإلجراءات اجلزائية 
العام فقد قرر اعرتاضه عىل  انعقاد اجللسة، وأما املدعي  يبد املدعى عليه اعرتاضا حال  مل 
احلكم بالئحة اعرتاضية فأفهم بأن عليه مراجعة املحكمة الستالم صورة احلكم والتقدم 
بالالئحة االعرتاضية خالل املدة املقرر نظاما. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا اجلزائية بمحكمة 
بمحافظة  العامة  املحكمة  الواردة من فضيلة رئيس  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧١٠٧٩ برقم   )...( الشيخ/  املكلف  الدرب 
الصك الرشعي الصادر من فضيلته برقم ٣٥٢١٥٦٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، اخلاص 
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بدعوى املدعي العام ضد/ )...( )...اجلنسية( يف قضية )مسكر( عىل الصفة املوضحة يف 
الصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
املوفق وصىل اهلل  املوافقة عىل احلكم. واهلل  تقررت  املعاملة  والالئحة االعرتاضية وأوراق 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٠٩٢٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٠٦٥٢٩ 

حيازةامقكلا-اسصداتلرتويجا-اتقليلاخمربيا-اإنكاراتلقصدا-عدماتلبينةا-ابطالناتإلسلترا
تلاحقيقيا-اإسلتراباحليازةالماوسطايفاتلرتويجا-اإدتنةابها-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإيصاءا

باإلبعاد.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بحيازة مادة اخلمر املسكر 
بقصد الرتويج، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية وبإبعاده عن البالد، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أقر بحيازته اخلمر املسكر بقصد التوسط يف الرتويج وأنكر قصد الرتويج، 
ونظرًا  للكحول،  العينة  إجيابية  يتضمن  وجد  الرشعي  الكيميائي  التقرير  عىل  وباالطالع 
ثبت  فقد  لذا  الرتويج،  احليازة  القصد من  أن  بينة عىل دعواه يف  يقدم  مل  العام  املدعي  ألن 
لدى القايض إدانة املدعى عليه بالتوسط يف ترويج املسكر، وحكم بسجنه مدة ثامنية أشهر، 
املدعي  تنفيذ احلكم، فاعرتض  بعد  البالد  بإبعاده عن  وبجلده مائة جلدة مفرقة، وأوىص 

العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 
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القايض   )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/١١/١٣هـ  اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  احلمدهلل 
باملحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف افتتحت اجللسة يف الساعة التاسعة، بناء عىل املعاملة 
املحالة لنا من رئيس هذه املحكمة برقم ٣٤٥٠٠٩٢٦ يف ١٤٣٤/١١/٩هـ، واملقيدة لدى 
املحكمة بالقيد رقم ٣٤٢٥٤٢٧٨٦ يف ١٤٣٤/١١/٩هـ، ويف هذه اجللسة حرض املدعي 
العام )...( وقرر قائاًل: بصفتي مدعيًا عاما يف دائرة االدعاء العام بمحافظة القطيف أدعي 
عىل )...( ... اجلنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...(، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٤هـ 
حتمل   )...( نوع  من  مركبة  لوحظ  بعملها  اجلنائي  والبحث  التحري  دوريات  قيام  وأثناء 
اللوحة رقم )...( بقيادة املتهم املذكور أعاله، وباستيقافه وتفتيشه عثر عىل عدد)٢٩( )تسع 
وعرشين( قارورة سعة الواحدة منها )٥٠٠مل(، أثبت التقرير الكياموي الرشعي الصادر 
من مركز السموم اإلقليمي باملنطقة الرشقية رقم )٤٣٩٨ك ش( بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٤هـ 
رقم  التقرير  وأثبت  مسكرة،  وبنسبة  اإليثييل  الكحول  مادة  عىل  املرسلة  العينة  احتواء 
املرسلة  العينات  اجيابية  الرشقية  باملنطقة  اإلقليمي  السموم  مركز  الصادر من  أ(  )١٣٦٨م 
لدم وبول املتهم املذكور أعاله للمواد الكحولية، وسلبية العينات للمواد املخدرة واملمنوعة 
وباستجوابه أقر بصحة واقعة الضبط وبحيازته للكمية املضبوطة التي عثر عليها معه، وأنه 
قام برشائها بمبلغ مائة وستني ريااًل عىل أن يقوم ببيعها، مضيفًا أن السيارة التي كانت معه 
تعود ملكتب تأجري سيارات، جرى تسليم السيارة التي استخدمها املتهم املذكور يف حيازة 
بحيازة   )...( لـ/  االهتام  توجيه  أقرر  ماذكر  عىل  وبناء  ملالكها؛  تروجيها  بقصد  املسكرات 
ماعدده )٢٩( تسع وعرشون قارورة سعة الواحدة منها )٥٠٠ مل( مملوءة باملسكر بقصد 
الرتويج، وذلك لألدلة والقرائن التالية:- ١ - إقراره املدون عىل الصفحة رقم )١( من دفرت 
حمارض التحقيق لفة رقم )١٩(. ٢ - حمرض تنفيذ مهمة وتسليمها جلهة االختصاص املرفق 
عىل اللفة رقم )٢(. ٣ - التقرير الكياموي الرشعي املرفق عىل اللفة رقم )١١(. ٤ - تقرير 
السموم الرشعي املرفق عىل اللفة رقم )١١(. وبالبحث عام إذا كان له سوابق تبني عدم وجود 
سوابق جنائية مسجلة عليه، وحيث إن ما أقدم عليه املذكور -وهو بكامل أهليته املعتربة 
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رشعًا - فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم بعقوبة تعزيرية 
تزجره وتردع غريه وإبعاده عن البالد اتقاء لرشه، هذه دعواي وباهلل التوفيق. هذا وقد حرض 
يف اجللسة )...( ... اجلنسية  بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، كام حرض املرتجم املتعاون 
)...( ... اجلنسية  بموجب رخصة إقامة املسلمني الصادرة له من الدمام برقم )...(، هذا 
)ما  بقوله:  املذكور أجاب  املرتجم  بواسطة  العام  املدعي  املدعى عليه عن دعوى  وبسؤال 
ذكره املدعي العام يف دعواه صحيح كله فقد قبض عيل بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٤هـ وبحوزيت 
تسعة وعرشون قارورة سعة الواحدة منها )٥٠٠( مل مملؤة باخلمر حمليًا بقصد التوسط يف 
الرتويج حيث قال يل شخص اسمه )...( أريدك أن حترض يل كمية من اخلمر من )...( إىل 
)...( مقابل مائة وستني ريال فذهبت أنا و.... وأحرضنا الكمية وعدنا إىل )...( ثم نزل 
..... من السيارة وذهب إىل أصدقائه إلحضار مبلغ التوصيل ويف أثناء ذلك تم القبض عيل 
وهذه أول مرة أقوم فيها بالتوسط يف الرتويج(، هذا جوايب. هذا وبسؤال املدعي العام هل 
لديه بينة عىل ما جاء يف دعواه من أن قصد املدعى عليه يف حيازة الكمية الرتويج؟ فأجاب 
قائاًل: بينتي ما ورد يف أوراق املعاملة، هكذا أجاب. ثم جرى مني االطالع عىل حمرض إقرار 
للمدعى عليه لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام عىل الصفحة رقم )١( من دفرت التحقيق 
مائة وستني  بمبلغ  بالرتويج  املدعى عليه  إقرار  لفة رقم )١٦(، واملتضمن  باملعاملة  املرفق 
رياال، إال أن هذا اإلقرار غري مقبول لسببني األول: عدم وجود مرتجم أثناء أخذ اإلقرار. 
ثانيا: يستحيل أن يكون مبلغ الرتويج مائة وستني رياال ألن الكمية كبرية، كام جرى مني 
االطالع عىل باقي أوراق املعاملة فلم أجد فيها ما يدين املدعى عليه يف قضية قصد الرتويج، 
كام جرى مني االطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي رقم ٤٣٩٨ك ش املرفق باملعاملة لفة 
رقم )١١( فوجدته مطابقا ملا ورد يف الدعوى؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وما 
قرره الطرفان، وحيث أقر املدعى عليه بدعوى املدعي العام وهو مكلف رشعًا من حيازته 
للخمر املسكر املذكور يف الدعوى بقصد التوسط يف الرتويج وأنكر قصد الرتويج، وهذا 
فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، وفيه نرش للفساد بني الناس بام يذهب عقوهلم، وبام أن مثل 
العقوبة حتى تكون زاجرة  التشديد يف  ما يوجب  األيام،  انترشت كثريًا هذه  القضايا  هذه 
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الرتويج،  احليازة  من  القصد  قضية  يف  دعواه  عىل  العام  للمدعي  بينة  ال  أنه  وبام  ورادعة، 
واستنادًا حلديث: )البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه(، جلميع ذلك فقد ثبت لدي 
قيام املدعى عليه بالتوسط يف ترويج الكمية الواردة يف الدعوى؛ فحكمت بتعزيره بسجنه 
مدة ثامنية أشهر حيتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية، وجلده مائة جلدة مفرقة عىل 
البالد  عن  عليه  املدعى  إبعاد  وأقرتح  أيام،  عرشة  وأخرى  فرتة  كل  بني  متساويتني  فرتتني 
بعد تنفيذ احلكم اتقاء لرشه. وبإعالن احلكم عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة باحلكم 
أما املدعي العام فقرر عدم القناعة وطالب رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة 
اعرتاضية فأجبته لذلك، وأمرت بإخراج قرار بذلك ثم رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف. 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. وحرر يف ١٤٣٤/١١/١٣هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة 
املقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٤٢٧٨٦ برقم   )...( الشيخ  املكلف  القطيف 
لدى املحكمة برقم ٣٤/٢٧٢٧٢٣٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، املرفق هبا القرار الصادر 
بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٤/١١/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٠٨٩٨ برقم  املسجل  فضيلته  من 
املدعي العام ضد/ )...( ... اجلنسية  يف قضية مسكر، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 
احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرريف١٤٣٥/١/٤هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بأهبا

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٥٨٨٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٦٦١٤ 

تملوصمةا-اسلتئنا-ا تلبينةا إنكارا-اعدما تقليلاخمربيا-ا تلرتويجا-ا حيازةامقكلا-اسصدا
عدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجن.

را-تملادةا)ررر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.
را-اتملادتانا)ررر(او)ررر(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام؛ طالبًا إثبات إدانتهام بحيازة تسع قوارير هبا 
مسكر بقصد الرتويج والتسرت عىل مرافقيهام، وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
موصلة  بينة  يقدم  مل  العام  املدعي  ألن  ونظرًا  صحتها،  أنكرا  عليهام  املدعى  عىل  الدعوى 
نسب  ما  بصحة  عليهام  املدعى  إىل  التهمة  يوجه  قرائن  من  قدمه  ما  وألن  دعواه،  إلثبات 
إليهام، لذا فلم يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليهام بام نسب إليهام، ولوجود التهمة القوية 

فقد قرر تعزير كل واحد منهام بالسجن ملدة شهر، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بأهبا،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٥٥٨٨٥ برقم  بأهبا  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
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١٤٣٥/٠١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٢٨٠٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ 
وفيها   ،)٠٩:٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  األحد  يوم  ففي 
املكلف بموجب خطاب رقم ٣٥١يف ١٤٣٠/٩/٩هـ وحرض  العام )...(  املدعي  حرض 
حلضوره املدعى عليهام كل من )...(... اجلنسية البطاقة البديلة رقم )...( واملقبوض عليه 
بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ وال يوجد عليه سوابق، و)...(...اجلنسية بالبطاقة البديلة رقم 
)...( واملقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ وال يوجد عليه سوابق. وادعى املدعي 
أدعي عىل  بمنطقة عسري  اهليئة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  قائال: بصفتي مدعيًا عامًا  العام 
الدوريات  قبل  من  املعد   )٦٧٣١١( رقم  القبض  حمرض  عىل  أعاله -باالطالع  املذكورين 
األمنية - اتضح بأنه عند الساعة السابعة من مساء يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ 
أربعة أشخاص  )...( وتم رصد  يسمى كربي  الطالع  الوادي  متابعة موقع عىل طريق  تم 
وعند  أسود  كيسًا  حيمل  أحدهم  وكان  اللييل،  املنظار  بواسطة  الكربي  باجتاه  يسريون 
فقبض  البقالة  إىل  اآلخران  وذهب  الكيس  مع  منهم  اثنان  جلس  الكربي  إىل  وصوهلم 
رفيقامها  بقي  حيث  الكربي  إىل  وباالجتاه  املذكوران،  عليهام  املدعى  أهنام  واتضح  عليهام، 
اتضح عدم وجودمها، وضبط باملوقع تسع قوارير سعة لرت ونصف هبا مادة سائلة يشتبه بأن 
تكون من العرق املسكر، وبتحليل عينة مما تم ضبطه أثبت التقرير الكيميائي رقم )٦٤٤/

سموم وخمدرات/ ١٤٣٤هـ( الصادر من قسم الكيمياء اجلنائية بشعبة املختربات اجلنائية 
بمنطقة عسري إجيابية العينة ملادة الكحول اإليثييل املسكرة وبنسبة )٣٥%(، وانتهى التحقيق 
إىل توجيه االهتام لـ/ )...( و)...(، بحيازة تسع قوارير هبا مسكر بقصد الرتويج والتسرت 
عىل مرافقيهام، وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - حمرض القبض املنوه املرفق لفة رقم)٧(. 
٢ - التقرير الكيميائي املنوه املرفق. ٣ - انتشار تصنيع وترويج اخلمور من قبل هذه اجلالية 
ما يعطي مؤرشا عىل قيامهم برتوجيه، وحيث إن ما أقدم عليه املذكوران فعل جمرم ومعاقب 
عليه رشعا، لذا أطلب إثبات إدانتهام بام أسند إليهام واحلكم عليهام بعقوبة تعزيرية تزجرمها 
وتردع غريمها، هكذا أدعى. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليهام -ومها جييدان 
اللغة العربية - أجاب املدعى عليه األول )...(: ما ذكره من حيازيت تسع قوارير من املسكر 
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بقصد الرتويج والتسرت غري صحيح والصحيح أين كنت برفقة )...( لرشاء خبز من البقالة 
وال أعلم عن هذه القوارير شيئا، هكذا أجاب. وأجاب املدعى عليه الثاين )...(: ما ذكره 
املدعي العام من حيازيت تسع قوارير من املسكر بقصد الرتويج والتسرت عىل املرافقني غري 
تلك  الغنم وقد ذهبت يف  نعمل يف رعي  )...( ونحن  برفقة  أين كنت  صحيح والصحيح 
بينته أجاب قائال:  العام عن  املدعي  البقالة، هكذا أجاب. وبسؤال  الليلة لرشاء اخلبز من 
بينتي ما يف أوراق املعاملة فجرى االطالع عىل: ١ - حمرض القبض لفة رقم )٧(. ٢ - التقرير 
الكيميائي الرشعي فوجدهتا مطابقا ملا يف دعوى املدعي العام. وجرى سؤال املدعي العام 
هل لديه مزيد بينة؟ أجاب قائال: أطلب إمهايل إلحضارها. ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
البينة هذا  بينته أجاب قائال: إنه مل حترض  العام واملدعى عليهام، وبسؤال املدعي العام عن 

اليوم وأطلب إمهايل للجلسة القادمة.
ويف جلسة أخرى حرض املدعي العام واملدعى عليه، وبسؤال املدعي العام عن بينته أجاب 
املرفق  إدارة دوريات األمن بمنطقة عسري بموجب خطابنا  قائال: لقد جرت خماطبة مدير 
لتكليف الشهود باحلضور يف هذه اجللسة ومل حيرض أحد اآلن، لذا أطلب إمهايل إلحضار 
واملدعى  العام  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  أجاب.  هكذا  القادمة،  اجللسة  يف  بينتي 
عليهام، وبسؤال املدعي العام عن بينته التي وعد بإحضارها أجاب قائال: لقد جرت الكتابة 
منا لطلب حضورها لكن مل حيرض أحد حتى اآلن، هكذا أجاب. وبعرض حمرض القبض عىل 
املدعى عليهام وقد سبق االطالع عليه واملتضمن: )تم متابعة موقع عىل طريق الوادي الطالع 
يسمى كربي ..... وتم رصد أربعة أشخاص يسريون باجتاه الكربي بواسطة املنظار اللييل 
الكيس  اثنان منهم مع  الكربي جلس  إىل  وكان أحدهم حيمل كيسًا أسود وعند وصوهلم 
وذهب اآلخران إىل البقالة فقبض عليهام وباالجتاه إىل األشخاص اآلخرين هربوا وضبط 
املسكر(  العرق  من  تكون  بأن  يشتبه  سائلة  مادة  هبا  ونصف  لرت  سعة  قوارير  تسع  باملوقع 
والصحيح  صحيح  غري  املحرض  يف  ورد  ما  قائال:  بمفرده  منهام  واحد  كل  فأجاب  انتهى. 
أننا خرجنا من البيت الذي نسكنه ومل يكن معنا أحد وذهبنا للبقالة حيث تم القبض علينا، 
ما  أنكرا  املدعى عليهام  الدعوى واإلجابة، ونظرا ألن  تقدم من  ما  فبناء عىل  هكذا أجابا. 
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نسب إليهام يف الدعوى، ونظرا ألن بينة املدعي العام مل حترض وألن ما قدمه غري موصل، 
ولكن توجه التهمة يف حق املدعى عليها، وقد جاءت الرشيعة بالتعزير يف التهمة، واستنادا 
عىل املادة )١٢٦( من نظام املرافعات الرشعية، لذلك كله مل يثبت لدي إدانة املدعى عليهام 
بام نسب إليهام، وحكمت بتعزير كل واحد من املدعى عليهام بالسجن ملدة شهر ابتداء من 

تاريخ إيقافه، وبذلك حكمت.
والرابعة  املائة  بعد  والتسعني  الثانية  للامدتني  واستنادا  الطرفني  عىل  احلكم  وبإعالن 
والتسعني بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية جرى إفهامهم بأنه سيتم تسليمهم نسخة 
احلكم بعد اجللسة، وأن هلم حق طلب تدقيق احلكم خالل املدة النظامية وقدرها ثالثون 
يوما من تارخيه، وأهنم إن مل يقدموا اعرتاضهم خالهلا فسوف يسقط حقهم يف طلب التدقيق 
ويكتسب احلكم القطعية. ففهموا ذلك وتم رفع اجللسة الساعة احلادية عرشة والنصف. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
بأهبا برقم ٣٥٢٧٢٨٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٩٤٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ اخلاص 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...(يف قضية )مسكر( عىل الصفة املوضحة يف القرار املتضمن 
املعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه، وبدراسة  حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
نبينا حممد  اهلل عىل  املوفق وصىل  املصادقة عىل احلكم. واهلل  تقررت  والالئحة االعرتاضية 

وآله وصحبه وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بدومة اجلندل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٦٨٣٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٢١٢٤٥ 

تلعملا بعدما دفعا باحليازةا-ا إسلترا خمربيا-ا تقليلا تلرشبا-ا سصدا مقكلا-ا حيازةا
باملضبوطا-اإجيابيةاتلعينةا-اإدتنةا-تعزيلاباجلمداوأخذاتلاعهد.

.Z`_^[\]ZYX]سولهاتعاىللا

بحيازة عبوة حتتوي عىل  إدانته  إثبات  املدعى عليه؛ طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
املسكر يف سيارته بقصد االستعامل الشخيص، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر باحليازة وأن السيارة حتت قيادته، ودفع بأنه مل يكن يعلم بوجود 
املضبوط فيها، ونظرا لثبوت إجيابية العينة املحللة من تلك العبوة ملادة الكحول حسبام جاء 
يف التقرير الكيميائي الرشعي، وألن اإلنسان مؤاخذ بام يوجد يف حوزته، لذا فقد ثبت لدى 
وأخذ  واحدة،  دفعة  جلدة  سبعني  بجلده  وحكم  إليه  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  القايض 

التعهد عليه بعدم العودة، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وبناء عىل  اجلندل،  بدومة  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  احلمدهلل وحده وبعد، 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٦٦٨٣٣ برقم  املحالة  املعاملة 
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٣٤٢٣٨٣١٤٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٤/١١/١٠هـ 
دعوى  الئحة  وقدم   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ،)٠١:١٥( الساعة  اجللسة  افتتحت 
دومة  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  دائرة  يف  عامًا  مدعيًا  بصفتي  نصها:  هذا  عامة 
السجل  بموجب  اجلنسية  عامًا سعودي   )٢٦( العمر  من  البالغ   )...( عىل:  أدعي  اجلندل 
اجلندل قبض عليه  بمحافظة دومة  يقيم  أعزب  متعلم  العمل  )...( عاطل عن  املدين رقم 
بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢هـ أفرج عنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٦هـ بالكفالة احلضورية استنادًا للامدة 
الواحدة صباحًا من يوم اخلميس  الساعة  فإنه عند  )١٢٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية، 
الواقعة عىل  التفتيش  بنقطة  بعملها  الطرق  أمن  فرقة  قيام  وأثناء  املوافق ١٤٣٤/٩/٢هـ، 
اللون   )...( نوع  من  سيارة  استيقاف  تم   )...( كربي  بعد  اجلندل  دومة  ـــ  طريق سكاكا 
بقيادة املدعى عليه ولوحظ عليه عالمات االرتباك  )...( حتمل لوحة سعودية رقم )...( 
وتم االشتباه به، وبتفتيش السيارة عثر بحوزته عىل علبة ماء )...( سعة )٣٠٠مل( حتتوي 
أن  يشتبه  احلبة  ونصف  حبات  أربع  وكذلك  املسكر  العرق  من  تكون  أن  يشتبه  مادة  عىل 
تكون من احلبوب املحظورة. وقد أثبت تقرير املخترب اجلنائي رقم ]١٢٣[ لعام ١٤٣٤هـ 
أن  أقر  عليه  املدعى  وباستجواب   ،)%١٩.٣٤( بنسبة  اإليثييل  الكحول  ملادة  العينة  إجيابية 
وأنه  هبا  له عالقة  وليس  عنها شيئًا  يعلم  وأنه ال  اخللفية  السيارة  بشنطة  تم ضبطها  العلبة 
حتى  مسجلة  سوابق  عىل  له  يعثر  مل  سوابقه  صحيفة  عىل  وباالطالع  شيئًا،  منها  يرشب  مل 
تارخيه، وفرزت أوراق مستقلة بشأن حيازة املدعى عليه للحبوب املحظورة إلحالتها جلهة 
العرق  حتتوي  علبة  بحيازة   )...( لــ/  االهتام  توجيه  إىل  التحقيق  وانتهى  االختصاص، 
أهليته  بكامل  املذكور -وهو  أقدم عليه  ما  إن  الشخيص. وحيث  بقصد االستعامل  املسكر 
املعتربة رشعًا - فعل جمرم ومعاقب عليه؛ لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه 
ماذكره  بأن  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  غريه.  وتردع  تزجره  تعزيرية  بعقوبة 
املدعي العام يف دعواه صحيح كله لكن ليس يل علم هبذا املضبوط والسيارة حتت قياديت، 
هكذا أجاب. ثم جرى االطالع عىل أوراق املعاملة فوجدت عىل طياهتا عىل اللفة رقم )١٧( 
تقريرا كيميائيا رقم ١٢٣ واملتضمن إجيابية العينة املحللة ملادة الكحول، كام جرى االطالع 



412

م�سكر

عىل صحيفة سوابق املدعى عليه عىل اللفة رقم )٢١( واملتضمنة عدم وجود سوابق مسجلة 
ضد املدعى عليه؛ فبناًء عىل ماتقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث أقر املدعى عليه بدعوى 
املدعي العام، وألن اإلقرار حجة جيب العمل به، وحيث دفع املدعى عليه بعدم علمه بام 
تم ضبطه، وحيث أقر بأن السيارة حتت قيادته، وألن اإلنسان مؤاخذ بذلك، ولقوله تعاىل: 
[ Z`_^[ \ ] Z Y X، لذا فقد ثبت لدي إدانة املدعى عليه بام نسب إليه 
بعدم  القوي عليه  التعهد  تعزيره، وذلك بجلده سبعني جلدة دفعة واحدة وأخذ  وقررت 
عليه  املدعى  قرر  الطرفني  عىل  وبعرضه  قضيت.  تقدم  وبام  مستقباًل،  لذلك  ملثل  العودة 
بتقديم الئحة اعرتاضيه فأفهمته بأن له مراجعتنا  القناعة وطلب االستئناف واستعد  عدم 
يوم اخلميس ١٤٣٤/١١/١٣هـ الستالم نسخه من احلكم، وإن مدة االعرتاض ثالثون 
يومًا يسقط بعدها حقه يف االعرتاض، وأما املدعي العام فقرر عدم املعارضة، وكان إعالن 
الساعة  احلكم وإبالغه للطرفني يوم االثنني ١٤٣٤/١١/١٠هـ، وأقفلت اجللسة يف متام 
الواحدة والنصف. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

اجلزائية  والقضايا  للتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  احلمد هلل 
بمحكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من املحكمة العامة بدومة اجلندل 
فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  وتاريخ  برقم٣٤٢٣٨٣١٤٧ 
املدعي  بدعوى  اخلاص  وتاريخ١٤٣٤/١١/١١هـ،   ٣٤٣٥٦٨١٩ برقم   )...( الشيخ/ 
مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  املسكر،  بحيازة  الهتامه   )...( ضد/  العام 
املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم.  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه، وبدراسة  ومفصل 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٨٨٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٦٧٤٢ 

هتليبامقكلا-اسصداتالجتاراوتلرتويجا-اتقليلاخمربيا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا
وتجلمدا-اإبعاد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تإلسلتراحجةارشعيةاعىلاتملقلا“.

اخلمر  من  كمية  بتهريب  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه،  املدعى  دعواه ضد  العام  املدعي  أقام 
املسكر إىل داخل البالد بقصد االجتار والرتويج، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي 
وجد أنه يتضمن إجيابية العينة للكحول، ونظرًا ألن اإلقرار حجة رشعية عىل املقر، لذا فقد 
بتهريب اخلمر املسكر بقصد االجتار، وحكم بسجنه  إدانة املدعى عليه  القايض  ثبت لدى 
ملدة سنة وثامنية أشهر، وبجلده علنًا ثالثامئة جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد الالزم بعدم تكرار 
العام،  املدعي  فاعرتض  حمكوميته،  انتهاء  بعد  البالد  عن  بإبعاده  التوصية  مع  منه،  بدر  ما 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا د. )...( رئيس املحكمة اجلزائّية باألحساء املكلف، وبناء 
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عىل املعاملة املحالة لنا برقم ٣٥٥٨٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ املقيدة باملحكمة برقم 
٣٥٢٨٤٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، حرض املدعي العام )...( وادعى ضد )...( ... 
اجلنسية  بموجب جواز السفر رقم )...( ( قائال: إنه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ قبض عىل 
املدعى عليه من قبل رجال مجرك سلوى وهو قادم من دولة قطر وبقيادته شاحنة من نوع 
)...( حتمل اللوحة )...( تعود ملكيتها لرشكة )...( للخدمات، وبتفتيش الشاحنة ضبط 
العالمة  مائتان وأربع زجاجات عليها  الشاحنة، وبداخله )٢٠٤(  خمبأ يف مقدمة صندوق 
التجارية للخمر من نوع )...( سعة الواحدة منها )٧٥٠( لرتا، وقد أثبت التقرير الكياموي 
السموم  ملراقبة  اإلقليمي  املركز  الصادر من  لعام ١٤٣٤هـ  الرشعي رقم )٥٣٠٧ ك ش( 
باملنطقة الرشقية إجيابية العينة املرسلة من الكمية املضبوطة ملادة الكحول )اإليثييل( وبنسبة 
 )...( يدعى  بإحضارها لشخص  قام  وأنه  القبض  واقعة  أقر بصحة  مسكرة، وباستجوابه 
مقابل مبلغ مايل قدرة )١٠٠٠( ريال، وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه االهتام له بتهريب 
ما عدده )٢٠٤( مائتان وأربع زجاجات مخر نوع )...( سعة )٧٥٠( لرتا إىل داخل البالد 
بقصد االجتار والرتويج، وذلك لألدلة والقرائن التالية:١ـ إقراره املدون عىل دفرت التحقيق 
رقم )١٢( من املرفق رقم )١(. ٢ـ حمرض الضبط املرفق لفة رقم )٢(. ٣ـ التقرير الكياموي 
املرفق صورته عىل اللفة رقم )٢١(، وببحث سوابقه مل يعثر له عىل سوابق جنائية، وحيث إن 
ما أقدم عليه املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ 
أطلب إثبات ما أسند إليه، واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية مشدده لقاء ما أسند إليه من اهتام، 
وبعرض تلك الدعوى عىل املدعى عليه أجاب عىل لسان املرتجم )...( ... اجلنسية  باإلقامة 
رقم )...( قائال: أصادق عىل ما ذكره املدعي العام من هتريبي مائتني وأربع)٢٠٤( زجاجة 
مخر مسكر من دولة قطر إىل اململكة العربية السعودية بمقابل ألف ريال آخذها من زمييل 
اهلندي )...( وأنا نادم عىل ذلك. لذا وبعد سامع الدعوى واإلجابة، وتصفح أوراق املعاملة، 
وحيث طلب املدعي العام إثبات إدانة املدعى عليه لقاء هتريبه مائتني وأربع )٢٠٤( قارورة 
من اخلمر املسكر بقصد االجتار وإن املدعى عليه قد أقر بذلك، وإن اإلقرار حجة رشعية 
مثل  والنتشار  واملجتمع،  الفرد  عىل  متعدية  أرضار  من  اخلبائث  أم  تسببه  وملا  املقر،  عىل 
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الرسيعة،  املادية  املكاسب  يف  رغبة  السائقني  من  كثري  بني  األخرية  اآلونة  يف  اجلريمة  تلك 
لقاء   )...( عليه  املدعى  إدانة  ثبوت  أواًل:  ييل:  ما  تقرر  فقد  لذا  بالعقوبات؛  واستهانتهم 
لقاء ذلك بسجنه  بقصد االجتار وجمازاته  قارورة مخر مسكر،  مائتني وأربع )٢٠٤(  هتريبه 
سنة وثامنية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية وجلده ثالثامئة جلدة عىل ست 
القديم  البلدية  مبنى  أمام  اجللد  ويكون  أسبوع،  وأخرى  فرتة  كل  بني  متساويات،  فرتات 
بالسوق بعد صالة العرص من يوم اجلمعة. ثانيًا: أخذ التعهد الالزم عليه بعدم تكرار ما بدر 
منه مرة أخرى، وبذلك كله حكمت. كام أرى إبعاده عن البالد بعد انتهاء حمكوميته ومنعه 
من دخوهلا إال ألداء حجة اإلسالم وعمرته. وبعرضه اعرتض عليه املدعي العام وطلب 
اما املدعى  رفعه ملحكمة االستئناف مكتفيا بام جاء يف دعواه عن تقديم الئحة اعرتاضية، 
عليه فقرر قناعته باحلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

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، الشيخ د )...( برقم ٣٥٢٨٤٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ، املقيدة لدى 
املحكمة برقم ٣٥٢١٢٢٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلته 
املسجل برقم ٣٥١٠٨٣٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ، اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/ 
)...( ... اجلنسية  يف قضية مسكر، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/١٢هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية باخلرب

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٤٧٨٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٢٦٧٠ 

هتليبامقكلا-اسصداتلرتويجا-اتقليلاخمربيا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-ا
إبعادا-اإتالفاتملضبوطاتا-اعدماماليةاتخلملا-ارداطمباتلغلتمةاتجلملكية.

تملادةا)ررر/ر - ر(امنانظاماتجلامركاتملوحد.

اخلمر  من  كمية  بتهريب  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  دعواه ضد  العام  املدعي  أقام 
الغرامة  بدفع  وبإلزامه  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  احلكم  وطلب  الرتويج،  بقصد  املسكر 
اجلمركية، وبمصادرة املضبوطات، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ونظرًا 
لكرب الكمية املهربة، وألن الغرامة اجلمركية تقدر بالنظر إىل قيمة البضاعة املهربة، وألهنا يف 
هذه القضية مخور وهي ال قيمة هلا رشعًا، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام 
نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة سنة واحدة، وبجلده مائة ومخسني جلدة، وبإبعاده عن البالد 
بعد قضاء حمكوميته، وبمصادرة اخلمور وإتالفها، كام حكم برصف النظر عن طلب املدعي 
العام دفع الغرامة اجلمركية، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف . 

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باخلرب، وبناء عىل املعاملة 
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وتاريخ   ٣٥٩٤٧٨٧ برقم  اخلرب  حمافظة  يف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٥/٠٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٦٢٤١٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ، 
وفيها   ،)١١:٣٠( الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ففي 
اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( حلضوره  وحرض   ،)...( العام  املدعي  حرض 
رقم )...(، وادعى املدعي العام قائاًل: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام بمحافظة 
اخلرب أدعي عىل: )...(،البالغ من العمر )٢٧( عامًا، ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة 
رقم )...(، سائق خاص، املقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ، واملوقوف بقسم سجن 
حمافظة اخلرب استنادًا للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠(، حيث إنه وبتارخيه أعاله تم القبض عىل 
املدعى عليه من قبل رجال اجلامرك السعودية بمنفذ )...( عند قدومه لألرايض السعودية 
اللوحة  حتمل   )...( نوع  من  سيارة  عىل  بالتفتيش  اجلمركي  املراقب  قام  حيث   ،)...( من 
ما عدده )١٧( سبع عرشة  املدعو/ )...(، وعثر عىل  لكفيله  والعائدة ملكيتها  رقم )...( 
زجاجات   )٩( عدد  منها  وخمفية،  موزعة  مجيعها  وجدت  خارجيًا  مصنعة  مخر  زجاجة 
بداخل  زجاجات   )٨( وعدد  املحرك،  غطاء  رفع  بعد  املركبة  حمرك  بجانب  خمبأة  وسكي 
جتويف ديكور الرفرف اخللفي األيمن واأليرس للمركبة التي كانت بقيادته، وقد أقر لدى 
رجال اجلامرك السعودية بعائدية ما تم ضبطه معه له شخصيًا، وقد أثبت التقرير الكياموي 
الرشعي رقم )٢٨٢ ك ش( لعام١٤٣٥هـ احتواء عينات ما تم حتليله منها ملادة الكحول 
ضبطت  التي  اخلمور  كمية  أن  أفاد  عليه/  املدعى  وباستجواب  مسكرة.  وبنسبة  اإليثييل 
اخلمور  تلك  هتريب  عىل  معه  اتفق  اجلنسية(،   ...(  )...( يدعى/  لشخص  تعود  بحوزته 
مقابل مبلغ مايل قدره )١٠٠٠( ألف ريال، وقام بالتنسيق مع أشخاص يف البحرين قاموا 
بتهريب عدد  لــ: )...(  التحقيق إىل توجيه االهتام  السيارة، وانتهى  بوضع اخلمور داخل 
)١٧( سبع عرشة زجاجة مخر مصنعة خارجيًا لألرايض السعودية بقصد الرتويج، وذلك 
لألدلة والقرائن اآلتية:١ - اعرتافه املدون عىل الصفحة رقم )١٠ -١١( من ملف التحقيق 
إقراره لدى اجلامرك بأن ما ضبط معه من مخر يعود له شخصيًا  املرفق لفة رقم )١(. ٢ - 
الكياموي  التقرير  لفة رقم )٧(. ٤ -  املرفق  الضبط  لفة )٨(. ٣ - ما جاء يف حمرض  املرفق 
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الرشعي املرفق صورة منه عىل اللفة رقم )١٠(. وبالبحث عام إذا كان له سوابق مل يعثر له 
عىل سوابق جنائية مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه -وهو بكامل أهليته املعتربة 
رشعًا - فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا ونظامًا، فإنني أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه من 
الرتويج وفقًا للامدتني )١٤٢( و)١٤٣( من نظام اجلامرك، واحلكم  هتريب اخلمور بقصد 
الفقرة)٤( من  لنص  بدفع غرامة مجركية طبقًا  وإلزامه  السجن  بعقوبة  بااليت:- ١ -  عليه 
املادة)١٤٥( من نظام اجلامرك. ٢ - مصادرة اخلمور البالغ عددها )١٧( زجاجة مخر طبقًا 
لنص الفقرة )٥( من املادة )١٤٥( من ذات النظام، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي 
العام عىل املدعى عليه عن طريق املرتجم )...( ... اجلنسية  بموجب رخصة اإلقامة رقم 
من  تقدم  ما  عىل  فبناًء  إجابتي.  هذه  وتفصياًل  مجلًة  صحيحة  الدعوى  قائاًل:  أجاب   )...(
الدعوى واإلجابة املتضمنة املصادقة عىل الدعوى، وبعد االطالع عىل املعاملة وعىل نظام 
اجلامرك املوحد وخاصة الفقرة الرابعة واخلامسة من املادة اخلامسة واألربعني بعد املائة منه، 
وحيث تضمنت الفقرة الرابعة بأن البضاعة إن كانت من البضائع املمنوعة فيعاقب املتهم 
أمثال قيمتها، واحلبس بام ال  الثالثة  البضاعة وال تزيد عن  حينها بغرامة ال تقل عن قيمة 
يقل عن شهر وال يزيد عن ثالث سنوات أو بإحدى هاتني العقوبتني، وحيث إن البضاعة 
املهربة هي عبارة عن مخور وحيث إن اخلمور ال قيمة هلا رشعًا، ونظرًا لكرب الكمية املهربة 
البالد  باإلبعاد عن  للقايض احلكم  إن  للقايض، وحيث  تقديرية  التعزيرات سلطة  ولكون 
بتهريب  املدعى عليه  قيام  للتعزير، وجلميع ما ذكر فقد ثبت لدي  العامة  للمبادئ  استنادًا 
ما عدده )١٧( سبعة عرش زجاجة مخر لألرايض السعودية بقصد الرتويج فحكمت باآليت: 
طبقًا  مجركية  غرامة  بدفع  عليه  املدعى  إلزام  العام  املدعي  طلب  عن  النظر  رصف  أواًل/ 
للفقرة الرابعة من املادة اخلامسة واألربعني بعد املائة من نظام اجلامرك املوحد لعدم توجهه، 
ألن اخلمور ال قيمة هلا رشعًا. ثانيًا/ تعزير املدعى عليه بالسجن ملدة سنة حتسب منها مدة 
وذلك  جلدة،  ثالثني  شهر  كل  جلدة  ومخسني  مائة  جلده  مع  القضية  هذه  ذمة  عىل  إيقافه 
انتهاء  بعد  البالد  املدعى عليه عن  إبعاد  ثالثًا/  الرتويج.  بقصد  الكمية  بتهريب  قيامه  لقاء 
حمكوميته وعدم السامح له بالعودة. رابعًا/ مصادرة اخلمور البالغ عددها سبع عرشة زجاجة 
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مخر وإتالفها. وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه عن طريق املرتجم قرر املدعي 
العام عدم القناعة باحلكم مكتفيًا بام يف املعاملة، وقرر املدعى عليه القناعة به. وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ. 

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الساعة )٠١:٠٧(، حيث عادت إلينا املعاملة من حمكمة االستئناف برقم )٣٥١٣٧٣٨٧٥( 
يف ١٤٣٥/٥/٣٠هـ وصدر بشأهنا القرار رقم )٣٥٢٥٠٨٨٠( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ 
املتضمن مانصه: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ أن فضيلته حكم 
إن احلكم  بدفع غرامة مجركية وهذا حمل نظر، حيث  املدعى عليه  إلزام  النظر عن  برصف 
إىل اجلهة املرشفة عىل  بالغرامة من عدمه ليس من اختصاص فضيلته؛ لكون ذلك راجعا 
بالتهريب، وعىل فضيلته  املدعى عليه  إدانة  إثبات  إىل  استنادا  بتطبيقه  املعنية  اجلامرك وهي 
سؤال املدعي العام عن سبب مطالبته بذلك، ملالحظة ذلك وإكامل الالزم، ومن ثم إعادة 
املعاملة(. هذا ويف هذه اجللسة حرض املدعي العام وبعرض تلك املالحظة عليه أجاب قائال: 
إنني أطالب بالغرامة بناء عىل الفقرة الرابعة من املادة اخلامسة واألربعني بعد املائة من نظام 
اجلامرك املوحد، وإنني ماأزال أطالب احلكم بالغرامة عىل املدعى عليه، فهذه إجابتي. هذا 
ونجيب عىل مالحظة أصحاب الفضيلة بأنه: من املعلوم أن اخلمور حمرمة بالكتاب والسنة 
فال قيمة هلا رشعا، وإن الغرامة بموجب هذا النظام التقل عن قيمة البضاعة املمنوعة وال 
تتعدى ثالثة أمثال قيمتها، فلذا رصفت النظر عن احلكم هبا، ثم إن املادة التي أشار إليها 
املدعي العام واستند عليها يف مطالبته بالغرامة جاء يف الفقرة الرابعة منها مانصه:)أو بإحدى 
املدعي  إن  ثم  السجن.  بعقوبة  اكتفيت  فلذا  الغرامة،  أو  السجن  يعني  العقوبتني(،  هاتني 
بالغرامة وما زال مرصا عىل طلبه هبا، فهل أترك احلكم جتاه طلبه بدون أي يشء؟  طالب 
فلذا حكمت برصف النظر عن هذا الطلب من املدعي العام لألسباب التي ذكرهتا سابقا 
وحاليا، وهبذا تكتمل إجابتي عىل مالحظة حمكمة االستئناف. وبعرض احلكم عىل املدعي 
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العام أجاب قائال: إنني مازلت غري مقتنع باحلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٨/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥/١٣٧٣٨٧٥ برقم  اخلرب 
القايض  الصادر من فضيلة  القرار  املرفق هبا  ٣٥/٢٥٠٢١٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٤هـ 
بدعوى/ اخلاص  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠١١٤٨ برقم  املسجل   )...( الشيخ 

القرار حكم فضيلته  اجلنسية  يف قضية مسكر، وقد تضمن   ...  )...( العام ضد/  املدعي 
ما  عىل  وباالطالع  ضبطه،  وصورة  القرار  دراسة  سبق  حيث  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام 
بناء عىل قرارنا رقم٣٥٢٥٠٨٨٠  بالقرار وصورة ضبطه  أجاب به فضيلة القايض وأحلقه 
يف ١٤٣٥/٥/١٩هـ قررنا املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٨/٢٧هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤١٣٧٤٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٢٢٠١٤ 

تلبينةاتملوصمةا-ا إنكارا-اعدما تقليلاخمربيا-ا تلرتويجا-اتقرتا-ا حيازةامقكلا-ابقصدا
سلتئناتقوياتلربتءةا-اعدماتلاحميفايفاتحلقوقاتلعامةا-ارداتلدعوى.

سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلاتملدعىاعميه(.

بحيازة مسكر مصنع  إدانتهام  إثبات  املدعى عليهام؛ طالبًا  العام دعواه ضد  املدعي  أقام 
حمليا بقصد الرتويج، وبالتسرت عىل شخص هارب، وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية، 
بينة  يقدم  مل  العام  املدعي  ونظرا ألن  أنكرا صحتها،  املدعى عليهام  الدعوى عىل  وبعرض 
موصلة إلثبات دعواه، فمعدو حمرض القبض مل يدلوا بشهادهتم يف جملس القضاء، وعينات 
حتليل املدعى عليهام جاءت سلبية، كام أنه يوجد شخص هارب يف القضية وجاء يف الوقائع 
أنه من قام بإنزال كيس الذي به املسكر من املركبة، وألن ذلك يقوي الرباءة األصلية للمدعى 
عليهام، وألن احلقوق العامة ال حيلف فيها، لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعي العام 
وأخىل سبيل املدعى عليهام لعدم البينة املوصلة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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القايض   )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ  الثالثاء  يوم  ويف  وبعد،  وحده  احلمدهلل 
باملحكمة اجلزائية بمحافظة القطيف افتتحت اجللسة يف الساعة العارشة والنصف صباحًا، 
بناء عىل املعاملة املحالة لنا من رئيس هذه املحكمة برقم ٣٤٤١٣٧٤٠ يف ١٤٣٤/٨/٧هـ، 
اجللسة  هذه  ويف  ١٤٣٤/٩/٧هـ،  يف   ٣٤٢١٣٢٠٥٦ رقم  بالقيد  املحكمة  لدى  واملقيدة 
حرض املدعي العام )...( وقرر قائاًل: بصفتي مدعيًا عاما يف دائرة التحقيق واالدعاء العام 
بمحافظة القطيف أدعي عىل كل من:١ - )...(، ... اجلنسية  بموجب رخصة إقامة رقم 
موقوف  ١٤٣٤/٧/١٩هـ  بتاريخ  عليه  قبض  متعلم،  حمصن،  الديانة،  هندويس   )...(
رقم)٥٧٨٠/٢/٤(وتاريخ١٤٣٤/٨/٩هـ  النقل  أمر  بموجب  القطيف  حمافظة  بسجن 
قبض  متعلم،  حمصن،  غري   ،)...( رقم  إقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية    ...  ،)...(  - ٢
النقل  أمر  بموجب  القطيف  حمافظة  بسجن  موقوف  ١٤٣٤/٧/١٩هـ  بتاريخ  عليه 
رقم)٥٤٦٩/٢/٤( وتاريخ١٤٣٤/٧/٢٩هـ، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ وأثناء 
قيام الدوريات األمنية بمهام عملها لوحظت مركبة من نوع )...( حتمل اللوحة رقم)...( 
من  بالقرب  وقوف  حالة  يف  وكانوا  الثاين،  عليه  املدعى  وبرفقه  األول  عليه  املدعى  بقيادة 
بإنزال كيس من املركبة، وعند مالحظته للدورية  سكن العامل ولوحظ شخص ثالث قام 
ارتكب الفرار -جرى فرز أوراق خاصة به حلني القبض عليه -وتم العثور بداخل الكيس 
وتاريخ   )٣٤٣٦( رقم  الرشعي  الكياموي  التقرير  أثبت  قارورة(  )٢٠عرشين  عدد  عىل 
١٤٣٤/٧/٢٣هـ احتواءها عىل مادة الكحول اإليثييل وبنسبة مسكرة وقد أسفر التحقيق 
إىل توجيه االهتام للمدعى عليهام بحيازة )٢٠قارورة( حتتوي عىل املسكر املصنع حمليًا بقصد 
تنفيذ  التالية:١ -حمرض  والقرائن  لألدلة  وذلك  اهلارب،  الشخص  عىل  والتسرت  الرتويج 
املهمة واملعد من قبل رجال االختصاص املرفق عىل اللفة رقم )٢(. ٢ - كرب الكمية قرينة 
عىل أن القصد من حيازهتام للمسكر هو الرتويج. ٣ - التقرير الكياموي الرشعي املرفق لفة 
رقم)٢٠( وبالبحث عن سوابقهام تبني وجود سابقة ترويج مسكرات مسجلة عىل املدعى 
عليه األول، ومل يتبني وجود سوابق مسجلة عىل املدعى عليه الثاين، وحيث إن ما أقدم عليه 
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املذكوران ــ ومها بكامل أهليتهام املعتربة رشعًا ــ فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا ونظامًا، 
لذا أطلب إثبات إدانتهام بام نسب إليهام واحلكم عليهام بعقوبة تعزيرية لقاء حيازهتام للمسكر 
التوفيق.  وباهلل  دعواي.  هذه  اهلارب،  الشخص  عىل  وتسرتمها  له  ورشهبام  الرتويج  بقصد 
هذا وقد حرض يف اجللسة )...( ... اجلنسية  بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( كام حرض 
املرتجم املتعاون )...( ... اجلنسية  بموجب رخصة إقامة املسلمني الصادرة له من الدمام 
املذكور  املرتجم  بواسطة  العام  املدعي  )...( عن دعوى  عليه  املدعى  وبسؤال   )...( برقم 
أجاب بقوله: )ما ذكره املدعي العام يف دعواه غري صحيح كله، بل الصحيح هو أنني كنت 
باب  للتموينات لرشاء بعض احلاجات وعند  للذهاب  أنا وزمييل )...(  السيارة  نازاًل من 
التموينات تم القبض علينا وال نعلم ما سبب القبض علينا وال نعلم عن الكمية املضبوطة 
أي يشء بل فتشونا وفتشوا سيارتنا ومل جيدوا أي يشء وبعد عرش دقائق أحرضوا كيس به 
قوارير مخر وقالوا لنا العسكر هذه لكم فقلنا ليست لنا وال نعلم عنها يشء(، هذا جوايب. 
هذا كام حرض يف اجللسة )...( ... اجلنسية  بموجب رخصة إقامة املسلمني الصادرة له من 
الدمام برقم )...(، هذا وبسؤال املدعى عليه )...( عن دعوى املدعي العام بواسطة املرتجم 
املذكور أجاب بقوله: ما ذكره املدعي العام يف دعواه غري صحيح كله بل الصحيح هو ما 
ذكره لديكم املدعى عليه األول،هذا جوايب. هذا وبسؤال املدعي العام هل لديه بينة عىل ما 
جاء يف دعواه ضد املدعى عليهام؟ فأجاب قائاًل: نعم لدي البينة وأطلب املهلة إلحضارها، 
هكذا أجاب. لذا رفعت اجللسة ملا طلبه املدعي العام وتم تأجيلها. ويف جلسة أخرى حرض 
 )...( املتعاون  املرتجم  حرض  كام  سابقًا،  املذكوران  عليهام  املدعى  حرض  كام  العام  املدعي 
املذكور سابقًا، هذا وبدراسة أوراق املعاملة مل أجد فيها ما يدين املدعى عليهام سوى التقرير 
الكيميائي رقم ٣٤٣٦ك ش املرفق باملعاملة لفة رقم )٢٠(، وكذلك ما ورد يف حمرض تنفيذ 
املهمة، وكل هذه القرائن ضعيفة ال يمكن االستناد عليها، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة وما قرره الطرفان وحيث أنكر املدعى عليهام دعوى املدعي العام وال بينة للمدعي 
املدعي  عىل  ))البينة  حلديث:  واستنادًا  املعاملة،  أوراق  يف  ورد  ما  سوى  دعواه  عىل  العام 
املحرض  أن معدي  فيها، وبام  العامة ال حيلف  أن احلقوق  املدعى عليه(( وبام  واليمني عىل 
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مل يدلوا بشهادهتم يف املجلس الرشعي وعينات الدم وبول املدعى عليهام جاءت سلبية كام 
هو موضح يف تقرير السموم الرشعية رقم ١١٧٠م أ املرفق باملعاملة لفة رقم )٢٢( ورقم 
١١٧١م أ املرفق باملعاملة لفة رقم )١٩(، وبام أنه يوجد شخص هارب يف القضية ووقائع 
األصلية  الرباءة  يقوي  ما  املركبة  من  الكيس  بإنزال  قام  الذي  هو  أنه  عىل  نصت  القضية 
للمدعى عليهام احلارضين، جلميع ما سبق فقد حكمت برد دعوى املدعي العام وأخليت 
سبيل املدعى عليهام لعدم البينة املوصلة. وبإعالن احلكم عىل الطرفني قرر كل واحد من 
القناعة باحلكم وطالب بالتمييز  القناعة باحلكم أما املدعي العام فقرر عدم  املدعى عليهام 
بإخراج  وأمرت  لذلك  فأجبته  اعرتاضية  الئحة  بدون  االستئناف  حمكمة  إىل  احلكم  ورفع 
قرار بذلك، ثم رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف، غب ذلك قرر املدعى عليه )...( بواسطة 
املرتجم احلارض إعالن إسالمه بعد ترغيبه فيه فنطق بالشهادتني يف املجلس الرشعي وغري 
اسمه إىل )...( بحرضة وشهادة كاتبه واملرتجم. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. وحرر يف 

١٤٣٤/١٢/١هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة 
القطيف املكلف الشيخ )...( برقم ٣٤٢١٣٢٠٥٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ، املقيدة لدى 
املحكمة برقم ٣٤/٢٨٦٢١٢٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، املرفق هبا القرار الصادر من 
املدعي  بدعوى/  وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ اخلاص  برقم ٣٤٣٧٧٧٨٤  املسجل  فضيلته 
العام ضد/ ١ - )...( ... اجلنسية. ٢ - )...( ... اجلنسية.  يف قضية مسكر، وقد تضمن 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  القرار 
وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم.  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة 

وسلم. حرريف ١٤٣٥/١/١٨هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٥٩٠٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٣٨٤٤ 

إدتنةا-ا إسلترا-ا تلقوتبقا-ا تعددا خمربيا-ا تقليلا حملمةا-ا خموةا بيعا-ا مقكلا-ا تلويجا
ظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-امصادرةا-اإيصاءاباإلبعادا-اإرجاءاحماكمةاباسيا

تملاهمني.

.ZÉÈÇÆÅÄ]را-سولهاتعاىللا
را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلامقكلامخلاوكلامخلاحلتم(.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهم؛ طالبًا إثبات إدانتهم األول برتويج املسكر عن 
طريق البيع، واهتامه مع املدعى عليهام الثانية والثالثة باالختالء املحرم رشعا، وطلب احلكم 
عليهم بعقوبة تعزيرية وبمصادرة سيارة األول واجلوالني املضبوطني معه الستخدامها يف 
اجلريمة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه األول أقر بصحتها، ونظرًا لوجود عدة سوابق 
مسجلة يف صحيفة سوابق املدعى عليه األول، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانته برتويج كمية 
من املسكر اخلارجي عن طريق البيع، وحكم بسجنه ملدة مخس سنوات، وبجلده ستني جلدة 
السيارة واجلوالني املضبوطني معه وإلغاء الرشحية، كام  تكرر عليه ثالثني مرة، وبمصادرة 
أوىص بإبعاده خارج اململكة بعد انتهاء حمكوميته، وقرر إرجاء حماكمة باقي املتهمني حتى 
القبض عليهم وإحضارهم، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 



426

م�سكر

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد فلدي )...( القايض باملحكمة 
اجلزئية بجدة، بناًء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة الرئيس املساعد برقم ٣٥٣٢٢٦٦٢ يف 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  املوافق  األحد  اليوم  هذا  ففي  ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، 
الساعة العارشة وفيها قدم املدعي العام )...( نيابة عن املدعي العام )...( بموجب التعميد 
عامًا   ٤٢  ،)...( من:-١ -  كل  عىل  ادعي  ١٤٣٢/١/١٦هـ  يف  م٢٤/٦/٢(  )هـ  رقم 
موقوف  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ،  بتاريخ  عيه  قبض   ،)...( رقم  اإلقامة  بموجب  و...اجلنسية 
للامدة)١١٢(  استنادًا  ١٤٣٤/٦/٤هـ  يف   )٣٦/٢٧٨( رقم  التمديد  بأمر  جدة  بسجون 
رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ... عامًا،   ٣٣  ،)...(  - ٢ اجلزائية.  اإلجراءات  نظام  من 
استنادًا  احلضورية  بالكفالة  عنها  مفرج  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ،  بتاريخ  عليها  قبض   ،)...(
للامدة )١٢٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية. ٣ - )...(، ٣٣ عامًا، ...  اجلنسية بموجب 
اإلقامة رقم )...(، قبض عليها بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦هـ، مفرج عنها بالكفالة احلضورية 
بتاريخ ١٤٣٤/٦/٣هـ استنادًا للامدة )١٢٠( من نظام اإلجراءات اجلزائية املقبوض عليهم 
بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦هـ من قبل هيئة األمر واملعروف والنهي عن املنكر بناًء عىل إخبارية 
مفادها بيع املدعى عليه للمسكر اخلارجي، وباالتفاق معه هاتفيًا عىل رشاء كمية من املسكر 
اخلارجي تقابل املدعى عليه مع املصدر واستلم املبلغ املرقم وأخرج من صندوق السيارة 
التي يستخدمها يف الرتويج من نوع )...( لوحة رقم )...( جمموعة أكياس بداخلها قوارير 
املسكر ووضعها يف سيارة املصدر، وعندها تم القبض عليه وبتفتيش سيارته ضبط بصندوق 
السيارة كرتونني بداخلها )٢٤( قارورة من املسكر اخلارجي، وبتفتيش املدعى عليه ضبط 
معه جواالن من نوع )...( األول رقمه التسلسيل )...( برشحيته والثاين برقم )...( برشحيته 
وضبط معه املبلغ املرقم كام ضبط معه مبلغ )١٣٨( دوالر وبتفتيش املنزلني العائدة للمدعى 
عليه والتي تم رصدها بعد وضعها حتت املراقبة قبض يف منزله األول بحي ....عىل املدعى 
الثاين بجوار )...( قبض عىل املدعى  املنزل  أنه زوجها وبتفتيش  التي ذكرت  الثانية  عليها 
عليها الثالثة وقد اتضح عدم وجود عالقة رشعية بني املدعى عليهم. وقد تم إتالف عدد 
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)٧٢( قارورة من املسكر اخلارجي وأعد حمرضًا بذلك وقد أثبت تقرير األدلة اجلنائية رقم 
بنسبة ٣٨%.  الكحول  ملادة  ماتم ضبطه  عينة  إجيابية  وحول/م/١٤٣٤هـ  ١٥٢٠/سموم 
وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى عليه األول برتويج )٧٢( قارورة من املسكر 
وذلك  رشعًا،  املحرم  باالختالء  والثالثة  الثانية  عليهام  املدعى  مع  واهتامه  البيع  طريق  عن 
 .)٤١( لفة  التحقيق  دفرت  من  ـ٢ -٨  ص  بأقواهلم  جاء  ١ -ما  التالية:  والقرائن   لألدلة 
٢ -ما جاء بمحرض القبض لفة )٣ -٥(. ٣ -ما جاء بمحرض اإلتالف لفة )٢(. وبالبحث 
عن سوابقهم عثر لألول عىل مخس سوابق منها ثالث سوابق صناعة املسكر ومقرتنة اثنتان 
املسكر  ترويج  والرابعة  بحيازته  كذلك  مقرتنة  وإحداها  إبعاد  بعد  وعودة  برتوجيه  منها 
واخلامسة حيازة املسكر، وعثر للمدعى عليها الثالثة سابقة اختالء حمرم رشعًا ومل يعثر للثانية 
عىل سوابق مسجلة. حيث إن ما أقدم عليه املدعى عليهم وهم بكامل أهليتهم املعتربة رشعًا 
فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليهم واحلكم عليهم بعقوبة تعزيرية 
رادعة واحلكم بمصادرة سيارة املدعى عليه األول من نوع )...( لوحة رقم )...( واجلوالني 
املضبوطني معه من نوع )...( املشار لرقميهام املصنعيني بصدر الالئحة وذلك الستخدامها 
يف اجلريمة. وبسؤال املدعى عليه األول أجاب وهو يتحدث اللغة العربية قائاًل: )إن ما ذكره 
املدعي العام كله صحيح مجلة وتفصياًل فأنا قمت برتويج )٧٢( اثنني وسبعني قارورة من 
املسكر اخلارجي وذلك بعد أن ورد اتصال إىل جوايل فحرضت بسياريت )...( وقمت ببيع 
املسكر وأنا نادم عىل هذا الفعل(، هكذا أجاب. وبسؤاله عن سوابقه اخلمسة املسجلة عليه 
أجاب قائاًل: إن هذه السوابق صحيحة وأنا أعرتف هبا وتبت منها، هكذا أجاب. وحيث 
مل حترض املدعى عليها الثانية/ )...( والثالثة/ )...( لكوهنام مطلقتي الرساح ونظرًا لوجود 
سجني قد يترضر من تأخر حضورمها للمحكمة فقد قررت السري يف نظر هذه الدعوى ضد 
املدعى عليه/ )...( ثم جرى مني االطالع عىل أقواله ص )٢ -٨( من دفرت التحقيق لفة 
)٤١( كام جرى االطالع عىل حمرض اإلتالف وهي مطابقة ملا ذكره املدعي العام، فبناء عىل 
الطرفان وحيث صادق املدعى عليه عىل ما جاء  الدعوى واإلجابة وما قرره  ما تقدم من 
 ZÉÈÇÆÅÄ]:تعاىل ولقوله  أقر  ملن  العام وألنه ال عذر  املدعي  يف دعوى 
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ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )كل مسكر مخر وكل مخر حرام( وألن ما أقدم عليه املدعى 
ثبت  فقد  عليه  الباطل ولوجود عدة سوابق  قبيحًا وجرأة يف  وفعاًل  يعد عماًل حمرمًا  عليه 
اثنتني وسبعني قارورة من املسكر اخلارجي  إدانة املدعى عليه/ )...( برتويج )٧٢(  لدي 
عن طريق البيع، وعليه فقد قررت ما ييل أواًل: سجن املدعى عليه )...( مدة مخس سنوات 
حيتسب منها مدة إيقافه يف هذه القضية وجلده ستني جلدة تكرر عليه ثالثني مرة بني كل 
مرة واألخرى مدة ال تقل عن أسبوع. ثانيًا: مصادرة سيارة املدعى عليه من نوع )...( لوحة 
رقم )...( واجلوالني املضبوطني معه من نوع )...( وإلغاء الرشحية وبيعهام وإيداع ثمنها يف 
بيت مال املسلمني، وبذلك حكمت. كام أويص بإبعاده خارج اململكة بعد انتهاء حمكوميته. 
وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر عدم القناعة وطلب بعث احلكم ملحكمة االستئناف 
بدون الئحة ومل يبد املدعي العام اعرتاضه عىل احلكم وكان ختام اجللسة الساعة العارشة 
يف  حرر  أمجعني.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  والنصف. 

١٤٣٥/٠٢/١٢هـ.

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 
برقم ٣٥/٣٢٢٦٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ،  املحكمة اجلزائية بجدة  من فضيلة رئيس 
املرفق هبا القرار الرشعي رقم ٣٥١٤٥٤٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ الصادر من فضيلة 
ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن  بجدة،  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( الشيخ/ 
)...(...اجلنسية ورفيقتيه املتهمتني بقضية ترويج األول املسكر اخلارجي والقيام بعالقة غري 

رشعية املحكوم فيه بام دون بباطنه.
وبدراسة احلكم وصورة ضبطه قررنا املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٩٧١٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٨٦٢٧١ 

إنكارا تملاهَمنيا-ا إسلتراأحدا تلرتويجا-ا بيعا-اتشرتتكايفاحيازتهابقصدا تلويجامقكلا-ا
تلاهمةا توجها تآلخلا-ا جتاها تلدعوىا ردا تملقلا-ا إدتنةا ثبوتا تآلخلا-اشهادةاشاهداضدها-ا

ضدها-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.ا

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام؛ طالبًا إثبات إدانة األول ببيع اخلمر املسكر، 
وإدانتهام باالشرتاك يف حيازة املسكر بقصد الرتويج، وطلب احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية، 
وأنكر  للمسكر،  برشبه  أقر  كام  بصحتها  األول  أقر  عليهام  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
الدعوى جتاه  العام أحرض شاهدا فشهد بام يؤيد  البينة من املدعي  الثاين صحتها، وبطلب 
الثاين، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة للكحول، ولذا 
فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه األول برشب املسكر وتروجيه له وحيازته بقصد 
الرتويج، وحكم بإقامة حد املسكر عليه، وبسجنه ثامنية عرش شهرا، وبجلده مائة ومخسني 
جلدة مفرقة، ومل يثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام نسب إليه وقرر رد الدعوى ضده 
لعدم ثبوهتا، ولتوجه التهمة القوية له بصحتها فقد قرر تعزيره بسجنه تسعة أشهر، وبجلده 

مائة جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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وبناء  الباطن،  بحفر  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
عىل املعاملة الواردة لنا برشح فضيلة رئيس املحكمة رقم ٣٥٦٩٧١٥يف ١٤٣٥/٢/١هـ 
املدعي  من  واملقدمة  ١٤٣٥/١/٢٩هـ،  يف   ٩٨١ رقم  العامة  الدعوى  الئحة  هبا  واملرفق 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( احلارضين:/ -١ -  عىل  فيها  يدعي  والتي   )...( العام/ 
السجل املدين رقم )...(.  ٢ - )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(. 
قبل  من  عليهام  املدعى  عىل  القبض  تم  ١٤٣٤/١١/١هـ  بتاريخ  إنه  الدعوى:  ونص 
بعد ورود  الباطن  املنكر بمحافظة حفر  باملعروف والنهي عن  األمر  إحدى دوريات هيئة 
تم  فقد  منزله،  املصنعة حمليًا يف  ببيع وترويج اخلمور  األول  املدعى عليه  قيام  مفاده  لبالغ 
التنسيق مع أحد املصادر وتزويده باملبلغ املرقم وقدره)٥٠ رياال(وتم رشاء قارورة )...( 
سعة نصف لرت بمبلغ مخسني رياال، وقد شوهد الشباب أثناء االنتظار يقومون بالرتدد عليه 
وخروجه هلم من خارج البيت ومناولته هلم قوارير ومناولة أحدهم جركل وبتفتيش سكنه 
تم العثور عىل عدد)٧(سبعة جراكل سعة اثنني لرت معبأة بالعرق املصنع املحيل وعدد)٦٢( 
املنزل  املحيل وذلك حتت درج  املصنع  بالعرق  مليئة  لرت  قارورة سعة نصف  اثنتني وستني 
ويف سطح املنزل وكان عنده املدعى عليه الثاين وأثناء ذلك ورد اتصال للثاين وبالرد عليه 
مستقلة(،  أوراق  هلم  عليهم)فرزت  والقبض  مواعدته  فتم  قوارير  ثالث  املتصل  طلب 
حيث قاموا بإعطاء الفرقة مبلغا وقدره )١٥٠ ريال(مائة ومخسون رياال قيمة اخلمر الذي 
يريدون رشاءه كام ورد اتصال عىل جوال األول أثناء االنتقال هبم من شباب وطلبوا قارورة 
مخر فتم مواعدهتم والقبض عليهم)فرزت هلم أوراق مستقلة( كام عثر بحوزة األول عىل 
املبلغ املرقم وقد أثبت تقرير السموم رقم)٢٤٩ لعام ١٤٣٤هـ( إجيابية ما تم ضبطه ملادة 
هلام  )فرزت  و)...(   )...( من  كل  أقوال  وبسامع  بنسبة)١٨%(.  املسكرة  اإليثييل  الكحول 
أوراق مستقلة( واللذين قاما باالتصال عىل األول وقت القبض عليه أقرا بأهنام قد اشرتيا 
منه مسكرا بالسابق، وأضاف األول بأن رقمه منترش بأنه يبيع اخلمر، وباستجواب املدعى 
عليه األول أقر بحيازته للمسكرات املضبوطة بمنزله وأهنا عائدة له، وباستجواب املدعى 
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عليه الثاين ذكر بأن االتصال الذي ورد له كان باخلطأ، وقد أسفر التحقيق مع املدعى عليهام 
عن توجيه االهتام لـهام ببيع األول قارورة )...( سعة نصف لرت بمبلغ)٥٠ رياال( من العرق 
قارورة( وعدد)٦٢  لرت  اثنني  سعة  جراكل  سبعة  عدده)٧(  ما  بحيازة  واشرتاكهام  املسكر 

وبالبحث عن  الرتويج،  بقصد  املسكر  بالعرق  مليئة  لرت  قارورة سعة نصف  اثنتني وستني 
سوابقهام عثر لألول عىل سابقة رشب املسكرات والثاين ترويج املخدرات، وحيث إّن ما 
أقدم عليه املدعى عليهام فعل حمرم رشعًا، لذا أطلب إثبات إدانتهام بام أسند إليهام واحلكم 
عليهام بعقوبة تعزيرية تردعهام وتزجر غريمها، هذه دعواي. وبعرض ما جاء يف الئحة املدعي 
العام يف دعواه ضدي  املدعي  )ما ذكره  قائال:  أجاب   )...( األول  املدعى عليه  العام عىل 
فبعضه صحيح وبعضه غري صحيح، والصحيح منه أنني بعت قارورة سعة نصف لرت من 
العرق املسكر بمبلغ مخسني رياال، وقد حزت ما ذكره املدعي العام من مضبوطات بقصد 
التعاطي والسابقة التي عيل صحيحه هذا هو الصحيح، كام أنني قمت برشب املسكر، وأما 
غري الصحيح فهو ما ذكره املدعي العام من أن قصدي من احليازة الرتويج، هذه إجابتي. 
كام أجاب املدعى عليه الثاين )...( بقوله: ما ذكره املدعي العام يف دعواه ضدي من بيعي 
للعرق املسكر واالشرتاك بحيازة عدد سبعة جراكل سعة لرتين وعدد اثنني وستني قارورة 
سعة نصف لرت من العرق املسكر فهذا غري صحيح، والصحيح إنني كنت يف زيارة عمي 
املدعى عليه األول وقد ورد االتصال الذي يطلب العرق املسكر باخلطأ حيث أنني اشرتيت 
عىل  إجابتهام  وبعرض  إجابتي.  هذه  صحيحة(،  عيل  التي  السابقة  بأن  علاًم  حديثًا  اجلوال 
املدعي العام قرر قائاًل: ما أجاب به املدعى عليه األول من أن قصده من احليازة التعاطي 
وليس الرتويج فهذا غري صحيح، وما أجاب به املدعى عليه الثاين من نفيه للدعوى فأيضا 
بينتي  فقال:  ذلك  عىل  البينة  منه  فطلبت  الالئحة  يف  ذكرته  ما  والصحيح  الصحيح،  غري 
هي:١( إقرار األول بحيازته للكمية املضبوطة بحوزته املدون عىل صفحة)١١(من ملف 
إجراءات االستدالل املرفق لفة رقم)١(.٢( حمرض القبض املنوه عنه واملتضمن تزويد أحد 
املصادر باملبلغ احلكومي ورشاؤه لقارورة من األول هبا مادة املسكر وضبط املبلغ املرقم معه 
واملدون عىل لفة رقم)٦ ـ ٧(.٣(حمرض التحري املتضمن مشاهدهتم ملجموعة من السيارات 
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لفة رقم )٥(.٤(  تقف عند منزل األول وخيرج هلم األول ويسلمهم قوارير واملدون عىل 
حمرض القبض املنوه عنه واملتضمن ورود اتصال عىل جوال كل من األول والثاين ويطلب 
املتصل كمية من العرق املسكر واملدون عىل لفة رقم)٦ ـ ٧(.٥( حمرض القبض املنوه عنه 
السموم  تقرير  ـ ٧(.٦(  لفة رقم)٦  واملدون عىل  األول  بمنزل  الكميات  واملتضمن ضبط 
الرشعي املنوه عنه واملدون عىل لفة رقم)٢٩(.٧( ما جاء بأقوال كل من )...( و)...( بأهنام 
قد اشرتيا كمية مسكر من األول واملدونة عىل صفحة)١ ـ ٢(من ملف إجراءات االستدالل 
املرفقة لفة رقم)٢(.ثم قرر املدعى عليه األول بقوله: )إين قصدي من احليازة هو الرتويج 
وهي أول مرة وآخر مرة إن شاء اهلل وأنا تائب عىل ما بدر مني ولن أعود إىل ما كنت عليه 
سابقًا(، هكذا قرر. ثم أحرض املدعي العام معه للشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( والذي يعمل هبيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مركز أبو 
بكر الصديق ريض اهلل عنه، وبسؤاله عام لديه من شهادة شهد هلل قائاًل: إننا ملا دامهنا املنزل 
عىل  بالرد  فقمت  الثاين  عليه  املدعى  جلوال  مكاملة  وردت  عليهام  املدعى  عىل  القبض  وتم 
املكاملة فإذا بشخص يطلب ثالثة قوارير مسكر فتم االتفاق معه عىل احلضور خلف قاعة 
أنه وردت اتصاالت أخرى عىل  )...(، ثم حرض ثالثة أشخاص وتم القبض عليهم، كام 
جواله وكلهم يطلبون عرقا مسكرا، هكذا شهد. وبعرض الشهادة عىل املدعى عليه الثاين 
قال: ما ورد فيها من االتصال األول فنعم صحيح ولكن الشخص كان خمطئًا بالرقم وأما 
االتصاالت األخرى فغري صحيح، هكذا قرر. فسألته عن الشاهد فقال: ال أعرفه وال أعلم 
عنه شيئًا. ثم سألت املدعي العام هل لديك زيادة بينة؟ فقال: ليس لدي سوى من أحرضت 
وما جاء يف الالئحة. فبعد سامع الدعوى واإلجابة واالطالع عىل أوراق املعاملة ومنها تقرير 
املرسلة ملادة  العينة  املتضمن إجيابية  اللفة رقم ٢٩  املدون عىل  السموم الرشعية رقم ٢٤٩ 
العام مجلة  املدعي  له  بام نسبه  إقراره  املتضمنة  املدعى عليه األول  الكحول، ونظرا إلجابة 
وتفصيال، ويف هذا إدانة له ملا يدعيه املدعي العام، وبالنظر بام أجاب به املدعى عليه الثاين 
يقم  الرتويج ومل  املسكرات بقصد  العام من اشرتاكه بحيازة  املدعي  له  ملا نسبه  إنكاره  من 
املدعي العام بينة موصلة عىل دعواه، وبالنظر ملا قدمه املدعي العام من قرائن تقوي دعواه 
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منه  يطلبون  جواله  عىل  اتصاالت  بورود  بالعدالة  لدينا  املعروف  الشاهد  شهادة  ذلك  من 
عليه  املدعى  بمعية  عليه  للقبض  إضافة  هبا  املشاهبة وقرب عهده  املسكر، وكذلك سابقته 
األول، وكل هذه قرائن تقوي دعوى املدعي العام ضده، وحلرمة هذه األفعال يف الرشيعة 
وملا جترف من رضر عىل الفرد واملجتمع وهي من رضوب اإلفساد باألرض، وملا فيها من 
إفساد الشباب املسلم، وال بد من إيقاع العقوبة الرادة عىل من يقوم بمثل هذه األفعال؛ لذا 
كله أوال: ثبت لدي إدانة املدعى عليه األول برشبه للمسكر وأمرت بإقامة حد املسكر عليه 
لدي  ثبت  ثانيًا:  حكمت.  وبذلك  عام،  مكان  يف  واحدة  دفعة  جلدة  ثامنني  بجلده  وذلك 
إدانة املدعى عليه األول برتوجيه لقارورة سعة نصف لرت من العرق املسكر عن طريق البيع 
لرت  قارورة سعة نصف  اثنني وستني  اثنني لرت وعدد  بحيازة سبعة جراكل سعة  واشرتاكه 
مملوءة بالعرق املسكر بقصد الرتويج، وقررت تعزيره عىل ذلك مع األخذ باالعتبار ندمه 
عىل ما بدر منه وخلو سجله من السوابق املامثلة بسجنه ثامنية عرش شهرا حتسب منها مدة 
اإليقاف، وبجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة عىل ثالث فرتات متساوية بواقع مخسني جلدة 
يف كل فرتة بني كل فرتة واألخرى مخسة عرش يومًا، وبذلك حكمت. ثالثًا: رددت دعوى 
املدعي العام طلبه إدانة املدعى عليه الثاين باالشرتاك بحيازة املسكر بقصد الرتويج وذلك 
تعزيره عىل  قررت  فقد  بذلك  التهمة ضده  ولتوجه  لذلك،  الرشعي  املوجب  ثبوت  لعدم 
فرتتني  مفرقة عىل  جلدة  مائة  وبجلده  اإليقاف  مدة  منها  أشهر حتسب  تسعة  بسجنه  ذلك 
حكمت.  وبذلك  يومًا،  عرش  مخسة  واألخرى  فرتة  كل  يف  جلدة  مخسني  بواقع  متساويتني 
وبعرض احلكم عىل املدعي العام قرر االعرتاض عىل احلكم دون تقديم الئحة اعرتاضية، 
كام قرر املدعى عليهام كل واحد منهام بمفرد قناعته باحلكم وأمرت برفع املعاملة ملحكمة 
االستئناف لتدقيق احلكم. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ.

بمحكمة  األوىل  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة 
برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  ١٤٣٥/٣/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٤٠٨٢١ برقم  الباطن  حفر 
القايض  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٨هـ  وتاريخ   ٣٥/٨٠٢٧٤٦
باملحكمة الشيخ )...( املسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ اخلاص بدعوى/املدعي 
العام ضد/١ - )...( ٢ - )...( يف قضية خمدرات، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو 
عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرريف١٤٣٥/٣/٢٢هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائّية باألحساء

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٠٢٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٨٩٨٤ 

تقليلا تملقكلا-ا تعاطيا وتالساعاملا-ا تلرتويجا بقصدا حيازةا بيعا-ا مقكلا-ا تلويجا
خمربيا-اإسلترا-اإدتنةا-اتحلكلابحداتملقكلا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوأخذاتلاعهدا-اإبعاد.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ] تعاىللا را-سولها
 .Zٺ

را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)لعناتهللاتخلملاوشارهبااوبائعهااومبااعهااوعارصهاا
ومعارصهااوحاممهااوتملحمولةاإليه(.

مصنع  مسكر  مخر  ببيع  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه؛  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
حمليا وحيازته له بقصد الرتويج والبيع ورشبه له، وطلب احلكم عليه بحد املسكر وبعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي 
القايض  بنسبة مسكرة، ولذا فقد ثبت لدى  العينة للكحول  الرشعي وجد يتضمن إجيابية 
إدانة املدعى عليه برشب املسكر وبيعه له وحيازته منه بقصد الرتويج واالستعامل، وحكم 
مفرقة،  جلدة  ومخسني  مائة  وبجلده  أشهر،  سبعة  ملدة  وبسجنه  علنـًا،  املسكر  حد  بجلده 
وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملثل ما صدر منه، وبإبعاده عن البالد بعد انتهاء حمكوميته، 

فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة 
اجلزائية باألحساء، وبناء عىل املعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة 
 ٣٥٢٩٣٢٩ برقم  باملحكمة  واملقيدة  وتاريخ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،   ١٧٧ برقم  األحساء 
١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٠٢٣ برقم  لنا  واملحالة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ 
افتتحت اجللسة األوىل يوم اخلميس ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، وفيها حرض املدعي العام )...( 
العام  االدعاء  دائرة  رئيس  سعادة  خطاب  بموجب  طرفنا  املحكمة  أمام  بالرتافع  املعمد 
دعواه:  يف  وقال  ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ،  والتاريخ   ١٣١١٠ الرقم  ذي  األحساء  بمحافظة 
فبصفتي مدعيًا عاًما بدائرة االدعاء العام بمحافظة األحساء أدعي عىل: )...(، ٥٣ عامًا، 
الديانة مسلم، ... اجلنسية  بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( منجد أثاث، أوقف بتاريخ 
برقم  لدهيم  نزياًل  وسجل  األحساء  حمافظة  سجن  لشعبة  وأحيل  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ 
السابعة  الفقرة  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  من   )١١٢( للامدة  استنادًا   )٣٤٥٣٥٠١٣٦١(

للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ.
باالطالع عىل حمرض القبض املعد من قبل مركز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
بالصاحلية يف ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، املتضمن توافر معلومات عن املدعى عليه يقوم برتويج 
فتم   ،)...( بالشارع  السيارات  لتنجيد   )...( حمل  يف  ويعمل  حمليًا،  املصنع  املسكر  اخلمر 
 )...( ماء  قاروريت  رشاء  فتم  مرقم  حكومي  بمبلغ  منه  للرشاء  املصادر  أحد  مع  التنسيق 
املسكر  اخلمر  رائحة  منه  تنبعث  اللون  عديم  شفاف  سائل  هبا  لرت(  )نصف  حجم  صغرية 
املصنع حمليًا، فتم القبض عليه متلبسًا باجلرم املشهود، وبتفتيشه ضبط عىل املبلغ احلكومي 
)...(، كام ضبط  نوع  مبلغ وقدره )١٣٦١( وعدد )٢( جوالني  املرقم كام ضبط معه عىل 
لرت(،  )نصف  صغرية  مخر  قارورة  وعرشون  ستة   )٢٦( عدد  به  يعمل  الذي  املحل  خلف 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة  أعضاء  قبل  من  املضبوطة  الكمية  إتالف  وجرى 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ. وأثبت تقرير السموم واملخدرات رقم )٢٩٤( لعام ١٤٣٤هـ 
الصادر من إدارة األدلة اجلنائية باملنطقة الرشقية إجيابية العينة املرسلة املتضمنة قارورة ماء 
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)...( صغرية سعة )٥٠٠ مل( هبا سائل شفاف عديم اللون حجمه )١٧٥مل( ملادة الكحول 
مخر  هبا  لرت(  )نصف  قاروريت  ببيع  بقيامه  أقر  وباستجوابه  مسكرة.  بنسبة  املسكرة  اإليثييل 
مسكر مصنع حمليًا بمبلغ )٦٠( ستني ريااًل وحيازته )٢٦( ستا وعرشين قارورة من اخلمر 
املسكر املصنع حمليًا ورشبه له. وقــد أسفــر التحقيــق معه إىل تــوجيـه االهتــام له ببيع 
عدد )٢( قارورتني هبا مخر مسكر مصنع حمليًا بمبلغ ستني ريااًل وحيازته عدد )٢٦( ستة 
وعرشين قارورة من اخلمور املوصوفة يف الدعوى املصنعة حمليًا بقصد الرتويج والرشب؛ 

وذلك لألدلة والقرائن التالية:
دفرت  من   )١٤  ١٣٫  ١٢٫( الصفحات  عىل  واملدون  عنه،  املنوه  عليه  املدعى  ١.إقرار 
تقرير السموم  التحقيق املرفق لفة رقم )١(. ٢.حمرض القبض املرفق عىل لفة رقم )٢١(. ٣. 
واملخدرات املنوه عنه، واملرفق لفة رقم )١٦(. ٤.حمرض إتالف الكمية املضبوطة املنوه عنه 
بحقه  له عىل سوابق مسجلة  يعثر  مل  له سوابق  كان  إذا  عام  وبالبحث  رقم)٣(.  لفة  املرفق 
حتى تارخيه.وحيث إن مــا أقـــدم عليـه املــدعى عليه املــذكـور وهـو بكــامل أهليته 
إليه واحلكم  أسند  ما  إثبات  املعتبـرة شـرعـًا فعـل حمـرم ومعـاقب عليـه شـرعًا؛ أطلب 
عليه بام ييل: ١. بحد املسكر لقاء رشبه له. ٢. عقوبة تعزيرية لقاء قيامه برتويج اخلمر املسكر 
عى؛ عليه  ولقاء حيازته اخلمر املسكر املوصوفة يف الدعوى بقصد الرتويج والرشب. هكذا ادَّ
فقد حرض املدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى املدعي العام عليه فأجاب 
قائاًل: ماذكره املدعي العام من اهتامي ببيع قارورتني سعة نصف لرت هبام مخر مسكر مصنع 
حمليًا بمبلغ ستني ريااًل وحيازة عدد ست وعرشين قارورة مخر صغرية نصف لرت من اخلمر 
املصنع حمليًا بقصد الرتويج واالستعامل ورشيب للمسكر كل ذلك صحيح، هكذا أجاب. 
وأنا نادٌم عىل ما بدر مني وتائب إىل اهلل، هكذا أجاب. ثم جرى االطالع عىل مجيع أوراق 
املعاملة ومنها التقرير السموم واملخدرات الصادر من املركز اإلقليمي ملراقبة السموم برقم 
٢٩٤ ك ش لعام١٤٣٤هـ املتضمن إجيابية عينة ما ضبط ملادة الكحول اإليثييل بنسبة مسكرة 
كام جرى االطالع عىل كرت سوابق املدعي عليه املتضمن عدم وجود سوابق عليه كام جرى 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  أوقف  أنه  املتضمنة  عليه  املدعي  إيقاف  مذكرة  االطالع عىل 
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فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وبعد النظر يف حال املدعي عليه والتأكد من أهليته 
وبعد دراسة أوراق املعاملة وتأملها وبام أن املدعي عليه أقرَّ برشبه املسكر خمتارًا عاملًا بتحريمه 
وحدُّ املسكر أن جيلد صاحبه ثامنني جلدة كام استقرَّ عليه عمل األمة ما يتوجب حد املدعى 
عليه وبام أنَّه أقرَّ ببيع قارورتني سعة نصف لرت هبام مخر مسكر مصنع حمليًا بمبلغ ستني ريااًل 
بقصد  حمليًا  املصنع  اخلمر  من  لرت  نصف  صغرية  مخر  قارورة  وعرشين  ست  عدد  وحيازة 

الرتويج واالستعامل وبام أنَّ ما صدر من املدعى عليه من املحرم رشعًا، قال تعاىل: [  ٻ 
عليه  اهلل  صىل  وقال   ،Zٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
وسلم: )لعن اهلل اخلمر وشارهبا وبائعها ومبتاعها وعارصها ومعترصها وحاملها واملحمولة 
إليه(، ما يستوجب تعزير املدعى عليه؛ لذا كله وألجل احلق العام حكمت عىل املدعى عليه بام 
ييل: أواًل/ ثبت لدي إدانة املدعى عليه برشب املسكر خمتارا عاملا بتحريمه وجيلد حد املسكر 
ثامنني جلدة دفعة واحدة علنـًا. ثانيًا/ ثبت لديَّ إدانة املدعى عليه ببيع قارورتني سعة نصف 
لرت هبام مخر مسكر مصنع حمليًا بمبلغ ستني ريااًل وحيازة عدد ست وعرشين قارورة مخر صغرية 
نصف لرت من اخلمر املصنع حمليًا بقصد الرتويج واالستعامل، وعزرته لقاء ذلك بسجنه ملدة 
سبعة أشهر من تاريخ إيقافه عىل ذمة القضية وبجلده مائة ومخسني جلدة مفرقة عىل ثالث 
دفعات كل دفعة مخسون جلدة وبني كل دفعة وأخرى مدة التقل عن عرشة أيام، وبني جلد 
م. ثالثًا/ يؤخذ عليه  احلد وجلد التعزير مدة التقل عن عرشة أيام ويكون جلد احلد هو املقدَّ
التعهد بعدم العودة ملثل ماصدر منه ويبعد عن البالد اتقاء رشه بعد انتهاء حمكوميته واستيفاء 
ماله وما عليه من حقوق. وبتالوة احلكم عىل الطرفني وإفهام املدعى عليه بحقه يف استئناف 
احلكم قرر قناعته باحلكم وطلب املدعي العام رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف 
لتدقيق احلكم دون الئحة اعرتاضية مكتفيًا بام ورد يف الئحة الدعوى. وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم وصدر احلكم يف١٤٣٥/٠١/٠٤هـ. 

حمكمة  يف  الثانية  اجلـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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٣٥١٣٧٥٦٧/ج٢  برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٤هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة األحساء 
املكلف برقم ٣٥/٢٩٣٢٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ، املرفق هبا القرار الصادر من فضيلة 
القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٤١٠٥٦٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
اخلاص بدعوى/املدعي العام ضد/ )...( )... اجلنسية( يف قضية سكر، وقد تضمن القرار 
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 

يف١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.
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عن البالد بعد قضاء حمكوميته، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمحافظة جدة وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤٦٧٩٩٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٤١٨١٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ 
القرار  هبا  وصدر   )...( الشيخ/  املحكمة  هبذه  القايض  قبل  من  نظرت  وإن  سبق  والتي 
حمكمة  من  احلكم  نقض  تم  وقد  ١٤٣٣/٥/١٦هـ  وتاريخ   ٣٣٢٥٧٦٦٤ رقم  الرشعي 
يوم  ففي  ١٤٣٤/١/١٤هـ.  وتاريخ   ٣٤١٢٦٩٢ رقم  بقرارها  املكرمة  بمكة  االستئناف 
املدعي  ادعى  الساعة ٠٠: ٠٢ وفيها  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  االثنني 
 ٤٥٣/٢ رقم  التكليف  خطاب  بموجب  املحكمة  هبذه  بالعمل  واملكلف   )...( العام/ 
حمافظة  بسجون  وموقوف  اجلنسية،   ... عامًا،   )٤٣(  ،)...( عىل/  ١٤٣٢/٨/١٥هـ  يف 
١٤٣٣/٤/٣هـ.  وتاريخ  م٢٢٢٤٤/٥/٢(  )هـ  رقم  التوقيف  متديد  أمر  بموجب  جدة 
استنادًا لتعميم صاحب السمو امللكي ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية 
....عىل  أثناء قدومه من  املقبوض عليه  رقم)٤/٥/١/٧٩٤٢٥( يف١٤٣٢/١٢/٢٠هـ. 
رحلة اخلطوط اجلوية ... رقم )...( بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٩هـ من قبل مجرك مطار امللك 
عبدالعزيز الدويل بمحافظة جدة إثر ضبط سيجارتني ملفوفتني تزنان )١.٦( واحد جرام 
التي حيملها، وعثر بداخل حقيبة أخرى  وستة أعشار اجلرام بداخل حقيبة احلاسب اآليل 
كبرية كان حيملها عىل أوراق لف السجائر. أثبت التقرير الكيامئي الرشعي رقم )١٢٧٦/ك 
ش م( لعام ١٤٣٣هـ للعينة املرسلة للتحليل أهنا حشيش خمدر واحتوائها عىل املادة الفعالة 
له واملدرجة باجلدول رقم )١( فئة )أ( امللحق بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. 
يدخن  وهو  وشاهده  األشخاص،  أحد  مع  اجتمع  :”إنه  قال  عليه،  املدعى  مع  وبالتحقيق 
امللفات  بجمع  به  اخلاصة  السكرترية  قامت  ذلك  وبعد  االجتامع،  أثناء  املخدر  احلشيش 
حقيبة  بداخل  ضبط  بأنه  وبمواجهته  بكت  ذلك  ضمن  من  ومجعت  السجائر،  وبكت 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٧٩٩٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٦٩٠٠ 

هتليباخمدرتتا-احشيشا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيهاسابقاا-اتقليلاخمربيا-ادفعابانعدتما
إدتنةا بحوزتها-ا عاما تملاهلا مقؤوليةا بها-ا إسلترها عنا رجوعها تلاعاطيا-ا إنكارا تلقصدا-ا

بالاهليبا-اهتمةاسويةابالاعاطيا-ادرءاتحلدا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا-اإبعاد.

تملادتانا)١ر(او)56(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

احلشيش  مادة  بتهريب  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
املخدر بقصد التعاطي، وتعاطيه تلك املادة سابقا، وطلب احلكم عليه بالسجن واإلبعاد، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بحيازة احلشيش يف حقيبته، ودفع بعدم علمه، وأن 
أحد األشخاص وضعه فيها باخلطأ عند اجتامعه معه، كام أنكر تعاطي احلشيش يف السابق، 
وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل إقرار املدعى عليه حتقيقا بالتعاطي، وبعرضه عليه 
أنكر صدوره منه، باالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد أنه  يتضمن إجيابية العينة 
للحشيش املخدر، ونظرا لرجوع املدعى عليه عام اعرتف به ؛ما يدرأ احلد عنه، لذا فقد ثبت 
لديه  يثبت  ومل  التعاطي،  بقصد  املخدر  احلشيش  بتهريب  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى 
عن  لرجوعه  عنه  املسكر  حد  درء  وقرر  بذلك،  القوية  التهمة  له  ووجه  للحشيش  تعاطيه 
وإبعاده  واحدة،  دفعة  أشهر، وجلده سبعني جلدة  بسجنه ستة  بالتعاطي، وحكم  اعرتافه 
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عن البالد بعد قضاء حمكوميته، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمحافظة جدة وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤٦٧٩٩٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٤١٨١٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ 
القرار  هبا  وصدر   )...( الشيخ/  املحكمة  هبذه  القايض  قبل  من  نظرت  وإن  سبق  والتي 
حمكمة  من  احلكم  نقض  تم  وقد  ١٤٣٣/٥/١٦هـ  وتاريخ   ٣٣٢٥٧٦٦٤ رقم  الرشعي 
يوم  ففي  ١٤٣٤/١/١٤هـ.  وتاريخ   ٣٤١٢٦٩٢ رقم  بقرارها  املكرمة  بمكة  االستئناف 
املدعي  ادعى  الساعة ٠٠: ٠٢ وفيها  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  االثنني 
 ٤٥٣/٢ رقم  التكليف  خطاب  بموجب  املحكمة  هبذه  بالعمل  واملكلف   )...( العام/ 
حمافظة  بسجون  وموقوف  اجلنسية،   ... عامًا،   )٤٣(  ،)...( عىل/  ١٤٣٢/٨/١٥هـ  يف 
١٤٣٣/٤/٣هـ.  وتاريخ  م٢٢٢٤٤/٥/٢(  )هـ  رقم  التوقيف  متديد  أمر  بموجب  جدة 
استنادًا لتعميم صاحب السمو امللكي ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية 
....عىل  أثناء قدومه من  املقبوض عليه  رقم)٤/٥/١/٧٩٤٢٥( يف١٤٣٢/١٢/٢٠هـ. 
رحلة اخلطوط اجلوية ... رقم )...( بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٩هـ من قبل مجرك مطار امللك 
عبدالعزيز الدويل بمحافظة جدة إثر ضبط سيجارتني ملفوفتني تزنان )١.٦( واحد جرام 
التي حيملها، وعثر بداخل حقيبة أخرى  وستة أعشار اجلرام بداخل حقيبة احلاسب اآليل 
كبرية كان حيملها عىل أوراق لف السجائر. أثبت التقرير الكيامئي الرشعي رقم )١٢٧٦/ك 
ش م( لعام ١٤٣٣هـ للعينة املرسلة للتحليل أهنا حشيش خمدر واحتوائها عىل املادة الفعالة 
له واملدرجة باجلدول رقم )١( فئة )أ( امللحق بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. 
يدخن  وهو  وشاهده  األشخاص،  أحد  مع  اجتمع  :”إنه  قال  عليه،  املدعى  مع  وبالتحقيق 
امللفات  بجمع  به  اخلاصة  السكرترية  قامت  ذلك  وبعد  االجتامع،  أثناء  املخدر  احلشيش 
حقيبة  بداخل  ضبط  بأنه  وبمواجهته  بكت  ذلك  ضمن  من  ومجعت  السجائر،  وبكت 
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مالبسه عىل ورق لف سجائر احلشيش املخدر أنكر معرفته بوجودها أو عالقته هبا وأفاد 
بأنه يدخن احلشيش املخدر يف بعض البالد األوربية. وانتهى التحقيق معه إىل توجيه االهتام 
إليه بتهريب سيجارتني ملفوفتني وزهنام )١.٦( جرام وستة أعشار اجلرام ثبت أهنام حتتويان 
عىل مادة احلشيش املخدر لقصد التعاطي وتعاطيه من نوعه سابقًا، استنادًا للفقرة )٢( من 
املادة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
١.ما ورد يف أقواله املدونة بدفرت التحقيق ص )١ -٥( لفة )١(.٢.ما ورد يف شهادة الشهود 
به  املنوه  الرشعي  الكيميائي  بالتقرير  ورد  لفه )١(.٣.ما  املرفق  عنه  املنوه  الضبط  بمحرض 
املرفق لفه )١٥(.٤. ضبط ورق لف سجائر احلشيش املخدر بداخل شنطة مالبس املتهم 
قرينة عىل أن احلشيش املضبوط بشنطة حاسبه اآليل يعود إليه. وباالطالع عىل سوابقه مل يعثر 
عىل أي سابقة مسجلة عليه. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة 
رشعًا فعل حمرم رشعًا وجمرم نظامًا وفقًا للامدة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ، لذا أطلب إثبات 
إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بالعقوبتني األصلية والتكميلية التاليتني: ١. بالسجن لقاء 
إليه. املشار  املخدرات  نظام مكافحة  املادة )٤١( من  للفقرة )١( من  استنادًا  إليه   ما أسند 

٢. إبعاده عن البالد بعد انتهاء تنفيذ عقوبته استنادا للفقرة )٢( من املادة )٥٦( من نظام 
أعاله،  الدعوى  عن  عليه  املدعى  ٠وبسؤال  دعواي  هذه  إليه.  املشار  املخدرات  مكافحة 
أجاب قائال:” صحيح أن احلشيش املذكور كان يف حقيبتي لكني ال أعلم عنها شيئا، ومل 
بأوراق  ما جاء  “بينتي  قال:  العام  املدعي  السابق، وبعرض ذلك عىل  أتعاط احلشيش من 
املعاملة وبالرجوع إىل أوراق املعاملة وجدنا التقرير الكيميائي املذكور رقمه وتارخيه أعاله 
واملتضمن إجيابية العينة ملادة احلشيش املخدر ووجدنا إفادة املذكور حتقيقا بتعاطيه احلشيش 
من السابق وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال غري صحيح أنني تعاطيت احلشيش املخدر 
من السابق، وإنام قلت إنني احرتم قوانني البلد التي أقيم هبا، ولو كنت يف أوروبا الحرتمت 
القوانني هناك، أما احلشيش املذكور فقد كان يف شنطتي بطريق اخلطأ، فقد كنت قبل جميئي 
للملكة يف اجتامع مع أحد األشخاص بداخل أحد الفنادق خارج اململكة، وشاهدته وهو 
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يدخن احلشيش املخدر أثناء االجتامع، وبعد ذلك قامت السكرترية اخلاصة به بجمع امللفات 
وبكت السجائر، ومجعت من ضمنها ذلك البكت، وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال:” 
بتعاطي  املذكور، فهو مسؤول عنها، و اعرتف حتقيقا  املذكور وجد يف شنطة  إن احلشيش 
احلشيش من السابق، وعليه وحيث احلال ما ذكر من دعوى املدعي العام ضد املذكور يف 
ما ذكر أعاله، ويطلب جمازاته، وحيث أنكر املدعى عليه عىل الدعوى أعاله، وجرى طلب 
البينة من املدعي العام، فقال بينتي ما جاء يف أوراق املعاملة، وحيث جرى الرجوع ألوراق 
املعاملة ووجد فيها اعرتاف املذكور حتقيقا برشب احلشيش من السابق، وأقواله بعدم معرفته 
بوجود احلشيش املذكور، وأنه وجد معه بطريق اخلطأ، وهو مسؤول عنها أما التعاطي فقد 
املذكور  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  والتأمل  االطالع  فبعد  بتعاطيه  حتقيقا  اعرتف 
بتهريب سيجارتني ملفوفتني وزهنام جرام وستة أعشار اجلرام من احلشيش املخدر بقصد 
التعاطي ومل يثبت التعاطي إال أن الشبهة قوية بالتعاطي للحشيش العرتافه حتقيقا ويدرأ عنه 
احلد لرجوعه عن اعرتافه، وقررت ما ييل:  أوال/ جلده سبعني جلدة دفعة واحدة ٠ ثانيا/ 
تعزيره بالسجن ستة أشهر من تاريخ  إيقافه استنادا للامدة ٤١من نظام مكافحة املخدرات 
٠ ثالثا/ إبعاد املدعى عليه املذكور إىل بالده بعد انتهاء فرتة حمكوميته استنادا للامدة ٥٦ من 
نفس النظام وبعرضه عليهام قرر املدعى عليه عدم القناعة باحلكم، واستعد بتقديم الئحة 
اعرتاضية وأبدى املدعي العام اعرتاضه عىل احلكم بالئحة اعرتاضية. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.

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 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤/٢٨٥٠٨٥٣ وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٨هـ 
اجلزائية بجدة برقم ٣٥١١٢٣١٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٠هـ املتضمن دعوى املدعي العام 
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ضد/ )...( ... اجلنسية املتهم يف خمدرات املحكوم فيه بام دون باطن القرار. وبدراسة القرار 
وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 5لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٢٨٩  
حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٤٥٨٦ 

هتليباخمدرتتا-احشيشا-اسصداتلكقباتملاديا-اتقليلاخمربيا-اإسلترا-ادفعاباإلكلتها
بالقجناوتجلمدا تعزيلا إدتنةا-ا تلدفعا-ا إثباتا اعدما تملهلبةا-ا باملادةا تلاهليبا-اجهلا عىلا

وتلغلتمةا-اإبعاد.

تملوتد)٣٧(او)56(او)6٠(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

مادة  من  كمية  بتهريب  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
احلشيش املخدر إىل داخل البالد أثناء جتاوزه احلدود سريا عىل األقدام، وطلب احلكم عليه 
بإكراه  ودفع  إليه،  نسب  ما  أقر بصحة  عليه  املدعى  الدعوى عىل  وبعرض  تعزيرا،  بالقتل 
أشخاص له عىل ذلك مقابل دخوله إىل البالد، وبطلب البينة منه عىل ما دفع به قرر أنه ال 
بينة لديه، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة للحشيش 
املخدر، ولذا فقد ثبت لدى املحكمة إدانة املدعى عليه بام نسب إليه وحكمت برد طلب 
ومخسامئة  ألفا  وجلده  عاما،  عرش  مخسة  بسجنه  تعزيره  وقررت  تعزيرا،  قتله  العام  املدعي 
البالد بعد قضاء حمكوميته، فاعرتض  جلدة مفرقة، وتغريمه مائة ألف ريال، وإبعاده عن 

املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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العامة  باملحكمة  القضاة  و)...(   )...( من  كل  نحن  فلدينا  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   )٣٤١٥٢٨٩( برقم   )...( القضائي  للمكتب  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بجازان 
١/١٠/ ١٤٣٤هـ واملقيدة باملحكمة برقم )٣٤٢٧٢١٦( وتاريخ ١/١٠/ ١٤٣٤هـ ففي 
والنصف  الثامنة  الساعة  متام  اجللسة يف  افتتحت  املوافق ١٤٣٤/٧/٢٣هـ  األحد  يوم  يف 
التحقيق  هيئة  رئيس  من  العام  باالدعاء  املكلف   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها  صباحًا 
وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢هـ وحرض  رقم )٤٠١٨(  التعميد  بموجب  بجازان  العام  واالدعاء 
حلضوره املدعى عليه )...(... اجلنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...( وادعى املدعي 
بمنطقة  اهليئة  لفرع  العام  بدائرة االدعاء  قائاًل: بصفتي مدعيًا عامًا  املدعى عليه  العام عىل 
جازان أدعي عىل املذكور أعاله أنه يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٣/٨/٢٧هـ وأثناء قيام أفراد 
إىل  اليمنية  األرايض  من  قدومه  أثناء  عليه  املدعى  املعتاد، شاهدوا  بعملهم  احلدود  حرس 
معه  ضبط  تفتيشه  وعند  مرشوعة،  غري  وبطريقة  األقدام،  عىل  سريا  السعودية  األرايض 
القبض  فتم  جرام  كيلو  عرشة  كجم(   ١٠( وزهنا  بلغ  املخدر  احلشيش  مادة  من  كمية  عىل 
عليه، وأثبت التقرير الكيميائي الرشعي رقم )٢٧١٩٤ س٢( لعام ١٤٣٣هـ الصادر من 
الكمية  من  املرسلة  العينة  إجيابية  املكرمة  مكة  بمنطقة  الرشعية  والكيمياء  السموم  مركز 
املضبوطة ملادة احلشيش املخدر واحتوائها عىل املادة الفعالة له، املدرج ضمن اجلدول رقم 
)١( فئة )أ( من نظام املخدرات واملؤثرات العقلية والصادر باملرسوم امللكي رقم م/٣٩ يف 
١٤٢٦/٧/٨هـ. موقوف استنادًا للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ 
كون جريمته من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف، وباستجواب املدعى عليه بعد مواجهته 
املخدر  احلشيش  مادة  من  بحوزته  املضبوطة  الكمية  بتهريبه  أقـــــر  إليه  املنسوبة  بالتهمة 
توجيه   عن  التحقيق  أسفر  وقد  املادي،  الكسب  ذلك  من  وغرضه  السعودية  إىل   .... من 
االهتام لــ/ )...( بتهريب ما وزنه )١٠ كجم( عرشة كيلو جرام من مادة احلشيش املخدر 
الثالثة من نظام مكافحة  املادة  الفقرة رقم )١( من  املجرم بموجب  السعودية  إىل   .... من 
١٤٢٦/٧/٨هـ  يف  م/٣٩  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات 
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وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره املدونة لفة رقم )٢٢( ٢ - اعرتافه بمحرض سامع  
األقوال املدون لفة )١٣( ٣ - ما ورد بمحرض القبض املرفق باألوراق لفه رقم )١( ٤ - ما 
ورد بالتقرير الكيميائي الرشعي املنوه به املرفق لفة )٢١( وحيث إن ما أقدم عليه املدعى 
املخدرات  نظام مكافحة  نظامًا بموجب  فعاًل حمرمًا رشعًا ومعاقبًا عليه  يعد  املذكور  عليه 
يف عقوباته األصلية والتكميلية لذا أطلب: إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بالقتل 
تعزيرا استنادا للفقرة رقم )١( من البند األول من املادة )٣٧( من نظام مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية املشار إليه، هذه دعواي٠ وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه 
الديانة بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( أجاب  عن طريق املرتجم )...( اجلنسية مسلم 
قائاًل ما ذكره املدعي العام صحيح؛ حيث إين كنت أريد الدخول من ..... إىل السعودية 
ووجدت مخسة أشخاص، ومعهم محل وقالوا يل إن كنت تريد الدخول إىل السعودية فيجب 
أن حتمل معنا، وأكرهوين عىل ذلك مقابل ألف ريال، فحملت معهم وال أعلم ما هو، هكذا 
أجاب٠ وبسؤاله هل لديه بينة عىل اإلكراه ؟قال :ال بينة لدي ثم جرى االطالع عىل أوراق 
املعاملة واالطالع عىل التقرير الكيامئي الرشعي رقم )٤٧/٢٠٥/١/٢٦١٥٢م( وتاريخ 
١٤٣٣/١٠/١٠هـ الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الرشعية بمنطقة مكة 
املكرمة املرفق باملعاملة لفه رقم )٢١( واملتضمن: إجيابية العينة املرسلة من الكمية املضبوطة 
ملادة احلشيش املخدر كام جرى االطالع عىل كرت السوابق اخلاص باملدعى عليه عىل لفة 
رقم )٢( ويتضمن عدم وجود سوابق عليه فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة وحيث 
صادق املدعى عليه عىل دعوى املدعي العام وبعد االطالع عىل املواد )٦٠، ٥٦، ٣٧( من 
نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية فقد ثبت لدينا إدانة املدعى عليه بتهريب ما وزنه 
)١٠كجم( عرشة كيلو جرام من مادة احلشيش املخدر من اليمن إىل السعودية وحكمنا بام 
ييل: أواًل/ رد طلب املدعي العام قتل املدعى عليه تعزيرا ثانيا/ تعزير املدعى عليه وذلك 
بسجنه مدة مخس عرشة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه، وجلده ألف ومخسامئة جلدة مفرقة 
املدعى  تغريم  ثالثًا:  أيام  عىل دفعات كل دفعة مخسون جلدة بني كل دفعة وأخرى عرشة 
عليه مبلغ مائة ألف ريال غرامة تؤول للخزينة العامة للدولة، وإبعاده عن البالد بعد انتهاء 
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حمكوميته، وعدم السامح له بالدخول للمملكة إال وفق ما تقتضيه األنظمة وبعرض احلكم 
عىل املدعي العام واملدعى عليه قرر املدعى عليه القناعة باحلكم، وقرر املدعي العام عدم 
القناعة باحلكم، وطلب رفعه ملحكمة االستئناف بالئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه، وأفهم 
باملراجعة بعد عرشة أيام الستالم صورة من احلكم لتقديم اعرتاضه عليه وأفهم بالتعليامت 
املتعلقة هبذا اخلصوص وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر 

يف ١٤٣٤/٧/٢٣هـ.

اخلامسية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
برقم  بجازان  العامة  املحكمة  من  الواردة  املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/١٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٢١٦
 ٣٤٣٤٤٤٣٣ برقم   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  باملحكمة  القضاة 
اجلنسية(   ...(  )...( ضد/  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  وتاريخ 
املتضمن  القرار  يف  املوضحة  الصفة  عىل  املخدر(  احلشيش  مادة  )هتريب  قضية  يف  الهتامه 
حكم أصحاب الفضيلة بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة 
االعرتاضية وأوراق املعاملة تقررت املصادقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 6لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٧٦٤٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٤٨٣١٤ 

وتجلمدا بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا خمربيا-ا تقليلا حشيشا-ا خمدرتتا-ا هتليبا
وتلغلتمةا-اإبعاد.

تملوتدا)2/٣٧(او)56(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

مادة  من  كمية  بتهريب  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
احلشيش املخدر إىل داخل البالد أثناء جتاوزه احلدود سريا عىل األقدام، وطلب احلكم عليه 
ما  بصحة  أخريا  أقر  ثم  صحتها،  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  تعزيرا،  بالقتل 
نسب إليه، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة للحشيش 
إليه، وحكمت برصف  بام نسب  املدعى عليه  إدانة  املحكمة  ثبت لدى   فقد  املخدر، ولذا 
املدعى عليه بسجنه مخسة عرش  تعزير  تعزيرا، وقررت  قتله  العام  املدعي  النظر عن طلب 
عاما، وجلده ألفا ومخسامئة جلدة مفرقة، وتغريمه مائة ألف ريال، وإبعاده عن البالد بعد 

قضاء حمكوميته، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

باملحكمة  القضاة  و)...(  و)...(   )...( من  كاًل  نحن  فلدينا  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
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العامة بجازان بناًء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بجازان برقم 
١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  يف   ٣٤٢٨٥٧٦٦ برقم  واملقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  ٣٤٦٧٦٤٢يف 
الثالثاء ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ  اليوم  العام ضد )...( عليه ففي هذا  املدعي  املتعلقة بدعوى 
باالدعاء  املكلف   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت 
التعميد  بموجب  جازان  بمنطقة  العام  واالدعــاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  من  العام 
اجلنسية    ...  )...( عليه  املدعى  حلضـوره  وحرض  رقــــم٤٠١٨يف١٤٣٣/٠٢/٠٢هـ 
عىل  العام  املدعي  وادعى  احلدود  حرس  من  الصادرة   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
املدعى عليه، احلارض معه بدعوى نصها ما يأيت )فإنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٣هـ شاهدت 
لألرايض  دخوهلم  بعد  األشخاص  من  جمموعة  باحلرث  احلدود  حرس  دوريات  إحدى 
السعودية قادمني من األرايض اليمنية سريًا عىل اإلقدام بطريقة غري مرشوعة، وباعرتاض 
طريقهم من قبل الدورية وإطالق النار عليهم أصيب املدعو/ )...( )تم نقله للمستشفى( 
وُقبض عىل املدعى عليه، وأما البقية متكنوا من الفرار، وعثر بحوزهتام ما وزنه )١٠كجم( 
الكيميائي الرشعي رقم  التقرير  عرشة كيلو جرام من احلشيش املخدر لكل منهام، وأثبت 
)٢٧٢٢٠س٢١٤٣٣هـ( الصادر من قسم السموم والكيمياء الطبية الرشعية بمنطقة مكة 
املكرمة إجيابية العينة املرسلة وقد أسفر التحقيق عن اهتام/ )...( بارتكاب جريمة هتريب 
ما وزنه )١٠كجم( عرشة كيلو جرام من احلشيش املخدر من اليمن إىل السعودية، املجرم 
بموجب الفقرة )١( من املادة )٣( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر 
باملرسوم امللكي رقم م/٣٩ يف ١٤٢٦/٧/٨هـ وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم 
رشعًا ومعاقب عليه نظاما بموجب نظام مكافحة املخدرات يف عقوباته األصلية والتكميلية 
لذا أطلب: إثبات إدانته بام أسند إليه، واحلكم عليه بالقتل تعزيرًا استنادًا للفقرة )١( من البند 
)أواًل( من املادة )٣٧( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية املشار إليه، وبسؤال 
املدعى عليه عام جاء بدعوى املدعي العام، أجاب قائال :”ال صحة ملا ذكره املدعي العام 
بدعواه فلم أقم بتهريب حشيش خمدر من اليمن إىل السعودية ٠ “هكذا أجاب٠ وبطلب 
البينة من املدعي العام عىل دعواه أجاب قائال:” أطلب إمهايل جلسه أخرى إلحضار البينة 
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احلال ما ذكر فقد قررنا رفع هذه اجللسة وتأجيلها ويف يوم األحد  أجاب ٠وحيث  ”هكذا 
واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها  العارشة،  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٦/١٨هـ 
عليه، وبسؤال املدعي العام عام استمهل من أجله أجاب قائاًل:” مل أستطع إحضار بينة يف 
هذه اجللسة، وأطلب إمهايل جلسة أخرى إلحضارها٠” هكذا أجاب٠ وحيث احلال ما 
افتتحت  يوم األحد ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ  فقد قررنا رفع هذه اجللسة وتأجيلها، ويف  ذكر، 
اجللسة الساعة احلادية عرشة، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه، وبسؤال املدعي العام 
عام استمهل من أجله، أجاب قائاًل:” مل أستطع إحضار بينة يف هذه اجللسة، وأطلب إمهايل 
جلسة أخرى إلحضارها٠” هكذا أجاب٠ وحيث احلال ما ذكر فقد قررنا رفع هذه اجللسة 
والنصف  التاسعة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/١/٢هـ  الثالثاء  يوم  ويف  وتأجيلها، 
وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه وبسؤال املدعي العام عام استمهل من أجله أجاب 
قائاًل:” بينتي ما جاء بأوراق املعاملة “٠هكذا أجاب ٠وباالطالع عىل أوراق املعاملة وجد 
بدفرت التحقيق املرفق باملعاملة لفة )٢٥( بالصحيفة رقم ٣ إقرار للمدعى عليه )...( نصه 
وتارخيها   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية    ...- )...( املدعو  أنا  )أقر  يأيت  ما 
١٤٣٣/٨/٢٣هـ والصادرة من حرس احلدود - أنه بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٣هـ تم القبض 
مادة  من  جرامات(  كيلو  )عرشة  وزنه  ما  وبحوزيت  احلدود  حرس  دوريات  قبل  من  عيل 
احلشيش املخدر قمت بتهريبه من ...... إىل السعودية وهي تعود للمدعو/ )...(-وأجريت 
ألف ومخسامئة ريال مقابل هذه املهمة وأرغب يف إيصاهلا إىل قرية )...( بالسعودية لشخص 
ال أعرفه، حيث كان يرافقني أشخاص كانوا يعرفون منزل مستقبل الكمية، والذوا بالفرار 
عند القبض، وكان هذا اإلقرار بطوعي  واختياري، وأنا بكامل قواي العقلية املعتربة رشعًا 
دون إكراه أو إجبار من أحد، وعىل هذا أصادق املقر بام فيه )...( كام وجد باملعاملة باللفة 
شخصني  عىل  القبض  تم  أنه  يتضمن  و  احلدود،  حرس  من  املعد  القبض  حمرض   )٢( رقم 
مها )...( و)...( بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٣هـ أثناء قدومهام من األرايض اليمنية إىل األرايض 
املخدر  احلشيش  مادة  من  جرام  كيلو   )١٠( وزنه  ما  منهام  واحد  كل  وبحوزة  السعودية، 
السموم والكيمياء  الصادر مركز مراقبة  الكيميائي الرشعي  التقرير  باللفة )٢٦(  كام وجد 
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إجيابية  ويتضمن  ١٤٣٣/١٠/١٠هـ  يف   ٤٧٦/٢٠٥/١/٢٦١٢٥ برقم  الرشعية  الطبية 
العينة املرسلة، واحتوائها عىل مادة احلشيش املخدر، وبعرض ما ذكر أعاله عىل املدعى عليه 
أجاب قائاًل :”إنني أصادق عىل االعرتاف املنسوب إيل املدون أعاله، فقد اعرتفت لدى هيئة 
التحقيق بأنني قمت بتهريب عرشة كيلو من احلشيش املخدر من اليمن إىل السعودية، وما 
جاء بمحرض القبض صحيح٠ “  هكذا أجاب ٠وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وحيث أقر املدعى بتهريبه للحشيش املخدر، وصادق عىل اعرتافه املشار إليه أعاله، ونظرًا 
ينتج  وملا  اخلمس،  والرضورات  واملجتمعات  األفراد  عىل  خطرية  آثار  من  للمخدرات  ملا 
عنها من تفكك األرس والبيوت وارتكاب اجلرائم وانتهاك األعراض، وحيث أظهر املدعى 
عليه التوبة والندم عىل ما بدر منه، وبناء عىل الفقرة ثانيا من املادة ٣٧ واملادة ٥٦ من نظام 
مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية لذا فقد ثبت لدينا إدانة املدعى عليـــه )...( بتهريب 
ما وزنه )١٠كجم( عرشة كيلو جرامات من مادة احلشيش املخدر إىل السعودية وحكمنا 
ثانيًا/ تعزير  املدعى عليــه تعزيرًا  العام قتل  املدعي  النظر عن طلب  بام ييل أواًل/ رصفنا 
املدعى عليه )...( بسجنه مخسة عرش عامًا تبدأ من تاريخ توقيفه وجلده ألفًا ومخسامئة جلدة 
مفرقة عىل دفعات كل دفعة مخسون جلدة، بينها عرشة أيام ٠ ثالثًا/تغريم املدعى عليه مبلغ 
مائة ألف ريال تؤول للخزينة العامة للدولة رابعًا/إبعاد املدعى عليـه عن البالد بعد انتهاء 
حمكوميتـه وعدم السامح لـه بالدخول للمملكة ؛إال وفق ما تقيض به أنظمة احلج والعمرة، 
وبام تقدم حكمنا، وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه، اقتنع به املدعى عليه،، 
لطلبه  فأجيب  اعرتاضية  بالئحة  رفعه لالستئناف  القناعة وطلب  العام عدم  املدعي  وقرر 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/١/٢هـ. 

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 
بجازان برقم ٣٤٢٨٥٧٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هــ املرفق هبا الصك الرشعي الصادر 
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 )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  باملحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/١/١١هـ  وتاريخ   ٣٥١١٢٦٢٧ برقم  املسجل 
املوضحة  الصفة  عىل  املخدر(  احلشيش  )هتريب  قضية  يف  اجلنسية(   ...(  )...( ضـد/ 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بام  الفضيلة  أصحاب  حكم  املتضمن  الصك  يف 
الرشعي وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم، 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٧٦٩٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٧٨٣٣٨ 

هتليباخمدرتتا-احشيشا-اتقليلاخمربيا-احمارضاتفايشاومعاينةا-اإنكاراتلاهليبا-ا
إسلترامصدقارشعاا-ادفعاباإلكلتهاعميها-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتعزيلالماهمةاتلقويةا-اتعزيلا

بالقجناوتجلمدا-اإبعاد.

تملادةا)2/٣٧(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهم، طالبًا إثبات إدانتهم بتهريب احلشيش املخدر 
إىل داخل البالد بوضعه يف واسطة بحرية بشكل حمكم، وطلب احلكم عليهم بالقتل تعزيرا 
داخل  عليهم  بالقبض  أقروا  عليهم  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  املضبوطات،  ومصادرة 
احلدود، وأنكروا علمهم بوجود احلشيش يف الواسطة البحرية التابعة هلم، وبطلب البينة من 
املدعي العام استند إىل إقراراهتم املصدقة رشعا وحمارض التفتيش واملعاينة، وبعرضها عليهم 
دفعوا بصدور اإلقرار منهم حتت اإلكراه، وقرروا أنه ال بينة لدهيم عىل ذلك، وباالطالع عىل 
تلك  ونظرًا ألن  املخدر،  للحشيش  العينة  إجيابية  يتضمن  وجد  الرشعي  الكيميائي  التقرير 
القرائن القوية توجب تعزير املدعى عليهم، ولوجود شبهة يدرأ هبا القتل احتياطا للدماء، لذا 
فقد حكمت املحكمة  برد املدعي العام، وقررت تعزير املدعى عليهم للتهمة القوية بسجن 
كل واحد منهم عرشين سنة، وجلد كل واحد منهم ألفي جلدة مفرقة، وإبعادهم عن البالد 
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بعد انتهاء سجنهم، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

العامة  املحكمة  يف  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدينا  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  بجازان  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بجازان 
وتاريخ   ٣٤٢٨٢٢٧١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٦٧٦٩٢
١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( العام  املدعي  حرض  وفيها   ١٠  :٣٠
١٤٣٣/٠٢/٠٢هـ  يف   ٤٠١٨ رقم  التكليف  خطاب  بموجب  العام  االدعاء  ممثل   )...(
أدعي  جازان  بمنطقة  اهليئة  لفرع  العام  االدعاء  بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي  قائاًل:  وادعى 
بموجب  اجلنسية    ... و)...(   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية    ...  )...( عىل 
البطاقة البديلة رقم )...( و)...( ... اجلنسية  بموجب البطاقة البديلة رقم )...( أنه بتاريخ 
١٤٣٣/٩/١٢هـ ورد لفرقة حرس احلدود قطاع فرسان اتصاال من مركز االتصال بقيادة 
بالقرب من شاطئ )رأس عربة( وعند وصول  يفيد بوجود واسطة بحرية جمهولة  القطاع 
الفرقة للموقع عثرت عىل واسطة بحرية )فيرب قالس بدون اسم أو رقم( وثالثة أشخاص 
ُيعثر عىل يشء.  هم املدعى عليه املذكور أعاله، ورفاقه وبتفتيش الواسطة واألشخاص مل 
احلشيش،  بتهريب  يقومون  املهربني  أن  معلومات  توفر  بعد  ١٤٣٣/١٠/١١هـ  وبتاريخ 
املذكورة  الواسطة  تفتيش  تم  بإحكام  إغالقها  يتم  قالس  الفيرب  من  خانات  بعمل  وذلك 
أعاله فعثر عىل عدد )١٠٠( بالطة بلغ وزهنا )١٠٠( كيلوجرام )١٠٠كجم( من مادة يشتبه 
أن تكون مادة احلشيش خمبأ باخلزن األمامي من الواسطة. وبتحليل عينة مما تم ضبطه أثبت 
التقرير الكيميائي الرشعي رقم )٢٨٧٦٩ س٢( لعام ١٤٣٣هـ الصادر من مركز السموم 
والكيمياء الرشعية بمنطقة مكة املكرمة إجيابية العينة املرسلة ملادة احلشيش املخدر، وجرى 
باالشرتاك  عليهم  للمدعى  االهتام  توجيه  إىل  التحقيق  وانتهى  رشعا،  اعرتافاهتم  تصديق 

بتهريب مائة كيلو حشيش لداخل اململكة وذلك لألدلة التالية:
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اللفات  عىل  واملرفقة  رشعا  املصدقة  احلدود  حرس  أمام  هبا  املنوه  اعرتافاهتم   - ١
اللفات )من ٥٢إىل  املرفق عىل  به  املنوه  القبض  بواقعة  اعرتافهم حتقيقا   - ١٤٫٩٫٤(.٢(
٦١(. ٣ - ما جاء يف حمارض القبض املرفقة عىل اللفات )٤٧٫٢٠(.٤ - ما جاء يف التقرير 
املتهمني عىل  تعرف  ما جاء بمحرض  اللفة رقم )٦٢(.٥ -  املرفق عىل  الرشعي  الكيميائي 
اللفة رقم )٣٥(. وحيث  املرفق عىل  املحظورة  املادة  فيه عىل  العثور  بعد  البحري  مركبهم 
إن ما أقدم عليه املذكوران يعد فعاًل حمرمًا رشعًا ومعاقبًا عليه نظامًا بموجب نظام مكافحة 
١٤٢٦/٧/٨هـ،  يف  م/٣٩  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات 
ييل:  بام  واحلكم  إليهم  اسند  بام  إدانتهم  إثبات  أطلب  لذا  والتكميلية  األصلية  عقوباته   يف 
١/ بالقتل تعزيرا استنادا للفقرة رقم )١( من البند األول من املادة )٣٧( من نظام مكافحة 
يف  املستخدمة  البحرية  الواسطة  مصادرة  إليه.٢/  املشار  العقلية  واملؤثرات  املخدرات 
املادة )٥٣(  للفقرة رقم )١( من  استنادا  أو رقم(  التهريب )فيرب قالس بدون اسم  عملية 
يف  م/٣٩  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من 
١٤٢٦/٧/٨هـ وبسؤال املدعى عليهم عن الدعوى، أجاب كل واحد منهم بمفرده قائال 
ما ذكره املدعي العام من القبض علينا يف احلدود السعودية فهو صحيح، و ما ذكره من وجود 
احلشيش يف الواسطة البحرية فال نعلم عنه شيئًا، وقد تم القبض علينا يف رمضان ثم بعد 
شهر تقريبا أخربونا أهنم وجدوا احلشيش يف الواسطة التابعة لنا، ونحن ال نعلم عن ذلك 
شيئا، علام أننا دخلنا احلدود السعودية دون علمنا ؛حيث هتنا يف البحر بسبب الغبار املوجود 
يف ذلك اليوم حتى دخلنا احلدود السعودية دون علمنا ٠هكذا أجابوا، وبعرضه عىل املدعي 
العام قال الصحيح ما ذكرته، وبينتي إقراراهتم املصدقة رشعا املدونة عىل الصفحات رقم 
)من ٥٢إىل ٦١( وباالطالع عليها وجدناها تتضمن اعرتاف كل واحد منهم أنه تم القبض 
عليه بعد حتميل مائة بالطة حشيش من بلدة .... يف ...  إليصاهلا إىل جزيرة ...  بفرسان 
 )...( ويدعي   ... يف  الكمية  صاحب  مع  االتفاق  بعد   وذلك  سعودي  ريال  ألف  مقابل 
وهذه اإلقرارات مصدقة من حمكمة فرسان وبتالوهتا عليهم قالوا إهنا أخذت منا باإلكراه 
يوم   ويف  الوقت،  النتهاء  اجللسة  ورفعت  لدينا”  بينة  قالوا:” ال  البينة،  وبسؤاهلم  والقوة، 
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افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حرض املدعي  املوافق ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ  االثنني 
باملعاملة  املرفق  الرشعي  الكيميائي  التقرير  واملدعى عليهم وقد جرى االطالع عىل  العام 
واالطالع عىل حمرض القبض املرفق عىل اللفة رقم ٤٧ املتضمن أنه تم القبض عىل الواسطة 
البحرية بقيادة املدعى عليهم بتاريخ ١٤٣٣/٩/١٢هـ وبتفتيش الواسطة واألشخاص مل 
املرفق  يمنية  وسائط  تفتيش  حمرض  يف  جاء  وملا  ممنوعات،  أو  مهربات  أي  عىل  معهم  ُيعثر 
عىل اللفة رقم ٣٦ املتضمن أنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١١هـ توفرت معلومات بأن املهربني 
الوسائط  بإحدى  عثر  وأنه  بإحكام،  إغالقها  يتم  جالس  الفيرب  يف  خانات  بعمل  يقومون 
املقبوض عليها عىل عدد ١٠٠ كجم من احلشيش املخدر خمبأة وملحم عليها بالفيرب جالس 
إ.هـ كام جرى االطالع عىل حمرض املعاينة والتعرف عىل الواسطة البحرية املرفق عىل اللفة 
التي  البحرية وهي  واسطتهم  التعرف عىل  استطاعوا  عليهم  املدعى  أن  املتضمن  رقم ٣٥ 
إلنكار  ونظرا  واإلجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  إ.هـ  احلشيش  كمية  عىل  فيها  عثر 
العام يطلب قتل املدعى عليهم تعزيرا،  املدعي  العام، وألن  املدعي  املدعى عليهم دعوى 
املعاينة  حمرض  يف  جاء  وملا  التفتيش،  حمرض  يف  جاء  وملا  القبض،  حمرض  يف  جاء  ملا  واستنادا 
وتم  ١٤٣٣/٩/١٢هـ  بتاريخ  الواسطة  عىل  القبض  تم  حيث  أعاله  املرصودة  والتعرف 
العثور عىل كمية احلشيش بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١١هـ أي بعد شهر تقريبا وهي مدة زمنية 
ليست بالقصرية، وهذه شبهة يدرأ هبا القتل عن املدعى عليهم، وألن الدماء حيتاط هلا ماال 
حيتاط لغريها، واستنادا ملا جاء يف إقرار املدعى عليهم املصدق رشعا املرصود أعاله، وألن 
ما جاء فيه إضافة إىل البينات األخرى قرائن قوية توجب زيادة التعزير عىل املدعى عليهم 
للامدة ٢/٣٧ من نظام مكافحة املخدرات  سيام والكمية كبرية واملنطقة حدودية واستنادا 
وجلميع ما تقدم فقد  رددنا دعوى املدعي العام إثبات إدانة املدعى عليهم وقتلهم تعزيرا 
ملا ذكر أعاله، وقررنا تعزيرهم لوجود التهمة القوية عليهم بسجن كل واحد منهم عرشين 
سنة، وجلد كل واحد منهم ألفي جلدة، مفرقة عىل دفعات كل دفعة مخسون جلدة، بني كل 
دفعة والتي تليها عرشة أيام، وإبعادهم عن البالد بعد انتهاء سجنهم، وبعرضه عىل الطرفني 
قرر املدعي العام اعرتاضه بالئحة، فأجيب لطلبه وجرى تسليمه صورة من الصك وأفهم 
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بالتعليامت وقرر املدعى عليهم قناعتهم به وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ 

اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٥/٠١/٢٢هـ  االثنني  يوم  ويف  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
املالحظة  قرار  وبرفقها  بعسري  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد   ٠٩.٣٠ الساعة 
الصادر  اجلزاء  )أوال/  ييل  ما  لوحظ  أنه  املتضمن  ١٤٣٤/٦/٥هـ  يف   ٣٤٢٣١٥٢٨ رقم 
بحق املدعى عليهم من سجن وجلد كثري حيث مل تثبت إدانتهم بام نسب إليهم يف الدعوى 
العامة فعىل أصحاب الفضيلة إعادة النظر يف احلكم ثانيا/ مل يتم التنويه عىل الئحة املدعي 
العام يف ضبط القضية إ.هـ ونظرًا لكون فضيلة الشيخ )...( قد نقل إىل املحكمة اجلزائية 
بالدمام فقد جرى الكتابة لفضيلة رئيس حمكمة االستئناف بعسري رقم ٣٤١٥٥٢٧٣٥ يف 
١٤٣٤/٠٨/١٤هـ  يف   ٣٤١٧٠٢٧٦٠ رقم  خطاهبم  فورد  للتوجيه  ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ 
واملرفق به القرار رقم ٣٤٢٧٢٥٥١ يف ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ املتضمن قررت الدائرة أنه ما 
دام أن فضيلة القايض املشارك يف نظر هذه القضية الشيخ )...( قد تم نقله إىل املحكمة اجلزائية 
بالدمام فتتم اإلجابة عىل قرار الدائرة املرفق رقم ٣٤٢٣١٥٢٨ يف ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ من 
قبل القاضيني املشاركني يف نظرها اللذين الزاال عىل رأس العمل ومن ثم بعث كامل أوراق 
وعليه  املالحظات.  عىل  لإلجابة  اجلديد  عمله  مقر  يف  فضيلته  إىل  احلكم  فيها  بام  القضية 
فنجيب عن مالحظات أصحاب الفضيلة بام ييل: ما يتعلق باملالحظة األوىل فإننا نرى أن 
التهمة عليهم؛  املهربة كبري ولقوة  الكمية  نظرا ألن حجم  للمدعى عليهم  مناسب  احلكم 
نظرا لكوهنم استطاعوا التعرف عىل الواسطة البحرية، ولو ثبتت إدانتهم ملا وسعنا إال قتلهم 
املقدمة  الثانية فإنه سبق اطالعنا عىل الالئحة االعرتاضية  يتعلق باملالحظة  أما ما  تعزيرا٠ 
من املدعي العام والرشح عليها بام يلزم وعليه فلم يظهر لنا سوى ما أجريناه وحكمنا به 
وأمرنا بإحلاقه وإعادته ملحكمة االستئناف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ.
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القضايا اخلامسية  لتدقيق  الدائرة األوىل  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد: 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
الصادر  الرشعي  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٦هـ  يف   ٣٤١٧٠٢٧٦٠ برقم  بجازان 
 )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  باملحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
من/  كل  ضــد  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  ١٤٣٤/٤/١٥هـ  يف   ٣٤١٨٨٢٩٨ برقم 
املخدر(  احلشيش  )هتريب  قضية  يف  الهتامهم  )اجلنسية(   )...(  - ٣  )...(  - ٢  )...(  - ١
ومفصل  مدون  هو  بام  الفضيلة  أصحاب  حكم  املتضمن  الصك  يف  املوضحة  الصفة  عىل 
املعاملة،  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبق  وحيث  فيه، 
عىل  بناًء  ضبطه  وصورة  بالصك  وأحلقوه  الفضيلة  أصحاب  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع 
وتاريخ   ٣٤٢٣١٥٢٨ رقم  وقرارنا  ١٤٣٤/٧/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٢٥٥١ رقم  قرارنا 
١٤٣٤/٦/٥هـ تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٠٢٩٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٨٤١٢ 

هتليباخمدرتتا-احشيشا-اتقليلاخمربيا-احمرضاسبضا-اإنكاراتلدعوىا-اعدماثبوتا
تإلدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوتجلمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهم، طالبًا إثبات إدانتهم بتهريب احلشيش املخدر 
بالقتل  عليهم  احلكم  وطلب  األقدام،  عىل  سريا  احلدود  جتاوزهم  أثناء  البالد  داخل  إىل 
تعزيرا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أنكروا صحتها، وبطلب البينة من املدعي العام 
استند إىل التقرير الكيامئي  الرشعي بإجيابية العينة ملادة احلشيش، وإىل حمرض القبض املعد من 
حرس احلدود، ونظرا ألن ذلك يعد قرينة ويوجه التهمة للمدعى عليهم، لذا فقد حكمت 
املحكمة بعدم ثبوت إدانة املدعى عليهم وبرصف النظر عن طلبات املدعي العام، وقررت 
تعزير املدعى عليهم للتهمة القوية بسجن كل واحد منهم ثالث سنوات، وجلده ثالثامئة 

جلدة مفرقة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: فلدينا نحن كاًل من )...( و)...( و)...( القضاة باملحكمة العامة 
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بجازان بناًء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بجازان برقم٣٤٨٠٢٩٠ 
بدعوى  املتعلقة  ١٤٣٤/٢/٤هـ  يف   ٣٤٢٨٥٩٩٦ برقم  واملقيدة  ١٤٣٤/٢/١٨هـ  يف 
املدعي العام ضد )...( ورفيقيه عليه ففي هذا اليوم الثالثاء ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ افتتحت 
اجللسة وفيها حرض املدعي العام )...( املكلف باالدعاء العام من سعادة رئيس فرع هيئة 
التحقيق واالدعاء العام بمنطقة جازان بموجب التعميد رقم ٤٠١٨ يف١٤٣٣/٠٢/٠٢هـ 
 )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( عليهم  املدعى  حلضـوره  وحرض 
واملدعى عليه )...( ... اجلنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...( واملدعى عليه )...( ...  
بموجب  اجلنسية   ...)...( املرتجم  حرض  كام   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية 
رخصة اإلقامة رقم )...( وادعى املدعي العام عىل املدعى عليهم احلارضين معه بدعوى 
نصها ما يأيت )حيث إنه يف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٣/١٢/٥هـ وأثناء قيام إحدى دوريات 
حرس احلدود بواجبها شاهدت عرب النظام احلراري أربعة أشخاص قادمني من األرايض 
اليمنية إىل األرايض السعودية سريًا عىل األقدام وبطريقة غري مرشوعة حاملني عىل ظهورهم 
أكياس ال يعرف ما بداخلها، فتم توجه إحدى الدوريات هلم واعرتاض طريقهم وباإليعاز 
هلم بالوقوف الذوا بالفرار، فتمت مطاردهتم وإطالق عدة طلقات حتذيرية يف اهلواء، ما أدى 
إىل القبض عىل املدعى عليهم األول والثاين والثالث وإصابة املدعى عليه/ )...( وبتفتيش 
املذكورين عثر بحوزة املدعى عليه األول عىل كمية من مادة يشتبه أن تكون من احلشيش 
املخدر بلغ وزهنا )١٠ كجم( عرشة كيلو جرام، وعثر بحوزة املدعى عليه الثاين عىل كمية 
من مادة يشتبه أن تكون من احلشيش املخدر بلغ وزهنا )٥ كجم( مخسة كيلو جرام، وعثر 
بحوزة املدعى عليه الثالث عىل كمية من مادة يشتبه أن تكون من احلشيش املخدر بلغ وزهنا 
)١٠ كجم( عرشة كيلو جرام، وعثر بحوزة املدعى عليه/ )...( )املصاب( عىل كمية من 
مادة يشتبه أن تكون من احلشيش املخدر بلغ وزهنا )مخسة كجم( مخسة كيلو جرام وأثبت 
التقرير الكيميائي الرشعي رقم )٣٥٤٥٥ س٢( لعام ١٤٣٣هـ الصادر من مركز السموم 
والكيمياء الرشعية بمنطقة مكة املكرمة إجيابية العينة املرسلة من الكمية املهربة ملادة احلشيش 
نظام  من  )أ(  فئة   )١( رقم  اجلدول  ضمن  املدرج  له،  الفعالة  املادة  عىل  واحتوائها  املخدر 
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املخدرات واملؤثرات العقلية والصادر باملرسوم امللكي رقم م/٣٩ يف ١٤٢٦/٧/٨هـ.
وقد تضمن خطاب قائد حرس احلدود باحلرث املوجه ملدير مكافحة املخدرات بجازان 
بأنه تم بعث املدعى عليه/ )...( إىل  رقم )٨٢٩٠/٦/٢٨( وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ 
مستشفى احلرث وأنه سيتم بعثه هلم بعد متاثله للشفاء رفق أوراق مفرزه له. وتم إيقافهم 
استنادًا للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ املبني عىل املادة )١١٢( من 
النظامي  املقتىض  لتطبيق  بجازان  احلدود  حرس  قيادة  وخماطبة  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام 
األول  عليه  املدعى  باستجواب  مرشوعة،  غري  بطريقة  السعودية  لألرايض  دخوهلم  حيال 
وبعد مواجهته بالتهمة املنسوبة إليه أنكر ما نسب إليه وأفاد بأنه كان قادمًا من األرايض اليمنية 
إىل األرايض السعودية سريًا عىل األقدام لطلب املعيشة، وأنه ال يعرف من األشخاص الذين 
قبض عليهم معه إال املدعى عليه الثاين فقط، مضيفًا بأنه قبض عليه من قبل حرس احلدود 
وليس بحوزته يشء، وصّدق عىل أقواله بذلك حتقيقًا. باستجواب املدعى عليه الثاين وبعد 
مواجهته بالتهمة املنسوبة إليه أنكر ما نسب إليه وأفاد بأنه كان قادمًا من األرايض اليمنية إىل 
األرايض السعودية سريًا عىل األقدام لطلب املعيشة وأنه ال يعرف من األشخاص اللذين 
قبض عليهم معه إال املدعى عليه األول فقط، مضيفًا بأنه قبض عليه من قبل حرس احلدود 
وليس بحوزته يشء، وصّدق عىل أقواله بذلك حتقيقًا. باستجواب املدعى عليه الثالث وبعد 
مواجهته بالتهمة املنسوبة إليه أنكر ما نسب إليه وأفاد بأنه كان قادمًا من األرايض اليمنية إىل 
األرايض السعودية سريًا عىل األقدام لطلب املعيشة، وأنه ال يعرف األشخاص الذين قبض 
احلدود وليس بحوزته يشء، وصّدق  قبل حرس  بأنه قبض عليه من  معه، مضيفًا  عليهم 
عىل أقواله بذلك حتقيقًا، وقد أسفر التحقيق معهم عن توجيه االهتام إليهم بتهريب األول 
السعودية.  اليمن إىل  ما وزنه )١٠ كجم( عرشة كيلو جرام من مادة احلشيش املخدر من 
وبتهريب الثاين ما وزنه )٥ كجم( مخسة كيلو جرام من مادة احلشيش املخدر من اليمن إىل 
السعودية. وبتهريب الثالث ما وزنه )١٠ كجم( عرشة كيلو جرام من مادة احلشيش املخدر 

من اليمن إىل السعودية. وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
بمحرض  ورد  ما   - ٢  .)٣٩( رقم  لفة  التحقيق  بدفرت  املدونة  أقواهلم  يف  ورد  ما   - ١
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القبض املشار له املرفق صورته لفة رقم )١ - ٢(. ٣ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الرشعي 
املنوه به املرفق،  لفة )٤٤(. وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليهم املذكورون فعاًل حمرمًا 
رشعًا ومعاقب عليه نظامًا بموجب نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف عقوباته 
األصلية والتكميلية، لذا أطلب إثبات إدانتهم بام أسند إليهم واحلكم عليهم بالقتل تعزيرًا 
استنادًا للفقرة األوىل من البند أواًل من املادة )٣٧( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
املدعى  امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ( وبسؤال  باملرسوم  الصادر  العقلية 
العام أجاب كل واحد من املدعى عليهم بمفرده بواسطة  عليهم عام جاء بدعوى املدعي 
املرتجم )...( قائاًل ال صحة ملا ذكره املدعي العام بدعواه، فلم أقم بتهريب حشيش خمدر 
من اليمن إىل السعودية، هكذا أجاب٠ ثم طلبنا من املدعي العام البينة عىل دعواه، فأجاب 
قائاًل:” أطلب إمهايل جلسة قادمة إلحضارها، هكذا أجاب٠ “ ورفعت اجللسة وقد أمهل 
املدعي العام أكثر من جلسة إلحضار البينة، ومل حيرضها ويف يوم األحد ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ 
افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليهم واملرتجم )...( وبسؤال املدعي 
العام عام استمهل من أجله أجاب مل أستطع إحضار الشهود القابضني عىل املدعى عليهم 
وبينتي ما جاء بأوراق املعاملة وباالطالع عىل أوراق املعاملة وجد باللفة رقم ٤٤ التقرير 
الكيميائي الرشعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الرشعية بمكة املكرمة 
املرسلة للحشيش املخدر واحتوائها  العينة  رقم ٣٥٤٥٥س ٢١٤٣٣هـ واملتضمن اجيابية 
عىل املادة الفعالة له كام وجد باللفة رقم ٢ حمرض القبض املؤرخ يف ٥ ذي احلجة ١٤٣٣هـ 
 )...( من  كل  عىل  القبض  تم  انه  ويتضمن  اخلوبة  بقطاع  احلدود  حرس  أفراد  من  واملعد 
و)...( و)...( و)...( من قبل أفراد حرس احلدود واملادة املقبوضة عليها يشتبه أهنا من مادة 
احلشيش املخدر ١٠كيلو +١٠كيلو +٥كيلو +٥كيلو جرام وذلك أثناء قيام أحد الدوريات 
باجتاه  اليمنية  األرايض  من  قادمني  أشخاص  مشاهدة  متت  احلراري  النظام  وبمساندة 
األرايض السعودية سريا عىل  األقدام حيملون عىل ظهورهم أكياسًا ال يعرف ما بداخلها 
تم اعرتاضهم من قبل الدورية، ومل يمتثلوا للوقوف ثم تم إطالق النار عليهم وتم عندها 
عثر  وبتفتيشهم  ناري  بطلق  الرابع  الشخص  وإصابة  والثالث  والثاين  األول  عىل  القبض 
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بحوزة كل واحد منهم عىل املقبوض املوضح عدده وزنه أعاله ويقع مكان القبض عىل خط 
قرية )...( الذي يبعد عىل احلد ٤ كم تقريبا ومذيل التقرير بتوقيع القابضني: )...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( وبسؤال املدعى عليهم عام جاء بمحرض القبض، أجاب كل 
واحد منهم بقوله:” ال صحة ملا جاء بمحرض القبض املشار إليه أعاله.” فبناًء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة، وحيث أنكر املدعى عليهم ما نسب إليهم يف دعوى املدعي العام من 
هتريب احلشيش املخدر من اليمن إىل السعودية، ولعدم وجود بينة موصلة للمدعي العام 
الكيميائي،  والتقرير  أعاله  إليه  املشار  القبض  ما جاء بمحرض  بدعواه سوى  ما ذكره  عىل 
ولكون ما جاء بمحرض القبض يعد قرينة ويوجه التهمة للمدعى عليهم بتهريب احلشيش 
املخدر من اليمن للسعودية، ونظرًا ملا للمخدرات من آثار ضارة عىل األفراد واملجتمعات 
وملا حتدثه من فساد كبري ورش عظيم ؛لذا فلم يثبت لدينا إدانة املدعى عليهم بام نسب إليهم 
بدعوى املدعي العام من هتريب احلشيش املخدر املشار بدعوى املدعي العام، وإنام تتوجه 
التهمة إليهم بذلك، وحكمنا بام ييل: أواًل/ رصفنا النظر عن طلب املدعي العام قتل املدعى 
من  تبدأ  سنوات  ثالث  بسجنه  عليهم  املدعى  من  واحد  كل  تعزير  ثانيًا/  تعزيرًا٠  عليهم 
تاريخ توقيفه وجلده ثالثامئة جلدة مفرقة عىل دفعات كل دفعة مخسون جلدة، بينها عرشة 
أيام وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليهم قرر املدعى عليهم القناعة به، وقرر 
املدعي العام عدم القناعة، وطلب رفعه لالستئناف بالئحة اعرتاضية، فأجيب لطلبه وأفهم 
باحلضور بعد مخسة أيام الستالم صورة من صك احلكم لتقديم الئحته االعرتاضية عليه، 
وأن له مهلة ثالثني يومًا من تاريخ استالمه لنسخة احلكم، وإذا مل يقدم اعرتاضه خالل املدة 
املحددة فإن حقه يف االعرتاض يسقط، وسيتم رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف 

واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/١/٢٨هـ.

اخلامسية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  نحن قضاة  اطلعنا  فقد  وبعد:  احلمد هلل وحده، 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
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بجازان برقم ٣٤٢٨٥٩٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٣هــ املرفق هبا الصك الرشعي الصادر 
 )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  باملحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
العام ضـد  املدعي  برقم ٣٥١٤٠٢٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ اخلاص بدعوى  املسجل 
اجلنسية( يف قضية )هتريب   ...(  )...( اجلنسية( ٣ -   ...(  )...(  - ٢ )...( كل من/ ١ - 
بام هو مدون  الفضيلة  املتضمن حكم أصحاب  الصك  املوضحة يف  الصفة  خمدرات( عىل 
وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الرشعي  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل 
وآله وصحبه  نبينا حممد  اهلل عىل  املوفق وصىل  واهلل  احلكم،  املصادقة عىل  تقررت  املعاملة 

وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بنجران

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٩١١٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٧٤٠٣ 

هتليباخمدرتتا-احشيشا-اتقليلاخمربيا-اإسلترابالاهليبا-اإدتنةا-انزولاعناتلقالا-ا
تعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةا-امصادرةا-اإبعاد.

.Z_^[\]١ا-سولهاتعاىللا
.Z×ÖÕÔÓ]2ا-سولهاتعاىللا
٣ا-تملادةا)٣(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

را-تملوتدا)2/٣٧(ا)56(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهام، طالبا إثبات إدانتهام بتهريب كميات من احلشيش 
بالقتل  أثناء جتاوزمها احلدود سريا عىل األقدام، وطلب احلكم عليه  البالد  إىل داخل  املخدر 
تعزيرا ومصادرة املضبوطات، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهام أقرا بصحتها، وباالطالع 
التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة للحشيش املخدر، ولذا فقد ثبت  عىل 
لدى املحكمة إدانة املدعى عليهام بتهريب احلشيش املخدر، وقررت رد طلب املدعي العام قتل 
املدعى عليهام تعزيرا، وحكمت بتعزير كل واحد منهام بالسجن ملدة مخسة عرش عاما، واجللد 
ألفا ومخسامئة جلدة مفرقة، وبتغريمهام مائة ألف ريال، وبمصادرة املضبوطات، وبإبعادمها عن 

البالد بعد انتهاء حمكوميتهام، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه، وبعد: فلدينا نحن 
)...( و)...( و)...( القضاة باحلكمة العامة بنجران وبناء عىل املعاملة الواردة من فرع هيئة 
التحقيق واالدعاء العام بمنطقة نجران برقم هـ ن٩٥٩٢/٢/١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ 
واملقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٤٦٧٦٤٢ يف ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ واملحالة للمكتب القضائي 
١٤٣٤/٠١/٠٣هـ  األربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ  يف   ٣٤٢٧٩١١٣ برقم   )...(
رقم  التكليف  خطاب  بموجب  املحكمة  لدى  بالرتافع  املكلف   )...( العام  املدعي  حرض 
احلكم  جملس  يف  معه  احلارضين  عىل  وادعى  ١٤٣٣/٨/٢٠هـ  يف   ١٢١٧٦/٢/١ ن  هـ 
١٤٣٤/٠٥/١٥هـ  وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية    ...  )...(
قائاًل  ١٤٣٤/٥/١٧هـ  وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  اجلنسية    ... و)...( 
يف دعواه ورد بمحرض القبض والتفتيش رقم )٨٣٧٣٥( وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٥هـ املعد 
املكان  يف  للمركز  التابع  احلراري  النظام  رصد  )...(أنه  )مركز   )...( قطاع   )...( قبل  من 
املسمى )...( شخصني قادمني من اجلنوب إىل الشامل حياوالن الدخول للبالد بطريقة غري 
املتهامن أعاله، وأثبت  أهنام  اعرتاضهام والقبض عليهام، واتضح  تم  الفور  مرشوعة، وعىل 
حمرض الوزن املستقل أنه عثر بحوزهتام عىل )٣٢٫١٠٠كجم( وأن لكل واحد من املتهمني 
محل به )١٦٫٠٥٠( كيلو جرام. وبعد انتهاء التحقيق معهام تم إيداعهام شعبة )...( كون 
وتاريخ  الوزاري )١٩٠٠(  للقرار  استنادًا  للتوقيف  املوجبة  الكبرية  اجلرائم  من  جريمتهام 
قائد  تم خماطبة  ـ  اجلزائية.  نظام اإلجراءات  املادة )١١٢( من  املبني عىل  ١٤٢٨/٧/٩هـ 
)...( بمنطقة )...( بموجب خطابنا رقم )٨٠٤١( وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ الختاذ الالزم 
من  الصادر  الرشعي  الكيميائي  التقرير  وأثبت  احلدود.  أمن  نظام  املذكورين  حيال خمالفة 
مركز السموم والكيمياء الطبية الرشعية بمنطقة مكة املكرمة رقم )٩٣٥٠س١٤٣٤/٢هـ( 
أن العينة )أ( و)ب( املستقطعة من املادة املهربة واملرسلة للتحليل بالرقم الرسي )٢٥٠س( 
حشيش خمدر وحتتوي عىل املادة الفعالة له، واحلشيش املخدر من املواد املدرجة يف اجلدول 
رقم )١ فئة أ( امللحق بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي 



470

خمدرات ـ تهريب

رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. وبسامع أقوال املتهمني األولية لدى جهة الضبط: 
للسعودية  الدخول  ويرغبان   )...( املسمى  املكان  يف  اليمن  يف  كانا  أهنام  أقواهلام  تطابقت 
بطريقة غري مرشوعة، وتقابال مع شخص يدعى/ )...( وأوصلهام لشخص يدعى/ )...( 
وعرض عليهام إدخال مهربات )حشيش خمدر( بمقابل مايل فوافقا عىل ذلك، واعرتف كل 
واحد منهام بتهريب )١٦( بالطة من احلشيش املخدر مقابل )٧٥٠٠( ريال سعودي لكامل 
الكمية، وعند جتاوزمها خط احلدود ودخوهلام للسعودية تم القبض عليهام، وأفادا أن هدفهام 
من هذه العملية احلصول عىل املال وأن دورمها التحميل وال يعرفان املستقبل هلذه الكمية، 
األول  املتهم  وباستجواب  حتقيقًا.  أقواهلا  عىل  وصادقا  خمالفًا،  يعد  به  قاما  ما  بأن  ويعلامن 
)...(: أقر بتهريب )١٦( بالطة من احلشيش املخدر إىل داخل األرايض السعودية مقابل 
مبلغ وقدره )٧٥٠٠( ريال سعودي، وأن صاحب احلملة أعطاه جواله به رشحية سعودية 
وقد تلقى اتصالني من صاحب احلملة، وصادق عىل إقراره حتقيقًا. وباستجواب املتهم الثاين 
)...(: أقر بتهريب )١٦( بالطة من احلشيش املخدر إىل داخل األرايض السعودية مقابل 
االهتام  بتوجيه  التحقيق  انتهى  وقد  حتقيقًا.  إقراره  عىل  وصادق  سعودي،  ريال   )٧٥٠٠(
لألول )...( وللثاين )...(: بتهريب ما وزنه )١٦٫٠٥٠( ستة عرش كيلو ومخسني جرام من 
مادة احلشيش املخدر إىل داخل األرايض السعودية، وهو فعل جمرم استنادًا للفقرة األوىل 
من املادة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم 

)م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
١ - إقراراهتام حتقيقًا املنوه هبام واملدونة عىل دفرت التحقيق املرفق لفه )٤٩(، واعرتافاهتام 
لدى جهة الضبط املنوه عنها واملرفقة عىل اللفات من )١٦( حتى )٢٠(. ٢ - حمارض القبض 
الكيميائي  التقرير   - ٣  .)٤( لفة  حتى   )١( لفة  من  واملرفق صورها  عنها  املنوه  والتفتيش 
الرشعي املنوه به واملرفق لفة )٤٨(. وحيث إن ما أقدم عليه املتهامن املذكوران ومها بكامل 
أهليتهام املعتربة رشعًا فعل حمرم رشعًا وجمرم نظامًا ومعاقب عليه نظامًا بموجب نظام مكافحة 
املخدرات واملؤثرات العقلية يف عقوباته األصلية والتكميلية ؛لذا أطلب إثبات إدانتهام بام 
أسند إليهام واحلكم عليهام باآليت: ١ـ  قتلهام تعزيرًا استنادًا للفقرة رقم )١( من البند أواًل من 
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املادة )٣٧( السابعة والثالثني من نظام مكافحة املخدرات. ٢ـ  مصادرة اجلوال املضبوط مع 
األول من نوع )...( حيمل الرقم املصنعي )...( استنادًا للفقرة األوىل من املادة )٥٣( الثالثة 
واخلمسني من ذات النظام وإدخال قيمته حساب املديرية العامة ملكافحة املخدرات استنادًا 
للقرار الوزاري رقم ٤٧ وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ، وإلغاء خدمة الرشحية السعودية املركبة 
وزير  امللكي  السمو  صاحب  لتعميم  استنادًا   )...( التسلسيل  الرقم  حتمل  والتي  بداخله 
الداخلية رقم )٩٧٩٨/٤/٥/١س( وتاريخ ٩ ـ ١٤٢٨/٢/١٠هـ الستخدامها يف عملية 
التهريب وعدم رصفها ملن أساء استخدامها هكذا ادعى وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
األول )...( أجاب قائال صحيح ما ذكره املدعي العام مجلة وتفصيال فقد قمت بتهريب كمية 
احلشيش املخدر التي ذكرها املدعي العام يف دعواه وقد قمت بذلك حلاجتي للامل فحالتي 
املادية سيئة جدا، وقد وعدين صاحب احلملة ويدعى )...( بإعطائي مبلغ قدره سبعة آالف 
ومخسامئة ريال حال وصول الكمية، هكذا أجاب٠ وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه الثاين 
كمية  بتهريب  قمت  فقد  وتفصيال  مجلة  العام  املدعي  ذكره  ما  صحيح  قائال  أجاب   )...(
احلشيش املخدر التي ذكرها املدعي العام يف دعواه، وقد قمت بذلك حلاجتي للامل فحالتي 
سبعة  قدره  مبلغ  بإعطائي   )...( ويدعى  احلملة  صاحب  وعدين  وقد  جدا،  سيئة  املادية 
آالف ومخسامئة ريال حال وصول الكمية هكذا أجاب فجرى االطالع عىل أوراق املعاملة 
رقم  اللفة  عىل  باملعاملة  املرفق  التحقيق  دفرت  من   )٥ -٦( رقم  الصفحة  عىل  فيها  فوجدنا 
)٥١( إقرارا مصدقا رشعا للمدعى عليهام ويتضمن إقرار املدعى عليه األول بتهريب )١٦( 
بالطة من احلشيش املخدر إىل داخل السعودية مقابل مبلغ مايل قدره سبعة آالف ومخسامئة 
بتهريب )١٦( بالطة من احلشيش املخدر مقابل مبلغ مايل قدره سبعة  الثاين  ريال وإقرار 
باملعاملة عىل  املرفق  والتفتيش  القبض  آالف ومخسامئة ريال كام جرى االطالع عىل حمرض 
اللفات )١ -٣( وهو كام ذكر املدعي العام كام جرى االطالع عىل صورة التقرير الكيميائي 
الرشعية  الطبية  السموم والكيمياء  رقم ٩٣٥٠ س٢ ١٤٣٤هـ والصادر من مركز مراقبة 
بمكة املكرمة برقم ٤٧/٢٠٥/١/٨٦٣٠م وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ واملرفق عىل اللفة 
له،  الفعالة  املادة  املخدر وحيتوي عىل  احلشيش  ملادة  املرسلة  العينة  إجيابية  ويتضمن   )٤٩(
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كام جرى االطالع عىل سجل سوابق املدعى عليهام املرفقة باملعاملة عىل اللفة )٤٤ -٤٥( 
ويتضمن خلو سجلهام من أية سابقة، فجرى سؤال كل من املدعي العام واملدعى عليهام: 
هل لدى أحد منهم ما يود إضافته؟ فأجاب كل واحد منهم بمفرده قائال:” ال إضافة لدي، 
بام  عليهام  املدعى  وإقرار  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  منهم؛  واحد  كل  أجاب  “هكذا 
جاء فيها مجلة وتفصيال، وملا جاء يف إقرار املدعى عليهام املصدق رشعا وملا جاء يف التقرير 
السابعة والثالثني والفقرة  املادة  الثاين من  البند  إليه وملا جاء يف  املشار  الكيميائي الرشعي 
الثانية من املادة السادسة واخلمسني من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر 
الثالثة من نظام  املادة  بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٠٨هـ وملا جاء يف  باملرسوم امللكي رقم م/٣٩ 
اإلجراءات اجلزائية، وملا جاء يف حمرض القبض والتفتيش وألن ما نسب إىل املدعى عليه فعل 
حمرم رشعا، وفيه رضر بالغ عىل العباد والبالد وهو رضب من رضوب اإلفساد يف األرض 
[ Z×ÖÕÔÓ وألنه حيتاط  تعاىل:[\]^_Z وقال جل شأنه:  قال 
يف الدماء ماال حيتاط يف غريها، وألن اخلطأ يف العفو خري من اخلطأ يف العقوبة فقد حكمنا 
بام ييل، أوال/ إدانة املدعى عليه األول )...( بتهريب )١٦( بالطة من احلشيش املخدر إىل 
داخل األرايض السعودية وإدانة الثاين )...( بتهريب )١٦( بالطة من احلشيش املخدر إىل 
داخل األرايض السعودية ٠ثانيا/ رد طلب املدعي العام قتل املدعى عليهام تعزيرا. ثالثا/ 
تعزير كل واحد من املدعى عليهام بالسجن ملدة مخسة عرش عاما، تبدأ من تاريخ إيقافهام عىل 
ذمة هذه القضية، وجلد كل واحد منهام ألفًا ومخسامئة جلدة، مفرقة عىل دفعات كل دفعة 
قدرها مخسون جلدة، وبني الدفعة واألخرى مخسة عرش يوما. رابعا/ تغريم كل واحد من 
املدعى عليهام بدفع مبلغ قدره مائة ألف ريال، تودع يف خزينة الدولة خامسا إبعاد املدعى 
عليهام عن اململكة بعد انتهاء فرتة حمكوميتهام، وعدم السامح هلام بالعودة فيام عدا ما تسمح 
به تعليامت احلج والعمرة، سادسا مصادرة جهاز اجلوال املذكور يف الدعوى وإلغاء رشحيته، 
عىل  اعرتاضه  العام  املدعي  قرر  عليه  واملدعى  العام  املدعي  من  كل  عىل  احلكم  وبإعالن 
احلكم فجرى إفهامه بتعليامت االستئناف وأن عليه مراجعتنا بعد مخسة أيام الستالم نسخة 
من احلكم لالعرتاض عليه خالل مدة أقصاها ثالثون يوما وإال سقط حقه يف االعرتاض 
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وقرر املدعى عليه الثاين القناعة وقرر املدعى عليه األول عدم القناعة وقرر اعرتاضه عىل 
احلكم بدون الئحة وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر 

يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

اخلامسية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بنجران برقم ٣٤١٤٦٧٦٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ املرفق هبا القرار الرشعي الصادر 
من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ )...( برقم 
 - ١ من/  كل  ضد  العام  املدعي  بدعوى  اخلاص  ١٤٣٥/٠١/٠٣هــ  يف   ٣٥١٠٤٦٩٦
)...( ٢ - )...( )... اجلنسية( يف قضية )هتريب احلشيش املخدر( عىل الصفة املوضحة يف 
القرار املتضمن حكم أصحاب الفضيلة بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار الرشعي 
واهلل  احلكم،  عىل  املصادقة  تقررت  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة 

املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٠٠لتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٧٠٦٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٣١٧٨٩٥ 

هتليباخمدرتتا-اهريوينا-اإدخالهايفاتألحشاءا-اسصداتلكقباتملاديا-اتقليلاخمربيا-ا
بالقالا إدتنةا-اتحلكلا تلدفعا-ا بالاهليبا-ادفعاباإلكلتهاعميها-اتقليلاطبيا-ارفضا إسلترا

تعزيلتا-امصادرةاتملضبوطات.

تملادةا)١/٣٧(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بتهريب كمية من مادة اهلريوين 
الكسب  بقصد  وذلك  اجلوية،  املنافذ  أحد  من  البالد  إىل  دخوله  أثناء  أحشائه  بداخل  املخدر 
املادي، وطلب احلكم عليه بالقتل تعزيرا ومصادرة املضبوطات، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
بالقوة، وقد ورد  باإلكراه عليه عن طريق إدخال املخدر يف أحشائه  بالتهريب ودفع  أقر  عليه 
التقرير الطبي الرشعي متضمنا عدم وجود عالمات تشري إىل تعرض الناحية الرشجية للمدعى 
عليه ألي عنف أو اعتداء، كام اطلع القضاة عىل إقرار املدعى عليه املصدق رشعا بمثل ما جاء يف 
جوابه، واطلعوا عىل التقرير الكيميائي الرشعي املتضمن إجيابية العينة للهريوين املخدر، ونظرًا 
ألن ما دفع به املدعى عليه غري مقبول الستطاعته إبالغ السلطات املختصة يف املطار الذي غادر 
منه، لذا فقد ثبت لدى املحكمة إدانة املدعى عليه بام أسند إليه وحكمت عليه بالقتل تعزيرا، 

وبمصادرة املضبوطات، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
وبمشاركة القايض )...( وبمشاركة القايض )...( وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة 
وتاريخ   ٣٤١٥٧٠٦٢ برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
١٤٣٤/٠٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٣٣٠٩٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ 
التاسعة والنصف  افتتحت اجللسة الساعة  املوافق ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ،  ففي يوم األربعاء 
وفيها حرض املدعي العام )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وادعى 
عىل احلارض معه )...( قائاًل يف دعواه، بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام بمحافظة 
جده أدعي عىل: )...( )٣٠( عامًا، ... اجلنسية، بموجب جواز السفر رقم )...( وتاريخ 
٢٠٠٧/٣/٨م، املهنة عامل، متعلم، موقوف بالسجن العام بمحافظة جدة بموجب أمر 
متديد التوقيف رقم )هـ م٣٩٦٠١/٥/٢( وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٢هـ استنادًا للامدة )١١٤( 
بتاريخ  ـــه  ١٤٣٢/٧/٣هـ.إن بتاريخ  عليه  املقبوض  اجلزائية.  ــراءات  اإلج نظام  من 
١٤٣٢/٧/٣هـ جرى االطالع عىل حمرض الضبط والتفتيش رقم )٣١٢( املرفق واملعد من 
قبل مجرك مطار امللك عبدالعزيز الدويل بمحافظة جدة بتاريخ ١٤٣٢/٧/٣هـ املتضمن أنه 
أثناء وجود وحدة التحري والضبط الرابعة عىل رحلة اخلطوط اجلوية الكويتية رقم )٧٨٧( 
تبني  ألحشائه  إشعاعية  صورة  وبعمل  عليه،  املدعى  بالراكب  اجلمركي  املراقب  اشتبه 
إجيابيتها فتم حتويله إىل مركز الوحدة وتم إنزال عدد )١٠١( مائة وواحد بالونة وبمعاينتها 
بلغ وزهنا )٨٥٢(  املخدر  أن تكون اهلريوين  اللون يشتبه  بنية  أهنا حتتوي عىل مادة  اتضح 
ثامنامئة واثنني ومخسني جرامًا، فتم القبض عليه وتسليمه ملندوب مكافحة املخدرات باملطار، 
وتم استدعاء الطبيب املناوب بمستوصف الصالة السعودية إلجراء الكشف عليه، واتضح 
تعرض  أنه  أفاد  وبمناقشته  األيرس،  والذراع  والبطن  الركبتني  يف  اجلروح  بعض  وجود 
للرضب من شخص ال يعرفه يف باكستان وقام أشخاص بإدخال البالونات إىل أحشائه عن 
بانتظاره  أنه  وأبلغه  شخص  عليه  اتصل  وصوله  وعند  اجلربية  بالقوة  الرشج  فتحة  طريق 
خارج املطار. وقد أثبت التقرير الكيميائي الرشعي رقم )٢١٧٦/ ك ش م( لعام ١٤٣٢هـ 
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باجلدول رقم  املدرج  املخدر  اهلريوين  ملادة  للتحليل  املضبوطة واملرسلة  املادة  احتواء عينة 
املدعى  وباستجواب  العقلية.  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  بنظام  امللحق  )هـ(  فئة   )١(
املخدر  اهلريوين  مادة  وأثنني ومخسني جرامًا من  ثامنامئة  بتهريب )٨٥٢(  أقر   )...( عليه/ 
بإدخاهلا يف أحشائه بعد قيام شخص باكستاين يدعى/ )...( وجمموعة أشخاص بإدخاهلا يف 
أحشائه عن طريق فتحة الرشج، واستخدامه للهاتف اجلوال املضبوط معه واستقبال اتصال 
املايل )١٠٠٠( ريال  املبلغ  أن  أفاد  املمول )...( وشخص آخر خارج مطار جده، كام  من 
بتهريب   )...( عليه/  للمدعى  االهتام  توجيه  إىل  التحقيق  وانتهى   )...( من  عليه  حصل 
بقصد  أحشائه  بداخل  املخدر  اهلريوين  مادة  من  جرامًا  ومخسني  وأثنني  ثامنامئة   )٨٥٢(
رقم  اهليئة  إدارة  جلنة  بقرار  املؤيد   )٧٦١( رقم  االهتام  قرار  بموجب  املادي،  الكسب 
)٢١٣٥/م( لعام ١٤٣٢هـ وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد يف اعرتافه املصدق 
رشعًا املدون بدفرت التحقيق املرفق لفة )١٨(. ٢ - ما ورد بمحرض الضبط املنوه به تفصياًل 
املرفق لفة )٢، ١(. ٣ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الرشعي املنوه به املرفق لفة )٢٣(. ٤ - ما 
ورد يف التقرير الطبي الرشعي رقم )٢٥١ ط ش جده( لعام ١٤٣٢هـ املتضمن عدم وجود 
أي عالمات تشري إىل تعرض الناحية الرشجية للمدعى عليه ألي عنف أو اعتداء قرينه عىل 
قيامه بام نسب إليه املرفق لفة )٢٥، ٢٤( وباالطالع عىل سوابقه مل يعثر له عىل سوابق مسجلة 
وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا من األفعال املحرمة 
العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  للامدة  طبقًا  نظامًا  واملجرمة  رشعًا، 
الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ، لذا أطلب إثبات ما أسند 
إليها  بالقتل تعزيرًا لقاء ما أسند  التالية:  إليه واحلكم عليه بالعقوبات األصلية والتكميلية 
استنادًا للفقرة )٢( من البند األول من املادة )٣٧( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
املادة  املايل وقدره )١٠٠٠( ألف ريال استنادًا للفقرة )٢( من  املبلغ  العقلية.٢ - مصادرة 
)٥٣( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.٣ - مصادرة جهاز اهلاتف اجلوال من 
نوع )...( ذي الرقم املصنعي )...( استنادًا للفقرة )١( من املادة )٥٣( من نظام مكافحة 
املخدرات واملؤثرات العقلية وإلغاء الرشحية اهلاتفية وعدم رصفها ومصادرة رشحيته استنادًا 
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٩ــ١٤٢٨/٢/١٠هـ،  يف   )٩٧٩٨( رقم  الداخلية  وزير  امللكي  السمو  صاحب  لتعميم 
رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية    ...  )...( املرتجم  بواسطة  عىل  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض 
)...( أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي العام يف دعواه صحيح حيث قبل جميئي للسعودية كنت 
هذا  عىل  وأجربوين  بالقتل  وهددوين  ورضبوين  أشخاص  أربعة  عيل  واعتدى  باكستان  يف 
املصدق  اعرتافه  عىل  االطالع  جرى  املعاملة  أوراق  إىل  وبالرجوع  أجاب٠  هكذا  الفعل، 
رشعًا املدون بدفرت التحقيق املرفق لفه )١٨( والذي قال فيه: أقر أنا )...( ... اجلنسية  جواز 
السفر رقم )...( والبالغ من العمر )٣٠( عاما وبطوعي واختياري بدون إجبار أو إكراه من 
امللك  بمطار  صباحا   ١١:٤٠ الساعة  ١٤٣٢/٧/٣هـ،  بتاريخ  عيل  القبض  تم  أنه  أحد 
بالونه حتتوي عىل مادة  أفراد اجلامرك وإثر ضبط )١٠١(  الدويل بجدة من قبل  عبدالعزيز 
وقد  أحشائي  بداخل  جراما  ومخسني  واثنني  مائة  ثامن   )٨٥٢( وزهنا  بلغ  املخدر  اهلريوين 
أحرضهتا من باكستان بعد قيام املدعو )...( وجمموعة أشخاص عددهم مجيعا ستة أشخاص 
بإدخاهلا داخل أحشائي عن طريق فتحة الرشج بالقوة، قاموا بإدخال أحدى عرشة بلونه أو 
وأن  فمي  طريق  عن  ادخلوه  والباقي  بالقوة،  الرشج  فتحة  طريق  عن  بلونه  عرشة  اثنتا 
اإلصابات التي يب بسبب هؤالء األشخاص أثناء رفيض إلدخال كمية اهلريوين إىل أحشائي، 
إىل  اهلريوين  هتريب  أثناء  معي  ضبط  الذي  اجلوال  جهاز  باستخدام  قمت  أين  أعرتف  كام 
املبلغ  أقر أيضا أن  اململكة وذلك باستقبال مكاملة املدعو/ )...( والشخص املستقبل، كام 
الذي ضبط معي وقدره ألف ريال هي مصاريف يل، وتسليم منها مخسامئة ريال للشخص 
املستقبل ومصدرها من املدعو/)...( أعطاين إياها عند قدومي إىل السعودية هذا إقرار مني 
بذلك وعليه أوقع. ا.هـ. كام ظهر من أوراق املعاملة حمرض الضبط املرفق لفه )١، ٢( الذي 
جاء فيه: أنه أثناء وجود وحدة التحري والضبط الرابعة عىل الرحلة املذكورة أعاله اشتبه 
بعمل   )...( اجلمركي/  املراقب  فقام   )...( املوضحة  بالراكب   )...( اجلمركي/  املراقب 
بتحويل   )...( اجلمركي/  املراقب  فقام  إجيابيتها  فتبني  الراكب  ألحشاء  إشعاعية  صورة 
الراكب إىل مركز الوحدة وتم إنزال )١٠١( مائة وواحد بالونه وبمعاينتها تبني أهنا حتتوي 
عىل مادة بنية اللون يشتبه أن تكون مادة اهلريوين املخدر وبوزهنا بلغ كامل الكمية )٨٥٢( 
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ثامنامئة واثنني ومخسني جرامًا وقد استخرج منها ثالث عينات كل عينة نصف جرام، كام 
استخرج عينة مخسة جرامات وسلمت إلدارة مكافحة املخدرات بموجب حمرض التسليم 
ووضعت العينات وباقي الكمية بداخل قطع من قامش الدوت ورصصت بالدمغة اجلمركية 
)١م( وتم تسليم الراكب وجواز سفره وتذكرته وأمتعته ومخسة جرامات من الكمية  حمرزة 
ملندوب مكافحة املخدرات باملطار. كام ظهر من أوراق املعاملة التقرير الكيميائي الرشعي 
لفه )٢٣( والذي جاء فيه: ثبت لدينا أنه بفض احلرز وإجراء الكشف الكيميائي الرشعي 
ثبت اآليت: حرز عبارة عن لفافة من القامش حمرز بسلك معدين خمتوم بدمغة رصاصية تقرأ 
)مجرك املطار جدة م١( دون عليه حمرض ضبط رقم )٣١٢( بداخلها مسحوق من مادة بنية 
اللون بلغ وزهنا )٠.٥جم( ثبت أهنا حتتوي عىل مادة اهلريوين املخدر، واستهلكت العينة يف 
الفحص انتهى التقرير. توقيع خبري السموم والكيمياء الطبية الرشعية بصحة جدة الدكتور 
)...( وتوقيع مدير مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الرشعية بمحافظة جدة الدكتور 
لعام  جده(  ش  )٢٥١ط  رقم  الرشعي  الطبي  التقرير  املعاملة  أوراق  يف  ورد  كام   )...(
للمدعى  الرشجية  الناحية  تعرض  إىل  تشري  عالمات  أي  وجود  عدم  املتضمن  ١٤٣٢هـ، 
عليه ألي عنف أو اعتداء قرينه عىل قيامه بام نسب إليه، ولدراسة القضية رفعت اجللسة، 
تقدم من دعوى  ما  فبناء عىل  املدعى عليه،  العام وحرض  املدعي  ويف جلسة أخرى حرض 
إثبات ما أسند إىل املدعى عليه: )...( ... اجلنسية  بموجب  العام، املتضمن طلبه  املدعي 
اهلروين  مادة  من  جراما  ومخسني  واثنني  ثامنامئة   ٨٥٢ هتريب  من   )...( رقم  السفر  جواز 
املخدر بداخل أحشائه بقصد الكسب املادي واحلكم عليه بالقتل تعزيرا لقاء ما أسند إليه، 
ومصادرة املبلغ املايل وقدره ١٠٠٠ ألف ريال ومصادرة جهاز اهلاتف اجلوال وإلغاء الرشحية 
اهلاتفية وعدم رصفها ومصادرهتا. وبعد االطالع عىل أوراق القضية، وبعد النظر يف حال 
عليه،  املدعى  إجابة  عىل  وبناء  عاقل.  بالغ  وأنه  الرشعية  أهليته  من  والتأكد  عليه،  املدعى 
املتضمنة املصادقة عىل ما جاء يف دعوى املدعي العام، ودفعه بأنه جمرب عىل هذا الفعل وأنه 
الكيميائي  التقرير  يف  ورد  وملا  رشعا،  املصدق  اعرتافه  يف  ورد  وملا  بالقتل.  وهدد  رضب 
الرشعي، وملا ورد يف التقرير الطبي الرشعي. وألن عدم وجود آثار عىل فتحة رشج املدعى 
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عليه قرينة عىل عدم تعرضه للرضب وألن دفعه بأنه تعرض للرضب دفع ضعيف ؛إذ لو 
الرشج  فتحة  املخدرات يف  وإدخال  بالرضب  لالعتداء  تعرضه  من  ذكره صحيحا  ما  كان 
ألبلغ السلطات املختصة يف مطار باكستان السيام وأن ما يدعيه -لو ثبت - جريمة نكراء 
املخدرات  نظام  عىل  وبناء  عنها.  يسكت  أن  عليه  للمدعى  يمكن  وال  للعرض،  وانتهاك 
األول،  البند  والثالثون:  السابعة  املادة  ومنها:  مواد،  من  فيه  ورد  وما  العقلية،  واملؤثرات 
ونصه: )مع مراعاة ما ورد يف البند ثانيا من هذه املادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت رشعا 
بحقه يشء من األفعال اآلتية( ثم جاء يف الفقرة األوىل للبند األول، من هذه املادة، ما نصه: 
)هتريب مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية( فقد حكمنا بام ييل: أوال: ثبت لدينا هتريب املدعى 
عليه )...( ...اجلنسية  بموجب جواز السفر رقم )...(، ٨٥٢ ثامنامئة واثنني ومخسني جراما 
من مادة اهلريوين املخدر بداخل أحشائه بقصد الكسب املادي. ثانيا: معاقبة املدعى عليه 
بالقتل تعزيرا. ثالثا: مصادرة املبلغ املايل وقدره ١٠٠٠ ألف ريال ومصادرة جهاز اهلاتف 
اجلوال وإلغاء الرشحية اهلاتفية وعدم رصفها ومصادرهتا. وبإعالن احلكم عىل الطرفني قنع 
به املدعي العام ومل يقنع به املدعى عليه وطلب االستئناف فجرى تسليمه نسخة من صك 
احلكم لتقديم الئحته االعرتاضية عليها يف مهلة أقصاها ثالثون يوما، وباهلل التوفيق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ.

احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة 
 ٣٤٦٣٣٠٩٥ رقم  بخطاب  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد  صباحا   ١٠  :١٥
بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ وبرفقها قرار الدائرة اجلزائية اخلامسية األوىل رقم ٣٥١٢٩٤٦٥ 
بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ املتضمن: )وبناء عىل خطاب فضيلة رئيس املحكمة العامة بجدة 
والتنفيذ  احلجز  بدوائر  قاضيا  تكليفه  تم  القضية  حكام  أحد  أن  واملتضمن  أعاله  املذكور 
ويطلب التوجيه عليه فقد تقرر أن عىل خلف فضيلته االشرتاك واإلجابة عىل قرارنا رقم 
٣٤٣٠٢٣٦٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ وإجراء ما يلزم وباهلل التوفيق( فجرى الرجوع إىل 
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القرار السابق للدائرة اجلزائية اخلامسية األوىل رقم ٣٤٣٠٢٣٦٢ تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ 
ألصحاب  إعادهتا  تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  احلكم  )بدراسة  املتضمن: 
الفضيلة حكام القضية ملالحظة ما ييل: أوال/ أن أخذ إجابة املدعى عليه البد أن تكون عن 
طريق مرتمجني اثنني معدلني التعديل الرشعي.. ثانيا/ أن احلكم بقتل املدعى عليه تعزيرا يف 
غري حمله ؛ألن ما دفع به أمر حمتمل، والدماء حيتاط هلا ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم وباهلل 
التوفيق(. ويف هذه اجللسة حرض املدعى عليه كام حرض حلضوره املرتجم )...( وبتالوة ما 
العام يف  املدعي  ذكره  ما  قائال:  أجاب  املرتجم  بواسطة  املدعى عليه  الدعوى عىل  ورد يف 
أشخاص  أربعة  واعتدى عيل  دولتي  يف  كنت  للسعودية  جميئي  قبل  حيث  صحيح؛  دعواه 
ما ورد يف  الفعل، هكذا أجاب. ولدراسة  بالقتل وأجربوين عىل هذا  ورضبوين وهددوين 
ثانيا رفعت اجللسة. ثم يف يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٤/١٢هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٠: ١٠ صباحا وبعد الدراسة والتأمل، وألن املدعى عليه وجدت املخدرات يف أحشائه 
أثناء دخوله اململكة العربية السعودية، وألن ما دفعه به من ناحية اإلكراه دفع واه وضعيف 
وذلك لثالثة أمور األول: أنه مل يستطع إثبات ما دفع به. ثانيا: كان بإمكان املدعى عليه أن 
التي  الفرتة  يقوم بإبالغ السلطات املختصة باإلكراه لو كان ما يدعيه صحيحًا، خاصة أن 
يدعي فيها اإلكراه ال يوجد خالهلا ما يمنعه من إبالغ السلطات األمنية القريبة منه. ثالثا: 
أنه ال يمكن طبيا أن يتم إدخال بالونات احلبوب عرب فتحة الرشج ثم يمكث املدعى عليه 
بعدها فرتة طويلة تقارب ثامن ساعات )فرتة مكوثه يف املطار قبل اإلقالع ثم زمن الرحلة( 
وعليه فلم يظهر لنا خالف احلكم السابق وأمرنا بإحلاق ما جرى يف صكه وسجل وإعادة 
املعاملة ملحكمة االستئناف حسب املتبع وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ. احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم االثنني املوافق 
١٤٣٥/٠٦/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٥: ١٠ صباحا وقد عادت املعاملة من حمكمة 
االستئناف بخطاب رقم ٣٤٦٣٣٠٩٥ بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ، املحالة لنا من فضيلة 
الدائرة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٣٣٠٩٥ برقم  املحكمة  رئيس 
اجلزائية اخلامسية األوىل رقم ٣٥٢٤٦٧١٧ بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ املتضمن: )بدراسة 
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احلكم وصورة ضبطه تقرر إعادهتا ألصحاب الفضيلة حكام القضية ملالحظة ما ييل: أوال: 
مل يذكر تعميد االدعاء العام يف القرار والبد من ذلك. ثانيا: ما أجاب به أصحاب الفضيلة 
عىل الفقرة ثانيا يف غري حمله ووجود شبهة اإلكراه أمر وارد، وهذا كاف يف درء القتل عنه مع 
وجود اإلصابات املذكورة باملدعى عليه خاصة وأن مثل هذا القتل هو قتل تعزير، والدماء 
حيتاط هلا ما ال حيتاط لغريها. ثالثًا: الرتمجة أتت من مرتجم واحد وهذا خمالف ملا طلبنا يف 
قرارنا رقم ٣٤٣٠٢٣٦٢ يف ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ وال بد من الرجوع لذلك وباهلل التوفيق(. 
وعليه نجيب أصحاب الفضيلة نفعنا اهلل بعلمهم من ناحية ما جاء يف الفقرة األوىل فإن قرار 
تعميد املدعي العام هو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( واملكلف 
بتمثيل االدعاء العام يف القضايا املنظورة أمام املحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب خطاب 
رئيس دائرة التحقيق واالدعاء العام رقم هـ م ٢٦٢٠/٦/٢، وأما ما جاء يف الفقرة الثانية 
فإن احلزم مع أمثال هؤالء أوىل، واالحتياط بجانب أصحاب املخدرات من يريد اإلفساد 
بالبالد، وأما من ناحية اإلكراه فهو وارد إال أن املدعى عليه كان بإمكانه أن يبلغ عن ذلك، 
ومل يفعل، وبعد أن قبض عليه ادعى اإلكراه. وأما ما جاء يف الفقرة الثالثة فإن املرتجم الثاين 
ترجم ملا تم سابقا من املرتجم األول فنرى أن يكتفى بذلك إال أنه وبناء عىل طلب أصحاب 
الفضيلة فقد حرض يف هذه اجللسة املدعى عليه )...( ... اجلنسية، وحرض حلضوره املرتجم 
)...( ... اجلنسية  بموجب رخصة إقامة رقم )...( واملرتجم )...( بموجب رخصة إقامة 
رقم )...( املدون هويتهم سابقا وبعرض ما جاء يف الدعوى عليه بواسطة املرتمجني أجاب 
قائال: ما ذكره املدعي العام يف دعواه صحيح ؛حيث قبل جميئي للسعودية كنت يف دولتي 
الفعل، علام  بالقتل وأجربوين عىل هذا  أربعة أشخاص ورضبوين وهددوين  واعتدى عيل 
أين مل أكن أعلم أن هذه املادة هريوين خمدر هكذا أجاب، هذا ما لدينا فلم يظهر لنا خالف 
ما سبق وحكمنا به وأمرنا بإعادة املعاملة ملحكمة االستئناف حسب املتبع. وباهلل التوفيق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل إله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ.
نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
االطالع  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة  قضاة 
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وتاريخ   ٣٤٦٣٣٠٩٥ برقم  بجدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل 
١٤٣٥/٦/٢٤هـ املرفق هبا الصك رقم ٣٤٢٣٩٨٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٣هـ الصادر 
 )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  بجدة  العامة  باملحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
بتهريب  املتهم  اجلنسية،   ...  )...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن   )...( والشيخ/ 
اهلريوين املخدر بداخل أحشائه بقصد الكسب املادي، املحكوم فيه بقتل املدعى عليه تعزيرًا. 
١٤٣٥/١/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٩٤٦٥ رقم  االستئناف  حمكمة  بقراري  عليه  املالحظ 
ورقم ٣٥٢٤٦٧١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ. وبدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته 
التوفيق،  وباهلل  األخريين.  واجلواب  اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٠١لتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٣٧٩٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٢٠٨٧٨ 

هتليباخمدرتتا-اساتا-اسصداتإلجتارا-اتساخدتماوتسطةابحليةا-اوتسعةاهتليباسابقةا-ا
تقليلاخمربيا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةا-امصادرةاتلوتسطةا-اإبعاد.

١ا-تألملاتلقاميارسلا)6٣٣ل5(ايفال/٣2/١2ر١هـ.
2ا-تملادةا)١(امناسلتراجممساتلوزرتءارسلا)١١(ايفا2/١/ر١٣٧هـ.

يفا ورســل)ا١ا٣(ا 5/26/ر٠ر١هـا يفا )2٠5٧(ا رسلا تلدتخميةا وزيلا ٣ا-ســلترتتا
ا2/ل/١٠ر١هـ.

من  كمية  بتهريب  إدانتهام  إثبات  طالبًا  عليهام،  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وطلب  السابق،  يف  القات  وهتريبهام  اإلجتار  بقصد  البالد  داخل  إىل  املحظور  القات  نبات 
احلكم عليهام بعقوبة تعزيرية وبإبعادمها عن البالد ومصادرة الواسطة البحرية املستخدمة 
التقرير  عىل  وباالطالع  بصحتها،  أقرا  عليهام  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  التهريب،  يف 
ثبت  فقد  ولذا  املحظور،  القات  لنبات  العينة  إجيابية  يتضمن  وجد  الرشعي  الكيميائي 
القات  املضبوطة بقصد االجتار وهتريب  الكمية  بتهريب  املدعى عليهام  إدانة  القايض  لدى 
يف السابق، وحكم عىل كل واحد منهام بسجنه عرش سنوات، وبجلده مخسني جلدة دفعة 
واحدة، وبتغريمه عرشة آالف ريال، مع إبعادمها عن البالد بعد قضاء حمكوميتهام، ومصادرة 
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الواسطة البحرية املضبوطة، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض يف املحكمة اجلزائية بجازان وبناء عىل  أنا )...(  احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي 
وتاريخ   ٣٥٣٧٩٠ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٨٥٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
وفيها   ٠٩  :١٥ الساعة  األوىل  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  اخلميس  يوم 
وادعى  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ  يف   )٢٨٨١٠( رقم  باخلطاب  املوجه   )...( العام  املدعي  حرض 
عىل ١ - )...( )...( اجلنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...( ٢ - )...( )...( اجلنسية 
البديلة رقم )...( حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٨هـ وأثناء قيام إحدى  بموجب البطاقة 
الدوريات البحرية حلرس احلدود بمركز ..... بأداء واجبها تم رصد هدف من قبل موجه 
الرادار متجه من الشامل إىل اجلنوب فتم توجيه الدورية له ومطاردته وإطالق عدد )٣٠( 
بقيادة  وهي  رقم  أو  اسم  بدون  البحرية   الواسطة  أن  واتضح  عليه  والقبض  نارية  طلقة 
الواسطة ُعثر هبا عىل  الثاين )...( ويرافقه املدعى عليه األول )...( وبتفتيش  املدعى عليه 
بلغ عددها )١٨( حبة ووزهنا  املحظور  القات  تكون من  أن  يشتبه  نبات أخرض  كمية من 
)٤.٥ كجم( أربعة ونصف كيلو جرامًا، وأفاد املدعى عليهام أهنام قاما بإنزال كمية من نبات 
القات يف إحدى جزر فرسان فتم انتقال الدورية برفقة املدعى عليه الثاين إىل املكان وُعثر 
بلغ عددها )١٣٥٤( حبة  القات املحظور  نبات أخرض يشتبه أن تكون من  عىل كمية من 
ووزهنا )٦٥٠ كجم( ستامئة ومخسون كيلو جرامًا، وأثبت التقرير الكيميائي الرشعي رقم 
)٥١/٧٥٠/٤٥٣٥/ك ق( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٠هـ الصادر من مركز مراقبة السموم 
املدرجة  املحظور  القات  لنبات  املرسلة  العينتني  إجيابية  بجازان  الرشعية  الطبية  والكيمياء 
باجلدول الرابع )٤( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية املرفقة بالتعميم الربقي 
الداخلية )٧٤٨٣١( يف ١٤٣١/٧/٩هـ  الوزراء وزير  لرئيس جملس  الثاين  النائب  لسمو 
واملصادق عليه باملرسوم امللكي الكريم رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. وقد صدر 
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وتاريخ   )٢٥١٠( رقم  جازان  بمنطقة  احلدود  حرس  بقيادة  اإلدارية  اللجنة  قرار  بحقهام 
١٤٣٤/١٠/٢٨هـ بسجنهام ملدة )ثالثة أشهر( ملخالفتهام املادة )١٥( من الالئحة التنفيذية 
نبات  الكمية املضبوطة من  بتهريبهام  لنظام أمن احلدود. باستجواب املدعى عليهام اعرتفا 
وأفادا  السعودية،  اإلقليمية  املياه  طريق  عن  ريال(   ٩٠٠٠( قدره  مايل  مبلغ  مقابل  القات 
بإيصاهلا إىل جزيرة فرسان  إليها تعود لشخص ُيدعى/ )...( وأهنام قاما  الكمية املشار  أن 
لشخص يدعى/ )...(، واعرتف املدعى عليه األول بتهريبه القات يف السابق ملرة واحدة 
أقواهلام  السابق ست مرات، وصادقا عىل  القات يف  بتهريبه  الثاين  املدعى عليه  كام اعرتف 
حتقيقًا. وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام للمدعى عليهام كل من:١/ )...( ٢/ )...(، 
جمموع  بلغ  والتي  اإلجتار  بقصد  املحظور  القات  نبات  من  كمية  هتريب  جريمة  بارتكاهبام 
يف  القات  وهتريبهام  جرام،  كيلو  ونصف  ومخسون  وأربعة  ستامئة  كجم(   ٦٥٤.٥( وزهنا 
السابق. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء يف أقواهلام بمحارض االستجواب املرفقة 
رقم  لفة  املرفقة،  هبا  املنوه  والتفتيش  القبض  حمارض  يف  ورد  ما   - ٣٩ -٤٤(.٢( رقم  لفة 
)٧ -٨(.٣ - ما تضمنه التقرير الكيميائي الرشعي املنوه به املرفق لفة رقم )٣٧(. وبالبحث 
عن سوابقهام مل يعثر هلام عىل سوابق مسجلة حتى تارخيه، وحيث إن ما أقدم عليه املذكوران 
فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه نظامًا بموجب قرار جملس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ 
وما حلق به من تعديالت، لذا اطلب:١ - إثبات ما اسند إليهام واحلكم بتعزيرمها يف ضوء 
الفقرة )أ( من املادة )األوىل( من القرار الوزاري املشار إليه أعاله إنفاذًا لألمر السامي الكريم 
رقم )٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ. ٢ - إبعادمها عن البالد بعد انتهاء حمكوميتهام 
القات املحظور.  البحرية املستخدمة يف هتريب  الواسطة  املادة.٣ - مصادرة  استنادًا لذات 
٤ - تعزيرمها لقاء هتريبهام القات يف السابق. وباهلل التوفيق وبسؤال املدعي عليهام عام جاء 
القات املذكورة يف  العام أجابا ما ذكره املدعي من اهتامنا بتهريب كميات  بدعوى املدعي 
الئحة الدعوى بقصد اإلجتار فهذا صحيح، فقد قمنا بتهريبهام الكمية املضبوطة من نبات 
القات البالغ وزهنا )٦٥٤٫٥ كجم( ستامئة وأربعة ومخسون ونصف كيلو جرام مقابل مبلغ 
مايل قدره )٩٠٠٠ ريال( عن طريق املياه اإلقليمية السعودية، وأفادا أن الكمية املشار إليها 
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تعود لشخص ُيدعى/ )...( وأهنام قاما بإيصاهلا إىل جزيرة فرسان لشخص يدعى/ )...(، 
املدعى عليه  السابق ملرة واحدة كام اعرتف  القات يف  بتهريبه  املدعى عليه األول  واعرتف 
واإلجابة  الدعوى  سامع  وبعد  أجابا٠  هكذا  مرات،  ست  السابق  يف  القات  بتهريبه  الثاين 
جرى مني دراسة األوراق واالطالع عىل حمرض القبض باملعاملة فوجدته يتضمن القبض عىل 
املدعى عليهام وبحوزهتام الكمية املذكورة يف الئحة الدعوى، ثم جرى االطالع عىل صحيفة 
ثم جرى االطالع  للمدعى عليهام عىل سوابق مسجلة  أعثر  فلم  للمدعى عليهام  السوابق 
عىل التقرير الكيميائي الرشعي املرفق باملعاملة فوجدته يتضمن إجيابية العينة املرسلة لنبات 
عليهام  املدعى  اعرتف  وحيث  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  ؛فبناء  املحظور  القات 
بتهريب الكمية املذكورة يف الئحة الدعوى بقصد اإلجتار، وحيث أثبت التقرير الكيميائي 
الرشعي إجيابية العينة املرسلة للقات املحظور ولكل ما تقدم فقد حكمت بام ييل، أواًل/ ثبت 
لدي إدانة املدعى عليهم األول )...( والثاين )...( بتهريبهام ما وزنه )٦٥٤٫٥ كجم( ستامئة 
وأربعة ومخسون ونصف كيلو جرام من نبات القات املحظور إىل السعودية بقصد اإلجتار 
ثانيًا/ حكمت عىل كل واحد منهام تعزيرًا بالسجن ملدة عرش سنوات تبدأ من تاريخ دخوهلم 
السجن عىل ذمة هذه القضية، و بتغريم كل واحد منهام مبلغ وقدره عرشة آالف ريال تودع 
يف اخلزينة العامة للدولة وإبعادمها عن اململكة بعد انتهاء حمكوميتهام وذلك استنادًا للامدة 
القرار رقم )١١( يف ١٣٧٤/٢/١هـ املعدل بقراري سمو وزير الداخلية رقم  األوىل من 
)٢٠٥٧( يف ١٤٠٤/٥/٢٦هـ ورقم)٣٨١٨( يف ١٤١٠/٩/٢٨هـ إنفاذًا لألمر السامي 
البحرية  الواسطة  بمصادرة  حكمت  كام  ١٤٣٢/١٢/٩هـ  يف   )٥٩٦٣٣( رقم  الكريم 
املستخدمة يف الرتويج كام ثبت لدي إدانتهام بتهريبهام القات يف السابق وحكمت بتعزيرمها 
بجلد كل واحد منهام مخسني جلدة دفعة واحدة، وبعرض احلكم عىل املدعى عليهم قرر كل 
واحد منهم القناعة به، كام قرر املدعي العام املعارضة وطلب رفعها إىل حمكمة االستئناف 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.  التوفيق، وصىل اهلل عىل  بدون الئحة اعرتاضية وباهلل 

حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.
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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 
من  الصادر  الرشعي  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٥٨١ رقم  بجازان 
١٤٣٥/١/٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٥١٥٨ رقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة 
اخلاص بدعوى املدعي العام ضد كل من/ )...( و)...( )... اجلنسية( يف قضية )قات( عىل 
الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٠2لتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٤٠٥٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٥٤٦٢٦ 

هتليباخمدرتتا-اساتا-اسصداتلكقباتملاديا-اوتسعةاهتليباسابقةا-اتقليلاخمربيا-ا
إسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلغلتمةا-اإبعاد.

١ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)كلامقكلامخلاوكلامخلاحلتم(.
2ا-سلتراجممساتلوزرتءارسلا)١١(اوتاريخا2/١/ر١٣٧هـ.

٣ا-تملادتانا)١/أ،د(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)2٠5٧(اوتاريخا٠5/26/ر٠ر١هـ.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليهم طالبًا إثبات إدانتهم بتهريب كمية من نبات 
القات املحظور إىل داخل البالد وهتريبهم القات يف السابق، وطلب احلكم عليهم بعقوبة 
بصحتها،  أقروا  عليهم  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  البالد،  عن  وبإبعادهم  تعزيرية 
وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة لنبات القات املحظور، 
ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليهم بتهريب الكمية املضبوطة من القات بقصد 
الكسب املادي وحكم بسجن كل واحد منهم مخس سنوات، وتغريمه مخسة آالف ريال، 
مع إبعادهم عن البالد بعد قضاء حمكوميتهم، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بجازان  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٤٠٥٨ برقم  بجازان  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٩٧٣٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ افتتحت اجللسة األوىل الساعة التاسعة والنصف 
وتاريخ  بموجب خطاب رقم ٤٣  بالعمل  املعمد   )...( العام  املدعي  وفيها حرض  صباحًا 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ وقد حرض املدعى عليهم األول/ )...( ... اجلنسية  بموجب البطاقة 
البطاقة  بموجب  اجلنسية    ...  )...( الثاين/  وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٢هـ   )...( رقم  البديلة 
البديلة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٢هـ الثالث/ )...( ... اجلنسية  بموجب البطاقة 
البديلة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٢هـ وادعى املدعي العام قائاًل يف دعواه أنه بتاريخ 
احلدود  حرس  دوريات  إحدى  ألقت  مساًء  اخلامسة  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٤/٩/١٢هـ 
األرايض  من  قادمني   )...( املسمى  املكان  يف  عليهم  املدعى  عىل  القبض  احلرث  قطاع 
السعودية سريًا عىل األقدام وحيملون عىل ظهورهم مهربات وبتفتيشهم  اليمنية لألرايض 
عليه  املدعى  بحوزة  كان  حيث  املحظور،  القات  نبات  من  تكون  أن  يشتبه  كمية  عىل  عثر 
األول ما وزنه )١٣( ثالثة عرش كجم والثاين )١١( أحد عرش كجم والثالث)١٠( عرشة 
كجم فتم القبض عليهم وكان يرافقهم حدث )جرى تسليم احلدث لسلطات بالده كونه 
الكيميائي الرشعي رقم )٥١/٧٥٠/٤٩١١/ك ق(  التقرير  أثبت  الرشد( وقد  دون سن 
بجازان  الرشعية  والكيمياء  السموم  مراقبة  مركز  من  الصادر  بتاريخ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ 
إجيابية العينة املرسلة من الكمية املضبوطة لنبات القات املحظور املدرج باجلدول رقم )٤( 
م/٣٩  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  بنظام  امللحق 
وتاريخ  رقم٢٤٩٧  اإلدارية  اللجنة  قرار  بحقهم  صدر  قد  بأنه  علاًم  ١٤٢٦/٧/٨هـ  يف 
١٤٣٤/١٠/٢٦هـ والقايض بسجنهم ملدة ثالثة أشهر ملخالفتهم للامدة )١٥(من الالئحة 
الوزاري رقم ١٩٠٠ وتاريخ  للقرار  إيقافهم استنادًا  التنفيذية لنظام أمن احلدود، وقد تم 
١٤٢٨/٧/٩هـ املبني عىل املادة )١١٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية كون هذه اجلريمة من 
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اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف باستجواب املدعى عليهم أقروا بتهريب الكمية املضبوطة 
القات املحظور والبالغ وزهنا )٣٤( أربعة وثالثون كجم وأهنم قاموا بتحميلها  نبات  من 
من املوقع املسمى )...( يف األرايض اليمنية والكمية املضبوطة تعود لشخص يدعى/ )...( 
ويرغبون إيصاهلا إىل الشبك لشخص يدعى/ )...( وال يعرفون عنه أي يشء )تم خماطبة 
مكافحة املخدرات لتحري عنه ووضعه حتت املراقبة والقبض عليه باجلرم املشهود( وذلك 
مقابل )١٥٠( ريال سعودي لكٍل منهم وذكر املدعى عليه األول والثاين أهنم قاموا بتهريب 
القات ثالث مرات يف السابق، وقد أسفر التحقيق مع املدعى عليهم عن توجيه االهتام لـ/ 
عرش  أحد   )١١( وزنه  ما  بتهريب  و)...(  كجم،  عرش  )١٣(ثالثة  وزنه  ما  بتهريب   )...(
إىل  اليمن  املحظور من  القات  نبات  ما وزنه)١٠( عرشة كجم من  بتهريب  كجم، و)...( 
السعودية، واملجرم بموجب الفقرة رقم )١( من املادة )الثالثة( من نظام مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ وهتريب 
رشعًا  حمرم  فعل  املذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  السابق.  يف  القات  لنبات  والثاين  األول 
ومعاقب عليه نظامًا بموجب قرار جملس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ وما حلق به من 
تعديالت، لذا أطلب: ١ -إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم بتعزيره يف ضوء املادة )األوىل( 
من القرار الوزاري املشار إليه أعاله إنفاذًا لألمر السامي الكريم رقم )٥٩٦٣٣( وتاريخ 
١٤٣٢/١٢/٩هـ ٢ -تعزير األول والثاين لقاء هتريبهم القات يف السابق ٣ - إبعادهم من 
البالد استنادًا لذات املادة وقد حرض املدعى عليهم وبعد التأكد من هويتهم وأهليتهم جرى 
عرض الدعوى عىل املدعى عليه األول )...( وبسؤاله عن الدعوى أجاب قائال ما ذكره 
املدعي العام من اهتامي بتهريبي ما وزنه )١٣كجم( ثالثة عرش كيلو جرام من القات املحظور 
من اليمن إىل اململكة العربية السعودية لقصد الكسب املادي ومن هتريبي له يف السابق فهذا 
كله صحيح٠ هكذا أجاب وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه الثاين )...( أجاب قائال ما 
ذكره املدعي العام من اهتامي بتهريبي ما وزنه )١١كجم( أحد عرش كيلو جرام من القات 
له يف  املادي ومن هتريبي  الكسب  لقصد  السعودية  العربية  اململكة  إىل  اليمن  املحظور من 
الثالث عيل  عليه  املدعى  الدعوى عىل  أجاب٠ وبعرض  فهذا كله صحيح، هكذا  السابق 
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جياش أجاب قائال:” ما ذكره املدعي العام من اهتامي بتهريبي ما وزنه )١٠كجم( عرشة 
كيلو جرام من القات املحظور من اليمن إىل اململكة العربية السعودية لقصد الكسب املادي 
املعاملة ومنها حمرض  أوراق  فهذا كله صحيح٠” هكذا أجاب فجرى االطالع عىل كامل 
القبض املرفق باملعاملة فوجدته يتضمن القبض عىل املدعى عليهم بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٢هـ 
وبحوزهتم الكمية املذكورة يف الدعوى كام جرى االطالع عىل كرت سوابق املدعى عليهم 
الرشعي  الكياموي  التقرير  عىل  االطالع  جرى  كام  سوابق  عىل  عليهم  للمدعى  يعثر  فلم 
بجازان  الرشعية  الطبية  والكيمياء  السموم  مراقبة  مركز  مدير  من  الصادر  باملعاملة  املرفق 
برقم ٥١/٧٥٠/٤٩١١/ك ق وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ فوجدته يتضمن اجيابية العينة 
عليه  املدعى  اعرتف  وحيث  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  املحظورة  للقات 
بتهريب الكمية املذكورة يف الدعوى بقصد الكسب املادي، وحيث مل توجد سوابق مسجلة 
العينة للقات املحظور،  التقرير الكياموي الرشعي اجيابية  أثبت  عىل املدعى عليهم وحيث 
وبام أن ما أقدم عليه املدعى عليهم من املحرم رشعا ملا يف هتريب القات من أرضار بليغة 
الدين والنفس والعقل والعرض واملال واملجتمع ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )كل  عىل 
مسكر مخر وكل مخر حرام( ما يستوجب إيقاع العقوبة، لذا كله وألجل احلق العام حكمت 
عىل املدعى عليه بام ييل: أوال/ ثبت لدي إدانة املدعى عليه االول )...( بتهريب ما وزنه 
)١٣كجم( ثالثة عرش كيلو جرام وهتريب الثاين )...( ما وزنه )١١ كجم( أحد عرش كيلو 
جرام وهتريبهم يف السابق وهتريب الثالث )...( ما وزنه )١٠كجم( عرشة كيلو جرامات 
ثانيا/  املادي.  الكسب  أجل  من  السعودية  العربية  اململكة  إىل  اليمن  من  املحظور  للقات 
حكمت بسجن كل واحد منهم ملدة مخس سنوات حتتسب منها مدة إيقافهم عىل ذمة القضية 
وذلك استنادا عىل القرار الوزاري رقم )١١( وتاريخ ١٣٧٤/٢/١هـ واملادة األوىل الفقرة 
)أ( من قرار سمو وزير الداخلية رقم )٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ/ ثالثا: حكمت 
بغرامة مالية عىل كل واحد منهم وقدرها مخسة آالف ريال بناء عىل القرار السابق ذكره/ 
رابعا: حكمت بإبعادهم عن اململكة بعد االنتهاء مدة حمكوميتهم اتقاًء لرشهم استنادا للامدة 
الداخلية رقم )٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ  الفقرة )د( من قرار وزير  األوىل من 
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وبعرض احلكم عليهم قرروا قناعتهم به كام قرر املدعي العام عدم القناعة باحلكم وطلب 
رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف مكتفيا بام قدمه من أوراق بناء عليه فسيتم رفع 
كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم واختتمت اجللسة الساعة العارشة 
وتاريخ   ٣٥١٥٤٦٢٦ رقم  تصديق  قرار  ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ  بتاريخ  حرر  التوفيق  وباهلل 

١٤٣٥/٠٢/٢١هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  :فقد  وبعد  وحده،  هلل  احلمد 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٧٣٨ برقم  بجازان 
اخلاص  ١٤٣٥/٢/١هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٣٦٠٧ برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
بدعوى املدعي العام ضد كل من/ )...( و)...( و)...( )... اجلنسية( يف قضية )قات( عىل 
الصفة املوضحة يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٠٣لتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدمام

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧٧٤٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٩٢٤٩ 

تمقياخمدرتتا-اكوكاينيا-اسصداتلرتويجا-احيازةاحشيشاومقكلا-اتعاطيهاما-اتقليلا
خمربيا-اإنكاراتلامقيا-اسبقاتإلسلتراهبااحتقيقاا-اإسلتراباحليازةاوتلاعاطيا-اإدتنةا-اتحلكلا

بحداتملقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفلا-ارداطمباتملصادرة.

تملوتدا)٣٧(وا)١ر/١(و)56(امنانظاماتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

إدانته بتلقي طرد بريدي فيه كمية  إثبات  العام دعواه ضد املدعى عليه طالبا  أقام املدعي 
من مادة الكوكايني املخدر بقصد الرتويج، وبحيازته للحشيش واملسكر وتعاطيهام، وطلب 
احلكم عليه بحد املسكر والقتل تعزيرا ومصادرة السيارة املضبوطة، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أقر بحيازة احلشيش واملسكر وتعاطيهام، وأنكر التلقي بقصد الرتويج، ودفع بأنه 
تلقى الطرد نيابة عن صديقه وأنه مل يعلم بمحتواه، وباالطالع عىل التقارير الكيميائية الرشعية 
وجدت متضمنة إجيابية العينات للمواد املحظورة، ونظرًا ألن املدعى عليه أقر حتقيقا بتلقي 
الكوكايني بقصد االستعامل الشخيص، لذا فقد ثبت لدى املحكمة إدانة املدعى عليه بذلك، كام 
ثبت لدهيا إدانته بحيازة املسكر واحلشيش وتعاطيهام، وحكمت عليه بحد املسكر، وبتعزيره 
بالسجن ملدة سنتني واملنع من السفر، وقررت رصف النظر عن طلب قتل املدعى عليه تعزيرا 

وطلب مصادرة سيارته، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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العامة  املحكمة  يف  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدينا  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
برقم  بالدمام  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بالدمام 
وتاريخ   ٣٤٩٤٧٧١٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٧٤٧٤
١٤٣٤/٠٤/١٧هـ ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ حرض املدعي العام )...( 
املدين رقم )...( وادعى األول  السجل  وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب 
قائاًل أنه يف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١/٢٩هـ توفرت معلومات ملكافحة املخدرات عن 
وصول طرد بريدي حيتوي عىل مادة يشتبه بأن تكون كوكايني مرسلة من مدينة )...( ومرسلة 
باسم )...( فتم االنتقال من قبل الفرقة القابضة يف يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٢/٢ الستالم 
الطرد من قبل مجارك )...( وتبني بأن ما بداخله كوكايني يزن )١٥٣( مائة وثالثة ومخسني 
جرامًا ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٢/٣هـ تم االنتقال لرشكة )...( وتم االتصال عىل 
املستقبل وعند الساعة الثانية ظهرا حرض املتهم املذكور الستالم الطرد عىل سيارته من نوع 
)...( موديل )...( اللون )...( حتمل لوحة رقم )...( فتم القبض عليه وباالنتقال إىل منزله، 
عثر عىل قطعتني حشيش تزن ٢٦٫٣ ستة وعرشين جرام وثالثة من العرشة من اجلرام يشتبه 
بأن تكون من احلشيش املخدر وعثر عىل قارورة مسكر خارجي سعة ٧٥٠مل، وقد أثبت 
التقرير الكياموي الرشعي رقم )٦٤٠ك ش( لعام ١٤٣٤هـ، الصادر من املركز اإلقليمي 
ملراقبة السموم باملنطقة الرشقية إجيابية العينة املرسلة ملا تم ضبطه داخل منزله ملادة احلشيش 
املخدر املدرج ضمن اجلدول رقم )١( فئة )أ( من نظام املخدرات واملؤثرات العقلية. وعىل 
مادة الكحول اإليثييل وبنسبة مسكرة وأثبت التقرير الكياموي الرشعي رقم )١٣٢٣ك ش( 
العينة  الرياض إجيابية  املركز اإلقليمي ملراقبة السموم بمنطقة  لعام ١٤٣٤هـ، الصادر من 
املرسلة ملادة الكوكايني املخدر املدرج باجلدول رقم )١( فئة )أ( من نظام مكافحة املخدرات 

والصادر باملرسوم امللكي رقم م/٣٩ يف ١٤٢٦/٧/٨هـ.
باستجواب املدعى عليه أقر باستقبال الكمية املضبوطة من الكوكايني وأن غرضه منها 
االستخدام الشخيص كام أقر بحيازة ما تم ضبطه بداخل املنزل من احلشيش املخدر واملسكر 
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وأهنا تعود له وغرضه من حيازهتا االستخدام الشخيص كام أقر بتعاطي الكوكايني واحلشيش 
املخدر واملسكر. وانتهى التحقيق الهتامه )بتلقي ما وزنه )١٥٣.٦( مائه وثالثة ومخسون 
واملجرم  الرتويج،  بقصد  املخدر  الكوكايني  مادة  من  احلرام  من  العرشة  من  وستة  جرامًا 
العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  املادة  من  األوىل  الفقرة  بموجب 
الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ، وبحيازة قطعتي حشيش 
تزنان ٢٦٫٣ستة وعرشين جرامًا وثالثة من العرشة من اجلرام وقارورة مسكر خارجي سعة 
املخدر(.وذلك  واحلشيش  الكوكايني  وتعاطي  املسكر،  ورشب  التعاطي،  بقصد  ٧٥٠مل 
لألدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره املنوه عنه املرفق باألوراق لفة رقم )٢٥٫٢٣(.٢ - ما 
ورد بمحرض القبض والتفتيش املشار له املرفق باألوراق لفة رقم )١(.٣ - التقرير الكيميائي 
الرشعي املرفق عىل اللفة رقم )٢٦(. وصدر قرار جلنة إدارة هيئة التحقيق واالدعاء العام 
رقم )هـ١٣٠٢٥٩٥٣/١٩( القايض باملوافقة عىل ما انتهى إليه قرار االهتام. وحيث إن ما 
أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم رشعًا وجمرمًا ومعاقبًا عليه، أطلب ما ييل ١ - إثبات إدانته 
برشب املسكر واحلكم عليه بحد السكر لقاء رشبه له. ٢ - إثبات إدانته بام أسند إليه من تلقي 
املخدرات واحلكم عليه بعقوبة القتل تعزيرا، وفق الفقرة رقم )٣( من البند األول من املادة 
)٣٧( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( 
اللون   )...( موديل   )...( نوع  من  السيارة  بمصادرة  ١٤٢٦/٧/٨هـ.٣ -احلكم  وتاريخ 
)...( حتمل لوحة رقم )...( استنادًا للامدة )٥٣( من ذات النظام الستخدامهام يف اجلريمة 
وإيداع قيمة السيارة يف حساب مديرية مكافحة املخدرات بعد احلكم باملصادرة استنادا إىل 
قرار جملس الوزراء رقم ٤٧ وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أجاب بقوله :”ما ذكره املدعي العام غري دقيق، والصحيح أن صديقًا يل يدعى )...( طلب 
مني أن استقبل طردًا بريديًا مرساًل من مدينة )...( واستلمه من رشكة )...( بالدمام وذهبت 
وكان  عيّل  فقبض  الطرد  الستالم  وانتظرت  اإلرسالية،  رقم  وأعطيتهم   )...( مكتب  إىل 
الطرد حيتوي عىل الكوكايني املخدر، ومل أعلم عن ذلك، وقد قبض عيّل وفتش منزيل ووجد 
قطعتني من احلشيش، وقارورة مسكر مليئة باخلمر، كام ذكره املدعي العام، وهي عائدة يل 
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بقصد استخدامها، وأنا أرشب اخلمر، وأتعاطى احلشيش املخدر، علاًم بأين شاهدت )...( 
يتحدث مع الفرقة القابضة خارج مكتب )...( هكذا أجاب وبعرضه عىل املدعي العام قال 
الصحيح ما ذكرت وبينتي األدلة والقرائن املذكورة الدعوى أطلب الرجوع هلا ويف جلسة 
بالدمام  العامة  املحكمة  يف  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  لدينا  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ 
حرض الطرفان، وصادق املدعى عليه عىل جوابه عىل الدعوى والذي سبق ضبطه وبتصفح 
املعاملة وجد عىل اللفة رقم ٢٦ تقرير كياموي رشعي رقم ٦٤٠ك ش يثبت إجيابية العينة 
وعىل  مسكرة،  بنسبة  اإليثييل  الكحول  ملادة  األخرى  العينة  وإجيابية  املخدر  احلشيش  ملادة 
احتواء  يثبت  يف١٤٣٤/٠٣/١٧هـ  ١٣٢٣/س  رقم  رشعي  خمربي  تقرير   ٣٦ رقم  اللفة 
العينة عىل أجزاء متكرسة بيضاء اللون ملادة الكوكايني، كام وجد عىل اللفة رقم ٣٣ الئحة 
بسوابق املدعى عليه، وهي واحدة يف حيازة واستعامل املخدرات، كام وجد عىل لفة رقم ٢٤ 
و٢٥ حمرض استجواب للمدعى عليه وفيه ما نصه س/ أنت متهم بتلقي الكوكايني وحيازة 
احلشيش وحيازة اخلمر ج/ نعم صحيح س/ كيف تم القبض عليك ؟ ج/قبض عيل أثناء 
عىل  حتتوي   )...( من  قادمة  إرسالية  الستقبال   )...( بحي  باخلرب   )...( رشكة  إىل  ذهايب 
كوكايني خمدر س/ملن يعود ما تم ضبطه يف اإلرسالية؟ ج/يعود يل ولصديقي )...( س/ ما 
غرضك من استقبال الكمية؟ ج/االستخدام الشخيص؟ س/ بكم اشرتيت الكمية؟  ج/

بمبلغ ١٤٠٠٠ ريال دفعت منها مبلغ ٧٠٠٠ ريال و)...( دفع مبلغ ٧٠٠٠ ريال س/من 
الذي قام برشائها وإرساهلا؟ ج/ )...( هو قام بالتنسيق مع شخص يف )...( إلرسال الكمية، 
وأنا من قام باستقباهلا ؛حيث إننا مل نجد الكوكايني بالسعودية فاضطررنا  جللبه من اخلارج 
س/ منذ متى وأنت تتعاطى الكوكايني؟ ج/ أول مرة استخدمته يف )...( س/ ضبط معك 
يف املنزل عىل قطعتي حشيش بلغ وزهنام ٢٦.٠٣ جرام وقارورة من املسكر اخلارجي فلمن 
عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  ا.هـ  الشخيص  االستخدام  منهام  وغريض  يل  تعود  ج/  تعود؟ 
قال:“ نعم صدرت هذه األقوال وهذه االعرتافات مني” وبصمت عليها، ولكن ما ورد 
فيها غري صحيح، وقد وقعت عليها بغري رغبة مني وسئل الطرفان عن سوابق املدعى عليه 
فقاال سابقة واحدة يف حيازة املخدرات واستعامهلا عوقب هبا، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 



497

واإلجابة، وحيث اعرتف املدعى عليه برشب اخلمر، وتعاطي الكوكايني املخدر، وحيازته 
لقارورة اخلمر املذكور يف الدعوى، وقطعتني من احلشيش املخدر بقصد االستعامل، ثبت 
املخدر  الكوكايني  عىل  حيتوي  لطرد  بتلقيه  واعرتف  املخدر  للحشيش  العينة  إجيابية  خمربيا 
الكمية  بتلقيه  يعلم عام حيتويه، وحيث اعرتف حتقيقا  مل  بأنه  )...( ودفع  مرسل من مدينة 
وأهنا تعود له ولصديقه وأنه اشرتاها، مع صديقه بثمن دفع نصفه، وأنه مل جيد الكوكايني 
حيث  و  الشخيص،  االستخدام  غرضه  أن  و  اخلارج،  من  جلبه  إىل  فاضطر  السعودية  يف 
مل  و  السيارة،  يف  تضبط  مل  الكمية  إن  وحيث  املخدر،  للكوكايني  العينة  إجيابية  خمربيا  ثبت 
تستخدم السيارة يف نقلها لذا كله قررنا ما ييل: أوال/ ثبت لدينا إدانة املدعى عليه برشب 
املسكر وتعاطي احلشيش املخدر، وقررنا جلده حد املسكر ثامنني جلدة دفعة واحدة علنا يف 
مكان عام. ثانيا/ ثبت لدينا إدانة املدعى عليه بحيازة قطعتني من احلشيش املخدر بقصد 
االستعامل وتلقي الكوكايني املخدر من خارج اململكة بقصد االستخدام الشخيص، وقررنا 
عقوبته بالسجن ملدة سنتني اعتبارا من تاريخ توقيفه بسبب هذه القضية وفقا للفقرة )١( من 
املادة )٤١( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، ورصف النظر عن طلب املدعي 
العام بقتل املدعى عليه ألنه ارتكب فعال جرميا منصوصا عليه يف املادة )٣٧( من النظام 
نفسه؛ ولكن ملا كان قصده االستخدام الشخيص فيعاقب وفق الفقرة )١( من املادة )٤١( 
من النظام نفسه. ثالثا/ منع املدعى عليه من السفر خارج اململكة ملدة سنتني بعد انتهاء تنفيذ 
عقوبة السجن وفقا للامدة ٥٦ من النظام نفسه. رابعا/ رصف النظر عن طلب املدعي العام 
فيها.  املخدرات  املخدرات وعدم ضبط  نقل  السيارة لعدم استخدامها وسيلة يف  مصادرة 
وبذلك أمجعه حكمنا وبعرض احلكم عىل الطرفني قنع به املدعى عليه وطلب املدعي العام 
متييزه، فأجبناه لطلبه وأفهم بتقديم اعرتاضه خالل املدة املقررة نظاما. وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد: فقد اطلعنا نحن قـضاة الدائــرة اجلزائـيـة اخلامسـيـة األوىل يف 
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العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة 
املحكمة  لدى  واملقيدة  ١٤٣٥/٧/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤/٩٤٧٧١٣ برقم  الدمام  بمدينة 
الرقم  ذو  الرشعي  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٨/٤هـ  وتاريخ  ٣٤/٩٤٧٧١٣/خ١  برقم 
القضاة باملحكمة  الفضيلة  ٣٥٢٣٧٥٣٥ والتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ الصادر من أصحاب 
الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ )...( اخلاص بدعوى/ املدعي العام ضد/ )...( 
فيه.  بام هو مدون ومفصل  الفضيلة  القرار حكم أصحاب  يف قضية خمدرات وقد تضمن 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل 
احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٨/١٩هـ.
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العام قتله تعزيرا، وقررت تعزير املدعى عليه بسجنه ملدة ست سنوات، وجلده ستامئة جلدة 
مفرقة، ومنعه من السفر مدة مماثلة ملدة السجن، وإلزامه بغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، 
كام ثبت لدهيا إدانته بقيادة السيارة حتت تأثري احلبوب املحظورة وأفهمته أن عقابه عىل ذلك 

عائد للجهة املختصة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( قضاة املحكمة العاّمة باألحساء 
وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء/املساعد 
برقم ٣٣٩٦٠٧٧ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٠٧هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٥٠٩٠٣ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٢/٠٧هـ حرض املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة األحساء 
وحرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( هذا وحيث 
جرى  لذا  ١٤٣٣/١/١٨هـ  يف  ٥١/خ١/ن  رقم  القرار  بموجب  منقوضة  الدعوى  إن 
التنويه عن ذلك وبسؤال املدعي العام عن دعواه أجاب بقوله:” احلمد هلل وحده والصالة 
بمحافظة  العام  االدعاء  دائرة  يف  عامًا  مدعيًا  بصفتي  وبعد  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم 
األحساء أدعي عىل/ )...(، البالغ من العمر)٢٠( عامًا، أعزب، عاطل عن العمل، سعودي 
ومدد  ١٤٣١/٦/١٨هـ  بتاريخ  عليه  قبض   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
سجن  لشعبة  وأحيل  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  من   )١١٤( املادة  به  تقيض  حسبام  إيقافه 
بتاريخ ١٤٣١/٦/١٨هـ قبض عىل  إنه  برقم )...(  نزياًل لدهيم  حمافظة األحساء وسجل 
املدعى عليه من قبل رجال الضبط اجلنائي بمكافحة املخدرات بمحافظة األحساء إثر توافر 
املخدر  احلشيش  برتويج  عليه  املدعى  قيام  عن  الرسية  املصادر  أحد  من  لدهيم  معلومات 
واحلبوب املحظورة، وبناًء عليه كلف أحد املصادر الرسية بالتنسيق معه مبارشة عىل رشاء 
قطعة من احلشيش املخدر، حيث أفاد املصدر الحقًا بقيام املدعى عليه بإهدائه حبة ونصف 
عندما  املصدر(  قبل  من  اجلنائي  الضبط  لرجال  تسليمها  )تم  املحظورة  احلبوب  من  احلبة 
طلب منه رشاء قطعة من احلشيش املخدر بقيمة )٢٠٠( مائتي ريال والتي سلمها لرجال 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٩٦٠٧٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ رقم القرار : ٣٥٢٥٧٠٠٢ 

حتتا سيادةا تعاطيا-ا إهدتءا-ا بيعا-ا حمظورةا-ا وحبوبا حشيشا خمدرتتا-ا تلويجا
إسلترا وتإلهدتءا-ا تلبيعا إنكارا بالاعاطيا-ا إسلترا خمربيا-ا تقليلا تلويجا-ا سابقةا تأثريها-ا
مصدقارشعاا-اشهادةاشهوداعدولا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةا-امنعامنا

تلقفلا-اعقوبةاتلقيادةالمجهةاتملخاصة.

تملوتدا)37(او)56(او)ل6(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

املخدر  احلشيش  ببيع  إدانته  إثبات  طالبا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
وتعاطيه، وبإهداء احلبوب املحظورة وتعاطيها، وقيادة السيارة حتت تأثريها، وطلب احلكم 

عليه بالقتل تعزيرا وبمصادرة املضبوطات،
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر باستعامل املخدرات ودفع أنه تاب منها بعد عقوبته 
عليها، وأنكر البيع واإلهداء، وبطلب البينة من املدعي  العام أحال عىل إقرار املدعى عليه 
املصدق رشعا وبعرضه عليه دفع بصدوره حتت اإلكراه، كام أحرض املدعي  العام شاهدين 
معدلني رشعا فشهدا بام يؤيد الدعوى، وباالطالع عىل التقارير الكيميائية الرشعية وجدت 
تتضمن إجيابية العينات للمواد املحظورة، ولذا ولوجود سابقة مماثلة عىل املدعى عليه، فقد 
املدعي  طلب  برد  وحكمت  الثانية  للمرة  بالرتويج  عليه  املدعى  إدانة  املحكمة  لدى  ثبت 
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العام قتله تعزيرا، وقررت تعزير املدعى عليه بسجنه ملدة ست سنوات، وجلده ستامئة جلدة 
مفرقة، ومنعه من السفر مدة مماثلة ملدة السجن، وإلزامه بغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، 
كام ثبت لدهيا إدانته بقيادة السيارة حتت تأثري احلبوب املحظورة وأفهمته أن عقابه عىل ذلك 

عائد للجهة املختصة، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( قضاة املحكمة العاّمة باألحساء 
وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء/املساعد 
برقم ٣٣٩٦٠٧٧ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٠٧هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٥٠٩٠٣ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٢/٠٧هـ حرض املدعي العام بدائرة التحقيق واالدعاء العام بمحافظة األحساء 
وحرض املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( هذا وحيث 
جرى  لذا  ١٤٣٣/١/١٨هـ  يف  ٥١/خ١/ن  رقم  القرار  بموجب  منقوضة  الدعوى  إن 
التنويه عن ذلك وبسؤال املدعي العام عن دعواه أجاب بقوله:” احلمد هلل وحده والصالة 
بمحافظة  العام  االدعاء  دائرة  يف  عامًا  مدعيًا  بصفتي  وبعد  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم 
األحساء أدعي عىل/ )...(، البالغ من العمر)٢٠( عامًا، أعزب، عاطل عن العمل، سعودي 
ومدد  ١٤٣١/٦/١٨هـ  بتاريخ  عليه  قبض   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
سجن  لشعبة  وأحيل  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  من   )١١٤( املادة  به  تقيض  حسبام  إيقافه 
بتاريخ ١٤٣١/٦/١٨هـ قبض عىل  إنه  برقم )...(  نزياًل لدهيم  حمافظة األحساء وسجل 
املدعى عليه من قبل رجال الضبط اجلنائي بمكافحة املخدرات بمحافظة األحساء إثر توافر 
املخدر  احلشيش  برتويج  عليه  املدعى  قيام  عن  الرسية  املصادر  أحد  من  لدهيم  معلومات 
واحلبوب املحظورة، وبناًء عليه كلف أحد املصادر الرسية بالتنسيق معه مبارشة عىل رشاء 
قطعة من احلشيش املخدر، حيث أفاد املصدر الحقًا بقيام املدعى عليه بإهدائه حبة ونصف 
عندما  املصدر(  قبل  من  اجلنائي  الضبط  لرجال  تسليمها  )تم  املحظورة  احلبوب  من  احلبة 
طلب منه رشاء قطعة من احلشيش املخدر بقيمة )٢٠٠( مائتي ريال والتي سلمها لرجال 
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التنسيق معه عىل رشاء قطعة من  بعملية  باالستمرار  فتم اإليعاز للمصدر  اجلنائي  الضبط 
احلشيش املخدر بقيمة )٢٠٠( مائتي ريال حيث اتفق املصدر واملدعى عليه وقد زود املصدر 
واملكان  الزمان  يف  واملصدر  اجلنائي  الضبط  رجال  وبانتقال  أعاله،  به  املنوه  املرقم  باملبلغ 
التقى املصدر واملدعى عليه ثم طلب منه مرافقته إىل قرية )...( إلحضار قطعة  املحددين 
احلشيش املخدر حيث ركب املصدر بسيارة املدعى عليه من نوع )...( بيضاء اللون صنع 
يف  وجوده  أثناء  عليه  للمدعى  املرقم  املبلغ  املصدر  )...(وسلم  لوحتها  رقم  )٢٠٠٨م( 
السيارة ثم عادا إىل مكان التقائهام السابق وقد سلم املدعى عليه املصدر قطعة سمراء اللون 
بلغ وزهنا )٤،٧جم( أربعة جرامات وسبعة أعشار اجلرام ثم أعطى املصدر اإلشارة الدالة 
عىل عملية البيع فتم القبض عليه، وبتفتيشه مل يعثر بحوزته عىل املبلغ، وقد أقر أمام رجال 
الضبط اجلنائي بصحة واقعة القبض والضبط عىل حتديد زمان ومكان عملية بيع احلشيش 
احلبوب  من  حبة  ونصف  حبة  وإهدائه  سيارته،  عىل  املخدر  احلشيش  وبرتوجيه  املخدر 
لرجال  املشرتى  القطعة  املصدر  سلم  وقد  املخدر،  احلشيش  وبتعاطيه  للمصدر  املحظورة 
١٤٣١هـ  لعام  ش(  ك   ٢٧٢٧( رقم  الرشعي  الكياموي  التقرير  وأثبت  اجلنائي،  الضبط 
املحظور  املنبه  واإلمفيتامني  املخدر  احلشيش  ملادة  املضبوطات  من  املرسلة  العينة  إجيابية 
واملدرجان من ضمن املواد املحظورة يف اجلدول رقم )١ -٢( فئة )أ - ب( امللحق بنظام 
مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، وبتحليل عينة سوائله أثبت تقرير السموم الرشعية 
اإلمفيتامني  ومركب  املخدر  احلشيش  ملركبات  إجيابيتها  ١٤٣١هـ  لعام  أ(  م   ١٤٨٧( رقم 
املنبه املحظور وباستجواب املدعى عليه أقر بصحة واقعة القبض والضبط وبيعه قطعة من 
احلشيش املخدر للمصدر بقيمة )٢٠٠( مائتني ريال وإهدائه للمصدر حبة ونصف احلبة من 
حبوب الكبتاجون املحظور وتعاطيه احلشيش املخدر واحلبوب املحظورة واستخدام سيارته 
بعملية  النقال  وهاتفه  املروجة  املخدر  احلشيش  قطعة  بإحضار  الدعوى(  يف  )املوصوفة 
التنسيق يف رشاء قطعة احلشيش املخدر من أحد األشخاص، وصدق إقراره رشعًا بذلك. 
أربعة جرامات وسبعة  ما وزنه )٤،٧ جم(  ببيع  له  التحقيق عن توجيه االهتام  أسفر  وقد 
احلبة من حبوب  لنوعه وأهداه حبة ونصف  املخدر، وتعاطيه  أعشار اجلرام من احلشيش 
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لألدلة  وذلك  تأثريها،  حتت  السيارة  وقيادة  لنوعه  وتعاطيه  املحظور  املنبه  اإلمفيتامني 
الصفحة رقم )١( من ملف  املدون عىل  املصدق عليه رشعًا  إقراره  التالية: ١ -  والقرائن 
ضبط اإلجراءات لفة رقم )٦(. ٢ - حمرض تلقي املعلومات والتنسيق والرتقيم الوزن والعد 
والتحريز واالنتقال والقبض والضبط املدون عىل الصفحات رقم )١ -٦( من ملف ضبط 
اإلجراءات لفة رقم )٥(.٣ - التقرير الكياموي الرشعي املرفق عىل اللفة رقم )١٥(.٤ - 
تقرير السموم الرشعية املرفق عىل اللفة رقم )١٤(. وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل ثالث 
ترويج  والثانية  سكر،  بحالة  وهو  السيارة  وقيادة  وحيازته  املسكر  رشب  األوىل  سوابق 
بالقرار  الثابتة  املخدرات  رشاء  أو  بيع  يف  والتوسط  املسكر  ورشب  واستعامهلا  املخدرات 
الرشعي رقم )٤/٢٢١( وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٥هـ من املحكمة اجلزئية بمحافظة األحساء، 
والثالثة رسقة جواالت وانتحال شخصية رجال األمن٠ وحيث إن ما أقدم عليه املذكور 
وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا ونظامًا يف ضوء الفقرة الثانية 
امللكي  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  املادة  من 
الكريم رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ ومعاقب عليه بعقوباته األصلية والتكميلية 
احلشيش  لتعاطيه  الرشعي  باملقتىض   .١ ييل:  بام  عليه  واحلكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب 
املخدر. ٢. بالعقوبة الواردة يف الفقرة اخلامسة البند أواًل من املادة )٣٧( من النظام املشار 
إليه أعاله لقاء ما أسند إليه من اهتام وذلك بقتله تعزيرًا لتكرار تروجيه للمخدرات ووفقًا 
املادة  من  األوىل  الفقرة  يف  الواردة  بالعقوبة   .٣ النظام.  من   )٦٢( املادة  من  األوىل  للفقرة 
لقاء  الدعوى(  يف  )املوصوفة  سيارته  بمصادرة  وذلك  أعاله  إليه  املشار  النظام  من   )٥٣(
استخدامها بعملية نقل قطعة احلشيش املخدر املروجة وهاتفه النقال من نوع )...( حيمل 
املخدر  احلشيش  قطعة  رشاء  يف  التنسيق  بعملية  استخدامها  لقاء   )...( التسلسيل  الرقم 
امللكي  بتعميم صاحب السمو  النقال وعدم رصفها له عماًل  املروجة وإلغاء رشحية هاتفه 
وتاريخ  )٩٧٩٨/٤/٥/١س(  رقم  الداخلية  وزير  الوزراء  جملس  لرئيس  الثاين  النائب 
١٤٢٨/٢/١٠هـ وإيداع األعيان املتحصلة يف حساب اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
حسبام نص عليه قرار جملس الوزراء رقم )٤٧( وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ. ٤. إلزام املدعى 
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عليه بإعادة املبلغ املرقم الذي ترصف فيه وذلك عماًل بتعميم صاحب السمو امللكي النائب 
الداخلية رقم )٦٥٩٨٠( وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٣هـ.  الوزراء وزير  الثاين لرئيس جملس 
يف  العام  املدعي  ذكره  ما  إن  بقوله  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  دعواي٠   هذه 
دعواه من  اهتامي بالبيع واإلهداء وقيادة السيارة حتت تأثري املخدر غري صحيح، ومل يتم عند 
القبض عىل يشء معي، وأما االستعامل فهو صحيح، هكذا أجاب٠ وبسؤال املدعي العام 
السابق  القرار  يف  الشهود  لدى  ما  رصد  تم  و  البينة،  أحرضت  وأن  سبق  قال:  البينة،  عن 
يف   ٨/٢٠ رقم  القرار  يف  إليه  الرجوع  وأطلب  رشعا  املصدق  إقــراره  إىل  باإلضافة 
١٤٣٢/٣/١٧هـ وبسؤال املدعي العام عن البينة قال: البينة ما يف أوراق املعاملة، وبتصفح 
باألحساء  اجلزئية  املحكمة  للمدعى عليه من  اعرتافا مصدقًا رشعًا  املعاملة وجدنا  أوراق 
 )...( أنا  نعم   “ ١٤٣١/٦/٢١هـ  بتاريخ  إقـــــرار  ونصه   ١١ ص   ]٥[ رقم  اللفة  عىل 
العقلية املعتربة  ٌأقر وأعرتف وأنا بكامل قواي  سعودي اجلنسية باهلوية الوطنية رقم )...( 
رشعًا وبدون إكراه أو إجبار من أحد أنه يف يوم الثالثاء املايض اتصل عيّل صديق يل وطلب 
مقابلتي واتفقت مع أحد املروجني يف )...( عىل رشاء حبوب بخمسني ريااًل )٥٠( وذهبنا 
منبهة  حبات  ثالث  منه  واستلمت   )٥٠( ريااًل  مخسني  وأعطيته  املروج  إىل  وصديقي  أنا 
حمظورة، وطلبت منه حقي، وقال عندي مائتي ريال )٢٠٠( وطلبت منه بامئة ريال )١٠٠( 
الباب  يف  ونصف  حبة  وتركت  ونص  حبة  أكلت  الطريق  ويف  عنده،  من  وذهبت  ورفض 
أخذها صديقي وقال يل صديقي خلنا نرجع للمروج نشرتي قطعة بامئتي ريال )٢٠٠( أنت 
تدفع مائة  وأنا أدفع مائة وأعطاين صديقي مائتي ريال )٢٠٠( ورديت عليه  مائة وذهبت 
أربعة  تزن  املخدر  احلشيش  من  قطعة  منه  وأخذت   )٢٠٠( ريال  مائتي  وأعطيته  للمروج 
جرام وسبعة من اجلرام ]٤.٧[ جرام قمت بتسليمها لصديقي وقبض علينا رجال املكافحة 
املنبهة  الكبتاجون  وحبوب  املخدر  احلشيش  أتعاطى  أين  أقر  كام  القطعة  نقتسم  أن  قبل 
املحظورة من ثالث سنوات كام أقر أن هذه أول مره أتوسط يف رشاء احلشيش املخدر هذا 
إهبامه”   )...( فيه  بام  املقر  الشاهدين  يشهد واهلل خري  ملن  وأذنت  واختياري  بطوعي  إقرار 
إجيابية  فوجدنا   ١٥ لفة  الكياموي  التقرير  عىل  االطالع  جرى  كام  االعرتاف  نص  انتهى 
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يف   ٤/٢٢١ رقم  الرشعي  القرار  عىل  االطالع  جرى  كام  املحظورة  للمركبات  العينات 
١٤٢٩/٨/١٥هـ الصادر من املحكمة اجلزئية باألحساء بدعوى املدعي العام ضد املدعى 
بإثبات ترويج  السابق وحكمت املحكمة  بيع قطعة حشيش والتوسط يف  عليه احلارض يف 
املدعى عليه لقطعة حشيش وتعزيره بالسجن واجللد واحلكم عليه باجللد لتعاطي احلشيش 
هذه  يف  لدينا  به  أقر  الذي  التعاطي  هل  احلارض:  عليه  املدعى  سؤال  فجرى  جلدة،  ثامنني 
الدعوى هو بعد احلكم األخري عليه أم أنه نفس التعاطي الذي حكم فيه عليه بحد املسكر ؟ 
فقال:” إن اعرتايف بالتعاطي هو عن الفرتة السابقة التي حكم فيها عيّل وأما بعد هذا احلكم 
فلم أتعاط احلشيش،” وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال:” إن تقرير السموم الرشعية يف 
عينة الدم املتعلقة باملدعى عليه بل البول تثبت وجود مادة احلشيش يف جسم املدعى عليه، 
وهذا يدل عىل صحة مطالبتي، وبعرض هذا التقرير عىل املدعى عليه قال:” إن مادة احلشيش 
املصدق رشعًا  إقراره  أجاب٠ فجرى عرض  مدة طويلة،” هكذا  اإلنسان  تبقى يف جسم 
عليه، فقال :”إن هذا االعرتاف وقع عيّل حتت اإلكراه ،” هكذا أجاب ٠كام جرى االطالع 
السموم لفة ]١٤[ رقم ١٨٩٥ م أ/ ٤١/٣١ يف ١٤٣١/٦/٢٥هـ واملتضمن  عىل تقرير 
إجيابية عينة البول للحشيش املخدر وملركب االمفتامني وبتصفح املعاملة جرى االطالع عىل 
وإقرار  والتسليم  االستالم  قد ذكرت  القابضة  الفرقة  أن  فوجدنا  والتفتيش  القبض  حمرض 
لسامع  القبض  شهود  بإحضار  العام  املدعي  أفهمنا  فقد  لذا  بالرتويج؛  لدهيم  عليه  املدعى 
١٤٣٢/٢/٢٦هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  عليه،  للمدعى  املوجهة  التهمة  حول  شهادهتم 
)...( سجل  البينة وهم كل من  العام  املدعي  العام واملدعى عليه، وأحرض  املدعي  حرض 
مدين رقم )...( َو )...( سجل مدين رقم )...( وبسؤال الشاهد األول عام لديه قال:” أشهد 
باهلل تعاىل أنه بتاريخ ١٤٣١/٦/١٨هـ وبناًء عىل استعداد أحد املصادر الرسية فقد أخربنا 
بأن املدعى عليه احلارض كانت لديه جلسة عند املحكمة اجلزئية باألحساء، وقال لنا املصدر 
حبوب  من  حبات  ثالث  لتسليمه   )...( لقرية  الذهاب  عىل  عليه  املدعى  مع  اتفق  بأنه 
الكبتاجون بمبلغ مخسني ريااًل، ويف متام الساعة الثامنة ومخس وأربعني دقيقة حرض املدعى 
عليه للمحكمة وتقابلت مع املصدر وأعطاين حبة ونصف من احلبوب املحظورة وقال يل 
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إنني استلمتها من املدعى عليه عىل سبيل اإلهداء وقمت بتفتيش املصدر شخصيًا وسلمناه 
املبلغ املرقم وقدره مائتا ريال وعند خروج املدعى عليه من املحكمة ركب يف سيارة املصدر 
الرجوع  قررنا  األمر  اكتشاف  من  خشية  لكن  مراقبتهم  ومتت   )...( قرية  إىل  سويًا  وذهبا 
واالنتظار عند املحكمة اجلزئية حسب املوعد املتفق عليه مع املصدر لكون املدعى عليه لديه 
جلسة أخرى الظهر، وفعاًل حرض املدعى عليه مع املصدر ودخل املحكمة وأخربنا املصدر 
بأنه تم االستالم والتسليم وسلمني أربعة جرامات وسبعة بالعرشة من احلشيش املخدر، 
وعندما نزل املدعى عليه من املحكمة تم القبض عليه الساعة الواحدة تقريبًا، ومل نجد معه 
هكذا  والتسليم  االستالم  عملية  نشاهد  ومل  احلكومي  املبلغ  أو  املحظورات  من  يشء  أي 
أشهد٠” وبسؤال الشاهد الثاين قال:” أشهد باهلل تعاىل بمثل ما شهد به الشاهد األول حرفًا 
واقعة  بصحة  أمامي  أقر  وقد  عليه  املدعى  عىل  القابضة  الفرقة  أفراد  أحد  وكنت  بحرف 
الضبط والقبض، وأنه سلم املصدر حبة ونصف، وكذلك أربعة جرامات وسبعة بالعرشة 
واإلهداء  بالرتويج  لدينا  أقر  قد  لكنه  والتسليم  االستالم  عملية  أشاهد  ومل  احلشيش،  من 
وذلك للحبة والنصف عن طريق اإلهداء وأربعة جرامات وسبعة بالعرشة من احلشيش، 
عن طريق البيع وأنه استلم من املصدر املبلغ احلكومي واحلبوب هي حبوب الكبتاجون٠” 
هكذا شهد فجرى سؤال الشاهد األول : هل أقر املدعى عليه بعملية الرتويج ؟ فقال لقد 
أقر املدعى عليه أمامي أنه سلم املصدر حبة ونصف من الكبتاجون عىل سبيل اإلهداء وأربعة 
٠وبعرض  أجاب  هكذا  البيع،  سبيل  عىل  املخدر  احلشيش  من  بالعرشة  وسبعة  جرامات 
شهادة الشاهدين عىل املدعى عليه قال:” هذه الشهادة غري صحيحة، فجرى تزكية الشاهدين 
وبعد  عدالتهام،  لدينا  فثبت  وديانة  أمانة  الشاهدين  بعدالة  وشهدا   )...( َو   )...( قبل  من 
دراسة وتأمل ما تم ضبطه يف هذه الدعوى وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث 
أنكر املدعى عليه دعوى املدعي العام يف الرتويج وحيث إن للمدعى عليه إقرارا يف الرتويج، 
يعفيه من توجيه  إنكاره ال  إن  بينته عىل ذلك، وحيث  العام  املدعي  وقد سبق وأن أحرض 
التهمة له خاصة مع وجود السوابق عليه مع عدم إغفال قلة الكمية املروجة وبموجب املادة 
الستني من نظام مكافحة املخدرات، فقد قررنا ما ييل أوال/ ثبت لدينا إدانة املدعى عليه 
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بالرتويج للمرة الثانية. ثانيا/ رد دعوى املدعي العام يف املطالبة بقتل املدعى عليه تعزيرا. 
ثالثا سجن املدعى عليه ست سنوات اعتبارا من تاريخ القبض عليه، وجلده معها ستامئة 
جلدة مفرقة عىل اثنتي عرشة دفعة لكل دفعة مخسون جلده، بني الدفعة واألخرى عرشون 
يوما، وبذلك حكمنا وبعرض ذلك عىل الطرفني قرر املدعي العام عدم قناعته باحلكم، مع 
تقديم الئحة اعرتاض فيام قرر املدعى عليه عدم قناعته باحلكم مكتفيا بام ذكره من أقوال 
آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  الدعوى وباهلل  أثناء 

١٤٣٤/٠١/٢١هـ 

احلمد هلل وحده وبعد وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف برقم ٣٤٧٥٠١٢٣ يف 
١٤٣٤/٥/٤هـ املرفق هبا قرارها رقم ٣٤٢٠٠٨٢١ يف ١٤٣٤/٤/٢٩هـ املتضمن لوحظ 
ما ييل أوال/ أن أصحاب الفضيلة حكموا بثبوت إدانة املدعى عليه بالرتويج للمرة الثانية، 
ونزلوا عن احلكم بقتل املدعى عليه. ثانيا/ مل يعمل أصحاب الفضيلة مقتىض املادة )٣٧( 
املادة الثانية منها، وكذلك املادة )٥٦( من نظام مكافحة املخدرات ثالثا/ أقر املدعى عليه 
للسيارة  قيادته  وإثبات  لذلك  الالزم  الفضيلة  ومل جير أصحاب  املخدر،  احلشيش  بتعاطي 
من عدمها، ملالحظة ما ذكر وإكامل الالزم ومن ثم إعادة املعاملة. ا.هـ. هذا ولوجاهة ما 
الفضيلة سلمهم اهلل فنقول جوابا ملا ورد منهم :” إن احلكم  جاء يف مالحظات أصحاب 
بحق املدعى عليه كاف إن شاء اهلل تعاىل يف تأديبه وزجره وردعه ونظرا إلنكاره التعاطي فام 
حكم به من تعزير شامال لذلك، وثبت لدينا قيادته السيارة أثناء التعاطي بناء عىل ما جاء 
بالنسبة للسفر فقد قررنا منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه  يف إقراره املصدق رشعا، وأما 
القضية،  هذه  يف  حمكوميته  انتهاء  تاريخ  من  تبدأ  سنوات  ست  وقدرها  عقوبته  إمتام  بعد 
وبذلك حكمنا وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 
١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ احلمد هلل وحده وبعد وحيث وردتنا املعاملة من حمكمة االستئناف برقم 
٣٤٢١١٩١٢٠ يف ١٤٣٤/٩/١٥هـ املرفق قرارها رقم ٣٤٣١٦١٤٩ يف ١٤٣٤/٩/٩هـ 
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بالغرامة  عليه  املدعى  عىل  حيكموا  مل  الفضيلة  أصحاب  أن  أوال/  ييل  ما  لوحظ  املتضمن 
الواردة يف ثانيا من املادة )٣٧( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ثانيا/ أثبت 
أصحاب الفضيلة قيادة املدعى عليه أثناء التعاطي، ومل يبينوا نوع التعاطي وإفهامه أن عقابه 
عائد للجهة املختصة ملالحظة ما ذكر وإكامل الالزم ومن ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها 
.ا.هـ. عليه أفيد أصحاب الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف سلمهم اهلل أن صاحبي الفضيلة 
فضيلة  وهو  بالرياض  العامة  املحكمة  إىل  أحدمها  انتقل  قد  الدعوى  هذه  يف  يل  املشاركني 
وباهلل  التوجيه  االطالع  بعد  آمل  العمل  )...( عن  الشيخ  انقطع فضيلة  وقد   )...( الشيخ 
آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل 
والتنفيذ  احلجز  دوائر  رئيس  فضيلة  من  املعاملة  وردتنا  وحيث  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
باملحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٦٣٩٨٩٠ يف ١٤٣٥/٤/٦هـ املرفق هبا إجابة فضيلة 
 )...( أنا  فلدي  وبعد  )احلمد هلل وحده  نصه  ما  املتضمن   )...( الشيخ  لنا  املشارك  العضو 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املعاملة  وردتني  فقد  بالرياض  العامة  باملحكمة  التنفيذ  قايض 
العامة باألحساء رقم ٣٤٢٦٣٩٨٩٠ يف ١٤٣٥/١/١٠هـ مرفقا هبا قرار الدائرة اجلزائية 
اخلامسية األوىل رقم ٣٤٣٦٩٩٢٠ يف ١٤٣٤/١١/٢٥هـ املتضمن تكليفي باإلجابة عىل 
لوجاهة  ونظر  األوىل  املالحظة  عىل  وجوابا  أعاله  املبينة  الفضيلة  أصحاب  مالحظات 
مالحظة أصحاب الفضيلة فقد قررت إلزام املدعى عليه بدفع غرامة قدرها مائة ألف ريال، 
املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  ؛  الثانية  املالحظة  وجوابا عىل  للدولة  العامة  اخلزينة  يف  تودع 
عليه بقيادة السيارة أثناء تعاطي احلبوب املخدرة املنبهة املحظورة، وأفهمته بأن عقابه عائد 
للجهة املختصة. هذا ما لزم جوابا عىل أصحاب الفضيلة وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 
الفضيلة  فبناء عليه وبعد االطالع عىل مالحظة أصحاب  حرر يف ١٤٣٥/٤/٦هـ.ا.هـ( 
قضاة حمكمة االستئناف وبعد االطالع عىل ما أجاب به فضيلة العضو املشارك لنا الشيخ 
)...( فأنا مع فضيلته وليس لدي سواه وبعرض مالحظات أصحاب الفضيلة قضاة حمكمة 
املدعي  به، واكتفى  القناعة  العام واملدعى عليه قررا عدم  املدعي  االستئناف وإجابتنا عىل 
العام بمعارضته السابقة وقرر املدعى عليه املعارضة دون الئحة مكتفيا بقوله إن معارضتي 
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ولست  طالبا  كنت  عيل  القبض  وعند  املبلغ  هذا  أملك  ال  أين  كام  السابقة،  ملعارضتي  تبعا 
موظفا، وهذه اإلضافة عىل املعارضة السابقة، هكذا قرر. وحيث إن معارضة املذكور غري 
لتدقيق  االستئناف  حمكمة  ملقام  املعاملة  أوراق  كامل  برفع  أمرت  فقد  احلكم،  عىل  مؤثرة 
احلكم بعد اإلجراء األخري وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ.
الدائــرة اجلزائـيـة اخلامسـيـة األوىل  اطلعنا نحن قـضاة  احلمد هلل وحده، وبعد.. فقد 
يف حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بمحافظة األحساء برقم ٣٤/٢٦٣٩٨٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٨هـ واملقيدة لدى املحكمة 
برقم ٣٥/١٤١٥٥٢٤/خ١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ املرفق هبا القرار الرشعي ذو الرقم 
القضاة باملحكمة  الفضيلة  ٣٤٤٢٥٧١ والتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ الصادر من أصحاب 
الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ )...( اخلاص بدعوى/ املدعي العام ضد/ )...( 
فيه.  بام هو مدون ومفصل  الفضيلة  القرار حكم أصحاب  يف قضية خمدرات وقد تضمن 
وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة وباالطالع 
وتاريخ  ٣٤٢٠٠٨٢١/خ١/ب  رقم  قرارنا  عىل  الفضيلة  أصحاب  به  أجاب  ما  عىل 
١٤٣٤/٤/٢٩هـ وقرارنا رقم ٣٤٣١٦١٤٩ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٩هـ قررنا املصادقة عىل 
احلكم بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم حرر 

يف ١٤٣٥/٥/٢٤هـ.
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 5لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بجازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥١٢٩٠٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه:١٤٣٥/٠٤/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٧٤٣٦ 

تلويجاخمدرتتا-اساتا-ابيعا-اتقرتا-امقاومةارجالاتألمنا-اتقليلاخمربيا-اإنكارا-ا
سبقاتإلسلتراحتقيقاا-اعدماسبولاتللجوعاعنها-اإدتنةا-اظلوفامشددةا-اتدتخلاتعزيلتتا-ا

تعزيلابالقجناوتلغلتمةا-اإبعادا-ارداطمباتملصادرة.

1ا-مااجاءايفا)تملغنيا٢٨٨/5(لا“ والايقبلارجوعاتملقلاعناإسلترهاإالافياماكاناحدتاهللا
تعاىلايدرأابالشبهاتاوحيااطاإلسقاطه،افأمااحقوقاتآلدمينياوحقوقاتهللاتعاىلاتلاياالا
تدرأابالشبهاتاكالزكاةاوتلكفارتتافالايقبلارجوعهاعنهااوالانعملايفاهذتاخالفاا”.
٢ا-امااجاءايفاكشافاتلقناعا)ل٨5/٢ر(ل” ولواتوجهاعميهاتعزيلتتاعىلامعاصاشاىا
فإنامتحضتاهللاتعاىلاوتحتدانوعهااكأناسبلاأجنبيةاملترًتاأواتخامفانوعهاابأناسبلا

أجنبيةاوملساأخلىاسصدًتاتدتخمتاوكفاهاتعزيلاوتحدا”.
3ا-تلفقلةاتألوىلامناتألملاتلقاميارسلا)633ا5(اوتاريخاا/3٢/1٢ر1هـ.

را-تملادةا)3(امناسلتراجممساتلوزرتءارسلا)11(اوتاريخا٢/1/ر137هـ.
5ا-تملادةا)3(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)57ل٢(اوتاريخا5/٢6/رلر1هـ.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته ببيع كمية من نبات القات 
املحظور بقصد الرتويج، وبتسرته عىل مصدر ما تم ضبطه، ومقاومته رجال األمن، وطلب 
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املدعى  الدعوى عىل  املضبوط معه، وبعرض  املبلغ  تعزيرية ومصادرة  بعقوبة  احلكم عليه 
ومقاومته  له  بيعه  وأنكر  الشخيص  لالستعامل  القات  من  معه  ضبط  ما  بحيازة  أقر  عليه 
لرجال األمن، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة لنبات 
القات املحظور، ونظرًا ألن املدعى عليه أقر أمام جهة التحقيق بالتهم املنسوبة إليه، وألن 
إثبات اكتساب املدعى عليه  العام عجز عن  رجوعه عن إقراره غري مقبول، وألن املدعي 
املبلغ املضبوط بحوزته من طريق حمظور، لذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه بام 
نسب إليه، وحكم بسجنه ملدة سنتني، وبتغريمه ألفي ريال، وبإبعاده عن البالد بعد انتهاء 
وصدق  العام،  املدعي  فاعرتض  املضبوط،  املبلغ  مصادرة  عن  النظر  ورصف  حمكوميته، 

احلكم من حمكمة االستئناف.

باملحكمة اجلزائية بجازان وبناء عىل  القايض  أنا )...(  أما بعد: فلدي  احلمد هلل وحده، 
املعاملة الواردة من فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بجازان واملقيدة يف هذه املحكمة برقم 
برقم )٣٥١٢٩٠٠(  الرئيس  )٣٥٦٢٠١٩( وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ واملحالة من فضيلة 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ واملتعلقة بدعوى املدعي العام ضد )...( املتهم يف قضية ترويج كمية 
من نبات القات عليه ففي هذا اليوم األحد ١٤٣٥/٣/١١هـ افتتحت اجللسة األوىل يف متام 
الساعة الثامنة وفيها حرض املدعي العام )...( املكلف بالرتافع بموجب خطاب رئيس فرع 
هيئة التحقيق واالدعاء العام بجازان رقم )٤٣( وتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ وادعى عىل )...( 
... اجلنسية  حيمل البطاقة البديلة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٧هـ الصادرة عن مكافحة 
املخدرات أنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٧هـ وأثناء قيام إحدى فرق مكافحة املخدرات بواجبها 
يف أحد املسارحة تم التفاوض مع املتهم املذكور عىل بيع حزمة من نبات القات املحظور، 
قال املتهم بأنه يوجد لديه قات وسعر احلزمة مائتا ريال، وبعد تسليمه الفرقة حزمة من نبات 
القات بلغ وزهنا )٢٠٠جم( مائتي جرام تم القبض عليه بعد مقاومته للفرقة لغرض اهلرب، 
وأثبت التقرير الكيميائي الرشعي رقم )٥١/٧٥٠/٤٢٩٣/ك ق( لعام ١٤٣٤هـ الصادر 
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من مركز مراقبة السموم والكيمياء الرشعية بجازان إجيابية العينة املرسلة منها لنبات القات 
العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  بنظام  امللحق   )٤( رقم  باجلدول  املدرج  املحظور 
الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ وباستجواب املتهم املذكور 
القات  كمية  بأن  أقر  األقوال  سامع  حمرض  يف  وبأقواله  إليه  املنسوبة  بالتهمة  مواجهته  بعد 
املضبوطة والبالغ وزهنا )٢٠٠جم( مائتي جرام تعود له، حصل عليها بالرشاء من شخص 
ال يعرفه مقابل مبلغ قدره )٢٠٠( مائتا ريال، وأن غرضه من حيازهتا االستعامل الشخيص، 
وذكر بأنه أجاب الفرقة القابضة بقوله :”نعم لدي قات .” وصادق عىل أقواله بذلك حتقيقًا، 
الفرقة  وبمقاومته  القات،  نبات  بيع حزمة من  الفرقة عىل  مع  بتفاوضه  أقر  أقواله  وبسامع 
ملحاولة اهلرب، وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل سابقة حيازة نبات القات، وسابقة رسقة، 
مائتي جرام من  ما وزنه )٢٠٠جم(  ببيع   )...( إىل  التحقيق عن توجيه االهتام  وقد أسفر 
الثالثة من  املادة  الثانية من  الفقرة  الرتويج، واملجرم بموجب  القات املحظور بقصد  نبات 
نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية وتسرته عىل مصدر ما تم ضبطه ومقاومته لرجال 
األمن وألن ما أقدم عليه املتهم املذكور فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه نظامًا بموجب قرار 
جملس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ وما حلق به من تعديالت فقد طلب املدعي العام 
الوزاري  القرار  الثالثة من  املادة  بتعزيره رشعًا يف ضوء  إليه واحلكم  بام أسند  إدانته  إثبات 
وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ  رقم )٥٩٦٣٣(  الكريم  السامي  لألمر  إنفاذًا  أعاله  إليه  املشار 
لقاء  رشعًا  بتعزيره  واحلكم  ضبطه  تم  ما  مصدر  عىل  تسرته  لقاء  رشعًا  بتعزيره  واحلكم 
مقاومته لرجال األمن )علاًم بأن احلق اخلاص مل ينته( واحلكم بمصادرة املبلغ املايل املضبوط 
مع املتهم مبلغ وقدره)٦٣١( ستامئة وواحد وثالثون ريااًل، وبعرض دعوى املدعي العام 
عىل املدعى عليه صدق القبض عليه يف الزمان واملكان املشار إليهام، وبحوزته كمية القات 
املذكورة، وقرر أن قصده من حيازته لنبات القات هو االستعامل الشخيص، وأنكر بيعه هلا، 
ومقاومته لرجال األمن.” هكذا أجاب .عند ذلك جرى سؤال املدعي العام :هل لديك بينة 
عىل بيع املدعى عليه لنبات القات ومقاومته لرجال األمن؟ فأجاب قائاًل: بينتي ما يف أوراق 
املعاملة، هكذا أجاب. وبالرجوع إىل أوراق املعـاملة جرى االطالع عىل التقرير الكيميائي 
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الرشعي وسوابق املدعى عليه فوجدهتام مطابقتني ملا يف الدعوى، كام جرى االطالع عىل بقية 
لفات املعاملة، ووجد هبا مدونا عىل اللفة رقم )٤( ما نصه )تم القبض عيل من املخدرات 
بعد أن تم التفاوض معي عىل رشاء كمية من نبات القات وقمت بعدها بمقاومة الفرقة يف 
القبض وذلك ملحاولة اهلروب خوفا من السجن( وبعرضه عىل املدعى عليه صدق  حال 
عائدية بصمة اإلهبام املذيل هبا إليه، وأنكر ما تضمنه، وبسؤال املدعي العام عن بينته عىل 
قائال:” ال  أجاب  مرشوع  غري  من عمل  املطلوب مصادرته  للمبلغ  عليه  املدعى  اكتساب 
أعلم يل مزيد بينة عىل ما بأوراق املعاملة،” هكذا أجاب. ومل أجد بأوراق املعاملة ما يثبت 
اكتساب املدعى عليه للمبلغ املضبوط بحوزته من أعامل غري مرشوعة، عليه فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة وملا قرره أهل العلم من عدم قبول رجوع املقر يف حقوق اهلل 
تعاىل التي ال تدرأ بالشبهات قال العالمة ابن قدامة رمحه اهلل )فصل وال يقبل رجوع املقر 
عن إقراره إال فيام كان حدا هلل تعاىل يدرأ بالشبهات وحيتاط إلسقاطه فأما حقوق اآلدميني 
يقبل رجوعه عنها وال  بالشبهات كالزكاة والكفارات فال  التي ال تدرأ  وحقوق اهلل تعاىل 
نعلم يف هذا خالفا )املغني ٢٨٨/٥( ولعجز املدعي العام عن إقامة البينة املثبتة الكتساب 
املدعى عليه املبلغ املضبوط بحوزته عن طريق حمظور، وملا تضمنه األمر السامي الكريم رقم 
)٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ يف فقرته األوىل من املوافقة عىل أن تطبق املحاكم عىل 
مرتكبي جرائم القات العقوبات املعمول هبا قبل نفاذ نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية لذلك كله، فقد قررت ما ييل :أوال/ ثبتت لدي إدانة املدعى عليه بمقاومة رجال 
األمن وهو يستحق العقوبة التعزيرية لقاء ذلك. ثانيا/ ثبتت لدي إدانة املدعى بالتسرت عىل 
مصدر كمية نبات القات املضبوطة وهو يستحق العقوبة التعزيرية لقاء ذلك .ثالثا/ ثبتت 
لدي إدانة املدعى عليه ببيع كمية القات املذكورة أعاله بقصد اإلجتار والرتويج وهو يستحق 
العقوبة عىل ذلك يف ضوء املادة )٣( من قرار جملس الوزراء رقم )١١( عام ١٣٧٤هـ واملادة 
)٣( من قرار سمو وزير الداخلية رقم )٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٦هـ وملا قرره أهل 
عىل  تعزيرات  عليه  توجه  )ولو  البهويت  العالمة  قال  التعزيرية  العقوبات  تداخل  يف  العلم 
معاص شتى فإن متحضت هلل تعاىل واحتد نوعها كأن قبل أجنبية مرارًا أو اختلف نوعها بأن 
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قبل أجنبية وملس أخرى قصدًا تداخلت وكفاه تعزير واحد( كشاف القناع عن متن اإلقناع 
لنبات  بيعه  لقاء  عليه  املدعى  بمجازاة  االكتفاء  قررت  فقد  كله  لذلك  )ج٢٠ص٤٨٥( 
القات، ونظرا لوقوع جرمه يف شهر رمضان، فقد حكمت عليه لذلك بالسجن مدة سنتني 
القبض عليه، وإيقافه عىل ذمة هذه القضية يف ١٤٣٤/٩/١٧هـ وتغريمه  تبدأ من تاريخ 
مبلغ ألفي ريال يؤول إىل اخلزينة العامة للدولة، كام حكمت بإبعاده عن البالد بعد انتهاء 
حمكوميته اتقاء لرشه. رابعا/ رصفت النظر عن طلب املدعي العام مصادرة املبلغ املضبوط 
بحوزة املدعى عليه، هذا ما ثبت لدي، وبه حكمت وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعي العام 
معارضته، وطلب رفعه ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم دون الئحة فأجبته لذلك وقرر 
املدعى عليه القناعة به وقد جرى النطق به يف متام الساعة الثامنة والربع وهو ما انتهى إليه 
النظر يف احلق العام وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني حرر 

يف ١٤٣٥/٣/١١هـ.

اجلزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد: 
بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
الصادر من فضيلة  القرار  املرفق هبا  بجازان برقم ٣٥٦٢٠١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ 
اخلاص  ١٤٣٥/٣/١٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٧٨٩٢٤ برقم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...( - ... اجلنسية  - يف قضية )قات( عىل الصفة املوضحة 
يف القرار املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم.
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 6لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بجازان

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٠٢٨٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه : ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ رقم القرار : ٣٥١٣٠٤٩٧ 

إسلترا خمربيا-ا تقليلا تلويجا-ا سابقةا بيعا-ا حمظورةا-ا حبوبا خمــدرتتا-ا تلويجا
بالرشوعايفاتلبيعا-اإدتنةابها-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةا-امنعامناتلقفلا-امصادرةا

تملضبوطاتا-اإتالفاتملخدرتت.

.ZZYXWVU]1ا-سولهاتعاىللا
٢ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضتر(.

3ا-تملادةا)16٢(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.
وتملؤثلتتا تملخدرتتا مكافحةا نظاما منا و)ل6(ا و)56(ا و)5٢(ا )٢/37(ا را-تملوتدا

تلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته برتويج احلبوب املحظورة 
وبعرض  املضبوطات،  وبمصادرة  تعزيرا  بالقتل  عليه  احلكم  وطلب  بالبيع،  الثانية  للمرة 
الشخيص  لالستعامل  احلبوب  اشرتى  بأنه  وأقر  صحتها،  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
وأنه رشع يف بيعها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة 
لإلمفيتامني، ونظرا ألن املدعى عليه أقر بالرشاء والرشوع يف بيع احلبوب املحظورة، لذا فقد 
ثبت لدى املحكمة إدانة املدعى عليه باحليازة والرشوع يف الرتويج للمرة الثانية، وقررت 
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بالسجن  عليه  املدعى  بتعزير  تعزيرا، وحكمت  قتله  العام  املدعي  النظر عن طلب  رصف 
ملدة مخس سنوات، واجللد مخسامئة جلدة مفرقة، وبغرامة مائة ألف ريال، واملنع من السفر 
مدة مماثلة ملدة السجن، ومصادرة املضبوطات، وإتالف املخدرات، فاعرتض املدعي العام، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

 )...( من   كال  بجازان  العامة  باملحكمة  القضاة  نحن  فلدينا  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
و)...( و)...( وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بجازان برقم 
وتاريخ   ٣٤٣٨٠٨٠٤ برقم  باملحكمة  واملقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٨٠٢٨٠
١٤٣٤/٠٢/١٦هـ ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٠: ٠٩وفيها حرض املدعي العام )...( املكلف باالدعاء من فضيلة رئيس فرع هيئة التحقيق 
واالدعاء العام بجازان بموجب التعميد رقم ٤٠١٨ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢هـ واملقامة ضد 
املدعى عليه/ )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( واملتهم فيها برتويج 
ما عدده )٢٥( مخس وعرشون حبة من حبوب اإلمفيتامني املحظورة عن طريق البيع للمرة 
الثانية. وحرض املدعى عليه، وبسؤال املدعي العام عن دعواه ادعى قائاًل: )بصفتي مدعيًا 
عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة جازان، أدعي عىل املذكورين أعاله حيث إنه 
بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٤هـ ويف متام الساعة السادسة مساًء وأثناء قيام إحدى فرق مكافحة 
املخدرات بواجبها توفرت لدهيا معلومات من إحدى املصادر الرسية عن قيام املدعى عليه 
برتويج احلبوب املحظورة بمحافظة )...( عندها تم االتصال هباتف املذكور من قبل املصدر 
عىل مسمع من الفرقة القابضة وطلب منه عدد مخس وعرشين حبة من حبوب الكبتاجون 
تم تكليف أحد  إثره  املصدر عىل مبلغ ستامئة ومخسني ريااًل، وعىل  املحظورة، واتفق معه 
األفراد بتمثيل دور املشرتي وتزويده بمبلغ مرقم وتم التوجه إىل املدعى عليه لرشاء الكمية 
وناول  املشرتي  دور  ممثل  سيارة  بركوب  وقام  عليه  املتفق  للموقع  فحرض  عليها،  املتفق 
الكبتاجون  حبوب  من  تكون  أن  يشتبه  حبة  وعرشون  مخٌس  بداخله  صغريًا  كيسًا  الفرد 



517

املحظورة، فقام الفرد بتسليمه مائة ريال فرفض قبوهلا عندها أعطيت إشارة القبض، فتم 
القبض عليه باجلرم املشهود، وأثبت التقرير الكيميائي الرشعي رقم )٣٠٢٦٣ س٢( لعام 
إجيابيتها  املكرمة  مكة  بمنطقة  الرشعية  والكيمياء  السموم  مركز  من  الصادر  ١٤٣٣هـ، 
املخدرة  فئة )ب(املواد  رقم )٢(  اجلدول  املدرج ضمن  املحظور  املنبه  اإلمفيتامني  حلبوب 
واملؤثرات العقلية املرفقة والصادر باملرسوم امللكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١٤٢٦/٧/٩هـ. 
املادة  عىل  املبني  ١٤٢٨/٧/٩هـ  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم  الوزاري  للقرار  استنادًا  أوقف 
)١١٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية. باستجواب املدعى عليه ومواجهته بالتهمة املنسوبة 
البالغ عددها )٢٥(  ببيع الكمية املضبوطة وأقر بحيازته للكمية املضبوطة  إليه أنكر قيامة 
مخسًا وعرشن حبة من حبوب اإلمفيتامني املحظورة لغرض التعاطي، وأنه قد اشرتاها من 
شخص يدعى/ )...( وبعد رشائها اتصل به البائع وطلب مقابلته ليقوم بتبديل الكمية له 
بنوع أفضل وبسؤاله عن إقراره املدون بمحرض سامع أقواله أنكر إقراره بذلك لدى جهة 
القبض، وصّدق عىل أقواله بذلك حتقيقًا. وقد أسفر التحقيق مع املدعى عليه عن توجيه 
االهتام له ترويج ما عدده )٢٥( مخس وعرشون حبة من حبوب اإلمفيتامني املحظورة للمرة 
الثانية بالبيع، واملجرم بموجب الفقرة الثانية من املادة )الثالثة( من نظام مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. وحيث 
إن ما أقدم عليه املدعى عليه فعل حمرم رشعًا ومعاقب عليه نظامًا لذا أطلب: ١ - احلكم 
بثبوت ما أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة القتل تعزيرًا استنادًا للفقرة اخلامسة من البند أواًل 
من املادة )٣٧( من ذات النظام. ٢ - احلكم بمصادرة جهاز اجلوال من نوع )...( موديل 
)...( ذي الرقم املصنعي )...( العائد له املستخدم يف جريمة بيع احلبوب املحظورة، استنادًا 
للفقرة رقم )١( من املادة رقم )٥٣( من ذات النظام وإيداع قيمته يف حساب اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات وفقًا لقرار جملس الوزراء املوقر رقم )٤٧( وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ 
لتعميم  استنادًا  استعامهلا  أساء  ملن  أخرى  مرة  رصفها  وعدم   )...( رقم  رشحيته  وإلغاء 
العهد نائب رئيس جملس الوزراء رقم )١/٥/٤/٩٧٩٨س(  امللكي ويل  صاحب السمو 
وتاريخ ٩ـ١٤٢٨/٢/١٠هـ(. هكذا ادعى. وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى عليه 
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أنني اشرتيت من  العام يف دعواه غري صحيح، والصحيح  املدعي  )ما ذكره  قائاَل:  أجاب 
 )٧٥٠( بمبلغ  املحظورة  احلبوب  من  حبه  وعرشين  مخس   )٢٥( عدد   )...( يدعى  رجل 
ساعات  ثالث  ميض  وبعد  االستخدام،  لغرض  هلا  استالمي  وبعد  ريال  ومخسني  سبعامئة 
تقريبًا اتصل يب البائع مرة أخرى وذكر يل أن احلبوب املباعة مرضوبة وأنه سيقوم بتبديلها يل 
بنوع أفضل وأنه سريسل يل شخص ليقوم برشاء كامل الكمية التي معي فوافقت عىل ذلك 
وأثناء حضور املشرتي مع )...( تم القبض عيل، هكذا أجاب. وبسؤال املدعي العام عن 
بينته عىل أن املدعى عليه قد بارش البيع فأجاب بقوله بينتي هي إقراره برشوعه يف البيع يف 
هذه اجللسة، وما أرفقه يف أوراق املعاملةكام جرى االطالع عىل: ١ - ما جاء يف أقواله املدونة 
بمحرض االستجواب لفة رقم )٦(. ٢ - ما ورد يف إقراره بمحرض سامع أقواله لدى جهة 
 الضبط واملدون باللفة رقم )١(. ٣ - ما ورد بمحرض القبض املرفق باألوراق لفة رقم )١(. 
٤ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الرشعي املنوه به املرفق لفة )٧(. ٥ - ما ورد بمحرض االتصال 
والتنسيق مع املذكور املعد من قبل مكافحة املخدرات واملدون باللفة رقم )١(. فقررنـا رفع 
اجللسة لدراسة أوراق املعاملة وتأملها. ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ افتتحت 
املحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  عىل  وبناء  عليه  واملدعى  العام  املدعي  حرض  وفيها  اجللسة 
تشكيل  إعادة  واملتضمن  ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ  بتاريخ   ٣٤١٦١٩١٩٧ رقم  بجازان  العامة 
الدوائر اجلنائية املشرتكة فقد جرى اطالع صاحب الفضيلة املشارك )...( عىل ما تم ضبط 
سابقا، وبسؤال املدعى عليه عن السوابق املسجلة بحقه صادق عليها. وبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة، وجلميع ما قرره الطرفان ونظرا ألن املدعى عليه قد أقر بالرشاء والرشوع 
يف بيع )مخس وعرشين حبة( وإلمجاع اخللفاء الراشدين وعامة املسلمني عىل أن اإلقرار حجة 
)كشاف القناع ٢٩١/٤(، ولصدوره يف جملس القضاء رصحيا بجزم من خمتار صاحب أهلية 
آثاره  إيقاع  ولوجوب  اإلقرار.  بصحة  له  املقر  ولتصديق  إقراره  يف  متهم  غري  رشعا  معتربة 
يتعداه لغريه )األشباه  به ال  أقر  املوانع قارصا عىل من  به النطباق الرشوط وانتفاء  والقضاء 
والنظائر ٥١٠(. ولقيام القرائن املتضافرة املحتفة بوقائع هذه الدعوى ونظرًا ألن هذا العمل 
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ZZ Y X W V U األعراف:  يعد عماًل حمرما لقولة تعاىل:[ 
١٥٧، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )ال رضر وال رضار( وبام أن احلبوب املخدرة مما يرتتب 
عليه رضر متيقن يلحق بالرضورات التي قامت الرشيعة عىل املحافظة عليها وصيانتها، وألن 
الفعل املثبت نوع من اإلفساد يف األرض. والتفاق العلامء عىل مرشوعية التعزير لإلمام )جمموع 
الفتاوى ٤٠٢/٣٥( وألنه واجب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة وألن املعصية تفتقر 
إىل ما يمنع من فعلها، فإذا مل جيب فيها حد وال كفارة وجب أن يرشع فيها التعزير ليتحقق 
والصفع  واحلبس  بالرضب  يكون  التعزير  وألن   )١٢١/٦ القناع  )كشاف  فعلها  من  املانع 
إتالفا  سائغ  باملال  التعزير  وألن   )١٣٤/٦ القناع  )كشاف  الوالية  عن  والعزل  والتوبيخ 
)احلسبة ٤٣(  بلده مرشوع  إىل غري  بالنفي  التعزير  القناع ١٣٥/٦( وألن  وأخذا )كشاف 
فتكون مرشوعية اإلبعاد إىل بلده أو منعه من السفر من باب أوىل واستنادا يف اإلقرار عىل 
املادة )١٦٢( من نظام اإلجراءات اجلزائية واستنادا يف التخفيف عىل املادة )٣٧( الفقرة ثانيا 
واملادة )٦٠( ونظرًا لوجود سابقتني بحق املدعى عليه متعلقة باملخدرات واستنادا يف املنع 
من السفر عىل املادة )٥٦( ويف اإلتالف عىل املادة )٥٢( من نظام مكافحة املخدرات ولكل 
ما تقدم فقد تقرر لدينا ما ييل: )ثبت( لدينا إدانة املدعى عليه باحليازة والرشوع يف ترويج 
الثانية. وحكمنا يف هذه  للمرة  املخدر  الكبتاجون  عدد )مخس وعرشين حبة( من حبوب 
القضية )باإلمجاع( بام ييل: أوال/  رددنا دعوى املدعي العام قتل املدعى عليه. ثانيا/ حكمنا 
بتعزير املدعى عليه بالسجن ملدة مخس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه عىل ذمة  هذه القضية. 
ثالثا/ حكمنا بتعزير املدعى عليه بجلده عدد مخسمئة جلده مفرقة عىل دفعات مقدار كل 
املدعى  بتغريم  رابعا/ حكمنا  أسبوع.  تليها مدة  والتي  دفعة  دفعة مخسون جلدة، بني كل 
عليه مبلغا وقدره مئة ألف ريال تودع يف خزينة الدولة. خامسا/ حكمنا بمنع املدعى عليه 
من السفر مدة مماثلة ملا حكم به من التعزير سجنا ولوزير الداخلية استثناء من يراه يف حال 
الرضورة الرشعية. سادسا/ حكمنا بمصادرة اجلوال املستخدم يف اجلريمة نوع )...( موديل 
)...( رقم )...( وإيداع قيمته بحساب اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات. سابعا/ حكمنا 
بإلغاء الرشحية ذات الرقم )...( وعدم رصفها ألي ممن أساء استخدام هذه اخلدمة. ثامنا/ 
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حكمنا بإتالف كافة املضبوطات املحرمة التي متت مصادرهتا. وبجميع ذلك حكمنا، واهلل 
أحكم احلاكمني. وبعرضه عىل أطراف الدعوى قرر املدعى عليه القناعة به، وقرر املدعي 
االستئناف  حمكمة  إىل  املعاملة  وأوراق  احلكم  رفع  يف  ورغب  احلكم،  عىل  اعرتاضه  العام 
بالئحة اعرتاضية فأجبناه لطلبه وأفهم بأن له مهلة ٣٠ يوما من تاريخ استالمه نسخه من 
صك احلكم لتقديم الئحته االعرتاضية عىل احلكم فإن انقضت املدة ومل يتقدم هبا سقط حقه 
يف االعرتاض، ويرفع بعد ذلك صك احلكم برفقة كافة أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف 
بمنطقة عسري لتدقيق احلكم حسب املتبع، وكان ختام هذه اجللسة بعد النطق باحلكم عند 
الساعة ٠٠: ٠٤ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ.

اخلامسية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  نحن قضاة  اطلعنا  فقد  وبعد:  احلمد هلل وحده، 
العامة  املحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  املعاملة  بمنطقة عسري عىل  االستئناف  بمحكمة 
الرشعي  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٩هــ  وتاريخ   ٣٤٣٨٠٨٠٤ برقم  بجازان 
الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ 
)...( املسجل برقم ٣٤٣١٩٩٦١ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٥هـ اخلاص بدعوى املدعي العام 
ضـد/ )...( )سعودي اجلنسية( يف قضية )خمدرات( عىل الصفة املوضحة يف الصك املتضمن 
حكم أصحاب الفضيلة بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك الرشعي وصورة ضبطه 
املوفق وصىل اهلل  املوافقة عىل احلكم، واهلل  تقررت  املعاملة  والالئحة االعرتاضية وأوراق 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 7لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩١٤٣٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه : ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ رقم القرار : ٣٥٣١٠٨٣٢ 

تلدعوىا-ا إنكارا خمربيا-ا تقليلا تقرتا-ا إهدتءا-ا بيعا-ا حشيشا-ا خمدرتتا-ا تلويجا
إسلترابالاعاطيا-اشهادةاشهوداعدولا-اإدتنةابالبيعا-اتوجهاتلاهمةاباإلهدتءا-اتحلكلابحدا

تملقكلا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةا-امصادرةا-اإبعاد.

تملوتدا)٢/56(او)ل6(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

احلشيش عن طريق  برتويج  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  املدعى  دعواه ضد  العام  املدعي  أقام 
البيع واإلهداء، وتسرته عىل مصدره، وطلب احلكم عليه بالسجن واجللد والغرامة واملصادرة 
واإلبعاد عن البالد، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتعاطي احلشيش وأنكر التهم املسندة 
إليه، وبطلب البينة من املدعي العام أحرض ثالثة شهود معدلني رشعا فشهدوا بام يؤيد الدعوى، 
وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة للحشيش املخدر، ولذا 
ووجه  البيع،  طريق  عن  وتروجيه  احلشيش  بتعاطي  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد 
له التهمة برتوجيه عن طريق اإلهداء وتسرته عىل مصدره، وحكم عليه بحد املسكر، وبسجنه 
وبمصادرة  ريال،  آالف  ثالثة  وبتغريمه  مفرقة،  جلدة  ومخسني  مائتني  وبجلده  أشهر،  عرشة 
الذي  احلكومي  املبلغ  وبرد  بعد قضاء حمكوميته،  البالد  وبإبعاده عن  الرشحية،  وإلغاء  اجلوال 

تسلمه يف عملية البيع، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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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 ٣٣٦٩١٤٣٨ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/١٩هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢١٩٠٣٠٨ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٩هـ ففي 
يوم األحد املوافق١٤٣٤/٠١/١١هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٥: ١١ وفيها حرض املدعي 
هـ  برقم  باملحكمة  العام  االدعاء  املرشف عىل مكتب  لدينا مدعيا عاما بخطاب   )...( العام 
م/٢/أ/٢٤٣٩ يف ١٤٣٣/٥/٢٤هـ وأدعى عىل احلارض معه )...( ... اجلنسية  بموجب 
بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣٠هـ وردت معلومات  قائال يف دعواه عليه:” أنه   )...( رقم  اإلقامة 
برتويج  عليه  املدعى  قيام  عن  تفيد  املقدسة،  بالعاصمة  املخدرات  مكافحة  إدارة  إىل  رسية 
احلشيش املخدر باملشاعر املقدسة بمنى، واستعد املصدر بالرشاء املبارش منه، وتم متكينه من 
مائتي   )٢٠٠( بمبلغ  املخدر  احلشيش  من  كمية  منه  وطلب   )...( رقم  هاتفه  عىل  االتصال 
ريال، واستعد املدعى عليه بذلك وطلب من املصدر احلضور إليه )...( وكان االتصال حتت 
مسمع من أفراد الفرقة، ويف متام الساعة الرابعة والنصف تم تزويد املصدر باملبلغ املرقم بعد 
تفتيشه ودفعه حتت أنظار الفرقة، وجرى تكليف الفرد رقم )٧٢٥( بمرافقة املصدر ومشاهدة 
يتقابل مع املصدر  املوقع شوهد املدعى عليه  عملية االستالم والتسليم، وعند الوصول إىل 
ويرافقه الفرد حيث طلب املدعى عليه من املصدر املبلغ، وقام املصدر بتسليم املبلغ احلكومي 
وبعد  االنتظار،  املصدر  من  املدعى  ريال، وطلب  مائتا  وقدره )٢٠٠(  عليه  للمدعى  املرقم 
الكمية  بإحضار  يقوم  بأنه سوف  له  باملصدر، وذكر  املدعى عليه  اتصل  دقائق  حوايل عرشة 
وبتارخيه  صباحًا،  التاسعة  الساعة  متام  ويف  ١٤٣٣/١٢/١هـ  املوافق  غد  يوم  عليها  املتفق 
اتصل املدعى عليه باملصدر، وذكر له بأن الكمية قد أحرضها، فدفع املصدر املبلغ، ويرافقه 
املدعى عليه  والتسليم، وتقابل  )...( ملشاهدة عملية االستالم  املالزم/  الفرقة  قائد  مساعد 
واملصدر وقام املدعى عليه بتسليم املصدر قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون من مادة احلشيش 
املخدر بلغ وزهنا )٨جم( ثامنية جرامات، وذلك بمبلغ وقدره مائتا ريال تلك املسلمة له، كام 
قام املدعى عليه بإهداء املصدر قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون من مادة احلشيش املخدر بلغ 
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تم  عليه  الضابط،  أنظار  حتت  االستالم  وكان  اجلرام  من  باملائة  )٠٫٥جم(مخسني  وزهنا 
االنسحاب من نفس املوقع، ويف متام الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم تم االجتاه إىل املوقع 
املوجود به املدعى عليه )...( وعند الوصول للموقع شوهد املدعى عليه فتم القبض عليه. 
تم  الذي  اهلاتف  نفس  هو   )...( املصنعي  الرقم  حيمل   )...( نوع  من  هاتف  عىل  معه  وعثر 
أقر  عليه  املدعى  وبمناقشة  املرقم  املبلغ  عىل  معه  يعثر  ومل  الرتويج،  عملية  يف  عليه  التنسيق 
بصحة واقعة الضبط، وأفاد بأنه يتحصل عىل احلشيش املخدر من قبل شخص يدعى )...( 
يسكن بشارع )...( وقد أثبت التقرير الكيميائي الرشعي )٣٢١٠٥ س٢ ١٤٣٣هـ ما ييل: ( 
أن عينتي ما تم بيعه وإهداؤه املرسلتني للتحليل حتتويان عىل املادة الفعالة للحشيش املخدر 
رقم)١(  فئة)أ(باجلدول  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد  بجداول  املدرجة  املواد  من  وهي 
وامللحقة بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم)م/٣٩(
 )...( نوع  من   )...( هاتفه  رقم  بأن  أقر  عليه  املدعى  وباستجواب  وتاريخ١٤٢٦/٧/٨هـ 
الوارد يف واقعة الضبط عائد له، وحتت ترصفه، وقد انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام للمدعى 
عليه برتويج قطعة بنية اللون من مادة احلشيش املخدر بلغ وزهنا)٨جم( ثامنية جرامات عن 
طريق البيع، وترويج قطعة بنية اللون من مادة احلشيش املخدر بلغ وزهنا )٥،٠جم( مخسني 
باملائة من اجلرام عن طريق اإلهداء، وتسرته عىل مصدره يف احلصول عىل احلشيش املخدر 
وذلك لألدلة والقرائن التالية: ما ورد يف إقراره بأن رقم هاتفه هو نفس الرقم الذي ورد يف 
واقعة الضبط الذي تم التنسيق عليه يف عملية البيع لفة )١١( وذلك قرينة حيال ما نسب إليه 
ما ورد يف حمرض البالغ واالتصال املنوه هبام تفصياًل يف حمرض االستدالل املرفق بالقضية لفة 
)١( ص )٢و٤( ما ورد يف حمرض القبض والتفتيش املنوه به تفصياًل يف حمرض االستدالل املرفق 
بالقضية لفة )١( ص)١٢و١٣( ما ورد يف حمرض تعرف الفرد عىل املتهم لفة١ )ص٤( ما ورد 
يف حمرض الرتقيم ومطابقة املبلغ احلكومي لفة١ )ص٥( ما ورد بالتقرير الكيميائي الرشعي 
املرفق بالقضية لفة)٦(وحيث إن ما قام به املدعى عليه وهو بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل 
املخدرات  مكافحة  نظام  من  )الثالثة(  للامدة  وفقا  ونظامًا  رشعًا  عليه  ومعاقب  وجمرم  حمرم 
لذا أطلب  امللكي رقم)م/٣٩(وتاريخ١٤٢٦/٧/٨هـ  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات 
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إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بالعقوبات األصلية والتكميلية التالية: بالسجن واجللد 
املادة )٣٨( من نظام املخدرات واملؤثرات  للفقرة )١( من  إليه وفقًا  ما أسند  لقاء  والغرامة 
العقلية إبعاده خارج البالد بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وفقا للفقرة )٢( من املادة )٥٦( من نظام 
مكافحة املخدرات، طلب إلزامه برد املبلغ املايل وقدره )٢٠٠( مائتا ريال املستخدم يف عملية 
السمو  صاحب  لتعميم  اسنادًا  املقدسة  بالعاصمة  املخدرات  مكافحة  إلدارة  العائد  الرشاء 
اهلاتف  مصادرة  ٢٢ -١٤٢٨/١٠/٢٣هـ  بتاريخ   )٦٥٩٨٠( رقم  الداخلية  وزير  امللكي 
اجلوال ذي الرقم املصنعي )...( لرشحية رقم )...( وفقًا للفقرة األوىل من املادة رقم )٣٥( من 
السعودي  العريب  النقد  بمؤسسة  اجلوال  قيمة  بإدخال  احلكم  يف  والنص  املخدرات  نظام 
بحساب )...( تنفيذا لربقية صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رقم )٤٠٦٥٦/٤/٥/١( 
وتاريخ   )٤٧( رقم  الــوزراء  جملس  لقرار  فيها  املشار  ١٤٣٠/٦/٢٣هـ  وتاريخ 
١٤٢١/٢/١٨هـ وإلغاء الرشحية وعدم رصفها له مرة أخرى وفقًا لتعميم صاحب السمو 
لقاء  تعزيره  ٩ -١٤٢٨/٢/١٠هـ  بتاريخ   )٩٧٩٨( رقم  الداخلية  وزير  العهد  وىل  امللكي 
رقم  اهليئة  رئيس  معايل  لتعميم  وفقًا  املحظورة  املواد  عىل  احلصول  يف  مصدره  عىل  تسرته 
)١٥٥٩٦( تاريخ ١٤٣٣/٥/٤هـ. هذه دعواي . وبسؤال املدعى عليه أجاب قائال:” إن ما 
أنني أعمل سباكا قرب )...( فحرض إيل شاب  العام غري صحيح، والصحيح  املدعي  ذكره 
ومعه سيجارة حشيش فطلبت منه االبتعاد، فأرص عىل رشهبا يف احلامم، ثم أغراين بتجربتها 
فتعاطيت معه احلشيش، ثم غادر هو وتم القبض عيل، وهي أول مرة أتعاطى فيها احلشيش، 
وأنا تائب إىل اهلل تعاىل، واجلوال املذكور هو جوايل، هذا ما لدي. وبسؤال املدعي العام: ألديه 
جلسة  ويف  اجللسة،  ختمت  وبه  القادمة،  اجللسة  يف  إلحضارها  ومستعد  نعم،  قال:”  بينة؟ 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كال  معه  وأحرض  العام،  املدعي  حرض  أخرى 
املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وطلب سامع ما لدهيم، وبسؤاهلم قال األول )...(:” 
إنني أعمل يف )...( وأشهد هلل بأنه وردتنا إخبارية عن وجود شخص يقوم برتويج احلشيش 
يف مشعر منى فتم جتنيد أحد املصادر  لالتصال به عىل اجلوال رقم )...( فاتصل به عىل مسمع 
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مني، وطلب منه كمية من احلشيش املخدر مقابل مبلغ مائتي ريال، فوافق ويف اليوم املذكور 
تقابل املصدر مع املدعى عليه قرب خيام )...( وشاهدت املصدر يسلم املدعى عليه املبلغ، ومل 
يسلمه قطعة احلشيش فذهب املدعى عليه، وبعد ربع ساعة اتصل عىل املصدر، وقال إنني مل 
أمتكن من إحضار القطعة اليوم، وسوف أحرضها لك غدا صباحا، وقد سمعت هذه املكاملة 
أيضا، ويف اليوم التايل حرض املدعى عليه، وسلم املصدر القطعة، فتم القبض عليه، ومل أشاهده 
وهو يسلم القطعة، وعند القبض عليه اعرتف أنه يتوسط يف بيع املخدرات وأنه حيرضها من 
شخص يدعى )...( هذا ما لدي .” وبسؤال الثاين )...( قال إنني أعمل يف )...( وأشهد هلل 
بأنني سمعت املكاملة األوىل املذكورة يف شهادة زمييل )...( كام أنني شاركت يف القبض عىل 
املدعى عليه وسمعته وهو يعرتف بتوسطه يف بيع احلشيش، وأنه حيرضها من )...( هذا ما 
لدي وبسؤال الثالث )...( قال إنني أعمل يف )...( وأشهد هلل بأنني يف اليوم املذكور شاهدت 
املدعى عليه وهو يستلم من املصدر مبلغ مائتي ريال، ويسلم املصدر قطعة احلشيش املتفقة 
عليها، ومعها قطعة صغرية إهداء، فتم القبض عليه .” كام أحرض املدعي العام معه كال من 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
اجللسة  رفع  فجرى  املذكورين  الشهود  بعدالة  هلل  شهدا  وبسؤاهلام   )...( رقم  املدين  السجل 
العام واملدعى  املدعي  اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض  املدعى عليه، وبه ختمت  إلحضار 
عليه وبسؤال املتهم عن الشهود وما جاء يف شهادهتم، فقال:” إنني ال أعرف الشهود وما جاء 
يف شهادهتم غري صحيح، هكذا أجاب .”وبسؤال املدعي العام: ألديه مزيد بينة؟ فقال:” لدي 
ما يف أوراق املعاملة، وباالطالع عليها وجدت بني طياهتا عىل لفة رقم ١ صحيفة رقم ٤ حمرض 
االتصال، ووجدته موافقا ملا جاء يف شهادة الشهود، كام وجدت عىل لفة رقم ١ صحيفة رقم 
١٢، ١٣ حمرض القبض ووجدته مطابقا ملا جاء يف الدعوى، كام وجدت عىل لفة رقم ١ صحيفة 
رقم ٤ حمرض التعرف املتضمن: )بعد القبض عىل املتهم املدعو )...( وعرضه عيل بصفتي من 
قام بالرشاء منه ومرافق املصدر فقد تعرفت عليه تعرفا تاما نافيا للجهالة وحفظا للواقع جرى 
كام  وتوقيعه(   )...( والنقيب/  وتوقيعه   )...( والرقيب/  وتوقيعه   )...( املالزم/  ثم  نظمه 
الفعالة  للامدة  العينة  احتواء  املتضمن  الرشعي  الكيميائي  التقرير   ٢٢ رقم  لفة  عىل  وجدت 
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املتضمنة عدم  عليه  املدعى  صحيفة سوابق   ٢١ رقم  لفة  وجدت عىل  كام  املخدر  للحشيش 
وجود سوابق، عليه فبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعى عليه أقر بتعاطيه 
للحشيش املخدر، وأنكر ما سوى ذلك، وبام أن البينة املعدلة رشعا شهدت بالشهادة املوصلة 
املذكورة، وبام أن املدعى عليه أقر أمام الفرقة القابضة بأنه يقوم بالرتويج، ونظرا حلرمة املكان 
والزمان، ونظرا لقلة الكمية، وبام أن املدعى عليه ليس عليه سوابق، وبعد األخذ بعني االعتبار 
عليه  املدعى  تعاطي  لدي  ثبت  فقد  كله  لذلك  املخدرات،  مكافحة  نظام  من  الستني  املادة 
البيع،  طريق  عن  جرامات  ثامنية  تزن  خمدر  حشيش  قطعة  برتويج  وإدانته  املخدر  للحشيش 
عىل  وتسرته  اإلهداء،  طريق  عن  جرام  نصف  تزن  أخرى  قطعة  برتويج  التهمة  له  وتتوجه 
مصدره يف احلصول عىل احلشيش املخدر، وحكمت بام ييل: أوال/ جلد املدعى عليه ثامنني 
جلدة دفعة واحدة حد املسكر، لقاء تعاطيه للحشيش. ثانيا/ سجن املدعى عليه عرشة أشهر، 
حتتسب من تاريخ إيقافه، وجلده مائتني ومخسني جلدة، مفرقة عىل مخس دفعات متساويات، 
ويفصل بني كل دفعة وأخرى أسبوع، لقاء ما أدين به، وما اهتم به وأخذ غرامة مالية قدرها 
ثالثة آالف ريال ثالثا/ إلزامه بإعادة املبلغ احلكومي وقدره مائتا ريال رابعا/ مصادرة اجلوال 
املستخدم يف التنسيق وإدخال قيمته حلساب )...( وإلغاء الرشحية وعدم رصفها له مرة أخرى 
وبعرضه عىل الطرفني قرر املدعى عليه املدعى عليه القناعة .وقرر املدعي العام االعرتاض 
وبه  األحد ١٤٣٤/٦/١١هـ  يوم  احلكم  نسخة  من  يسلم صورة  بأنه سوف  فأفهم  بالئحة 
ختمت اجللسة الساعة الثانية عرشة وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ.

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ففي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة  عادت  وقد  عليه،  واملدعى  املدعي  حرض  وفيها  صباحا،  والنصف  العارشة  الساعة 
من حمكمة االستئناف بمكة املكرمة بالرقم ٣٣٢١٩٠٣٠٨ يف ١٤٣٤/٠٨/٣٠هـ وبرفقها 
)وبدراسة  املتضمن  ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ  يف   ٣٤٣٠٨٤٤٤ رقم  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قرار 
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احلكم وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية قررنا إعادهتا لفضيلة حاكم القضية ملالحظة أن 
مكافحة  نظام  من   )٥٦( املادة  من  الثانية  الفقرة  بموجب  عليه  املدعى  عىل  حيكم  مل  فضيلته 
املخدرات والبد من ذلك واهلل املوفق( عليه أشكر أصحاب الفضيلة ولوجاهة ما ذكروه، فقد 
حكمت إضافة إىل ما سبق بإبعاد املدعى عليه من البالد بعد انتهاء تنفيذ حمكوميته، وبعرضه 
عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وقرر املدعي العام بقاءه عىل االعرتاض، وبه ختمت 
اجللسة الساعة احلادية عرشة باهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ.
نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
قضاة الدائرة اجلزائية األوىل يف حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٣٢١٩٠٣٠٨ برقم  املكرمة  بمكة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٦/٢٨هـ املرفق هبا القرار القضائي رقم ٣٤٢٣٦٤٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١١هـ. 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة اجلزائية بمكة املكرمة، املتضمن دعوى 
البيع  طريق  عن  املخدر  احلشيش  برتويج  املتهم  اجلنسية    ...  )...( ضد/  العام  املدعي 
والالئحة  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  القرار.  باطن  دون  بام  فيه  املحكوم  واإلهداء 
االعرتاضية قررنا املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٠٧٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه : ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار : ٣٥١١٧٤٠٩ 

تلويجاخمدرتتا-احشيشاوحبوباحمظورةا-ابيعا-احيازةا-اسصداتلرتويجا-اهلوبامنا
رجالاتألمنا-اإنكاراتلاهلا-اإسلتراباحليازةالقصداتلاعاطيا-اشهادةاشهوداعدولا-اإسلترا

حتقيقاا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمداوتلغلتمةا-امصادرةا-امنعامناتلقفل.

تملادةا)ل6(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته برتويج احلشيش عن طريق 
البيع، وحيازة قطعة منه وحبة حمظورة بقصد الرتويج، وهروبه من رجال األمن، وطلب 
احلكم عليه بالسجن واجللد والغرامة واملصادرة واملنع من السفر، وبعرض الدعوى عىل 
إليه،  املوجهة  التهم  وأنكر  التعاطي،  بقصد  املضبوطة  املخدرات  بحيازة  أقر  عليه  املدعى 
وبطلب البينة من املدعي العام استند إىل إقرارين حتقيقا للمدعى عليه وبعرضهام عليه، أقر 
بصدورمها منه وأنكر صحتهام، ثم أحرض املدعي العام ثالثة شهود معدلني رشعا، فشهدوا 
للمرة  احلشيش  برتويج  عليه  املدعى  إدانة  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  الدعوى،  يؤيد  بام 
األوىل عن طريق البيع، وحيازته بقصد الرتويج وهروبه من رجال األمن، وحكم بسجنه 
سنة وثالثة أشهر، وجلده ثالثامئة ومخسني جلدة مفرقة، وتغريمه مخسة آالف ريال، ومنعه 
النظر عن طلب  قرر رصف  الرشحية، كام  وإلغاء  اجلوال  ملدة سنتني، ومصادرة  السفر  من 



529

املدعي العام مصادرة املبلغ املضبوط لعدم ثبوت حتصيله من طريق غري مرشوع، فاعرتض 
املدعي العام، 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 ٣٤١٥٠٧٩ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٠هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٧٠٥٢٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٠هـ 
ففي يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حرض 
أ/   /٢ م/  هـ  رقم  التعمد  خطاب  بموجب  عاما  مدعيا  لدينا  املعمد   )...( العام  املدعي 
٢٤٣٩ يف ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ وادعى عىل احلارض معه باملجلس الرشعي )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائال يف دعواه إنه باالطالع عىل حمرض القبض 
إنه  املتضمن  املكرمة  بمكة  املخدرات  مكافحة  إدارة  فرق  إحدى  قبل  من  املعد  والتفتيش 
بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ توفرت معلومات لدهيم عن وجود املدعى عليه/ )...( يقوم 
برتويج مادة احلشيش املخدر، ويستخدم جوال رقم)...( ألجل ذلك، ويوجد يف حي )...( 
واستعد املصدر بالرشاء املبارش منه، واإلطاحة به باجلرم املشهود وعليه جرى االتصال عىل 
مائتي  بمبلغ )٢٠٠(  املخدر  منه كمية من احلشيش  املصدر، وطلب  قبل  املدعى عليه من 
ريال، فوافق املدعى عليه عىل ذلك، وطلب منه احلضور إليه بحي )...(. فتم انتقال الفرقة 
رقم  الفردين  تكليف  وتم  املرقم،  احلكومي  باملبلغ  وتزويده  املصدر،  تفتيش  بعد  للحي 
وعند  والتسليم،  االستالم  عملية  ومشاهدة  املصدر  مرافقة  ب   )٦٧٨( ورقم   )٦٨٧(
الوصول شوهد املدعى عليه خارجًا من منزله، وتقابل مع املصدر أمام أنظار أفراد الفرقة 
باملائة من اجلرام  اللون تزن )٦٫٥٠جم( ستة جرامات ومخسني  بنية  وسلم املصدر قطعة 
وسلمه املصدر املبلغ احلكومي املرقم، وعند إمتام عملية البيع أعطيت اإلشارة املتفق عليها، 
وعند حماولة القبض عليه حاول املدعى عليه اهلرب؛ إال إنه قبض عليه، وعثر معه عىل املبلغ 
احلكومي املرقم بيده اليمنى، واتضح أنه املدعى عليه. وبتفتيش الشقة التي يسكن هبا مل يعثر 
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هبا عىل أي يشء من املمنوعات، وباالنتقال للغرفة التي بسطح املنزل عثر عىل خزنة، وجد 
به  نايلون  كيس  وعىل  جراما  عرش  وستة  مائة  )١١٦جم(  تزن  اللون  بنية  قطعة  بداخلها 
)٥٩٩( مخسامئة وتسعة وتسعني حبة، يشتبه أن تكون من احلبوب املحظورة، وعىل سالحني 
األول من نوع مسدس ربع حيمل رقم )١٢٤١٣٤( واآلخر من نوع ربع )أبو حمالة( و)١٠٥( 
مائة ومخس طلقات حيه وعثر يف جيبه شخصيًا عىل جهاز اجلوال الذي تم التنسيق عليه، 
حيمل الرقم املصنعي )...( وعثر بداخل اخلزنة عىل مبلغ )٣٠٠٠٠( ثالثني ألف ريال. )تم 
فصل أوراق مستقلة حليازته لسالح وطلقات حية بدون ترصيح( وقد انتهى التحقيق إىل 
ستة  )٦٫٥٠جم(  تزن  احلشيش  من  قطعة  برتويج   )...( عليه/  للمدعى  االهتام  توجيه 
جرامات ومخسني باملائة من اجلرام عن طريق البيع وحيازة قطعة من احلشيش املخدر تزن 
حبوب  من  حبة  وتسعني  وتسعة  مخسامئة  و)٥٩٩(  جراما  عرش  وستة  مائة  )١١٦جم( 
احلشيش  من  املضبوطة  الكمية  ذات  من  والرتويج  الرتويج،  بقصد  املحظورة  االمفيتامني 
املخدر املحّرمني رشعا واملجّرمني نظاما، وفقا للامدة )الثالثة( من نظام مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ١٤٢٦/٧/٨هـ وهروبه 
من رجال األمن وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد بإقراره املنوه به املدون صفحة 
)٢٤( لفة )١( واملرفق لفة )١١( ٢ - ما ورد بمحرض القبض والتفتيش املنوه به املدون عىل 
الصفحتني )١٣٫١٢( من ملف إجراءات االستدالل املرفق لفة )١( ٣ - ما ورد بمحرضي 
اإلخبارية واالتصال املدونني عىل الصفحتني رقم )٤٫٢( من ملف إجراءات االستدالل 
املرفق لفة )١( ٤ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الرشعي املنوه به املرفق لفة )٢٠( ٥ - توافق 
حشيش(  )حبوب،  وحيازته  ببيعه  عليه  املدعى  قام  ما  مع  واالتصال  اإلخبارية  مضموين 
تؤكد صحتها وقرينة عىل قيامة برتويج احلشيش املخدر وحيازته للحشيش املخدر واحلبوب 
واحلبوب  املخدر  احلشيش  ماديت  املضبوطة من  الكمية  الرتويج ٦ - كرب  بقصد  املحظورة 
املحظورة قرينه عىل حيازته هلا بقصد الرتويج ٧ - ضبط مبلغ مايل كبري وبنفس اخلزنة التي 
عثر هبا عىل احلشيش املخدر واحلبوب املحظورة قرينة عىل أنه ناتج من الرتويج .وحيث إن 
عليه  فعل حمرم رشعا ومعاقب  املعتربة رشعا،  أهليته  بكامل  عليه، وهو  املدعى  به  قام  ما 
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نظاما وفقا للامدة )الثالثة( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم 
امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه، واحلكم عليه 
بالعقوبات األصلية والتكميلية التالية: -١ -السجن واجللد والغرامة وفقا للفقرة )١( من 
املادة )٣٨( من النظام املشار إىل رقمه وتارخيه أعاله. ٢ - منعه من السفر خلارج اململكة بعد 
النظام. املادة )٥٦( من ذات   االنتهاء من تنفيذ عقوبته املحكوم هبام وفقا للفقرة )١( من 
٣ - مصادرة اجلوال املستخدم يف عملية الرتويج من نوع )...( ذي الرقم املصنعي )...( 
واملبلغ املضبوط وفقا للامدة )٥٣( من ذات النظام واحلكم بإيداعها بحساب اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بمؤسسة النقد العريب السعودي استنادا لتعميم صاحب السمو امللكي 
الوزراء رقم  لقرار جملس  الداخلية رقم )٤٠٦٥٦( وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٣هـ وفقًا  وزير 
)٤٧( وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ.٤ - إلغاء الرشحية املستخدمة يف اجلريمة والعائدة للمدعى 
رقم  الداخلية  وزير  امللكي  السمو  صاحب  لتعميم  وفقا  له،  رصفها  بعدم  واحلكم  عليه، 
من  هروبه  لقاء  تعزيرية  بعقوبة  عليه  وتاريخ٩ -١٤٢٨/٢/١٠هـ.٥ -احلكم   )٩٧٩٨(
رجال األمن، هذه دعواي . وبسؤال املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي العام من 
حيازيت لقطعة احلشيش التي تزن مائة وستة عرش جراما، واحلبوب البالغ عددها مخسامئة 
وتسعة وتسعني حبة فصحيح؛ ولكن بقصد التعاطي فقط، وما عدا ذلك فغري صحيح، ومل 
يسبق يل تعاطي احلشيش وال احلبوب، هذا ما لدي. وبسؤال املدعي العام: ألديه بينة؟ قال: 
حرض  أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  ختمت  وبه  القادمة،  اجللسة  إلحضارها  ومستعد  نعم، 
املدعي العام وأحرض معه كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( وطلب سامع ما لدهيم وبسؤاهلم قال األول )...( إنني أعمل يف 
إدارة مكافحة املخدرات، وأشهد هلل بأنني يف اليوم املذكور شاركت يف القبض عىل املدعى 
عليه، وقد ذهبنا معه إىل شقته يف السطح، ووجدنا فيها قطعة احلشيش املذكورة واحلبوب 
إدارة  أعمل يف  إنني  قال   )...( الثاين  وبسؤال  لدي،  ما  املسدس، هذا  إىل  إضافة  املذكورة 
مكافحة املخدرات، وأشهد اهلل بأنه يف اليوم املذكور وبعد تلقينا بالغا عن أحد املروجني، 
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مائتي  بمبلغ  منه كمية من احلشيش  املدعى عليه، وطلب  باالتصال عىل  املصادر  قام أحد 
ريال، فوافق املدعى عليه، واتفقا عىل اللقاء عند منزل املدعى عليه بشارع )...(، وكان هذا 
االتصال عىل مسمع مني، فقمنا بتفتيش املصدر تفتيشا دقيقا، ومتت متابعته حتى شاهدته 
يدخل داخل منزل املدعى عليه، ثم قمنا بالقبض عليه، فحاول مقاومتنا واإلفالت منا، ثم 
ذهبنا إىل شقته فوجدنا فيها ما ذكره زمييل الشاهد األول. هذا ما لدي.” وبسؤال الثالث 
)...( قال :”إنني أعمل يف إدارة مكافحة املخدرات، وأشهد هلل بأنه يف اليوم املذكور شاهدت 
عليه  بالقبض  فقمت  املبلغ،  منه  ويستلم  قطعة حشيش،  املصدر  يسلم  عليه، وهو  املدعى 
واملبلغ يف يده، فحاول اهلروب ولكن متت السيطرة عليه، هذا ما لدي. كام أحرض املدعي 
العام معه كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وطلب سامع ما لدهيام وبسؤاهلام شهدا هلل بعدالة 
جلسة  ويف  ختمت،  وبه  عليه،  املدعى  إلحضار  اجللسة  رفع  فجرى  املذكورين،  الشهود 
الشهود، وما جاء يف  املدعى عليه عن  العام واملدعى عليه، وبسؤال  املدعي  أخرى حرض 
“إنني ال أعرفهم، وما جاء يف شهادهتم غري صحيح، هذا ما لدي وبسؤال  شهادهتم قال: 
املدعي العام: ألديه مزيد بينة؟ قال: “لدي ما يف أوراق املعاملة وباالطالع عليها وجدت 
بني طياهتا عىل لفة رقم ١١ إقرار املدعى عليه املتضمن ما نصه: )أنه تم القبض عيل من قبل 
رجال مكافحة املخدرات بالعاصمة املقدسة وذلك يوم األربعاء املوافق ١٤٣٣/١٢/١٥هـ 
القطعة  بتسليم  قمت  حيث  جم   ٦،٥٠ تزن   املخدر  احلشيش  من  قطعة  ببيع  قيامي  لقاء 
للمصدر واستالم املبلغ احلكومي املرقم وقدره مائتا ريال، والذي تم ضبطه بحوزيت كام أقر 
بأن ما تم ضبطه داخل اخلزنة عبارة عن قطعة من احلشيش املخدر بلغ وزهنا )١١٦جم( 
برشاء  قمت  حيث  والبيع  الرتويج  بقصد  يل  عائدة  حبة(   ٥٩٩( عددها  حمظورة  وحبوب 
يف  وأوصافه  عنوانه  ذكرت   )...( يدعى  شخص  من  املضبوطة  والكمية  املروجة  القطع 
التحقيق علام بأن القطعة التي قمت برتوجيها من ذات الكمية املضبوطة داخل اخلزنة( كام 
وجدت عىل لفة رقم ١ صحيفة رقم ٢٤ إقرار آخر للمدعى عليه ووجدته موافقا لإلقرار 
علم  دون  عليهام  بصمت  إنني  قال:”  اإلقرارين  هذين  عن  عليه  املدعى  وبسؤال  األول، 
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عىل  بينة  ألديك  .وبسؤاله  الثاين  يف  وأكرهت  األول،  قراءة  أطلب  مل  ؛حيث  بمحتوامها 
اإلكراه؟ فقال: ال، كام وجدت عىل لفة رقم ١ صحيفة رقم ١٢، ١٣ حمرض القبض ووجدته 
موافقا ملا جاء يف الدعوى وشهادة الشهود، كام وجدت عىل لفة رقم ١٩ صحيفة سوابق 
املدعى عليه املتضمنة وجود سابقتني عليه، إحداها اعتداء وهروب من السلطة، واألخرى 
أقر بحيازة  املدعى عليه  الدعوى واإلجابة وبام أن  فبناء عىل ما سبق من  رشب مسكرات 
بقصد  حمظورة  حبة  وتسعني  وتسعة  ومخسامئة  جراما  عرش  وستة  مائة  تزن  حشيش  قطعة 
املوصلة  بالشهادة  شهدت  رشعا  املعدلة  البينة  أن  وبام  ذلك،  سوى  ما  وأنكر  التعاطي، 
املذكورة، وبام أن املدعى عليه أقر حتقيقا بقيامه بالرتويج، وأن الكمية التي حيوزها هي ألجل 
املتهم عليه سابقة يف اهلروب، ولعدم  النسبي، وبام أن   الرتويج أيضا، ونظرا لكرب الكمية 
وجود سوابق عليه يف املخدرات، وبعد األخذ بعني االعتبار املادة الستني من نظام مكافحة 
ستة  تزن  حشيش  قطعة  برتويج  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله،  لذلك  املخدرات 
جرامات ونصف عن طريق البيع، وحيازة قطعة أخرى تزن مائة وستة عرش جراما ومخسامئة 
وتسعة وتسعني حبة حمظورة بقصد الرتويج، وهروبه من رجال األمن، وحكمت بام ييل: 
أوال/ سجن املدعى عليه سنة واحدة حتتسب من تاريخ إيقافه، وجلده ثالثامئة جلدة مفرقة 
عىل ست دفعات متساويات بني كل دفعة وأخرى أسبوع، وأخذ غرامة مالية قدرها مخسة 
آالف ريال، لقاء ما أدين به من ترويج وحيازة ثانيا/ سجنه شهرا إضافيا لقاء هروبه من 
رابعا/ مصادرة  تنفيذ عقوبته.  انتهاء  بعد  ملدة سنتني  السفر  منعه من  .ثالثا/  رجال األمن 
يف  املخدرات  ملكافحة  العامة  املديرية  بحساب  قيمته  وإيداع  التنسيق  يف  املستخدم  اجلوال 
مؤسسة النقد العريب السعودي، وإلغاء الرشحية وعدم رصفها له مرة أخرى، وبعرضه عىل 
الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وقرر املدعي العام االعرتاض بالئحة فأفهم بأنه سوف 
الساعة  اجللسة  السبت ١٤٣٤/٦/١٠هـ وبه ختمت  يوم  يسلم صورة من نسخة احلكم 
الثانية عرش والنصف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ 
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افتتحت اجللسة  احلمد هلل وحده، وبعد: ففي يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ 
الساعة الثانية عرشة والنصف، وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه، وقد عادت املعاملة 
قرار  هبا  واملرفق  ١٤٣٤/٩/٩هـ  يف   ٣٤٧٠٥٢٦ رقم  باخلطاب  االستئناف  حمكمة  من 
الدائرة اجلزائية السابعة برقم ٣٤٣١١٢٠٩ يف ١٤٣٤/٩/٢هـ املتضمن )وبدراسة القرار 
ما  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقرر  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة 
ييل: ١ - احلكم املذكور باملدعى عليه قليل وال يتناسب مع اجلرم الذي ارتكبه وكثرة الكمية 
املضبوطة من احلبوب ولثبوت الرتويج ٢ - مل يذكر القايض هل ثبوت الرتويج لديه للمرة 
العام  املقدمة من املدعي  الثانية ؟وال بد من ذكر ذلك ٣ - الالئحة االعرتاضية  أو  األوىل 
أوجه  يف  جاء  ما  خصوصا  أخرى  مرة  ودراستها  عندها  التوقف  ينبغي  أمور  وفيها  قوية، 
االعرتاض فيالحظ ذلك ٤ - أنه مل يتطرق إىل مصادرة املبلغ بنفي أو إثبات واهلل املوفق( 
من  املقدمة  االعرتاضية  الالئحة  عىل  االطالع  جرى  وقد  الفضيلة،  أصحاب  أشكر  عليه 
املدعي العام، ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة، فقد حكمت إضافة إىل ما سبق بسجن 
املدعى عليه شهرين إضافيني وجلده مخسني جلده إضافية، وذلك لثبوت إدانة املدعى عليه 
لعدم  املضبوط  املبلغ  مصادرة  العام  املدعي  دعوى  رد  قررت   كام  األوىل  للمرة  بالرتويج 
ثبوت حتصيله من طريق غري مرشوع، واكتفيت بالغرامة املالية املحكوم هبا سابقا، وبعرضه 
عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وقرر املدعي العام بقاءه عىل االعرتاض وبه ختمت 
اجللسة الساعة الواحدة وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ.
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 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة املساعد برقم ٣٥٧٤٩٣٩ وتاريخ 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/١٠هـ 
اجلزائية بمكة املكرمة برقم ٣٤٢٤٠٧٥٧ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٣هـ املتضمن دعوى املدعي 



535

العام ضد/ )...( )العمر٢٤ سعودي اجلنسية( املتهمة يف حيازة املخدرات، املحكوم فيه بام 
املوافقة  القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت  القرار، وبدراسة  بباطن  دون 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق  واهلل  األخري.  اإلجراء  بعد  احلكم  عىل 

وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بربيدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦٣٩  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه : ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار : ٣٥١٥٢٣٠٣ 

رجالا منا هلوبا تلرتويجا-ا يفا رشوعا بيعا-ا حمظورةا-ا حبوبا خمدرتتا-ا تلويجا
تألمنا-اإتالفاممامكاتا-اتقليلاخمربيا-اإسلترابالدعوىا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتجلمدا

وتلغلتمةا-امصادرةا-امنعامناتلقفلا-اإلزتمابقيمةاتملامف.

تملوتدا)3٨(او)53(او)56(او)ل6(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته برتويج احلبوب املحظورة عن 
طريق البيع والرشوع يف الرتويج مرة أخرى، واهلروب من رجال األمن، وصدم السيارات 
واملصادرة  والغرامة  واجللد  بالسجن  عليه  احلكم  وطلب  هبا،  تلفيات   وإحداث  الرسمية 
واملنع من السفر، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير 
الكيامئي الرشعي وجد يتضمن إجيابية العينة ملادة االمفيتامني املحظورة، ولذا فقد ثبت لدي 
مخسامئة  وجلده  سنوات،  ثالث  بسجنه  وحكم  إليه،  نسب  بام  عليه  املدعى  إدانة  القايض 
ومخسني جلدة مفرقة، وتغريمه مخسة عرش ألف ريال، ومنعه من السفر خارج اململكة ملدة 
مبلغ  وبدفع  احلكومي،  املبلغ  باقي  برد  ألزمه  كام  املضبوطات،  ومصادرة  سنوات،  ثالث 
تلفيات السيارة الرسمية إلدارة مكافحة املخدرات، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بربيدة وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٥٦٦٣٩ برقم  بربيدة  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٣١٤٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
١٠ ص وفيها تقدم  الساعة ١٥:  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  يوم األحد 
املدعي العام )...( قائال : بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة القصيم 
بتاريخ  سنة   ٢٧ العمر:  من  البالغ   )...( اهلوية:  رقم  اجلنسية  سعودي   )...( عىل  أدعي 
١٤٣٤/١١/٢٥هـ وبناًء عىل املعلومات الواردة من أحد املصادر الرسية عن املدعى عليه 
بأنه يقوم برتويج احلبوب املحظورة ويسكن حي )...( بربيدة وبقيادته سيارة من نوع )...( 
التنسيق معه لرشاء حبوب حمظورة، ويف  اللوحة رقم )...( واستعد املصدر الرسي  حتمل 
الساعة السادسة مساًء تم متكني املصدر الرسي من االتصال عليه عىل جواله الذي حيمل 
قدرة  بمبلغ  حبة  مائتي   )٢٠٠( عدد  حمظورة  حبوب  شد  رشاء  منه  وطلب   )...( الرقم 
مواقف  والتسليم يف  االستالم  فوافق عىل ذلك وحدد مكان  ريال،  ثالثة أالف   )٣٠٠٠(
وسلم  عليه،  املتفق  املبلغ  ترقيم  فتم  القابضة  الفرقة  رجال  من  مسمع  عىل   )...( مسجد 
للمصدر بعد تفتيشه وتفتيش سيارته، والتأكد من عدم حيازته ألي ممنوعات، وتم تكليف 
املصدر  وبانتقال  والتسليم،  االستالم  عملية  ملشاهدة  املصدر  بمرافقة  األمن  رجال  أحد 
ورجل األمن حتت أنظار رجال األمن للموقع حرض املدعى عليه عىل سيارته املشار إليها 
عليه(  للقبض  عنه  جاريًا  البحث  يزال  )ال  أخر  شخص  السيارة  يقود  كان  وقد  مرافقًا، 
وتوقف بالقرب من املصدر وطلب من املصدر الركوب معه ملعاينة املصدر وركب املصدر 
معه بالسيارة عىل مرأى من رجل األمن والفرقة القابضة، وقام املصدر الرسي بتسليم املبلغ 
املتفق عليه وقدرة )٣٠٠٠( ثالثة أالف ريال، واستلم منه عدد )١٩٤( مائة وأربع وتسعني 
بلغ  )أ( وحبوب مكرسة  بالرمز  املحظور، ورمز هلا  للكبتاجون  املميزة  العالمة  حبة حتمل 
وزهنا )٠٫٢٠٠( مائتان مليجرام ورمز هلا بالرمز )ب( والذي بدوره سلمها لرجل األمن 
املرافق، وحترك املدعى عليه ومرافقه برسعة عالية، بعد إعطاء رجل األمن اإلشارة املتفق 
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عليها لعملية االستالم والتسليم، وتم متابعته حتى اختفى عن أنظار الفرقة القابضة، ويف 
الفرقة  رجال  من  مسمع  عىل  عليه،  االتصال  من  املصدر  متكني  تم  مساًء  الثامنة  الساعة 
القابضة، وطلب منه املصدر مخس شدود عدد )١٠٠٠( ألف حبة، فأفاد املصدر أنه يرغب 
الفرقة  متابعة  حتت  للموقع  وحتركا  أمن،  رجل  املصدر  ورافق   )...( طريق  عىل  مقابلته 
القابضة، ويف املوقع املحدد حرض املدعى عليه عىل سيارته املشار إليها، وتوقف عند املصدر 
بالسيارات  واخللف  األمام  من  حمارصته  تم  ذلك  وأثناء  معه  الركوب  املصدر  من  وطلب 
الرسمية، وطلب منه النزول من السيارة؛ إال أنه قام بالرجوع للخلف، وصدم سيارة الفرقة 
الرسمية من نوع )...( وأحدث تلفيات هبا يف املقدمة فقام أحد أفراد الفرقة بإطالق طلقتني 
حتذيريتني يف اهلواء لثنيه عن اهلرب، فحاول دهس رجل األمن الذي كان حيمل السالح، 
فقام رجل األمن بإطالق ثالث طلقات عىل سيارته أدت إىل إعطاب اإلطار األمامي وقام 
باجتاه  بالفرقة من اجلانب اخللفي وحترك برسعة عالية  بصدم سيارة من نوع )...( خاصة 
 )...( إىل  يتجه  طريقًا  وسلك  محراء  وهي  اإلشارة  وجتاوز   )...( من  للقادم   )...( حمطة 
وتعطلت سيارته، وترجل منها، وهرب عىل أقدامه، ودخل عامرة حتت اإلنشاء واختبأ هبا، 
ألف   )١٨٥٠( مبلغ  عىل  هبا  خيتبئ  التي  العامرة  بالقرب  نفايات  بربميل  عثر  أثره  وبتتبع 
وثامنامئة ومخسني ريااًل من املبلغ احلكومي املرقم املسلم له عند رشاء احلبوب املحظورة منه 
العلوي  السطح  بخزان  عليه  القبض  فتم  باملبنى،  عنه  البحث  وتم   )...( مسجد  بمواقف 
وبتفتيش سيارته عثر عىل  اللون   )...( نوع  وبتفتيشه عثر بحوزته عىل جوال من  للعامرة، 
جوال من نوع )...( حيمل الرشحية التي تم التنسيق عليه من خالهلا لرشاء احلبوب املحظورة، 
وبتفتيش منزله عثر باملجلس عىل عدد )٢٥( مخس وعرشون طلقة حية ملسدس عيار ٩ميل 
)تم فرز أوراق مستقلة للذخرية املضبوطة(. وقد أقر أمام الفرقة القابضة بواقعة القبض. 
وقد تم معاينة املضبوطات وعدها وحتريزها وبعثها للتحليل باحلرز الرسي رقم )٩٠١(. 
وبسامع أقواله: وأقر بحيازته للذخرية احلية املضبوطة بمنزله. وباستجوابه: أقر بصحة واقعة 
القبض عليه وباتصال املصدر الرسي عليه وطلبه حبوب حمظورة منه، وطلبه من املصدر 
الكيميائي  التقرير  أثبت  وقد  األمن.  رجال  من  وهربه   )...( بطريق  له  احلضور  الرسي 
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الرشعي الصادر من املركز اإلقليمي ملراقبة السموم بالقصيم رقم )٢٧٤٤( لعام١٤٣٤هـ 
إجيابية عينة احلبوب املضبوطة واحلبوب املكرسة املرسلة للتحليل لإلمفيتامني املنبه املحظور 
املدرج بجدول املخدرات رقم )٢( فئة )ب( امللحق بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
التحقيق  امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. وانتهى  العقلية الصادر باملرسوم 
إىل اهتام )...( برتويج عدد )١٩٤( مائة وأربع وتسعني حبة حتمل العالمة املميزة للكبتاجون 
املحظور، وحبوب مكرسة بلغ وزهنا )٠٫٢٠٠( مائتان مليجرام عن طريق البيع والرشوع 
بالرتويج مرة أخرى املحرم رشعًا واملجرم بموجب الفقرة الثانية من املادة الثالثة من نظام 
مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية املشار إليه واهلروب من رجال األمن وصدم السيارات 
الرسمية وإحداث تلفيات هبا. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - حمرض القبض والتفتيش 
املدون عىل الصفحة رقم )١٤٫١٣٫١٢( من حمرض ضبط إجراءات االستدالل يف قضايا 
املخدرات املرفق لفه رقم )١(. ٢ - حمرض االتصال والتنسيق املدون عىل الصفحة رقم )٤( 
من حمرض ضبط إجراءات االستدالل يف قضايا املخدرات املرفق لفة رقم )١(.٣ - حمرض 
قضايا  يف  االستدالل  إجراءات  ضبط  حمرض  من   )٤( رقم  الصفحة  عىل  املدون  التعرف 
املخدرات املرفق لفة رقم )١(.٤ - ما تضمنه التقرير الكيميائي الرشعي املشار إليه املرفق 
لفة رقم ) (.٥ - ما جاء بمحرض املعاينة والوزن والتحريز املرفق لفة رقم )٩(. وحيث إن 
ما أقدم عليه فعل حمرم وجمرم ومعاقب عليه رشعًا ونظامًا بموجب نظام مكافحة املخدرات 
املشار إليه بعقوباته األصلية والتكميلية واستنادا للامدة )١٢٨٫١٢٦( من نظام اإلجراءات 
اجلزائية لذا أطلب إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بالعقوبات التالية: ١ -بالسجن 
واجللد والغرامة وفقا للفقرة األوىل من املادة رقم )٣٨( الثامنة والثالثني من نظام مكافحة 
املخدرات املشار إليه والتشديد عليه وفقا للفقرة )٢.ج( من املادة إليها بالنظام ٢ -بمنعه 
من السفر خارج اململكة وفق الفقرة األوىل من املادة )٥٦( السادسة واخلمسني من نظام 
مكافحة املخدرات املشار.٣ ـ مصادرة السيارة من نوع )...( وجهاز جواله من نوع )...( 
حيمل الرقم التسلسيل )...( وفقًا للفقرة األوىل من املادة )٥٣( الثالثة واخلمسني من نظام 
مكافحة املخدرات املشار إليه وإيداع قيمتهام يف مؤسسة النقد يف احلساب اخلاص باملديرية 
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الوزراء رقم )٤٧( وتاريخ  الثانية من قرار جملس  للفقرة  املخدرات، وفقًا  العامة ملكافحة 
وفقا  هنائيا  عليه  للمدعى   )...( رقم  االتصال  رشحية  رصف  عدم  ٣ـ  ١٤٢١/٢/١٨هـ. 
 )٩٧٩٨( رقــم  الداخلية  ــر  وزي الثاين  النائب  امللكي  السمو  صاحب  لتعميم 
املتبقي  املبلغ  برد  إلزامه  ٤ـ  املخدرات.  بيع  يف  الستخدامها  وتاريخ٩ـ١٤٢٨/٢/١٠هـ 
احلكومي وقدره )١١٥٠( ألف ومائة ومخسون ريااًل استنادًا لربقية صاحب السمو امللكي 
وتاريخ   )٦٥٩٨٠/٤/٥/١( رقم  الداخلية  وزير  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  العهد  ويل 
إلدارة  التابعة  الرسمية  للسيارة  التلفيات  مبلغ  بدفع  إلزامه  ١٤٢٨/١٠/٢٣هـ.٥ـ  ٢٢ـ 
أجاب  عليه  املدعى  العام عىل  املدعي  وبتالوة دعوى  التوفيق.  وباهلل  املخدرات.  مكافحة 
مكافحة  قبل  من  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  بتاريخ  القبض عيل  من  العام  املدعي  ذكر  ما  قائال: 
املخدرات بالقصيم بسبب قيامي برتويج عدد مائة وأربع وتسعني حبة حتمل العالمة املميزة 
والرشوع  البيع  طريق  عن  مليجرام  مائتا  وزهنا  بلغ  مكرسة  وحبوب  املحظور  للكبتاجون 
بالرتويج مرة أخرى واهلروب من رجال األمن وصدم السيارات الرسمية وإحداث تلفيات 
هكذا  فصحيح.  مروج  عىل  وتسرت  خمدرات  حيازة  واحدة  منها  يل،  سابقتني  ووجود  هبا. 
أجاب، وعليه جرى التوقيع، وقد جرى مناصحة املدعى عليه وبيان خطورة تعاطي وترويج 
املخدرات، وأن رضرها عىل النفس وعىل الغري، فأظهر التوبة والندم وقد جرى االطالع 
واملتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  يف  املؤرخ  والتفتيش  القبض  حمرض  فيها  بام  املعاملة،  عىل 
تفصيال كام جاء بالدعوى كام جرى االطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي رقم )٢٧٤٤( 
واملتضمن إجيابية احلبوب املقبوضة مع املدعى عليه لإلمفيتامني املنبه املحظور فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى ومصادقة املدعى عليه عىل ما جاء فيها فقد ثبت لدي إدانته برتويج عدد 
بلغ  املحظور وحبوب مكرسة  للكبتاجون  املميزة  العالمة  مائة وأربع وتسعون حبة حتمل 
البيع والرشوع بالرتويج مرة أخرى واهلروب من رجال  وزهنا مائتان مليجرام عن طريق 
األمن وصدم السيارات الرسمية وإحداث تلفيات هبا وتطبيقا للمواد )٣٨، ٥٣، ٥٦( من 
نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية وبناء عىل املادة )٦٠( من ذات النظام واملتضمنة 
أن للمحكمة، وألسباب معتربة، النزول عن احلد األدنى من العقوبة، ولكون املدعى عليه 
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أظهر التوبة والندم، ونظرا لوجود سابقة خمدرات للمدعى عليه، فقد حكمت بأن يسجن 
ثالث سنوات ابتداء من تاريخ اإليقاف، وأن جيلد مخسامئة جلدة مفرقة عرش فرتات، كل 
فرتة مخسون جلدة، ال يقل ما بني الفرتة واألخرى عن أسبوع، وبغرامة مالية مقدارها مخسة 
انتهاء  من  تبدأ  سنوات،  ثالث  ملدة  اململكة  خارج  السفر  من  يمنع  وأن  ريال،  ألف  عرش 
حمكومية السجن ومصادرة سيارته من نوع )...( رقم اللوحة )...( وجهاز جواله من نوع 
مكافحة  مديرية  حلساب  قيمته  وإدخال  بالدعوى  التسلسيل  ورقمه  رقمه  إىل  املشار   )...(
املخدرات، وعدم رصف الرشحية لذات الرقم مرة أخرى، وألزمته برد املبلغ املتبقي وقدره 
ألف ومائة ومخسون ريال، كام ألزمته بدفع مبلغ التلفيات للسيارة الرسمية إلدارة مكافحة 
املخدرات، وقدره ألفان وسبعامئة ومخسة وثامنون رياال حسب تقدير الورش املرفق باملعاملة 
لفة رقم )٢٧ - ٢٨( كام حكمت عىل املدعى عليه تعزيرا لقاء هروبه من الدورات األمنية 
بأن جيلد مخسني جلدة دفعة واحدة، وقرر املدعى عليه االعرتاض عىل احلكم وتقديم الئحة 
اعرتاضية، فأجبته لذلك وجرى تسليمه صورة من القرار الرشعي بنفس اجللسة لالعرتاض 
عليه خالل مدة ثالثني يوما، وإذا انتهت املدة املقررة ومل يقدم الئحته فيسقط حقه يف تقديم 
العام االعرتاض عىل  املدعي  الالئحة، ويرفع احلكم لالستئناف بدوهنا، ففهم ذلك وقرر 
احلكم، وطلب االستئناف مكتفيا بام جاء بأوراق املعاملة وهبذا انتهت هذه الدعوى وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.

لعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا اجلزائية  احلمد هلل وحـده، وبعـد.. فقد اطَّ
بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية 
يف بريدة برقم )٣٥٣١٤٠٣( يف ١٤٣٥/١/٢٥هـ؛ املرفق هبا القرار رقم )٣٥١٠٦٩٦٣( 
اخلاص  املحكمة؛  يف  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٧هـ؛  يف 
بدعوى املدعي العام ضد/ )...( ؛ الهتامه برتويج حبوب الكبتاجون املحظور عن طريق 
عليه  املدعى  عىل  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  أخرى.  مرة  بالرتويج  والرشوع  البيع 
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خارج  السفر  من  واملنع  ريال(  ألف  عرش  )مخسة  قدرها  مالية  وبغرامة  واجللد  بالسجن 
احلكومي  املبلغ  برد  وإلزامه  جواله  وجهاز  بالدعوى  املوصوفة  سيارته  ومصادرة  اململكة 
ريااًل(  وثامنني  )ألفني وسبعامئة ومخسة  مبلغ  ريااًل( وكذلك  ومائة ومخسون  )ألف  وقدره 
ل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه  تقدير أرش سيارة الدورية الرسمية؛ عىل النحو املفصَّ
املوفق، وصىل اهلل  املعاملة قررنا املصادقة عىل احلكم. واهلل  والالئحة االعرتاضية وأوراق 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة باملحكمة العامة باملدينة 
املنورة وبناء عىل املعاملة املحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٤٢٤٨٨٦٩ يف ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ 
بدعوى  اخلاصة  ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ  يف   ٣٤١٣١٢٨١٣ برقم  املحكمة  بأساس  واملقيدة 
املدعي العام ضد )...( يف دعوى تصنيع خمدرات ففي هذا اليوم االثنني ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ 
افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي العام )...( كام حرض حلضوره )...( البالغ من العمر 
يقيم يف حي )...(واملسجلة  املدين رقم )...(  السجل  ٤١ عامًا سعودي اجلنسية بموجب 
عليه سابقتني سابقة تشفيط وسابقة مضاربة ثم ادعى املدعي العام بدعواه اخلطية ونصها/ 
بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة املدينة املنورة أدعي عىل املذكور 
أعاله حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١/١٩هـ وبناًء عىل اإلخبارية الواردة إىل مكافحة املخدرات 
واألجهزة  املخدر  واحلشيش  املحظورة  للحبوب  أعاله  املتهم  حيازة  عن  املنورة  باملدينة 
البدائية لصنع احلبوب وتروجيها الواقع بمنزله بحي )...( باملدينة املنورة وبناء إلقرار املتهم/ 
)...( املقبوض عليه بقضية أخرى املضبوطة معه ثالثة ومخسون حبة من احلبوب املحظورة 
حسب إقراره املرفق أنه اشرتاها من املدعو )...( وأنه شاهد بمنزل املتهم )...( كميات من 
االنتقال  تم  و  الالزمة،  اختاذ اإلجراءات  املخدر عليه جرى  املحظورة واحلشيش  احلبوب 
أقفال  بعدة  بإحكام  مغلق  الباب  كان  للمنزل  الدخول  حماولة  وأثناء  املذكور،  املتهم  ملنزل 
يصعب فتحه، وسمعت حركٌة داخل املنزل مما يبني قيام املتهم بترصيف ما لديه من مواد 
املياه  املدعو/ )...( بدورة  القبض عىل  للمنزل وإلقاء  الباب والدخول  حمظورة، وتم فتح 
باملنزل أثناء قيامه برمي عدد من احلبوب يف جمرى احلامم، وبتفتيشه مل يعثر بثوبه عىل  يشء 
وعثر عىل أرضية احلامم حبوب ذائبة وكرس من احلبوب بلغ وزهنا عرشة جرامات، كام عثر 
باملجلس عىل جراب أبيض بداخله كمية من احلبوب بلغ عددها تسعامئة وستني حبة يشتبه 
أن تكون من احلبوب املحظورة، كام عثر عىل جراب أبيض آخر بداخله عدد ألف وتسعامئة 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٨٨٦٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٥٩٧٧٦ 

تلرتويجا سصدا تحلشيشا-ا وحيازةا حيازهتاا حمظورةا-ا حبوبا خم��درتتا-ا تصنيعا
وتلاعاطيا-اإنكاراتلاصنيعا-اإسلتراباحليازةاوتلاعاطيا-اكرباتلكميةا-اسلينةاعىلاتلقصدا-ا
بالقجنا تعزيلا تملقكلا-ا بحدا تحلكلا وتلاعاطيا-ا باحليازةا إدتنةا تلاصنيعا-ا ثبوتا عدما

وتجلمدا-امصادرة.

تملادةا)8(امنانظاماتإلجلتءتتاتجلزتئية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بتصنيع احلبوب املحظورة 
بحد  عليه  احلكم  وطلب  والرتويج،  التعاطي  بقصد  املخدر  احلشيش  وحيازة  وحيازهتا، 
املسكر والقتل تعزيرا ومصادرة املضبوطات، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر تصنيع 
احلبوب املحظورة، وأقر بحيازهتا واحلشيش بقصد التعاطي، كام أقر بتعاطيه هلام، وباالطالع 
عىل التقارير الكيميائية الرشعية وجدت متضمنة إجيابية العينات للمواد املحظورة، ونظرًا 
لعدم وجود بينة موصلة إلثبات تصنيع احلبوب املحظورة أو حيازهتا بقصد التصنيع، وألن 
تصنيع  املحكمة  لدى  يثبت  فلم  لذا  االستخدام،  لقصد  كوهنا  يبعد  املضبوطة  الكمية  كرب 
املدعى عليه للحبوب املحظورة، وقررت رصف النظر عن طلب املدعي العام قتله تعزيرا، 
وحكمت بجلده حد املسكر، وسجنه مخسة عرش عاما، ومصادرة املضبوطات، فاعرتض 
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الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد: فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة باملحكمة العامة باملدينة 
املنورة وبناء عىل املعاملة املحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٤٢٤٨٨٦٩ يف ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ 
بدعوى  اخلاصة  ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ  يف   ٣٤١٣١٢٨١٣ برقم  املحكمة  بأساس  واملقيدة 
املدعي العام ضد )...( يف دعوى تصنيع خمدرات ففي هذا اليوم االثنني ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ 
افتتحت اجللسة وفيها حرض املدعي العام )...( كام حرض حلضوره )...( البالغ من العمر 
يقيم يف حي )...(واملسجلة  املدين رقم )...(  السجل  ٤١ عامًا سعودي اجلنسية بموجب 
عليه سابقتني سابقة تشفيط وسابقة مضاربة ثم ادعى املدعي العام بدعواه اخلطية ونصها/ 
بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة املدينة املنورة أدعي عىل املذكور 
أعاله حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١/١٩هـ وبناًء عىل اإلخبارية الواردة إىل مكافحة املخدرات 
واألجهزة  املخدر  واحلشيش  املحظورة  للحبوب  أعاله  املتهم  حيازة  عن  املنورة  باملدينة 
البدائية لصنع احلبوب وتروجيها الواقع بمنزله بحي )...( باملدينة املنورة وبناء إلقرار املتهم/ 
)...( املقبوض عليه بقضية أخرى املضبوطة معه ثالثة ومخسون حبة من احلبوب املحظورة 
حسب إقراره املرفق أنه اشرتاها من املدعو )...( وأنه شاهد بمنزل املتهم )...( كميات من 
االنتقال  تم  و  الالزمة،  اختاذ اإلجراءات  املخدر عليه جرى  املحظورة واحلشيش  احلبوب 
أقفال  بعدة  بإحكام  مغلق  الباب  كان  للمنزل  الدخول  حماولة  وأثناء  املذكور،  املتهم  ملنزل 
يصعب فتحه، وسمعت حركٌة داخل املنزل مما يبني قيام املتهم بترصيف ما لديه من مواد 
املياه  املدعو/ )...( بدورة  القبض عىل  للمنزل وإلقاء  الباب والدخول  حمظورة، وتم فتح 
باملنزل أثناء قيامه برمي عدد من احلبوب يف جمرى احلامم، وبتفتيشه مل يعثر بثوبه عىل  يشء 
وعثر عىل أرضية احلامم حبوب ذائبة وكرس من احلبوب بلغ وزهنا عرشة جرامات، كام عثر 
باملجلس عىل جراب أبيض بداخله كمية من احلبوب بلغ عددها تسعامئة وستني حبة يشتبه 
أن تكون من احلبوب املحظورة، كام عثر عىل جراب أبيض آخر بداخله عدد ألف وتسعامئة 
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وثالثني حبة، يشتبه أن تكون من احلبوب املحظورة، كام عثر بصالة املنزل عىل أربعة أكياس 
نايلون، داخل كل واحد منها مائتا حبة يشتبه أن تكون حمظورة، كام عثر بالصالة عىل مسدس 
أمريكي الصنع معمر بالذخرية، وعدد طلقاته سبع وأربعون، كام عثر بالصالة عىل صحن 
كبري حيوي أدوات صنع بدائي للحبوب املحظورة، حتتوي مكبس حديد لكبس احلبوب، 
تصنيع  عجينة  يف  يستخدم  املحظورة،  احلبوب  لون  يشبه  اللون  بني  مسحوق  به  وكيس 
احلبوب بلغ وزنه مائة ومخسة جرامات، وعلبة بالستيكية بداخلها عجينة سائلة بنية اللون 
وعلب  جرامات،  وثامنية  أربعامئة  الوعاء  مع  وزهنا  بلغ  املحظورة،  احلبوب  لون  بنفس 
ومخسة  مائتان  عددها  للكبس،  جمهزة  احلبة  بحجم  دائرية  كرات  هبا  أخرى،  بالستيكية 
وثالثون حبة، يشبه أن تكون حمظورة، كام وجد قطعتان من احلديد احلاد تشبهان املرشط، كام 
عثر عىل األرض عىل أربع قطع سوداء اللون يشتبه أن تكون من احلشيش املخدر، بلغ وزهنا 
مخسامئة جرام، وعثر أيضا عىل قارورة مرشوب كحول فارغة، كام عثر يف حقيبة للمتهم، 
لفافة يشتبه أن يكون حرزًا من أعامل الشعوذة، كام عثر بغرفة نومه عىل مبلغ سبعة آالف 
وثالثامئة وأربعني ريال، وعثر معه عىل أربع جواالت  اثنني من نوع )...( واثنني من نوع 
)...(، ووجدنا كامريا مراقبة للشارع والتلفاز اخلاص بالكامريا باملجلس، وعثر عىل ثالث 
كامريات فيديو أخرى، وجهازي  كمبيوتر حممول اثنني )٢( وبعد فحصها مل يوجد هبا يشء 
يوجب الذكر، )فصلت أوراق مستقلة للسالح والذخرية(. وبمواجهة املتهم أعاله باملدعو/ 
)...( ذكر املدعو )...( أنه: اشرتى ٥٣ حبة حمظورة بمبلغ ألف ريال من املتهم )...(، وأرص 
املتهم/ )...(  ببيع احلبوب املحظورة. وباستجواب  املتهم أعاله قيامه  بينام أنكر  عىل قوله 
بقصد  لديه  ضبط  ما  مجيع  بحيازة  أقر  التحقيق  وبجهة  إليه  املنسوبة  بالتهمة  إحاطته  بعد 
التعاطي، وأقر بعائدة العجينة املضبوطة التي ثبتت إجيابيتها ملادة اإلمفيتامني بقصد التعاطي، 
وتعاطيه للحبوب املحظورة واحلشيش املخدر، كام أقر بحيازة الكامريات املضبوطة لديه، 
وأنه يستخدمها ملراقبة الشارع، وأقر بحيازة املكبس احلديدي، والعلب البالستيكية املعبْأة 
والذخرية  املسدس  بحيازة  وأقر  احلديدية،  املشارط  بحيازة  وأقر  للكبس،  املعدة  احلبوب 
برقم  املدينة  صحة  من  الصادرة  الرشعية  الكيميائية  التقارير  أثبتت  كام  ترخيص.  بدون 
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وعينة  احلبوب  كرس  عينة  إجيابية   ١٤٣٤ لعام   )٤٩٧( ورقم   )٤٩٦( ورقم  م(  )١٧٢ك 
للجهاز  املنبه  لإلمفيتامني  البيضاء  الكرات  وعينة  العجينة  وعينة  املسحوق  وعينة  احلبوب 
املخدر واإلمفيتامني  املخدر. واحلشيش  للحشيش  القطع  املركزي، وإجيابية عينة  العصبي 
من املواد املخدرة واملؤثرات العقلية اخلاضعة للرقابة املنوه هبا يف اجلدول األول والثاين فئة 
الوزراء  جملس  بقرار  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  و)ب(  )أ( 
بتاريخ   ٣٩ م/  رقم  امللكي  باملرسوم  عليه  واملصادق   ١٤٢٦/٦/١٢ وتاريخ  رقم١٥٢ 
١٤٢٦/٧/٨. كام أثبت التقرير الكيميائي الرسي الصادر من خمترب املديرية العامة ملكافحة 
املخدرات برقم)٣٤/١( احتواء عينة من مخس وعرشين حبة ملادة اإلمفيتامني والباراسيتامول 
والكافيني والليدوكايني والثيوفللني واحتواء عينة مسحوق بلغ وزنه عرشة جرامات، وعينة 
من مخس وعرشين حبة ملادة البارسيتامول والكافيني، واحتواء عينة آثار مسحوق أخذ من 
داخل جتويف املكبس السفيل، ومن داخل جتويف املكبس العلوي، ومن رشائح أملنيوم ومن 
شوكة بالستيكية ومن عصا هاون لطحن احلبوب ومن داخل وعاء معدين لطحن احلبوب 
ملادة البارسيتامول وماده الكافيني. كام وردنا خطاب مدير مركز مراقبه السموم والكيمياء 
الرشعية رقم٤٦/٤٧/٧١وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٣ ردا عىل خطابنا رقم ١٢٠٢٩ وتاريخ 
وماده  البارسيتامول  مادة  عالقة  عن  لإلفادة  املخدرات  ملكافحة  املرسل   ١٤٣٤/٤/٣
قبل  من  وتركيبها  استخدامها  ومدى  املخدرة  واملواد  املحظورة  احلبوب  بصنع  الكافيني 
املصنعني فوردتنا إفادهتم املتضمنة أن املختربات الرسية التي تقوم بتصنيع املخدرات ختتلف 
من مكان إىل آخر باختالف املواد اخلام املخدرة املتوفرة، واختالف املنتج النهائي الذي يباع 
والكافيني.  الباراسيتامول  مثل  متعددة  مواد  املخدرات  صناعه  يف  وتدخل  خمدرًا،  بوصفه 
وبودره  واملانيتول  هيدرامني  والدايفينيل  واالسربين  والكينني  وااللرتوسان  والثيوفللني 
التلك، ولكل منها استخدامه وفائدته يف صناعه املخدر. فبالنسبة للكافيني فإن له مفعواًل 
ونورادرينالني(  وادرينالني  العصبية)دوباميني  النواقل  إفرازات  من  يزيد  حيث  منبهًا 
فيستخدم لزيادة مفعول املادة املنبه مثل االمفيتامني أو بديال عن االمفيتامني حيث تعطي 
مفعول مشابه، ولكنه أقل تأثريا وانتهى التحقيق إىل اهتام/ )...( بصنع احلبوب املحظورة 
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االمفيتامني  حبوب  من  حبة  ومخسني  وتسع  وستامئة  آالف  ثالثة  وحيازة  الرتويج،  بقصد 
مخسة  وزنه  بلغ  مسحوق  وحيازة  املخدر،  احلشيش  من  جرام  مخسامئة  وحيازة  املحظورة، 
وتسعون جرامًا، وعجينة رطبة بلغ وزهنا أربعامئة وثامنية جرامات، وكرات دائرية عددها  
مائتان وتسع وعرشون، حبة وحيازة كرس حبوب بلغ وزهنا عرشة جرامات ثبتت إجيابيتها 
عرشة  وزنه  بلغ  مسحوق  وحيازة  والتعاطي،  الرتويج  بقصد  املحظور  لالمفيتامني  مجيعا 
جرامات، وحيازة مخس وعرشين حبة ثبت إجيابيتها مجيعا للباراسيتامول والكافيني بقصد 
للحبوب  وتعاطيه  كمية  وأكرب  فاعلية  أكثر  عقيل  مؤثر  عىل  للحصول  عنارصها  تركيب 
منها  املأخوذة  اآلثار  إجيابية  ثبتت  وآالت  أدوات  وحيازة  املخدر  واحلشيش  املحظورة 
للبارسيتامول والكافيني بقصد صنع احلبوب املحظورة واملجرم بموجب الفقرة الثانية من 
املادة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات املشار إليه، وحيازة طالسم أعامل الشعوذة، وذلك 
لألدلة والقرائن التالية: ١ - اإلقرار املدون لفة )١٢ـ ١٤( ولفة )٣٠_٣٢( ولفة )٦٥ -٦٦( . 
٢ - ما ورد بمحرض القبض املرفق لفة )١( ص )١١ ـ ١٣( . ٣ - ما ورد بمحرض املواجهة 
لفة  املرفقة  الرشعية  الكيميائية  التقارير   - ٤  .  )١٥( لفة  أعاله  واملتهم   )...( املدعو   بني 
الصادر من مديريه مكافحة املخدرات  الكيميائي الرسي  التقرير   - ٣٨_٣٩( . ٥_  ٢٦(
املرفق لفة )٥٢_٦١( . ٦ - ما ورد يف خطاب مدير مركز مراقبه السموم التضمن أن مواد 
 .)٦٧( لفة  املرفق  املخدرات  صناعه  يف  تستخدم  والثيوفللني  والكافيني   البارسيتامول 
٧ - ما ورد يف التقرير الكيميائي الرسي الصادر من  مديرية مكافحة املخدرات املشار إليه 
والكافيني،  البارستامول  ملادة  هلا   املشار  األدوات  من  املأخوذة  املسحوق  آثار  احتواء  عن 
وهي مواد تستخدم لصنع املخدرات. ٨ - إقرار املتهم باستخدام الكامريا املثبتة عىل بوابه 
املنزل من اخلارج ملراقبه الشارع داللة عىل قيامه عىل عمل غري مرشوع، وهو صناعه احلبوب 
املحظور لفة )١٣(. ٩ - إقرار املتهم أن األدوات املضبوطة لديه تعود له ويستخدمها لوحده 
داللة عىل استخدامه هلا لصنع احلبوب املحظورة لفة )٦٥(.١٠ - ما ورد بإفادة املدعو )...( 
املرفقة لفة )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه املتهم فعل حمرم رشعا ومعاقب عليه نظاما، أطلب 
إثبات ما نسب إليه واحلكم عليه بام ييل/ ١ـ قتله تعزيرا استنادا للامدة)٣٧( البند األول فقرة 
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للحبوب  تروجيه  مهمة  لتسهيل  الشارع  مراقبة  يف  املستخدمة  الكامريا  مصادرة  )٣(.٢ـ 
للامدة )٥٣( فقرة )١  املايل املضبوط استنادا  املبلغ  املحظورة واحلشيش املخدر، ومصادرة 
ـ٢( ٣ـ حتويل قيمة األعيان املصادرة ملؤسسة النقد العريب السعودي إليداعها يف حساب 
مديرية مكافحة املخدرات استنادًا لقرار جملس الوزراء رقم ٤٧ بتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ. 
هكذا قدم دعواه٠ وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه، أجاب قائاًل:” ما ذكره املدعي العام 
أتعاطى احلبوب  املذكورة، وأنني  بالكمية  املحدد  املذكور  العدد  من حوزيت للحبوب هبذا 
واحلشيش فصحيح، وهذا بقصد التعاطي فقط، أما بقية ما ذكره املدعي العام من حيازيت 
للعجينة وللكرات وكرس احلبوب واملسحوق واخلمس والعرشين حبة التي ذكرها املدعي 
املحظورة  احلبوب  لتصنيع  وغريه  وعجينة  صحن  من  وآالت  ألدوات  وحيازيت  العام 
وطالسم فغري صحيح، علاًم أن العجينة كانت البني لعمل فني مدريس طلب منه يف املدرسة، 
وال أعلم من أي مادة هي، وكانت موضوعة بلوح بالستيك مربع، هكذا أجاب٠ وبعرض 
ذلك عىل املدعي العام قال: “الصحيح ما ذكرته وبينتي ما ورد يف أوراق املعاملة، وأطلب 
االثنني  يوم  ويف  والتأمل.  وللدراسة  لذلك  اجللسة  رفعت  ثم  إليها،”  الرجوع 
ثم جرى  عليه،  واملدعى  العام  املدعي  وفيها حرض  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ 
االطالع عىل ما ذكره املدعي العام من بينات، وهي أواًل/ اإلقرار املدون لفة )١٣١٤( ولفة 
)٣٠ -٣٢( ولفة )٦٥ -٦٦(، فوجدناه يتضمن إقرار املدعى عليه حتقيقا بحيازته ملسدس 
ثالثة  وعدد  طلقة،  وأربعني  سبعة  وعدد  ترخيص،  بدون  بالذخرية  معمر  الصنع  أمريكي 
آالف وستامئة وتسعني حبة، ومسحوق بني اللون بلغ وزنه مائة ومخسة جرامات، وعجينة 
سائلة بنية اللون بلغ وزهنا أربعامئة وثامنية جرامات، وكرات دائرية عددها مائتان ومخسة 
وثالثون حبة موضوعة داخل علب بالستيكية، وكرس حبوب بلغ وزهنا عرشة جرامات، 
يشتبه أن تكون مجيعها مواد حمظورة، ومكبس حديد لكبس احلبوب وقطعتني من احلديد 
احلاد تشبهان املرشط، وأنه يستخدم ذلك لكبس األزارير وترقيم األحذية، وكذلك إقراره 
بحيازة مخسامئة جرام يشتبه أن تكون من احلشيش املخدر، وقارورة مرشوب كحول فارغة، 
ومبلغ سبعة آالف ومائتي ريال تقريبا بداخل غرفة نومه، وأربع جواالت اثنني نوع )...( 
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وضعت  أحدها  فيديو  كامريات  وثالث  االستخدام،  لغرض  ومجيعها   ،)...( نوع  واثنني 
ملراقبة للشارع خوفًا عىل منزله من الرسقة حسب قوله، كام أقر أنه يتعاطى احلبوب املحظورة 
واحلشيش املخدر منذ سنة. ثانيًا/ ما ورد يف حمرض القبض املرفق لفة )١(ص)١١ ـ ١٣(. 
وباالطالع عليه وجد يتضمن أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٩هـ وبناًء عىل اإلخبارية الواردة 
إىل مكافحة املخدرات باملدينة املنورة من املصادر الرسية، عن حيازة املدعى عليه للحبوب 
بمنزله  الواقع  وتروجيها،  احلبوب  لصنع  البدائية  واألجهزة  املخدر،  واحلشيش  املحظورة، 
أخرى،  بقضية  عليه  املقبوض   )...( املتهم  إقرار  عىل  وبناء  املنورة،  باملدينة   )...( بحي 
املضبوط معه ثالث ومخسون حبة من احلبوب املحظورة، وحسب إقراره املرفق أنه اشرتاها 
من املدعو )...(، وأنه شاهد بمنزل املتهم )...( كميات من احلبوب املحظورة واحلشيش 
وأثناء  املذكور،  املتهم  ملنزل  االنتقال  وتم  الالزمة،  اإلجراءات  اختاذ  جرى  عليه  املخدر؛ 
أقفال، ويصعب فتحه، وسمعت  الباب مغلقا بإحكام بعدة  حماولة الدخول للمنزل، كان 
حركًة داخل املنزل، مما يبني قيام املتهم بترصيف ما لديه من مواد حمظورة ثم تم فتح الباب 
والدخول للمنزل وإلقاء القبض عىل املدعو )...( بدورة املياه باملنزل، أثناء قيامه برمي عدد 
من احلبوب يف جمرى احلامم، وبتفتيشه مل يعثر بثوبه عىل يشء، وعثر عىل أرضية احلامم حبوب 
أبيض  باملجلس عىل رشاب  عثر  بلغ وزهنا عرشة جرامات، كام  احلبوب،  ذائبة وكرس من 
بلغ  الكبتاجون،  عالمة  حتمل  اللون،  بنية  احلبوب  من  كمية  بداخله  األرض،  عىل  مرمي 
املحظورة. كام عثر عىل  احلبوب  أن تكون من  يشتبه  عددها تسعامئة وستني )٩٦٠( حبة، 
رشاب أبيض آخر مرمي عىل األرض، بداخله عدد ألف وتسعامئة وثالثني )١٩٣٠(حبة، 
وعيها عالمة الكبتاجون، ويشتبه أن تكون من احلبوب املحظورة أيضا. كام عثر بصالة املنزل 
عىل أربع أكياس نايلون، يف كل واحد منها مائتي حبة، عليها عالمة الكبتاجون، ويشتبه أن 
وستامئة  آالف  ثالثة  هي  معه  املقبوضة  للحبوب  اإلمجال  والعدد  أيضا،  حمظورة  تكون 
بالذخرية،  معمر  الصنع،  أمريكي  مسدس  عىل  بالصالة  عثر  كام  حبة.  وتسعون)٣٦٩٠( 
وعدد سبعة وأربعني طلقة، وحيمل املسدس الرقم )...( كام عثر بالصالة عىل صحن كبري، 
حديد  مكبس   - ١ اآليت/  عىل  وحيتوي  املحظورة  للحبوب  بدائي  ومصنع  أدوات  حيوي 
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لكبس احلبوب. ٢ - كيس به مسحوق بني اللون، يشبه لون احلبوب الكبتاجون، يستخدم 
بداخلها  مائة ومخسة جرامات. ٣ - علبة بالستيكية  بلغ وزنه  احلبوب،  يف عجينة تصنيع 
عجينة سائلة بنية اللون، بنفس لون احلبوب، بلغ وزهنا مع الوعاء أربعامئة وثامنية جرامات. 
مائتان  عددها  للكبس،  جمهزة  احلبة  بحجم  دائرية  كرات  هبا  أخرى،  بالستيكية  علبة   - ٤
ومخسة وثالثون. ٥ - قطعتني من احلديد احلاد تشبه املرشط. كام عثر عىل األرض أربع قطع، 
سوداء اللون، يشتبه أن تكون من احلشيش املخدر، بلغ وزهنا مخسامئة جرام، كام عثر أيضا 
للمتهم، عىل قطعة ملفوفة،  فارغة، وعثر يف شنطة  قارورة مرشوب وسكي خارجي  عىل 
يشتبه أن يكون حرزا من أعامل الشعوذة والسحر، وعثر بغرفة نومه عىل مبلغ سبعة آالف 
أربع  عىل  معه  وعثر  احلبوب،  بيع  من  عليها  حصل  يكون  قد  رياال،  وأربعني  وثالثامئة 
جواالت اثنني نوع )...( وأثنني نوع )...(، ووجدنا كامريا مراقبة للشارع والتلفاز اخلاص 
كمبيوتر  جهازي  وعدد)٢(  أخرى،  فيديو  كامريات  ثالث  عىل  وعثر  باملجلس،  بالكامريا 
ثالثًا/ جرى االطالع عىل ما ورد  الذكر.  حممول، وبعد فحصها مل يوجد هبا يشء يوجب 
بمحرض املواجهة بني املدعو )...( واملتهم أعاله، لفة )١٥(. فوجد يتضمن مواجهة املدعى 
عليه باملدعو/ )...(، وقد ذكر املدعو )...( أنه اشرتى ثالثا ومخسني )٥٣( حبة، بمبلغ ألف 
ريال، من الثاين عن طريق وسيط، وأنه سبق له أن اشرتى منه حبوبا حمظورة عدة مرات، عن 
طريق وسيط أو بشكل مبارش، وأرص عىل قوله، بينام أنكر الثاين قيامه ببيع احلبوب املحظورة، 
رقم  الرشعية  الكيميائية  التقارير  عىل  االطالع  جرى  رابعًا/  أقواله.  عىل  منهام  كل  وأرص 
لفه )٢٧، ٣٩، ٤٠(. فوجد  املعاملة  واملرفقات يف  )١٧٢( ورقم )٤٩٦( ورقم )٤٩٧(، 
يتضمن إجيابية عينة كرس احلبوب، وعينة احلبوب، وعينة املسحوق، وعينة العجينة، وعينة 
عينة  إجيابية  تضمنت  كام  املركزي،  العصبي  للجهاز  املنبه  لإلمفيتامني  البيضاء،  الكرات 
القطع، للقنب، والقنب وهو احلشيش املخدر، واإلمفيتامني من املواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية، اخلاضعة للرقابة املنوه هبا يف اجلدول األول والثاين فئة )أ( و)ب( من نظام مكافحة 
وتاريخ  ــم١٥٢  رق ــوزراء  ال جملس  بقرار  الصادر  العقلية،  واملــؤثــرات  املخدرات 
١٤٢٦/٠٦/١٢، واملصادق عليه باملرسوم امللكي رقم م/ ٣٩ بتاريخ ١٤٢٦/٧٠/٠٨هـ. 
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خامسًا/ جرى االطالع عىل التقرير الكيميائي الرسي الصادر من مديريه مكافحه املخدرات 
املرفق لفه )٥٢_٦١(. فوجد يتضمن: احتواء عينة من مخس وعرشين حبة ملادة اإلمفيتامني 
وزنه  بلغ  مسحوق  عينة  واحتواء  والثيوفللني،  والليدوكايني  والكافيني  والباراسيتامول 
واحتواء  والكافيني،  الباراسيتامول  ملادة  حبة،  وعرشين  مخس  من  وعينة  جرامات،  عرشة 
املكبس  جتويف  داخل  ومن  السفيل  املكبس  جتويف  داخل  من  أخذ  مسحوق  آثار  عينة 
العلوي، ومن رشائح أملنيوم ومن شوكة بالستيكية ومن عصا هاون لطحن احلبوب، ومن 
جرى  سادسًا/  الكافيني.  ومادة  الباراسيتامول  ملادة  احلبوب،  لطحن  معدين  وعاء  داخل 
االطالع عىل ما ورد يف خطاب مدير مركز مراقبه السموم املرفق لفه )٧٧(. فوجد يتضمن 
صناعه  يف  وفائدته  استخدمه  منها  لكل  والثيوفللني  والكافيني  الباراسيتامول  مواد  أن 
من   الصادر  الرسي  الكيميائي  التقرير  يف  ورد  ما  عىل  االطالع  جرى  سابعًا/  املخدرات. 
من  املأخوذة  املسحوق  آثار  احتواء  يتضمن  أعاله  إليه  املشار  املخدرات  مكافحة  مديرية 
املكبس ومن رشائح األملنيوم)املشارط( ومن شوكه بالستيكية، ومن عصا هاون مستعمل 
للطحن، ومن داخل وعاء معدين ملادة الباراسيتامول والكافيني، وهي مواد تستخدم لصنع 
املخدرات. ثامنًا/ جرى االطالع عىل إقرار املتهم باستخدام الكامريا املثبتة عىل بوابة املنزل 
من اخلارج؛ ملراقبة الشارع وهو املرفق لفه )١٤( فوجد يتضمن إقرار املدعى عليه املذكور 
بأن الكمريات الثالث التي وجدت عىل املنزل عائدة له، وذلك خوفًا عىل منزله من الرسقة. 
كام تضمن إقراره بأن املسدس أمريكي الصنع، والطلقات التي بداخله، عائد له، وأنه حيوزه 
بدون ترخيص وعثر عىل ثالث كامريات فيديو أخرى، وعدد )٢( جهازي كمبيوتر حممول 
وبعد فحصها مل يوجد هبا يشء يوجب الذكر. تاسعًا/ جرى االطالع عىل إقرار املدعى عليه 
حتقيقا يف لفة )١٤(، فوجد يتضمن بأن األدوات املضبوطة لدى املدعى عليه كلها تعود له، 
وأنه حيوزها لغرض االستخدام. عارشًا/ جرى االطالع عىل ما ورد يف إفادة املدعو )...(، 
أخرى،  بقضية  عليه  املقبوض   ،)...( املدعو  إقرار  تتضمن:  فوجدت   .)٢( لفة  املرفق  يف 
واملضبوطة معه ثالثة ومخسون حبة من احلبوب املحظورة، وأنه اشرتاها من املدعى عليه 
)...(، وأنه دخل عند )...( بمنزله يف املجلس، وأنه شاهد بمنزل املدعى عليه )...(، ربع 
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من  شد  ربع  منه  اشرتى  وأنه  املحظورة،  احلبوب  من  كبرية  وكميات  احلشيش،  من  كيلو 
احلبوب املحظورة، وعددها مخسون حبة. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: “ما 
ذكرته يف إجابتي هو الصحيح، وليس يف هذه البينات ما يثبت قيامي بالتصنيع إطالقًا، ومل 
يرد يل إقرار بالتصنيع.” هكذا أجاب. بناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل ما 
ورد يف أوراق املعاملة، وبام أن املدعى عليه أقر بعائدة بعض املضبوطات التي منها احلبوب 
يتعاطى احلشيش واحلبوب، وألن احلبوب املضبوطة هبذه  أنه  لدينا  رغم كثرهتا، واعرتف 
الفرد  عىل  رضر  من  املضبوطات  هلذه  وملا  االستخدام،  لغرض  تكون  أن  يستبعد  الكمية، 
واملجتمع، وألن املدعي أنكر أنه يقوم بتصنيع احلبوب املحظورة؛ فقد حكمنا باألكثرية بام 
ثبوت  لعدم  تعزيرًا؛  عليه  املدعى  قتل  العام  املدعي  مطالبة  عن  النظر  رصف  أواًل/  ييل: 
احلشيش.  بتعاطي  العرتافه  املسكر؛  حد  جلدة  ثامنني  عليه  املدعى  جلد  ثانيًا/  التصنيع. 
ثالثًا/ سجن املدعى عليه عرشين عامًا، حيتسب منها املدة التي أمضاها يف السجن. رابعًا/ 
جلده مخسني جلدة تكرر عليه عرشين مرة، يفصل بني كل مرة وأخرى بمدة ال تقل عن 
ملؤسسة  قيمتها  وحتويل  الشارع،  مراقبة  يف  املستخدمة  الكامريا  مصادرة  خامسًا/  أسبوع. 
النقد العريب السعودي؛ إليداعها يف حساب مديرية مكافحة املخدرات. سادسًا/ مصادرة 
املال املضبوط وقدره سبعة آالف وثالثامئة وأربعون رياال، وحتويلها ملؤسسة النقد العريب 
فله   )...( الشيخ  فضيلة  أما  املخدرات.  مكافحة  مديرية  حساب  يف  إليداعها  السعودي؛ 
وجهة نظر، سيحررها يف الضبط يف جلسة الحقة، وفقا للامدة الثامنة من نظام اإلجراءات 
اجلزائية، وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه قرر كل واحد منهام االعرتاض، 
مع تقديم الئحة اعرتاضية؛ فجرى تسليم كل منهام نسخة من احلكم، وإفهامهام بأن عىل كل 
واحد منهام تقديم الئحته  االعرتاضية خالل ثالثني يومًا، اعتبارًا من تاريخ هذا اليوم، وإذا 
مل يتقدم خالل هذه املدة، فإن حقه يسقط يف االعرتاض. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ. 
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باملدينة  العامة  باملحكمة  القاضيني  و)...(   )...( نحن  فلدينا  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
املنورة ففي هذا اليوم اخلميس ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ افتتحت اجللسة وقد وردتنا املعاملة من 
حمكمة االستئناف برقم٣٤١٣١٢٨١٣ يف ١٤٣٥/٠١/١٤هـ بعدما جرى تدقيق احلكم 
 ٣٥١٠٧٧٩٨ الرقم  ذو  املرفق  القرار  بشأنه  وصدر  الثالثة  اخلامسية  اجلزائية  الدائرة  من 
والئحتيه  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  املقدمة:  بعد  ونصه  ١٤٣٥/٠١/٠٨هــ  يف 
االعرتاضية تقرر باألكثرية إعادهتا ألصحاب الفضيلة حكام القضية ملالحظة أن التصنيع مل 
يثبت بإقرار أو بينة، والثابت احليازة والكثرة للمخدرات واألدلة ال ترقى إىل هذه العقوبة 
أصحاب  ذكره  ما  ولوجاهة  الفضيلة  أصحاب  نجيب  عليه  ا.هـ  السجن.  عنه  فيخفف 
احلكم؛  فقرات  الثالثة من  الفقرة  به سابقًا يف  فقد رجعنا عام حكمنا  اهلل  الفضيلة حفظهم 
وحكمنا بداًل عنها بسجنه مخس عرشة سنة حيتسب منها املدة التي أمضاها بالسجن وقررنا 
رفع كامل املعاملة ملحكمة االستئناف كاملتبع، علاًم أن احلكم صدر منا باألغلبية وقد نقل 
الشيخ )...( من املحكمة العامة ملحكمة االستئناف، وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ.
نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
قضاة الدائرة اجلزائية اخلامسية الثالثة بمحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة االطالع عىل 
املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم٣٤١٣١٢٨١٣ وتاريخ 
الصادر  ١٤٣٤/٧/١٨هـ  وتاريخ  رقم٣٤٢٧٢٣١٢  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٩هـ 
من أصحاب الفضيلة القضاة باملحكمة العامة باملدينة املنورة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
املحكوم  خمدرات،  يف  املتهم   ،)...( ضد/  العام  املدعي  دعوى  املتضمن   )...( والشيخ/ 
وتاريخ   ٣٥١٠٧٧٩٨ رقم  االستئناف  حمكمة  بقرار  عليه  املالحظ  باطنه.  دون  بام  فيه 
املوافقة  تقررت  االعرتاضية،  والئحته  ضبطه  وصورة  احلكم  وبدراسة  ١٤٣٥/١/٨هـ. 
عىل احلكم بعد اإلجراء األخري. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالطائف وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالطائف/ املكلف برقم ٣٣٢٨٨٤٧ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠١/١١هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٧٢٧٩٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/١١هـ 
املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي 
باملجلس  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٣/٣/١٢هــ  يف   ٢٣٦٧ رقم  بالتعميد   )...( العام/ 
بتاريخ  أنه  قائال:”   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( الرشعي/ 
١٤٣٢/٩/٢٥هــ ورد للدوريات األمنية بالغ يفيد بوجود املدعى عليه ملقى عىل األرض 
بحي )...( وباالنتقال للموقع وجد املدعى عليه وعىل مالبسه آثار دماء وسلم ملركز رشطة 
الرشقية وبتحليل عيناته ثبت بتقرير السموم واإلسعافية رقم )٤٧/٢٠٥/١/١٦٨١٣م( 
يف ١٤٣٢/١٠/٣هــ أن العينات حتتوي عىل مادة املورفني املخدر وأحيل إلدارة املخدرات 
وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام للمدعى عليه بتعاطي مادة املورفني املخدر وحبوب 
الروش بدون وصفة طبية، وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل ثالث سوابق سكر. وحيث 
إن ما أقدم عليه املدعى عليه وهم بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم رشعًا، وجمرم نظاما 
وفقا ملا أشري إليه ؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه باآليت: -١/ السجن وفقًا 
تنفيذ  بعد  اململكة  خارج  السفر  من  واألربعني.٢/منعه  الواحدة  املادة  من  األوىل  للفقرة 
العقوبة وفقًا للفقرة األوىل من املادة السادسة واخلمسني هذه دعواي.” وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه أجاب بقوله: “ما ذكره املدعي العام يف دعواه من اهتامي بتعاطي مادة املورفني 
املخدر وحبوب الروش بدون وصفة طبية فصحيح، وأنا نادم عىل ذلك .”هكذا أجاب. 
فبعد سامعي للدعوى وإجابة املدعى عليه بصحة ما جاء فيها، وبعد االطالع عىل أوراق 
املدعى  من  املأخوذة  العينات  إجيابية  املتضمن  الرشعي  الكيميائي  التقرير  فيه  بام  املعاملة 
من  واخلمسني  والسادسة  الثالثة  املادتني  عىل  وبناء  املحظورة  املخدرة  املورفني  ملادة  عليه 
نظام مكافحة املخدرات وألن املادة احلادية واألربعني تتعلق باحليازة للتعاطي ال التعاطي، 
الروش  وحبوب  املخدر  املورفني  مادة  بتعاطي  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  هلذا 

 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة اجلزائية بالطائف

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٨٨٤٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٩٩٦٧ 

تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا خمربيا-ا حتميلا حمظورةا-ا حبوبا مورفنيا-ا خمدرتتا-ا تعاطيا
باجلمداوأخذاتلاعهدا-امنعامناتلقفلا-ارداطمباتلقجن.

تملوتدا)3(او)56(امنانظامامكافحةاتملخدرتتاوتملؤثلتتاتلعقمية.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بتعاطي مادة املورفني املخدر 
وحبوب الروش بدون وصفة طبية، وطلب احلكم عليه بالسجن واملنع من السفر، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد أنه 
يتضمن إجيابية التحليل ملادة املورفني املخدر، ولذا فقد ثبت لدى القايض إدانة املدعى عليه 
بتعاطي مادة املورفني املخدر وحبوب الروش بدون وصفة طبية، وحكم بجلده تسعا وسبعني 
جلدة، ومنعه من السفر خارج البالد مدة سنتني، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة ملا بدر منه، 
كام  رد طلب املدعي العام سجن املدعى عليه لعدم انطباق الوصف اجلرمي الوارد يف املادة 
احلادية واألربعني من نظام مكافحة املخدرات عليه، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.



557

احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية بالطائف وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بالطائف/ املكلف برقم ٣٣٢٨٨٤٧ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠١/١١هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٧٢٧٩٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/١١هـ 
املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي 
باملجلس  احلارض  عىل  وادعى  ١٤٣٣/٣/١٢هــ  يف   ٢٣٦٧ رقم  بالتعميد   )...( العام/ 
بتاريخ  أنه  قائال:”   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( الرشعي/ 
١٤٣٢/٩/٢٥هــ ورد للدوريات األمنية بالغ يفيد بوجود املدعى عليه ملقى عىل األرض 
بحي )...( وباالنتقال للموقع وجد املدعى عليه وعىل مالبسه آثار دماء وسلم ملركز رشطة 
الرشقية وبتحليل عيناته ثبت بتقرير السموم واإلسعافية رقم )٤٧/٢٠٥/١/١٦٨١٣م( 
يف ١٤٣٢/١٠/٣هــ أن العينات حتتوي عىل مادة املورفني املخدر وأحيل إلدارة املخدرات 
وقد أسفر التحقيق عن توجيه االهتام للمدعى عليه بتعاطي مادة املورفني املخدر وحبوب 
الروش بدون وصفة طبية، وبالبحث عن سوابقه عثر له عىل ثالث سوابق سكر. وحيث 
إن ما أقدم عليه املدعى عليه وهم بكامل أهليته املعتربة رشعًا فعل حمرم رشعًا، وجمرم نظاما 
وفقا ملا أشري إليه ؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه باآليت: -١/ السجن وفقًا 
تنفيذ  بعد  اململكة  خارج  السفر  من  واألربعني.٢/منعه  الواحدة  املادة  من  األوىل  للفقرة 
العقوبة وفقًا للفقرة األوىل من املادة السادسة واخلمسني هذه دعواي.” وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه أجاب بقوله: “ما ذكره املدعي العام يف دعواه من اهتامي بتعاطي مادة املورفني 
املخدر وحبوب الروش بدون وصفة طبية فصحيح، وأنا نادم عىل ذلك .”هكذا أجاب. 
فبعد سامعي للدعوى وإجابة املدعى عليه بصحة ما جاء فيها، وبعد االطالع عىل أوراق 
املدعى  من  املأخوذة  العينات  إجيابية  املتضمن  الرشعي  الكيميائي  التقرير  فيه  بام  املعاملة 
من  واخلمسني  والسادسة  الثالثة  املادتني  عىل  وبناء  املحظورة  املخدرة  املورفني  ملادة  عليه 
نظام مكافحة املخدرات وألن املادة احلادية واألربعني تتعلق باحليازة للتعاطي ال التعاطي، 
الروش  وحبوب  املخدر  املورفني  مادة  بتعاطي  عليه  املدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  هلذا 
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بدون وصفة طبية وحكمت عليه لقاء ذلك بجلده تسعا وسبعني جلده تعزيرًا دفعة واحدة، 
عليه  التعهد  وأخذ  احلكم،  صدور  تاريخ  من  سنتني  ملدة  اململكة  خارج  السفر  من  ومنعه 
بعدم العودة ملثل ذلك، ورصفت النظر عن طلب املدعي العام تطبيق املادة )٤١( من نظام 
مكافحة املخدرات؛ لعدم ثبوت إدانته باحليازة هذا ما ظهر يل وبه حكمت وبعرض ذلك 
تسليمه  فجرى  بالئحة  االعرتاض  فقرر  العام  املدعي  وأما  القناعة،  قرر  عليه  املدعى  عىل 
نبينا  اهلل وسلم عىل  االستئناف، وصىل  بتعليامت  وإفهامه  اليوم  نفس  احلكم يف  نسخة من 

حممد. حرر يف ١٤٣٥/٤/٤هـ.

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 
الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة الطائف املكلف برقم ٣٥/٩٧١٦٩٨ 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/٦هـ  وتاريخ 
املتضمن دعوى  برقم ٣٥١٩٧٠٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ  بالطائف  باملحكمة اجلزائية 
املدعي العام ضد/ )...( )العمر٣٨ سعودي اجلنسية( املتهم يف تعاطي املخدرات، املحكوم 
تقررت  القرار وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية،  القرار، وبدراسة  بباطن  بام دون  فيه 

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

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٥٦٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٧٠١٠٢ 

تعاطياخمدرتتا-احبوباحمظورةا-احتميلاخمربيا-اإنكارا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجها
تلشبهةا-اتعزيلاباجلمدا-ارداطمباتلقجن.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بتعاطي احلبوب املحظورة، 
أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  واملنع  بالسجن  عليه  احلكم  وطلب 
صحتها، ودفع بأنه استعمل أحد األدوية، وباالطالع عىل التقرير الكيميائي الرشعي وجد 
استعامل  عىل  قوية  قرينة  الدم  حتليل  ألن  ونظرًا  لإلمفيتامني،  التحليل  إجيابية  يتضمن  أنه 
املدعى عليه للحبوب املحظورة، لذا فقد حكم القايض بعدم ثبوت استعامل املدعى عليه 
السفر،  من  ومنعه  عليه  املدعى  سجن  العام  املدعي  طلب  رد  وقرر  املحظورة،  احلبوب 
دفعة  جلدة  وسبعني  مخسًا  عليه  املدعى  بجلد  القايض  حكم  فقد  القوية  الشبهة  ولوجود 

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

عىل  وبناء  بعنيزة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 
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وتاريخ   ٣٥٥٥٦٤ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٤٢٩١٦٦٧٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ٤٥: ١٠ وفيها حرض 
املدعي العام وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
بدائرة  عامًا  مدعيًا  بصفتي   “ قائال:  أجاب  دعواه،  عن  العام  املدعي  وبسؤال   )...( رقم 
أعاله  املذكور  عىل  أدعي  عنيزة  بمحافظة  العام  واالدعاء  التحقيق  لدائرة  العام  االدعاء 
حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ تم السامح للمذكور من قبل إدارة السجن باخلروج 
أيام للخلوة الرشعية اخلارجية، وبعد عودته، تم إجراء حتليل له  من السجن، وملدة ثالثة 
بموجب خطاب السجن رقم )٢/٢٦/٥٣٠٥/٩( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ وقد ثبت 
موقوف  بأنه  أفاد  وباستجوابه  املركزي  العصبي  للجهاز  املنبه  لالمفيتامني  التحليل  إجيابية 
يف سجن حمافظة عنيزة منذ عام تقريبًا. وقد أثبت التقرير الكيميائي الرشعي املرفق الصادر 
التحليل  إجيابية  لعام١٤٣٤هـ   )٩٣٦( رقـم  بالقصيم  السموم  ملراقبة  اإلقليمي  املركز  من 
فئة  العقلية رقم )٢(  املؤثرات  املدرج بجدول  املركزي  العصبي  للجهاز  املنبه  لالمفيتامني 
التحقيق معه إىل اهتامه  العقلية. وانتهى  بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات  امللحق  )ب( 
بتعاطي احلبوب املحظورة. وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - التقرير الكيميائي الرشعي 
املذكور فعل حمرم رشعًا وجمرم نظامًا  أقدم عليه  إن ما  اللفة رقم )٢(. وحيث  املرفق عىل 
باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  املادة  بموجب 
بام  إدانته  إثبات  أطلب  نظامًا  عليه  ومعاقب  ١٤٢٦/٧/٨هـ  م/٣٩وتاريخ  رقم  امللكي 
املادة  من  األوىل  للفقرة  وفقًا  بالسجن  أواًل/  التالية:  بالعقوبات  عليه  واحلكم  إليه  أسند 
خارج  السفر  من  بمنعه  ثانيا/  املحظورة.  احلبوب  تعاطيه  لقاء  واالربعني  الواحدة   )٤١(
اململكة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة استنادًا للفقرة األوىل من املادة )٥٦( السادسة واخلمسني 
من النظام املشار إليه. ثالثًا/ تشديد العقوبة استنادًا لربقية سمو نائب وزير الداخلية رقم 
)٩٣٩٥٨/٥/٥/١( وتاريخ ١٤٢٩/٨/٢٣هـ هذه دعواي وبعرض دعوى املدعي العام 
عىل املدعى عليه أجاب بقوله :”ما جاء يف دعوى املدعي العام غري صحيح، واحلقيقة أنني 
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خرجت للخلوة الرشعية، واستعملت عالجًا ألجل اخللوة الرشعية، ومل أستعمل احلبوب 
املحظورة .هكذا أجاب.”  وبعرض ذلك عىل املدعي العام أفاد بقوله :” أطلب الرجوع 
اىل األدلة والقرائن املوجودة يف الدعوى .” هكذا أفاد، وبالرجوع إليهام مل أجد اال التقرير 
الطبي الصادر من مدير مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الرشعية برقم ٣١٨١/م س/ 
٤٥/٦٥ يف ١٤٣٤/١٢/١٦هـ لتحليل الدم لدى املدعى عليه، والذي يثبت أنه يوجد يف 
دم املدعى عليه بعد التحليل استعامله للحبوب املحظورة ؛ فبناء عىل ما تقدم، وحيث طلب 
من   ٤١ املادة  وتطبيق  املحظورة  احلبوب  الستعامل  عليه  املدعى  إدانة  إثبات  العام  املدعي 
نظام املخدرات وتشديد العقوبة لقاء كثرة سوابقه، وحيث أنكر املدعى عليه دعوى املدعي 
العام، وحيث ال بينة للمدعي العام إال حتليل الدم، وحيث إن التحليل يعد قرينه قوية عىل 
أن املدعى عليه استعمل احلبوب املحظورة، وحيث إن املادة ٤١ من نظام مكافحة املخدرات 
ال تنطبق يف حق املدعى عليه ؛كوهنا تتعلق بحيازة املخدرات بقصد االستعامل واملدعى عليه 
املدعى عليه احلبوب املحظورة،  يثبت لدي استعامل  فلم  بالتعاطي فقط، لذلك كله  متهم 
ولوجود الشبهة القوية فقد حكمت برد دعوى املدعي العام يف تطبيق املادة ٤١ من نظام 
املخدرات وحكمت بجلد املدعى عليه مخسًا وسبعني جلده دفعة واحدة، لقاء الشبهة يف 
استعامل احلبوب املحظورة، هذا ما ظهر يل . وبعرضه عىل املدعى عليه قرر قناعته باحلكم، 
وقرر املدعي العام عدم القناعة، وطلب رفعها ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية ؛ 
لذا سوف يتم بعث كامل املعاملة ملحكمة االستئناف بمنطقة القصيم وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ.

القضايا اجلزائية  لتدقيق  الدائرة األوىل  احلمد هلل وحده، وبعد.. فقد اطلعنا نحن قضاة 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  الـقصيم  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
لدينا  املقيدة  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ؛  وتاريخ   )٣٤٢٩١٦٦٧٨( برقم  عنيزة  بمحافظة  العامة 
برقم )٣٤٢٩١٦٦٧٨( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، املرفق هبا القرار رقم )٣٥١٥٣٦١٧( 
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باملحكمة، اخلاص  القايض  الشيخ/ )...(  الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠هـ؛ 
حكم  القرار  تضمن  وقد  املخدرات؛  بتعاطي  الهتامه  )...(؛  ضد/  العام  املدعي  بدعوى 
ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  املفصل  النحو  عىل  العام  املدعي  دعوى  برد  فضيلته 
يف  العام  املدعي  اسم  لرصد  فضيلته  تنبيه  مع  احلكم  عىل  املصادقة  قررنا  املعاملة  وأوراق 
مقدمة القرار، والضبط قبل بعث املعاملة جلهة التنفيذ. واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعرعر

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٦٦٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٥٥٧٢ 

تعاطياخمدرتتا-احشيشا-احتميلاخمربيا-اإنكارا-اعدماثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-ا
تعزيلاباجلمدا-ارداطمباتلقجن.

سوةاتلقلتئن.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بتعاطي احلشيش املخدر، 
أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  واملنع  بالسجن  عليه  احلكم  وطلب 
التحليل  إجيابية  يتضمن  أنه  وجد  الرشعي  الكيميائي  التقرير  عىل  وباالطالع  بصحتها، 
للحشيش املخدر، ونظرًا ألن املدعى عليه أنكر تعاطي احلشيش، ومل يضبط بحوزته يشء 
الكيميائي،  التقرير  يف  ورد  ملا  املخدر؛  احلشيش  باستعامل  ضده  تتوجه  التهمة  أن  إال  منه 
لذا فقد حكم القايض بعدم ثبوت إدانة املدعى عليه بتعاطي احلشيش املخدر، وردَّ طلب 
املدعي العام بسجنه ومنعه من السفر، وحكم عليه تعزيرًا بجلده مخسني جلدة دفعة واحدة، 

فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بعرعر  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  هلل  احلمد 



564

تعاطي املخدرات

وتاريخ   ٣٥١٠٦٦٤ برقم  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  وتاريخ   ٣٥٥١٦٠٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
ففي يوم األحد املوافق١٤٣٥/٠١/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حرض 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معه/  احلارض  عىل  وادعى   )...( العام  املدعي 
املدين رقم )...( بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لفرع اهليئة بمنطقة احلدود الشاملية 
فإنه:”  للسجون  العامة  املديرية  من  املعد  املحرض  عىل  باالطالع  أعاله  املذكور  عىل  أدعي 
املخدرة ومن ضمنها  املواد  أنه تم حتليل عدد عرشة سجناء عن  بتاريخ١٤٣٤/٦/٢١هـ 
عينة من املتهم املذكور أعاله التي حتمل الرقم )١٦٠٩٣٤٠٦٠٠٠١( وتبني إجيابيتها ملادة 
احلشيش املخدر وباستجواب املتهم/ )...( أنكر ما نسب إليه وقد أثبت التقرير الكيميائي 
برنامج مستشفى قوى األمن برقم )٣٤٠٥١٦٧( وتاريخ  الرشعي الصادر من مدير عام 
إىل  التحقيق  انتهى  وقد  املخدر،  احلشيش  ملادة  املرسلة  العينة  إجيابية  ١٤٣٤/١٠/١١هـ 
اهتام/ )...( تعاطي احلشيش املخدر؛ وذلك لألدلة والقرائن التالية: ١ - رقم العينة اخلاصة 
واملدونة  املنوه هبا  األمن  برنامج مستشفى قوى  ملدير عام  املوجه  باخلطاب  الواردة  باملتهم 
املرفق لفة رقم )٧( والبحث  الكيميائي الرشعي  بالتقرير  اللفة رقم )٦( ٢ - ما جاء  عىل 
والثانية  تبني وجود سابقتني مسجلة ضده األوىل حيازة واستعامل خمدرات،  السوابق  عن 
ترويج املخدرات، وحيث إن ما أقدم عليه املتهم املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا 
فعل حمرم ومعاقب عليه رشعا، وجمرم نظاما بنص املادة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ ما يتعني 
معه إحالته إىل املحكمة املختصة إلثبات ما أسند إليه واحلكم عليه بام ييل: ١ -عقوبة السجن 
وفقا للفقرة األوىل من املادة )٤١( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية مع إعامل 
املادة )٣٠( من الالئحة التنفيذية ٢ -عقوبة املنع من السفر خارج اململكة وفقا للفقرة األوىل 
من املادة )٥٦( من النظام نفسه وبسؤال املدعى عليه )...( عن الدعوى أجاب قائاًل:” ال 
صحة ملا ذكره املدعي العام يف دعواه ضدي، ونسبه إيل من اهتامي بتعاطي احلشيش املخدر، 
فأنا ال أتعاطي احلشيش املخدر إطالقًا، علاًم بأن السوابق املسجلة ضدي كلها صحيحة .”  
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هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي العام قال :”الصحيح هو ما ذكرته يف دعواي، وليس 
 ”.  ٧ رقم  اللفة  عىل  املدون  الرشعي  الكيميائي  التقرير  يف  ورد  ما  سوى  ذلك  عىل  بينة  لدي 
هكذا قال. ثم جرى مني االطالع عىل التقرير الكيميائي املشار إليه أعاله واملتضمن فيه إجيابية 
العينة املرسلة ملادة احلشيش املخدر، وبعرضه عىل املدعى عليه قال:” ما ذكر فيه غري صحيح ؛ 
فأنا ال استعمل احلشيش املخدر.” هكذا قال، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة ونظرًا 
إلنكار املدعى عليه تعاطي احلشيش املخدر، وال بينة للمدعي العام عىل دعواه، ونظرًا ملا ورد 
يف الدعوى العامة من عدم ضبط احلشيش بحوزته، ومل يتم حتليلها حتلياًل يثبت إجيابيتها ؛لذا فلم 
يثبت لدي إدانة املدعى عليه )...( بتعاطي احلشيش املخدر لعدم البينة، ورددت ما طلبه املدعي 
العام بشأن املطالبة بتطبيق املادتني ٤١ و٥٦ من نظام مكافحة املخدرات كذلك املطالبة بإقامة 
حد املسكر عليه لعدم موجبه، ولعدم ضبط احلشيش معه ؛إال أن التهمة تتوجه ضده باستعامل 
احلشيش املخدر، وذلك ملا ورد يف التقرير الكيميائي املشار إليه أعاله، وحكمت عليه تعزيرًا، 
وذلك بجلده مخسني جلدة دفعة واحدة علنًا أمام الناس لقاء هتمة استعامله للحشيش املخدر، 
هبذا حكمت، وبعرضه عىل املدعى عليه قرر القناعة باحلكم، وأما املدعي العام فقرر املعارضة 
عليه بدون الئحة، واالكتفاء بأوراق املعاملة ؛لذا قررت رفع كامل املعاملة ملحكمة االستئناف 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.

اجلزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده  هلل  احلمد 
املحـكـمـة  الواردة من فـضيلــة رئيس  املعاملة  بمنطقة اجلوف عىل  بمحكمة االستئناف 
من  الصادر  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/١١هـ  وتاريخ   ٣٥٥١٦٠٧ برقم  بعرعر  العامة 
فضيلة الشيخ/)...( برقم ٣٥١٠٧٤٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ اخلاص بدعوى املدعي 
العام ضد/)...( الهتامه بتعاطي املخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بام هو مدون 
ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، قررنا املصادقة عىل احلكم واهلل 

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

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٣٢١٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٧٨٨٥ 

عدما مشددةا-ا ظلوفا تلاعاطيا-ا إنكارا خمربيا-ا حتميلا حشيشا-ا خمدرتتا-ا تعاطيا
ثبوتاتإلدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلالمقوتبقا-اتحلكلابالقجناوتجلمدا-امنعامناتلقفل.

لا-اسولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)تلبينةاعىلاتملدعي(.
را-تملادةا)6/ر(امنانظاماتلوثائقاتلقفلية.

3ا-تعميلاوزيلاتلعدلارسلا)3ل/ت/٠6ر3(اوتاريخا٧ل/6/اررلهـ.

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه، طالبًا إثبات إدانته بتعاطي احلشيش املخدر، 
أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  واملنع  بالسجن  عليه  احلكم  وطلب 
التحليل  إجيابية  يتضمن  أنه  وجد  الرشعي  الكيميائي  التقرير  عىل  وباالطالع  صحتها، 
السوابق  ولتعدد  الدعوى،  إلثبات  قاطعة  بينة  يعد  ال  ذلك  ألن  ونظرا  املخدر،  للحشيش 
املسجلة عىل املدعى عليه، وألن للقايض احلكم باملنع من السفر، ومل تثبت اإلدانة استنادًا 
للمبادئ العامة يف التعزير، لذا فقد قرر القايض رصف النظر عن طلب املدعي العام إثبات 
إدانة املدعى عليه بام نسب إليه، وطلبه إيقاع العقوبات الواردة يف نظام مكافحة املخدرات 
عليه لعدم ثبوت موجبها، ولتوجه التهمة للمدعى عليه بالتعاطي ولسوابقه التي مل تردعه 
فقد حكم القايض بسجنه ملدة أربعة أشهر، وبجلده ثالثني جلدة دفعة واحدة، وبمنعه من 
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السفر خارج البالد ملدة سنتني، فاعرتض الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة اجلزائية باخلرب وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٥٤٣٢١٠ برقم  اخلرب  حمافظة  يف  اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٥/٠١/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥٢١١٢٠٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ 
ففي يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حرض 
املدعي العام )...( وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وادعى املدعي العام قائاًل: بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة االدعاء العام لدائرة التحقيق واالدعاء 
العام بمحافظة اخلرب أدعي عىل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
البالغ من العمر )٢٧( عاما عاطل غري حمصن موقوف بقسم سجن حمافظة اخلرب باالطالع 
عىل خطاب مدير قسم سجن حمافظة اخلرب رقم )٢١/٢٦٥/٩( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣ 
واملتضمن اجيابية عينة )البول والدم( للسجني أعاله ملادة احلشيش املخدر املدرجة باجلدول 
السموم  بتقرير  والواردة  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام  من  )أ(  فئة  األول 
الرشعي رقم )١٦٠٤( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧ وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام لــ/ 
املركز  تقرير  ١ـ  التالية: -  والقرائن  لألدلة  وذلك  املخدرة  احلشيش  مادة  بتعاطي   )...(
اإلقليمي ملراقبة السموم الرشعية املنوه به واملرفق عىل اللفة رقم )٣(. ٢ - سوابق املدعى 
عليه املتعلقة باملخدرات قرينة عىل أنه من أرباب التعاطي وحيث إن ما أقدم عليه املذكور - 
وهو بكامل أهليته املعتربة رشعا - فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا ونظامًا أطلب إثبات ما 
أسند إليه وفقًا للفقرة رقم )٢( من املادة رقم )٣( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقلية ووفقا للامدة رقم )٣٠( من الالئحة التنفيذية لذات النظام واحلكم عليه بام ييل: ١ - 
بعقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم )١( من املادة رقم )٤١( من النظام ٢ - منعه من السفر 
وفقًا للفقرة رقم )١( من املادة رقم )٥٦( من النظام وباهلل التوفيق وبعرض دعوى املدعي 
العام عىل املدعى عليه أجاب قائاًل :”الدعوى غري صحيحة ؛فلم أتعاط حشيشًا يف السجن 
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والسوابق املسجلة عيل صحيحة، فهذه إجابتي.”  وبعرضها عىل املدعي العام أجاب قائاًل:” 
الصحيح ما ذكرته، وبينتي هي ما جاء يف أوراق املعاملة، وبسؤال املدعى عليه عن القضية 
املسجون من أجلها أجاب قائاًل:”  إنني مسجون بخصوص قضية ترويج مل حيكم فيها بعد 
إىل اآلن، وما زالت منظورة يف املحكمة العامة باخلرب، ال أعلم عند أي قاٍض.”  فهذه إجابتي 
وباالطالع عىل بينات املدعي العام من املعاملة وجدهتا تنحرص يف أمرين فقط ومها تقرير 
املركز اإلقليمي ملراقبة السموم الرشعية املرفق عىل اللفة رقم )٥( من املعاملة وأن سوابق 
وباالطالع  هذا  التعاطي،  أرباب  من  أنه  عىل  قرينة  تعّد  باملخدرات  املتعلقة  عليه  املدعى 
املخدر  احلشيش  ملركبات  عليه  املدعى  بول  عينة  إجيابية  تتضمن  وجدهتا  األوىل  البينة  عىل 
وسلبيتها للمواد الكحولية، فهذا ما تضمنته بينة املدعي العام األوىل وبعرض هذا التقرير 
عىل املدعى عليه أجاب قائاًل:” ما جاء فيه ال أعلم عنه فهذه إجابتي، وبسؤال املدعي العام 
هل لديك زيادة بينة ؟ أجاب قائاًل :” ليس لدي سوى ما قدمت، وبناًء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة املتضمنة إنكار املدعى عليه للدعوى، وبعد االطالع عىل املعاملة، وحيث 
مل يكن لدى املدعي العام بينة قاطعة إلثبات دعواه وحلديث: )البينة عىل املدعي( وبناًء عىل 
تقرير املركز اإلقليمي ملراقبة السموم الرشعية املذكور سابقًا، ونظرًا ولوجود سوابق مسجلة 
التعزيرات  عىل املدعى عليه، وهو ما يوجه التهمة عليه بتعاطي احلشيش املخدر، ولكون 
سلطة تقديرية للقايض، وحيث إن للقايض احلكم باملنع من السفر، ومل تثبت اإلدانة، وذلك 
استنادًا للمبادئ العامة يف التعزير كام جاء يف تعميم معايل الوزير رقم )١٣/ت/٣٤٠٦( 
وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٧هـ بأنه يف حال عدم ثبوت اإلدانة، ورأى القايض لقوة التهمة املنع 
من السفر فله ذلك؛ ألنه داخل ضمن صالحيته وفق املادة )٢/٦( من نظام الوثائق السفرية، 
وجلميع ما ذكر فقد حكمت باآليت: أواًل/ رصف النظر عن طلب املدعي العام إثبات إدانة 
ثانيًا/ رصف   . تثبت ذلك  قاطعة  بينة  لعدم وجود  الدعوى  إليه يف  بام نسب  املدعى عليه 
النظر أيضًا عن طلب املدعي العام تطبيق الفقرة األوىل من املادة احلادية واألربعني من نظام 
مكافحة املخدرات وكذلك الفقرة األوىل من املادة السادسة واخلمسني من نفس النظام عىل 
املدعى عليه لعدم ثبوت إدانة املدعى عليه بام نسب إليه. ثالثًا/ تعزير املدعى عليه بالسجن 
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جلدة  ثالثني  جلده  مع  أجلها،  من  املسجون  القضية  حمكومية  انتهاء  بعد  أشهر  أربعة  ملدة 
دفعة واحدة؛ وذلك لقاء التهمة املتوجهة عليه بتعاطي احلشيش املخدر بموجب قرينة تقرير 
التي مل تردعه رابعًا/ منع  املركز اإلقليمي ملراقبة السموم الرشعية، وكذلك نظرًا لسوابقه 
املدعى عليه من السفر خارج السعودية مدة سنتني بعد تنفيذ احلكم املتعلق هبذه القضية، 
وبعرض احلكم عىل املدعي العام واملدعى عليه قرر املدعي العام عدم القناعة باحلكم مكتفيًا 
بام يف املعاملة، وقرر املدعى عليه عدم القناعة به، فجرى إفهامه بأن له مدة قدرها ثالثون 
يومًا لالعرتاض تبدأ بعد عرشة أيام، وأنه إن مل يقدم اعرتاضه خالهلا فإن حقه يف االستئناف 
يسقط وحينئذ سرتفع املعاملة ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية ما دام أن الدعوى 
آله وصحبه وسلم.  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  النظام. وباهلل  جزائية حسب 

حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.

الثانية يف حمكمة  اجلـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد.. 
/٣٥/١٣٩٤٢١٥ برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف 

ج٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٢هـ الواردة من فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية بمحافظة اخلرب 
القايض  القرار الصادر من فضيلة  املرفق هبا  برقم ٣٥٢١١٢٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ 
اخلاص  ١٤٣٥/٣/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٧١٣٢٦ برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة 
بام  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  خمدرات  قضية  يف  ضد/)...(  العام  بدعوى/املدعي 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، قررنا املصادقة عىل 

احلكم. واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر ١٤٣٥/٦/٧هـ.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

١١16 ٣٥١٥٣٢١٤80٣الرشوع يف عمل قوم لوط

١١1١0 ٣٥٣١6٧١٧80٤ارتكاب مقدمات عمل قوم لوط

١١1١٥ ٣٥٩١٢٣٥80٥ارتكاب مقدمات عمل قوم لوط

١١1٢0 ٣٤٤٧6٢٥806شبهة متكني من عمل قوم لوط

١١1٢6 ٣٤٢٣٧٣٣880٧متكني من عمل قوم لوط

١١1٣٣ ٣٥١066808طلب فعل عمل قوم لوط عرب اإلنرتنت

١١1٤١ ٣٤٢٧١٥١680٩عرض عمل قوم لوط عرب اإلنرتنت

١١1٤٥ ٣٤٥٢0٢١٩8١0عرض عمل قوم لوط

١١1٤٩ ٣٤٥٥٣٢١٤8١١عرض عمل قوم لوط وتشبه بالنساء

١١1٥٣ ٣٤١8٣٢٢68١٢ارتكاب عمل قوم لوط مدفوع فيه باإلكراه

١١1٥8 ٣٤٣٣٣٢٧08١٣متكني حدٍث من عمل قوم لوط به لالبتزاز

١١16٣ ٣٥٢٤٧٧٤68١٤ارتكاب عمل قوم لوط بحدث

اجلنائي  
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
حترش

١١1٧0 ٣٣6٧٢6٧8١٥معاكسة امرأة متزوجة

١١1٧٥ ٣٤١806٤٢8١6شبهة حترش بمحرم بسبب تعاطي املخدرات

١١18١ ٣٥68١٧8١٧حترش بمحرم بسبب تعاطي املخدرات

١١186 ٣٥١١٥8٥8١8حترش بذات حمرم ومراودهتا عن نفسها

١١1٩٢ ٣٥8٩٤08١٩حترش باللمس أثبت بالتصوير

١١1٩٥ ٣٥٢١٥6٣8٢0حترش بطفل باللمس 
ابتزاز

١١1١00 ٣٣6٩0٣٥٥8٢١ادعاء ابتزاز عرب رسائل اجلوال

١١1١06 ٣٤٩٢٣٢88٢٢هتديد بنرش صور والتشهري عرب مواقع التواصل 

١١1١١١ ٣٤٣٢0٢٤٧8٢٣ابتزاز وهتديد ومراودة عن النفس

١١1١٢٧ ٣٥٧8٥8٧8٢٤ابتزاز وهتديد بنرش صور 

١١1١٣٣ ٣٥٩0٧١68٢٥ابتزاز امرأة بعد اغتصاهبا بالصور
تغييب فتاة

١١1١٤٤ ٣٤٤٤٧0٣٢8٢6تغييب فتاة عن أهلها خلوة حمرمة

١١1١٤8 ٣٥٢٧٢08٢٧تغييب فتاة والسفر هبا

١١1١٥١ ٣٥6668٩8٢8تغييب فتاة عن أهلها بقصد االستغالل
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
استدراج وخطف

١١1١٥8 ٣٤٥٤0٧8٢٩استدراج قارص وحماولة فعل الفاحشة بالقوة

١١1١6٣ ٣٥١86٤6٣8٣0استدراج قارص وحماولة فعل الفاحشة بالقوة

١١1١6٧ ٣٤٥٣٤٥٩8٣١استدراج قارص وحماولة فعل الفاحشة بالقوة

١١1١٧٣ ٣٥٣٣0٧68٣٢استدراج حدثني لفعل الفاحشة

١١1١٧٩ ٣٥١١١0٣١8٣٣خطف فتاة قارص عن طريق التغرير

١١1١8٣ ٣٤٣٤٧٧٩٢8٣٤خطف قارص وفعل مقدمات الفاحشة بالقوة

١١1١88 ٣٤٣٧٩١٣٥8٣٥خطف قارص وفعل الفاحشة بالقوة

١١1١٩٢ ٣٤٣٤٩6٣٣8٣6خطف قارص وفعل الفاحشة بالقوة

١١1١٩٧ ٣٤٥٢0٥0٩8٣٧خطف قارص وفعل الفاحشة بالقوة
قذف وسب

١١1٢06 ٣٤٩٩٧٩٣8٣8ادعاء قذف دون بينة

١١1٢١0 ٣٢88٣6١8٣٩ادعاء قذف زوجة

١١1٢١٧ ٣٤١٥8٧8٢8٤0ادعاء قذف عرب رسالة برنامج مراسالت

١١1٢٢١ ٣٥١١٢٤٣٣8٤١ادعاء قذف عرب رسالة جوال

١١1٢٢6 ٣٤٤٥8٤8٩8٤٢مطالبة املدعي العام بحد القذف

١١1٢٣١ ٣٤٣0٥0٧٢8٤٣تلفظ بكناية قذف
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١١1٢٣٥ ٣٥٤٤٥١١8٤٤تعريض بقذف بكوهنا غري بكر

١١1٢٣8 ٣٥8٢٣08٤٥ادعاء تعريض بقذف بخروجها مع الرجال

١١1٢٤٣ ٣٥٢٤٣١8٢8٤6ادعاء تعريض بقذف عرب اتصال هاتفي

١١1٢٤6 ٣٥٣٧86٤٧8٤٧تلفظ باهتام بالقوادة دون مطالبة بحد قذف

١١1٢٥0 ٣٤٣6٧8٤٩8٤8اهتام بالدياثة

١١1٢٥٣ ٣٤٢8٢٥٧١8٤٩ادعاء اهتام بسوء اخللق

١١1٢٥٧ ٣٤٣8٧٧٤٩8٥0سب صحايب

١١1٢6٤ ٣٤٥٥8٢٧١8٥١ادعاء سب وشتم

١١1٢6٧ ٣٥١٧٤٣٩8٥٢ادعاء سب وشتم

١١1٢٧١ ٣٤٣6٧٥0٢8٥٣ادعاء سب وشتم انتهى بالصلح

١١1٢٧٥ ٣٣68٩٣٩88٥٤سب وشتم

١١1٢٧8 ٣٥٧٥٧٢٩8٥٥سب وشتم

١١1٢8١ ٣٣٣8١٤١٢8٥6سب وشتم

١١1٢8٥ ٣٤٢٧٢٩6٣8٥٧سب وشتم برسالة جوال

١١1٢٩١ ٣٤٣٧١١٣٢8٥8أبيات سب وشتم وهتديد عرب رسائل جوال

١١1٢٩٥ ٣٥١0٤٧٩08٥٩ادعاء تلفظ باللعن

١١1٢٩8 ٣٣668٢6٧860ادعاء تلفظ عىل رجل أمن
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١١1٣0٢ ٣٤١٣٥08١86١ادعاء تلفظ عىل رجل أمن ومتزيق مستند

١١1٣0٧ ٣٣٣0٧٢٧٢86٢سب ولعن

١١1٣١0 ٣٤٣0٢6٢686٣سب وهتديد عرب اتصال هاتفي

١١1٣١٤ ٣٥١٧680886٤طلب إثبات قول عبارة دون مطالبة بحق

١١1٣١٧ ٣٤٣٩٣٧٩٣86٥اهتام بالتزوير ورشوع يف الرضب

١١1٣٢0 ٣٤٤8٣88٣866تلفظ بسب يف مركز رشطة ُيدفع فيه باملقابلة

١١1٣٢٥ ٣٤٢١٢6٣١86٧سب واهتام يف مذكرة أمام القايض

١١1٣٣6 ٣٤٤8٧٣٩0868سب وهتديد يف جملس القضاء

١١1٣٤١ ٣٥٤٣٧٧٧٣86٩سب يف جملس القضاء
مسكر

١١1٣٤6 ٣٥٧٧٤٤٩8٧0اشرتاك يف تصنيع مسكر وتروجيه

١١1٣٥0 ٣٣٧٤٣888٧١رشب مسكر 

١١1٣٥٣ ٣٥٤8٤١8٧٢رشب مسكر

١١1٣٥6 ٣٤٥0٧6٩٢8٧٣رشب مسكر

١١1٣٥٩ ٣٤٩٩06٧8٧٤رشب مسكر وحيازته

١١1٣6٣ ٣٥٥68١8٧٥رشب مسكر وادعاء إثارة مشاكل وهتديد

١١1٣66 ٣٥١0٥88٧8٧6رشب مسكر وحيازته والقيادة حتت تأثريه
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١١1٣٧١ ٣٥٢٧٧٥8٧٧رشب مسكر وحيازته والقيادة حتت تأثريه

١١1٣٧٥ ٣٤٣0٧٩6٤8٧8رشب مسكر وحيازته والقيادة حتت تأثريه

١١1٣٧٩ ٣٤٤١٧08٣8٧٩رشب مسكر وحيازته والقيادة حتت تأثريه

١١1٣8٣ ٣٥٤١٤8880رشب مسكر وحيازته والقيادة حتت تأثريه

١١1٣86 ٣٥١٤٧٤٢088١استنشاق مادة الغراء

١١1٣8٩ ٣٤٥٢٢8٧088٢حيازة مسكر 

١١1٣٩٤ ٣٥8٧0688٣حيازة مسكر

١١1٣٩8 ٣٥6٥8٢٢88٤حيازة مسكر بقصد البيع

١١1٤0٢ ٣٤٥00٩٢688٥حيازة مسكر بقصد التوسط يف الرتويج

١١1٤06 ٣٥٥٥88٥886حيازة مسكر بقصد الرتويج

١١1٤١0 ٣٤٤668٣٣88٧حيازة مسكر بقصد االستعامل

١١1٤١٣ ٣٥٥88٩888هتريب مخور بقصد االجتار والرتويج

١١1٤١6 ٣٥٩٤٧8٧88٩هتريب مخور بقصد االجتار والرتويج

١١1٤٢١ ٣٤٤١٣٧٤08٩0ادعاء ببيع مسكر وتسرت عىل هارب

١١1٤٢٥ ٣٥6٥٩0٧8٩١بيع مسكر 

١١1٤٢٩ ٣٥6٩٧١٥8٩٢بيع مسكر وحيازته بقصد الرتويج

١١1٤٣٥ ٣٥60٢٣8٩٣بيع مسكر ورشبه وحيازته
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
خمدرات/ هتريب

١١1٤٤٢ ٣٤6٧٩٩٢8٩٤هتريب حشيش بقصد التعاطي

١١1٤٤٧ ٣٤١٥٢8٩8٩٥هتريب حشيش بقصد الرتويج

١١1٤٥١ ٣٤6٧6٤٢8٩6هتريب حشيش بقصد الرتويج

١١1٤٥6 ٣٤6٧6٩٢8٩٧هتريب حشيش بقصد الرتويج

١١1٤6٢ ٣٤80٢٩08٩8هتريب حشيش بقصد الرتويج

١١1٤68 ٣٤٢٧٩١١٣8٩٩هتريب حشيش بقصد الرتويج

١١1٤٧٤ ٣٤١٥٧06٢٩00هتريب هريوين بقصد الرتويج

١١1٤8٣ ٣٥٣٧٩0٩0١هتريب نبات القات

١١1٤88 ٣٥٤0٥8٩0٢هتريب نبات القات

١١1٤٩٣ ٣٤١٧٧٤٧٤٩0٣تلقي طرد بريدي فيه مادة الكوكايني
خمدرات/ ترويج

بيع حشيش وتعاطيه، وإهداء حبوب حمظورة 
والقيادة حتت تأثريها

٣٣٩60٧٧٩0١١ ٤1٥00

١١1٥١0 ٣٥١٢٩00٩0٥بيع نبات القات

١١1٥١٥ ٣٤80٢80٩06ترويج حبوب حمظورة للمرة الثانية

١١1٥٢١ ٣٣6٩١٤٣8٩0٧ترويج حشيش بالبيع واإلهداء
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١١1٥٢8 ٣٤١٥0٧٩٩08ترويج حشيش بالبيع واحليازة بقصد الرتويج

١١1٥٣6 ٣٥66٣٩٩0٩ترويج احلبوب بالبيع 
خمدرات/ تصنيع

١١1٥٤٤ ٣٤٢٤886٩٩١0تصنيع احلبوب املحظورة وحيازهتا
خمدرات/ تعاٍط

١١1٥٥6 ٣٣٢88٤٧٩١١تعاطي املورفني والروش بدون وصفة طبية

١١1٥٥٩ ٣٥٥٥6٤٩١٢تعاطي حبوب اإلمفيتامني

١١1٥6٣ ٣٥١066٤٩١٣تعاطي احلشيش

١١1٥66 ٣٥٤٣٢١0٩١٤تعاطي احلشيش
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

١/ ١٥بيع

١/ ٤١٣قرض

١/ ٤٧٩رهن

٢/ ٥ضامن

٢/ ٢٧١رد مبلغ 

٢/ ٣0٩كفالة

٢/ ٣6٣حوالة

٢/ ٣٧٣صلح

٢/ ٤0١وكالة

٣/ ٥رشكة

٣/ ١٣٩اإلجارة

٣/ ٣6٩مقاولة

٤/ 6٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ 8٩جعالة

٤/ ٩٥سمرسة

٤/ ١٢٧أتعاب حماماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ ١٤٧هبة وعطية

٤/ ١٩١إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخالء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ ٢٣إهناءات عقار

٥/ ١٤١اسرتداد حيازة

٥/ ١8١تسليم مستندات

٥/ ٢١٥مطالبة بيت املال

٥/ ٢6٥منع رضر وإزالته

٥/ ٣٣١منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز حتفظي
أحوال شخصية

6/ ٥مواريث

6/ ١6١إهناءات املواريث

6/ ٢٢٥وقف

٧/ ٥إهناءات الوقف

٧/ ٢٩٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إهناءات الوصية

٧/ ٤0١والية

8/ ٥إهناءات الوالية

8/ ١٧٣نكاح

8/ ١8١عضل

8/ ٢6٣صداق

8/ ٣٣١جهاز الزوجية

8/ ٣٣٩خلع

8/ ٣٤٩طالق

٩/ ٥فسخ النكاح

٩/ ١6١انقياد

٩/ ٢0١لعان

٩/ ٢١١نسب

٩/ ٢٤١نفقة

٩/ ٢8٣حضانة

٩/ ٣8٩زيارة
جنائي

١0/ ٥االعتداء عىل النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١0/ ٥قتل

١0/ 8٩إثبات مسؤولية

١0/ ١١٥دية

١0/ ٢٧٥اعتداء

١0/ ٤١٧االعتداء عىل العرض

١0/ ٤١٧زنا

١0/ ٤8١دعارة وقوادة

١١/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

١١/ 6٩حترش

١١/ ٩٩ابتزاز

١١/ ١٤٣تغييب فتاة

١١/ ١٥٧استدراج وخطف

١١/ ٢0٥قذف وسب وشتم

١١/ ٣٤٥مسكر

١١/ ٤٤١خمدرات

١١/ ٤٤١هتريب

١١/ ٤٩٩ترويج

١١/ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١١/ ٥٥٥تعاطي

١٢/ ٥حيازة

١٢/ ١١٥نقل

١٢/ ١٤١رسقة

١٢/ ٣١٥سحر

١٢/ ٣٧٩ردة

١٢/ ٣٩٣اعتداء عىل املال

١٢/ ٣٩٣إتالف ممتلكات

١٢/ ٤٥٥خيانة أمانة

١٢/ ٥١٣غسل أموال

١٢/ ٥١٩نصب واحتيال

١٢/ ٥٣١شهادة زور

١٢/ ٥٤٥عقوق

١٢/ ٥٥٩عمل وقت الصالة

١٢/ ٥6٧جماهرة بإفطار

١٣/ ٥مظاهرات

١٣/ ٤١اجتار بالبرش

١٣/ ٥٥إزعاج سلطات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٧٥تسرت عىل الغري

١٣/ ١0٣انتحال شخصية

١٣/ ١١١إيذاء الغري

١٣/ ٢١٧تفحيط

١٣/ ٢٢٥انتهاك حرمة منزل

١٣/ ٢6٧جرائم معلوماتية

١٣/ ٢٩٩   استغالل الرقية

١٣/ ٣١٣شكاوى ودعاوى كيدية
رشوط الدعوى

١٣/ ٣٧٩صفة املدعي

١٣/ ٤0١صفة املدعى عليه

١٣/ ٤٣٥حترير الدعوى

١٣/ ٤6٥االختصاص الوالئي 

١٣/ ٤6٥رشط التحكيم

١٣/ ٤8٥االختصاص الدويل

١٣/ ٤٩٣اختصاص ديوان املظامل

١٣/ ٥٣٩اهليئات العاملية

١٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٥٥٣جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣/ ٥6٣اللجنة املرصفية

١٣/ ٥6٩اللجنة اإلعالمية

١٣/ ٥٧٣االختصاص النوعي

١٣/ ٥٩٩االختصاص املكاين






